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الثانيةالعالميةالحربفيألمغرب

منها،انبعاثافرانكوثورةاندالعمنذالشمالية<المنطقةكانت
النازيةعهديفيواإليطالياأللمانيالنشاطألنواعمجاال

الذيالمزدوجالتأييدمنمستمااالنشاطهذاوكانوالفاشيستية،
إسبانيافيالجمهوريالنظامضدنجيةالفالالحرببهحظية
ضدموجهأكانمابقدراإلسبانيةالسلطاتتشجعيلقىكانكما
اللطات،تلكألفتهلماومطأبقأالمغرب،فيوسياستهافرنسا
الشمالفيللوطنيينالسماحمنالجمهورية،عهدفيحتى

الاألمردامماممكنحدأبعدإلنوسياستهافرنابمعارضة
ومنذاإلسبانية.الحمايةسيامةقليل،فيوالكثيرفييعني،
بكلالفرنسيينمناوأةهيقاعدةلهااتخذتالحمايةهذهفرض
كلعنالطرفغضهوثابتتقليدعلىفجرتووسيلة<شكل
فيسياستهامنوينالفرنسا،سمعةإلىييآأنشأنهمنما

عامة.المغربيةاألوساط
األلمانيالنشاطتضاعفالثانيةالعالميةالحربوبقيام
المطامععنالقناعسقطبحيثالشمالمنطقةفيواإليطالي
الصناعيةواألوساطالصحففأخذتفيها،والفاشيستيةالنازية

البالدثرواتعلىاالستيالءإلىبالتطلعتتجاهروالرأسمالية



الفرنسيةالصحفاهتمتوقلوغيره.نحاسمنا~نية
جذعااألمرإعادةمنويخططهفيهيفكىهيتلرأخأبماواإلنكليزية

بغيةاأللمانيللتدخل~يدمنالمجالوفتحءالمغربفي
«ولتهكانتطبيعيةثرواتمنوغيرهاالمعادنعلىاالستيالء
لهوسهلهذا،على.غراهومماإليها.احتياجأشدفيالتوسعية

المنطقةإلىالنازيالنفوذتسربالمبينةالخطةتنفيذنظرهفي
جدكانتالتينجيةالفالاإلسبانيةالحكومةوانقيادالشمالية،
االنقالبلحركةالفتالالعسكريباألزرالهيتلريةأللمانيا~ينة
(.936سنةالجمهوريالنظامضدفرانكوبقيادة

فينشرمقالذلكفياالنكليزيةالصحافةكتبتهومما
وذلكآ937«يسمبر36بتاريخالكبرىاللندنية«دنيوزيكرونيكلدد

فقدبارليط،فيرنونتحريرهاورثيسالصحفيينكبارأ~بقلم
هيممابكثيرأشد«داإلسبانيددبالمغربمشتغلةألمانياأنفيهأكد
فيه،نفوذهابتنميةتعنىألنهاوذلكاأليبيرية،الجزيرةبشبهمهتمة
قال:ثم

هذه_ذمايمعاهدةمن146إلى641منالفصول«أإن
المغرب_فيمطامعهاعنبمقتضاهاألمانياتخلتالتيالفصول
ساريةتزالماالتيالفصولمنالقليلالعد«بينمنتعل

ريةالمزالمساواةعدممنأنواعأعليهاتفرضوالتيالمفعول<
هيتلرالمستشاريشنأنالمستغربمنإذنيكونفالالمهينة،
اإلسبانية.نيةالملالحربنهايةقبلالفصولتلكضلحملة

جدنقمةمنألمانياتكنهماخارج_أسبابأربعة«دوهناك



بأذتقعاأذيمكنبها.المجحفةالمعاهداتفيطبية
يالدوليةالياسةيمهمأدووآميلعبدداإلسايددالمغرب
تريب.متقبل

الدولةأنذلكالستراتيجية،أهميتهفهياألولالسببأما00
جبلمضيقعلىالرقابةكذلكتملكعليهتسيطرالتياألوروبية
المنطقةتلكأعطيتأجلهمنالذياألساسيفالسببطارق<
أنيمكنلشاطىءفرنساامتالكتعارضإنكلتراأنهوإلسبانيا
البحرعبرالهنامعالبريطانيةالمواصالتمنهمهددةتصبح
كبرىدولةضدأكبرالمعارضةتلكتكونوقدالمتوسط،األبيض
أ~ى.

المنطقةتلكانتقلتإذافيماأنهفهوالثانيالسببدوأما0
متفوقافيهااأللمانيالنفوذصارإذافيماأوألمانياإلىالنفوذية
هوالذيبالمغرباإلقدامفيفرنساآمالستتحطمفإنهوغالبا
يكونأنيمكنأهليجيشتنظيمعلىالفرنسية،الحمايةتحت
المنطقتينبينالفاصلالحدإنثماالقتضاء؟عندلهامفيدأ

جانالدإثارةالسهلفمنولهذامصطن،جدواإلسبانيةالفرنسية
بشدةألمانياعملتوقدأخوى،إلىمنطقةمنواالضطرابات

العظمى.الحربأثناءالسبيلهذافيوتوفيق

بيناآلنيوجددداإلسبانيد«المغربأنهوالثالث«أوالسبب
ولوتكبدحتىقبضتهم،فيوسيظل(اإلسبانيين)،الوطنيينأيدي

فيساحقةهزيمةاالحتمال،سبيلعلىفرانكو<الجنرال
الجمهورية،الحكومةأنلتأكيداألسبابأحسنولدىإسبانيا،



الستردادالبحروراءماإلىالجيوشتبعثلنءظرفأيفي
يشعروالماليسارييناإلسبانفإنبإفريقيا،اإلسبانيةالممتلكات

فيجدأغاليأكلفهمالذيالمغربذلكأجلمنافتخاربأقلقط
عشرالثالثألفونساتخذهوالذيءالمالوفيالبشريةأألرواح
الداخلية.السياسةفي«ورآيلعبكانعتيدجيشلتنظيمذريعة
وفرنساانكلتراوعقدالناحية»تلكفيألمانياتوبعاحتمالففي

الجزرعنوحتىالمغربعن»ءالرايخددإزاحةعلىعزمهما
منعونبأيتظفراأندونبنفسهماهذاتتولياأنفيتحتمريةالكنا

اإلسبانية.الحكومة

تحتاجالتيبالمعادذغيةالريفجبالأذهوألرابعأدوالسبب
.ذفيشكمنوليىاأللمانية،القيلةالماعةخامةبعفةإليها
ثمنيدفعفرانكووالجزالجدا،كبيرالمغربنياأللمانيالفوز
الحديثجوىوقدوالحديد،المغيربمعأذاأللمانيةالمعونة
بمقتضاهمتاتوألمانيااإلسبانيةالعكومةبيناتفاتىحولأخيرأ
منطن.لفثمانماثةبتقديمالريفنياإلسبانيةالمعادذشركة

منمعيفجزدغيرهذاوئيمرأشهو،ثمانيةخاللالمعادذ
فرانكو.وحكومةلمايةاألالعكومةبيننمواتزدادالتيالتجارة
ومقرهاددهيمادداسمتحتشركةأشتاألخيرأكتوبرشهرومذ

.لمانياإمدادلماية،األالماعةرتابةتحتومهمتهابإشبيلية،
جميعإمداراحتكارفرانكومحهاوتدالمعدنية،بالمتوجات

يملكهاالمعدنيةالشركاتأغلبأذعنبالرغمالريفمعادذ
فإنومكذاوإمبانيوذ.وفرنسيرذ،بريطانيوذ،مساهموذ



تسليحها،أجلمناألولىبالموادألمانيأتزوداألجنبيةالشركات
الخدمات.هذهبدلماآلتأخذالولكنها

وبحماإذا«داإلسبانيد«المغربفياأللمانيالتوغلددوسيواصل
اإلسبانيةالحكومةبرضىذلكوسيكونالحرب،فوانكو
وبدونفرانكو<الجنرالخسرماإذاسيستمرأنهكماة<ا~يل
أيضا.معارضتهابدونولكنالحالية،اإلسبانيةالحكومةوضى
إلغاءمنيجعلأنميتلوقورإذاالتوغلذلكسيمتدوأخيوأ،
عنللكفشرطآفرسايمعاهدةمن646إلى641منالفصول
إسبانيا.فيجديد_خل

فرناأنالواضحفمناألحوالتلكمنحالأي«وفي0
المتوسط،األبيضالبحرغربفياألمنشعورستفقدانوبريطانيا
اإلسبانية،المدنيةالحرببدايةفيوفضهما،ثمنهذاوسيكون
األسلحةعلىبالحصولإسبانيافيالشرعيةللحكومةالسماح
وعادية<«.قانونيةبصفةالخارجمنواألخاثر

المقال،هذامدىوالفرنيةاالنكليزيةالصحفرددتوقد
ومكاسبومطامع،فواياأكريفضحبمافيهماعلىوعلقت
خامة.والريفعامة،المغربنيواستقباآل.حافرأألمانيا_
على194(فياتفقتاواسباياألمانياأذفرسيمصدرنيوورد
هكذا:المغرباقتسام

علىالمشتملاألطلنطيقيالمغربعلىتستوليألمانيا
وثلثيالسهول،وساثروأكادير،البيضاء،والدارالرباط،
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وهران،معالمغربمنبقيماعلىتستوليواسبانيااألطلس،
الذهمبهوواديالحمراء.الساقيةإلىالممتدةوالصحواءجهة،من
.خرى.جهةمن

منبرقيةعلىاستنادأالبريطانيةنيون<<سانطرال0دجريدةونشرت
فياأللمانيالنفوذمنارتاعتالفرنسيةالحكومةأنمراسلها
ومحاوالتتدخالتمنبهيهدأأخذوماالمغربشمال

وسيلةفيأخطار،منعنهاينجمقدلماتالفياففكوتاالستيالء،
منفاه.منالكريمعبدبنمحمداألميراستدعاءهيغريبة

العالميةالحربقبيلالمغربفيومطامعهاأللمانيابالنسبةهذا
فردتنفسها<هيانزعجتفقدإليطالياوبالنسبةوأثناءها؟الثانية
بأنوالقاثلةإنكليزيمصدرمنالواردةاألخبارعلىمحفها
المغربفياإلسبانيالنفوذمنطقةعلىاالستيالءتحاولألمانيا
أنتبينأدإذا(<937ديسمبر3(في(المنبر)ددتريبوناددكتبتحيث
بصفةألمانياطرفمناإلسبانيدد0«المغربعلىاالستيالءلخطر

هيلندنيةجريدةفقطفليستالصحةمنحظأقلاحتكارية
البالدلساثرالسياسيةالحساسيةبلعنه،ستكشفالتيوحدها
منالتيالجديدةاألحداثبكلكذلكالمعنيةالمتوسطيةالكبرى
.<0الشوالحىءهذهفيالخاصةوضعياتهاتزعزعأنشأنها

أنأرادتبلءفحسبإيطالياموقفهوهذايكنولم
ألنمحاولتها،فيفشلتولكنهاالفوسفاط،إلىيدهاتمد

فمنذمساعيها.وأحبطعارضهاثرواتهعلىالحريصالمغرب
كماالمغربية،للدولةملكأنيةالمعاالثرواتاعتبرتليوعليعهد

ه»



وقاالعامة،للميزانيةأساسيكموردالفوسفاطمعادنأممت
الثرواتتفلتحتىالمغربصالحباسمهذاعلىفرنساأقدمت
الخاصةالتشريعيةفالنصوصأجنبي،استيالءأيمنالمعدنية
األجنبية<والتدخالتالمطامعكلوجهفيالبابتسلبذلك
.نعمة!نقمةكلففيليوعلي،فعلماونعم

شطرينإلىوانقسمت(،940يوليوزفيفرنساانهزمتولما
يشالالمارإشرافتحتوالثانيالنازي،االحتاللتحتأحدهما
إلىالرباطفيالحمايةسلطاتانضمتأللمانياالمواليبيتان
أنفيشيحكومةحاولتوقدفوكيس.الجنرالبقيادةفيشينظام
هذاومثاكبالنازيةاقتداةالعنصريةالتشريعاتالمغربفيتطبق
منتميزهمشارةحملبةالمغاراليهودعلىتفرضأنأرادتأنها

المذهبمنالمستوحاةالقوانينمقتضياتوكذلكغيرهم،
الدبلوماسيالنظامعلىمستنداالسلطانفعارضالنازي<
فرنسا<عنأجنبياقطرامنهيجعلالذيللمغربالدوليوالثانون
ولهذاالمغرب،فيتطبقأنيجوزالالفرنسيةالقوانينأنوعلى
القوانينهذهتعنيهمالمغاربةالسلطانرعايامنبصفتهمفاليهود

ليبرزللمغربالفرصةسنحتوهكذابعيد.منوالقريبمنال
كيانهويحفظشخصيته،أخرىموةويؤكدوضعيته،جديدمن
بيتان.أشياعمنالفرنسيينبواسطةالنازيالنفوذتسربضد

فيالنازياأللمانيالوجودظهرعسكريافرنساانهزامومنذ
شروطتطبيقبمراقبةالمكلفةالهدنةلجانبواسطةالمغرب

أعضاءوكان.فرنسيعسكريبعثكلمنعمنهاالتياالستسالم
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ببثويقومونبة<بالمغارفيتصلونالمغربيحبوناللجانتلك
للمغربالفرصةواتاحةالنهاشيالنصرانتظارافياأللمانيةمحايةالل

كانواماقليآلبةالمغارولكنفرنسية؟سيطرةكلعنهلينفض
وراءيخفونكانوااأللمانيينبأنمنهمعلمأالسراببهذايثقون
للفرنسيين.خلفاوالسيطرةاالستيالءمطامعواألمانيالوعود

دعايتهاكانتالمغربيةاألوساطفيأكثرألمانياتؤثروحتى
منبرلينفياإلسالميةالشخصياتكبارمنعددوجودتستغل
الحسيني،أمينمحمدوالمفتيأرمالن،شكيباألميربينهم
علىالحملةتتولىالعربيةبرلينإذاعةوكانت.الكيالنيورشيد

برلينأصبحتهذاوبسبباالستعمارية،وسياستهمالفرنسيين
فيالعربالمذيعينأشهرومنالعرب.الوطنيينمنلكثيرملجأ
وقتشذالالجئينبةالمغارومنالمرانيبحرييونسبرلينراديو
منذبونجامعةفيالعربيةاللغةمعيدالهالليالدينتقيبألمانيا
فرنساسياسةضااأللمانيةاإلذاعةفيمراراتحدثوقد(ء936
الجيوشحققتهاالتيالساحقةاالنتصاراتوأمامالمغرب.في

الصحفية<والدعاياتاألوروبية،األقطارمعظمفياأللمانية
والتسريحاتوسياستها،فرنساضدوالخطابيةفونية،والراديو
بعضاندفعالمستعمرة،الشعوبلصالحواألمانيبالوعودالزاخرة

مقربرلينفقصاواالظروفتيارمعبةالمغارالسياسيين
نيرمنالخالصوساثلفيالساعيةوالمغربيةالشوقيةالشخصيات
بالعربيةردداألنعبا«دنشرةهيصحيفةهناكتصدروكانتاالستعمار،
أنالمالحظومنوغربآ.شرقاباألمرالمعنيةالبالدفيوتوزع
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فياأللمانيةالجاليةأعضاءبواسطةالموزعةاأللمانيةالنشرات
تحاولكانتالذيناليهود~عنصريةصبغةذاتكانتتطران

معرضةكانتالمحاولةهذهولكنعليهم،المسلمينتحريض
بلكيهود<لليهودأىاهعنصريينيكونوالمبةالمغارألنللفشل،
~لهموالمواليناليهودمنوأشيامحهاالصهيونيةأعداءكانوا
الكانتهاأللمانيةالدعاية:نتبينوهكذافلسطين.فيالعوب
غزوولكلاستعمار<لكلالمعاديةالوطنيةالدعوةمحتلتقي
حريته،سبيلفيوالسعيالشعب،نوعيةعلىوالقاثمةني،مهين

كلمعيتعارضكانهذاوكلواستقالله،ءووحدتهوسيادته،
واالستعمار.واالحتالل،والفزو،التوسع،إلىترميسياسة

وجههمإدارةمنبةالمغارالسياسيينبعضيمنعلمهذاغيران
بالدعاية،ماشيئأوتأثرأ،الظروفمعتمشياالمحوردولتينحو
المغربية.القضيةلصالحوااللتفاتالعطفنيلفيوطمعأ

والمقيمللحزب،العامالكاتببالفريجأ~توجهوهكذا
ببعضمقتديابرلينإلىاإلسباني،االحتاللتحتبطنجةإذاك

كانتالتيالنازيةالسياسةبادعاءاتومغترأالشرقية،الشخصيات
عدوهاضدعاثيةاللحربهافيواحدوكلشيء،كلتستغل
نسي.الفالتقليدي

منفتمكنمرتين<يسالطوالخالقعبدسرأكذلكوذهب
موعدأجلمنهيتلرخليلةبراوناآلنةمعبواسطةاتصالإجراء
أنهيتلرمعالمخابرةبعدجوابهافكاناألخير،هذالمقابلة
النازيةأللمانياوالمستشارالخبيرفهوبووما<موسولينيإلىآذهب

م.



تكنلمألنهبالخيبة،ا~يىفرجعإفو،قيا،شماليخصفيما
تقريبا؟اإلفريقيالشمالعلىباالستيالءالمطالبةإيطاليافيةفاثل
الجثأيعيشكانالذيالوزانيإبراهيمالمسلكنفىسلككما

هز»فيأسسوقا(،937أكتوبرأحداثمنذتطرانفيسياسيا
ددالدستووددجر~ةوأصدرالوطني<<،ا~فاعأدمكتبالمدينة
أنوأعلن،6938يناير60فيوالفرنسيةواإلسبانية،بالعربية،
الوسائلبكلالمغربيةالقضيةعنالدفاعالمكتب،بونامج

المغربيةاألمةتجاهالفرنسياالستعمارفواياوتوضيحالمشروعة<
باستمراريرتكبهاالتيالفظائعوفضحاإلسالمية،والديانة
المغرب.فيالفرنسيون

يثورواأنبةالمغارتناشدمناشيرأيصدركانالمكتبأنكما
تطران<فيالطونيةبالمطبعةتطعوكانتوسياستها،فرنساعلى
أكثروالخارجاخلاللفيمجانأتوزعالدستورجريدةوكانت
مصرإلىكذلكالوزانيإبراهيموسافرللبيع.تعرضكانتمما
الرئيسإلىبرقيةوجهالقاهرةومن(،939مناألولىاألشهرفي
العونبكلواالنتدابالحمايةبلدانيمدأنمنهيطلبفيلتروز

هذالهتسببو~السليبة<حريتهميسترجعونبجعلهمالكفيل
والفرنسيةاالنكليزيةالحكومتينمنبطلبمصومنالطردفي

بذلك.المعنيتين

نيالوطني.<<الدناعأدمكتبوجهالوزانيإبراهيمغيابوأثا>
نيهتعرضلهخطابعقبهيتلرإلىبرقية(939أبريل30

البرتية:ونصالعربية،للقضايا



برلين.ألمانيا،زعيمميتلو<أوألف0د

علىالمنوبيالشعبمنالعميقاالعترافنبلغكم«أإننا
منونلتمسالحازم،خطابكمأثناءالعربيةالقضاياعندفاعكم
الدولضمنمنالفونسيالنفوذتحتالمغرباعتبارعطفكم
إنخطابكم،فيالواردةاألسبابلنفيالعدالةإلىالمحتاجة

بسبباألخوىالشعوبحالةعنموءأتقلالالمغربحالة
لتعهداتوالمنافيةفونسا،لدنمنفيهالمتخذةالتعسفيةالتدابير

.الحماية<<معاهدةوخاصةالدوليةوفاواأل

علىوالمغلوبالمضطهدالمنوبيألشعبباسمالبوقيةوأمضيت
.تطرانفيالمغربيالوطنيالدفاعمكتبوبإمضاءفونسا،منأمره

منالمغربيةبالقضيةالخروجالبرقيةهأهمنالقصدوكان
حتىالدوليالميدانإلىالفرنسيينمعوالحواوالفرنسيالمجال
منأنهغير.العالميالعامالوأيأمامالبساطعلىموضوعةتصير

كلحرب،ظرفكانألنهمناسبأيكنلمالظرفأنالمالحظ
ونيوأخطر،نظرهافيأهمأخرىمشاغلإلىمنصرفةفيهالدول
لحاجةالمغروقالدعايةغيرعملبأيالمحوردولةتقملمالواقع
.نفسهافي

لمااآلمالوانهارتالجهود،وفشلتالظنون،خابتوهكذا
فخرج(،942نوفمبر8يومالمغربفياألمريكيونالحلفاءنزل

الدعايةوانتهت<فيشينظامباسمالحاكمينحوزةمنالمغرب
حربيةقاعدةالمغربفأصبحالهدنة،لجانواختغتالمحورية،

.وأوروباإفريقيالشمالالتحويرانطالقةفيهاتعد



السلطانينقلأنفوكيسالجنواكحاولالنزولعملياتوأثناء
الحربأنمعلنأوفضالسلطانولكنآمن<مكانإلىوحكومته
الرباطيبرحلنوأنهوبالد»،المغربسلطانضدموجهةليست
المواليةفيشيحكومةممثلمعخالفهعنالسلطانأعربوهكذا

منترابهلهتعرضعمابالرغم_المغربأنوأظهرللمحور،
فيءاألقلعلىأوحياد،موقففينفسهيعتبر_حربيةعمليات
حبلىبهاأليامكانتلماالجوتمهدوبهذاوانتظار.تريثمرحلة
ينتظرلمالحقيقةوفي.غيرهعلىالحلفاءجانباختيارمن

ماإلىلينتبهوابالدهمبشواطىءالحلفاءنزولبةالمغارالوطنيون
أدميثاقعلىالتوقيعفمنذءالديموقراطيةدوليدعلىيأتيهمقد

194(غشت(4فيوتشرشيلووزفيلةطرفمقاألطلنطيك»«
وأنخصوصاالحلفاء،نحوتتجهالمغربفياألنظارتأخل

أنتتمنىالمتحدةاألممد«أنأعلنالميثاقذللئهمنالثالثالفصل
.بالعنف»»منهاحرمتالتيللشعوبمعادةالسيادةحقوقتوى

فيالشعوبجمعبحقأداالعترافعلىينصالميثاقأنكما
.تحته»»تعيشأنتريدالذيالحكمشكلاختيار

فيال_األمريكيةالمتحدةالوالياتصالحفيكانهذاوكل
التيوالدولةءاستعمارية«ولةأكبركانتالتيانكلتراصالح
.بلفور)(وعدالعربيةفلسطينفيلليهودالقوميالوطنأنشأت
أمريكاباستقالكاعترفتدولةأولكانالمغربأنبةالمغاروتذكر
أولالفتيةللدولةوأهدتءالبريطانيةاألمبراطوويةعنالشمالية
.بطنجةلسغاوتهامتر



الذكرىهذهنشمنفكانجهتهم،مناألمريكيونتذكركما
االستعداد،حسنمنجوآالجانبينبين.وجدتأنالتاريخية
فياألمريكيبالوجودالشباببعضتأثوحتىوالتجاذب
أدناديالصبيحي،اللطيفعبدهوأحدهم،فأنسالمغرب،
مركزوكانالشبان،منكثيرفيهانخرطوقدبالرباط،ووزفيلة<<
المطبوعةاألمريكيةالسياسيةلصالحودعايةسياسي،مخاض
ا~~الحربفيكانتالتيالروزفيلتيةالتحرريةالفلسفةبطابع
األولى.العالميةالحربنهايةفيويلسونبسياسةشبيهةالثانية

األمريكية<<أدالفتوةفيالخاسرةوحدهاهيفرنساتكنولم
هناككانتبلاألمريكية،القواتنزولمعالمغربعلىالطارئة
ألنهاوأكبر،أشدخسرانهافكانإسبانيا~هيأخرىخا~ةدولة
للحريةعدوةنفهاهيكانتكماللمحور،حليفةدولةكانت

والديموقراطية.

فرنساانهزامفرمةانتهزتأنهاأكثربةالمغارعليهاأحفظومما
بينمااللطانيالمندوبمنهاوطردتطنجة،فاحتلتالحربفي

إسبانيافيونظمتالمندوبية،مركزاأللمانيةالسفارةاحتلت
وسمحالفرنسية،الحمايةمنطقةباحتاللللمطالبةالمظاهرات
الشمالية،المنطقةفيقواتهابتدريبالمحورلدولفوانكو

سياسةإلىمضافأهذاكلفيها،المغربيةالموانىءوباستغالل
يؤملونهؤالءجعلمماءبةالمغارمعالمتبعةوالدكتاتوريةالقهر
سيطرةكلمنوطنهملتحويراألمريكيينمعلهمالفرصةإتاحة
إسبانية.أوكانتفرنيةأجنبية



بآتماالمغربيالرسمياللقاء

منذالسلطانموقففيتحوآليالحظونالفرنسيونأخألقد
والوطنيونعامة<المناوبةأخذكمااألمريكية<القواتنزول
فيويتطلعونكثب،عنوالتطوواتاألحداثيرقبونخاصة،
القضيةلصالحالمستقبلعنهيتمخضقدماإلىوسرصمت
بوجودحدثقدمهمأتطورابأنالشعورسادوهكذاالوطنية.

ظنآاألخطاءمنكثيرأنزولهمأولفياوتكبواالذيناألمريكيين
أعراضحتىلهممباحفيهاماكلوفتحغزوأوضفيأنهممنهم
السخطتيارأماممنهم،المسؤولينكبارولكنالشارع،فيالنساء

عنيففعللردوتالفيابالدهم،سمعةعلىوخشيةواالحتجاج<
فيأنهمفهموهمفأالجنود،أولشكودعمنتمكنوابة<المغارمن

عادتهذاوبسبباحترام،بكلجديركالهماشعبوبينأوض
جرتالتيالعالقاتصالحفيهذاوكاننصابها،إلىاألهور
يلتزمونهكانواممابالرغماألمريكيينالمؤولينبعضمعأحيانأ
السئطاتيغضبواالحتىوأحاديثهمتصريحاتهمفياحتوازمن

وكانتاألمريكي،بالتدخلالعينقويرةتكنلمالتيالفرنسية
خصوصاأمريكيةشخصيةوأيالمناوبةبينصلةكلمنمتضايقة



منتخرجلنالمنوبفيفرنماونعيةأذتعلمكانتوأنها
سرزة.وال0سليمةالحرب

وفضحينهاذاتياستقاللمنالسلطانأظهو»ماهذالهاوأكد
عنمووحكومتهالجالءإذاكالعامالمقيمفوكيس،الجنرالطلب
قدومااألمريكيالوجودعنبعيدافيهاليكونمكناسإلىالرباط
االستقاللذلكوتجلىفيه.مرغوبمخيوتأثيرمنعنهينجم
بينخاصاجتماعالبيضاءبالدارآنفافيتملماوأقوىأوضح
االجتماعوكان(<943يناير22فيووزفيلةوالوثيسالسلطان
منهتجعلالذيالعامالمقيموساطةدونالرئيسمنبدعوة
بحيثالمحميةالمغربيةالدولةخارجيةوزيرالحمايةمعافاة

برضاهإالديبلوماسياتصالأيإجواءفيلئسلطانحقال
منأساسيلبندصريحاخرقاالدعوةتلكفكانتوواسطته<

منوأكثر(،9(2هاوس30فيالمفروضةالفرنسيةالمعاهدةتلك
إلىالسلطانوافقأنهوغمالعامالمقيمبحضوويسمحلمهذا
وناثبالمقريهمحمداألعظمالصدروافقهكمااالجتماعمكان
وفيالحسن،مواليواألميرالعمري،محمدالتشريفاتمديو
الندوومهوإنكليزيمؤلفكتبهذا

مقابلتهالحربأثناءالسلطانحياةفيالحوادثأبرزمنكان00
سياسيارتباطأييحدثلمكانإذاأنهذلكووزفيلة،للرئيس
تحادثالخامس~آأنإلىيرجعاالجتماعمغزىفإنبينهما
وثيسمعالمساواةقدمعلىالعرش،تولىمنذمرة،ألولفيه
الممثلينمععقدهاأنسبقالتياالجتماعاتوألن0دولة
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رعايةنيفكانتحصلتواذاالوترع،رة0نااألجانب
..الفرنسيين.

الدارمؤتمرأثناءاألمريكيالرئيسمعالسلطاناجتمح«وقد0
زعماءجميعفيهوشاوك(،943ينايرفيعقلالذيالبيضاء
فوبكنز،وهاديوو،وأيزانهاوتشرشل،ووزفيلة،الحلفاء:
وكانودوكول.جيروالجنراالنفيهشارككماباطون،والجنوال
العامالمقيممعالحلفاءزعماءيتعاونأنيودونالفرنسيون
ولكنالسلطان،وزيرخاوجيةمنصبهجانبإلىكانفقدوحده<
علىيصرجعلهحدآبلغالحمايةعميدعلىووزفيلةغضب
إلىالحسنموالياألكبروابنههوفاستدعاهالسلطان،مقابلة
بهيقيمكانالذيالمنزلوهوالسعادة،دارفيالغداءتناول
..البيضاء.الدارخارجالرئيس

يعتبرهاأنمنأهميةأكثرللسلطانبالنسبةالمناسبةأدكانت
انفرادعلىيجتمعأنطلبولذلكالمجامالت،لتبادلمناسبة

ءحديثمنفيهدارمايحضرأندوناالجتماعوتم..بالوثيس.
بلغتهالذيالمستوىيكنومهمانفه.تشرشلمترحتى

فإنأهميتها،تكنومهماالحلفاء،زعماءاتخاهاالتيالقرارات
الالتيالحربموضوعيكنلمالسلطانقلبإلىموضوعأقرب
بهيتجاهلقول(وهذاكبيربدورفيهاتقومأنبالد»تستطيع
ميادينفيالمغربيةالجيوشبهقامتالذيالعظيمالدورالكاتب
تونس،فياالنتصاراتالحلفاءعلىهملتال~الماالتيالقتال

فيماسنوضحهكماالدانوب،وبال«وفرنسا،وايطاليا،وصقلية،



يكتباأليالمصيرهوتلبهإلىموصوعأتربكاذوانمابعد)
فيلتروزعنيعرفهماكلأذمنوبالرغمالمستقبل.فيلبالده
يسالرفإذالتفاؤل،بنوةاالجتماعإلىيتطلعأذإلىيدفعهكان

وهوحماسةمناللطانيتوقعهكاذماكلتجاوزروزنيلت
أنهالواقحمنكاذأنهوبالرغمومتقبله،المغربعنيتحدث
علمأيحيطهأذالسلطاذمنطلبفقدحديه،نييوجز

علمإنهتالوقداالجتماعي،وتقدمهالمغرب،باقتصاديات
جمعهاالتيوالروقاألهاليأغلبيةفيهاتعشالتيالسقا>ظروف

إذايسالريشكرانهاللطاذذكرولماالفرسيوذ.المتوطوذ
حيثمناألهاليحالةلتحينالتوجيهاتبعضيإبداءتفضل
استطاعته،نيماكليذلبأذفيلتروزوعدهوالتعليمالصحة
الأنهيسالرنيهاآكدالتيتلكهيتأثيوآالتسريحاتآكرولكن
ولكهالمتقبل،نيباستقاللهالمغربيتمتنأذنيفقطيرغب
هذابتحقيقلإلسراعجهدايدخرلنأنهذلكإلىأماف

آكوالوعدهذاكوروتدأوزارها،الحربتضعحيمااالستقالل
وليىممادر،وعدآنهلميفهيؤكدآذيريدلوكانكمامرةمن

ممق.حديثمجود

أنمنمتانةأكثرالمغرببمتقبلووزفيلةعنايةد«كانمته
يتعلقفيما0وعديبذلولمديبلوماسية،مجاملةمجردتكون

إنهبلينسى،~نيمكنعابرأألبلالمتقبلفيالبالدباستقالل
خارجيتهوزيوالسعودابنالملكابنفيصلاألميرلقيحينها
خالل0أظهرالذياالهتمامنفسواظهرالموضوع،معهطوق



والنوايااآلمالنفسكروكماالسلطان<محمحادثاته

قدمهاالتيالتقليديةالهداياومعهالسلطانوصلوقد...>>
منطلبوطنيةوأساوووتاجوزفيلت،لوخنجروهيلمضيفه،
عقيلته.إلىيحملها.نالرئيس

الطعامتاولوأثا>الحديثاستفرقالذيالمرفوعددوكاذ
فوكيوالجزالوكاذالمغرب،موفوعهووالرثييالسلطاذبين
القواعدبدامعوامتدعيالمرفوع،بهذااهتمامأالعضورأتل

منكلمهوأمرمى...سرورأالمدعوينأتلوكاذالديلوماسية
وكأنهطيعية<حالةنيأنهعليهيدويكنولمالمائدة،حولكاذ
الذيالوحيدالشخصوكاذ...لحظةبعدسيطردبأنهيشعركاذ
نيدا«ماكلباألحرىأو_المحادثاتهذهيوليأنهعليهيبدوال
اللحظةمنلهااكفهروتدشل،شرهواهتمامأي_الوليمةهز«

...األولى

ذاحادثأووزفيلةبالرئيساجتماعهيعتبربالطبعالسلطانكان0«
صوتبيلخأنمنتمكنأنهذلكبالده<تاريخفيبالغةأهمية
منتطحبنفوذالحينذللئهفييتمتنكانالذيالرجلإلىالمغرب
نفسههوفمهمنسمعهماإلىواطمأنءالعالمشؤونفيالنظير
الطبيعيمنكانوبذلكءالوطنيةالمغربأمانيعلىعطفمن
نهايةقبلبقليلبالسلطاناجتماعهبعدفيلتروزوفاةتكونأن

.00وملكهالمغربيللشعببالنسبةفادحةشخصيةخسارةالحرب

المغربشؤونفيواحدةحادثة«دشمةالمؤلف:نفسوكتب



بعدىجدتهاتبلولمكبيرةداللةالوقتذلكفيلهاكانالحديث
فيووزفيلةوالرثيسالسلطانبينتمالذيااللتقاءذللئههي

البيضاء.الدارمؤتمو

تنظرالمغربيةاألمةكانتاالجتماعفيهتمالذيالوقتوفي0«
زادومماالفتوة.تلكرجالأعظمأنهعلىاألمريكيالوثيسإلى
هذاالغوبياالتحادزعيمأنهوألنفسهمواحتوامهمعزتهمفي
واغبأكانوانمافحسب،سلطانهممقابلةمجو«فيراغبايكنلم
بهايهتمللمستقبلوخططرأيذوحاكمأنهعلىمعاملتهفي

خاصا.اهتمامااألمريكيالرئيس

فتحقدوالرثيسالسلطانبيناالجتماعإنيقالأن«ديمكن
علىالمغرب.وضعفقدالمغربية،الشؤونفيجديداعهدا

أن(وصحيحالرئاسةخارطةاألقلعلىأواألمريكيةالخارطة
لقيمتهاكانذلكولكنقبل<منموجودةكانتالخارطة

األملوشعبهالسلطاننفسفيوآحيتالبحتة)،الستراتيجية
أنمنلبالدهميمكنماقوتهمنلهحليفتأييدضمنوابأنهم
..تريد.ماعلىالمستقبلفيتحصل

بمافياالهتماممنيمكنماأكثرالرئيسأبدىفقا...«>
بمستقبله<تتعلقمتعددةمالحظاتوقدموحاضوه،المغرب
المعلوماتيقدمكانالمضيفاهتمامسرهالذيوالسلطان
الرئيسنفسفيأثووقدالنصح.منهطلبماوكثيراالالزمة،
الذيبأنهاردد0ديقولحسنا،تأثيرابأمريكاالدقيقالسلطاناهتمام
:أيامببضعةذلكبعدمراكشفيالرئيساستضافةشوفلهكان
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االهتماموعنالسلطان،وبينبينهدارعماالرئيسإليتحدث0د
وقدأمريكي<<،شيآوبكلبأمريكاالملكاهأبلالذيالخاص
ذلكفيمسرورينكاناوالرثيسالسلطانأنواحللكلاتضح
المغربأنالرئيسأبداهاالتيالمالحظاتتضمنتوقل0الوقت
يطورأنيجبوأنهثروته،يمتصوابأن~جانبيسمحأأليجب
سيادةذات«أحكومةوأنالخاصة<لمنفعتهية0االقتصاإمكاناته

بالدها«<؟فيالثروةمواردعلىكبيرإشرافلهايكونأنيجب
باستثناءواحد،كلفيهتمتعلطيفأمحشاةكان~العموم،وعلى
حل،أقصيإلىمباهجمنفيهبما(تشرشل)،واحد»شخص
وقال:بشراوجههطفحلقدسرورأ،الجميعأكثرالسلطانوكان

لبالدي«»جديدأدمستقبل

~نعليهكاناالستقالللطلبهمتأييدأبةالمغارأنصارأشدد«إن
حربفيتكونالمالمتحدةوالوالياتالعظمىبريطانياأنيتذكي
لماألمر،إليهيؤولأنيمكنعماالنظربقعوأنهما،فرنسا،مع
منكانفقا.ذلكومعالمغربية،القضيةبحلإليهمايعهد

بالنسبةكبيرةقيمةذاتتكنلماالعتباراتهذهمثلأنالواضح
منكانوقداالجتماع.فييشتركونكانواالذينأولشكإلى

قدالوثيسأنكلههذامنفهمقدالسلطانيكونأنالطبيعي
هذاومثلواقتصاديا،سياسياالتامةسيادتهاستعادةللمغربضمن

محادثاتأثناءفيلتروزبهاتفوهمتعادةأقوالقوةزادتهاالنطباع
أشهربضعةبعدالتقى)نهذلكمثالنفسه،الموضوعحولأخوى
مسامعهعلىوأعادفيصل)(األميرسعر«ابنالملكخارجيةبوزير



<.0لهحقموملكممايستفيدأنفيالمغربأدحقشأنآراء0

عنمالحظاتحااليدرنالرئيسابنإليوتكان..«.0
التيالرئيسمالحظاتومن..أبيه.محجوتالتياألحاديث

بةالمغارمنوسكانهالمغربيكون«لماذا0قط:غموضفيهاليس
تحتالعيشمنخيرايكون.نبلالشيآأيلفرنسا؟ملكا
جهديكلسأبذلالحربنربح~ماالفرنسي!االستعمارحكم
تقبلوضعفيتكونلنةالمتحلالوالياتأنمنألتأكدوقوتي
االستعمارية<«.فرنسامطامحتوسيعشأنهامنخطةآيةفيه

نفسهفيتركتارسالتينثيسالمنبعلفيماالسلطانأدتلقى
قبل،منعليهحصلالذيكاالطمئنانباالطمئنانشعورأ

بأنإياهآواعل0دفيهماالسلطانإلىكتبفيلتروزأنوالمعتقل
المغرب<>،باستقاللليعجلالحرب،انتهاءعندبنفسه،يعمل
وعدهعنا.يكونأنممكنألكانأطولمدةعاشالوثيسأنولو
.<<..الفرنسيون.المراقبونيرىماعلى

دالتطور0كتابهفينو،لوطورروجىفرنسي،كاتبوعلق
بأنالموضوعنفىعلى0اإلسالمية<الشماليةإلفريقياالسياسي
قدالوقتبأنيشعرالسلطانجعلالمغربفياألمريكيالنزول
قيمةذاتبكيفيةهذاوتجلىالفرنسي،النفوذمنلالنعتاقحان

أكثروتجلى~مناس<إلىاللجوافوكيسطلبرفضلماومغزى
أعطتوقدالبيضاء.ارباللآنفامؤتمرفياالجتماعبمناسبة
األولى،السياسيةخطواتهخطابأنهالشعورالسلطانالمحادثة
للتفاهم»الكفايةفيهبماالطرفانتحاثفقديكن،وههما
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بينثقالعالإلرخاءسيجتهدفيلتروزأنيعلمكانفالسلطان
بينما~مريكية،اوالماليةالتقنيةالمعونةولبذلوفونساءالمغرب
جديدلشعبوجديةشاسعةآفاقأفتح.نهمنالرئيستأكد

منفجأةفانتقلالسلطان،نظرةتحولتأيامبضعةففيوباختصار
وحدة،فورات،منيصحبهامامعالسياسيةالمراهقةإلىالصبا

قاثآل:آخررجلوهوالمتحدةالوالياتوثيسففارقورغبات،
لبالدي<<.جديدأدمستقبل

حدثاكاناألعلىالرئاسيالصعيدعلىاللقاءذلكأنوايهي
رأسهموعلىبة،للمغارأعطىوقدبعده،مالهخطيراسياسيأ

لماألمريكيةالمتحدةالوالياتأنعلىبرهانأقوىالسلطان،
غيبتهافيالمغربعلىفرضتالتيالحمايةبمعاهدةتتقيدتكن

وايطاليا،إنكلترا،هيأوروبيةاستعماريةدولمعوبتواطى،
تلكفيأمريكاعدوتيالمحوردولتيمعأيوالمانيا،مراسبانياه
بذلكالبرهانقامكمانجية.الفالإسبانياحليفتهاومعالحرب،
وكلالدولي،المجالفيمقيدأيعدلمنفسهالمغربأنعلى
استعادةسبيلفيالمناضلللمغربوبعيدةجديدةآفاقافتحهذا

واستقالله.وسيادته،حريته،

أنشتىةطمنعلمفأنهكتمازمنآنفالقا>أحاطماورغم
وأنالحديث،الوطنيطورهايالمغريةالقضيةعوضالسلطان
استقالليخصنيمامريحةوعردآلهبذلروزنيلتالويسر
بهأنفىمابعدنيماهذااكدوتدالحرب،نهايةبعدالمغرب
كللللطانأعطرأنهمنسعودبنفيصلاألميرإلىفيلتروز

رم



المناسبالوقتفياستقاللهالمغربنيلحولالضمانات

بسببوأنهاألمريكا،الحربحليفةأمبحتفرنساأنومح
هذاشأنمنيكنلمفإنهالحلفاء،صففيكرسيأشغلتهذا
وقضيتهللمغرببالنسبةوسيرهااألهوروضحفيشيثآيغير.ن

أللمانياالمواليبيتانيشالالماربينفونساانقسامأنكماالوطنية،
كانالحلفاء،لواءتحتالمنضويدوكولالجنرالوبينالنازية،

أصبحت،التيفرنساونفوذقوةبانهيارمنذرآبةالمغارأعينفي
دولةمتطاحنين،معكرينإلىوانقسامهاالنكراىهزيمتهابعد
االعتباربعينلهاوينظرحساب،لهايحسبقلما

علىحتمتقدالحربوظروفضروراتكانتوإذا
يكنلمهذافإنالفرنسيةالسلطاتمعالتعاوناألمريكيين
يحجملمولهذاالمغربي؟بالجانباالهتمامعنبيصرفهم

منهاوخاصةالمغربية،باالوساطاإلتصالعنالسياسيوناؤهمخبو
بيااليدي،مكتوفةالسلطاتتلكيتركلمماوهذاالوطنية،
خصوصاذلكعنليكفوااألمريكيينحلفاثهالدىجهدهاسعت
القتحامفرنساشواطىءفيللنزولعكريايخططونكانواوأنهم
استغلهقوياعامالهذاوكانالنازية،المانياعلىغربأأوروبا

وهو.قوى،عامالهناكأنغيراألمريكيين.علىللتأثيرالفرنسيون
القوةإلىالحاجة.شدفيكانتوالمنقسمةالمنهزمةفرنساآن

منفتقفبالدها،ولتحررعدوها،منلتنتقماآلمريكيةالضاربة
.خرىوسيلةالفرنسيةالسلطاتواستعملتقدميها.علىجديد
كانواالوطنيينآنادمحتأنهاوهيبة،المغارعناألمريكيينإلبما«
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لدولالشماليةالمنطقةفيالينالموبةالمغارمعمتواطئين
علىتتوفركانتالفرنسيةالسلطاتأنشكغيرومنالمحور.
حزرتأنهاإلىباإلضافةالمجال،عذافيمؤثرةحجج

علىالمحورقواتتشنههجومخطرمنوأخافتهماألمريكيين
إسبانيامعوبتواطى،المغربشمالمنابتداءجناحهم
إنحيثاألمريكيالموقففيأثرهلهذاكانوقدنجية.الفال

بلبالمناوبة،صالتهمفيتلكؤايظهرونأخذوااألمريكيين
وتهدئةذعرهم،منللتقليلللقرنيينالتأميناتبعضبذلوا

الشماليةإفريقياددبآنصوحنفسهفيلتروزأنوذلكهواجسهم،
ديلكورأنكمااألمريكيين><،أيديفيمستودعسوىليستكلها
6943يوليوز23بتاريخخطابهفيأعلنالخارجية،وزيوهول،
بقارتهامشروطلهاامتقالنيلفيالمستعمرةالشعوبحقد«إن

التسريحاتهذهأنومعالحكم<<.مسؤولياتلتحملوآهليتها
بعضالفرنسيينطمأنتفإنهاالحربوقتفيانتهازيةكانمته

أندونالمغربيةاألوساطفيبامتعاضقوبلتولكنهاالشيء،
المغربيةالوطنيةالقضيةأنوالحقيقةاليأس.علىلهاباعثةتكون
والتضحيةالكفاحعلىإالوآخرهاألمرأولفيهااالعتماديكنلم

.00يعطىواليؤخذأدالحقبالمبدأ:عمآل

السياسةاستعمالمعيتنافىالالنفسعلى.االعتمادولكن
وساثلهماواستخدامالوطنية«الدعوةصالحفيوالديبلوماسية

الذياألطلنطيك<<«>ميثا~ذلكومنالدولي.العامالرأيإلقناع
الحربمفةالمحورضهلحوبهم.محطىبماالحلفاءفيهالتزم



فيويدخلالمشروعة،حقوقهامنالمحرومةللشعوبالتحريرية
االستقاللتحقيقمنللسلطانفيلتروزبهتعهدماأيضأذلك
.أوزارهاالحربتضععندما

المعسكرينمنكانأيآلتمالى،المغربيةالوطنيةتكنول
محاوالتفبعد«دالديموقراطيةدد،أودولالمحوردولالمتحاربين:
النهاية،فيالوطنيالضميرتغلببالفشلكلهاباءتوتجارب
محلقتالتيوالشبهاتالشوائبكلمنالسياسيالوعيوخلص

تياراتمعواالنزالقاالرتباكظروففيبأخرىأووبكيفيةبه
ولمتغرقها،بعدالكلمةجمعإلىذلكفأسسليمة،غيردخيلة
المنطقةفيعليهاالتفاقتم0وطني<د«ميثاةفيتشتتهبعاالشمل
واإلصالح،الوحدةحزبيبين(942أيمبر68فيالشمالية
الحزبية،التطاحناتوهدأءهناكالشخصيةالخالفاتفآسكت
الشيطانيةأدوارهالعبتطالماالتياإلسبانية<لمناوراتوأحبط
تطبيقهافيمهرالتيتسد<<«أفرقبالقاعدةعمآلوعالنيةممرأ

وبيكبيدير«دبالوطنية»،المسمدةاألهورإدارةمديرفيكيواس،
وزيرأعينلمااإلصالححزبودعهالذيالساميالمندوب
(جريدة<0المختاربةالمغار«أأخوثيقةإليهسلم،نللخارجية

والجنرال)،1939غشت(3و(0العددءالحزبلسانالحرية<<ه
الميثاقعهدهفيتحققالذياإلسبانيالساميالمندوب~وركاز
لتفريقأسالفهسياسةعلىجرياوناورتالعبأنبعدالوطني

دالميثاق0وكانالوطنيين،بينوالضغائناألحقادوبثالصفوف،
فيلهماملزمةوخطةالطرفين،بينمشتركأبرنامجأالوطني»
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البيانوينصاألجنبية،المعسكراتساثرتجاهالحربظروف
:علىبذلكالصادرالمشترك

للمغرب.واالستقاللالحريةمنح»_

ظلفيووطنيإسالميأسامىعلىالملكيالنظامإقامة»2
العلوية.األسرة

النفوذلمختلفالتابعةالمناطقبإلغاءالمغربوحدةإعادة»3
.األجنبي

منعتانتنالتيوالخارجيةالداخليةالسيادةكاملاسترجاع»4
أجنبية.«وللصالحالمغرب

إمبراطورية.يةفي_جزئياأوكليأ_المغربإدماجرفض~5
باسمفصالعشرثالثةفيبيانصدرذلكبعدثماستعمارية.
األول،المشتركللبيانمطابقاكانالمغربية<<الوطنيةأدالجبهة
سنةوخاللدالحريةدد0جريدةفينشركماالخليفةإلىورفع
الناصري«المكيوبإمضاءالوطني،الميثاقلخص6943
الخالقوعباالوحدة،حزبعننيابةالتعتمانيالسالموعبد
قدماإلصالح،حزبعننيابةالوزانيوالتهامييس،الطر
الوالياتبشؤونالمكلفوالىتطران،فيإنكلتراقنصلإلى

األفرادبعضإلىعهدالفترةهذهوفيطنجة.فيالمتحدة
تطران،فياإلنكليزومعطنجة،فياألمريكيينمعباالتصال
منوغير»هذاشأنمنكانوقدجدوى.بدونولكن

بأناقتناعاالوطنيةاألوساطيزيد.نوالتجاوبالمحاوالت



المعولوأنسواهم،دونالمقاربةقضيةالمغربيةالقضية
بهمأفضتو_آخرءشيآقبلوتضحيتهمنضالهمعلىفيها
ممثليلدىوالخارجالداخلفيولةالمبلالمساعيسلبية
ميالدشهاياللالوطنيالعملإيجابيةإلىالمعسكريندول
باالستقالل.المطالبةحركةفيانطالقته(944سنة

تطرانفيالوطني«<«الميثاق0~وربعدأي_(943أبريلوفي
بصرامتهاتؤثرأناإلسبانيةالسلطةاستطاعتأشهر_أربعةبنحو
التدابيرجملةومنالميثاق،فيالعضوينالحزبينسيرفي

الطريىأنوبماعنهما.الماليةاإلعاناتقطعضدهماالمتخذة
مخلفاتمنعندهكانماباعفقدالمالإلىالحاجةأشدفيكان
ومراسالتديبلوماسيةوثاثقمنيسالطرمحمدالحاجواا«

الشؤونمندوبفيكراس،كارسيهاماسلطومغربيةتاريخية
بينالمعاهداتمنعددالهامةالوثائقتلكبينومناألهلية،
لمعاهدةاألصليةالنسخةوكذلكاألجنبية،والدولالمغرب
إسبانيةبسيطةألفأربعمائةذلكثمنو«لغآ،906فيالجزيرة
بكلالصفقةهذهخبرفورااإلسبانيونأشاعوقد)400.0(~

منهماواالنتقاموحزبه،يسالطرتحطيمقصدهموكانءالوسائل
وكانتباسمه.ميشاةوصدوروطني<«،أداتحادمنتممابسبب
ءاألحزاببينوالتطاحنالخالفعلىداثمآتعيشإسبانياسياسة
فإنوطنيةوجهةومنمشترك.وعملاثتالفمنوتعماتطقفلم
مماتكنلمولهذاشخصيأ<والعائلياملكاتكنلمالوثائقتلك
التواثومنبية»العفالدولةملككانتبلوالده،عنالولديرثه



كانالخامسمحمدأأنوأذكرللمغرب.والتاريخيالوطني
بشدةمستنكرأالمنفىمنعودتهبعدالموضوعفيمعيتحدث
أنعلىالمذكورالمبلغويدلالغريب.الشخصيالتصرفذلك
اقتناثهامنإسبانياتريدكانتوقدوقيمة،عظيمةذخيرةكانالبيع
مطالبهاتاعيمفيتفيدهاوثاثقعنالبحثالذخيرةلتلك

المغرب.فيومطامعها

التيالوثائقتلكالسترجاعيعملأنالمغربعلىفيجب
القوميةمحفوظاتهمنألنها.جنبية،لدولةحقبغيربيعت

الوطنيةالمكتبةإذالخارج،فيتركهايجوزالالتيوالتاريخية
تقصيركلومسؤوليةءأجنبيةمكتبةأيةمنبهاأولىالمغربية
لهميغفرولنالمسؤولين،الحكامعلىتقعهذافيوتهاون
ضاعالذيالتراثذلكنيالسماحالمغربيةاألجيالوالالتاريخ
اإلسبانيالمتعمىمعشخصيةصبغةنتيجةحوزتنامنوخرج
المغربضدسالحاالمناسبالوقتفييتخذهأنأرادالذي
وتدعيمسيطرتهابطفي.كثرالطامعةإلسبانيابالنسبةومطالبه
السليب.الوطنيترابناعلىامتيالثها



ا~~فيالعسكرياإلخفاءخملة

بدايةفياأللمانيالهجومأمامالفرنسيةالجيوشانهزمت
الرقابةقبولفرنساعلىالهزيمةوفرضتءالثانيةالعالميةالحرب
الفرنسيالترابفيتمركزةالتيالهدنةلجانبواسطةاأللمانية
المحاربةالجيوشوباستسالمكالمغرب.لهالتابعةاألقطاروفي

تحريرفيأمالللمقاومةعودتهممنالفرنسيونييأسلمالفرنسية
سريةخطةالمغربفيأبروالهذاواستعداداالمحتل،ترابهم
منهايضيعالحتىبهاواالحتفاظالمغربيةالقواتإلخفاءمحكمة
بتنميةجديدمنالمعركةلخوضواعدادهاكثير،والقليل

تتعرضالوحتىلها.األسلحةوتوفيرتدريبها،وتقويةعددها،
منهاالتخفيضأوحلهاوفرضاأللمانية،الهدنةلجانلرقابة
حربيةمكيدةإلىالمغربفيالفرنسيةالعسكريةالسلطاتلجأت
الفوترمنهاوخاصةالمغربية،الوحداتحقيقةإخفاءهي:ناجحة

الوعرةالجبليةالمناطقفيفعسكرتهاوالساعدة،االحتياطية
خوضعلىوتدربهاتقويها،وأخذتالهدنة،لجانعلىالمنيعة
فيالعسكريةالسلطاتجميعوشاركتأوووباءفيعصريةحرب
منالتنفيذهذاواستفادوالكتمان،السريةمنتهىفيالخطةتنفيذ

العملبهأحيطماومعبة.المغاروالوالقالسكانمساعدة
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ا~نةلجانشعرتوالتضليلءوالتمويهاإلخفاء،منالعسكري
االستعالماتوكانتأشياء،عنهايسرونكانواالفرنسيين)ن

اإلخفاءخطةوتفضحالخاصة،بوساثلهااألهورتستطلعاإلسبانية
دونالفرنسيةالعسكريةالسلطاتاستنطقتالتياأللمانيةللقيادة
ها.يلفيحجةيكون.نيصحشيآأيكشفمنتتمكنأن

غشتفيءالفرنسيةالعسكريةالسلطاتإليهلجأتماوأول
إحياءشريفة»»«دمحالتإلىالكومو~اتتحويل(940

~قبلالمغربيةالجيوشعلىيطلقكانقديمالصطالح
وباتخاذء»بطابورد»ءو~ةكلسميتهذاعلىوجرياءاالحتالل

لجانعلىتتحايلأنالفرنسيةللسلطاتأمكنالمصطلحاتهذه
إنماالو~اتتلكأنإياهاموهمةوتضللهاءاأللمانيةالهدنة
تطبقالذيالفرنسيللجيشتابعةوليستالمغربي،الجيشتؤلف
علىوحفاظأاللعبة»إحكامفيوامعانأالهدنة.شروطوحدهعليه
وبماالوحدات.نفقاتالمغربيةالميزانيةتحملتاإلخفاءمكيدة
تقررفقدكافيةمداخيلعلىتتوفرتكنلمانيةالمينهذه.ن

منتهىفيلتخصص_أللمانياالمواليةفيشيحكومةإلىاللجوء
علىلالنفاقالضروريةالماليةاالعتماداتوالخفاء_السرية

مهمةكلظاهرأعنهانفتمدنيةصبغةلهاأعطيتالتيالوحدات
أيوالنظاماألمنعلىللمحافظةقواتاعتبرتحيثعسكرية<

غير.ال(بوليسية)شرطيةمهامذات

إلىعسكريمسؤولتوجهاالعتماداتتلكعلىوللحصول
يستطعلمالذيالهدنةلجيشاألركانهيشةبقائدفاتصلفيشي

_.



لرقابةخاضعةكانتالجيشميزانيةألناالعتماداتتلكتقديم
أطرآالمغربيةالوحداتإشارةرهنوضعلكنهءالهدنةلجان
وقعالمالفيوسعيأفيها.للخدمةالتطوعسبيلعلىرةمقت

شريطةا«االستعلىأظهرتالتيالفرنسيةالخارجيةبوزارةاالتصال
كانلماالمخصصةاألموالفيالزيادةهيحيلةإلىاللجوء
لإلقامةتعطىكانتسريةأموالوهيالتوغل«<،«أبماليةيسمى
وشراءللتجسس<الحربيةالعملياتزمنسياسيةلغاياتالعامة

عنهاويعبرالخفية،السياسيةالتحركاتوتمويلالضمائر،
فيالماليةوزارةإلىالخارجيةوزارةوكتبتاألسود<«.«دبالصناوق
للتجديدقابلالفرنكمنبمليارألماليةالزيادةوقارتالموضوع،

رهنالملياروضحيوموبعلبيان.والإجراءغيرمنسنويأ
علىالمشرفةالسياسيةالشؤونإدارةأصبحتوبهذااإلشارة،
اء942نوفمبرإلىالضروريالمالعلىتتوفرالمغربيةالوحدات
المغربيةالقواتدلعلتدريجيةتقويةفياالعتماداتواستعملت
الهدنة،إثرالمنحلةالنظاميةالوحداتإخفاءوفيالمساعدة،
غيرخدماتفييشتغلونمدنيينكعملةبرجالهاوالمحتفظ
عسكرية.

فألحواالمغربية،الوحداتبوجوداأللمانيوناهتم194(وفي
الوحداتحسابعلى<0االنتقالد«جيشفيإدماجهاأوحلهافي

معحوارجرىفقدوباختصارعددها،سيخفضالتيالنظامية
العسكريالمحاوراستطاع(ألمانيا)دنبفيزياالعلياالهدنةلجنة
مهددالمغربأنإلىذاهبأاأللمانيينالضباطعلىيسفسطأنفيه



الداخلية؟والثورةللحلفاء،أياألجنبيالتدخلهما:بخطرين
ثالثماثةالحربمنسنتينمدةتطلبتالريفحرببأنوذكرهم
أنتمهللهمقالهوممااإلسبانيين.مننصفهاجنديألف

منالعددهأامثلإلرسالباألطلس_ثورةحالةفيمستعدون_
قبائلتسكنهاصعبةناحيةفيوالنظاماألمنإلعادةالمحاربين
هيحلهايطالبالتيالمساعدةالقواتأنحينفيحربية؟
للقياميكفييكادالوعادهااألمن:وحمايةالنظامبحفظالمكلفة
االنتقال<<««جيشفيالكوموحداتإدماجأماالمهمة.هبهل

الحدمنأقلإلىالنظاميةالقواتعددتخفيضإلىفيؤدي
وبعدآجنبي.تدخلكللمواجهةضروريهوالذياألدنى
التيالعلياالقيادةعلىاألمرفيالبتأحيلالحوارمنساعتين
وتخفيض،16.000وهوءالكوموحداتبعدداالحتفاظقررت
الكوموحداتعادمضاعفةتوبعتثمالقوات،منغيرهاعاد
إنهحتىسرياءوتسليحهاتاريبهاتومنكما26.00~بلغأنإلى
منمجموعتينحشلءخنيغرةوبجوار،1942مايوفيءأمكن

وذلكءالهدنةلجنةمنعلمدونالحربقدمعلى««الطوابيرد»
جندي5000منأزيدفيهاشاركعسكريةبمناوراتللقيام

فوكيس.الجنرالالنهايةفياستعرضها

إلىبتحويلهااإلخفاءكذلكفشملهاالنظاميةالوحدات.ما
،50~.0إلىعددهاوميآ942وفيمزورين.مدنيينعملة
الفرنسيةالسلطاتمنسرآمراقبةذاتهاهيالهدنةلجانوكانت
الجدوى.عديمبجعلهنشاطهاشلمنتتمكنكانتالتي
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وصولوقبلالهدنة،فورفتمةواألعتلاألسلحةإخفاءوأما
التيالمعادنمنهافةكميةأخغيةكماءالرقابةمراكزإلىلجانها
أل(.40يونيوفيالمغربإلىالملتجئةالبواخرفيمشحونةكانت

األلمانيةاللجانتلكعلىاإلخفاءحيلةانطلتكلهوبذلك
أخبارمناإلسبانيةالسلطاتبهزردتهاعمابالرغمءواإليطالية
عنهايخفونكانواالفرنسيينأنمنتشوبهكانتوعماءومعلومات
باعتبارهمالكومتحتقركانتأنهااللجانتلكطمأنومماأشياء.
عصرية.محاربةوحداتإلىالتحولعلىقادرينغيرجبليين

اإلخفاءعمليةفيينجحواأنالفرنسيينباستطاعةيكنولم
الفعلية0السكوتدمؤامرة0وءمعهمبةالمغارالوالةتواطؤلوال

البادية.لسكان



المغربسلطانشرفعلىالمشاءمأدبة
.ال943يناير22الجمعة~

لتناولفيلتروزالرئيسدعوةعظيمبسرورالسلطانتقبللقد
في»»_8ءه»كرياماكالقبطانإليهالدعوةوسلممعه،العشاء
دقيقةوأربعينالسابقةالساعةفيالسلطانوصولكانالرباط،
وكانفيلتروزالرئيسيقيمكانحيثالسعادةدارثيلةإلى

عثرةثالثإذاكوعمرهالحسنمواليباألميرمصحوباالسلطان
التشريفاتوبمديرالمقري،محمدالحاجاألعظموبالصدرسنة،

الجنرالوأراداألمي،الجزائريالمعمريمحمدالسلطانية
يناسبجدامشرفامقعدأبالمائدةويحتلالعشاءيحضرأنفوكيس
خارجيةوكوزيرالمغرب،فيفرنسايشلعامكمقيممقامه

المؤرخةواالستعماراالحتاللمعاهدةبمقتضىالمغربيةالحكومة
الغاشمة،بالقوةالمغربعلىوالمغروضة(،9آ2مارس30في

وهيمثلها،المستعمرةوالدولفرنسابينالديبلوماسيوالتآمر
أنفييطمعفوكيسوكانوألمانيا؟وإيطاليا،وانكلتراءإسبانيا،
قاومأنهعنهوغأباألمريكي<الرئيسمنيكونماأقربيجلس
أفظنقواتهفيهاتكبدتأيامثالثةمدةبالمغربالحلفاءنزول

العسكرياالنهزامعلىوأكرهتوالمادية،البشريةالخسائر
باسموالغاشلةالطائشةالمقاومةتلكعلىأقدموقدوالمعنوي،



الحلفاءقوةأنمنهوظنأالنازية،أللمانياالمواليةفيشيحكومة
الكوماندو،منكتيبةمجردكانتالمغرببشاطىءنز~التي
كانتالحلفاءقواتأنوهيالحقيقة،ظهرتمامرعانولكن
وبأسطولالثقيل،العتادأنواعبكلمعززةجرارةجيوشفيتتمثل
الحلفاء،منمبغوضأكانأنهفوكيستناسىوبذلكعظيم،حربي
كانالذيالمغربيالشعبمنوكذلكاألمريكيين،منوخاصة
تبدونيهموقفامنهيقفالسلطانكانولهذاوعدوا.جالدأ،يعتبره

حضورهفييرغبالكانكماواإلهانة؟واإلهمال،الكرامة<
أولرفضالذيفيلتروزمنهاتخذهالموقفونفسالمأدبة.
الرئيسأنغيرأراه،أنأريدالقائال:معهللعشاءدعوتهاألمر
شورشيل_ومساعيتدخالتنتيجةموقفهتعديلإلىاضطر
الشخصياتبعضوكذلكللفرنسيين~االستعماريالحليف
الظروف.أملتهاومجامالتديبلوماسية<اعتباراتبدافعاألمريكية
العشاء،فيفوكيسحضورمضضعلىفيلتروزقبلوهكذا
دورجاءولماالحلفاء.منصارواالذينللفرنسيينماشيئامراعاة

بترتيبكرياماكاألميرالتكلفالعشاءبمائدةالخاصالبروتوكول
بالصفةالمفروضفوكيسفيهابماالمدعوةالشخصياتجلوس

فيهكانالترتيبرسمفيلتروزإلىموبكيتسقدمولماالمذكورة.
يسارهوعلىالسلطان<يمينهوعلىالشرفى،الرئيساألخيرهذا

بعدمقعداالمقترحالترتيبفيلنوكيسوأعطىشورشيل،
ويليهاألمريكي،األعلىالقائدباطونالجنرالثمالسلطان<
األميرالووضعفيلت،روزابنبعدهويأتيالحسن،موالياألمير
وبعدهفيلت،روزقبالةالمائدةرأسفياألمريكيكرياماك
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ثمويلبور،الجنرالثممعمري،التشريفاترئيسثمهوبكينس،
علىفيلتروزاطلعماوبمجردشورشيل.بجانباألعظمالصدر
مكانهوجعلفوكيساسمعلىشطبالمقترحالترتيبوممم

وأجلساألميرالاسمعلىشطبكماالتشريفات،رئيسمعمري
األخير،لهذاكانالذيالمقعدلنوكيسوأعطىهوبكينس،مكانه
اسموألغىكريا،ماكلالميرالمقعاهوأسندمعمرياسموحذف
أنفيلتروزرأيوكان.مورفيمكانهوجعلويلبورالجنرال
إنمباشرةليتحدثااللطانمنمعمريالتشريفاترئيسيترب
هوبكينسبينليكونفوكيسيبعدوأنهذا،إلىالحاجةدعت

السمعيترقالحتىالمأدبةأثناءبشغلهتكلفاالذينواألميرال
يوسف،بنمحمدوسيديفيلتروزبينيجريالذيللحديث
انتزاعهاعبثأوحاولفيهاطمعالتيالحظوةلهتكونالوحتى
أنفيلتروزورأىوالسيطرة،العظمةوأحالمهواجسبدافع
القاثاباطونالجنراليمينعلىالحسنموالياألميريجلس
به.عظيمإعجابلهكانالفتىاألميرألناألعلى

وزفيلتبراالجتماعفيرغبتهعنأعرباللطانقدمولما
السلطانوكانالثامنة،الساعةفيجاءالذيشورشيلوصولقبل

مرمعذهبيخنجروهيوثمينة،جميلةذهبيةهدايامعهيحمل
فاخر،تاجمعلزوجتهكذلكمرصعةذهبمنوأساورللويس،
منعتللسلطانوتقديراالهدايا،بهذهوحرمهيسالرفآعجب
الحاضرة،الحليفةالشخصياتيرتىولمالخنزير،ولحمالخمور
يكنلموأثناءهاالخمر،منالمأدبةخلواألمريكيين،وخاصة
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عنراضغيرنفسهفيكانألنهومنطلقأمنشرحأشورثيل
مرتاحوغيرمعه،ولمنللسلطانفيلتروزخصهاالتيالحفاوة
معوحسيامعنويامتضامنافكانبينهما<والحوارلالتصال

الرئيسمواقفتحملعلىمرغمامثلهمكانولكنهالقرنيين،
فضيإطارفيللسلطانصورتهفيلتروزأهدىوقدوختاما.بدءأ

باستثناءرائقاطيباوقتاقضىالجميعأنوظهريدويا،نقشامنقوش
عليهيبدوومتبرمامتضايقاكانألنهاألولونوكيس<ثورشيل
عوملحيثالحظسيآكانألنهوالثانيواالنقباض،العبوس
الشرفضيفهوفكانالفائزأماوالتطويق.اإلقصاءمعاملة
يوسف.بنمحملسيديالسلطان



ألمتحدةوالوالياتالمغربينرسميةمحادثة
البيضا؟بالدار

يوسفبنمحمدسيديالمغربسلطانبيناللقاءبعد
بينهماجرتوماالبيضاء،الدارفيفيلتروزاألمريكيوالرثيس

!لرئيسأقامهاالتيالعشاءمأدبةوأثناءلرأس،رأسأمذكراتمن
بين(043يناير23فيرسميةمحادثةتمتالسلطان«شرفعلى

الصدرالمقري،محمدبالحاجالمغربممثلين<الطرفين
والوالياتالملكية،التشريفاتمديرالمعمريومحمااألعظم،
للرئيس،الخاصالمستشار»ألهأاهده»بهوبكينس،المتحدة
ألنالمحادثةتلكتعرفولمحاشيته،عضوويلبور،والجنرال
هوبكينسوثائقفيذكرهاوردوقدسرية،بهااحتفظاالجانبين
مصدرفيالنجليزيةياعليهاوعثرتويلبور،رفيقهبقلمملخصة
عنمعربةوللتاريخمرةألولهناوأثبتهاصحيح،أمريكي
األصل:

المناقشةستتناولهاأليالموضوعأناألعظمالصدرشرحأدلقد
سلطةأيةالمحاورةتعرفالبحيثالرئيس،إالعليهيطلعلن

مناقشةعدماألفضليكونوقدالمتحدة،الوالياتباستثناء.خرى
إليهالمشارالموضوعحولاالتفاقإلىيتوصللمإذاشيآأي

أعاله.



ميهيرغبماأناألعظمللصدرهوبكينسالسيد«و~كا
غيريعلمهلنسيناقشالذيالموضوعوأنتماما،ميتحرم
الرئيس<<.

تعرض.نإلىتحتاجأسثلةأربعةبأناألعظمالصدر««فصوح
الرئيس<<.اهتمامعلى

للتباحثاجتماعابأنالملكجاللةسمعلقداألول:السؤال0د
التيفرنساوأندوكول،والجنرالجيروألجنرالبيناآلنيدور
إلىاالتجاهقبلالحالةهز»تغيرأنتريداألمنبعدمتشعر
الومخرب)فياألمريكيةالجيوشنزول(يومنوفمبر8ومنذغيرها«
مندعلوجودنتيجةوذلكمضطربة،فونسامعثقالعالظلت
ءفوقيسالجنرالعلىاعتراضأيللملكوليسالمنشقة،الغرر
وحكومةاللطان،_وعالثقهء،كفإدارىرجلاألخيرفهذا

8منذاقترح،فوكيسالجنرالولكنجيدة،والشعبجاللته،
أوكوليينالدوبعضعارضهالفوروعلىعمل،بونامجنوفمبر،
..فيشيجماعةأمحاب

بسرورتلقىوقدآنفأ،ذكرمابسببمتخوفالسلطانأدإن
عالثقوأيةالمغرب؟أتجاهالمتحدةالوالياتجيوشمجيآ
سياستهيقرعأنأجلومنالمتحدة؟الوالياتمعستوضع
المتحدةللوالياتالقارةالسيامةمعرفةالسلطانيودالمستقبلة

المغرب.يخصفيما

النرب؟فيا~~الشعباليهوديكنلم:الثانيالممؤال0د
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وكانواونغوذأ،~دأثانومينمحددةجاوبكيفيةدائمأكانوابل
نةالهللجنةحلتولماءالمسلمينمنحسنةمعاملةيعاملون
فيهاليهودمعاملةعلىاألمرأولأعضاؤهاألحبالمغرباأللمانية
يفعلأنمنبقوةالسلطانفامتنعألمانيا،فيمعاملتهمكانتكما
.هذا

فالمسلمونالتعايش،منقرونعنناشئةالراهنةالحالةدإن0
.المسلمين<<إلىمحتاجوناليهودأنكمااليهودإلىمحتاجون

فيتكونولنءالمغربفييهوديةمشاكلتوجد«وال
بعضظنو~اآلن،هوكماالموضوعهذابقيإذاالمستقبل
مراكزفيسيضعهمأنهيعنياألمريكيةالجيوشمجيآأناليهود
.0يقع«الأنيجبماوهذاءللمسلمينبالنسبةونفوذقوة

موادببعضللتزودكبيرااحتياجأللمغربإنالثالث:السؤاله
الوالياتنفوذتعرضوقدالخ<واألجهزةواأللبسة،التموين،
عليهدلتكماالمسألةهذهفيبأخرىهأوبكيفيةالمتحدة،

ءستصلالضروريةالموادهذهأنأكدثالتيالتصويحات
إرضاؤهايمكنأهميةاألكثرالمغرباحتياجاتأنوالمؤمل
.قريبأ»

ستنتهيالحربأنمنمتأكاالسلطانإن:الرابع«السؤال
سالم،معا~ةاالنتصارهذاوستعقبالمتحدة،الوالياتبانتصار
أنالسلطانينريالسلمشروطفيالتداولوقتيحينوعناما
فيلتروزاليدقبولبشرطءفيلتروزالسيدييلبينيرتمي
.بالده<»وكألك



استفتا،إلىالراميةاللطاذعروضروزنيلتاليدبل>فإذا
المطتةيسوا>كلهشعبهأذمنمتأكداللطاذنإذثب

بنمتقبلهيضعبأذورامياموافقاميكوزاإلسبانيةأوالقرنية
.فيلت<<روزاليديدي

أذتتطلبأهميةاألخيرللؤالبأذاألعظمالصدرومرح0د
علىيهرمىأذنييرغبوبأنهوالكتماذاالريةبمطلقيحفظ
لنلؤالهذااذ1فوبكيساليدفأكاوحاه<فيلتروزاليد
.روزنيلت<>اليدغيريعرفه

السيلنطروجهاتعليمطلعأكانهوبكينسالسيدأنأدوبما
عاما».مقنعاجوابأفورايعطيأنيستطيعأنهأعلنفقدووزفيلة

العام:الجواب

أوحياةمعركةالحربهذهأنيعتقدفيلتروزالسيددإن0
لهزمالجهودكلتبذلأنيجبالراهنالوقتوفيموت«
واليابان<<.وايطاليا،)لمانيا،

ميتحقق<<.تاماانتصارأوأنمننجح،أننادونعتقد0

واليابانوايطاليا،ألمانيا،تقبلأنإلىالحربوستواصل00
شرط<<.والقيدبالاالستسالم

كماالمغرب«اآلنتواجهالتيالصعوباتثيسالددويعي
األلمانيةالهدنةلجنةحاولتهبماعالماكانالسلطانأنيدرك

حازمكوجلالسلطانظهرفقدلمطالبها،االمتثالعلىإلكراهه



يهنى،ماوهذاوقوي،
عظيم<<.رجلنالسلط

إليهاالسلمإعادةوبعدالبالد،الجيشدخلالماضيأدوفي
فييبقىفلناألمريكيالجيشأمابأخرى،أوباعوىفيهابقي

.00المغرب

وهالثروامتصتالفقيرة،البال«القويةالبالدا~««وقد
السيدورجاالقوية<البالدلمنفعةالبالدخارجفأخذتوالخيرات
الوالياتأنللسلطان،األعظمالصدريؤكأنهوبكينس
عالثقوضحيتمنىكما»0المغرباستغاللتنويالالمتحدة
البحريالنقيووساثلالطاثواتوأنخصوصاوثيقة،اقتصادية
.<0تقارباأكثريكونابأنللبلدينستسمحالتقدمفياآلخذة

تظفرلمالعالماهلشعوبمنكثيرأأنالرثيى«أويعلم
بها،التمتحتستطيعأنهايعلمكماالخيرات،منالعادل،قسطها
.االنتصار«<بعدالخيراتههلمحلىوستتوفر

الحكومةتغييرإلىتأعوأسبابتوجدالأنهالرئيسددويعتقد
المغرب،بزيارةلهسمحتاألخيرةهذه.نالمغرب،فيالحالية
رمهزياوستكونعميقأ،تأثراالرئيستأثروقلالسلطان،وبمالقاة
.>0وللبالدللسلطانكبيراصديقأأصبحإنهحيثفاشدةذات

نهائياجوابأيعطيأنيستطيعالبأنههوبكينسالسيدددوصربح
المدنيينأجلمنالتموينيخصوفيمااألسئلة،كلعلى

.العسكرية<«للحاجياتاألسبقيةولكنفسيرسل،

رر



ويجباآلذ،ما~ا~ا~أذيسالر«ويعرف
النهاشالتبراتنظويمكنعادة،غر~فذايكوذالأذ

.ريب<والشكبدوز

.نهمعلنأصراحتهعلىاألعظمالصدرهوبكينسالسياددوشكر
المناقشة»».هذهعنوالصحيحالكاملالتقريرالرئيسسيبلغ

ويلبور
جنرالبريكادي

بينالجاريةالمحادثةفحوىشملتالتيالوثيقةهيتلك
الرئيسممثلهوبكينسوبينالسلطانعننيابةاألعظمرالصل

الكاتبها_سجلهاكمااإلجماليةميغاتهافي_وهياألمريكي،
أثناءراجمالكلمدققةومضبطةمفمآل،جلسةمحضرتعتبر

شريكبقلملهاملخصمجردهيوانماالطرفين»بينالمذاكرة
للتقريرفتركتوالتدقيقاتالتفاعيلآماوترجمان،وبكمنلفيها
حدفي.فميةللوثيقةولكنءفيلتروزإلىهوبكينسرفعهالذي
فيماأنها_وهيحقيقتها،اوضحتفقدءللمحا«ثةكخالصةذاتها
أخذتوانماللكلمة،ا(صحيحبالمعنىمفاوضةتكنلموآينا_
ءكانمماأبدعاإلمكانفييكنولمءعاموجوابأسثلةشكل
محدودةأسثلةوضععلىاقتصرالمغربيالطرفألنءيقالكما
األهورتكونحتىنفسهاألمريكيالرئيسمنعليهااإلجابةطلب
كانتاآلسثلةوآنخصوصالهاهأريدالذياألعلىالمستوىفي

المبغربيالطرفولعلءالرئيسإلىوموجهةالسلطانمنصادرة
الرئيسممثلمنعامجوابعلىفوراالحصوليتوقعيكنلم

•5



بماالصالحية_لهأنو.ىاألخيرهذاولكنالخاص،ومستشاره
تاركامسبقامجمالجواباليعطيواختصامات_صفاتمنله

منواحدكلعلىالمدققةالرسميةاإلجايةيتولىأنللرشى
بالجوابرحبالمغربيالطرفانتك7واألربع.األسئلة
وممهيدأموطثةواعتبوهاألسئلة،علىفوبكنسأعطاهالذيالعام

الرئيسأجابهلنعرفأنويبقىالرئاسي،الوسميللجواب
إليهالمرفوعالتقريرفيعليهااطالعهبعداألسئلةعلىالسلطان

مرضاجوابهكانوهلسؤال؟كلعنأجابوبماذاالمحادثةعن
الموجهتين_الرسالتينموضوعكانهذاولعلالمغربي؟للجانب
إلىفيلتروزالوثيسمننفسها_األمريكيةالمصادرحسب

كماللمر،تحصيناإماالرئيس،بخطكتبتاأنهماويظهرالسلطان،
وردتاللتين~سالتينأثريوجدواللالختصار.وامامنه،طلب
معاألمريكيةالوثائقيةالمجموعاتفيإليهمااإلشارةهجرت

يحتفظلمأنههذامنويتضحعليهما«يشلمأنهمالحظة
والسلطان~يسالربينشخصيتينلكونهمانظرامنهمابنسخة
أنفيهشكالوممااألبد.إلىأمرهماطويربماوهكذا

الستيالءتقرضتأنبعاعلهماتوفرالالمكيةالمحفوظات
مخشر20فيوأسرتهالسلطاننفيعقبنسيةالفالسلطات

وفاةوكذلكالحرب«نهايةقبلفيلتروزوفاةتكنولم(«9(3
الرسالتين<علىالعثورلتسهاليوسف<بنمحمدسيديالسلطان
ألمعلقةواآلمالالمبذولة،الوعودمعهماكألكوناعتفضاعتا»
وطبقاالحرب.نياالنتصاربعدالمغربلمالحعليهما

وفيالمغرب،داخلفيلتروزمنالعما«رةاألمريكيةللتسريحات
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أثهربعدعاجلتهالوفاةأن9ولوإليها،عودتهعقبواشنطرن
فيوتغيراءوضعهفيتحوآلالحربنهايةمعالمغربلشها
مصيره.
فقدالكلمةبمعنىمفاوضةشكلالمحادثةتتخذلملووحتى
ولماأوآل«لوقوعها،نظرااألهمية،منكبيرجانبعلىكانت
المغربمناألمريكيالرسميالموقفاستطالعمنتضمنته
لهسعىماوهذاثانيأ،والمآلالحالفياألساسيةوقضايا»
الوالياتفواياهيماودقيقة:صريحةأسثلةبرفعالسلطان
تؤسسأنيمكنالتيثقالعالهيوماالمغرب؟تجاهالمتحدة
لتقريرهذامعرفةإلىحاجةفيأنهالسلطانيكتمولممعها؟،
الرئيس،بأجوبةالمحدداألمريكيالموقفضوءعلىسياسته
السياسةمنمستمدةاألجوبةهذهتكونأنفيالسلطانورغب
المتحدةللوالياتالحرب~ظروفبحكمالعابرةالالقارة_

أنالسلطانحرصأخرى،جهةومنجهة،منهذااألمريكية.
البمتفوقينليواأنهمفبينالمغرب،فياليهودقضيةيوضح

تأثير،كلمنمجردةأقليةإالليسوابلبنفوذهموالبعددهم،
معقرونمنذمتعايشونإنهم0حيثلهممشكلةأيةوجودونفى

السلطانوحرصحسنة،معاملةهؤالءمنومعاملونالمسلمين<
وجودأذمنهمظنآبعضهمفيهفكرلمانهائيحدوضععلى

بالنسبةالقوةمراكزاحتالللهمسيتيحاألمريكيةالجيوش
أنالمغربيالموقفتوضيحشأنومنبة.المغارللمسلمين
األقليةلصالحأمريكييهوديتدخلكلعلىالمهدفييقني

المغرب.فياإلسرائيلية



بعدفيماالمغربمصيرمسآلةالسلطانأثارهذاإلىوباإلضافة
تنتهيحينهاالرئيسيديبينيجعلهأنفينيتهموضحاالحرب،
خصوصاالملم،شروطتحديدفيويشرعباالنتصار،الحرب
فيوخيراتهوجيوشه<بأرضه،فعالةمشاركةشاركالمغربوأن

فيكذلكوساهمالدكتاتورية<سيطرةمنوالعالمأوروباتحرير
إلىيطمحأنلهفحقصفهم<فيحاربالذينالحلفاءانتصار
وعززواستقالله.سيادتهاسترجاعمنإليهيصبوكانمانيل

فيالشعباستفتاءبطلبالشأنهذافيبهأفضىماالسلطان
رفضأسيكونأنهمؤكداواسبانيافرنسامنعليهالمفروضالنظام
يبقىأنالسلطانطلبالبالدلصالحهذايتموحتىالنظام،لهذا
ومكايدهم،لعراقيلهميتعرضالحتىالفرنسيينعنمكتومااألمر
أنالسلطانأرادالذياألمريكيالمغربينطاقهيتعدىالوحتى
المنشودالحلإليجادالوحيدالنطاقالمناسب،الوقتفييكون،
المغربية.للمشكلة

أنالمغرباستطاعالسلطانمنالمبذولةالمساعيخاللومن
اإلطارفييدجلمنالمشكلةهذهلوضعالمالشمالجويخلق
بصفتهبهااألمريكيالرئيساهتماميثيروأنالنبيآالدولي

يشقوانللحلفاء،األكبروالزعيمءدولةأكبرفياألولالمسؤول
منتياركلههذاعننثأوقدالمغربية<التحريرلسياسةالطريق
«لمماواألمريكي»المغربيالجانبينبينوالتفاهمءالتقارب
الوضعبخصوصبينهماسياسيوتجاوبفكريهانسجامعلى

~منهالبالدإخراجعلىوالتصميمءالمغربفيالشاذاألجنبي

_ى



االحتاللنيرمنالتحررفيالوطنيةاألمانييحققبماالحرب
واالستعمار.

منالمقرياألعظمالصدرتلقا»الذيالعامالجوابكانواذا
ءالمغربيةاألسئلةموضوعفيوافيآيكنلمهوبكينسالمستشار

المغربمنالمترخىاالتجاهفيوتأكيداتتطميناتتضمنفإنه
حولوايضاءاتإيضاحاتتضمنكماءسلطانهلسانعلى

يشعرالمغربيالجانبجعلمماعامة<بصفةاألمريكيالموقف
الرئيسمنالمنتظرةباألجوبةويتفاءلباالرتياح<سلفا
فيلت.روز

كانتأنهااألرجحومناألجوبة«هذهحقيقةكانتوكيفما
األمريكيالرئيسوفاةبسببالحظبسوءمنيةفقدمرضية،
وقضيتهللمغرببالنسبةالحظسوءضاعفوممابقليل.بعدها
تنفذحتىاالنتصاروقتفيأجلهامنيعمللمأنهالوطنية
أمانيهللمغربوتحققالمتوفى،الرئيسخلفاءمنالوعو«،
مسألةإذاكاعتبرفيلتروزالرئيسمعتمماأمرولعلالقومية.
فيخلفهلمنملزمأاألمريكنلمبحيثوسياستهبموقفهخاصة
جديرةالمحاولةكانتهذاعنبالرغمولكنءاألبيضالبيت
أكيدةوتعهداتصريحة،بوعودتتعلقكانتألنهابها،بالقيام
بشخصيةمقيدةتكنفلمءالمتحدةالوالياتباسمصدرت
المساعيوتجديدالمحاولة<استئنافوبعدمالراحل؟الرئيس
ءاتصالمنجرىمالكلكانتالتيالثمرةضاعتإليهااستنادأ

رئيسيبواسطةالمتحدةوالوالياتالمغرببينوتفاهموتباحث،

__



علىتقصيرأ،ويعدالشديد»األسفإلىياعوماوهودولتيهما،
فييزيدومماالعهل.ذلكفيالمغربيةالسياسةمنتقديرهأقل
الوسائلوتنقصهءالرجاليعوزهيكنلمالمغربأنالتقصيرهذا
يتوفيكانوقدخصوصاءاألمريكيينالوسؤولينمعمشكلتهإلثارة
كبارمنثقاةشهودوعلىءأمريكيةرسميةومستنداتوثاثقعلى

األقربينعاينالمسامنكانواوعسكريين،مدنيينءاألمريكيين
بصوفالمحاولةتجدديفرضكانهذافكلفيلت،روزللرئيس
ءاآلمالأفنىالرئيسمنالميدانخلوولعلنتاثجهاءعنالنظر
النفوس.فياليأسوبثءالهمموحطم



الثايةالعالميةا~بفيالمغريالجيثر

عيشةفيهايعيشالعالمكانالتيالحربقبلمافترةفي
قاحربخطرعلىباستمرارفيهاويشرفوالرعب،التوتريسودها

بنمحمدسيديالمغربلملكتصريحصدرتذر،والتبقيال
المستقبلفي~ث«دمهمافيه:قال(938شتنبر7بتاريخيوسف
بأعلى.ؤكدأنأستطيعينتظرماأسوأووقوعحرب،حالةففي
واحدة،قومةميقومرنرعايا»وجميعالمغربملطانأنصوتي

.فرنسا<<بجانبويكونون

اليوم«هذامنددابتااءالسلطان:أعلن(939شتنبر3وفي
نمدهاأنعلينايجببالنصروحلفاشهافرنسارايةتتوجأنوالى
واحدأيعلىنساومهاالوأناحتراز،7وفيهاتحفظالنةبمعن
تضحية<<.أيةعننحجمالوأنمواردنامن

ددألبيرالفرنسيةالجمهوريةرئيسالموقفهذاحملوقد
كمافرنسا<<،منالتامةددالمساعاةلللطانيؤكدأنعلىلوبران<<
الفرنمماأن0د(939شتنبر2آفيالعامالمقيمبواسطةأبلغه
شعبه،وكلالمغربسلطانوئبكريماندفاعبأيأباأتنى
والحق<<.العدالةعندفاعأبجانبهافوقفا



فرنسامعالحربفيمشاركتهوسميأالمغربأعلنوهكذا
تحملبلللمجاملة،أورمزيةالمشاركةهذهتكنولموحلفاشها،
وتكاليفها،مسؤولياتها،جميعمنوافرانصيباالمغرب

منكلفتهمهمابواجباتهشاعروهوهذاعلىوأ~موتضحياتها<
الرسميينالملكيينالتصريحينمنوواضحالنهاية.إلىالبداية
النازيةالمحوردولضدالحلفاءجانباختارالمغربأن

فيلحاجةالمضللةالضالةبدعاياتهايغترأندونوالفاشستية،
ضدالديموقراطية<<«أمعسكرإلىانضمالمغربوباختيارنفسها<

حقيقة،الفرنسيالرئيسأدركوقدالديكتاتورية<<.معسكره
ممثللعمانعلىالسلطان،أبلغلمااالختيارذلكومدىوقيمة،
الذيالكريماالندفاعأبدآتنسئلنبالدهأنالمغرب،فيفرنسا
دفاعأوحلفاشهادولتهبجانببةالمغاروثبهاالتيالوثبةبهتميزت
والحق.العدالةعن

الفرنسيونوقاومهاءبالمغرباألمريكيةالجيوشنزلتولما
عارفيأللمانياهالمواليفيشينظامباسمفوكيسالجنرالبقيادة

معلنأعنهايتخلىأنفوكيسمنفطلبءالمقاومةهأها~ن
أنالفرنسيالجيشد«يستطيعله:وقاثآلءاألمريكيينمعتضامنه
المغربدأن0وأفهمهبالدنا»«»خارجويحاربالبحرهيخوض
يوقعلموأنهالحلفاء»قضيةعندفاعأألمانياعلىالحربأعلن
و).النل(رومقط»».هدنة

الكبرىهالمعركةلمواجهةنفسهالمغربنظمبواجبهوقيامأ
جميعوحجزالطوارىءءحالةوأسسءحربحالةفيأنهفآعلن

ور



مواردهءيعبىوأخذرعاياهم،واعتقلاألعداء،ممتلكات
منلديهمابكلللطوارى،واستعدالحرب،لمقلباتالضرورية

.وماديةبشريةقوة

عوةمنتتألفالمغربيةالقواتكانتالقتالميادين.زر
الفيلقوكاذألف،تسعينجودهاعددبلغ(ريجيمات)فيالق
،1940يدير27إلى(939ديسمبر(9منماجيرخطعيىاألول
األلمانيالجشفدالحربيةالونعيةتلبمنالفيلقتمكنوقد

هاك.

وواملبلعيكةإلىاألولالفيلقدخل(940مايو(0وفي
العدونيتفوتىعنبالرغمبمواقعهيحتفظأذاستطاعكماتقدمه،
إلىافطروااأللمازإنحتىوالطيران،القيلةواألسلحةالقوات
خسائركبدوهمالذينبةالمغارالجنودوبطولةبشجاعةاإلشادة
الوسترييرتددبيرليزجريدةفكتبتوالعتاد،الرجالفيجسيمة
منوهة(940أبريل1~بتاريخالمصورة)برلين(جريدةندد:ايتو
المغربية.العيوشلدىالدفاعبقوة

العددفيعليهامتفوقةتواتتواجهالباسلةجيوشناكانتوقد
وفياألمامية،الصفوفنيتقاتلوكانتوجوأ،أرفآوالعدة
بوماثلوذلكالجبليةالمراتعأمنعوفيالطيعية،األماكنأمعب
غيروتموينناقصة،حربيةوذخيرةوافرة،غيروأسلحةمحدودة،
فيسواءالحنالبالءتبليكانتكلههذاومعمضموز.
المعاركيخوفوذبةالمغاركاذماوكيراالدفاع،فيأوالهجوم
الرسائلونياألبيض.بالسالحأوالبنادقفيالمركبةبالحراب

رر



األلمانالجنودمنمكتوبةكانتوالتيالميادينفيعليهاعثرألتي
فزعمنعليهميستوليكأنعمايتحدثونكانواعائالتهمإلى

القتال.فيبةالمغارواجهواكلماوارهاب

التاريخيةأدالمجلةقالت(كمابة،المغارالمحاربونبرهنوقد
فيهاخاضواالتيالسنينعشراتخالل(<<)952شتنبرفيلجيش
وبلجيكا،اإلفريقي،والشمالوالشرق،فرنسافيالحروب

األقصىوالشرقوالنمسا،وألمانياوايطاليا،ومقلية،وكورسيكا،
واقداموحماس،وصمود،مكابدة<منللعادةخارقةخصالعلى

األلمانوكان.بوهمحارالذينجميعبهمنو.حتىوبطولة
أل)0»5~اا5(15دالموت<<ددبخطاطيفالعظمىالحربفييرنهم

1943سنةإيطالياميادينفيالمغريةظهروحينما«4»»(ء6»«0(.
األلمانيةالقيادةمنالمرسلةالمحزنةالتوصياتسيليتدفقأخذ

بةالمغارخصومناأدإنيقول:ألمانيضابطوكتبللجيش،
ءقتاليةروحذاتوحداتإنهاتقرير:وقالجدا<<،رائعون

.وهجوميةواقداعية،

إعجابكللهمويكنونبهم،يلهجونكانواقادتهموجميع
وامتناناحترامبكلالجميعأمامهمينحنيأنفاستحقواوتقدير،

الحربينفيالمغربيةالفيالقأئريةوجميعصناديد.كمحاربين
بإكليل،مزودأالفرنسيالحربوسامتحملكانتالعالميتين
درجتهفيهوالذيالمغربيالعسكرياالستحقاقووسام

الممتازة.

فيهاوبيرواالحرب،غماريخرفواأذبةالمغاراستطاعواذا

رم



وايطاليا،ومقلية،وكورسيكا،تونسرر،فينصرإلىنصرمن
فبفضل،1946حتى1943منذوالنمساءوألمانيا،وفرنسا،
الجبل،فيأمالسهلفيأكانتءالحروبفيومهارتهمشجاعتهم
ومعدات.وساثلمنالحلفاءقيا«ةبهسلحتهممابفضلوكذلك

يقاتلونفكانواالثانيةالعالميةالحربمناألولىالمرحلةفيأما
فاعتمدواالعدو،أسلحةمعمتكافئةغيرفرنسيةوأسلحةبوساثل
شيآمنأكثرومهارتهمشجاعتهمعلىوالدفاعالهجومفي.حيانا
والعدة،العادفيالعدوتفوقبسببخسائرفتكبدواآخر،

والدبابات،الجيوشوفرةيواجهونكانواحسرءوا~ان
األرضمنقريباتحلقكانتالطائراتمنوأسراباوالمدافع،
غابةفييقاتلونأنفهمبةالمغاروجدومرة.بقنابلهاوتقذفهم
كلفواالتيبلجيكاحدودمنمقربةعلىفرنممافيمورمال
بمدفعيتهيسحقهمالعدوحولهمومنتحترقوهيبتطهيرها
افامتاقائف،القأمنواباليمطرهمالطيرانوفوقهمودباباته،

الفرنسيونوكان.إعجابكلأثارتبطولةوأ~واالعراك،في
األماميةالصفوففيالمواقعأخطرإلىخاصةبةبالمغارفعونيل
ومؤونة،وذخيرة،سالح،منيلزمماكلعلىيتوفرونالو~
التعبيرحمبد،الصدافى«ألحومهمنظفيكانوابةالمغارفكأن

ليوفرواوالتضحيةالقتالميادنفيبهميزج0>ومرتزقة<0ءالفرنسي
أقوىمنهذاوكان0<>«دالغاليةالفرنسيةواألجساماألرواح
الخسار.منبةالمغارالمحاربونله~فيفيمااألسباب



المغربفيالهدنةشروطبتطيقالمكلفةواإليطاليةاأللمانية
علىألمانيامعاالتفاقتم(940أكتوبر(4وفيمهامها«لتتولى
سمحبينماألفمائةمنلفرنساالتابعاإلفريقيالجيشيتآلف.ن

وفيألف.عشرونوعدد»العمال<<دبفرقة0سميبماللفرنسيين
فيألفعشرينبزيادةالهدنةلجانسمحت(94(ينايرآخر

لالنتقامسرآيعدوكاناالنتقال،بجيشسميالذيالجيش
ستاروتحتالجنود.قدماءمنفيهالمنخرطونوكانواإلنقاذ،
التيالوسائلومنرديف.عنعبارةكانواالمدنيةوالخدمةالعمل
منفرقةخمصواأنهماأللمانيينبهاوخادعواالفرنسيونبهاناور
«دمحالتددكونواكماالسلطاني،القصرلحراسةالجيشذلك
المغربي،الجيشتؤلفأنهامدعين«دطوابيرددمنمؤلفةمغربية
فيللتدريبفنيةلجنةأعضاءهمإنماالفرنسيينمنضباطهوأن
يعبثونالستارهذاوراءأخذواوقدالسلطان،جيشخدمة
الجبالمخابى،فياألسلحةويخزنونويدربونهم،ءالرجال
ولمواإليطالية.األلمانيةالهدنةلجانأنظارعندةالبهالمنيعة
بتواهى،إالاللعبةواحكامالخطة،إنجاحمنالفرنسيونيتمكن
األمريكيةالجيوشنزلتإذاحتىوغيرهم،الرسميينبةالمغارمع

نوفمبر(آمنذاألمريكيون،وأمبحشيء،كلاتضحبالمغرب
ألهجومشنانتظارفيوينظمرنويسلحون،يشرفون<(ء942
الفيالقألفتوقدأوروبا.الىتونسمنابتداءالعدوعلى

المحاربالجديدالجيشهيكل،6943منذالمظفرة،المغربية
(944أبريلفيفيلقينفكانواالحلفاء،بجانبفرنساباسم
معاركخاضتالتيوهيالكوم،طوابيرمنثالثاليهمأضيفثم
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إلىعهدوقدالمحصنة.الوعرةالجبليهآبروزبمنطقةايطاليا
روما،طريقوفتحالمنطقةهز»جبالعلىباالستيالءبةالمغار
أوروبانحوالتدفقمنالحلفاءقواتفمكنواحققوهماوهذا

بدوربةالمغارفيهاقامالتحريرحربتدةهذاوكانالمحتلة.
الحلفاء.قيادةمنوتنويهإعجابكلعليهاستحقواوعظيمفعال
كانوقداألبد،إلىبةالمغارببطولةتشهداإليطالةكاسينيوجبال
اليومهذاوفي(.944يونيو5يومرومافياالستعراضشرفلهم
منالمغربيةالغرةحققتهبماتنويهكلهعسكريأمرصدر

مقدمةفيخاضتهاالتيالمعاركجميعفيمتواليةانتصارات
المستمرالقتالمنيومأعشرينخاللبإيطالياالحليفةالجيوش

وختمذخيرة.والمؤونةبالوأحياناراحة<والنومبالونهارا،ليآل
بكم،لفخورالمغربأدإنبقوله:المذكورالعسكرياألمر

ورجاء،أمآلالمستعبدةالمكبلةفرنمماتهتزانتصاراتكمفبإعالن
نمسكإنناوسنهزمه،األلماني،هزمنالقدغدأ«فستحورونها

أبدآ<«.اليومبعدنفلتهولنبيبه،بتال

بفرنساالمغربيةالقواتنزلتالسنةنفسمنغشت25وفي
األلب.بجبالاألمريكيةالسادسةالفرقةتغطيةبضمانفكلغت
ددالفوسج»جبالواجهةفيبةالمغاركانشتنبر22وفي

مقاطعتيفياأللمانعلىأغاروانوفمبر(4وفي)؟7(دء«د«
الريننهرضفافعلىكانوافبراير((وفيواللورين،امىاأللز
إلىودخلالنهرقطهمنأولبةالمغارفكانسويسرا،حدودحتى
الداخلينأولكانوا6945أبريل29وفيمارس.27فيألمانيا

رر



•تولون:7•معيين:6_روما:5_كاميني~4_تارة:3•خاص:2•مكناص:ا
13_قنقاين:12•سبورسترا:»1_زميلو~:»0•لييرن:9•مرميليا:8

.أوكم:آ9_ستوتكارت

القاسرالعالميةالحربفيالمفارت

وفرناوكورميكةومتيةوايطالياتونىفيتالحرالعمليات
(.94ألماي9•6982أهمنبروالنمسا،وألمانيا
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تمتالتيالهدنةإألالمظفرةمسيرتهمتوقفولمالنمسا،الي
الجيشمقدمتهموفيالحلفاءوانتصارالمحوردولبهزيمة
فرنسيةعسكريةمجلةقالتكماالنهاية،إلىذهبالذيالمغربي

دء_أ«»ه»د_دهدهاه(»1دءدء»هه0»أ0طه0):(952شتنبرفي
الجنودمعظمكانأدوقدذلك:فياالنكليزيالندررومكتبوقد
بة،المغارمنفرنساإمرةتحتليبياصحراءفييحاربونالذين
شمالفيضاريةمعاركذلكبعدبةالمغارالجنودخاضولقد

فيأنارسونالجنرالجيوشأعانوافقدفيها،وبرزواإفريقيا،
الجنودمنباطونالجنرالطلبوقدوبنزرت،الخميرمعارك
قاموا(943شتنبروفيمقلية.ضدحملتهفيفقوهيراأنبةالمغار
ألباجزيرةفتحفيثمكورسيكا،جزيرةفتحفيفعالبدور
فيالكبيرةمقدرتهمأثبتواوقدأشهرىببضعةذلكبعد

أ(ىأ»د~)(ه«ه«دكركيينود»و،19»ط0(»ءءء««أبروزد»حمالت
آقدامعندحاربواوقدايطاليا).في(وكلها)،9(«(اء»اء««وتريآلدد
تطهيرفيوأعانواووماءعلىالزحففيوأسهمواكاسيني<»«مونتى
مرسيلياتحريرمسؤوليةوتحملواالنازيين،من)5(ء««ءأسبين
للبحرالفرنسيةالشواطىءعليالحلفاءجيوشنزلتعندما

سيكنريدخطاجتازواأنبعدوأخيرأ.(945غشتفيالمتوسط
««ستوتكارتد»،اتجاهفيصاروا(ألمانيا)و<،ا)ءه5(~أء»)وءأ
فيهسلمتالذيالوقتفيالدانوبنهرشواطىءإلىووصلوا
ألمانيا.

وفونسا<،ومقليةوألبا<وكورسيكا،إفريقيا،شمالأرضدإن0



المغربي.بالدممخضبةوألمانياوالنمسا،وهاليا،

نفسهاتحريرعلىفرنساساعدواالذينبةالمغارالمتطوعينإن
األممأجلمنهامبعمليقوموننفسهالوقتفيكانواواألين
رجل«<.ألفثالثماثةعددهمبلغالمتحدة

حربعن(944أبريل15فياألمريكية<>طام<<مجلةوكتبت
فيالمغربيةالفيالقبهقامتدورأي««نعرفإيطاليا:فيبةالمغار
بمهمةإليهاعهدفلقدبإيطاليا،الخامسالجيشعمليات
عنبالرغمفعلتوقدبه،واالعتصاممنيع،موقععلىاالستيالء
وبصفتيالمقاتلة،القواتفيمتفوقلعدوالعنيفةالهجومات
أدفرنسية»فيالقفيهارأيتكثيرةفرصةليتسنحلمطيرانضابط
أتجهينمجهزةفيالقفبفضل..القتال.مجالفيمغربية)(اقرأ:
تمامأشبيهادورهاكانالتيالمغربيةالفيالقهذهكانتكماكامال
ستكونالمغرب)كذلك(اقرأددفرنسا«دفإنأمريكيفيلووكلباور
االنتصار.هذافيهامةمساهمةساهمتقد

فإنناأبدا،يتقهقرونالأنهمهمالجنودهؤالءيميزما««وان
الفحصمنالجبليبالسرتونسفيالداثرةالمعركةجميعاناكر
نفدتأنإلىالمغربيةالقواتفيهقاتلتوقدالماضية،السنةفي
غيراليوم،هيكمامجهزةتكنلمالوقتذلكوفيذخيرتها<كل
كله<<.الجيشإعجابأثارسلوكهاأن

العالميةالحربفيالمغربمشاركةعلىألقيناهانظرةفتلك
الصفوففيالمعهودةالنادرةبشجاعتهاقاتلتالتيبجيوشهالثانية

وى



الخطيرة،مهامهاكلفحققتالمواقع،.معبوفياألمامية،
الكثرةفيمتفوقعدوعلىالمظفرةمسيرتهافيدائماوانتصرت
واالستيالءالهجومفيالسبقشرفلهاكانوقدوجوآ.برآوالعتاد
الممراتالحلفاءلقواتوفتحتوالمواقع،الخطوطعلى

محصن<طبيعيحاجزيقفالفكانءالوعرةوالمسالكءالجبلية
ماكلفيهاتجرفكانتالتيطريقهافيمتفوقةحربيةقوةوال

أشادواالحلفاءقادةوجميعومقاومات.حوائلمنيعترضها
ضمنبوجودهاومعجبينفخورينوكانواالمغربية،بالقوات
حتى.الحربمواحلأشدفيعليهاتعتمدكانتالتيجيوشها
التاريخ،بهيشهدكماالوافرالحظفيهلهاكانالذيالنصر
المعلقةالحربيةوالتوسيعاتالعسكرية،التنويهاتبهوتعترف
ألويتها.جمععلى

رجلألفتسعينبلغتالمحاربةالمغربيةالقواتكانتواذا
بةالمغارالمحاربينمجموعفإنفيالقعشرةفيمنظمين
بالنسبةضخمعددوهورجل،ألفثالثماثةبلغالمتطوعين
باسموالطغيانالشرقواتيحاربونبةالمغاروكانءللمغرب
لوطنهميكتبواأنأجلومن0والديموقراطيةوالحرية،الحق<
فيوحظوظهمتهم،0وتضحيامطامحهم،معيتناسبجايدآمصيرا
الحربقبلالمغربسلطانأوضحهماوهذاالمشترك.النصر
ءتقدمكماالفرنسيالرئيسكذلكبهواعترفنشوبها،وعند
الكانواالفرنسيينأنأسف_بكلالواقع_فييتبينولكن
التقديربجانبهمبةالمغاروحربالمغرب،موقفرونيقد



سموهبماوألحقوهاالمغربية،الجيوشجيشوا»هكذا
الذيالجيشوهو.~)،7.7(الفرنسية<<الحملةة«بتجريل
القواتكانتوالذياوروباتحريرفيالحلفاءمعبهشاركوا
.ناالستغاللبهمبلغبلوحربته؟ءوكيانهءعمدتهالمغربية
الرايةدونالفرنسيةالرايةتحتتحاربالمغربيةالقواتجعلوا
جانبإلىتظهرفلموجواءبأيلهايسمحلمالتيبيةالعف
و.ثناءالظافرة.لقواتهواعترافاءللمغربتقديراالقرنيةالراية
كثيرهنفيهاكذلكشاركالفرنسيةالمقاومةبواسطةالتحريرحرب
المدنيينأوالعدومعتقالتمنالفارينالجنودبةالمغار

المتطوعين.

فيالضاريةالمعاركتخوضقواتهكانتبينما_المغربوفي
بشجاعتها،والنصرالفخرصفحاتوتكتبالقتال،ميادين
الشعبتعاملالفرنسيةالسلطاتكانت_وتضحيتهاوبطولتها،
هذاتجلىوقدالعنصري،التمييزعلىتقومشاذةمعاملةالمغربي
بةللمغاربالنسبةمختلفةكانتالتيالتموينبطاثقفيمثال

وأربعينخمسمقابلموادستبةللمغاريعطىفكانواألوربيين<
كانتاحتياجاتهمأنبدعوىحظاأكثرهؤالءفكانربيين،لآلو
فيواالستنكاراالستياءأثارالذياألمرءأفضلوحياتهمأكثر

أشعركما.والعصبيةالعنصريةباسمالمحرومةالمغربيةاألوساط

~~



االجنبيةالسيطرةمنالخالصوماثلفيالتفكيربضوررةالمقاربة
فقمعهاباالستقاللالمطالبةحركةظهرتآ944ينايروفيالباغية.

العهودمتناسينلوكليرالجنرالبدباباتوحشياقمعاالفرنسيون
عرضجيوشهوبتضحياتالمغرببجهودوضاربينوالوعود،
المحتلةلبالدهمأسداهوماجميل،كلوناكرينالحائط،
ميادينفيبيضاءأيادمنبةالمغاراألبطالالمغلوبولشعبهم
إلىالمغربيةالقواتعادتألمانياعلىاالنتصاروبعدالقتال.
لمالمناسبةوبهذهالفرنسية،السلطاتبهافاحتفلتوطنها
بةالمغارشعوريخدشأنينبيويبلكابرالعامالمقيميستحي
تلكبنزولذكرلما6945مايو29يومبفاسخطابهفيقاطبة
تأتوالمإنكمفقال:المحتلةفرنساشاطىءعلىالمحررةالقوات
القصصعنهمتتحدثكماجسورين،قراصنةبصفتكم
معشرنحن،بأنناأنفسكمتحدثواأنينبغيأنهغير..المغربية.
عليكم<».االعتمادفيسنستمرالمغرب<فيالفرنسيين

بيوهوقائلهيكونأنويكفيتعليق،إلىيحتاجالكالموهذا
نادرة،بوحشيةباالستقاللالمطالبةحركةقمعالذيالمستعمر
فيوالجبروتاالستعمارلنظامممثلشرنفسهمنجعلوالذي
أنذاك.المغرب

بنمحمدسيديالسلطانأعلنهاالتيالكريمةالتسريحاتأما
عليهاتلقاهاالتيواألجوبةالحرب،فيفرنسامعتضامنايوسف
نسيهاإذالرياح،أدراجمعكلهافذهبتالجمهوريةرئيسمن

باألخصمنهمكانتأنهاعلىدلممابها،التفوهفورالفرنسيون

ور



السهبوأماوزورأ،القولمنولغواسبة«للمامجاملةمجر«
ييشكاذألنهالفرنسيةالمعسرلةالتسريحاتتغرهفلمالمغربي
نهجهاعلىالفرنسيوذاستمرالتيالسياسةمساوىأتبلكزي
عيونه،عنغساوةكلأزالالذياألهواهرار،عادبكلتجاهه
والكليات.والمظاهر،بالوعوداغتراركلضدوحصه



ألعالميةالحربفيفرنساوسياسةالمغرب

وبعدالحربقبيلفرنسامنالسلطانموقفالىآشرنا
وخيراتهبجيوشهيقفالمغربجعلكريمموقفوهواندالعها،
آنإلىأشرناكماالنازية؟.لمانيامنعليهاالمعتديفرنابجانب
والحرية،الحق،عندفاعأإالالموقفذلكيختاروالمالمقاربة
قضيةسبيلفيتضحياتهمأنفيوأمالالعالم،فيوالعدالة
كعاملمنهمبهاواالعترافقدرها،حقتقديرهاسيؤديالحلفاء
عاهة،أوروباتحريروفيالمحور،دولعلىاالنتصارفيكبير
حقهمعهينالللمغربجديدمصيرضمانإلىخاصة،وفرنسا

قوىضدنصرتهافيجيوشهاستبسلتالتيالحريةفيالمشروع
بتلكناطقةأمثلةالماضيةالصفحاتوفيالعاتية.الديكتاتورية
خيبةإلىآدىالنهايةفياألعوولكنواالعترافات<التضحيات

وفيالحلفاء،لدنمنبةالمغارآمانيونكرانالمغرب،آمال
الفائزينمعالحربفيتفزلمآنهااعتبرتالتيفرنساطليعتهم

الفعالةمساهمتهإلىناظرةغيرالمغربفيسياستهاإلىيتعوأإال
وألخيرات.بالرجالوالنصرالحربهنى

خصوصاوالفرنسيينبةالمغاربينالعالقةساءتذلكوقبل
الخالففيهذاتجلىوقدالحرب،فيفرنساهزيمةبعد

رم



الحلفاءنزولبمناسبةفوكيسوالجنرالالسلطانبينالناشىء
القواتقاومتهمفقد،1942نوفمبر8فيالمغرببشواطىء
أللمانيانفسهاهيالخاضعةفيشيلحكومةالمواليةالفرنسية
بالسلطانيفرأنفوكيسحاولاألحداثهذهوأثناءالغالبة.
عنيبتعدأنيوسفبنمحمدسيديفأبىمكنامى،إلىوحكومته
للجيوشالفرنسيينمقاومةأنذاكرأحكومتهومقرالبالدعاصمة
تكنولممعها<حربفييكنلمالذيالمغربتعنيالالحليفة
أماموأشيامحهفوكيسانهزموبهذامعه.حربفيكذلكهي

يائسةحربيةعملياتمنأيامأربعة~ينهزمواأنقبلالسلطان
خطةمعمنطقيأالمغربموقففكاناألمريكيين،قواتأمام

المنشقينالفرنسيينمعالالنازية،عدوانضدفرنسامعالتضامن
المغربموقفأنكماالنازية،لدولةفيشيحكومةباسمالينالمو
االصطدامأثناءالحيادباسموانتظاروتريث،تبصر<موقفكان
فياألمريكيالتدخلمنغارواالذينوالفرنسييناألمريكيينبين

وجودهمصالحغيرفيإليهيؤديقدمماارتاعواكماالمغرب،
أنيعلمونكانواوالفرنسيينبةالمغارمنوالجميعخصوصا0فيه

األطلنطيك><ميثاة0«(94(غشتآ4فيأعلناقدوشرشلروزفلت
كانتالتيالسيادةلحقوقالشعوباستعادةعلىينصالذي

نوعاختيارفيالشعوبجميعبحقيعترفكمامنها،محرومة
ظله.فيتعيشأنتريدالذيالحكم

نال<»جورإيست«أميدلجردةقالتكمالبعضهم،خيلوقد
فيبالمغرب،القوميةعنحديثهافياألوسط)الشرق(جريدة



ءلالستقاللالبالديهيئونقداألمريكيين«ان(،947ينايرعدد
وقنواتهمبسدودهم،أخرىكاليفورنياإلىالمغربويحولون
حكمفنبةالمغارلتلقينوجامعاتمدارسويؤسسرنللري<
بأنفسهم<<.آنفسهم

تلكفيعنهمبةالمغارأنظاربتحولالفرنسيونشعرولهذا
واحترام،اعتباركلهؤالء،أعينفييفقدواآنوخشواالفترة<
يكنلمالواقعوفيباألمر.معنيكطرفحسابهمفيفيسقطوا
كانواالذيالخطرلهمتأكدحيثكلههذافيمخطئينالفرنسيون
فيلتروزبالرئيسالسلطانالتقىلماوذلكخيفةمنهيتوجسون

والفوكيسالجنرالوساطةدون6943سنةالبيضاءالدارفي
اإلهمالمنبهجديراكانبماالطرفينمنعوملبلحضوره،
لمالتيالعشاءمأدبةمنالطرديخشىإنهحتىواالمتهان،
الفرنسيونوتأكدغير،الديبلوماسيةبروتوكوئيةبصفةإاليحضرها

بينبعدفيماجرىالذيالحديثفحوىعلموالماأكثرذلكمن
تحقيقعلىالرئيسعزمحولسعودبنفيصلواألميرفيلتروز
الحرب.نهايةفيالمغربباستقاللللسلطانوعوده

بقيادةانضمامهمهوالفرنسيينتخرفاتمنخففماأنغير
قهرتحتاضطرواالذينالحلفاءصفإلىدوكولالجنرال
القواتإلخراجمعهمالتعاونإلىوضروراتهاالحربظروف
والنزولإيطاليا،إلىالعبوروإلعدادتونس،منالعدوة

أنالفرنسيينيفتولموشماآل.جنوباالفرنسيةبالشواطىء
حاولواأنهمكماالوطنية،الحركةضداالنضمامذلكيستغلوا



.بالتواطؤباطآلبةالمغارباتهاماألمريكيةالمغربيةثقالعالافساد
كانتالتيالشماليةالمنطقةفيخصوصاالمحوردولمعسرأ_
ريثماللمحور0<«دصديقةأرضأفيهااإلسبانيينوجودبسببتعتبر
الظروفتلكقهروتحتالطامعتين.دولتيهإلحدىفريسةتصبح

التطميناتبعضاألمريكيونالقادةبذلالحربيةوالضرورات
فيالخارجيةفيالدولةكاتبهولكوأيلفعلمامثلللفرنسيين
المتعسرةالشعوبحقعلقحيث(943يوليوز23بتاريخخطابه
تحملعلىبقارتهالهاستحقاقهاعلىاستقاللهانيلفي

مستعمراتها،علىفرنساطمأنالشرطوبهذاالحكم،مسؤوليات
وتصريحاتاألطلسيلميثاقبالنسبةالوراءإلىخطوةوخطا
بةالمغارالوطنيونيكنلمالحقيقةوفيالتحررية.فيلتروز

يعولونكانوابلسواهم،علىاالستقاللنيلفيأساسايعتمدون
لبدءالمؤاتيةالفرصةوينتظرونواحد،كلقبلأنفسهمعلىداثمآ
السبيل.ذلكفيالعمل

متصفأالمغربفيالسياسيالوضعكانهذاانتظاروفي
سياسةفضحايا،1937حوادثمنذوالتوتروالعنف،بالشدة،
قلةإالوالمنفىالسجونفييزالونالكانواالوطنيينمنالقمع
بهاعليهمالمحكومالمددقضوابعدماأفرادهاعادمنهمضئيلة
كانولهذامختلفة.أماكنفياإلجباريةاإلقامةأواالعتقالفي

كانتاالستثنائيةالحربوأنظمةوقوانينخصوصامتعذرأالحمل
الظروف_عنبالرغم~بةالمغارولكنسياسي،نشاطكلتمنع
رهيبصمتوفيءكثبعنوالتطوراتاألحداثيرقبونأخذوا



األيامكانتماالىيتطلعونصارواالعاصفة،قبلمابسكونثبيه
جهةمنهذاوتريث.تكتمفييستعدونكانوابلحبلى،به

المغربتجاهالموقفيتغييلمالفرنسين،جهةومنبة؟المغار
ثمجيرو،الجنرالينأنصاروبينبيتانأشياعبينفرقالوأهله،
الكلمةمعنىبكلالصرامةسياسيةيؤيدونكانوافكلهمدوكول،
الحتىهؤالءمعتساهلكلمنويمتنعوناألهالي،تجاه

أعينهمفييظهرواالوحتىومطالبهم،مشاعرهمفيشجعوهم
تكيدتأنبعدالتقليديةسياستهمفيوالتقهقرالعجزبمظهر
بالمغرب،األمريكيوننزلأنوبعدالحرب.فيالهزيمةفرنسا
السياسةحقيقةعنغافلينالراتعفيبةالمغاريكنولم

معسكرأيمنالفرنسيينموقففهمفيمخطئينوالالفرنسية،
بيومقيمابرييلكاعينلماأكثرالموقفهذالهمتجلىوقدكانوا،
يصلحالذيبالرجليكنفلم،6943يونيو5فيبالمغربعاما
تفهمأيمنهينتظروالمالذينبةانمغارمعالتساهلمننوعألي

المشرقمنسمعةبأسوأمسبوقأجاءوقدخصوصالقضيتهم،
.1940نوفمبرإلى1939ينايرمنلفرناساميامندوباكانحيث
المديرينمجلسوأنشأالدستور،وعطلالبرلمانحلسورياففي
إمرته؟تحتتشريعيةبمراسيمالحكمليتولىالسياسيينغيرمن
االستقالة،علىالوزارةوأكرهالبرئمان،كذلكحللبنانوفي
مسؤولدولةكاتبإلىالعامةاإل«ارةأمروأسندالدستور،وعطل
المندوبأمامالواقعفيأيالجمهورية،رئيسأماممباشرة
تصريحاتهوجميعالبالد،فيالمطلقالمسيطركانالذياالمي
سوريافيالموقفعلىللسيطرةالعملنطاقفيكانتوتصرفاته

_م



الوسائل.بكلالنظامحفظفيوهناتعرف،الالتيبالقوةولبنان

كانحيثذلكعنسوءأتقلالبسمعةكذلكبيومسبوقأوكان
إلىا9آ9منتونسفيالفرنسيةالحمايةلحكومةعاماكاتبا
العامالمقيمعلىأشارالذيوهووصرامته،بشرتهفتميزاء922
أنهاعلىالحمايةسلطةإلىينظروكانمنصف،البايبخلع
تتقيدوالءباريسحكومةتستشيرالبحيثبنفسهامستقلةملعلة

تلكتعترضالتيالصعوباتأنويعلنيرىوكانبتوجيهاتها؟
«دالكواليسية»والمناوراتالحزبيةالخالفاتمنتأتيإنماالسلطة
تدخلعناإلعراضنظره،فييجب،ولهذاالبرلمان،في

الصعوبات.لتلكتالفياالحمايةبالدتسييرفيباريسحكومة
السلطةورجلالمستعمر،الرجلمثالكلهبهذابيووكان

منهجعلالعريقة_(بورجوازيته)إلىمضافأ_هذاوكلالرجعي،
لكلوعدوااالستعمار،سياسةفيوتطورتقدملكلخصما
المغربفيأماتونس.أولبنانأوسوريافيسواءوطنيةحركة
فتعاماىمقيمافيهعينلماشيء،كلعنهيجهلكانالذي
يعتبرهبأنهأ944ديسمبر23فيبباريسالصحفيةوتهنلفيصرح
تفوققيمةمنلهماحيثمنوذلكالفرنسية<<العظمة««قلعةبمثابة
أنعليهايتحتمأولفرنسايمكنالتيللمكانةبالنسبةحدكل

تطبيقفرصةنفسهاالسنةخالللهأتيحتوقاالعالم.فيتحتلها
ءباالستقاللالمطالبينبةالمغارضداالستعماريةونظرياتهآراثه
بعل.فيماسنرىكما

ماكلالفرنسيةالسلطاتبذلتبالمغرباألمريكيوننزلومنل

،م



حتىءبةبالمغارضباطهمبعضاتصالدونللحيلولةوسعهافي
بباشااألمريكيونيتصلالأنطلبمراكشناحيةحاكمان

فرنسيشاهدحضوربدونوىالكالالتهاميالحاجالمدينة
عناألمريكيينإلبعادالفرنسيونإليهلجأوممارسمي.كترجمان

آنادعاؤهمخاصة،الوطنيينومنءعامةبةالمغارمنتقربكل
الشمالية،المنطقةفيإخوانهممحيتراسلونكانوابعضهم

الذيالوزانياتهعبلبنإبراهيمالكبيرالمجاهدمعوخصوصأ
ممنوكانالمغرب،فيفرنساعلىالثورةإلىالدعوة.محلن
أمثالوالمسلمينالعربزعماءبعضكانحيثبرلينالىمافروا
ورشيدالحسيني،امينمحمدوالمفتيآرسالن،شكيباألمير

االستعمارمنشعوبهملتحريريسقونكانوااألينالكيالني«
والصهيونية.

بةالمغارموقفحديثأدركمناألمريكيينبينوجدولكنه
المغرب»فيلقومية«داعنحديثهفيصرحالذيوالتركلينوهو
آنيفهمواأناستطاعوااألينهم««قليلونبقوله:()947(يناير
يكونواأنآمكنهمءالفرنسيةللسيطرةكواهتهمبسبببة،المغار
معمنطقيينبقاشهممعلألمريكيينثملأللمانيينينمؤيلبالتتابع

آنفسهم<<.

صديق.العدوعدوالعربي:المثلوفي

والمغاربةالمغرباستغلوا_وحلفاءها_فرنمماأنوالخالصة
بذلو»ماإلىيلتفتواأندونالحرب_زمنالحدود_أبعدإلى
اهتمامأدنىيهتمواأنغيرومنوالتطعينات،الوعودمنملفأ

رم



للظروفواعتبارأألصحابها»إنصافأالمغربيةبالحقوقبالمطالبة
باألرواحللتضحيةورعيأالمغربي،للتضامنيراوتقلوالطوارىءء

السياسةواقعمنيغيرلمهذاكلاء.األعلعلىالنصرسبيلفي
بأقصىوتبطشتقمعالفرنسيةالقواترأينابلشيثآءالفرنسية
صبغةاألولفياتخذتالتيباالستقاللالمطالبةحركةوحشية
المسؤولينتصريحهوبةالمغاردهشةأثارالذيوالشيآسلمية.

بالقوةالتدخلعلىمصممونبأنهمالمغربفياألمريكيين
الفرنسيونتخلى(ذافيماباالستقاللالمطالبةحركةلقمعوالعنف
وءالهلاستمرارعلىحريصونألنهمعنه،عجزواأوهذاعن

الفرنسيينمعبتعاونفيهيستعدونالذيالمغربفيواالستقرار
تونسفياأللمانيالوجودعلىالمشتركةبالقواتهجوملشن

معمتواطئينكانوااألمريكيينأنعلىدلمماوأوروبا.
وحركتهءعامةالمغربيالشعبضدالفرنسيينالمستعمرين

كماءالتاريخعليهمسجلهوهوحاثخاصة.التحريريةالوطنية
كافة.بةالمغارذاكرةفيراسخأبقي

ألمةباستقاللهمينينملبةالمغاريكونالأنشاءالقارولعل
لهمكتبماوهذاغير»الوتضحيتهملكفاحهمبلءأجنبيةدولة
فيتحصىالالتيأمجادهمإلىانضافوخالداعظيمأامجل

التاريخ.



المغربفيباالستقاللالمطالبةحركة

نوفمبر8فيبالمغرباألمريكييننزولأنإلىسبقفيماأشرنا
االستعماريةللسيطرةالمناوئينبةللمغارجديداآفاقأفتح(942

جديدعالميبحدثمسبوقأاألمريكيينحلولكانوقدالقرنية،
فيهحدد(94أغشت(4فياألطلنطيك<<ميثاق00صدورهو

الشعوبقضايامنموقفهماواإلنكليزياألمريكيالحليفان
أمرها.علىالمغلوبة
جديةبدواعيللوطنيينيوحيأنهذاشأنمنكانوقد
ظروفعنوبالرغمللبالد،جديدبمستقبلللتفاؤلقويةوبواعث
الياسةضدالمرفيالوطنيةالدعوةنشطتفقدالشاذةالحرب
منتبثثانةالتيالمحوريةالدعايةإليهاوانضافتالفرنسية،
ءالسياسةبهذهللتشنيعواشبيليةوتطوان،وروما،برلين،

خلقبغيةسوىلشيآالالفرنسيالوجودعلىوالتحريض
الوقتفيمحلهاوالحلولالمغرب<فيلفرنساالمصاعب
الهزيمةبعدالمغربفيمركزهافعآلتضعضعوقاالمناسب.
التضعضعذلكوزا«النازية<ألمانيامنبالدهاواحتاللالحربية
لفيراألوضاعوتطورالمغرب،فيالمحوريةالهدنةلجانبظهوو
وأخرىمحتلة،فرنساإلىوانقسامهاولبنان،سوريافيصالحها

رم



غيرإلىبيتان،يشالالماربرئاسةفيشينظامتحتأللمانياموالية
تلكفيفرنسالهاتقرضتالتيوالكوارثالمصائبمنهأا

الحرب.منالحقبة

فيهيعلنونالذيلليوماالستعدادعلىبةالمغارشجعهأاوكل
باالستقالل.مطالبتهم

المنطقةفيتحققبماالمناسبة«هذهفيالتذكير،ويجدر
حزبيبينالوطني<<دالميثاق0وهوآء942أيمبر(8يومالشمالية
أنبعدهناكالوطنيةالصفوفتوحاتوبهذاواإلصالح،الوحدة
المنافساتواثارةتفريقهاعلىالعملاإلسبانيةالسلطة~لفت

اإلغراءوساثلبكلبينهاالجزبيةوالمشاحناتالشخصية،
السلطةسخطالوطنيالميثاقأثاروقدوعالنية.سرآوالتحريض
علىغضبهجامصبالذيأوركازالجنرالعهدفياإلسبانية
ذلكوبتحقيقالماكر.اإلسبانيالعبثرهنكاناأنبعدالفريقين
لمكانتوانالمغربفيباالستقاللالمطالبةفكرةبرزتالميثاق
رأي،إبداءعنعبارةفكانتالثنائية،الحزبيةالوثيقةداثرةتتجاوز
جدية،صبغةأية)خذلمبحيثءاتجاهورسمموقف«وعالن
أحداثتيارتفجرحتىالشعبيالصعيدعلىكذلكتنطلقولم

هناك.مياسية

منطقةفيأدأمااإلسباني،االحتاللمنطقةفيهذاكان
تغيير،أيفيتفكرالمتصلبةالسياسةفظلتالفرنسياالحتالل

التشاؤمعلىبةالمغاركلبعثالذياألمرإصالح،بآيتهتموال
فيالساعةضروراتضغطتحتالسياسةهذهتنازلمنواليأس



حيثالخارجوفياالمويكيآالوجو«معخصوصأءالداخل
فلمءالممكنالحدإلىوالتفاهمبالتنازلتقضيالظروفكانت
جرتهمامعالحربأثناءءمكانأيفيالفرنسيةالسياسةتتعظ
60يوملبنانفيجرىماهذامثالوباليا،محنمنفرنساعلى
رئيسواعتقالاللبنانية،الحكومةمعاصطداممنآ943نوفمبر

فخسرتهناكفرنساعلىهذاكلانقلبوقدالجمهورية.
منكلأعلنإذوالتحديهءوالعنفءالطيشبسياسةالموقف
الفرنسياالنتدابنظامإلغاءعلىاألكيدعزمهماوسوريالبنان

.نكمااألمريكية.المتحدةوالوالياتانكلترامنهذافيمؤيدين
تحتاالنضواءإلىعوةاللالشقيقينالقطرينإلىوجهتمصر
لفرنسا،درستلقينفيهكانهذاوكلالعربية،الوحدةلواء

فياألحداثلتالفيتعملفلممطلقا،منهتستفدلمولكنها
منوقتشذالعالمعنهيتمخضكانماكليشبعكانالذيالمغرب
فيوحزمبجداآلخذالعشرةفيخصوصأوتطورات<تقلبات
كانتومهماالوسائل«بكلأجنبيةسيطرةكلمنالتخلص

التضحيات.

فيأكثرفأثرالمغرب،فيصداهلهكانهذاكلأنوبايهي
التحريربقضيةتسيرجديدةلحركةتتهيأكانتالتيالنفوس
منالفرنسيينفيوجدوقداألمام.إلىوحاسمةجريثةخطوات
التدخلعلىمضتسنةبعدالفرنسية،السلطاتإقاامعدمانتقا

~نامجوضععلىالمغرب،فياألمريكيالعسكري
أسفأنهمثأل»كاترو«الجنرالكتبهذاوفيلإلصالحات؟



بالمغرب_يغيرلمحقأوملموسأوامعياشيئأأنعلىشديدأ.سفأ
البحر(معركةللحمايةالتقليديالنظام_السياسيالمجالفي

التصلبهشأنمنيكنفلم):438صحيفةالمتوسط<األبيض
المجديالعملإلىأكثربهميدفعأنإألبةالمغارتجاهالفرنسي
اشنتينمنأكثرمنذءإذاكالمفروضاالستعماريالنظامضل

العملهذاإعدادفيحاسمة1943سنةكانتوقدسنة،وثالثين
المطالبةنحوبالبالدوالسيرالنظام،هذارفضإلىالرامي

باالستقالل.

بمامطلقأشيآفيتتأثرلمالحركةهذهأنالمؤكدومن
وطنيميثاقإعالنمنقبلمنتطرانفياألحزابعليه.قامت
وطنيةمطالبتتضمنبياناتومن،1942ديسمبر18في

النطاقيتجاوزلممحلياحزبياعمألكانهذافكلمحريرية،
فأحرىالمكان،عينفيحتىمفعولأيلهيكنولم،الصحفي

االحتاللمنطقةفياالعتباربعينيؤخذوأنهمدا»لهيكونأن
متعذرأكانألمنطقتينبينوقتشذاالتصالوأنخصوصا<الفرنسي
لموالرباطفاسفيالوطنيينوأنفيهما،القائمةاألوضاعبسبب
يجريكانماإلىواالطمشنانوالثقة،الجابعينينظرونيكونوا
نشاطهافيتكونأناعتا«تالتيانيةالتطوالحزبيةاألوساطفي

بلاإلسبانية؟السلطاتمعومتعايشةاإلسبانية،للسياسةمسالمة
نجيالفالالدكتاتوريالنظاماتخاذإلىاإلصالححزبهذاتجاوز

وهوالفتيان،بحركةسميماأنشأحينهاومنهجاقدوةاإلسباني
مولعالمغلوب:خلدونابنقول_يبروهأندون_يقسرهكانما



مخالفأكانذلكفإذيكن<ومهمابالغالب.باالقتدا>أبدأ
شورية،.سالميةكانتالتيالمغربيةالوطيةوغاياتلمبادىء
بينيباعاكاذ1هذفكلاستقالليةدوتحريريةديموقراطة«وحرة

الوطيةالحركةبينالصلةتطع!لىفعآلادىوتداالتجاهين<
اذ.تطونيالفاشيتيةالفتياذ~كةاهحابوبينالتحريرية،



1994فيباالستقاللألمطالبةحركة

حريأرحاثبالذيالمفر~ءزييأفيزيك~االستقاللإن
أنءاستقاللهنطاقفىاستطاق،والذى~تاريخه«طوالمستقأل
حتىقرناعشرثالثةاكثرمنخاللووحدتهميبادته<~يحافظ
كلهاالسالمىالقالبلحكمها~التىالخالفةالويةيالنسية
وشخصيتهوكيانه،وجوده،علىحافظوبذلك،ا>آليينفيهيما
سرزالمراءآثناءوكذلكرءوتريبا،للببذيسااحتاللعندحتى
مناطقعلىاالستيالءآجلمنوتنافسهااألوروبية،االستعماردول
.األولىالعالميةالحربقبلوفريقياآسياقارتيفيالنفوذ

األمةفىواالستقاللالحريةرو-ذلككا.سذومرخلقوقد
امةالكموفودةالحا~ءذةئ،النفسأمةعاشتالتمةالعف
اآلحراو«أي~0األماريذ<0آمةتدعىيآنجدرةفكانتطواأل،ويأة
والمراسوالشجاعة،لشهامة،ياالطويارتارمحهاعيريفتةكما
فييدومكوصالية،ة،ثلرجالالمغاريةفكانالدب،في

عندفاعأآوالعدو،علىزحفأالحر~فيويطولةالسل،
.الحمى

ونظاموجودها»قاعدةاال~لموتجعلشأنهاذلكو.مة

««



سبيلفيواألرواحبالمهجفتضحياممتمرارهاءوضمانةحياتها
بدءمنذالمغربية،المسلحةالمقاومةتاريخوماوسالمته.حفظه

علىبرهانأقوىإالآء934إلى_907فياألجنبياالحتالل
وحمايةوطنهم،منشبركلعنالدفاعفيبةالمغاراستماتة
باسمواالستعبادواالحتالل،العدوان،قواتضدأمتهماستقالل
المشؤومة.والحمايةالمزعوماإلصالح

بنمحمدأميرابقيادةالريف،ثورةكذلككانتوقد
فيهاضربتحريريةوحربآمقدسأ،جهاداالخطابي،الكريمعبا

وشيمالحرب،خصالمنعليهجبلوالمامثلأروعبةالمغار
الثورةهدفوكاناالستقالل،وغريزةءالوطنيةوروحالحرية،
ألسيف.بحدإليهاالستقاللواعادةالمغرب،تحريرالريفية

المسلحة،المقاومةخلقتالتيالوطنيةالحركةكانتثم
السياسةبوماثلمميمهافيتحريريةحركةاألخرىهيفكانت
المقاومةصفةبهذافاكتستوالتضحية«والكفاحوالدعوة،
فيهاتمثلوهكذااالقتضاء.عندالشدةإلىاللجوءمعالسلمية
التحرير،إرادةفيهاوتركزتأجنبية«سيطرةلكلالمغربرفض
الوطنيةالحركةبينأشدهالصراعبلغوقداالستقالل،وعزيمة
الثانية.العالميةالحربقبلمافترةفياالستعمارودولة

معنويةآثارذاتفكانتالحربهز»وتطوراتأحداثأما
ببسالةمعاهقهاجيوشهخاضتالذيالمغربداخلبعيدة

الطرقلهاتفتحالحلفاءقواتمقدمةفيكانتاذوبطولة،
إلىنصرمنسائرةالمواقعوأمنعالمناطق،أوعرفيوالسالك

._



والمصيرالتحريرمعركةفيعاليأالمغربرأسورافعةنصر،
مراحلكثبعنيشبعونبةالمغاركانالحقبةهذهوفيبأوووباء
خصوصأالمتحاربيندعايةتروجهمابكلويهتمونءالحرب
وفياالستعمار،دولمنأمرهاعلىالمغلوبةللشعوببالنسبة
تر«دتالتيوالمتضاربةالمتنافسةالدعاياتمنالخضمهذاومط
كانوألوسائطالوسائلبمختلفالداخلفيالقويةاؤهاأصد

مستقبلهاأمرويتدبرونبالدهم،مصيرفيينكرونالمقاربة
الحلفاءمنباألحرارمتعانةواالالظروف،مناالستفادةمحاولين

آمالمنءوتلهفبقوةآنشذ<إليهيتطلعونكانواماتحقيقفي
غالية.وطنية

التقليدية،المطالبتجاوزإلىبةالمغارتفكيرانصرفولهذا
فياثاألحلركبومسايرةالجزئية،اإلصالحاتعنواإلعراض
منالحربتطوراتعنهتتمخضكانتمابمنطقآحذينالعالم<
يكونأنوبديهيكلها.الشعوبحياةفيومفاجآتانقالبات،
الشرقفييجريمابكلوالتأثراالهتمامشديديوقتشذبةالمغار
منهذافيمستفيديناالستقاللسبيلفيكفاحمنخاصةاألدنى
المناوئيناالنكليزحلفاثهاوبيناالنتدابكدولةفرنسابينالصراع
باالستقاللالمطالبةتكنلمالحرببدايةوفيهناك.لوجودها
بهاوتهمسءقلوبهموتداخلبة،المغارففوستخالجفكرةمجرد

الجرائدبعضصفحاتعلىبرزتأنلهااتيحبلء.فواههم
فيالوزانيالتهاميرهايصلكانالتي«الريفد»وهيءالوطنية
األولىجمادى8بتاريخصفحتينفيملحقأأصدرتفقدتطران.

«5



أستقاللنرياعنوانه:وجعلت(،940يونيو(4موافق1359
وأنالمغربية،البالدتوحدأن«أيجبتحته:وكتبءالمغرب
ضيوفواألجانبلنا،كلهالمغربمستقلة،وطنيةدولةبهاتكون
علىيجب1«لبيانداودمحمدبقلمالملحقوخصصعندنا<»،
هوفيماالوقوعويتالفىاالستعمار،منليتحرريعملهآنالمغرب
باقتضاب:الملحقفيوردوممامنه،وأفظعبهأشبه

أنشكوال..جديد.عهدأبوابعلىاالنأصبحناأدلقد
سيقلبماوالتغييرالتبديلمنفيهاسيقعأجمع،العالمخريطة
..عقب.علىرأسأفيهاالحكموأنظمة.وضاعها

المغربميبقىفهل..للعالم.جديدتقسيمأماماالند«نحن
مهملة؟كميةالمغربرجالسيبقىهلاأليدي؟تتبآللحهاكسلعة
يصلحالءالشرعيينوأصحابهاالبالدآهلنحنسنبقى،هل

إالعواثنايصلحوالكاألطفال،الحلوياتألكلإالخواصنا
إراقةأوحكومتناغيرحكوماتسبيلفيوالموتالسالحلحمل
بضحاياذكرأنوبعاراياتنا؟غيرراياتعنللدفاعدماثهم
بدوناإلسبانيةاألهليةالحربوفيالكبرى،الحربفيالمغرب
بعدالمغربيهدأمااستعرضأنوبعداالستقالل،وهومقابل،
خلفاأوروبيةوسيراتاحتالالتمنالثانيةالعالميةالحرب
المغربأبناءيعيشأنالواجبإنالكاتبأضافلفرنسا،
ألىللوصوليعملأنمغربيكلعلىالواجبوان..لبالدهم.
واستقاللهالمغربتوحيدمقدمتهافيالتيالعلياالوطنيةاألهداف
..ألتام.



أعزق،أحرارأبالدنافينعيشأننريدالمغربيين،نحن«(ننا«
البالدتوحيدنريدنعمءالمغرباستقاللنريدأذلة<عبيداال

المغربأن:شعارناءمستقلةوطنيةدولةبهاتكونو.نالمغربية،
ضيوفهمإنمااآلجانبوأنالمغربيين،نحنلنا،كله
...عنانا

ولتتقدمالسياسية،أحزابنافلتتحركوقتها،قددناالفرسةددولعل
فليتكلم..المغربية.األنحاءجمعفيالوطنيةهيشاتناالميدانإلى
وليعلنواكلمتهم،األحراراألباةالمغربيونفليقل..األمة.قادة

<<...رأيهم.

إلىنداءوهذاباالستقالل،المطالبةإلىصريحةدعوةفهذه
االستقالل.بهذاالظفرسبيلفيالعمل

زمنمنالفترةتلكفيالسبقفضل<0لريف«دالجريدةكانواذا
يتجاوزلمفإنهباالستقاللالمطالبةبفكرةالجهرإلىالحرب
أكثرلهيكنولمالسياسيىالمجالإلىالصحفيالنطاقكالمعتاد

فيالشعبيالتحركدونالمحلياالعاثيالصعيدعلىصدىمن
منأكثرعلىقادرةفيهااألحزابتكنلمالتيالشمالمنطقة
لمكماذلك،أشبهماأوميثاقأوحال<<««عرضوتحبيرالقول
ألنالمغرب،منأخرىجهةأيةفياستجابة،أيةلذلكتكن

نزولوبعدمتوفر.غيرواالستعدادمالثم،غيركانالظرف
بأسابيع6942»ا(~8فيالمغرببشواطىءمريكية9االجيوش
بينوطني«<«دميثاق(942ديسمبر(8بتاريخنفسهاتطرانفيصدر
فتضمن:مالح،9واالوحدةحزبي

وو



واالستقالل.الحريةالمغرببمنحالمطالبة»(
.وقوميشوري)(أيامالميملكينظامإقامة»2
المناطق.بإلغاءللمغربالترابيةالوحدةإعادة03
للمغرب.والداخليةالخارجيةالسيادةكاملاسترجاع»4
أيةفيبعضأ«أوكآلاستقباآل<المغرباندماجرفض»5

إاليدملمالحزبينتضامنولكناستعمارية.إمبراطورية
منوتحريضبتحريكوالصراعالخالفبينهماعادإذأشهرآ
بينواإليقاعللدستعملكانتالتياإلسبانيةالسلطة
سياسينشاطكلتفشلحتىوقادتهاالمتنافسةاألحزاب
كانتباالستقاللالمطالبةفكرةأنذلكمنويتضحضدها.
الوقتانتننارفيلهايتهيثونكانواالذينبةالمغاربينراثجة

الدائرةالحرباتجاهيظهربعدماأيبهاءللجهرالمناسب
أددأبا.فيأحاها

للحربفحدداألطلنطيك<<«دميثاقصدر(94(غشتآ4وفي
والشعوبأجمع،العالميعرفحتىهافها،لهاورسموجهتها
أممتحاربكانتماذاأجلمنءباألخصوالمحرومةالمغلوبة
وقاخصوصا،بذلكالمعنيينأحدفكانوالديموقراطية،الحرية
منجيوثمهمكنتهمالذينالحلفاءمعالحربغماريخوضكان

علىوالعدوالحليفمناعجابكلأثارتباهرةانتصارات
السواء.

بالمغرب،األمريكيةالقواتنزولتحققآ942نوفمبر8وفي
الخطوطرسمكماوالمفاهيم،األوضاع،غيركبيرأحدثأفكان
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التحريرمجالفيالجدياإلىألمتطلعللمغربواآلفاق
والخالص.

اجتمعحيثالبيضاءبالدارآنفاء««مؤتمرآكان(943ينايروفي
بينالمناسبةبهذهاللقاءفتموالتداول،للتشاورالحلفاءهادة

العامالمقيمحضوردونفيلتروزوالرثيسالمغربملطان
مطالبمكياألمرالرئيسعلىالسلطانوعرضالفرنسي«
الجهدببذلووعدوعطفه،تفهمهالرئيسفآبدىالمغرب،
الحرب.تنتهيممناماالمغربيةانياألهلتحقيق

للتحادثفرصاكانتاتصاالتاألحداثهذهتخللتثم
الذينالحلفاءمناألشخاصوبعضبةالمغاربينواالستطالع

منمحأثوهممعهميروجهكانبمااهتمامهميخفونالكانوا
بالمستقبل.وتفاؤلهمعطفهمإبداءعنيحجمونوالبة،المغار
سياسياتجاهعنمعبراأوشخصياالموقفهذاكانوسواء
الحريةإلىالطموحينبةللمغارمشجعاكانفقدرسمي

وقلوبأماغية،آذانأوقتشذكلهمبةالمغاروكانواالستقالل،
العربي،الشرقفيالسياسيالوضعبهيضطرمماألهمواعية،
االنتدابسلطاتمعشديدصراعفيالوطنيةالحركةكانتحيث

وقاواالستقالل.النيتادةعودةأجلمنولبنانسوريافيالفرنسي
تلكأقدمتإذ_،943نوفمبرفيأشدهالصراعذلكبلغ

رئيسفاعتقلتوالتحدي،العنفسياسةعلىالسلطات
ءالبرلمانوعطلتالحكومة،وحلتبيرو~،فيالجمهورية
أدىحتىدمشقفيهذامنيتوبمافعلتكماالدستور،وآلغت



فيإرادتهماعنولبنانسورياإعالنإلى1943ديسمبرفي
بمساعاقعليهماالفر«مياالنتدابوالغاءءالتاماالستقالل
تصفيةعلىحريصتينكانتاألنهماورسميأ،جهاراوأمريكاانكلترا
الشرر.فيالفرنسيالوجود

التحريرية،الحركةصالحفيهناكاألوضاعتطررتوهكذا
التياراتبهاعصفتالتيالفرنسيةالسيطرةاستمرارو~
تحركةاإلفريقيالشمالوفيالحليفة.والسانداتءالوطنية
«أالبيانفصدرالحلفاء،نزولبعدالسياسيةالتياراتكذلك

وهوبرنامجاد943فبرايرآ0فيوهيثتهفرحاتلعباسالجزائري<<
أيدتهثمالخمسين،نحوعليهورتعالجزائريين،لصالحمطالب
مارس،31فيالعامالواليوطونلبيروقدماألهلية؟ساطاآلو
واإلجتساعية،اإلقتصاديةالدراساتلجنةتكونتأبريل3وفي
األمةباسمفرنساعنالجزائرتمييزإلىيرميكانالبيانولكن

مايو26فياإلصالحاتمشروعباسمملحقلهوصدرالجزائرية،
وعرضصمته،منبورقيبةكذلكخرجالشهرهذاوفي.1943
المحوري،االحتاللمنلتحريرهامعهاالتآزرفرنساإلىنداءفي

كرسيهعنالتخليعلىمنصفالبايوأكر»عروضه،فرفضت
زمنالمحوردولعلىعطفأمنهماالفرنسيوناعتبرهمابسبب
كلمنللتنصلذريعةهذافرنسااتخذتوهكذالتونس.احتاللها
االستعماريةلسياستهاالتقليدياالتجد»غيرفيبهايسيرعمل
اقتضتهلماتتنازلوالءالظروفكانتمهماتلينالالتي

فيلهيكونأنإالكلهذلكشأنمنوليسالمشتركة،المصلحة



للفرهىالمتحينةالمغربيةالنفوسفياليعيلصداهالوقتنفس
.الوطنيالمجالفيوحاسمجري>لعملالمؤاتية

طالماعصر~بياذالميدبرزنيبالذاتوفالظتلكوني
الحركةشأةمذسيامي<نشاطكلعنبعيدأأكريتهفيكان

فييتورطولمإليها<يضمفلم(،930فيالمغربيةالوطية
العصرذلكبعيد،منعليهاعطفلهكانواذأحداثها<
نيوباعتدالهالسياسية،المقاومةتجاهبالحيادإذاكالمعروف
حقلنيخصومأوالمترافعة،الجزئيةباإلصالحاتالمطالبة
للياسةعليةمعارقةكلنياالشتراكوبمجابتهالتعليم،
عهدنيالقائمةالمجالسداخلبعضهوبتعارذالقرنية،

اإلسالمية.نويةاالالمدرسةتالميذقدماءعصرهو0الحماية<0
جمعيةميريبعضتولىفقدبغاس<إدريى_مواليثانوية
لجماعةسرينطاتىنيباالستقاللالمطالبةنكرةترويجالقدماء
قبلالفكرةتفتضحالحتىالوطيةالحركةسيريمنمحدودة
فتعملالفرنسيةاللطاتعليهالعتطالوحتىبها،الخروجأواذ
بالقوة.المهدنيحقهاعلى

والذيددالقدماءددفجأةبهظهرالذيالجديدالموقفوكان
منلكثيرمدعاةالمطلبيةالحركةفيددالتطرفدداكتى

المغربية<األوساطمختلففيد«التقوالتددبلالتساؤالت،
دعاةددالقدماءددانقلبحتىطرأفماذاالسياسة.منهاوخامعة
السياسيةالظروفوليدتطور0مجرهوهلباالستقالل؟للمطالبة

هوهلأوب؟العففياألمريكيالوجودمنيعأوالخارج،في

رر



منبهموعزأومغربيةرسميةجهاتمنبهموحىموقف
وانماذاك<والموهذاأوليسباالعتبار؟جديرةحليفةشخصيات

نغرسمنومنبثقمتيقظة،ضمائرمنناصحتلقائيموقفهو
متفاشلة؟

سرأبالدعوة«دالقدماءددبعضقيامفإناألمر،منيكنومهما
منبهماتصلوامنعلىالشدياوالحاحهماالستقالل،طلب(لى

استفهاماتمثاركانالمشتركبالعملاإلسراعفيالوطنيين
أولشكحفزماحقيقةعلىيطلعوالمممنوتردداتءمختلفة

يكونوالمأنهمظهروقدذلك.علىلإلقداموأعجلهماألشخاص
االقتراحوكاندعوتهم،فيومحيحواضحشيآعلىيعتمدون
هيواحدةفكرةأسأسعلىالمشتركالعملهوبهتقدمواالذي

حزبباسميظهرأنالعملهذاوأريدباالستقالل،المطالبة
الوطنيهالحزبنهمؤلفاالستقالل><د«حزباسميحملجديد

وتولىالقدماء.عناصرهيمستقلةوشخصياتالقومية،والحركة
منكلالعناصرهذهباسمالقوميةا~كةرجالمعالمخابرة
القاما،،لجمعيةكرئيساألولحنيني،أباوأحمدغاريالزمحمد
شورىمجلسفيعضواكالهماوكانله،كنائبوالثاني

بةالمغارجميعفكرةكانتاالستقاللفكرةأنومعالحكومة.
فيمماشدأبهااالهتمامفكانخصوصا،والوطنيينعموما،
بهاللجهرمستعدةالنفوسساثركانتكماءالمغربيةاألوساط
ظروففيجسيماأمواعدالمطالبةعلىاإلقدامفإنونصرتها،
الفرنسية«السيطرةتحتالمغربيعيشهاكانالتيالحرب

._



ذالماإلقداممنمانعأيكنلممذاآذغير.األمريكيواالحتالل
معلومات،منعليهاالعتماديصحمماإليهيدعرماهاككاذ

االعتبار.بعينتؤخذبأذجديرةومعانداتووعود،وتصريحات،
ولكنالقومية،الحركةمسيروأبداهاكماالظوجهةهذهكانت
بأيال>اإلدومنوتبيين،إيماحكلمنامتعاالقدما>مملي
القوميةالحركةتتفقأذاشترطااألمروآخرالموموع،نيشي>
عليه،االعتمادومعبمااإلفضاءقبلالمقترحالعملعىمعهما
الطرفين.بينونقاشحواربعدوالتداولالتأملمهلةأعطياهاثم

الكانعملإلىتندفعأنالقوميةالحركةمنأريدوهكذا
علىمسبقأتطلعأنغيرمنولكنءذاتهحافيوطنياشك

تنغمرأنمنهاطلبوبعبارة؟إليهدعتالتيالجهاتأوالبواعث
فيتكونأنودونوهدىءبصيرةغيرعلىالمسؤولياتوتتحمل
انقيادأفتنقادواإلطالع،العلمحيثمناالقتراحأصحابمستوى
الميدانفيجددأشخاصمنعليهاعرضلمامتحمسةأعمى
رجالتقديرومع.السياسيبالكفاحعهدوحديثي،الوطني
««القدماء«،منمعهمالمتحاورةللشخصياتالقوميةالحركة

أسسمنكانالذيباالستقاللالمطالبةلفكرةوتحمسهم
اإلقداميكنلم(937فيحركتهانشأةمنذالقوميةاأليديولوجيةدد0

إلىتحتاجالهينةمسألة_القومييننظرفي_العملعلىآنذااك
هوبلوالعواقب،الظروفكانتمهماواندفاعحمامى،منأكثر
مالثمة،ظروفعنفضآلووساثلأنظمةإلىيحتاججريآعمل
.وتقانبإحكاماألمريتمحتىمجديةومؤازراتءمؤاتيةوفرص
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مسيريمنآتتذلكإلىالدعوةأنتساؤألالقوميينزادومما
والكفاحالسياسي،النشاطهامشعلىدائمأعاشتجمعية
رفضأنكماباالستقالل،المطالبةفكرةفجأةتتبنىبهاذاظا~~»
منالقصرىالمرحلةهذهإلىوقتشذدفعماعلىإطالعهم
ويتقصوااألحوال،ليستطلعوابثونيعرجعلهمالوطنيةالمطالب
علىكانواللعملانطلقواإذاحتىالخاصة،بوساثلهمالحقائق
ومهماودراك،وعيعنمسؤوليتهوتحملواءآمرهممنوبصيرةبينة
التريثهذامسؤولية«القدماء»تحملوهكذاالعواقب.كانت
مامعرفةطلبإلىذجابوهمالقوميينمعصرحا،لوكانوابحيث
فيكلهاالصفوفوتوحدتالمراحل،لطويتيومثذعليهاعتمدوا
إماءواضحغيرلسببيفعلوالمالقدماءد«0دولكنالعمل،صالح
هيكانتماجهةلدنمن0<ومسخريند«مأمورينمجردكانواألنهم
لعرضالو~منأكثريملكونيكونوالوبحيثالمطلعةوحدها
أنإاليسقهملمالقوميينمنأحرجوافلماالمشترك،العمل
يكونوالمألنهمواماءدورهمحقيقةعلىتسترأبالصمتيلوذوا
وتحقيقاتصحيحة،ومعلوماتبها،موثوقأخبارعلىيتوفرون
كانتوالتيباالستقاللالمطالبةبفكرةالتقنع،أنشأنهامنجدية
بإعالنبالتعجيلولكنعامأ،عشرأربعةمنأأميلةقوميةفكرة

فيالعلياالمراجعإلىتقدموثيقةفيباالستقاللالمطالبة
.المغرب

منكانواومنددالقدماءددذهنعنغابالذيالشيآإنثم
كانت<القوميةالحركةأنهومغاربة<غيرأومغاربةوراثهم،



منألحديكنفلمالشورى،أيالديموقراطيةمباأعلىقائمة
جوعالدونوالتقديربالرأييستبدأنالحقبةتلكفيمسيريها
فيالحركةفروعمسريرأيوأخذبأكملها،المسيرةالهيئةإلى
خصوصافرفأ،نظامهايفرضهكانكماوالجهاتالمانأهم
بكيفيةالموقففيالبتيمكنفالجسيم،والمطلبكبير،واألمر
مشورةوبدونمغامرة<مجرداألمركانلوكماطيةواغتباءعفوية
سبيلهفيوسيتعرضونالعمل،مسؤوليةميتحملونالذينجميع
.الغاشمالمستعمرمنواالنتقامالقمعتدابيرإلى

مميممنكانتألنهابالفكرةالقوميةالحركةوحبتفإذا
مهلةأخذإلىاضطرتفإنهاالسياسية،ودعوتهاالوطنية<عقيدتها
بعدالخاصة،باستطالعاتهاأوالللقيامالمحاورالوفدمعباتفاق
أسرارمنلديهمكانربمابمااإلدالءمنددالقدماءددامتنعأن

أخذأبالفروعلالتصاالتوثانيابدورهم،القيامفيوهااعتمد
فوجثتحتىقليالإالالقوميةالحركةتلبثلمولكنلرأيها.
االستقالل<<«دحزبعنأعلنعندماالودمعاألمرأمامبجعلها
فياالنقسامأحدثماوهذاباالستقالل.المطالبةوثيقةوتقديم
جمعدونالحائلةالعجلةلهز»مبررأيأحديفهمولمءالصفوف
ودةمعلأياممسألةكانتالمسألةأنمعالعمل،وتوحيدالكلمة
ماثرفيوالنهاربالليلالجاريةمداوالتهمالقوميونفيهاينهي
أنهوالعجلةلتلكالصحيحالتفسيرولعلوالجهات.المدن
األمرآخرتغلبتالجامحةالحزبيةوأنالقدماء<بيديكنلماألمر
الذيالعملفيالمشاركةالقوميةالحركةعلىتفؤتحتىعليهم
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أساءتإنمابذلكأنهاالحزبيةآفاتومكذاطائفيأ،الوطنيأكان
ظهرتالتيباالستقاللالمطالبةوحركةالوطنيةالقضيةإلى

بموقفهاالحزبيةأتاحتوقدمغربية.إجماعيةالانفراديةكحركة
منجاءتباالستقاللالمطالبةإنلتقولالحمايةلسلطاتالفرصة
المقيممقابلةأثناءالموقفذلكمؤقتأفاستفلتزريق،دونفريق
يوسف.بنمحمدمبيديللسلطانالعام

مهماالمنجزالتصرفذلكمناستاءتفقدالقوميةالحركةأما
واصلتولكنهاعنه<والمسؤولبه«واالمرءإليهاااقعكان

علىوساشرةلموقفها،واعيةوهيملتتواتصاالتهااستطالعاتها
باالستقاللالمطالبةوثيقةمتقلولماأمرها،منوهدىبصيرة
وغيرهموالقضاةوالباشواتالقوادباجتماعأمرالسلطانإلى

الحاجمراكشلباشاكانالجمعهذاوفييناير،13فيبالقصر
للسلطان:الجمعفيأعلنحينشريفموقفويالكالالتهامي
االستقاللمطلبالمدعوونوأيدعبيدك،فنحن0تشاءبمامرنا

كانالسلطانأنتبينوبهذاالتازي.محمدفاسباشابامشناى
وكانبها،أوعزالذيفهوباالستقاللالمطالبةحركةرأسعلى

الحزبوأعضاء0>>القاهاء«منبهاالقائمينتحريكفيالعمدة
الموقفذلكيتخذأنيمكنهلمالسلطانأناذاكوشاعالجديد،

ءاتصاالتنتيجةصحيحةضماناتبيدهتكونأنغيرمن
الحلفاء،منوالمساندةبالتدخلمريحةووعودواستطالعات،

ينايرفيالبيضاءبالدارفيلتروزمعسابقألقاؤههذاأكدوقد
وعداألمريكيالرئيسأنمنهدمنشاعماوكألكآ<943

م.



الحرب.نهايةبمدالمغربالستقاللجهد«ببذل

مامعللتاريخنثبتهنصهافهذاباالستقاللالمطالبةوثيقةأما
ومالحظات:مآخذمنيستحقه

الوطنيالحزبأعضاءيضمالذياالستقاللحزبإن0د
أاثماتمتعتالمغربيةالدولةإنحيثءحرةوشخصياتالسابق
ثالثةعليلةاستقاللهاعلىوحافظتالوطنية،وسيادتهابحريتها
خاصة».ظروففيالحمايةنظامعليهافرضأنإلىقرنأعشر

إدخالهمالوجود»والمبررالنظامهذامنالغايةإند«وحيث
ءاإلدارةميادينفيالمغربإليهايحتاجالتياإلصالحات
أندونوالعسكريةوالمالية<واالقتصاد،والثقافة،والعدلية،
ءالملكجاللةونفوذالتاريخيةالمغربيالثمعببسيادةذلكيمس
علىمبنيبنظامالنظامهذابدلتالحمايةسلطاتإنوحيث
جيشومنهاالفرنسيةالجاليةلفائدةادواالستباالمباشرالحكم

وانهامنه،يسيرجزءعلىإالالمغربيتوقفالالذيالموظفين
البالد.فيالعناصرمختلفمصالحبينالتوفيقتحاوللم

إلىالنظامبهذاتوصلتالفرنسيةالجاليةإنوحيث0«
دونالبالدخيراتواحتكرتالحكم،مقاليدعلىاالستحواذ
أمحابها<».

الوحدةتحطيمالوسائلبشتىحاولالنظامهذاإن«أوحيث
شؤونتيبرفيالفعليةالمشاركةمنبةالمغارومنحالمغربية،
أوعامة<>خاصةحريةكلهنومنعهمبالدهم،



التيالظروفغيرهيالعالميجتازهاالتيالظروفإن»وحيث
.الحماية<«فيهاأسست

العالميةالحروبفيفعالةمشاركةشاركالمغربإن«وحيث
الجميعإعجابأثارتبأعمالأخيرارجالهوقامالحلفاء.بجنب
منهموينتظر:وايطالياوكورسيكا،ومقلية،«تونس،فرنمما،في

علىفرنسالصاعدةوباألخصأخرى،ميادينفيأوسعمشاركة
.تحريرها<<

الحريةسبيلفيدماءهميهرقونالذينالحلفاءإنددوحيث
بنفسها،نفسهاحكمفيالشعوببحقاألطلسيوثيقةفياعترفوا
الذيالمذهبعلىسخطهمطهرانمؤ~فيأخيراوآعلنوا
.الضعيف><علىاالستيالءحقالقوييزعمبمقتضا»

علىعطفهمالمناسباتشتىفيأظهرواالحلفاءإند«وحيث
منمنهاغيرها،لشعوباالستقاللومنحوااإلسالمية،الشعوب

.وحاضره<<ماضيهفي<سعبنادونهو

األجزاءمتنافسةوحدةتكونالتيالمغربيةاألمةإنوحيثه
تحتوخارجهاالبالدداخلواجباتمنعليهاومالهابماتشعر
الديموقراطيةالحرياتقدرهاحقوتقدرالمحبوب،ملكهارعاية
األساسكانتوالتيالحنيفديننامبادىءجوهرهافيتوافقالتي
.الشقيقة<<اإلسالميةبالبالدالحكمنظاموضعفي

:يأتيماقرر

العامةللسياسةيرجعفيما~أ

وو



ظلتحتترابهووحدةالمغربباستقالليطالبأنأوأل:
موالنابنمحمدسيدناالمفدىالبالدملكالجاللةصاحب
وأيد».اثهنصرهيوسف

يهمهاالتيالدوللدىالسعيجاللتهمنيلتمسأنثانيأ:
وضمانه.االستقاللبهذالالعترافاآلمر

ميثاقعلىالموافقةللدولاالنضماميطلبأنثالثأ:
الصلح.مؤتمرفيوالمشاركةاألطلي<<

الداخلية:للسياسةيرجعفيما»7

اإلمالححركةبرعايتهيشملأنجاللتهمنيلتمسأنرابعأ:
المغرب.عليهايتوقفالتي

إنكلتراقنصلتيوالىالعامةاإلقامةإلىكذلكالوثيقةوقدمت
(3يومبالقصرالرسميةالشخصياتاجتماععنونتجوأمريكا.
وزيرالعلويالعربيبنمحمدمنوزاريةلجنةتكوينيناير

مديرالمعمريومحمدالتعليم،وزيربركاشروأحماالعدل،
الشبيهي،أحماوهمالعلماءمشلوإليهاوضمالتشريفات،
الجديدالحزبمنوعناصرالحريشي،والعربيمزور،والحسن
المخابرةهذهفطالتاإلقامة،معالوثيقةشأنفيللمخابرةوذلك
ثموموقفه،وجهتهفلكلالصم<حوارفيهاالحواركانأيامثالثة
وفدبيناالجتماعينعنشيآأيكذلكينتجولماالتصالانقطع

الالشيآفاقاألنيناير،آ8و(5يوميالوزاريةواللجنةالحزب
رسالةتوجيهإلىدفعهمبماالحزبيونشعرهناوالىيعطيه.

~أ



وفيهايناير~(8فيالسلطانإلىبالفريجأحمدبإمضاءتفسيرية
منجملةحولداثرةكانتالجانبينبينالمخابراتبأنالتصريح

االجتماعينمنخرجالحزبيالوفاوبأناإلصالحات،
جوهريإمالحأيتحقيقإلىسبيلالبأنهمقتنعأالمشتركين
وفرنساءالمغرببينالسيادةاقتسامأساسعلىقامإذاواستمراره

اإلصالحاتتحقيقيخصفيماضمانةأيةتوجاالأنهكما
السيادةممارسةحولخالفقيامالمتوقعمنوأنهالمذكورة،
إمالحكلفإنولهذاالطبيعي،البالدسيرعرقلةشأنهمنفيكون
وهيالموحدة،السيادةنطارفيإالإنجاز»يمكنالحقيقي
تعبيرحدعلىيجب،الذيالسلطانإاليملكهاالميادة

والتنفيذية.التشريعيةالسلطتينمصدريكونأنالرسالة،
يرغبونبةالمغارأنيعنيالذلكأنهذابعاالرمالةوأوضحت

عناالستغناىفييسقونأنهموالالقرنيين،عناالنفصالفي
فنييهممعالتعاونعلىيحرصونهذاعكسعلىبلمساعدتهم،
البالد،عنوالدفاعواالقتصاد،اإلدارة<لتنظيماألكفاءورجالهم

كانمشروعةمصالحواألجانبللقرنيينأنيجهلونالأنهمكما
االستقالل،نطاقفيممكنهذاوكلحمايتها،الضروريمن
األمهلفمنالداخليةاإلصالحاتيخصوفيمامعه.يتنافىفال

تعديلمعولوالحمايةداثرةبدلاالستقاللداثرةفيتحقيقها
سمتهعماالرسالةتحدثتبأمثلةهذاعلىأتتأنوبعاأسسها.

صحيحابرنامجاالمغربيةالحكومةفيها~ءاالنتقال<<بفترةه
خالفأيعرقلةتعترضهأندونتدريجيايطبقالعدليةإلصالح
الأصحابهاأنووزراثهللسلطانالرسالةأكدثثمالسيادة.حول

)9)



األوروبيةاألقطاربنهامشبيهمغربينظامبتأسيسالتعجيليريدون
تدريجيا،للنموقابلنظامقياميرواأنفييرغبونوانماالكبرى<
ماكانالمغربأنوبماللدولة،النشاطفروعساثرإلىوممتد
مساعدةكلخاطربطيبةيقبلفإنهاختساميينإلىحاجةفييزال
الرسالةوختمتالمغربية.السيادةتمسالأنبشرطإليهتقدم
الملكوجهوداثه،علىإاليعتمدونالأصحابهاأنمعلنة

تتعرضفلمالشعبأماالمملكة،فيالشخصياتوكبارووزراثه،
الكميةأوالمنسيةكالقوةفظهريعنيه،يكنلماألمركأنبكلمةله

المهملة.

يومفيالتفسيريةالرسالةهذهتحريرإلىالداعيفإنوهكذا
علىبرهنامضمونهاوكذلكالوزاريةاللجنةمعالثانيا.جتماع

علىالمراموفقيسرولميدبرلمباالستقاللالمطالبةأمرأن
مجودإلىاألولأسبوعهخاللتطوروأنهالمركزي،الصعيد
بدونالمغربفيالوضعبقاءمعاإلصالحاتبعضفيالتداول
السلطانإلىتطميناتبذلعلىالرسالةحرصأنكماتغيير؟
كاناالعتمادكلبأنالتصريحوعلىءجهةمنالوزاريةوهيثته
لىأخرى،جهةمنالمطلب،تحقيقفي_تعالىاثهبعد_عليهم
إنماالسياسةفيالتفسيرأنذلكمغزى<منأكثرمنخاليأيكن
والرسالةتفاهم«أوفهمسوءهوإليهالداعيأنعلىيدل

بروحناطقةهذا،علىالداللةإلىباإلضافةكانتالتفسيرية
االنتقال،لفترةبقبولهاخصوصاوالتعاونوالتفاهماالعتدال،
.المرحليوالتنظيمالتدريجي،اإلصالحوسياسة



المطالبةوثيقةتقديمبعدبيو،العامالمقيمأنالمؤكومن
ةبمعاهلمتمسكةفرنساأنيناير(8فيالسلطانأبلغ0باالستقالل

فكانواحد<جانبمنتمسأنتقبلالوأنها،6962مارمي30
وبينالوزاريةاللجنةبينالقصرفياالجتماعإلغاءفيسببأهذا
.الحزبيالوفل

المؤقتة)الفرنسية(الحكومةالوطنيالتحريرلجنةتقدمولم
التريثهنفترةبعلإالالمسعىذلكعلىدوكولالجنرالبقيادة

المطالبةحركةفيخفيةيدللحلفاءكانتهللمعرفةواالستطالع
تلكمقراثوالجزمندوكولسافرهذاأجلومنباالستقالل.

أواخرمنذآسرتهمعشورشيليقيمكانحيثمراكشإلىاللجنة
الجانبينبيناللقاءتموقاءواالستجمامللراحةآ943ديسمبر
اإلشادةفيهرسميبالغوصدريناير،_2يومالعامالمقيمبحضور
أيضاوفيهالمتبادلة،اقةالصلونتاثجالفرنسية،االنكليزيةثقبالعال
منبينهماوالتحالفالطرفين،بينالحربيالتعاونإلىاإلشارة
المغربدوكولغادروقلالمشتركة.القضيةسبيلفيالعملآجل
إقامةبأنتأكيداتمنسراعليهحصللمامرتاحجدوهو

فيإذاكحدثبماعالقةلهاتكنلممراكشىفيثورشيل
إلىشورشيلجضركماغير،الللنقاهةكانتوأنهاالمغرب،
يغادرأنوقبل.الفرنسيالعسكرياالستعراضدوكولجانب
هويحملهكانالذيبالوسامويالكالباشاهاوشحمراكشدوكول
عنكذلكالباشاتراجعبعلإالهذايكنولمصدره،علىنفسه
يناير.13يومبالقصرموقفه



يناير17فيرسميبالغنيرمراكشمنالعامالمقيمعادولما
يقول<(944

تحادثاقدلفرنساالعاموالمقيمالمغربسلطانجاللة«أإن
مراكشمنبيوبرييلكامسيوعودةبعديناير،14فيبالقصر،
شورشيلوينستونومستردوكولالجنرالبينلقاءتمحيث
اللطانالعامالمقيمأحاطوقدالعظمى،لبريطانيااألولالوزير
المغرب.مستقبليخصفيمافرنسابنواياعلمأ

بالتزامإليهاأسزتالتيالمهمةلروحوفيةتظلفرنساإن0«
كماالميادين،جميعفيفسيواصلالمباشراإلصالحأماتعاقدي.
للدولةالعامةالمصالحتسييرفيأقوىبصفةالنخبةستشترك
حديث.تصريحفيدوكولا~الأعلنهحسبما

قبلالهتمامهرعيأبأنه،جهتهمنالسلطانجاللةصرح«أوقد
المغربتطوريواصلأنعلىيحرصشعبه،بسعادةشيآكل
.0المعاهداتد«أواحترامالفرنسيةاقةالعمددائرةفي

الحلفاءلدىالفرنسيينالقادةتدخلبعد_األمرتطوروهكذا
تجاهوالصرامةالحزمموقفواتخاذوأمريكان،إنكليرمن

ينايراأوثيقةعلىبناةاالستقاللسبيلفيالسعيمنالحركة_
فيجزئيةإصالحاتحولمخزنيةفرنسيةمحادثاتإلى1944
بعضفيالخذالنإلىهذاأدىوقدالحماية.نظامنطاق

األمرأولأياتالتيبالرسميةوالشبيهةالرسميةالمغربيةاألوساط
سياسيةضماناتعلىقاثمآكانأنهمنهاظنآاالستقاللمطلب

04)



ذلكوكاذالجديدة،العركةبجاحوكفيلةصحيحةوديبلوماهية
باالستقالل.المطالبةمالحنيتكنلمفعلردودبداية

يناير(8فيالسلطانإلىالموجهةالتفسيريةللرسالةيكنلم
فيهزارالذياليومنفسفيوجهتأنهاذلكالمنتظر،مفعولها
بمعاهدةفرنساتمسكالسلطانإلبالغالقصربيوالعامالمقيم
وحقالمغربي،الطرفمنبمسهاالسماحوعدمءالحماية
اقتراحفيالمعنية_المعاهدةبمقتضىوحدها_الفرنسيةالحكومة

يوجدكانإصالحيبرنامجلتقديمواستعدادهااإلصالحات،
الفرنسيةالمركزيةاللجنةمقرالجزائر،فيالدرستحت

لمراكشدوكولزيارةنتيجةالصلبالموقفهذافكانالحاكمة.
ولهذايناير،(6فياالنكليزيةالحكومةرئيسمعوتفاهمه

فلمالعنيد<الفرنسيالموقفبإعالنالتفسيريةالرسالةاصطدمت
هيجاءتولكنهاباالعتبار،تحظىيجعلهاأنهذاشأنمنيكن
االستقالللطلببالنسبةالوراءإلىخطوةذاتهاحدفينفسها

يناير.((وثيقةفيالمسجل

الجدوىالعديمةالتفسيريةالرسالةتلكعلىيوميمضلمثم
ونصه:حقيقة<<«أببيانسمو»بماأصحابهاأتبعهاحتى

يجتازهاالتيالحرجةللظروفرعيأءاالستقاللحزبيرى0«
االتي:بالبيانيفضيأنءا~لم

جاللةإلىنرحأنإلىأسبابمندفعناماعنكمخافغير00
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ترميوالتي1944ينايراا_المؤرخةالئحتنابالهالمؤيدالملك
تكنولممشروعة،داثرةفيالمغرباستقاللعلىالحصولإلى
منإذالبالد،بداخلالنتنةنارإثارةأواألفكارتهييجبذلكغايتنا
ءبهالقيامفردكلعلىالواجبالحربمجهودعرقلةنتائجها
ماغيربهصرحناماطبقبأننا،أنفسناعلىالهنشهدفإنناولذا
وكفاناوالعنف،القوةوساثلباستعمالأملناتحقيقننريالءمرة

منوتعضيدتأييدمنعليهحصلنامارغائبنامشروعيةعلىشهيدا
مطالبتناعلىنالمأونعاتبأنمعقولوغيرهذامواطنينا،طرف
هذابأنمؤمنونونحنإيماننا،بقوةإاللهافتسلحلموحريةبحق
سبيلهفيوالمغربوفرنسا،الحلفاء،~الذياألعلىالمثل
إلىنضطرأنبدوناألسمىهدفناسيظلوغالنفيسبكل

.00الشهداءدمبإراقةإليهالوصول
19-يناير69فيالرياط

التفسيريةالرسالةمنوأمعنأصرحكانالبيانهذاأنشكوال
ممااالمتناعبدعوىالمشروعية،باسماالعتدالموقفاتخاذفي
وكذلكالحرب،مجهودويعرقلءالفتنةنارويثيراألفكار،يهيج
الغايةإلىوالتوسلوالعنف،القوةوساثلاستعمالمنالتبرؤ
المرير،بالكفاحوهنأيكنلماالستقاللنيلكأنالدماء،بإراقة

فيسيآفعلردالبيانلذلككانوقاالغالية.والتضحية
ماادبعديجفولموتقهقرأتراجعأاعتبرتهالتيالمغربيةاألوساط
نكةبلوخيبة،صدمةأثرهفأحدثباالستقالل،المطالبةوثيقة
مطلقأ«تشرفالشتىمذاهبتأويلهفيذهبتالتيالنفوسفي
وأصحابه.بالبيانينزدمنشورالرباطفيوزعبل

.~~



أدالحركاتفيالفاسيعالل~الذيالسببهومذاولعل
عنهالتحدثعلىواالقتصارنصه،ثباتعدمعلىا~متقاللية»

العامةاإلقامةببالغالحزبعلمما«وبمجرد):299(صبقوله
العداءآبدأتعنيالباالستقاللالمطالبةأنفيهيؤكدبيانأآذاع
إاللغايتهالوصولفييفكىالالحزبوأنلفيرها،واللفرنسا
مطلقاذكرهايردفلمالتفسيريةالرسالةأماالمشروعة<<.بالوسائل

واغفالهالتجاهلهافكانءتكتبلمكآنهاالمذكورالكتابفي
الواضح.مفزأهما

أنعلىالحقيقة<««أوبيان<0التفسيريةد«الرسالةمنكلدلتوقد
الفرنسي،الموقفتصلببسببالوضع،تطورأمامأصحابهما_

خصوصااألولفتضعضعوارتباك،بخيبةأصيبواالحلفاء_وحياد
مخصصاكانوقديناير<آ8يومالوزاريالمجلسإلغاءبعد

ءالحزبوفدمعمخابراتهاعنالوزاريةاللجنةتقريرلسماع
األمرمنتغيرلمالتيالتفسيريةالرسالةتوجيهإلىدعاماوذلك
لمماإنقاذإلىومفهومهامنطوقهافيترميكانتوالتيثيثآ،
االستقالل.وثيقةفيالحواراستمراروهوإفقاده،إلىسبيليكن

علىالحزبفياالعتدالعناصرتغلبتمامرعانوهكذا
إلىالمنضمةالحرة<<ء«الشخصياتأود0ددالقدماءبينهاومنغيرها،
«أبيانتحريرددالقدماءددمناثنانتولىوقدالجديا.الحزب
للظروفمالثمسياسي><طقس<<خلقبهحاوالالذيالحقيقة<<

وخيمة.عواقبمنالتطرفإليهيؤديقدماوتالفيالمتخرجة،
وخطةروحعلىداللةالبيانذلكبهكتبالذياألسلوبوفي

م~~



الموقف»فيالتطرفبعدوالتنازلوالتراجع،االعتدال،
عنالفرنسيةالسلطاتيؤخيلمهذاولكنالعمل«فيوالمغاالة
المتنطعالمتصلبموقفهاعليهاأمالهاالتيالتعسفيةالتدابيرتنفيذ
بواسطةالسلطانإلىوأبلغو»بالجزاثرءفرنساحكامحددهكما

معارفتهمبلالحلفاء،حيادمنتأكدهمبعدبيوالعامالمقيم
الحرب.زمنالمغربفيعليهميشغبمالكل

الشخصياتجميعإلىاألمرالفرنسيةالسلطاتأصدرتوقد
إقامتهاأماكنإليالمدينةبمغادرةبالرباطالموجودةالمغربية
لسانعلىيخبررسميأبالغأيناير21فيأصدرتكماءاألصلية
إصالحاتعدةتطبيقعلىالسلطانمعاتفقتبأنهاالعامةاإلقامة
معربا:نصهوهذاالمغربية«الفرنسيةالصداقةنطاقفي

منبينهماتمقدلفرنساالعاموالمقيمالسلطانجاللةد«إن
بالقصر.يناير(9يومبالثقةومتصفطويلحديثجديد

الفرنسيةالحكومةفواياللسلطانبيوبرييلكاأوضحد«وقا
الحالةعلىوالمبررةالضروريةالتحسيناتإدخالإلىالرامية
بالمغرب.الراهنة

ءالكادحةوالطبقاتالباديةسكانمتوىرمعغايتها«وستكون
البالدهلتطورالراهنةالحالةتبررهاالتيالتدابيرجمعونجاز
.والعاليةالتعليممجالفيوخاصة

نظرياتالتامةبمشاطرتهفرنساممثلإلىجاللتهأفضى«دوقا
صداقةضمنشعبهوسعادةرفاهيةضمانعلىوبعزمهالحكومة،



وسميأ.محلنجاللته.ذكماالحماية،معاهدةواحترامفونسا
.هذا<<0تجانيتهمخزنه0~عضا

معالتقليديةالسياسةاستئناففيصريحاجاءالبالغفهأا
الوضع،جوهرتغيرالتافهأواصالحاتجزئية،بتحسيناتالوعد
منحديثهاراجالتيالحماية<<هدة«دمعاوفقالسيرتضمنبل

أصحابها.لغرضجديد

اتفق_فرنسيمصدرحسب_مخزنيوزاريمجلسوفي
هذا؟وكيفءواألفواهالقلوبمنداستقالل»»0كلمةحذفعلى
سبيل؟منالقلوبعلىألحدفهلاألفرا»كمأمكنإذاوحتى

حركةفيالمثماركينالموظفينمنعددأوقفأوعزلوقل
علىأكرهكماوالجهات،ا~نمختلففيباالستقاللالمطالبة
إلىنفيالذيالعلويالعربيبنمحمدالعدلوزراالستقالة
عليهفرضتالذيبركاشرأحمدالمعارفووزيرتافياللت،
وناثبه.الرباطوباشااإلجبارية،اإلقامة

الرباطفيفاسيكليالوزير

•ظنواأنبعدباالستقالللبةالمنافكرةالقرنيونيتحمللم
23فيبباريسالصحفيةندوتهفيبيوالعامالمقيمقالكما

مطالبالشحةمجرديهيئونكانواالوطنيينأن_(944ديسمبر
السلطاتأنغيرالعليا،المراجعإلىبهاليتقدموا(صالحية
بعلمهذايكونأنتطقولماالستقالل،بطلبفوجثتالفرنسية
محالمخابراتفيوزراثهبعضرواشتراكءنفسهالسلطانورعاية



.دمىالسلطات_تلكنظرفيكان_هذاإناالستقالل.طالب
كانت~نهااأليدي،مكتوفةمنهوتقفعنه،تكتأنمنوأخطر
منكانأنهوفاتهاءالحمايةنطاقفيمعهامتعاونأالسلطانتعتبر

كسلطان.أوكمواطنسواءالشعبوالىالشعب

المغربفيوسلطاتهمالجزائرفيفرنساحكامتريثأنفبعد
الوسائلبكلواالستطالعوالتحقيق،البحث،فيتضوهاأيامأ

ويتأكدواللحلفاء،المطلقالتامالحيادمنثقوايستوأناستطاعوا
المغربية،ليةاالستقالالحركةفيشكلبأيمشاركتهمعدممن
لتهدئةالقرنيةالسلطاتعليهعزمتفيماتدخلهمعدمومن

تموهكذاالمغرب.فياألعوزمامعلىوالقبضالحالة،
معوتفاهمهلمراكش،دوكولزيارةإثرأرادواماللقرنيين
وأخذواءالظرفذلكفيالعملحريةلهمفضمنواشورشيل،
الحلفا»معباتفاقالجولهمخالأنبعداليدإلطالقيستعدون
ويسلحونيأربونكانواحيثالفرنسيينإلىحاجةفيكانواالذين

كانالتيفرنسابشواطىءللنزولاستعدادأبالمغربجيوشهم
الفرنسيةالمقاومةحركةمؤازرةإلىكذلكحاجةفيالحلفاء
البحر.منالمغيرةالقواتمعفيهاوتعاونها

يعهدواأنأرادواوالعنفالشدةخطةالفرنسيونينقذأنوقبل
للتحريرالفرنسيةللجنة«داوفدتفيومعنويأ<سياسيأالجولها

الشؤونفيالمندوبسيكلي،ماعضوهابالجزائرالوطني<»
التالياليوموفيآ،994يناير27يومبالرباطحلالذيالخارجية
وتبودلتالمغربية،الوزاريةالهيئةبحضوررسميااللطاناستقبله



باسمالسلطانحىأنوبعدالفرنسيالمندوبفتكلمالخطب،
الجيشفيهاسيسيرالتيالساعةتربتلقد0«قال:الجزائرلجنة

تجديده،أعيدأنبعدالحليفة،الجيوشجانبإلىالفرنسي
هذهوفيالفرنسي،الترابليحرروذلكوشبابهوتجهيزه،
الرايةتحتالمغربية،القواتساهمتالتحريريةالمعركة
مساهمةلهاتسندزالتوماومجيدة،عظيمةمساهمةالفرنسية،
أخوى».مجيدة

ينتظرالذيالمستقبلفيالفرنسيةاللجنةثقةعنعبرثم
،0فرناكنفوفيإشواف0دتحتءالسلمعودةبعدالمغرب،

للخطةطبقاالمغربفيالفرنسيالعملعنتحدثكما
فيالفرنسيبالمجهودمذكراالحمايةمعاهدةفيالمرسومة
مشهداعرضأنوبعدالمملكة،وتوحيداللم،لنشرالمغرب
أنامتنتجالفرنيالحكمتحتالمغربيةللوضعيةوبراقامشرقا
لمالسلطانوأنوثيق،اتحادفييعيشونوالفرنسيينبةالمغار
الحربيللمجهوديقدمالمغرببأنواعترففرنا،فيقطيشك
العملءبطعنبالحربواعتذرهامة،مساهمةالميادينساثرفى

محوباتفاقجديدة،بقوةيواصلأنيجبأنهمضيفأالفرنسي
أجلومنوالدنيوية«الدينيةسلطاتهحمايةنطاقفيالسلطان،
فىإصالحاتبتطبيقللتعجيلوذلكمملكتهلشعوبخيرأعظم
علىالحرصمعواالجتماعيواالقتصادياإلداري،المجال
األخرفيوأشارالبال«؟وحاجاتوالتقاليد،للدولة،مالءمتها

التعاونوأنمنخصمة،غيربروابط1بفر_مرتبطالمغربأن(لى
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الحرب.محنةأثناءممادكماالسلمبعدميمتمربينهما

التقليديةفرنساسياسةتأكدتالتسريحاتهأهخاللفمن
بلاالستقالل،عنفضألأوجذري<تفييرجوهريلكلالرافضة
علىالمفروضةالحمايةمعاهدةأنباعوىسياميإصالحلكل

الالذينظامهوشروطأسسنهائيةبصفةوضعتقدالمغرب
تعديل.أيوالتطورأيودوكول~الفرنسيينمنطقفييقبل~

يناسببماالفرنيالمندوبخطابعليالسلطانردوقد
_السلماستباببعاالجهود.بذلعنمعبرأوالظرف،الموقف

آفضلبكيفيةالرعايابطعيسمحواجتماعيفكريتطورأجلمن
العصرية.الحياةبطابع

شواتبإلمىمنشورأاألعظمالصدرالوزيرآصدرهذاوعقب
طلبالوقتنفسوفيومميا»المقرربالتوجيهلتعريفهموالقواد
اللجنةفيلمشاركتهمايستقيالأنالمعارفووزيرالعدلوزيرمن

باالستقالل.المطالبينوفدمعمخابراتبإجراءالمكلفةالوزارية

علىطويت،قدباالستقاللالمطالبةصفحةأناعتبرهناوالى
ألكثرخيلكماحده،لهوضعقدالحادثوأنالرسميالصعيد
وهدأتالحركة،خمدتأنبعدانتهىقدشيآكلأنواحدمن

بإعصار،مهدداكاناآلونةتلكفيالمغربولكنالزوبعة.
يحلفلموجؤه،عدتهالفرنسيونلهأعددمويصراععلىومقبآل
الشرلقواتالعنانوأطلقاالنفجار،حدثحتىيناير29يوم
والثائرةاالنهزاميين،ضدالهائجةالشعببجماهيروتبطشتقمع
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التحررفيالبالدأمانيضدممهموألمتحالفينألمستعمرينعلى
ردويعلنموقفه،عنليعبرالشعبدورجاءوهكأاواالنعتاو.

فكتبتطورات<منأعقبهاومايناير((منذاألحداثأمامفعله
الكفاح،منوخالدةرائعةآياتالزكيةبدماشهالتاريخسجلفي

واالستشهاد.والبطولة،



لستقطباالوهالبتهاالقوميةالحركة

انضمامهاالقوميةالحركةعلىالتالميذقدماءوفدعرضلقد
االستقالل<<د«حزبهواإلعداد،طورفيكانجديدحزبإلى
وطلبحرة،وشخصياتالوطنيالحزبكذلكسيضمالذي
بالقبولإنذارشبهفيبلليةاستعجابصفةالقوميةالحركةمنذلك
.بالرفض.و

كانإذالفشل،آسبابثناياهفييحملأسلوباهذافكان
تنافىكلهوبهذاءالو!قعباألمروالتهديدوالضغط،بالععتلةيتصف
هومماوالديبلوماسيةالسياسةروحوخالفواللياقة،اللباقة،مع

خطير،موقفاتخاذأجلمنومفاوضةحوارلكلضروري
.الحربظرفوعسير،حرجظرففيجسيوةومسؤولية

عليهكانولكناللوك،ذلكفيأعذارهللوفدكانتوربما
فيالوقوعيتجنبحتىوالحذقالذكاءمنشيآعلىيبرهنأن
وصعبةدقيقةكانتالتيمهمتهيحبطأنشأنهمننفسيخطإ
مجردكانلوكماسياسيكيانهدمإلىترميكانتألنهاجدا،
ينهتقفيالمعوليكفيحاجز

الحركةبينالمخابرةخاللجرىماإلىقبلمنأشرنالقد



وأخذللتأمللهاالمعطاةالمهلةوأثناء«القدماء»،ووفاالقومية
المذكورالعرضمنالنهاشيالموقفلتحديدحظيرتهافيالرأي
دونالجديدالحزببإعالنالواقعاألمرأمامجعلتبأنفوجثت

لعبتهاالحزبيةلعبتوهنااالستقالل،بمطلبوالتقدممشاركتها،
الوطنياإلجماعبدلبالعمل.االنفرادمسؤوليةمتحملةالمألوفة

الديموقراطيةعقيدةعلىقامتالتيالقوميةالحركةأما
فيفاستمرت_937سنةاألولىنشأتهامنذواالستقاللوالشورى
معها،المتخارالوفدمعالنهايةفيعليهاتفقتكمانفسهاإعداد
إلىلتنضمنفسهاحلنوعين:عليهاالمعروضةالمسألةوكانت
باالستقالل.والمطالبةالمجديأ،الحزب

أيفيأعضاثهامنأحديقبلهفلمالقوميةالحركةحلأما
كيانها،حفظعلىحريصةكانتألنهامستوى،أيوعلىمكان

بهاتميزت(إيديولوجية)سياسيةعقيدةعلىقامتوقدخصوصأ
أدالحزبقيامأنعلىالقوميالرأيأجمعكماسواها<عن

فيكانتالتيالوطنيةالحركةعلىخطرالمغربفيالواحد<<
لصالحوديموقراطيةمعا،والمواطنللوطنتحريريةمميمها
الحزب0دقيامفكانسيادته،ويترجعيتحررآنبعدالشعب
يفرضوجدحيثماألنهوشعبها،البالدعلىخطرأ0الوأحد<

لحزب«داقيامإنثموالديكتاتورية.والسيطرة،االستبداد،
إذباالستقالل،للمطالبةضروريازيكلمالمغربفيالواحد<<
ائتالفية.ووحدةسياسية،وكتلةوطنية<جبهةتتآلفأنيكنيكان
مطلبحولاإلجماعلتحقيقبكيانه~فريقكلاحتفاظمع



أذوهوآخر،وجيهاعتباروهاكالمهم،هووهذاستقالل،9ا
والتحزب،الحزب<ألفاظتتحاشىكانتالقوميةالحركة
سرتالذيالعضالالداءبهذااألمةتصابالحتىوالحزبية
كاذالقانوذأذكماالعواطين،من~إلىآسف،بكلتمدواه
تتظمأذالقوميةفضلتهذالكلفرعياالحزب.تآميسيمع
أذرجالهاعلىالهينمنيكنفلمدعوة،علىقائمةكحركة
لجيبحرفيبأنفسهمسفيتهمويغرتوابأيديهم،بيتهمبوايخر
الخلطاء.من

القوميةالحركةعلىالمعروضةالمسألةمنالثانيالشقوأما
فريقأليمحتكرةبضاعةقطيكنلموهذااالستقالل،فهوطلب

لمالذينبةالمغارلجميعوملكحقفاالستقاللسوا»؟دون
االنضواءإلىأوأحد،ركابفيالسيرإلىحاجةفييكونوا
فاتخاذسبيله.فيوالكفاحبه،للمطالبةواحدةمنظمةمحت

كحقهاعنهتنازلتاألمةأنيعنياللحزبعنوانااالستقالل
فيأ~ىدونلهيئةمحتكراأصبحوأنهواألقدس،األسمى
الالحزبذلكبعجلةنفسهيربطلممنكلإنبحيثالبالد«
ومنجهة،منعذااالستقالل.وبناةوطالب،دعاة،منيعد
بلهيشة<فيفمثلةتكنلمالوطنيةالحركةفإنأخرى،جهة
القومية،الحركةإحداهماأصليتين:هيشتينمنمؤلفةكانت

الوطنياإلجماعإلىالحاجةأشدفيكانتباالستقاللفالمطالبة
استثثارآعليهماالجديدالحزبفؤتهماوهذاواألمة<البالدفي

الوطنيالصالحعلىالحريصةالقوميةالحركةولكنباألمر.



~~ور~»صاعت.ألتلبثفلمالسياسيالخطهأاتداركت
~و~~~أوبأبىتتقياأنىأولزاالستقالليالمغرب
مجهة.أوفريقأيمنعليها

العمل،فياالشتراكثيآمبلالقوميةالحركةترفضولمهذا
والتداولواالستخبار،للتأمل،مهلةأخذإلىمضطرةكانتمرانما
وواعيةأموهاءمنبصيرةعلىوهيالعملعلىتقدمحتى

وفدمععليهاالتفاقتمكما_هذاأجلومنالكاملة.لمسؤوليتها
ليقوموابالمغربفروعهاإلىمبعوثينأوفدتالقدماء_
القوميينمعوكتمانسرفيويتدارسواواسعة،عاتبامتطال
إجماعيا__إيجابيقراراتخذماوسرعانالوطني،المشروع
جعلهامنالقوميةالحركةبهعوملتماومعالعمل.علىباإلقدام
سوءتقابلأنتشألمبالعملالجديدالحزببانفرادالراتعآهام

ءالعامللصالحوفاثهاعلىتبرهنأنمؤثرةبمثلهالتصرف
فيغضاضة.العيباتجدلمولهذا،الوطني.باإلجماعوتمسكها

كانأنهمعباالستقاللالمطالبةفيالحزبمعتضامنهاتعلنأن
دة<منفكهيئةاالستقاللبطلبمكتفيةتفعلالأناستطاعتهافي
علىحرصتولكنهاصميم،وطنيوبأسلوببها،خاصةوثيقةوفي
المقدمة،فياختصارمعينايرآ(بوثيقةشبيهةوثيقتهاتكونأن

مالحظاتمنلديهاكانماكلمتجاوزةجزئية،وتعديالت
المطلب<فيالوحدةإظهارومفضلةالحزبية،الوثيقةعلىومآخذ

التسامحروحعلىمنهاهذاكلدلوقدالعمل.فيوالتمامن
اعتبار.كليفو~الذيالوطنيالعامالصالحسبيلفيوالتضحية



وثيقةبتقديمالحزبفيهاسبقهاالتيالثالثةاأليامتلكوخالل
أنوتطعشوقبكلينتظرانالعاموالرأيالسلطانكانيناير(آ

منالمؤلفوفدهاوهلفلماكلمتها،القوميةالحركةتقول
بكاملالسلطانقابلهالرباطإلىوالجهاتالمدنمختلفممثلي

فيعليهمؤكدادقيقةوأربعينخمسةنحومعهوتحدثالحفاوة«
التضامنتمالسلطانمنبأمرثموالهدوء<الوحدةعلىالمحافظة

بالرباط.عقدمؤتمرفي

الهاديعبدالوفدباسمالكالمتناولالسلطانمقابلةوأثناء
السلطانصرحوقدالعريضة،ونصالرسالةنصفتالالشرايبي،

كلبهالمطالبةعنينفيحتىاالستقالل«حركةرئيسبأنهللوفد
األعظمبالصدرالوفداتصلهذاوبعدواحتكارية.حزبيةصفة

والضربواالتحاد،الهدوء،علىوحضهمشكرهمالذيالمقري
مشوش.كليدعلى

معالقوميةالحركةاشتراكعدميستغلأنالعامالمقيموحاول
لمقابلةالقصرإلىفتوجهيناير،((يومالمطلبتقديمفيالحزب

ذلكمعتتفقلمالقوميةالحركةبأنإليهأفضىولماالسلطان،
مستدآلالحركةوعريضةرسالةبإحضارأمربأنعايهردالحزب
وفدوكانءالعامالمقيمفبهتءالتامةالمغربيةالوحدةعلىبهما

ليعلنالعامةاإلقامةإلىوصلقدالوقتنفسفيالحركة
األمة،إجماعمنالحمايةسلطاتفتأكدتءباالستقاللالمطالبة
جمعا،.الوطنيةوالحركةالسلطانبقيادةالمغربيالصفواتحاد

الحالةعلىكبيرتأثيرالقوميةالحركةلموقفكانوهكذا
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االتفاق،وتموبالفريج،الشرايبيبيناتصالجرىثمالسياسية<
ءالجاريةبالمحادثاتالتفاؤلوتضاعفوالسرور<الفرحوساد
.سارةأعمالحدوثالمنتظرمنوكان

وحمادالشرايبيالهاديعبدمنفتألفالقوميةالحركةوفدأما
محمدبنوادريس،الكتانيالغاليبنومحمدءالعراقي
.وغيرهمالوزانيوأحمد<الوزاني

الحركةمداوالتعنهاأمفرتالتيالنهائيةالقراراتوكانت
:هيالقومية

.وكيانهاباسمهاالحركةاستمساك»ا
علىتدلبكلماتتقدمالقوميةالحركةباسمعرائضكتابة»2

بنصهإفتكتب_المطالبأي_األربعةالنقطأماالتضامن،
الصيغةفيخالفيظهرالحتىينايرا(وثيقةفيهيكما
.عليهاوالمالحظاتالمأخذكانتمهما

.للعريضةتقديمرسالةكتابة»3
.الملكإلىالعريضةتقديمبعديورعمنشوركتابة»4
.المغربفيالقوميةالحركةممثليمنالتقديموفدتركيب»5
سيروتتبعللتداول،بالرباطالقوميةالحركةرجالاجتماع~6

.األحداث

العام،والمقيمالملك،إلىاألربعالعرائضكتبتثم
وأمريكاإنكلتراوقنصلي
القومية:العريضةونص



الرحيمألرحماناثهبسم

تسليما.وسلموصحبهوآلهمحمدسيدناعلىاتهوصلى
والتيالمغربيةالوحدةلتحقيقتعملالتيالقوميةالحركةإن0«
المغرب،بهيتمتنلمانظرأاالستقالل<<أدحزبإلىصوتهاتضم
ألنونظراءالوطنيةوالسيادةاالستقاللمنعصور»،أقدممنذ

بل«دالتمدينيةددبمهمتهاتقملمالمغربعلىفرضتالتيالحماية
المباشر.الحكمإلىتعدتها

الضعيفةالشعوبحقأمبليقرعاألطلنطيك<<««ميثاقألنونظرأ
القومية<<.بسيادتهاوالتمتعمصيرها،تحقيقفي

الدولقررتهاالتياألربعالحرياتمبداإلىونظرا
الديموقراطية.

يأتي:بماتطالب

العامة:للسياسةيوجعفيما

مماحبظلتحتترابهووحدةالمغربباستقاللتطالبأن»(
اثهأيديوسفبنمحمدسيديالمغدىالبالدملكالجاللة
ونصره.ملكه

األمريهمهاالتيالدوللدىالعيجاللتهمنتلتمسأن»2
تحدد،اتفاقياتولوضعوضمانه،االستقاللبهذالالعتراف
مشروعة.مصالحمنلألجانبماالمغربية،السيادةضمن

وثيقةعلىالموافقةللدولالمغربانضمامتطلبأن»3
الصلح.مؤتمرفيوالمشاركةاألطلنطيك
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()9(-الفوميأللحركأباالسنفاللالمطالبأممربضأ



الداخلية:للسياسةيرجعفيما

الذياإلمالححركةبرعايتهيشملأذجاللتهنهتلتمىأك04
إحداثيدالسللنطرهوتكلداخله،فيالمغربعليهيتو~
العربيةالبالدفيالحكمبنظامشبيهشوريسياسينظام

الشعبعناصرساثرحقوقفيهتحفظبالشرتىاإلسالمية
الجميع.واجباتفيهوتحددطبقاته<وساثرالمغربي

المغرب:أنحاءبساثرالقوميةالعركةفياتعن

أستاذ.الشرايبيالهاديعبد
بالقرويين.أستاذ_العراتيمحمدبنعمر
أستاذ._العراتيعلي
القرويين.خريج_شقروذبنالقادرعبد

التالميذقدماءجمعيةفيعضوومالك،فالح_بردلةمحمد
بفاس.

قدماءجمعيةنيعضوتاجر،_الكتانيالغاليبنمحمد
بفاس.التالميذ
القرويين.خريج_العراتيحماد
القرويين.خريج_العراتيالمأمونبنالهاديعبد

إدريى.مواليبانريةأستاذ_ريياإلدالماحيبنإدوير
االستقالل).حوادث(شهيدعدلي،وكيلبوطالبالعزيزعبد

الوطنيين.قدماءكبارومنتاجر_العلجالقادرعبدالحاج
إدريى.مواليبانريةأستاذ_بوطالبمحمد
وفالح.مالك_زاكوربنالمكيبنمحمد

22)



تاجر._المميليمحمد
حرة.مدرسةومديرالعلماءمن_اثهعبدبنمحما
القرويين.خريج_الخرشفيالعابد
وفالح.مالك_الوزانيمحمدبنالرحمانعبد

مالك.~عموربنالحبيب
وفالح.مالك_الوزانيمحمدبنإدريس
مالك.~المنونيالسالمعبدبنمحما
فالح._الطاهريمحمد
القرويينخريج_المنونيالهاديعبدبنمحمد
وأستاذ.تاجر_الهالليإبراهيم
أستاذ.برادة_أحمدبئمحمد
تاجر._العلويجعفربنالقادرعبد

مدرسة.مدير~هراويالزمحمدبنالعلمي

للمقامالمناسبةالتحيةبعدالتقديمرسالةونص

سبيلفيداثمآالعاملةالهيئةوهيالقومية،الحركةفإنوبعد،
والتيالخالد،العلويعرشكمظلتحتوالمجاهدةالبالد<
والتيوالمغرب<للعرشواخالصهاتضحيتهاعلىداثمآبرهنت
والمحافظةالمغربيةالقضيةسبيلفيوسعهافيماكلعملت
البالدباستقاللمطالبةالمذكرةهاتهلجنابكمترصعالوحدة،على

ضامةءالساميةوكلمتكمالمفديعرشكمظلتحتوتحريرها
العملجاللتكممنورآجيةاالستقالل،حزبصوتإلىصوتها
هوةمنوانقاذهاوجاثهاوتبليغالمغربية،األمةأملتحقيقعلى
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.المغربنواحيبسائوالقوميةالحركةعن.واالستبدا«الظلم

اإلمضاءات

واإلسعاف،والمالية،0ا~عايةلجانتكونتهذاوبعد
المكيبن~المميلي،~العراقي،عليمن:والتسيير

الحيعبدالكتاني،الغاليبنعليبرادة،الواحدعبدزاكور،ابئ
بنأحمدالعراقي،الوافيالحبابي،عزيز~العراقي،
ابلو،الهرمحمدعمور،~كيران.بنسالمبئ~سردة،
أحمدالعلمي،إدريسالودغيوي،المهديالعراقي،محمزة

اإلدريسي،عليلحلو،الرزا~عبدالحبابي،اههعبدالقا«ري،
الوزاني،الحسنيبنالتهاميالوزاني،عاللبنالسالمعبد
الحسنعمور،بنالحبيبسليمان<بنمحمدالبشير،بن.~
ابئالعراقي،الطايعبردلة،محمدعمور،بنالطاهرعمور،ابن

سردة.بنمحمدلحلو<موسى

:0الوفوبواسطةالرتتنفىنيالمقدمةالعر:ثضيليونيما

القومية.الحركةعريضة0آ
الحركةمناذبارزاذعضوبهاقامالقرويينعلماأعريضة>2

مدهبخطكتبالذيالداودياثهعبدهما:القومية
.العراتيالكريموعبد

ناس.قضاةعريضة>3
هوالقوميةالعركةمنبارزعضوتوالهافاسعدولعريضة>4

.العراتي0حما
ول.للعلملحق50



ويين.التوعلما>ملحق>6
فاس.أعياذعريضة>7
العراتيين.الشرفا>عويضة>8
القرانية.تيبالكتامحريمة>9
دارسة.األالشرفاأمحريمة>(9
دية.السرألعائلةعريضة>(ا
الشرني،(آلوالرا«جةوالفافوة،الشرنيين،محريمة>(2

والراج).ومغيرة،
لبيين.الطاالشرفاهعريضة>(3
العلويين.فادالثرعريضة>(4
بفامر.المغربيةالفتاةعرمة>(5
البصمات).وماتإعفاءف1(الخرارةعريضة>(6
فاس.أحوازعريضة>(7
الباشين.عريضة>(8
رمية.الطاعريضة>(9
الدباغة.عريضة>20
اللبالحة.محريمة>21
الخرارة.ملحق>22

الديباجة_بعد_المذكورةالقوميةالعرائضنمىوكان

صوتإلىصوتنانضمأسفله،ألموقعينفنحنوبعد،...00
العلويعرشكمظلفيالمغربباستقاللمطالبينبأسرهااألمة

..الخ.تقبلوا،وختامأالعلياءكلمتكموتحتالمفدى



تحتمستقألحرأالمغربوليحىالجاللة،ماحبفليحى
ورحمةالمؤمنينأميرعلىوالسالمورعايته،موالنازعامةظل
().944يناير(6(1363محرم69فياثه،

اإلمضادان

المقدمةالقوميةالحركةلعريضةمؤيدةالعرائضتلكوكانت
السابق.اليومفي

االستطالعاتبعد_الحاسمالموقفتقررماوبمجرد
القوميةد«بالحركةتسمىالحركةأصبحتوالمداوالت_

وطلببعنوانالجديدالحزبينفردلموهكذالية<<االستقال
الحركةمطلبأيام،ثالثةظرففيأصبح،الذياالستقالل
حركةعنهعبرتكمااألمةإجماعتحققوبهذاجمعاى،الوطنية
استفتاءبمثابةفكانتوالجماهير،النخبةمنالمقدمةالعرائض
المغربية،االجتماعيةوالطبقاتالعناصرساثرشملشعبي

الجديد.للمغربالوطنيالتحريرارادةفيهوتجمعت

عضوبوطالب،العزيزعبداالستقاللحركةاءشهلمنوكان
عريضتهاعلىألموقعينوأحدءالقوميةالحركةفيبارز

فاسشوارعأحلفيالمستعمربرصاصسقطوقدءليةاالستقال
رجالفيهاأبلىالتيالجبارةالشعبيةالمظاهرةطليعةفيوهو

بمدادالتاريخلهمسجلهمماالحسن،البالءالقوميةالحركة
<6937أكتوبرحوادثفيأمرهمكانكماالفخر،

عنبالرغم_القوميةالحركةأنللتاريخيسجل.نوينبغي
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وذلكا.خرءبالحنفيلالندماجوانتحارهانفسهاحلوفضها
االستقالللفكرةارتا~فمدالذكرهاآلنفةالوجيهة_مباب

وتحمسرلها،بالعملورحبتاألصلية،فكرتهاكا~التى
مهلةأخذإلىتضطرالكانتأنهاالمؤكدومنبها.للمطالبة

عوملتلولصفوفهاوتعبئةلكلمتها،جمعاوالتداوللالستطالع
العملفياالشتراكإلىدعرهاممنحسنةمعاملةاألمرأولمن
وبشرطعليه،اإلقدامفيعلهاعتمدواماعلىيطلعوهاأندون
أنإالأبتكلههذاومعمنافسة،هيشةفيلتندمجنفسهامحلأن

المصلحهسوىمعتبرةغيرالغربةالمعاملةتلكعنمفضي
أدحزبمعتضامنهافأعلنتوشاذ،حرجظرففي:لعلماالوطنية

ولكنككيان.إليهاالنضمامرفضتوانالمطلبفياالستقالل<<
كانتالتيالمعاملةتلكاستمرتالكليالتضامنهذارغم

فيوالهيمنةواالحتكار،الحزبية،روحأسف~بكلممليها_
جناحيبينالتنسيقحركةأ~ولهذاالسياسي.العملمجال
بينهماكتلةأوجبهةقيامعنفضالباالستقالل،المطالبةالحركة
واحداصفاالموقفتواجهمشتركةكقيادةاألعلىالصعيدولوعلى
فيكانتماليةاالستقالالحركةعلىضيعماوهذامرصوصا،

القوةتجاهالقاعدةلصالحالقمةاتحادمنإليهالحاجة.شا
بسببارتكبتأخطاءتالفيمنالحركةحرمكماالغاشمة،
بالتسيير.واالستئثاربالرأي،االنفراد

و.لم،بمرارة،هذاكلا.لقوميةالحركةرجالتحملوقد
موقفهمفيويؤثرعضدهم،فييفت.ندونولكنوحره،



ويقينا.حقأكذلكفكانمميمأ،وطنيأأرادرهالذي

فىبالتضامنالحاسمقرارهاالقوميةالحركةامخأتولهاا
عراثضهاءوتهيهقواتها،تعبىأفأخاتباالستقالل،المطالبة
وفيالطوارى،.لمواجهةادااستعلصفوفهاوتنظموفو«ها،وتؤلف
وعلىبأكملهااألمةمنالمنتظرةالقوميةاالنطالقةكانتيناير15

فيوتأثيراألوساط،ساثرفيدويلهافكانالبالد،سلطانرأسها
الذيالمغربيالوطنيالموقفتطويروفيالسياسية،الحالة
وقويأ.أموحلأصبح

وفدهابيناتصالتمتضامنهاالقوميةالحركةإعالنوبعد
الجوأنوظهروالفرح،االطمئنانفاداالستقالل،حزبورجال
المحادثاتأنللشرابييبالفريجوذكروتعاون،وفاقجوأصبح
وثحلالمنتظرمنوأنهجارية<المغربيةالوزاريةاللجنةمع

تدخلولكنالمنتظرين.منمعكمإنافانتظروا،عمارة«أعمال
فيشورشيلمعدوكولمقابلةبعلوصرامةبشرةالفرنسيين
سياسية،غيرجزئيةإصالحاتإلىالمحادثاتمجرىغيرمراكش
مقويرلسماعالوزارياالجتماعألفيثمالحماية،نطاقوفي
.الحزبيالوفدمحمخابرتهابعدلجنته

لماخالفااالنتكاسةهذهخبرواستياءبخيبةالناسعلموهكذا
ذلكقبلسارةنتائجمن~وغروراتسرعابالفريج_بهتفاءل
معلبسببأوالفكاناالقوميةالحركةواستياءخيبةأمابومين.
الوفدفيباالستقالل،ومطالبتهاتضامنهاإعالنبعدإشراكها،
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كانتالنكسةحدثتلماثمالثالثية،الوزاريهاللجنةمعالمتخابر
.أعظمواستياؤهاأقوىىخيبتها

ساعمنعنهانبثقوماالقوميةالحركةتضامنأما
وهكذاوالمراوغات،بالمجامالتتقابلفكانتومحاوالت<

حفالتأيامالرباطفيالقوميالوفدقضاهاالتياأليامكا~
يتجاوزولمسطحيه،وأحاديثودية،واتصاالتللشاي،
والعباراتالتعارف»نطاقوالحزبالحركةبين«االتفاقدد
كماءواألحاديثاألسعاروتطارحالنظريات،وتبادلالمعسولة،

والساعة،باليوم،األحداث<<ددكناشةفيمثبتةقوميةرسالةفيورد
هناجهتنا،من«أأماكاتبيها:لسانعلىأيضافيهاووردوالدقيقة،
قدماءجمعيةمنبأفراداالتصاالتبعضاتصلنافلقدبفاس،
ولكنعلينا،وترددواعليهم،وترددنا..الخ.وبمكوارالتالميذ،

بالحوادثاإلخبارأوالتساؤلىفيمحدودةداثرةيتعدىالذلككل
.والمفاهمة<«البرامجدرجةإلىيصلولمواألخبار،

الساعةفيحدثتبيوم،النكسةبعلأي(،944يناير(9وفي
زيارة_ددالكناشةد«فيكما_دقيقةوأربعينوخمسالواحدة
العراقيعليلمواليليالفيالوالهاشميإدريسبنالعزيزعبد
الرحمانعبدبنمحمدسيديلزيارةيرافقهماأنمنهفطلباءبداره

القرويين)«كليةعلماءكبار(منمزورالحسنوسيديالعراقي،
زارواكماطيبة،بتصاريحالعلماءهؤالءوصرحجميعأ،فأهبوا
العزيزعباصرحأنالطريقأحاديثمنوكانالسائح،األستاذ
وبأنهاواإلسعاف،للمالحزبيةلجذةهناكبأنالعراقيلعلي

آ29



لهقالثمإليه،يحتاجوذماالمنكوبينلجميعتبذلألذمستعدة
بجمعتسمحالوفالظهذهألذالمال،بجمعلكمحاجةددال

وذستعدفإخوانناالمالمنإليهتحتاجوذمانكلوعليهالمال،
بدارموعداوفربواالجواب«فيعليمواليلهفتلطفاثه<ألد

مواليذهبوقدو~.السابقةالماعةنيسردةبنمحمد
بنومحمدزاكور،بنالمكيبنومحمدالعراتي،علي
النتيجةوكانتاالجتماع،منرجعواالعاشرةوفياش،عبد

فقالوا:الغطاء،شأذفيتذاكرواسطحة،والمذاكراتمفرا،
الجلسةفيأحصينالقد:اثهعبدابنفأجابهمخطيبأ،25عندنا
علىالغدفيموعداوجعلوانحمي،زلناوالخطيبأ،(8األولى
بالمدرسة<<ليالفيالالهاشميعنداالنيةالساعة

علىمتوقفأكانبالعلماءاالتصالأنالفقراتهذهمنويتضح
لمحاوالتتعرضواهؤالءوأنالقومية،الحركةرجالكبار.حد

بنجاحنشطتلجنةلهفظمواكانواالذيالمالجمعفيالتثبيط
الحركةتزوددونالحيلولةهوالمحاولةسببوكانعملها.في

تابعةهذافيتكونأنعلىوحملهامنكوبيها،إلسعافبالمال
بمظهرتظهرحتىمستغنيةالومستجديةعنه،مستقلةالللحزب
هيهات،ولكنوالحبوط.الفشلوتعرفوالعجز،الضعف
كلللعملفأعدواقبل،مناستعدواقدالقوميونكانإذهيهات<
دليلأقوىاألحداثجاءتوقاءرجالهكلوللعراكوساثله،
إنحيثبغاسالكبرىالشعبيةالمظاهراتخاللهذاعلى

عنغمبالفيهاوجالواوصالواالحسن،البالءفيهاأبلواالقوميين



علىالحصاروضربالغاشمة،القواتمنوالبعلثىالقمعوحشية
الطرفهذاوفيعنها،والتموينوالنور،الماء،وقطعينة،المل
يقومواأنخاصةمنهموالقوميونعامة،الوطنيوناستطاعالعسير
مهمتهميؤدواوأنقيام،أحسنواإلنقاذاإلسعاففيورهمبل

فيعراقيلمنويعترضهمأخطار،منيواجههمكانمامعالشاقة
تدابيرمنلهتقرضتمابسببفظعبشكلومنكوبةثائرةمدينة
يفتلمهذاوكلطائشة<انتقاميةوعملياتإنانية<غيرزجرية
وأنفبواجبهمقامواالذينالوطنيةالحركةرجالعضدفي

المستعمر_حاولشهداءعدةمنهمسقطوالذينراغم،المستعمر
منتمكنواالوعليينولكنالطاهرة<جثثهمعلىيستوليأن_عبثأ

رجالالشهداء<بمقبرةسميتخامةمقبرةفيليألودفنهاإفالتها
عليه.اثهعاهدوامامدقوا



باالستقاللالمطالبةمعركة

حسبواآنبعدباالستقاللالمطالبةبحركةالفرنسيونفوجى،
لوائحأواحتجاجعواثضمنالمقاربةاعتادههاتعدوال~نها

فيبيوالعامالمقيمبهذااعترفو_باإلصالحا~،المطالبة
أولتبدلمولذلك(ء9ديسمبر~23فيبباريسالصحفيةوتهنل

واجتماعاتلتحركاتعرقلةآيةالفرنسيةالسلطاتمناألمر
منتخفيهكانتماتتقصىأن«ونبهاتحيمتربماالتيالوطنيين
أسرار.

منهمظنأوتحيروابهتواباالستقاللالمطالبةحركةظهوروبعل
وايطالية_ألمانيه.يمحورية_(هاءأجنبيةأيادمنتخلوالآنها
كانتربماآنهللفرنسيينمولومماوانكلير«.أمريكيةرما

يوسفبنمحملسيديالسلطانلقاءالحلفاءمنبإيعازالحركة
مؤتمربمناسبةالبيضاءالدارفيلرأسرأسافيلتروزالرئيسمع
الحكومةرئيسشورشيل،آنكما(،943ينايرخاللآنفا،

هذاوكلواالستجمام،للنقاهةبمراكشمقيماإذاككانالبريطانية
بةالمغاروراءيكونقلبأنهالفرنسيينيشعرأنشأنهمنكان

فيجرىكماوتشجعهمتدفعهمقواتباالستقاللالمطالبين
واإلنكليراألمريكيينمساندةالفرنسيونواجهحيثولبنانموريا
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االستقالل.باسمألفرنسيلالنتدابالمناوئةالوطنيةللحركة

يستوضحواحتىالتريثعلىالفرنسيينحملهذاكل
حاولواهذاانتظاروفياألهور،خفايامنويتأكدواالتطورات،
وقدواعتدال.تراجعمنسياستهممعيتفقمانحوالتيارتحويل
عنالصادرالحقيقة<<«أبيانعليهدلكماهذابعضمنتمكنوا
بهظهربمايكتفوالمولكنهما،944يناير69فياالستقاللبحن

التطمين.بغيةومسالمةاتزان،منالحركةأصحاب

فييدلهمتكيلمالحلفاءأنمنالفرنسيوناستوثقفلما
المغربفيساثدآالهدوءبقاءعلىحريصونوأنهمالحركة،
المحوردولعلىلإلغارةعسكريافيهجميعايستعدونكانواالذي
منوقرروهخططوهماينقذونأخذواوأوروبا،أفريقيا،شمالفي

بالقوة.الموقفلمواجهةصارمةتدابير

حركةعنالمغربيةالشخصياتعزلهوبهقامواماأولوكان
الذيوىالكالمراكشباشاطليعتهموفيباالستقاللالمطالبة
المنعقدالتاريخيالمجلسفيالسلطانخاطبأنلهمبق

عبيدكفنحن««مرنابقوله:االستقاللعريضةتقديمفوربالقصر،
نزعحيثبأيامهذابعدمراكشفيدوكولالجنرالوثمهوالذي
د«الكرواوهووي،الكالصدرعلىوعلقهالوسامصدر»من
أوقفتأوعزلتذلكوبعدوقتشذ.دوكولحركةشعارلورين<<،دو
استدعيتكماباالستقالل<المطالبةأياتالتيالعناصرمنكثير

منوالتبرؤالتراجعمنهاوطلباألماكن،مختلفمنشخصيات
حركةإفشالإلىوغيرههذاكلرمىوقدالجديدة.الحركة



الفرنسيةالدعايةتستطيعحتىباالستقاللالمطالبينوعزلالتأييد،
عنتخلواوالذينتأثير،واللها،سندالقلةأنهمتزعمان

ءواإلكراهالضغط،تحتهذافعلواإنمااألولموقفهم
نحوالفرنسيةالسلطاتاتجهتالوقتنفسوفيواإلرهاب.
كذلكفتبعدهماالمحاولة،نفسمعهمالتحاولوحكومتهالسلطان
الفرنسيينففوسفياألثرأشدلهكانالذيالتأييدموقفعن
الجانبيفقدواأنخافواإذحساب،ألفلهيحسبونباتواالذين
القانوني،عملوجودقائمةتقومالبدونهالذيالمغربيالرسمي

المزعومةددالحمايةددباسمالمغربفيوالسياسيوالديبلوماسي،
والمفروضة.

الخطةلتنفيذالقصرعلىبيوالعامالمقيمترددهذاأجلومن
فيهاكانالتياأليامتلكني~عماكسبإلىالهادفةالمرسومة
المغربوجهاتمدنكلمنلحرةالمتقاالوفودكقبةالسلطان
باالستقالل.المطالبةعرائضحاملة

التيمراكشمنعودتهبعدبيوزيارةكانتيناير14وفي
حولوالتفاهمللتباحث12يومبشورشيلدوكولفيهااجتمع
17فيرسميبالغرصلالزيارةتلكوعقباالستقالل.حركة
بالغكذلكوصدرمنه،69يومالزيارةتكروتثم،1944يناير
تمقدالوفاقأنأكدالبالغينوكال،6944يناير2(فيرسمي
فياإلصالحعمل««لمواصلةوالفرنسيالمغربيالطرفينبين

الراهنةالحالةتبررهاالتيالتدابيركلوالتخاذالميادين،جمح
فيهذاوكلوالعدلية،التعليممجاليفيخصوصاا~د،لتطور
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.الحماية<<معاهدةواحترامالفرنسيةالصداقةنطاق

لهتكنلمالسلطانأنإشاعةفينيةالغرالدعايةنشطتثم
العسكريينأحدلهذاالمروجوكاناالستقالل،بحركةعالقة

تذيعأخاتالفرنسيةالسلطاتأنكمافاس،فيالمسؤولين
وقدالحركة،علىساخطآكانالسلطانأنوأبواقهابوساثلها
الذينالمذكورينالبالغينفيوردماالفرنسيةالدعايةاستغلت
وفاس،والرباط«البيضاء،الدارفيالفرنسيةالصحفنشرتهما
.ماروك<»دراديو0أذاعهماكماوغيرها،

األخبار،هذهكلبتكذيبجهتهامنفقامتالقوميهالحركةأما
علىالسلطاناحتجاجخبروبإعالنوالبالغات،واإلشاعات،

واألكاذيب.والترهاتواإلذاعة،الدعايةتلكمصدرالعامةاإلقامة

الغرفتينأعضاءمالنبيوالكمندانالباشااستدعىفاسوفي
طمطالبةحركةمنراءةالإعالنمنهموطلباوالفالحية،التجارية

لحلوالسالمعبابنمحماالحاجالردفتولىباالستقالل،
الغرفتينأعضاءكتبالجمعمنالخروجوبعد.مريحةبكلمات
علىكردالملكإلىووجهوهاتضامنهم،فيهايجادونعريضة
النفوسفيواإلرهابالخوفيشيعواولكي.لهمالسلطةتهديد
مدينةشوارعفاخترقتالسينغال،جنودمنفرقةالفرنسيون.رسل
يناير_6يومدخلكماالمباالة،بعدمتابلوهاالسكانولكنفاس،
باشالدىالسكانفاحتج0البيوتبعضعلى«0دالكوم0رجال

علىالضوياتمنألمسلحةالقوةردتينايرآ7يوموفيالمدينة،
اثهعبدمواليهمالعلماءبعضفاسمنكيلومتراتعشرةبعد
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ردتكماالكتانيىوالزمزميسردة،بنوالطالبالفضيلي،
اليومنفسوفيالرباط.إلىمتوجهينكانواالذينمكوارأحمد

عالقةالأنهوأبلغتهمالثانوية،المدرسةتالميذالسلطةاستدعت
القائمينعلىساخطوأنهعليه،سكذوبةوأنهابالحركة،للسلطان
كله.هذابسبببفاسالجوتكهربوقدبها،

بالمغرب،جنودهموزعوااألمريكيينأنيناير(9يوموأشيع
فرنسابأناألمريكيينبعضوتحدثءآالفبضعةمدينةكلفي

المطالبةضدتدبرحركةأنأشيعكماالمغرب<منمتخرج
األمريكيينأنكذلكوراجموني،الجرالقائدسهايترأباالستقالل
فرنساإلىطريقهمفيكانواجنديألفوعشرينخمسةاكتشفوا
بقوادعوضوالهمالحاملةالبواخرقوادوأنللحلفاء،خيانة

القافلة.منباخرةوفرتأمريكيين،

واألخبارباإلشاعاتالمشبعالمضطربالجويتضحهذاومن
البلبلةعلىفتبعثاألوساطفيتروجكانتالتيالمؤكدةغير

والحيرة.

فيهماالشعبقامأسبوعينالجوهذافيالمغربوعاش
لمتطوراتمنأثناءهماحاثمارغموتفاؤلبحماسبواجبه
تسيركانتباالستقاللالمطالبةحركةأنإلىباالطمئنانتسمح
الرسمي.وغيرالرسميالصعيدعلىأحسنإلىحسنمن

الشؤونفيالفرنيالمندوبماهيكلي<كادماثم
السلطةأطلقتحتىالجزائرإلىالرباطيغادرأنالخارجية،



بينهممنالسياسيةالشخصياتمنعددباعتقالالياالعسكرية
الشرطةيدعلىيناير28ليلةفيهذاوكانواليزيدي،بالفريج
أنهاالتعسفياإلجراءذلكلتبريروادعتالفرنسية،العسكرية

للحلفاءالتابعةالمضادةالجاسوسيةأخبارإلىاستنادأاكتشفتددد0«
حركةإلثارةألمانيينعمالءبواسطةدبر~مؤامرةأنبطنجة،
أمامجعلتبأنهاالعامةاإلقامةوتظاهرتالمغرب.فيتمردية
علىتطلعهالمالعسكرياألمنمصالحأنادمحتإذالراتعاألمر
معقولغيروهذاوقوعهاهبعدإالاعتقاالتمنعليهأقدمتما
حريةكاملتملكتكنلمالعسكريةالشرطةألنمقبول،وال

أنعلىدلومماسياسية.لشخصياتبالنسبةخصوصاالتصرف<
والمنفذةاآلمرةهيكانتبلمتواطئة،كانتالعامةاإلقامة

دوكولرحلتيبعابالجزائر_الفرنسيينالحكاملتعليمات
تسيرالعسكريةالشرطةتركتأنهاللرباط_وماسيكليلمراكش<

أعواهاصحتإنوحتىشكل،بأيالتدخلدونخطتهاعلى
.تسؤني.اولمبهاآمرلمبالقول:عملتفقد

تردلمالجزاثروالرباطفيالفرنسيةالسلطاتأنهيوالحقيقة
استقالل،وطالبسياسيينبصفتهماعتقلتهممنتعتقلأن

علىكانوازعمها،فيألنهم«اعتقلواإنماهؤالءأنخادعت
الخطةلحاجةالمزعومةالمؤامرةفييدولهمالعدو<محاتصال
أنهالهموتظهرالحلفاء،منتدخلكلتتالفىوبهذاالمبينة،
خصوصاءلصالحهمالمغربفيالعاماألمنعلىساهرةكانت
شمالمنعليهمألمانيهجوماحتمالكثيرأيخشونكانواوآنهم



أنيعتبرونالفرنسيونكانولهذااإلسبانيين.بمساعدةالمغرب
المنطقتينفيبةالمغارالوطنيينبينواالتصاالتالمراسالت

الوطنيينأنمتجاهلينبالعاوواالتصالالتجسسنطاقفيتدخل
منوالجنوبالشمالبينالمصطنعةبالحدوديعترفونيكونوالم

واحدة،فكرةودعاةواحدة،قضيةأصحابجميعاوأنهموطنهم،
إلىالهادفالوطنيالعملفيشركاءفكانواواحد،حقوطالب
وفاتتمييزهوالفرةبدوناألجانبلساثربالنسبةالمغربتحرير

(،94(فياألطلنطيكميثاقصدورمنذأنه،كذلكالفرنسيين
البيضاء،بالدارالحلفاءمؤتمروانعقاد،6942فيالحلفاءونزول
الفرنسيةالسياسةوتنازل(،943فيفيلتروزمعالسلطانولقاء
ولبنانسورياوفيألهلها،الرعويةحقوقبمنحهاالجزائرفي

ينكرأن_كلههذابعد_الطبيعيمنكاناالستقالل،بمنحها
الوطنيينهدفهذافكانوالتحرر،الخالصوساثلفيا~ربة

لصالحوينسقرنيتصلون،كانواأجلهومنكله،المغربفي
موحدة.تحريريةحركة

اتهامومجردلهم،فاضحاكانإنماالقرنيوناأمحا»مافكل
المطالبةالحركةوتصفيةالقمع،خطةلتنفيذبهتذرعوازائف

باالستقالل.

المجاهدمعاتصالكلأنكرواالمعتقلينمعالتحقيقوأثناء
طرفمنباإلعدامغيابياعليهالمحكومالوزانيإبرا~الكبير

فيوسياستهالفرنساعدائيسياسيبنشاطلقيامهالقرنيين
المعتقلينأولئكالفرنسيينمؤاخذةدلتوقدوالخارج،انداخل
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إدانتهم،يثبتمماأيديهمفراغعلىالوزانيبإبراهيمباالتصال
إلى_معهمالتحقيقبعد_تقديمهمعدم.كثرهذاعلى«لكما

منوالمتآمرين<<لمؤامرة«دافيللنظرالمختصةالعسكريةالمحكمة
إنماالمعتقلينأنعلىالبرهانقامك»هذاوبسبببة،المغار
ءباالستقاللالمطالبةفيمشاركتهمأجلمنالقمعضحاياكانوا
أكثر..الأقلال

رسميأبالغاائعامةاإلقامةأصدرتالمبيتةالخطةفيوامعانأ
الرعايابعضباعتقالقامتالعسكريةالسلطةأنفيهآدعة
لحفظذلكعلىأقدمتوأنهاالعدو،معاالتصالبتهمةبةالمغار
إلىهادفةكانتاتخذتالتيالتدابيرأنوأضافتوالنظام،األمن
منبحمايتهموالمغاربةالفرنسيينالسكانوسالمةأمنضمان
.!!.العدوة!.المؤامراتبعضعواقب

جاءتوالنظاماألمنعلىالمؤامراتأنهيالحقيقةولكن
الذينبةالمغارضدودبرتءوالمدنيةالعسكريةالسلطةمن

تامين.ونظامهدوءفياالستقاللبمطالبة_نظرهافي.0«أجرمرا<

فياعتقاالتمنليالونفذدبرماشاعيناير29صباحوفي
متظاهرةفاتجهتبالرباط،الجماهيرمت9فتحرالوطنيين،صفوف
دواوينأي<0د«البناثقفيهالذيالجناحاقتحمتحيثالمشورإلى

الصار«يرانبابعلىوازدحمتالموظفين،وكبارالوزراء
كانتاالعتقالأسبابأنمعلنأيهدثهاأنحاولالذياألعظم
االحتجاجفاستمرأحدأ،يقنعلمماوهذاسياسية،العسكرية

ولماباإلفراج.المطالبةفيواإللحاحاالعتقال،علىالجماهيري
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تلبيةمكتبه،منمتوجهأالتشريفات،مديرالمعمري،محمدكاذ
الساحةبهمغصتالذينالمتظاهرينوسطمرالسلطان،لطلب

وتمزيقضربمنالمعاملةلسوءفتعرضالقصرمنالداخلية
إلىنزلهذاالسلطانعلمماوبمجردعليه.أغميحتىللثياب
القصررحابارتجتحتىالمتظاهرونيراهأنكادفماالساحة،
وجاءساعة،بعدالجنمناليزيديفأخرجوالضوضاء،بالصخب

ولماالخاصة،سيارتهفيالسياسية،الشؤونمديربونيقاس،به
بيده،بونيقاسإليهمأشارالمتظاهرينحشودمنمقربةعلىكانا
وقدأتواءحيثمنواعادتهملتفريقهمبالتوجهاليزيديوأمر
خليكماسبيلهم،لحالباالنصرافإقناعهممناليزيديتمكن
السجن.بدلمنزلهإلىفعادسبيله

موظففرنسيقتلالقصر،منمقربةعلىالطريق،وفي
المدينةإلىالمتظاهرونيصلأنكادوماالحديدية،بالسكة
اعترضتهمحتىللفرنسيينعدائيةهتافاتيرادونوهمالقديمة
بدوريةفوراتعززتأرابيىالكمندانبقيادةدركياأربعينمنفرقة
المتظاهرونامتنعولمالوكلير،الجنرالبقيادةمصفحفيلقمن
حجار،باألرجمأواجهوهاالتيالقوةعليهمأغارتالتفرقمن
كمالألوامر،وحامآلنارية،دراجةراكباكانفرنيشرطيفقتل
للقذفتعرضالذيالفرنسيةالتجاريةالغرفةكاتببييترا،قتل

فرقةتعزيزإلىءالمظاهرةقوةأمامالسلطةفاضطرتبالحجارة،
تدخلتعشيةونصفالسادسةوحواليالخيالة.منبكوكبةالقمع
فيصارتالتيينةالملفطوقتءوالكومالمصفحاتمنوحدات

150



وفيالستين»نحووجرحستةالمناوبةمنا~و~حصار،
منهمفقتلألفرنسيونأمااء،الشهلالفنالسكانهرعالمساء
رئيسالكمندانبينهممندركيينوسبعةءوشرطيانمدنيان،
بالحجارة.أوكيوجرحالكوكبة،

المدفعيةبالقواتمحتلةينةالملكانتحتىالصباحيصبحولم
ءالناسوتضطهدالمرور،منالسابلةتمنعكانتالتيوالمصفحة
السلطاتألزمتوقدفيها.الهيجانواثتالمدينة،فآضربت
غازيومحمداليزيدي،كمحمدالسياسيينمناألشخاصبعض

هذاوبعدالسكان.وتهدئةاإلضرابلحلاألسواقفيبالطواف
المعتقلينمنهشاتوقاموجماعية»فرديةباعتقاالتاللطةقامت
إلىأشهرثالثةمنبعقوباتحكمتالتيالعسكريةالمحكمةإلى

االضطهادأنواعكلالسجنفيعليهمالمحكومولقيمنتين»
أعمالمنلكثيرالمدينةتقرضتكمابعضهم،ا~حتى

السالح،عنالبحثبدعوىالبيوتكتفتيشالشنيعاالضطهاد
عاشتوباختصار،المشتركين.عنالتلفونوقطحالتموين،ومواد
السفاح.االستعمارجحيمفيأيامثالثةالرباطينةمل

ءقبلمناليزيديعنوآفرجكورسيكا،إلىبالفريجنفيثم
صدرفبرايرفاتحوفيطليقأ.حرآفتركالجليلعبدبنعمرأما

(9بتاريخسلفهليعززثانحقيقة<<بيان0داالستقاللحزبباممم
ينشرولمإليهم،األشياءلتوضيحللفرنسيينموجهوهويناير،
،1946شتنبرفيالصادرالحزبوثاثقكتيبفيالثانيالبيان
عنتحدثيناير،ااهنأءالسابقةاثباألحلذكرآنفبعل



وفيماوفرنسا.الحلفاءضدليستبأنهاوصفهاالتيالمطالب
معاهداتألنفرنساضدليستأدإنهاقال:األخيرةهذهيخص
قامتالتيهيوألنهابفرنسا،تربطناالقرونعبرتمتدوصداقة
فاستقاللللمغرب<األوروبيةالحضارةإدخالفتولتنقل«كأداة

إلىحاجةفيالمغربإذفرنسا،معالقطيعةيعنيالالمغرب
.00للفرنسيينإالهذابطلبيتوجهأنيمكنوالأجانب،فنيين

زيغيركونهعنفضآل_المطمئنالمعتدلالبيانفهذا
لم_وارهابقمعمنالساعةماجوياتمعمنطقيأوال0موضرع
الصرامة،سياسةغلواأمنيخيفولمالشر،قواتجماحيكبح

الشهداء،منعشراتضحيتهاذهبالتيوالبطشوالعسف«
فيالمعذبينالمعتقلينمنوآالفالجرحى،منومشات
ومصفحاتها،بقواتها،وتجولتصولاستمرتوالتيالسجون،
عيريملكونالكانواالذيناألحرارضدومدفعياتهاودباباتها،
والعاوان.الهجوملردوالحجارةوالشجاعةاإليمان،

قيامخشيةاالحتياطيةالتدابيربعضالسلطةاتخذتسالوفي
متظاهرألفنحوتجمهرحيثفعآلوقعتوقدالمظاهرات،

جمعيأفقصدواالسكان،منأخرىآالفإليهانضمتمامرعان
آخروجرحفرنسي،شرطيقتلوهناكءالمدنيةالمراقبةمركز

منالقمعوقواتالمتظاهرينبيناالصطادموقعثممغوبيآ
المظاهرةقادةأحدوحاولءالمينغالمنبفرقتينمعززيندركيين
عشيةمسةالخاوحوالي.المدنيالمراقببخنجريطعن.ن

مصفحة،فرقةالسابقةفيبهاوالتحقتءالخيالةمنفرقةتدخلت
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عبودبنمحمدالحاجبنأحمدعلىالقبضألقيالفوفي
فحكمسال<سكانمنوطنيوهوطالبالشرطي،قاتلأنهبتهمة
ولمعشرة،منأكثرسالفيالقتلىعددوبلغءباإلعدامعليه
عسكرية.قلعةفيعثاتوسجنالجرحىعددبالضبطيعرف

المطالبةالمناشيرفيهاتوزعكانتالتيفاسدوروجاء
يناير،14منذوذلكالبالد،منالفرنسيينوبطردباالستقالل،

فكانواالمناشير،حركةفيكبيرحظالقوميةالحركةلشبابوكان
المدينةوكانتوالتوزيع،والنسخ،للكتابة،الليالييسهرون
االعتقاالت،علىاحتجاجأيناير(9يومكبيرةلمظاهراتمسرحأ
الوطنيين،صفوففياعتقاالتإلىالسلطةعماتيناير30وفي
وضربآبالسكينطعنا(مخازنية)السلطةأعوانمناثنانوجرح
داخلجاسوسذبحكماالمتظاهرين،أحداعتقاللمابالعصي
المظاهراتخرجتولماالهيجانعظميناير30وفيالقرويين.
عليهافردتحجار،باألهوجمتالتيبالقواتاصطدمت
الكائنالسينغالمعسكرعلىالمتظاهرونهجمكمابالنيران،
توجدحيثاألوحفيفعلواوكذلكالمدينةأسواروراءبتاهدرت
القمعقواتوكانتالفرنسية.والسياسيةالعسكريةالشرطةمراكز
وقدالنارية،الطلقاتمنبوابلالمتظاهرينأحجارعلىترد

منأكثروجرحمتظاهرا،الستيننحواليومذلكفياستشهد
األلف.منيتربماواعتقلءهاثة

ببابسنغاليةفرقةبالحجارةالمتظاهرونرجمفبرايرفاتحوفي
وهيالسطوحفوقمنعليهاتنهالحجاراألفكانتالجنود،أبي
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مينغاليحارسقتلفبرايرثانىوفيالمدينة،باباقتحاممحاول
واستيالءالصراع،تفاقمنالهيجان<تصاعدوأمامبالرصاص،وميآ

البطشإلىالقوةلجأتالمدينةعلىالمتظاهرةالجماهير
إلىالشارعفيالمتظاهرينمواجهةمنبهذافانتقلتواالنتقام،
منتجر«هاعلىبهذامبرهنةوالقساوةالشدةبتدابيرينةالملمعاقبة
نقمتهافصبتوالمتظاهرين،السكانبينتفرقلمإذإنسانية،كل
فييشاركوالممنوجميعوالشيوخ<واألطغالالنساء،علىحتى

فيالمغربيةينةالملعلىالكهربائيالتيارقطعتوهكذاالتظاهر.
وادينهرمجرىلتوحوالتجول،منعوفر~مساق،السابقة
بالاألزبكسحوينظفهاكلها<المدينةيروياأليفاس

ينقطهحتىالمدينةمقاطعاتمختلفوحاصرتءوالعفرنات
يورعكانالذيالتموينمنالسكانوحرمتبينها،االتصال
لهذهتستسلملمينةالملولكنالحرب،نشوبمنذبالتقنين

بواسطةوالغذاءبالماءمموينهافظمتبلالوحشية،المتعسفات
للحركةالتابعةاإلسعافكلجنةالوطنيينمناإلسعافلجان

فيوعيوناآبارايملكونكانواالذينالسكان«جيعالقومية،
جعلوهاالمدخرهالغذاءموادوكذلكبساتينهم،فيأوبيوتهم
المتخذةالجنونيةالتدابيرأحبطتالتيالتضامنحركةإشارةرهن
الجيران<بينتسيراإلسعافعملياتفكانتوأهلها،فاسضد
المدينة.«اخلالمضروبللحصارنظراآخرإلىسطحمنوتمتد

مديربونيقاس،رفقةبفاسبيوالعامالمقيميرحلنبرا2وني
منيتركبويينالترعلماءمنوفدافاستقبلالياسية،الؤوذ



واسماعيلالعلمي،المجلسريسالفضيياثهعبدموالي
المجلس،عضوالحريشيوالعربيالشرع،قاقياإلدريسي
بنوالطالببناني،ومحمدالمجلس،كاتبالكتانيوالزمزمي
كذلك.العلماءمنسردة

يالتهدئةإلىالدعوةبمهمةهؤالءإلىعهدبيوأذويطهر
الهائجة.المدية

إلىبالدعوةالقرويينعلماءمنهيةتامتيدير4وي
مهوطبتحية،االحاكمسونراذ<الجزالفزارتالتهدئة<
اإلفرجطلبتكماالمغربية،المديةداخلمنالجشسحب
ولكنالعامةالتهدئةيساهمةهذاوكلالمعتقلين،عن

والطبة.العلما>اعتقالهوكاذالجواب

إلودعواالرمسز،بمجدالمتطاهروذتجمعفبراير8وي
فاعتقلوا.جديدمناإلعراب

قواتفاحتلتهايناير،30فيإضرابوتعالبيضاءالداروفي
ووقعتوالمدافع<والدبابات،بالمصفحات،مجهزةكثيرة

الضطهاداتتعرضواالذينوالسكانالجيشبينحوادث
من0عدواعتقلالبعض،وجرحمنهم<واحدقتلوقدوتعسفآت،
الفرنسية.الثانويةمنبةالمغارالتالميذوطردفعذبوا<األشخاص

متأهبةكانتالبيضاءالدارأنعلىالواقعفيدلهذاكل
تقملمولكنهاللحركة.التأييدبعضأظهرتوفعألللتضامن،
بهامكلفأكانالذيالجليلعبدبنعموألنمنها،المنتظربالدور
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فيهالمعارككانتالذيالوقتفيالعملعنتقاعسالحركةمن
وسال،الرباط<فيالقمعالثاثروقواتالشعببينالوطيسحامية
المعتقلونويعذبوالجرحى،الشهداءيسقطكانحيثوفاس
البيضاء،الدارقومةالناسانتظروقدالجهنمية.السجونفي

ألنالركب،عنالبيضاءالداربتخلففوجثواثمانتظارهم،وطال
كماالبيضاء،الدارتحركةولومتضامنة،غيرتبقىأنقررعمر
حركةصالحفيعظيمشأنلهالكانومنتظرا،مقررأكان

لهم:فقيلالمسؤول؟ومنلماذا؟الجميعوتساءلاالستقالل.
بأنهأجاببالقادرسجنهمداخلمنأصحابهسألهولماموعمر<
يقتنعلمماوهذاالرباط<لجنةمنالعملعنبالكفأمراتلقى
البيضاوية،الحركةتجميدمقابلحواعمرتركولذلكأحد،به

المسؤو~.جسامةالرباطلجنةمحفتحمل

الخارج،فيالبعيدصداهلهكاناحداثمنجرىماوكل
علىالفرنسيةالسلطةوتقوالتالدعاءاتالعامالرأيينخدعفلم

فيبالجزائراإلعالمربيةمنلاضطرتحتىوالمغاربة،المغرب
معباالتصاللتهمة«داتأكيدفيهحاولتبالغنشرإلىفبرايرثاني
عنتحدثالبالغهذاإنبلءالقمعيرلسالملفقة<0العدو

القريةهز»وتجاوزا~و،~مةفيكانوابصفتهمالمعتقلين
جاللةألوامرطبقأبآنه،االدعاءهوآخر،اختالقإلىالمكشوفة
يوملماسيكليبهأأدلىالتيالتسريحاتروحنطاتيوفيالملك،

وهكذاالعامة.الطونينةإلعادةمعونتهاالسلطاتبذلتيناير،28
حركةتشوهآنالمفضوحةبمغالطتهاالفرنسيةالسلطةحاولت
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التهموأكذببأشنحبهاالقائمينوتقذفباالستقالل،المطالبة
بمافعلتوقدواالنتقام،للفتكالشرلقواتالفرصةتتيححتى
قصرى.وحشيةمنفيهاعهد

االحتالللجيوشاألعلىالقائدالجنرالأمرصدرفبراير6وفي
فيبةالمغارالرعاياعلىوالذخيرةالحالسرحملبمعالمغربفي

باضاألرفيوكذلكوفاس،البيضاءهوالداروسال،الرباط،
كلالممنوعالسالحفيويدخلالمجاورة.السكنيةوالمجموعات

مسلحة،وعصاوسينام،قصير،وسيفخنجر،منأبيضسالح
المعروفالرأسمحددوخاتمو«بوس،بحديد،مصفحةوعصى

المحكمةاختصاصمنالمخالفاتوكانتباألمريكي،
السلطةإلىباإلضافةالقضائية،الشرطةوكانتالعسكرية.
للوقوفوالنهار،الليلفيبالتفتيشات،للقياممؤهلةالعسكرية،

التيالحجارةحتىيمنعأنالتدبيرهذاوفاتالمخالفات،على
القمعقواتضدوسالحهمالمتنافرينعمدةهيكانت

والبطش.

حربأشنتفقدفاس،تستسلملمالمظاهراتتوقفتأنوبعل
إلىحتىتوسلكانتالتيالمناشيربواسطةالمعتدينعلىأخرى
والمالح<البطحا،،ساحةمنيلابمكاتببواسطةربييناألو

فبراير9بتاريخبالفرنسيةمنشورفيوردومماالجديدة.والمدينة
تعريبه:وهذاهمجية؟أمأمدنيةعنوان:تحت

إليناتحبب.نتؤملالفرنسيةالسلطاتإنالفرنسيون<أدأيها
وتعذيبسكانها،وتجويعونهبها،المدينة،بمحاصرةفرنسا
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السلطاتإنفيها«اإلرهابواشاعةأيديها،فييقعونالذين
مياهلتوحوالكهربائي،التياروأوقفتالمدينة،عنالدقيقمنعت
الخضرة،ففقدتالعمومية،السقاياتمياهوقطعتاألنهار،
بإطالقالفرنسيينأوامرصدرتكمالآلطفال.حتىوالحليب
ألقيهذامنوآكثرالجرحى،عثاتعلىفظيعةبكيفيةالوماص
العائالتفأعانواواإلحسان،بالبرقامواالذينعلىالقبض
الطغيانضحاياالضحايا<وأولياءالجرحى،وساعدواالفقيرة،

بنمحمد(الحاجالممرضحتىاعتقلأنهوتصورواواالستبداد،
.الجرحىويعالجالمحتضرين،يسعفأنأرادالذييحى)

البالدمفهومفيفرديةالمسؤوليةأنداثمآعلموناأدلقد
بالمغرب،الفرنسيةالسلطاترأيهوليسهذاولكنالمتمدنة«

تصادركماكرهائن،عليهتقبضلممنكلذويتأخذفإنها
كماالوحشية<الوسائلمنوغيرهبالسوطالرهائنوتعذبأمالكه<
مختصة،سلطةمنيصدرأنيجبباالعتقالاألمرأنعلمونا
وأيموظف،أيتصرفمنهذاتجعلالمحليةالسلطةولكن
علىسلميأاحتجوابةالمغارألنالفظاعة؟هذهكلولماذ!عون،

القرنية.السلطاتعليهاأقدمتلهامبررألاعتقاالت

بالميلتبلمنآتهموناكماأللمانيا<بالميلآتهموناأدوقد
يقدملمفلمألاوالسيوعبين،واألمريكيين<واإلنكلير،لدوقو~،
كانتالذيالرتتنيالعملعلىأللمانيابالميلالمتهموذمؤال>
نيماقريبيناأللمانيوذوكاذانتصارها،أوجنيألمانيافيه

منهزمة،فرنسانيهكانتالذيالوقتنيوكذلكالمغرب،



ومشركة؟.وضعيفة،السالح،ومنزوعةومحتلة،

ثمانيةينساهأنيمكنالالسلطاتسلوكإنالفرنسيون<أدأيها
علىعواقبهلهتكونأاليمكنالكمابة<المغارمنماليين

اإلسالمي<<.والعالمفرنسابينالعالقات

الحرية!تحىاإلمضاء:

منشوروزغفرنسا،باسموعو«عنوان:وتحتمارس<(وفي
قائلة:المسؤولةالسلطاترسميأمرحتلقد0دفيه:وردآخرء
عنويفرجاالحتالل«قواتفتنسحبحاله،إلىالنظامليقا

الوعدهذاصدوربعداإلضرابحلعلىوجوابأالمعتقلين،
:علىفرنساباسمالسلطاتأ~مت

لدىالسلطاتباسمالناطقينكانواالذينالعلماءاعتقال»(
ب.الشه

القرويين.كليةطلبةاعتقال»2
العسكرية.القوةعددمضاعفة03
والمنازل.كآكيناللبنهباأل~»4
الوطنيينعناإلفراجورفضجماعية،باعتقاالتالقيام»5

يناير.3(مجازرقبلالمعتقلين

باسملكبذلتالتيالوعودأكثرماالمغربي،الشعبأيها0«
مجزرةثمنأداءوبعدهذا،يومناوفي(!9_2مارس30منذفرنسا
.الحماية!معاهدةمنول3االفصلإلىينتبهنظيرلهايتقدملم

تطبيقه؟سبيلفيالدمإراقةمنبدالد«هل
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الثمانيةالفصوللتطبيق.خرىقرونثالثةانتظاريجبدهل0
تكونأنالمنوبيالشعبإمكانفيإنهصبرآإصبرآإاألخرى؟

فرنسا.فيليسباألسف،ولكن،التامة<الثقةله

ءبمرمرشةمعتقلينامناثنينموتشديدبألمعلمناأدلقد
منإليهماالحارفعزآؤناعائلتيهما،إلىباألمسجثتاهماوسلمت
لفرنسا!<<.عارمنأعظمهماحزينة،ةأفثل

مناطقفيالمعتقلينعنيتحدثمنشورصدرمارس2وفي
أنواعمنيقاسونهوماالروسيةبسيبرياالشبيهةالثلجيةاألطلس
و.شباحأ،عظيمة،هياكلأصبحواحتىوشبابأشيوخأالتعذيب
االنتقام!<<.وتصرخ:وتنوح،وتثن،وتبصق،تعل،متحركةوجثة

العالمسخطيثيرالذيالغادرالفرنسيينبسلوكالمنشورويندد
عنللدفاعالحقيقيين<<ددبالفرنسيينسماهممنإلىالنداءموجهأ
اإلنسان.حق

لتالميذالجماعياالعتقالالسلطاتمنالمتخذةالتدابيرومن
والثانوياتاالبتدائيةرسالمااواغالقبفاس،الفلسفةقسم

العلياالدراساتمعهدوطلبةالفرنسية،الليسياتمنالمغربية
بينتتراوحلمدةذلكوكانالقرويين،كليةأغلقتكماالمغربية،

وسنة.أشهرستة

واحدأعدمفبراير5وفيالرباط،من.ربعة.عدممارس7وفي
سال.من

لماإلطالةوخشيةءباالستقاللالمطالبةمعركةعنلمحةتلك

أ50



نردلمأنناكماوالتطور:ت،األحداثتفاعيلفيندخلأننر«
ءالسياسيينبعضسلوكعلىالتعليقفيبعيدانذهبآن

بياناتهم،كانتفقاأعذارهم«وتزييفءبمواقفهموالتنديد
كلعنبنفسهاغنيةوتحركاتهموتصريحاتهم،وبالغاتهم،
وذا.قويبشكلألصحابهاوفاضحةمكشوفةكانتإذءتوقيح
ءوصراحةفبصدقفعلنا،كماالمذكورة،المعركةعنتحدثناكنا

بتلكالخاصالوطنيالتاريخإنصافعلينايفرضهاوشجاعة
~واألشخاصاثلألحلبالنسبةالحقواحقاقالحقبة،

ممنلمستحقيهاوالمسؤولياتالتبعاتحملناوبهذاالمقطاع،
علىسجلوهاأنبعدالتاريخعليهمسجلهاالتياألدوارلعبوا

خجل.والحياءدونآنفسهم

قدالمغربيالشعبأنجالءبكليتضحاللمحةتلكومن
أنهعلىوتضحياتهءومعاركهومظاهراته،بتحركاته،البرهان~قام
مهماطالبهعنالدفاعوفيباالستقالل،المطالبةفيجادأكان
لموانتقاموبطش،قمع،منواجههمافإنولهذااألموءكلف
بعضعليهآقدممافيهيؤثرلمأنهكماالعمل،عنيصرفه

فيعنهاأعلنواوالتراجعاالعتدال،مواقفمنالسياسيين،
والقواتالجماهيربينداثرةوالمعركةإليهاأعواأونشراتهم
بشيآمنهاالوطيسحاميةبحربأشبهالمعركةوكانتالغاشمة،
نكصربمنعابثةغيرتتجلىآنالشعبإرادةشاءتوهكذاآخر.
األعذار.كانتومهماعقيبه،على

فإنهالوطنيةالمناسبةتلكفيغاليأالثمنالشعبدفعوذا
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يرضىالالذياإلجماعيمطلبهاالستقاللمنيجعلأناستطاع
بعثفيالفرنسيونحارالتيدءالحماية»دبهذافجندلبديآلءبه

الفناء.بعافيهاالروحونفخالبلى،بعدجديها



ألمقيميةصالحات9اسياسة

واجهتهاالتيوالتطوراتباألحداثالفرنسيةالسلطاتتتعظلم
فيوسياستهاموقفهاعلىلتدخل~ولبنان~سوريا_المشرقفي

معتتالءمكانتالتيالتغييراتكلفرنممالنفوذالخافقةاألقطار
تتعظلموكذلك،العالمفيوالتطوراتوالتقلباتالشعوب،تقدم

وتضامنالصفوف،وحدةمنأثبتتهوماالمغربفيباألحداث
المطالبةأجلمنالوطنيةالجهودوتكتلالياسية،القوات

.باالستقالل

فيهذاتأكدوقدالتام،باإلخفارسياستهامنيةوأللك
فرنساسلطاتحاولتلما~وحركتهاالستقاللومجازرحوادث
الزمان،عجلةوتوقفالتاريخ،مجرىتحولأنوالرباطبالجزائر
تحريرهصفحةوتطويأمانيه،آغلىعنالمغربيالشعبوتثني
الفاشلةالمحاولةتلكوتجلتكان،خبرفيأموهيدخلحتى
وكذلكاإلصالحات<<،د«ببرنامجاالستعماريةاللطاتسمتهفيما

وعاشت(،912مارس30فياإلصالحاتباسماالحتاللفرضت
ثلثمنأكثراإلصالحاتخرافةاستهالكعلىالفرنسيةالدعاية
للرمادذرأإالمناسبةكلفياإلصالحاتحديثيكنفلمقرن،
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كلماالمستعمرونبهايتلهىوألهيةءللنفوسومغالطةالعيون،في
والتضليل.للخداعهذاإلىحاجتهمدعت

والمستعمرالمتنطع،الرجعيبيو،ائعامالمقيمكانوقد
الدالة«داإلصالحاتد«أزعمهوالمتهور،والسفاحءالمتصلب

ودماءآ944فبراير(6فيالصحفيةندوتهأثناءفعرضهافشله،على
الوطنيينمنالقمعوضحاياتفور،تزالماكانتالشهداءبةالمغار
اإلرهابوذكرياتالرهيب،سجنهمفياألهواليقاسونكانوا

النفوس.فيطريةتزالماكانتواالنتقام

ندوتهفيالسفاحبيوصاحبالذاتالعصيبالوقتهذاففي
كلزالوقدسيرها،تواصلالحمايةأدإنمتحديأ:صوتهبأعلى
تزالمافرنسامهمةإنمرسومأ.المستقبلطريقوأصبحالتباس<
اإلدارةلجان:أرهتكوينعنأعلنثمنهايتها<<،عنبعيدة
هذاوسمىالعاملة،واليدالباديةالتعليم،العدل،العامة،
سيواصل«<،ليوعليعملأدإنقاثآل:وختمالمستقبل<»«أببرنامج
بعدالرهانسيربحوأنهانطلقت<قداللعبةأنبيوظنوبهذا
.وهيهات!هيهات،ولكنحين،

بكبشليضحياألضحىعيدفرصةانتهز6944نوفمبر26وفي
خطابفيوذلكالفاشلة،السياسةمذبحةعلىاإلصالحات

التياإلصالحات<<ددبالثحةسماهوقداللجان،نتائجفيهعرض
.6~45سنةمطبوعةصدرت

كلعنهاأعرضالوطنية،العركةطليعتهونيالشب،ولكن
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بفيريبنيالوظلالحائط،عرضفيهابماوضرباإلعراض،
بديال.االستقالل

بالسلطان<اجتمعحيثالقصرإلىبيوتوجهأريل26وفي
أشهر،بستةعليهمالمحكومسراحإطالقعلىاالتفاقفتم

مناعتبروامنواستثنىبأكثر،عليهمالمحكومأمدمنوالتخفيف
العنف.علىالمحرضين

ارتكبوهفيماللفرنسيينيشفعلمالمغرضالتدبيرهذاولكن
عماأعرضواالذينالوطنيةالحقوقطالبضدوجراثمفظاشعمن

اإلعراض.كلسواها

جديدمناإلصالحاتسياسةترويجالمهدفيفشلوهكأا
معروفةكانتاإلصالحاتخرافةألناالستقالل،لطلبكبديل
تحققاإلصالحاتباسمإذ،1962منذوالعامالخاصعند

مابهذاوفرضتالمغرب،فيوسياسيأعسكرياالفرنسيالتدخل
والمغاربةالوقتذلكومنذالحماية.بمعاهدةالفرنسيونسماه

الفرنسيالنسقعلىد«اإلصالحاتددحسابهمعلىيجوبون
فيثقةكلبةالمغارأفقاالذياألمراالستعماري،وباألسلوب
زادهمومما.األجنبيبإصالحاهتماموكلالمستعمر،سياسة
ركونبإصالحاتهامباالةوعدمالفرنسية<السلطاتفوايافيشكآ
والجيشالشعبعليهاثارالتيالمعاهدةتلكإلىالسلطاتهز»

السلطانأنكمافاس،فيعليها«دالتوقيعددذاعأنبمجرد
البأنهلليوكليمصرحاالعرشعلىالبقاءمنامتنعالحفيظعبد
لالستقالل،سلطانابويعأنبعدالحمايةسلطانيكونأنيريد

155



انهارتحيثبالقوةالمفروضةالفرنسيةالمعاهدةتالشتوبهذا
قوةسندهاورققصاصةوأصبحتوسياسيا،وديبلوماسيا«قانونيا،
معوحربصراعفيالوقتذلكمنذدخلتالتياالحتالل
(،934حتىالوطنياباتمعظمفيالمغربيةالمسلحةالمقاومة
التوغلد«بعملياتالمستعمرسماهمافيهاانتهتالتيالسنة

مناألالنعثاتتخوضهاحربشكلأخذاألي00السلمي
ثموبحرا<وجوا،برا،العصريةاألسلحةأنواعبجميعالجيوش

لترفعالوطنيةالسياسيةالحركةنشأتالمسلحةالمقاومةنهايةقبل
بلالحواضر،علىمقتصرةتكنولمددالحمايةدد،ضدالكفاحراية

والنهبلللبأكثرمعرضةكانتالتيالبواديفيهاشاركت
مسرحاكانتكمااألمح_علىالمخربينأوددالمعمريند«_لفائدة
واالضطهاد.للظلم

ا~ةعلىعامأوثالثيناثنينومروركله،هذابعدفكيف
وشداثد،محنمنوالمغاربةالمغربعلىجرتهبماالفرنسية
تجربأنبإمكانهاأنهالفرنسيةالسلطاتوتتصووبالياوويالت

إنفاذهإلىسبيليكنلممابهالتنفذاإلصالحاتلعبةجديدمن
علىالسلطاتتلكبرهنتوهكذااالستقالل؟طلببتحقيقاأل
شعبأنهعلىالمغربيالشعببرهنكماالغرور،مننوعشر

اإلقامةمنبإلمالحاتالمناداةكانتوشجاع.وأبي،ذكي،
الحقيحقأناثهويريازرع!زيغيروادفيصيحةالعامة
الكافرون.ولوكرهبكلماته



حركةمنالحلفاءموقفحقيقة
االستقالل

64نيوانكلترا،أمريكابامماألطلظيك<<ددمياتىمدورإذ
أهدافحددألنهالمغرب،نيمدىأبعدلهكاذآ،94(نمست
المغلوبةللشوبكبيرةآفاقأففتحالمحور،دولفدالحرب
كالمغرب.أمرهاعلى

فالتحقتالحلفاء<معوضعيتهاتحسنةلمافرنسا<أنمخيو
إفريقياشمالمنانطالقأالجيوش،بواسطةمعهملتحارببصفهم
ترابها،داخلالمقاومةحركةبمشاركةوكذلك0.وروباإلى

شمالدأن0يعلنأنعلىاألمريكيالرئيستحملأناستطاعت
وكاتب،00األمريكيينأيديبينحربيامستودعاتعتبركلهاإفريقيا
فيالشعوبحقأدبأنيمرحأنعلىالخارجيةفيالدولة

تراجعوهكذاللحكم<<<وأهليتهابحاضرتهامشروطاالستقالل
علىوتعديلتلطيفمنأدخلوهبماموقفهمفيرسميااألمريكيون
وارضاقتطمينأهأاوفعلوااألطلنطيك<<«أدميثاقفيالتزاماتهم
أوروبا.فيالمصيريةالحربضروراتبدامعللفرنسيين

فيوالسلطانفيلتروزبينآنفالقاءبعدالتحولهذاوظهر
التزماألمريكيالرئيسأنمنوبعدهفيهزاجوما(،943يناير



بةالمغارصدموهكزأالحرب«نهايةفيالمغربباستقالل
بعداألولبوفاةأكثروصدمواخارجيتهووزيرالرثيىبتصريح
حامألكانهذاوكلاآلمال<وانهارتالوعود،فتبخرت.ثمهرد

الموقف،فييتبصرواأنعلىوالواقعيينالمستنيرينللوطنيين
يعتمدوافالالعبرة،ويستخلصواالحقيقة،علىأعينهمويفتحوا
والنضال،اإليمان،بغيريتسلحواوالأننسهم،غيرأحدعلى

منلهموالممالئينالغاصبينمنحقوقهمالنتزاعوالتضحية
األجانب.

الغرقويسلحونينظمونأخذوابالمغرباألمريكيوننزلومنذ
مصلحتهمفاتحدتءدوكولوزعامةالحرةفرنساباسمالمغربية،

فيوحلفاءالعملفيشركاءصارواألنهمالفرنسيين<مصلحةمع
معيتضامنوابأنتقضيكانتاألمريكيينمصلحةإنثمالحرب.
زمامعلىالقبضفيعليهمويعتمدواالمغرب،فيالفرنسيين
يخشونكانواو.نهمخصوصاوالنظام،األمنوحمايةالحالة،
إسبانيا،بمساعدةالمغربشمالمنعليهمالمحوردولهجوم
المغربفيالهدوءعلىحريصينواإلنكليراألمريكيونكانلهذا
ظنباالستقاللالمطالبةحركةقامتفلماعليه.الفرنسيينحرص

دوكولمجيآولكنالحلفاء،منبإيعازكانتأنهاالفرنسيون
منالفرنسيةالسلطاتتأكلوكذلكبشورشيل<واتصالهلمراكش
فتيقنالشبهات،كلوأزاالالظنونكلدابليكبيناألهموقف

فييدلهمتكنلمإذبهم،يغدروالمحلفاءهمأنالفرنسيون
كلضدالفرنسيينمعكانوابل~،منوالقريبمنالالحركة
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بالقوةللتدخلبامتعدادهملهممرحواحيثواضطراب،تشويش
وضمانهيجان،كلإخمادعنالفرنسيونعجنأوتأخرإن

الحوادثأثناءالحلفاء،حايدولهذاالبالد.فيوالطمأنينةالهدوء
سياسةمنموقفهمفكانالمطلق،التامالحيادالفظيعة،الدموية
.تسؤنيإولمبهاآمرلمالمشهوربالقولناطقاوالبطشالقمع

لدىالخاصةباستطالعاتهمالقوميةا~كةرجالقامولما
الوقتأنيرونكانواالحلفاءآنأدركواالرسميةالحليفةالمصادر

_نطرهمفيكانت.التياالستقاللبحركةللقياممناسبأكنلم
الحرب،مصيريتبينحتىبالتريثفنصحواألوانها،مابقة
بلتوفرا،أكثرالنجاحوفرصمالثمة،أكثرالظروفوتصبح
وتقريرأوروبا،فينزولهمبعدماإلىالعملتأخيرفيآلحوا
وعللواالمحور؟دولضدالفاصلةالحاسمةالمعركةاتجاه
المعتمدةالحربيةقاعدتهمكانألمغربأنهما:بأ~ينموقفهم
لمواصلةضرورياكانفيهفاالستقراراآلتية،المعركةفي

محتاجونهذاأجلمنوأنهمءالفصلليومالعسكريةاستعداداتهم
خصوصاوانجازا،إعداداالحربفيلهمكشركاءالفرنسيينإلى
حركاتوتعاونالفرنسي،الترابتشملالحربيةالتخطيطاتوأن

ملىءالشوافينزولهابعدالحلفاءجيوشمعفيهالمقاومة
ينشغلواأنيريدونفالالشاغلشغلهمكانهذافكلالفرنسية،

سواه.بشيآالمغربفي

آنفسهم،معومنطقيأصريحاالحلفاءموقفكانوهكذا
خدمةالفرنسيةالسياسةخدمهذاوكلوحربهم،ومصلحتهم،



ألنءالعظيمالوبالالمنوبفياألحداثعليهالجرتلوالها
علىالنهايةفييتغلبواأنمنأعجروحدهمكانواالفرنسيين
كمحتلينفيهوجودهمعلىالثائرالمغربفيالموقف

المستعمرةلفرنساسنحتالحلفاءموقففبسببومسيطرين،
ووضعهالصفهم،انضمامهامقابلوجودهاإلنقاذالثمينةالفرصة
ءإمكانياتمنلديهاماكلمصرفهمو~إشارتهمرهن

الجانبينكالفكانءخاصةوالجزاثرالمغربفيوقواتوطاقات،
ألفتالذينللحلفاءأكثرمدينةفرنساكانتبللآلخرهمدينا

علىالهجومحربإعدادفيالمشتركةالمصلحةوياهم
.النازياالحتاللمنأوروبالتحريربعدفيماوخوضهااألعداء،
المغربلتحركمعاكساجاءالحربياالئتالفذلكأنوبديهي
اثتالفأالوقتنفسفيجعلهممااستقالله،وتحقيقءحقوقهلنيل

المبادىءوتجاهلوالتساند،التواطؤنتيجةوامتعمارياسياسيا،
بينالمرتعاألطلنطيككميثاقالمواثيقفيالمسجلةوالعهود
تمكينومنهاالتحريرهحربأهدافلتحديد~نكلتراأمريكا
هذاأنغيربنفسها،نفسهاحكممنأمرهاعلىالمغلوبةالشعوب
األمريكيينالرؤساءتحمل.نفرنسااستطاعتلمافعالمنومي
أكبرأنفسهمهمفكانوااالنكليزأمالها،بالنسبةعنهالتراجععلى

توقيعهمأنشكوالوآسياهإفريقيافيوالمسيطرينالمستعمرين
ضغطوتحتءالحربمصلحةبدامعكاناألطلنطيكميثاقعلى

مناإلنجليزية،الحكومةرئيسءتثسرشيلومواقفءاألمريكيين
وحديثاتصالمنمتضايقاكانفقدمعروفة<االستقاللحركة

فيلدوكولىأعلنكماالبيضاء<الدارفيفيلتروزمعالسلطان

.~~



حركةفيتدخلأيمنالحلفاءوبراءةفرنسامعتضامنهمراكش
الفرنسيالعسكرياالستعراضحضرثمباالستقالل<المطالبة

القمعسياسةباركوأخيرأدوكول،جانبإلىمراكشفي
الالذيالتاريخفليسجلاالستقالل،حركةضدالقرنيةوالبطش
وعدله.حكمهفيمحاباة



االستقاللتاريخحقائقتمخكيف

تنتهزأناالستقالل،حزبلسان«دالعلمدددجريدةاعتادت
منتخلوالمقاالتفيذكرا»فتعرضينايرااحلولفرصة

المغربيالسياسيالتاريخحقائقبعضتمسخوتلفيقاتادعاءات
يسيآأنإالشأنهمنليسشنيعامسخاالذكرىبتلكالخاص
وبخبرهونزاهة،بأمانةيكتبأنيجبالذينفسهالتاريخهذاالى

ومرحلةءالوطنيةالقضيةمنهامةفترةتاريخألنهوموضوعية،
لمأسف،بكلولكنالمغربي.السياسيالكفاحمنحاسمة
يوميناير،16ذكرىبمناسبةكتبتكلماالعلمدد،0«جريدةتورع
لتغالططيلاألباوادعاءالحقائق،تشويهعنءباالستقاللالمطالبة

سياسيينخصوماتعتبرهممنبهاتطعنأنولتحاولقواءها،بها
تلكادعتهماذلكومثالوانتقاما.تشفيامنهمالنيلتعمد
تاريخحقائقمسخفيإمعانأوذلكوتكرارا،مرارأءالجرأة
أننيوهوالعام،للرأيمضللةترهاتوترويجوقضيتها،البالد
الرفض،كلفرفضتباالستقاللالمطالبةعريضةإلمضاءأمحيت
مبعوثبواسطةالتقديممبلليموجهةالمزعومةالدعوةوكانت
كتبتهماهذاشقرون.بنالحسنالشابهومنفايإلىالحزب
صحيحهقضيةكأنهادعاثهعلىوأصرتالمذكورة،ا~يدة



خالفيعلمونالذينالحزبوؤساء.نالغريبومنمسلمة.

حزبهمالنالجريدةخطإبتصحيحيهتموالمالعلمكلذلك
كذلكهمفتحملواخطأ،أوعمداالتحريفذلكنشركلما

وويجهوتاريخيا.سياسيأجريدتهمارتكبتهاالتيالهفواتمؤولية
وقاثعهامسجالباالستقالل،المطالبةحركةعنأتحدثوأنابي،

بالحجةعمةملالحقيقةأعرضأنوالمطوية_المشهورةالثابتة_
ددالعلمددءجريدةبههفتفيماالباطلوتبطلالحق،تحقالتي

الموضوعيةسبيلمتنكبةالسويالصراطعنبهوحادت
مشينا.عبثأالتاريخيبالواقعوعابثةواإلنصاف،

دون1944يناير11فيباالستقاللالمطالبةعريضةقامتلقد
كنتألنيبعدها،والقبلهاالجرى،بماعلمأيلييكونأن
وكنتوالنهار،الليلفيالمشددةالحراسةتحتبإيتزرمنفايفي
فلمالعسكري،رئيسهاومنزلالمراقبةإدارةبجواردويرةفينازأل
وسكنىالسلطةمركزبينالناصلالممرغيرمنفذويرةللديكن

نيوعرضةمتعذرأبياتصالكلكانلهذا.العسكريالمراقب
وفي.سكنايوعلىعليباستمرارالمضروبةللحراسةآونةكل
منأتمكنأندونتخصنيعاديةغيربحركةشعرتينايرا(

بطارقصباحذاتفوجثتبأيامذلكوبعدإليها.الداعيمعرفة
يريدكانفاسمنزاثرآأنفعلمتالحارس،وهوالباب،يطرق

ليقالشابأرأيتوفعآلاألمر،منألتأكدفخرجتمقابلتي،
جورج،الكمندانمنبإذنعنديجاءإنهلهالمرافق«المخزنيدد

مائدةأمامجلسناولمابمقدمه.فرحبتوداثرتها،القريةحاكم
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مبعوثأجاءوأنهشقرون،بنالحسنهوالزائر.نعلمتالفطور
ماكلعليقصثمبالفريج<وأحماالجليل،عبدبنعمرمن

منجميلمغزبيبخطمكتوبةنسخةإليقدممابعدجرى
زيارةبطاقةمعبهاأحتفظزلتالباالستقاللالمطالبةعريضة
ذلكفيلهممحكيفاألمر)ولتعجبتوقدلعمر.بالفرنسية
العاديةغيرالحركةسرليانكشفكماإلي،بالوصولالظرف
الزائربهحدثنيماوخالصةيناير.66يومبهاأحسستكنتالتي

إبالغيعلىحرصوااالستقاللحزبأعضاءاإلخوانأنالشاب
وكذلكالوطنيةالحركةمجالفيتطوراتمنوتجددحدثما

كماكلها،األهورمنواطالععلمعلىألكونالعريضةمننخة
لهموكنتكله،ذلكفيوموقفينظريوجهةمعرفةأوادوا
قدرها.حقااللتفاتةلهذهومقدرافيه،فكرواماعلىشكورا
أرسلواأنهمبياالتصاللمحاولةإليهالجؤواالتيالوسيلةوكانت
نقلسيارةفيكمراقبالفالحي،المهندسشقرون،بنالحسن

أحدالغزاويلشركةتابعةالسوق.وقصرفاسبينالمسافرين
إدريس،مواليثانويةتالميذقدماءمناالستقاللحزبمؤسسي
منهاهبطإيتزرفيكيلومتراتبعضبعدعلىالسيارةوصلتفلما
الحراسوكانالقرية،هذهإلىالداخلالطريقليأخذشقرونابن
المطالبةيوممنذللحراسةحولهامبثوثيناالحتياطيةالقوةمن

بهأحاطحتىإيتزرإلىمتجهأيسيرأنكادفماباالستقالل،
مثتاقإنهلهمقاثآلالصوريةهويتهلهمفذكرالحراس،أولك
الحصو~لمحاولةالمراقبةإدارةإلىمتوجهوأنهرؤيتي،ل1بردآ
جورجالكمندانمعتقابلولماأحدهم،فرافقهبمذا،إذن~

»ه»



هاتفيأالمخابرةبعدإالهذايفعللم.نهشكوالبألك،لهسمح
المركزيةالسياسيةاإلدارةمعبدورهمتخابرواالذينوؤساثهمع

اللطةمنظهرالذيالتساهلهذافيتأملتولمابالرباط.
ذلكومكيدة،حيلةمجردكانأنهأيقنتالظرفذلكفيالفرنسية

رسالةلمجردحامآلكانالثابالمبعوثأنظنت:للعلةأن
ماكلعلىسيطلعنيأنهمنتأكدهاومعتفتشه،فلمشفوية،
بالزيارةسمحتذلك،بعدعليهسأطلعبدالكنتوهوماجرى،
مراسلةمنالمبعوثمنيسيحملهربماماعلىالحصولمقابل
بضالتهاالسلطةتظفرالأناألقداروشاءتالموضوع.ني

بنالحسنمنفطلبتالمناورة،لسرفطنتكنتإذءالمنشودة
اراألوركلمنجيوبهيفرغمابعدإالمنزلييغادرأالشقرون
ءالنقلسيارةفيكمراقبوبطاقتهالشخصي،التعريفورقةغير

فخاكانإنمابزيارتيلهالسماحأنلهأكدثلمااقتنعثمفتردد،
فرزوبعدسيعتقل.ربمابلخروجه<بعدسيفتقىوأنهسياسيا
رسالةكذلكفكانجوابيأماالمدفأة،فيأحرقتراقاآلو

وسروريلإلخوان،وتقديريشكريفيويتلخصشفوية،
معهموتضامنيباالستقالل«للمطالبةوتأييديالجديدة،بالحركة
أعرفهمأنأشأولمتوفيق.بكللهمودعاثيتامأ،قلبياتضامنا

لهمأشرحأنوالالسياسي،العريضةأسلوبعلىبمالحظاتي
حيزإلىاالستقاللفكرةإخراجكيفيةفيالخاصةنظريوجهة

االستعدادأثناءبياالتصالتملوممكناكانهذاألنالوجود،
رسميأ،العريضةبتقديمعليهااإلقدامبعدالبالحركةللظهور
ووضوح.،صراحةحركتهاوفيالعريضةفيرأيتقدموفيما
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علىو~العويضةنصعلىأطلعلمأننييتضحتقدمومما
يطلبولمشقرون،بنالحسنبواسطةإالبهاالخاصةالحركة
الأوأوفضحتىعليهاالتوقيعالعريضةأصحابباسممني

عليهاوقعأنبعد.ياممنذقامتقدكانتألنها~رفض«
الموقعينأنكماتوقيع،أليمعروضةإذاكتبقفلمأصحابها<

أكنلموأناالناشىءاالستقاللحزبفيأعضاءكلهمكانواعليها
الحركةرأسعلىكنتإذأعضاثه،منوالمؤسسيهمنال

علىالتوقيعوبينبينهاحيللماذاقبلمنشرحتالتيالقومية
جريدةتجاهلتهاواالعتباراتالحقائقهذهفكلالحزبية.العريضة
أتانيشقرونبنالحمنأنوزورا~باطآلخادعت،«العلمدد،
عمرلبطاقةالكلمةاآلنوأتركفرفضت،ألمضيهابالعريضة
بخطعمرفيهاكتبفقدالجريدة،تلكادعاءلتبطلوبالفريج

وبعد،وشوقا،تحيةالعدمتك،العزيزأخيشه،أدالحمديده:
نرجهاثه،لقاءإلىبهسنحتفظالذيالقديمبالعهدوفاةفإننا
الجاللة،لصاحبتدمناهاالتياالستقاللعريضةمننسخةلك

األجنبية<<.الدولولمعتمديالعامللمقيممنهانسخاوقامنا



منوموقتيده~مكتوتالجليلعبدبنلعمر(مكبرة)زيارةبطاقت
.~فريجأحمدوطرفطرفه





المرحلةهذهفيمعناحضوركلعدمأسفناعنتسألأدوال
كانتاعاللوروحروحكولكنالوطني،الجهادمنالحاسة
معنا<<.

الهاديعبدالسيدصديقيكوضاءلعدمألمناعنتسألأدوال
وقدالتقديم»فيومشاركتنامعناءبالتوقعالعراقيعليوا~
غاري،الزمحمدسيديالجميعصديقامعهماالمفاوضةبدورقام

حنيني<<.آباآحمدوسيدي

وحريةوالرشادالخير،فيهلماجميعايرفقناأنالهأدعسى
كتب:ثمعمر<اإلمضاء:ألخيك،يحفظكواثهالوطن،
بالفريج<«.أحمداإلمضاء:وألخيك»

نسخةإالمنهاليترسللمالعريضةأنيتضحهأافمن
للمراجعتقديمهابعدكانإرسالهاوأنغير،العليهالإلطالع
أماددالعلمدد.ادعاءتزييففيصريحهذاوكلقبله،الالعليا
الوجيهة،أسبابهسبقفيمافذكرتالعريضةعلىالتوقيععدم
الحركةباسمالاالستقالل،حزبباسمكانتالعريضةأنوهي

أريدالتيالقوميةالحركةفيهاتشتركحتىأوكتلةأوجبهةالوطنية
فيثآتهابإجماعكانتوالتيالحزبفيلتندمجنفسهاحلهنها

بكيانها،واالحتفاظوجودهاءصيانةعلىحريصةوفروعها
النتحار«داذلكإلىتأعوضرورةهناكتكنلموآنهخصوصا
هوالذاتياالختفاءهذامنأهمكانتالتيفالمسألةد0السياسيد
قامتماوهذاالعمل<مجالإلىباالستقاللالمطالبةفكرةإخراج
حزبمعبالتضامنتمسكهامعيناير(5فيالقوميةالحركةبه
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بروحعمالالعريضةنصفيحتىمعها~تالذياالستقالل
الذيالمستعمرلدنمناالستغاللمننوعأليومنعاالوحدة،
والتضحة.المطالبة،مجالفيمتراصاصفاالجميعواجهه

لماطريقهفيتعرضمنزليغادرفلماشقرونبنالحسنآما
جيآلماأوالفتشهلأدريولستالحجز،وهوتوقعته،كنت
هويتهعنإذاككشفأنهالمؤكدومنالمراقبة.إ«ارةإلىبه

علىإطالعيهيمهمةفيجاءبأنهيعترفأنفاضطرالحقيقية،
وتطورات.أحداثمنجرىما

مننسخةإليحملأنهمنهعرفتالسلطةأنمنأتأكدولم
وبالفريج.عمرمنورسالةالعريضة

بعدشقرون«بنالحسنتبعالذيخادميأخبرنيماوبمجرد
ثم«دالمخازنيةددبواسطةالطريقفيحجزبأنهعندي،منخروجه
الكمندانقابلتهؤالء،بهايعسكركانالتيالقلعةإلىنقل

أيةيرتكبلمالذيشقرونابنمعتصرفهعلىفعاتبتهجورج،
منمرافقمعإليوأرسلرسميبإذنزارنيإنهحيثمخالفة
ولماخلسة؟عنديدخلكأنهالزيارةبعديعاملفكيفاألعوان،
إنهليقالبأنعليهطمأننيواحتجاجيبعتابيالكمندانآحرج
ينتظروأنهاإلدارة،جاويشعندمؤقتضيفهوبلمعتقل،غير

ءوالطعامالفراش،إليهأرسلأنفأردتشأنه،فيالتعليمات
فيفايعاملكانألنهلهذا،داعيالأنهليأكدالضابطولكن
يوموبعداإلدارة.منخروجيفورهذامنتأكدتوقدمكرما،
الطريقإلىبحارسمصحوبأفاسإليبالعودةشقرونالبنممح

رم،



.إإإكمراقبمعهاأتىالتيالنقللسيارةتعرضحيث

شقرونبنالحسنزيارةبمناسبةجرتكماالحقائقهيتلك
والكشفعلي،ددالعلمددتقوالتإبطالبإثباتهاأردتوقاليآ
وجدتاأليالوطنيالجهادمنالحقبةتلكتاريخمنجانبعن

وحبكالسموم،لنفثمناسباتمجالهفيالحزبيةاألقالم
خجل.والحياءدونباألكاذيبالخصوموقذفااسائس،

تقديمقبلأياإلبان<فواتقبلاستشرتكنتولوهذا،
برأيلصرحتالراتع،األمرأمامبهأاوجعليرسميا<العريضة

مالحظاتيباختصارسالفأأوضحتوقدوحركتها،نصهافي
الخروجكيفيةفينظريووجهةلها،النهاشيالنصعلىومآخأي
فأناسابقأ،إليهاأشرتوقدالوجود<حيزإلىاالستقاللبفكرة
إبرازها،علىللعملومؤيدأنفسها،الفكرةعلىموافقآكنت
التيبالكيفيةوالالعريضة،بهكتبتالذيبالشكلليىولكن
ال~وطنيمؤ~جمعر)يكانبلأجلها،منالتحركوقع
استقاللإعالنجمعاهالوطنيةالحركةقادةوتولي~حزبي

المزعومة،وحمايتها:922مارس3~معاهدةوالغاءالمغرب،
باسترجاعواالنعتا~التحررفياألقاسوحقهالشعبباسموذلك
الواقع،األمرأمامالمستعمريجعلوبهذاواالستقالل،السيادة
المطالبةباالستقالل_المطالبةبدلالوطنية_الحركةوتتخذ
االستعمارمعاهدةالشعبرفضحيثالوطنيالترابعنبالجالء
وكانتسلطانمنبهاثهأنزلماأجنبينظاممنباسمهاقاموما

فىالتضحيةكانتكماالوطنية،للحركةبالنسبةواحدةالمسؤولية



بمطالبتهاالستقاللاستجداءدد0دهوليىواضحهدفسبيل
أصحابأنإلىهنانشيرأنالمؤلمومنالغير.منوالتماسه
حيثباالستقاللالمطالبةبالتزامموقفهمفييثبتوالمالعريضة
ذهبواكماوالتراجع<باالعتدالتنطقحقيقةبياناتأصدرواإنهم
الفرنسيةالسلطاتمعللتعاونالمناسبةواتتوقتماهذامنأبعد
منوكلهمالعامة،اإلقامةشورىمجلسداخلسنواتةمل

عنالحديثوسيأتيباالستقالل<المطالبةعريضةعلىالموقعين
وقدالكتاب،هذامنآخرمكانفيالسياسياالنتكاسهذا
يغفرالالذيالحكمفهوجرى،وكيفجرىماالتاريخسجل
تشفعواليأتيها،لمنمميتةالسياسةوزالتيرتكبها،لمنالزالت
أبدآ.النسيانيطويهاواللعذر«



وتعقيبتحليلاالستقالل:عريضة

النظروبصرفذاتها،حدفيكانت(944يناير(_عريضةإن
انطالقةبدايةوموضوعية،شكليةمالحظاتمنتستوجبهعما
إلىفأخرجتهاباالستقالل،المطالبةفكرةعلىقامتجديدةوطنية
ومرحلةشجاعا،وعمآلجريثة،خطوةبهذافكانتالوجود،حيز

فيالسياسيوالتطورالوطني،الكفاحمجالفيحاسمة
علىبعثتمبادرةالعريضةكانتهذاإلىوباإلضافةالمغرب.
عزيمةأظهرتإجماعيةمطلبيةحركةفيشعبية<طاقاتتفجير
بديال.الشورىوحكماالستقاللبغيرتريدالكانتالتياألمة

للشكلبالنسبةأماوحركة،فكرةللعريضةبالنسبةهذا
:نظريفيوهيالمأخذ<بعضتستوجبفإنهاوالمحتوى

تكونأنبدلحزبباسموقدمتكتبتوثيقةكانتالعريضة»ا
بالفكرةجديراكانكماوطنيواجماعسياسي<اثتالفوثيقة

لمحزبيبمظهرظهرتأسف،بكلولكنهامعا،والمطلب
أيسركانوماالعليا،الوطنيةالمصلحةمنأصالمبررلهيكن
القوميةالحركةمعالمخابرةجرتلواإلجماعذلكتحقيق
بعضالعريضةأصحابتريثلواووالثقة،الصراحةجوفي

منإليهاضطررهمماالقوميونيستكملحتىالوقت

.م،



ومهماوارتجال.اندفاعلكلتالفياادآتواستعلعاتامتطال
عنتتجاوزأنإالالقوميةالحركةأبتفقداألمر،منيكن
التضامنبإعالنوذلكالوطني،بالصالحوتتقيدذلك،
نصعلىجوهريةمالحظاتمنلهاكانعمابالرغم

عملأليالظروفمعاكسةحولمعلوماتومنالعريضة<
والمواجهة.االضطرابإلىيؤدي

ألنهامطلقا،لها«اعيالحيثياتتضمنتالعريضةطليعة»2
المغربتجاهوسياسةالحمايةنظامحولنقاشعلىقائمة

فلممسة،الخاإلىالثانيةمنالحيثياتونعنيءوالمغاربة
والمطالبةاالستقاللحقيبروأنيصحممارأي،فيتكن،
بسوءتبريرإلىيحتاجانالوطبيعيانبديهيانألنهمابه،

الجاليةواستثشاراتسلطاتها،وتصرفاتالحماية،تطبيق
منلهمحلوالموضوع،زيغيركانهذافكلءالفرنسية
بباطلصاحبهيبروهأنإلىيحتاجالالحقألناإلعراب<
س.مقلشرعيكحقبهيصدعبلغير»،

والمبررالحماية«<نظام«أغايةبأنالثانيةالحيثيةتعترف»3
هذاعليهقامماعكسوهذااإلصالحات،إدخالهولوجودها
باحتاللالمغربعلىاالستيالءوهووواقعه،أصلهفيالنظام
حكامه،وتسخيربدولته،واالستبدادشعبه،واستعبادأرضه،
وراءمنوذلكالفرنسياالستعمارلصالحخيراتهواحتكار
كلهاكانتإسميةإصالحاتوبدعوىمزعومة،حمايةستار
والأقلالوالسيطرة،التدخلبغرضفرنممابهاتذرعتذراثح

.م.



ينافيللحمايةكمبرراإلصالحاتخرافةفرريج.طر،
باالستقالل.المطالبة

التوفيقتحاوللم«بانهاالحمايةسلطاتلثةالثاالحيثيةتؤاخذ»4
مهمةأنهذاومعنىالبالد»،فيالعناصرمختلفمصالحبين

والفرنسيين،بةالمغارمصالحبينالتوفيقهيكانتالحماية
وسياسيأ،أساسيا،متعذراكونهعنفضألصحيحغيروهو

خامةحقيقتهفييكنلمالحمايةفرضألنومصلحيا،
حتىالمساواةقدموعلىالسواء<علىوالفرنسيينالمقاربة
الوطنيالجانبينمصالحبينالتوفيقمهمةإليهتنسب

ءوالتعايشبالتساكن<اعترافالتوفيقهذافادعاءوالدخيل،
الفرنسيدونللمغربيهيأرضفيعنصرينبينوالتوافق
الغالببينوالتساويالتوازنبإمكانإقرارهوكمااألجنبي،
فياألجنبيالوضعلوكانكماوالمود،والسيدوالمغلوب<
سكانهبة،المغارصالحفيو«اثمامتأصالوضعاالمغرب
المستعمرين.الطارئينوالدخالءواألهليين،الشرعيين

بشتىد«حاولالحمايةنظامأنإلىمسةالخاالحيثيةتذهب»5
فعألحطمهاأنهوالحقيقةء00المغربيةالوحدةتحطيمالوسائل
بعضوباقتطاعاألجنبي،النفوذمناطقإلىالمغرببتقسيم
العناصربينوبالتفريقوالصحراء،بالجزائرالملحقةأجراثه
تسد.فرقبسياسة:عمالالمغربية

تفكيرأ،أصحلجاءتالعريضةمنالحيثياتتلكحذفتفلو
توثيقا.وأمتنأسلوبا<وأرصن



العريضةفيالواردةالمطالبنقطبعضعلىمالحظاتوهناك
:يليفيمانجعلها

حقأنهمعالغير،منالتماسهمعنىباالستقالل<<لمطالبة«دا»(
فيليسمنبهيطالبأنإلىيحتاجالومقدسطبيعي

ممنيطلبأويعطيه،الالشيآفاقدإذيعطيه،أناستطاعته
الشرعيين،ألصحابهإرجاعهيريدوالبه،واستبدسلبه،
يؤخذاالستقاللحقبالقاعدة:يعملأناألجدركانولهذا
الرفضيتموبهذاإعالنه،بهيؤخذماوأوليعطى<وال

اإلعالنويكونعليها،ترتبماولكلولمعادتهاللحماية
يجعلوهكأاالوطنية،الحركةلسانعلىالشعبباسم

ءلحمايتهمبالرفضويجهرالواقع<األمرأمامالفرنسيون
بين.والحرامبينالحاللبأنعمآل

باالستقالللالعترافالدوللدىالملكمنالعيأدالتماس.ه
شريكنفسههوكانالذيللملكإ~اجفيهوضمانهدد،
وتسلط،قهر،مناالستعمارحكمفرضهفيماالشعب
المسعىيتولىأنالملكوسعفييكنلمولهذاوحرمان،
الدولأماعقباه.تحمداللماالتعرض«ونمنهالملتمس
البحيثفرنسا،معومتحالفةالحرب،إلىمنصرفةفكانت
جميعاومصلحتهاخصوصاعليها،المغربجانباختيارتقبل
إمكانفييكنفلممتحدة<كانتوقتشذاشرةاللالحربفي

فرنساءعلىضدآويضمنوهباالستقالل،يعترفواأنالحلفاء
الفيالإلىوأقربالجدوى،عديمةكانتبهذافمطالبتهم

__،



بكلالحركة~فيفرنامالؤواوقدالحقيقة،الىمنها
وفظاعة.شدة

والمشاركةاألطلنطيكيالميثاقولللالمغربانضمام«طلب»3
ضربأفكانالميثاقلدولاالنضمامأما«،0الصلحمؤتمرفي
تمالميثاقأنذلكءواالعتباراتالوجوهجمعمنالعبثمن
الرئيسبإمضاءونكلترا،أمريكاههما:دولتينبين
إليهينضمفلمغير،الشورشيلاألولوالوزيرفيلت،روز

فيهاحد«تكوثيقةعامةللحلفاءملزماكانوانسواهما،
أنهعلىالميثاقينصولمالمحور،دولضدالحربافأهل
يكنولمما،دولةهذاتطلبحتىأحاالنضماممفتوحأكان
تفعللمالتيروسياسوىهذايطلبأنيمكنهمنهناك

كماالمفقود<حكمفيكانتالتيوفرنساتخصها<ألسباب
قيامهفورعملت،بلاستعمارها<صالحغيرفيالميثاقكان

كلهإفريقياشماليعتبربأنهالتصريحعلىفيلتروزلحمل
فيالدولةكاتبوكذلكاألمريكيين<أيديفيمستودعا
أن(،943يوليوز23يومخطابه،فييعلنأنعلىالخارجية

مشروطاستقاللهااكتسابفيالمستعمرةالشعوبحق
هذامعيمكنفكيفالحكم،بمسؤولياتلالضطالعبأهليتها
سياسيأ،موضوعزيغيرطلبفيالعريضةتفكرأنكله

.وعمليا؟0و«يبلوماسيآ

كذلككانأمرالملك<<مناإلصالححركةرعاية«التماس0»4
قبضةفيكانتوالسياسةالحكمووساثلأزمةألنمتعذرأ،



عويصهفياإلصالححذيثترويجأنكمااالستعمار،
منفذأالحمايةلسلطاتيفتحأنشأنهمنكاناالستقالل
رعوالتلاإلصالحات،سياسةفيالخوضأجلمنللتحايل

باسم_معلومهوكمافرضت_التيالحمايةعلىلإلبقاءبها
إلىاستنادأالخطةهذهالفرنسيوناتخذوفعآلاإلصالحات.

إذاكتنتهلمفرنسامهمةأنفزعموا(الآ،2مارس30معاهدة
باسمكرهأ،أوطوعأستواصل،وأنهاالمغرب،في

كلهاكانتوقدالحماية،ةمعاهلفيالواردةاإلصالحات
المغرب.فيواالستقاللالسيادةهدمتمعاول

محرويهاأنواعتبراالستقالل،عريضةعلىمالحظاتيهذه
العناصر»منكثيرعنغفلواألنهموضعها،فييرفقوالم

السيامية،والخارجية،الداخليةوالحقاثقواالعتبارات،
كانتفقدكلههذاعنالنظروبصرفوالعملية.والديبلوماسية،

االجتهاد.وأجرالعمل،فضللهموكانحسنة،نيتهم

(افيالمقدمةللعريضةاألولللمشروعالواضعينأنويظهر
بفاس.إدريسمواليثانويةتالميذقدماءبعضهمكانوايناير
بالسياسة،اشتغلواأنلهميسبقلمهؤالءأنالمعلومومن

منهاوخاصةالسياسية،الكتابةعلىوتمرتواءلكفاحفيءاوثماركرا
بيتفيكانالعريضةتحريرأنويقال.السياسيالتوثيق
كمدرسطويلة~ةأمضىالذيالقرويينعلماءأحدوبمشاركة

فيشاركواالذينأنشكوالالمذكورة،الثانويةفيالدينلعلوم
لمالرباط،إلىانتقلتكماللعريضة،النهائيةالصيغةا~اد

.م_



بفاساألولللمشروعالواضعينمنعآتوةأحسنيكونوا

آن_والتوثيقالتفكيرأجادوالو_جميعابهماألجدروكان
الطرق،أخصرالوجودحيزإلىاالستقاللبفكرةللخروجيتخذوا
وذلكبه_المطالبةبدلاالستقالل_إعالنوهواألساليب،وأوفق
مراصالحاتها(<912لمعا~ةفيهذكرالبيانأوتصريحفي
تحقيقاللتماسأيضافيهذكروالالسيئةوتطبيقاتهاعرمة،المن

وماهذافكلالمستعمرة،فرنسامعمتحالفةدولمناالستقالل
عنبالحقوانحرافأفضوآل،كانالعريضةفيشاكلتهعلىهو

يلتبسومحاججدتمجادالتفيالمستعمرمعودخوآلجادته،
المطالبةبسرعةتحولتلمافعآلوقعماوهذ:بالباطل.الحقفيها

كمااإلصالحاتفيالمذاكرةإلىالعريضةنسقعلىباالستقالل
الفرصةالفرنسيونوجدالتي(962مارس30معاهدةفيوردت
واحاللباالستقالل،المطالبةإلحباطالقبرمنلبعثهاسانحة

اليادةفيالوطنيةالمطالبمحلالمزعومةإصالحاتهم
والتحرير.



الحلفاءباستيالءأوروبأفيالتحريرحربمصيواتضحلما
إلنشاءاالستعدادفيينكرونأخذواالغربيةاألقطارمعظمعلى
لهذامظهوأولفكانالحربية<أهدافهمألحدتحقيقأأمميةمنظمة

.(942ينايرفاتحفيالمتحدة<<األممأدتصريح

~األطليالميثاق

بنودهأ~منآ94(غشت(4فيوتشرشلووزفيلةوضعه
توداأليالحكمشكلاختيارفيالشعوبجيع-قاحترام00

منوالنيرةالكبيرةالدولجيعوتمكينظله،فيالعيثي
الموادإلىوالتوملالعالمية،بالتجارةالمساواةقدوعلىالتمع
االقتصادي<لرخاشهاإليهاتحتاجالتياألولية

ووزارةالمحور،ضد!لمتحالفةاألمميعنيفيلتروزوكان
ستةأمضتهالذيالتصريحفيأتالتيهياألمريكيةالخارجية
واالتحادوانكلترا،المتحدة<الوالياتبينهامندولةوعشرون
التياألطلنطيكميثاقبمبادىءالتذكيروفيهوالصين،الوفيتيى

جرتالتيوهيمقبلة،دوليةمنظمةإلىاإلشارةتتضمنلم



منيجهادإعلبعد(943فيالحلفاءبيناكواتالمهحولها
.األمريكيالجانب

المحاربةالدولوحدةأعلنفقدالمتحدة«<األممأدتصويحأما
بتأريخموسكو<<أدتصريحفيلهذامشروعأولوضحثمللمحور

علىواتفقالحلفاء،خارجيةوزواءاجتماعإثو(943أكتربو30
د»ليةمنظمةإنشادعلىممكن،وقتأقربفياإلقدام،ضرورة
الدوللجميعبالنسبةالسيادةفيالتساوي~أعلىقائمة

وذلكوالصغيرة،الكبيرةلالولفيهاالعضويةوتكونالسلمية،
ذلكفييتعوضولمالدوليين.واألمنالسلمحفظلضمان
يتولىجهازلكلشورشيللمعارضةاالستعماريةللقضاياالتصويح
مفصلبحثووقعفيلت،روزيريدهكانكماالدوليةالرقابة
««بدونباوطونالرباعيالمؤتمرفيالمنثمو«ةالمنظمةألسس
باسممشروعأولعنهفنتج_،944أكتوبرإلىغشتمن0أوسك<
الثالثيالمؤتمرباتفاقاتتعززثمأوسك<««دونبارطوند«الثحة
فبراير66فييالطابمؤتموالمعروفإنكلترا)ووسيا~~(أمريكا
أبريل25فيفرانيسكوسانمؤتمر«عرةعليهاتفقومما(،945
وانضمتالعالمي،للتنظيمالمتحدةاألمممؤتمرباعتباره6945
التعبيرأراد«وكولألنفرنمارفضتبينماداعيةكدولةالمينإليه
أوادكماالسابقة،المؤتمراتعنبالدهإلبعادغضبهعنبهذا

.القادمالمؤتمرفيالعملبحريةاالحتفاظ

عنهونتجموعده،فيفرانسيسكوسانمؤتمرانعقدوفعآل
مراعاةدونوفدأخمسونحضرهوقدالمتحدة«<األمم«ميثاق



األمريكيةالقارةفكانت،الجغرافيةالوجهةمنبينهاالمساواة
وعشرين<وكندا،ةالمتحلالوالياتبحضورتمثيلأكملممثلة

،والبرازيل،وبوليفيا،األرجنتين:هيأمريكيةالتينيةجمهورية
وايكواتور،وسالفادور،،وكوبا،كوسطاريكا،وكولمبيا،والشيلي
،وباناما،ونراكاكوا،والمكسيك<وهوندورا،وهايتي،وكواتيماال
،وأوروكراي<ومينيكيةاللوالجمهوريةوالبيرو،،وبراكوي
.وفينيزويال

،وهوالندة،وبلجيكا<وفرنسا0إنكلترافمثلتهاأوروباأما
،وتشيكوسالفيا،واليونان،والنوريج،والدانماركولوكسانبور،
،وأكرانيا،وبييلوروسيا،السوقيتيواالتحاد،ويوغوسالفيا

آ5فيالميثاقوقعتولكنهاتحضرلمالتيبولونياوآضيفت
السياسيلنظامهماوالبرتغالإسبانياتشاركولم،1945اكتوبر

ألنها،وايرلندا،والويد<سويسراتحضرولم،الديكتاتوري
.الحربفيةمحايلكانت

،وسوريا،والعراق،تركياإالدولهامنيحضرفلمآسياوأما
.والفيليبين،والصين،والهنل،وايران،السعوديةوالعربية،ولبنان

وأماالجديدة،وزيلندقليا،أوسترا:وستراليةاألآسيامنوحضر
وجنوبوليبيريا،والحبشة<مصر،سوىتحضرفلمإفريقيامن
.يقياإفى

الهيشاتباستثنا>بمالحظينالرسميةالدوليةللمنظماتوسمح
.النقابية



الحكومات~ساءرقأوالخارجيةوزراءالوفودرامىعلىوكان

كلتخولهموقانونيةربعيةباعتماداتمزودينوكانوا
والتوقيع.والتقريروالمداولة<للحضور<الصالحيات

ءالمتحدةالوالياتخارجيةوزيراالفتتاحيةالجلسةوترأس
يقلالمايومياتنتجالمؤتمرهيشاتوكانت،1945أبريل25وفي
وكانتشهرين<األشغالودامتمكتوبة،ورقة570.000عن

واالتحادوانكلترا،المتحدة،الواليات:هيالداعيةالدول
فيالمتحدةاألممميثاقعلىباإلجماعووقع_والصينالسوفييتي

منويتضحومان.طراألمريكيالرئيسبحضور1945يونيو26
الميثاق،وضعوهوالموضوع،مقدكانالمؤتمرأنذلككل
بعدالجديدالعالمنظامإيجادمهمتهقانونيامؤتمرابهذافكان

الحرب.

السياسيةالمشاكلبحثاختصاصهمنأساسيايكنلمولهذا
المستعمرة.الشعوبقضايابتسويةاالشتغالوالالخاصة،

عليه،المغربقضيةعرضالسببلهذاالمتعذرمنفكان
حاضرةوفرنساخصوصافيه،العضويةعلىالحصولوباألحرى

كانتاالستعماريةالدولمنوغيرهاوانكلتراكحليفة،فيه
إلىوباإلضافةمشكلتها.شأنفيللخوضومعارضةبالمرصاد

لموإذااألربع،الداعيةالكبرىالدولمشاركةفإنالسببذلك
لألحزاببهذايسمحكانفهلبالحضورالنقابيةللمنظماتسمح

األساسيالشرطأنكماالطالبين؟لألفرادباألحرىأوالسياسية،

_~_



سمحماوهذاواالستقالل،بالسيادةتمتعهاهوالدولقبولفي
وسوريا،ءالسعوديةوالعربيةكمصر،العربيةالدولبعضبتمثيل
سببوهناكوالهنا.وتركيا،إيران،ومثلهاءوالعراقءولبنان
قبلأي(945أبريل62فيفيلتروزموتوهوباالعتبارجدير
طلبلقبولحيأعملفربمااألسبوعين،بنحوالمؤتمرافتتاح
فيالمغربباستقاللوعدهالذيالسلطانمنصارلوالمغرب
المغرب.حظسوءمنموتهكانولهذاالحرب،نهاية

8نياليزيديمنالموجهةالرسالةكانتكلهلذلكفاعتبارآ
األمريكية،العكوماتورؤسادالمؤتمرريسإلى(945مارس

للمطالبةالقرنية<وحتىوالصبية،والروسية،واالنجليزية،
فيوتضعياتهالمغربلمساهمةآنظالمؤتمر،نيبالحمور
منفاشلةمحاولةكانتألنهاوالجدوى،األثوعديمةالحرب،
كاذالذيالمؤتمرحقيقةفهمنيالخإمنومبقةأساسها،
أوأفرادلمساركةمجالنيهيكنفلمفرنما،إحداهادولمؤتمر
نيبتطوازبةالمغارالشاذبعضفكركذلكوقدسياسية.فيات
نلممؤتمرها،فيالمغربلتميلفرانسيكوساذإلىالتوجه
األمريكيةالمتحدةالوالياتإلىالسفرمجردمنحقيتمكوا
التفكيرذلكفكاذالحضور،حقعلىالحصولإمكانعنفضآل
لووحتىوالموانع<الحقائقتقديرنيخاطأذاتهحدفيالطب
ماكل~اختصاممهمنفكاذسيامية،المؤتمرمهمةكانت
لقضاياالحلولوإيجادإذاك،تسمىكانتكماالتابعة،تطاراأل

إلثارةنيهيحضرأذبةالمغارمنأحدامتاعلماالعانيةالشوب
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علىقادرةكانتوعضوةحليفةكدولةفرنساألنالوطنية،القضية
يكنلمالمغربأنوبحجةحلفاثها<باتغاوذلكدونالحيلولة

وحدهافرنساتملككانتالتيحكومتهغيبةفيأفراديشلهأن
وهيالقائمة،المعاهدةإلىاستناداباسمهاوالنطقتمثيلهاحق

أمووتسندالمغربية،الدولةتحجركانتالتيالحمايةمعاهدة
المحمية.البالدخارجيةكوزيرالعامالمقيمإلىديبلوماسيتها

اوههالعبث،عنتصانالعقال،أفعالإنالمنطق:أهليقول
الذينبةالمغارالسياسيينبعضأسف،بكلتجاهلهأوأغفلهما

فكانبالفشل<وعمليأمبدثيآعليهامحكوممبادرةالتخاذاندفعوا
أكثر.والأقلالالمهمالتسلةفيالمحتوممصيرها

فيوقتشذيسردكانبماأكثرتفسرالفاشلةالمحاولةتلكولعل
بعدوسلبيةقعودومنالعاصفة،بعدوخمودركودمنالمغرب
هذاكلفأدىالجماهيري<والهيجانالسياسي،الغليانأحداث
كانتففوسفيمعتويتأزمعنهنتجمهولسياسيفراغإلى

فرانسيكومؤتمرسانفرصةسنحتفلماواليأس،التشاؤمفويسة
تثمرهقدماأكثرويائسة.سهلةبمبادرةعليهاالتهافتوقع

الظروفبحكمنفسهالفارضالفرغذلكمنشيآبأيالخروج
للسيروإيجابيجديبعملتواجهأنوقتشذيتحتمكانتالتي
أودعايةلتغذيةذلككانوربمااألمام،إلىاالستقاللبحركة
ملفت.مظهريبعملشخصيةترضيةأوالنفوس<فيأملبعث
عنبالرغمواعتبارا_وزنآ،أكثركانتالمبادرةتلكأنشكوال

الدولةرئيسألنهالشعب،باسمالسلطانمنلوصدرتملبيتها_
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وحركةوحكومة<أمةالمغربباممماألعلىوالناطقالمغربية،
جانبإلىالحربفيالمغربدخولأعلناأليفهوتحريرية«
واالستقاللالسيادةفيالشعبمطالبعرضاأليوهوالحلفاء<
ءالحربنهايةفيبتحقيقهماوعد»الذيفيلتروزالرئيسعلى
فيهاهنهملتمسأباالستقاللالمطالبةوثيقةإليهقامتالذيوهو

ءنيلهعلىالمغربلمساعدةباألمرالمعنيةبالدولاالتصال
النطقلهيحقالذيالوحيدهوالسلطانكانكلهلهذافاعتبارآ
فيللحلفاءكشريكالمغربتمثيلواقتراحواألمة<البالدباسم
الجديد،العالمنظامبتخطيطمكلفمؤتمرفيوذلكالحرب
غير،الميثاقهلوضعدولمؤتمرفكانالحرب،بعدماعالم
بكونهانفسها<ومرشحةمحاربةكدولةالمغربحقمنكانولهذا
لسانعلىيطالبأنالجديدالعالممنظمةلعضويةالحلفاء،من

كانمهماالمتحدة<لألممالتأسيسيالمؤتمربحضورسلطانه
كسبالكانتالشكلبهذاتحققتلوالتيالمطالبةهذهمصير
فعبثهذاغيرأماءالتحريريةوحركتهللمغربمهمامعنويأ

منيخرجفالميتايوالالذيبالجنينشبيهسلبيوعملمياسي،
القبر.فيليدفنإالالبطن



المغريةوالقضيةالمربيةالدولجامعة

المواليةالسةخاللعظمحدثالعربيالشرتىنيحدث
ساذدمؤتمر0انعقادوقبلالمغرب<نيباالستقاللالمطالبةلة
الدولجامعةإنشاءهوالحدثوذلكالشر،بحوانيكو<<فر

االنكليزيةالسياسةتطورهذاعلىساعدومماالقاهرة،نيالعربية
عينالسافتركتالشرق،نيوامتقواراطمازأداةفيهارأتالتي
جهودهم.وتعبطتعرقلهمأذدوزالعربيةالعظمةتأسيىني
من0المعروفةالعربيةالشحميةباشا،عزامالرحماذعبدوكاذ
العامةباألمانةإليهعهدولهذالها،والعاملينالفكرة،دعاةأكبر
سين.مدةجدارةعنتقلدهاالتي

تحريرأهدافهامنأذعلىيصعياةعلىالجامعةقامتوقد
بعضويةوتأسستاألجبية،اإلمبرياليةمنالعربيةتطاراألماثر
ولباذ،والعراتى،وسوريا،العودية،العربيةوالسكةمصر،
ومنالقاهرة.نيالدائممقرهاواتخذتوايمن،األردذ،وشرق

وكانتإفريقيا<ثمألشعبةالعامةلالمانةالداخليةالتعليمات
االمرهومغربيمسؤولإشرافتحتتطاراألهذهشؤوذتتولى
ساعدخيرفكاذطويلة<فترةالمصبهذاشغلالذيالكتاني
.اإلنريقيالشمالشؤوذني



الكبير،المغربلقضايااهتمامها.ولتالجامعةنشأتومنذ
فأخذتحولها،المغربيةالشعوبأنظاراتجهتهأاوبسبب
األقطارمختلفمنخاصةبالقاهرةالمقيمةالشابةالعناصر
والتقاريرباألخباروتزودهاالجامعة،بدواثرالصالتتربطالمغربية
فيماكلتبذلالعامةاألمانةوكانتالداخل،فييجريعما

الكبير.المغربقضاياصالحفيومساعداتتسهيالتمنوسعها

كلتحاربالفرنسيةالسلطاتكانتفقدللمغرببالنسبةأما
عدوةمنظمةفيهاترىكانتالتيالعربيةالجامعةمنيأتيما

العربي،العالممنالغربيالجناحعلىوسيطرتهفرنساالستعمار
وتمنعالتعليم،أجلمنالشرقإلىالشبابتوجهتعرقلفكانت
باستمراروتعملوسياستها«تتفقالالتيوالكتبالصحف
باسمالعربيةللبالدالمخصصةالمصريةاإلذاعةعلىللتشويش
قطركلفياالستعمارعلىحربأكانالذي0العرب<«دصوت
جهدهاقصارىتبذلالحمايةسلطاتكانتوباختصار،عربي.
صلةكلولقطعالر~»الجامعةبنفوذالمغربتأثردونللحيلولة
بشكلقاثمآاالتصالفكانخطتهافيأخفقتولكنهابينهما<
الوطنية.لقضيتهاجدآومفيدمنتظم

السلطاذأذالعريةبالجامعةبةالمغاراهتماممظاهرومن
كاذإنشادهابأذ،1945مارسفيمراكرإلىرحلتهأثا،مرح،
تتعلقأذوبديهيخامة.والمغرباإلسالمسعادةنيهعطيماحدثا
مجالهافيتقومكانتالتيالعربيةبالجامعةجميعابةالمغارآمال
الغالية.أمانيهمتحقيقفينقالةأداةاعتبروهاوالتيمهم،بدور
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فإنالعربيةالجامعةمنالفرنسيينموقفهوذلككانواذا
الكانواإذالخاصة<نظرتهمإليهاينظرونكانوااإلسبانيين
ألتقاربمننوعانحوهايبدونكانوابلبمحاربتها،يتظاهرون
فيالمغربشمالمصلحةخاللمنلسيامتهمخدمةوالتعاون
الثقافي.المجال

موقفهاوتقدرإسبانيا<تهادنأنعلىالجامعةحملماوهذا
سرأوالعروبةللمغربالمضادالفرنيللموقفالمخالف
وعالنية.

تعزيزإلى_الثانيةالعالميةالحرببعد_إسبانيااضطرتوقد
الذياإلهمالبسببوذلكالعربية<الجامعةتجاهسياستها
دولمعتواطؤهالهايغفروالمالذينالحلفاءطرفمنبهعوملت
المحور.

كانتالتيالديبلوماسيةالمقاطعةشبهمنتخريجأنفأوادت
وايطالياالنازيةألمانياأيحربياحلفاثهااندحاربعدتعانيها

للتوسع،تراودهاكانتالتيوالمطامعاألحالموانهيارءالفاشستية
خاصة.المغربفيفرنساحسابعلىوالسيطرةواالستيالء،

منالعزلة<مننسبياللتخلصأسروسيلةإسبانياتجدلملهذا
مستغلةالعربية«الجامعةفيممثآلالعربيالعالمنحوالميل
ومااإلسالمية<العربيةلساألندفيقرونثمانيةمدةالتاريخعامل
أبدالمسلمينمفخرةمعالمهازالالحضارةمنإسبانيا.رثته
فيوذكرىوانجذاب،حنين<منهذاخلفههاوكذلكالدهر،
هذاشأنمنوليسخاصة.منهموالعربعامة»المسلمينقلوب
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ماومذاوتعاطف،تقاربلكلمؤاتيةظروفأيخلقأذإالكله
أذنتيجتهمنوكانالعربة،والجامعةإسبانيابينمابشكلتحقق
نحواالستعدادحسنبعضتطراكفياإلسبانيةاللطاتآظهرت
الجامعةنيهبرزتالذيالشهرنفىونيالعربية،المنظمة
إسبانياغيرت(،945مارس3فيوبالضبطالوجود<إلىالعربية
العالقةالسيآأوركازالجنرالفعوفتتطرانفيالساميمندوبها

المغربيةالقواتقادالذيفاريالبالجزالهناكالوطنيينمع
طوروقداإلسبانية،األهليةالحربفيفرانكومعالمحاربة
نابعاكلههذايكنولمالجامعة.اتجاهفيماشيآإسبانيامياسة
منالعربيةتطاراألتحريربينهامنالتيأهدافهاإلىاإلطمنانمن
االحتاللكمنطقةالمغرب<شماليكنولمأجنبية<سيطرةكل

فاشأذلككانوانماللجامعة<التحريررسالةعنليشذاإلسباني
عسيرهظروففياإلسبانيةالسياسةوفروواتمتطلباتعن

هذهأغراضخدمةذلكعلىالباعثفكاذإلسبانيا،بالنسبة
ونيوالعربي<الدوليالصعيدينعلىومصالحهاالياسة
العربيةللجامعةالعامةاألمانةوجهتولماخاص.بوجهالمغرب
لالشتراكالمغربعنمملينلتوجيهبتطواكالخليفةإلىالدعوة
بموافقةالدعوةلهذهاالستجابةوقعت(،946لسنةدورتهاني

أحمدبنمحمدمنمركبوفدلهذافتعيناإلسباية،السلطات
بنومحمدوي،الحلفاالفاسيالسالمعبدبنومحمد0عبودابن

واحد،لكلإسبانيةبيطةألف45بلغبمالزردواوقدعبود،
وأبىاإلسبانية.الصماميةالمندوبيةلدذمنناخرةبلبسةوكذلك

عرفةثقافيةكانتالتيمهمتهملهؤالءدوايحدأذإألاإلمبانيوك
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الجامعةتدخلعدمعلىحريصةكانتإسبانياألنءسياسيةال
علىسياسينشاطأيتحريموعلىاحتاللها،منطقةفيالسياسي
ليساهمللقاهرةبالتوجهلهوسمحتوكسته،مولته<األيالوفد
تنتظراإلسبانيةالسلطاتوكانتسواها.دونالثقافيةاألشغالفي
وهوأهمنظرهافيهوبماالوقتنفسفييقومأنالوفدمن
منأدتهمامقابلبالمغربوسياستهاإلسبانيادعايةبوقيكونان
بتوجيهاتهذا_إلىباإلضافةالوفد_زودوقدومساىق.ثمن

فاريالالجنرالينمعالوفدتقابلهذاأجلومنمالثمة،إسبانية
بنأحمدبئمحمدفالتحق(«945ديسمبرفيبمدريدوفرانكر
مارسإلىتأجلتالجامعةدورةأنوبمابالقاهرة،فوراعبود
ثمبيروت،إلىردملمناآلخرانالعضواناتوجهفت،1946
عزامالرحمانعبدامتقبلهمحيثفبرايربحرفيبالقاهرةحال
نكو،لفراإطراءفيهابتسريحاتللجامعة،العاماألمينباشا،
بالقاهرة.الوطنيةالمغربيةاألوساطفياستياءأحدثالذياألمر
ناصرالجامعةأوساطفيوالتنديدالوفدحقيقةلفضحتصدىوقد

بثعبةمكلفمنصبالعامةاألمانةفييشغلكانالذيالكتاني
تلقتالمغربشمالفيالوطنيةاألوساطأنكماإفريقيا،شمال
الوحدةبحزبياألمرأدىو~واستنكار.بامتعاضالوفدذلكخبر

وللمندوبللخليفةالموضوعفيرسالتينتوجيهإلىواإلصالح
فيرأتوالمعتدلةالتقليديةالعناصروحتىاإلسباني؟االمي
تستغلأنأرادتالتياإلاسبانيةالدعايةلخدمةأداةالوفدذلك

منطقةفيإسبانياتنهجهاكانتالتي««الفرغدد«سياسةبواسطة
قبة»،الحبةمنفتجعلبهاتغالطأنتريدكانتوالتيسيطرتها،
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إسبانيافخسرتبالفشل،الوفدباءهذاافتضحولمايقال.كما
عبودبنمحمدقيامعنبالرغمومعنويا،ومادياسياسيا<الصفقة
مضادةفجةبهذامثيرأاإلسبانيينلصالحبالدعايةالجديدي
أبريلفيلتطرانبعودتهاإلسراعإلىأسبوعين،بعداضطرته<

الالمعبابنومحمدعبودبنأحمابنمحمدرفيقاهأما.(946
سوريا،العربية،باألقطارالطوافمنأحسنيجدافلمويالحلفا
للقياماألردن،وشرةالسعودية،والمملكةوالعراق،ولبنان،
حتىوربماالخليفة،منسريةبرعايةقيلالوطنية،بالدعوة
حتىإنكليزياددمحميآددكانعبودابنألناإلنكليز،منبتشجيع
بالنقدفيهاتعرضامالحظاتألقياوقد«دباإلنكليزيدديلقبكان

فيحاول،عبودابنأنويظهر.معآوفرنساإسبانيالسياستي
الدفاعحقيعطيهسلطانيظهيرعلىيحصلأن(،946نوفمبر
وضعيتهساءتولكنالعربية،الجامعةلدىالمغربمصالحعن
أنعبثأحاولحيثطنجةإلىفعادإليها،بالنسبةالنهايةفي

معالقاهرةإلىطنجةغادرثم(،948فبرايرفيتطرانإلىيدخل
اإلسبانيةالسلطاتمعمخابراتإجراءحاولذلكوبعدعاثت،
بالقاهرةالمغربيةاألوساطفينشطهذاوأثناءبلده،إلىللعودة
ينايرفيوماتالعاملة،العناصرمنفكانالوطنية،القضيةلصالح
المغربي،الحماميمحمدرفيقهمعطائرةحادثأثناء6950

فقدهمفكانالباكستان،منقادمونوهمالتونيتامروالحبيب
الجامعةوكانت.نضالهموقارعرفهممنجمعلهاتآثرخسارة
بغضلالكبيرالمغرببشؤوناهتمامأتكونماأقوىوقتشذالعربية
وعلىبالقاهرة،العاملةالسياسيةوالشخصياتالوطنية،العناصر
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الكريمعبدبنمحمداألميروالتحويرالجهادبطلو)سها
تحريرلجنةكرئيساألولمحمد،األميروشقيقهالخطابي،
الخطابيآلووجودالرئاسة.فيكناشبهوالثانيالعربي،المغرب
المكر،بسياسةالعربيةالجامعةأوساطتأثرأخمدبلفتر،هناك

بعضبواسطةانياإبتحاولهاكانمتهكماواالستغاللوالخداع،
سهلالتيالعناصرهذهبآخر،أوبشكلالعميلةالعناصو.المغربية

الداخلفيوتستعملهاتكتشفهاأناإلسبانيةالسلطاتعلىداثمآ
عليهايستحيلكانالتيالفرنسيةللسلطاتخالفاوالخارج،
فيودعايتهاسياستهاسبيلفيلتسخيرهاالعناصرتلكبمثلالظفر

الفرنسيةالسياسةاألولوثيسيان،سببانولهذاالخارج.
عامة،النامىففوسفيسيئةآثارمنلهاكانومااالستعمارية
معوتعاونتقاربأيدونيحولكانالذياألمرخاصة،والشبان

علىيهيهنكانالذيالوطنيالشعوروالثانيالمستعمرين؟مع
مخالفلكلبالمرصا«كانتالتيالوطنيةالحركةبفضلالجميع

فمنالوطنية.المصلحةضدالمستعمرينمع»:~~عباو
ا~ذلكفيالعربيةالجامعةتتأثرأنالمؤلمبلالمؤسف،
ومجامالتتاريخية،اعتباراتنتيجةالمخا«عةاإلسبانيةبالدعاية
لمهادنةإذاكالميالةالسياسةالشخصاتبعضواغراءاتمغرضة
السياسةتجاهالمغربيةالمطالبهعلىعطفهابدعوىإمبانيا
مانوعاتتظاهرتكيلمإسبانياأنوالحقيقةالمغرب.فيالفرنسية
المغرب،فيوحبآواإلنصاف،بالحقتمكاالمنطقبذلك
علىناقمةالتقليديةخطتهافيكانتبلبة،المغارعيونولسواد
إلسبانيا،بالنسبةالمغربفياألسدحظلهاكانالتيفرنسا
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وخلقمشاكلها،تعقيافيسعياضدهاشيآكلتستغلفكانت
االستيالءفيمايومأتخلفهاأنفيوطمعألسياستها،المصاعب

عاجزينسيكونونبةالمغاربأنمنهاظنآالوطنيالتراببقيةعلى
دولةعنعوضالتساعدهمإسبانياإلىوسيلجؤونالحكم،عن

وقتاألحالمهز»وراودتهاالهواجسهذهخامرتهاوقدأخرى.
منبشيآفتظاهرتيوسف<بنمحمدسيديالسلطاننفي

عودةبعداإل.سبانيةالسياسةافتضحتولكنوالتأييد،العطف
ذلكالمغرب<باستقاللفرنساواعترافالعرش،إلىالسلطان

ودبرتبغرنساءاالقتداءورفضتاالستقالل،هذافيمانعتأنها
عنلفصلهالشمالفيالسياسيةالشخصياتبعضمعمؤامرة
حكومةبهالتعارضفيهعميلةحكومةواقامةالوطني،التراب

وتحتإسبانياظلفيهذاوكلالرباط<فياالئتالفيةالمفاوضات
لىانذارابتوجيهاإلسبانيالمخططاللطانأحبطوقدسيطرتها.

الكتاب.هذامنموطنهفيعنهمنتحدثممااألمر،يقنيهممن



يىوالخذيقستقالل9ا

اهتمامبكلالحربتطوراتأنتعالمنفىفيوأناكنت
المغربيةللقواتكانالتيالحليفةد«االنتصاراتددزمنخصوصا
كانكمافالنمسا،ففرنسا،إيطالياىإلىتونسمنفيهاوافرحظ

العربي،الشرقفيالتحريريةالوطنيةبالحركاتأكثراهتمامي
لصالحفعالتدخلللحلفاءكانإذءولبنانسوريافيوخاصة
فيالحركةنفسمنلموقفهمخالفافيهمااالستقاللحركة

قاعدةبالدناكانتحيثالحرب،إلىواجعةألسبابالمغرب
باالستقرارإخاللبأيفيهاالحلفاءيسمحلمكبرىاستراتيجية

الحاسمةالمعركةإعدادبغيرشغلهمإلىتؤديحركةأيةنتيجة
الحرةفرنساتجاهخطتهمإفسادإلىوكذلكالمحور،دولضل
دوكول.بقيادة

يالوطيوذامتعملهالذياألسلوببأذاإليماذشديدوكت
وهوباالستقالل،الظفريوالمجديالطيعيهوولباذموريا
بمطالبتهالاالستقالل<بإعالذالواقعاألمرأمامفرناجعل

الحلفاء>ولمنأويمحهأذاستطاعتهنييكنلمممنوالتعاسة
بةالمغارذلكنعلكماالصر،حتىبالحربمنهغلةكانتالتي
بعدمطالبتاتطررتلمابذلك.يماي010ز1وتد.(945يديري
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ماكلفتحملناوالقمع،والقهر،ءالضغطبسببانتكاسإلىأيام
يكونأنبدلطلبمجردسبيلفي_وأجسمهأكثرهوما_تحملناه
ومقدسطبيعيكحقالشعبباسماالستقاللإعالنأجلمنهزأ
الخارجأوالداخلفيجهةأيةمن~ىواليلتمسال

وعملناالطرق،وأخصرالسبل،أقومسلكناقدنكونوهكذا
:شوقيقالكماأويعطى،واليؤخلالحقبالمبدأ:

يفالبآ!الدنياتؤخذولكن..منال.قومعلىاستعصىوما

منذالقوميةالحركةايمانكانبليثأ،حلبهذاإيمانييكنولم
الناطقةددالدفاعد«جريدةعنوانبجانبسجلتحيثنشأتها
تحقيقفيالته،بعاالشعب،علىاالعتماد0«وسيلتهاأنباسمها
الكفاحوعمادالعباأ،فيوالثباتالكفاحثمالبالد<.ماني

.التضحية<»

يملكهالممنانتظارهالاالستقالل،إلىموالطريقكانفهذا
المطالبةعريضةفياستشرتكنتفلويعطيه.الممنأو

ألنهاالوسيلة،تلكبغيرأشيركنتلماتقديمهاقبلباالستقالل
فيخوضكلوتتجنبالبعيد،وتقربالطريق،تختصر

علىسبيلكلوتقطعالجدوى<عديمةومراوغاتمحاورات،
باالستقاللالمطالبةإلحباطكذريعةالمزعوماإلصالحسياسة
بالخيبةإالمنهاتخرجالوهجاهلمتاهاتفيبهابالسير

والفشل.

.يعطىواليؤخذاالستقالل)نراسخأايمانيكانكلهلذلك



العملهذاعلىأملإلقلالمناسبالظرفمسألةالمسألةوكانت
آ<944ينايرفيمتيسرايكنلمماوهذاالنجاح،حظوظتوفرمع
كانحيثمساعد<غيركانالمغربفيالحربيالوضعألن

بمشاركةالمحوردولضدالحاسمةالمعركةفيهونيعلالحلفاء
الترابفيالسريةالمقاومةومؤازرةالفرنسية،الحرةالقوات
شواطئه.فيالنزولبعدالفرنسي
انبعدمناسباالظرففأمبحتطور،المغربفيالوضحولكن
أوروبامعظموحررتوفرنسا،إيطاليا<فيالحلفاءجيوشنزلت
بعلالعالممصيرفيينكرونالحلفاءفأخذالمحتلة،الغربية
(945أبريل25فيفرانسيسكوسانمؤتمرعقدواولهذاالحرب،
العربيةالدولجامعةتأمستكماا~ة،األممميثاقلوضع
الشعوبتحريرأهدافهامنفكانالسنة<نفسمنمارس3في

دورهايومئأتلعبأصبحتوقلاالستعمار،سيطرةمنالعربية
منهذاغيرإلىإقليمية،دوليةكمنظمةالعالميالمجالفي

العها.ذلكفيوالديبلوماسيةالسياسيةوالتطوراتالطوارى،
الخاصةالسريةبوساثليمنفايمنأجريتهذاإلىواستنادأ
مكوارهأحملومعفاس،فيالقوميةالحركةرجالمحاالتصال
انتهازمقترحأإلكرا»،بامقيماكانحيثمكناسفيإذاكالمستقر
ميرهاساءالتيباالستقالل<<لمطالبة«دالتطويرالسانحةالفرص
الوطنيةالحركةفعلتكماالشعب،باسماالستقالل««إعالن0«إلى
استعدادعلىأصبحواالحلفاءوأنخصوصاولبنان،سوريافي

الحريةأخذسبيلفيواإلقاامالجدمنهرأواإذاالمغربلمؤازرة
واالستقالل.



الموجهةوالبياناتالمراسالتنصوصللتاريخهناوممأثبت
نظريىوجهةعنتعبرفهيومكناس،فاسإلىذلكفيمني

النجاحأسبابأكثرلهتوفرةحاسمعملفيو~وموقفي،
الوقت.ذلكفي

فيبفاسالقوميةالحركةرجالإلىالموجهةالمراسلةأما
علينايقضيالواجب«أإنفهي:_)945(يوليوزآ364رجب
قضيةحولاليومالقائمالخالففرصةالنتهازعاجألبالعمل
وادراجها~المغربية،السياسيةالمسألةإلثارةوذلكولبنان،سوريا
لبحثتتهيأالتيالدوليةالمحادثاتمواضيعضمنأمكن.إن

عامة.الشرقيالعربيالعالمقضاياأوءخاصةالقضية

تلكتسويةفيحاسمةشكغيرمنستكونالظروفهذهأدإن
الشرقيةواألممالكبرىالدولبينجلهاأوكلهاالخالفيةالقضايا
المناقشةمحورغدأستصبحوالتيالخالفمجالاليومهيالتي

والمحاوالتبالمساعيفعجلأنالواجبفمنوالمفاوضة،
وانبمثلها،الدهريجودقلماالتيالظروفهذهالستغاللالالزمة

وفرنساسوريابيناألصليالخالفعلىطرأتالتيالتطورات
كبيرا.تمتيماذلكعلينالتحتم

وانكلترافرنسابينهوالخالفسرأنتعلمون«دانكم
اقتضتوقدالعربي،الشرقمنالمنطقةتلكفيالمتنافستين
األمتينمساعيصراحةتؤيأأنالسنينهز»فيإنكلترامصلحة
تدخلفلوالواالستقالل،الحريةسبيلفيواللبنانيةالسورية
فيجانبهماوتعززالقطرين،وضعيةتحسنةلمافعالا~ا
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إالباالستقاللالحقيقةفيلهماتعترفلمالتيفرنسامفاوضة
بقارإبطالهفيتطمعتزالماأنهاالحوادثأبانتوقدءمكرهة

إلىأدىماوهذامسمى،بدوناسمأبجعلهوذلكالمستطاع
ءجهةمنوالفرنسيينالسوريينبينثقالعالوتوترالحالية<األزمة
سيرعلىطرأماوأهمأخرى.جهةمنوانكلترا،فرنساوبين

بهتظاهرتالذيالموقفهوالمسألةوطورءاألخيرةالحوادث
الحكومةاقترحتفقدأخص،بكيفيةوفرنساانكلترامنكل

._فرنسا(إنكلتراثالثيةمفاوضةفيالدخولفرنساعلىاإلنكليزية
يجمعبلندرةمؤتمرفيوذلكالحاضرالخالفلبحثأمريكا)
وقدولبنان.سورياممثلييضمثماالول،هذهممثليأوآل

التيالمذكرةفيوذلكبالقضيةاهتمامهاجهتهامنأمريكاأعلنت
ءالعربيينالقطريناستقاللتثبيتعلىللعملفرنساإلىرفعتها
الوضعيةدراسةالقريبفيسيتناولالثالثيالمؤتمرأنشكوال

الألنهاانكلتراءباقتراحتغتبطفلمفرنساأماالشرق.فيالجديدة
مؤتمرفيتواجههاقدالتياألنكلوسكسونيةالجبهةإلىتطمثن
علىجنتقدنظرهافيتكونفإنمااالقتراحتبلتفإنلندرة،
إنمافاالنكلوسكسونالمقصلةإلىرأسهافقدمتبيدماءنفسها
وبالتضحيةالعرب،مصالحخاللمنمصالحهمخدمةيروعون
امتنعتماوهذاالمنطقة،تلكفيالمستطاعجهدفرنسابمصالح

مكيدةتقابلأنوأرادتءالمدبرةللمكيدةفطنتالتيفرنسامنه
روسيابضمالمؤتمرداثرةتوسيعرسميأطلبتحيثبمثلها
ىككدولةالصينوكذلكاألنكلوسكسون،ومنافسةحليفتها
االستفادةمنفرنسايمكنماحضورهافييكونقدمسؤولة
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الخالفعلىاقتراحهافيفرنساتقتصرولمواالستغالل.
فيللبتخماسيمؤتمرينعقدبأنطالبتبلاللبناني،السوري
إلىهذاويرميالشرقي،العربيبالعالمالخاصةالقضاياجميع
البحثبساطعلىومصراألردن،وشرقفلطين،قضيةوضع
تضايقأنفرنساأرادتوبهذاالكبعرى.الد.لبين

التيروسيامعجبهةتكوينمنتتمكنوربمااألنكلوسكسونيين
للبترولوالمنتجةمنهاىالقريبةالمنطقةبتلكتهتمصارت
فيها؟تطمعالتيالبحريةللمضايقوالمجاورةلبترولها،المزاحم

لمقاومةالكبرىالزولمنكتلةتأليفتحاولأنفرنساأرادتكما
فيسيطرتهاعلىخطراتعدهاكانتالتيالعربيةالدولجامعة
دوكولتصريحاتفيهذاتجلىوقدخاصة.اإلفر~الشمال
لسانعلىفرنساتحايلتوبذلكيونيو.2فيالصحافةإلى

سورياوبينبينهاقاثمآالخالفتعتبرالأنهامظهرةدوكول<
فيبالنظرطالبتهاولهذاالدول،تلكوبينبينهاوالولبنان،
النظاممشروعنطارفيبينهاالتعاونأساسعلىعامةالمسألة
نظردوكول~فييجعلهاأنهذاشأنمنوكانالجديد،العالمي
ءالمشرقفيفرنساوجودلهاتعرضالتياألخطارتتالفى
ماالجميعفيخسرالعربمعمشاكلفيلتتورطانكلترايدفعكما
علىاالنكليزيالعربياالتفاقفشلوهولفرنما،كسبأيكون
الشرق.فيالفرنسيالوجودتحطيم

لحاتعلىنمىرسيبالغنيموتمهافأعلتروسياأما
مزوالطامرمرة،~بط»السرويالخالفبتوقالدول
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فاثدهالتريانولندرةواشنطنأنواالنكليزيةاألمريكيةالتسريحات
موقفآنغيرالمؤتمر،داثرةبتوسيعالفرنياالقتراحقبولفي

هذايعنيوال.الفرنسياالقتراحلصالحأشرةلهيكونقدروسيا
فرصةإليجادتعىوانماالفرنسية،الخطةتؤيأروسياأن

فيوالوجودالتوسعفيبمرامهاتظفرمحساهاالخالففيالتدخل
األحزابتأييدفرنسامعروسيااختالفعلىدلومما.مكانكل

وكذلكفرنساءإزاءوبيروتدمشقلحكومتيالعربيةالشيوعية
الشعوباستقاللعلىروسياموافقةحولفشرأخيراالذيالتصريح
.العربية

الخماسيمؤتمرفينعقدالموقفيتطورقدحالكلوعلي00
جميعفيللنظربلفحسب،الشرقيةالعربيةالمسألةلبحث
والهند.فارس،هذافيبماواألوسطاألدنىالشرقمشاكل
تطالبالهندأنكماأراضيها،عنبالجالءالحلفاءتطالبففارس

للحلفاءهمطالبهاإلعالنمصرتستعدبينماالداخلي،باالستقالل
حسبالفلسطينيةالمشكلةبتسويةواليهو«العربمنكلويهتم
المضايقمنطقةعلىقلقفيتركياوتوجدجانب،كلمصلحة
والغاءقديم،منذروسيافيهاتطمعالتيواسطنبولالبحرية
وقلقا.ريبةإألتركيايزيدالالطرفينبينأخيراالوديةالمعاهدة

ءبالعشرةالسياسيةللوضعيةالسريعالعرضهذاد«من
الشرقعنهيتمخضمايتضحاألمر،يعفيهاالتيالدولولمواقف

الجامعةطليعتهاوفيالعربية،والدولوتطورات،أحداثمن
ويبدومصيرها،شأنفيومفاوضةاثتمارمنيتهيالمابالمرصادتقف
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للضعفاء.مصلحةاألقوياءاختالفوفيومتفاثلة،مطمئنةأنها

القضيةإلثارةالعملوجوبإلىنظركمألفتهذا«أبعد
خصوصاالعربي،الشرقعلىالراهنالصراعبمناسبةالمغربية
قضايابحثهيتناولحتىالمؤتمرداثرةلتوسيعالمقترحةهيوفرنسا
غيرمنفرنساتطالبأنالمعقولمنفليسالشرق،فيالعرب
فيهابماكلهاالعربيةالقضايافيالمؤتمركذلكينظرأنتقبل.ن

الطلب،لعرضالعربيةبالجامعةاالستعانةويمكنإفريقيا،شمال
به.األخرىالدولإقناععلىوالعمل

نبادرأن_بةالمغارنحن_علينافيجباألمر،منيكنأدومهما
المؤتمركانسواءالدولتلكإلىالطلبورمعالمسألة،بإثارة
أومحدودنطاقفيالعربيةالقضايالبحثخماسيأأوثالثيا
ولهذاباالستقالل~المطالبةعلىتقومأساسهافيوهيواسع<
وميآخصوصاإليهاتضافبأنوجديرةبهاشبيهةالمغربفقضية
أنذلكما،حدإلىدوليةقضيةتزالماالحماية،عنبالرغم
معاهدتيمنمستمدالمغربفيبهالمعمولالديبلوماسيالنظام
المناسبومنآ)،906االخضراءوالجزيرةآ)<880(ماريد
أعجز~اذاالمغرب،منبدعوةاجتمعالمؤتمرهذابأنالتذكير
فيه،التمثيللسوءالوطنية،مقاصدهتحقيقعنفيهالمغرب
بالنسبةهذاعكسعلىاليومأصبحفاألمروقتشذ،الدولةوضعف
.العالميوللرفعالمغربي،للجانب

المغربفياليدمطلقةتوجدالفرنساأن<0القولد«وخالصة
للتدخلفرصةالجزيرةمؤتمرلدولوأنالديبلوماسية،الوجهةمن
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أناليومنظرنايلفتومما.منهاومكناهاتحركناإذاجديدمن
.نشكوالالجزيرة،معاهدةبنظامأمريكامنيظهرأخذاالهتمام
.~،ا~~ما~،ا.~

سبيلنيالعملعلىشجعالتيالعواملأهمهيددفهذه
الدول،اهتمامإليهانجلبأذإمكانانيالتيالمغربيةالقضية
العالمظامنطاتىنيتبحهماالشحةنيراجها0إنينوفقوقد

الجديد.

لهذا:وأتترح0د

المغربي،الشعبباسمالطلب،عرضتتممنرسالةرفع>(
علىفرناوالىقناصلها،بوامعلةباألمرالمعيةالدولإلى
العامة.اإلقامةيد

فيالمغربيةالنظروجهةلشرحالدولتناملإلىتقريرتقديم»2
أعمالهجدولفيالوطنيةالقضيةبإدراجالمؤتمرمطالبة
علىالمعروضةالشرقلقضايامماثلةواستقاللتحريركقضية
.نظره

المقدمالطلبذلكلتأييدالقناصلإلىشعبيةعرائضتقديم»3
المغربية.الوطنيةالحركةمن

وارسالالمغرب،يمساعيالعربيةالدولجامعةمساندةطلب»4
المجلسأنمنميثاقهافيوردلماطبقأوتحقيقبحثلجنة
غيرالعربيةاألمموأمانيمصالحعنباالستطالعمكلف
ووحدتها،باستقاللهاالظفرسبيلفيلمصاعدتهاالمتقلة
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فيوالسعيالطلبتبنيفيعناالمجلسإنابةويمكن
إنجاحه.

الحاجةدعتإنالعاماإلضراببواسطة<الشعبيالتأما»5
إليه.

إلىيلجأوانماالعنف،وساثلاستعمالأرىالأدوهكذا
الحركةتلكإلىالداخلفيالدعوةتنظمكيماالسلمية،الطرق

نظرتلفتوسياسيةمعنويةأزمةلخلقالجهدوبذلالجديدة،
خاصةالكبرىوالدولعامة،الخارجيالعامالرأي

النجاحكللهيضمنأنإلىالعملعلىاإلقداميحتاجوال00
ومهمة،كثيرةالنجاحوحظوظمالثمة،الدوليةفالظروفمسبقأ<
معيزدادالبالقضيةواإليمانمتوفرة،والتفاؤلالتشجيعوعوامل
.مممآل<<أحسنمنأجريضيعالاثهوانقوة،إالكلههذا

قضيةلعرضالعملوهوالرسالةهذهموضوعكانوذلك
لندرةفيالدولمؤتمرعلىجديابأسلوبالمغرباستقالل
(364شعبان17وفي.العربيالشرقفيالتحريرقضايالبحث

تتعلقوثاثقعدةمنفايمنكذلكوجهت()،945يونيوز27(
االستقالل«»«أبمطلبللخروجالمغربفيالجديدالحاسمبالعمل
إلى(944وفبرايرينايرأحداثإليهبهانتهتالذيمأزقهمن

الواقع،األمرأماموالدولفرنساتجعلالتيباالستقالل<<«المناداة
فيحقهاانتزاععلىالعزمالمصممةالشعوبوتفعلفعلتكما

االستقالل.



بفاسالقوميةالحركةوجالإلىالموجهةالوثائقتلكوأولى
اآلتي:«البيان

باالستقالل،المطالبةعريضةتقديمعلىكاملةسنةمرتأدلقا
منإليهتوصلناماواحصاءالضمير،باختبارنقومأنعلينافيجب
أخطاء،منارتكبناهماوكذلكمكاسب،منوحققنا»نتائج،
بالنتائجاألعمالعلىليتكانواذامناسبات.منوضيعناه
اآلن؟حتىمنهاحصلنافماذا

فيومهمجميلوهوباالستقالل،المطالبةبحركةقمنا«ألقل
ولكنبالحق<<،مطالبة0دكونهعنيخرجلمذلكغيرانذاته،حد
اعترفسورياأنهذامثالآخر،شيآونيلهشيء،الحقطلب
تمارسلمولكنها(،936معاهدةفيالمطلوبباالستقالللها
واعالناب،االنتانظامإلغاءعلىأقدمتيومإالاالستقاللحق

هذهأمامفسا_فييسعفلموحكومته،الشعبباسماالستقالل
ومثالأوكرهاا.طوعأتسلمأنإالالواقع_واألمرالجبارة،الحركة
كوسيلةمسلحةثورةإلىعماتالتيالجزائرموقفهوآخر
رفضالجزائريينقصدوكانفرنسا،عناالنفصاللحركة

فرضتالثورةوبتلكفيها،اندماجوكلالوطن<<،أدألماالنتساب
بمؤامرةتحاطتتركهاولمالجميع،علىقضيتهاالجزائر
يدلومما(،949ينايرفيالمغربلقضيةوقعكماالكوت،

االندماج،لسياسةرفضألالنتخاباتمقاطعتهاالجزائرموقفعلى
شرعأحرمتالتيالعلماءجمعيةبفتوىالمقاطعةتأياتوقد

منبالطردمخالفكلو.نذرتاالنتخاب،لوائحفيالتجيل
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المقاطعة.نجحتوبهذاوالجماعة،الملة

معينفعالأنهعلىيدالن_والجزاثرسوريا_مثالنددفهذان
والعرائضوالتقارير،االحتجاجات،أماوالجد،الحزمإالفرنسا
ويبطلالحق،يحقالذيالصحيحبالعملتؤيألممابهاتعبأفال
.الحاسمالجريآالعملوهوهى،ألبأ

الخارج،فيوالظروفخصوصامنه،لنامناصالما«أوهذا
توجبه.بلإليه،تأعوالداخلفيواألوضاع

ألمسياستها،تغييرترياالفرنساأنعلىشيآكلدل«دلقا
منالمغربأنالحكومةشورىمجلسفيالعاممقيمهايعلن
يطعنألمالتصريح؟هذاالفرنسيةالصحافةتبرزألمفرنسا؟صنع
بالخيال،بهالمطالبينمتهمأاالستقاللحركةفيالعامالمقيم

المعتقلينعناإلفراجبأنيمرحألموالجحود؟والطيش،
بعدفرنسامنننتظرفماذااالستقالل؟لحركةتصفيةالسياسيين

.بالمغرب؟ممثلهاخطابفيوردمماوغيرههذاكل

الوفودعودةبعدفرانسيسكو،مؤتمربنتائجالعملتقييدأدإن
هذاأنالمعلومفمنللفرص،وتفويتللوقت،مضيعةالعربية،
وانماالشعوب<مشاكلبحثفياختصاصأدنىلهليسالمؤتمر

أنعلىالكبرىالدولرؤساءبينيالطااجتماعفياالتناقتم
بعدالمتحدةاألممميثاقيصبحأساسيقانونوضععلىيقتصر
المؤتمرأشغالفي«اخآلهذاغيراعتبارالخطأفمنالحرب،
مشكلةلكانتالشعوببمشاكليهتمأنلهكانولوالمذكور،
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فرانسيسكوممانمؤتمركانوبعبارة،.بهذااألولىهيموريا،
.ماوالتنظيم،التقنينحيثمنالمتحدةاألمملهيئةتمهيدا

الصلحومؤتمرالثالثية،المؤتمراتنظرفمنالسياسيةالمشاكل
.العام

فيممابأكثرنطالبهاأنيمكنالالعربيةالوفودفإنعليه«وبناء
دعيةالذيالمؤتمراختصاصعنخارجهوبماوال(مكانهاء
.اليه»

فيالحاسمالجديالعملعنيستغنىفالاألمركان«وكيفما
اداخلفيالقضيةنجاحفيوالعمدةاألساسفهواخل،الل

.السواء<»علىوالخارج

إليناستحملالعربيةالوفودبأنالظنالحمقفمنولهذا00
.0<نتكلم!الوسكوتنتحرك،القعودونحناالستقالل<<«صك

يهتمأنيمكنالالخارجإنواالنتظار؟للتريثإذآداعأدفأي
الصحيحبالعملاداخلفيبهامهتميننحنكناإذاإالبقضيتنا
األساسيالشرطوهووختامأ،بدءاالقويالسندفهو،المجدي

.الخارج<<فيواألنصارالمؤيدينكسبفي

منوسياسيةمعنويةانتفاضةالمجديالصحيحبالعمل«أوأعني
العملذلكأصبحوقلداخلية،فتنةوالمسلحة،ثورةالاألمة،
تستهافرنمماأنعلىدلشيآالإذوقت،كلمنعليناأوجب
سمحتماكلبلاالستقالل،لحركةبالنسبةوتنازلتاهلألي
الجزئيةاإلصالحاتمنهزيلبرنامجهوالحركة،هذهبعدبه،
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الحمامةنظامنطاقفيلجانهاوآعدمهاسلطاتها،تمورمهاكما
سنوات(»~ل)عشربرنامجذلكاعتبرتوقدلسياستها،توكيدا
أماالحكومة.شورىمجلسفيالعامالمقيمهذاأعلنكما

مطرمهمسألةألنهاعنها،خبرواللهاذكرفالالسياسيةالمسألة
فيفرنساموقفبخالفوهذالها<<.وجودالمسألةكآنهابالمرة
فيالتونسيينكإشراكمهمة،مطالببإرضاءسمحتحيثمونسر

الغنةاإلداراتمختلففيإليهمعلياوظاشفواسنادالحكم،
وفيالرعوية،حقوقأهلهامنحتحيثالجزائروفيالعصرية؟
التحرير_فور~ستمنحهاأنهارسمياأعلنتحيثالصينيةالهند
اإلجباري،والتعليموالحريات،الحقوقبجميعديموقراطيأنظاما
فيالرقيوساثلوتقويةوالعالي،الثانويالتعليمينوتنمية
وزير(خطابواإلداريةوالسياسية،والثقافيةاالجتماعية،الميادين

.()945مارس25فيالمستعمرات

تمنالالتدابيرمنجملةغيرشي>نالالغربي.أما
القهريةسياستهايأمعتفرناإنبلجوع.منتغنيوال

أمرآ(،9(5مارس(9يسلطاتها،فأمدرتاالستعبادية،
عقديشترطوهواألمن،علىنطةالمحاباسمعكريأ،

موانقةبعدالعكريةاللطةمناإلذنمكاذبأياالجتماعات
يرخمر6األمرأنهذامنأكؤبلكتابة»المحليةتبةالمراسلطة
يبيحوالعام،اجتما~أيريالعضوالقرنيينالرعايالغير

الحمورمنبةالمغارالرعايامعويمكنالقرنية،بغيرالكالم
ستقالل6امنهذانأينالمحلية.تبةالمراسلطةرأي)خذبعد
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و.شدلنا.نكىهوماهناكبل؟1944ينايرفيبهالمطالب
مطامعهافيالفرنسيةالجاليةإلرضاءتستعدفرنساأنوهوتحديا<
االستجوابحقالجاليةهذهممثليطلبقبولوهيالبعيدة«
عادةيكونماوهذاالحكومة،شورىمجلسدوراتبينكتابة
اإلقامةبتأييدجادون،الممثلينأولشكأنكماالبرلمانات،في

ألمجلسفيالجاليةنوابمشاركةعلىالحصولفيالعامة،
بالمغربالفرنسيةالبلدياتانتخابوعلىالفرنسي،التأسيسي

ذلكأعلنوقدبة،المغاردونالبالدصاحبةهيالجاليةكأن
العامالمقيموعدكماالحكومة،شورىمجلسفيالجاليةمشلو
عقدبالمغربالمحاربة<<«دفرنساحزبإنبلإلنجازه.بالعمل
الناحيةوثيربمحضر،6945يوليوز(3فيبالرباط،مهرجانأ
الناخبينهيشةتوحيدمنهابأشياءوطالبالفرنسيين،البلديةورثيعى

دون_الفرنيللقسموالتقريراهويتحقواعطاءالفرنسيين،
انتخابحقوكذلكالحكومة،شورىمجلسمن_المغربي
مايو3فيالعامالمقيممعالحزبذلكوفدتقابلوقدالبلديات.

المطلب،هذابإنجازالصريحالوعدعلىمنهوحصل(»945
المغربفيتؤسسأنتريدممشلوها_قالكماالفرنسية_فالجالية

وسيدتهاالبالدصاحبةكأنهابهاخاصةديموقراطية

فيسيطرتهاتحريرذلك_الى_باإلضافةفرناددوتعتزم
المالية،المشاريعمجالفيأجنبيةمضايقةكلمنالمغرب

الرسميالبنكاختصاصمنهيالتيوالعمرانيةواالقتصادية،
المغربي.



آنآبهامهددوننحنالتيالجسيمةاالخطارهي«تلك
االماىأمفرنسا؟نظرفيواعتباروزنلنابقيفهلوامتقباال»
رئيسيمرحألم.رأيهافيبهاعبرةفالالحربفيوالتضحيات

شورىمجلسمنالمغربيالقسمفيالسياسيةالشؤونإدارة
عودتهمبعدفرنساستكافئهمبةالمغارالمحاربينبأنالحكومة
الحربفييشاركوالمأنهمهذامعنىأليساإلسعاف!منبشيآ
فييقالكماللمدافع<<««وكلحومددكمرتزقةددبلحليفة<أمةباسم

.الفرنسية؟<<

فكنىلالنتظار؟مجالأيبقىكثير_منوهوقليل~هذاوبعه0«
المسألةإلثارةبوسدامفيالثالثيالمؤتمربمناسبةخسرناهما

الكبارالرؤساءيبحثأنالمتوقعمنكانوأنهخصرهاالمغربية،
حملهوماهذاللهوالجمود؟السكوتهذافلماذاءطنجةقضية
الحكومة،شورىمجلسمنألمغربيالقسمفيالعام«المقيم
المغربي<<،للشعبالتقليديةأدالحكمةسما»بماينرهأنعلى
9إنظرهفيالحكمةومااعتمادأ،عليهاتعتمدفرنمماأنويعلن
واالستسالم«».ءوالخضوعالذلة،

أهامهانبقىفهلالمغربفينسافىسياسةتلككانت««إذا
أغلىوتقديمباالستقالل<المطالبةبعداأليديمكتوفي

سبيله؟<<.فيالتضحيات

إالنريدفالنحنأماتريا»التيالسياسةتسلكأنلفرنسا«أإن
يستجدىوالأحد»منيطلبالواالستقاللاالستقالل،
.0عطاةديعطىوالأنعذا،يؤخأوانمابالعرائض»



هومتعصبةباغية،غاصبة،«ولةمنوانتزاعه.خذهأدوكيفية
مالبة،كلمنمجردأالشعب،باسمواعالنهبه،المناداة

الحمايةنظامبإلغاءالتصريحيكونوبهأاوا~اء،والتماس،
العملهوفهذاواستعباد،وسيطرةاحتالل،منعليهتقوموما

لفرنساموقفكلعليالواجبالفعلوردالحاسم،الجدي
عنيد»».

الحلفاءواستعدادمنهارة،فرنساووضعيةمؤاتية<الظروفأدإن
باالستقالل<<.المطالبةوقتاألمرعليهكانمابخالفاليوممتوفر

فنخسرالعمل،عنونتقاعساألهور،فينتهاونأنددفحذار
وضعيتها،سوءمنالخروجمهلةمنفرنساونمكنشيء،كل

هذاأجلمنفهيالحلفاء،معمشاكلهاوتسويةدولتها«وتنظيم
تساهلتفيهماوسعيأواالستقرار؟الهدوءإلىحاجةفيكله

الصينية،والهندوتونسالجزا~<فيالشيآبعضوتنازلت
ف<<.البالعففيالسياسيينالمعتقلينعنوأفرجت

لكلواستعدادوثبات،وثقةتصميم،وكلنابالعملددفلنعجل
قديمأ:اإلسالمرجاالت)حدكلمةالختامومسكتضحية،
ويفوتالجليل،األمروينزلالسبيل،ينقطعأنقبل«النفير

العمل<<.ويبعدالمذهب«ويعسرالمطلب،

هما:بوثيقتينأتبعتهالذي«دالبيان»دفيوو«ماأهمهذا
والخطة0»الكبرى»»»ولالكو«يبلوهاسيةالمغربيةالسياسيةالمسألةه

ستقالل9االحق:بالعباأعمآلباالستقاللللمناداةالحاسمة
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شعبان67وهوالتاريخنفسفيالكلفأرسلتيعطى«<،واليؤخذ
علىليطلعواالقوميةالحركةرجالإلى()،945يوليوز27(آ364
اتحادفياالستقاللدعاةمنغيرهممعبالعملوينهضواذلك،

المخلصينمنأحدعنهمايشذالوطني«واجماعمياسي،
للتاريخ.أثبتهماالمذكورتانالوثيقتانيليوفيمااألوفياء<



و«يبلوماسيةالمغيبيةالسياسيةالمسألة

العظمىالدول

المغربيةالمسألةوضروراتالعامة،السياميةالظروفتستحثنا
عطفتنوقعهلالخطير:السؤالهذانتساءلأنإلىالراهنة
علىوياعدناجانبنا«يعزنتدخألبالفعلوتدخلهاالكبرىالدول
.العامة؟السياسيةبمقاصدناالفوز

دبلوماسيةفحللوانماوالبديهة«الفورعلىهذاعننجيبال
تبريرفيهتحليألالمغربيةالمسألةإلىبالنسبةالكبرىالدول
فيمستندأتتخذأنيصحالتيالعناصرواعدادالمذكور،للسؤال
المطلوب.الجواب

واطار»،كفافهلناترسمتوطئةللبحثفوطىءأنبأالثم
««المغربتقريرفيتعرضنافقدءبارزةواضحةالصورةلناوتظهر

التيالسياساتمختلفإلىالماضي<<فياألجنبيةوالدبلوماسية
فيونرىوغابره«المغربماضيفيالكبرىالدولعليهاجرت
السابقالتقريرفيعنهتنحدثلممافبسطأنالجديدالبحثهذا
أخرى<وبعبارةبحتة.تاريخيةوجهةمنموضوعهعالجناالذي
االولبعضتغريأنشأنهامنالتياألسبابنبينأنهنانريد

جديبشكلأثيرتإنالمغربيةالسياسيةالمسألةفيبالتدخل
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الحماية.و«ولةالمغرببينالشديدالرسميالخالفإلىو~دت

تعدالتيالمتوسط<<البحرأدمسألةعنهذاقبلولنتحدث
وحاضرأ.مافيأفيهاالعناصرأهممنالمغربيةالقضية

جديدمنالمسألةتلكأثارقدأوروبافيالحربانقضاءإن
لموحاسمخطيرطورفيستدخلولعلهاالظافرة،الدولبين
المعهودة،األساسيةعناصرهاانقالببسببوذلك~،لهيتقدم
الدولأنهذاوبيانفيها.الدولأمبحتالتيالوضعيةوتجدد
الجغرافيموقعهابسببالمتوسط،البحرعلىتسيطركانتالتي

منفأسقطهاالدهر،عليهاوأخنىالزمان<ببعضهاعثرقدخاصة<
حالةهيتلكاألسفل،الحضيضإلىبهاوهوىالسيطرة،ذروة
البحرسيدةأنهاوملفا_عتواأعلنت_طالماالتيإيطاليا

د«ماريالمردود:بقولهاالعالموجاتهتمنازع،بالالمتوسط
الحربإثرالصلفةالعاتيةإيطالياانقرضتفقدنوسطروم<<،
البحرذلكشواطىءعلىالواقعةالدولمنبغيرهاسواهاانقراضأ
سيادة.والسيطرةبدون

المتوسطالبحرفيبمراكزهااحتفظتإننفسها»فرنساوهذه
كماةسيلفيهيجعلهاماالقوةمنتملكاليقال،والحقفإنها،
الحرب.قبلكانت

حقأواليطرقبالسيادةفيهتتمعتزالوالكانتفتاإنكلتراأما
مطامعبسببذلكفيمهددة~يظهرفيما_أنهابيدويقينأ«

وأمريكاروسياهماجديدينعظيمينمزاحصين
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حقوقهاضمانيهمهاعالميةعظيمةدولةأصبحتقافروسيا
فباسممضى،فيماكانممابأكثرالمتوسطالبحرفيومصالحها

وقنالوالبوسفور<الدردنيلمضايققضيةفياليومتتدخلهذا
طنجة.ومسألةالسويس،

ءوالعمليةالرسميةعزلتهافارقتالتيأمريكاأمروكذلك
أنذلككبرى،عنايةالمتوسطالبحربمسألةتعنىوأصبحت
بجميعباالرتباطأيوالجوي<البحريبآسطوليهامقيدمستقبلها
الشأومنفيهاويدركاألمريكيالنفوذسيضخمالتيالقارات
بمثله.التاريخيحدثناالماوالوسوخوالبسطة

الدولعليهنشاهدالذياالزدحامقوةبجالءلنايقسرهذاكل
لنايجلوكماوغربآ،شرقأالمتوسطالبحرمساثلفيالكبرى
الدردنيلإلىطنجةمنالدولتلكفيهاتنغمرالتيالمعركةحقيقة

يخصفيماسواءالحاضرة<الدوليةفالمفاوضاتوألبوسفور.
آوالسويسقنالأوولبنانسورياأووالبوسفورالدردنيلأوطنجة
_الحقيقةفي_تتعلقبلوكفى،محليةمصالحتعنيالغيرها،
طنجةفمسألةوإذآبأسر»،والعالمالمتوسطالبحرمصيربتقرير
والأقلالالمتوسطالبحرمعركةمظاهرمنمظهرآإالليست
أكثر.

بسبيلهنعنالذيالبحثإلىبهانتأدىالتيالقوطةهذهبعد
العامة.تضيقاإزاءالالثالكبرىالدولمواقفلبياذنعرض



فيهاستساهمأنهاالمحققفمنطنجة،نظامحولالمفاوضات
تدخللهاميصبحروسيافإنوهكذافعالة،مباشرةمساهمة
نفوذذاتدولةبصفتهاوذلكالمغربية«المسألةفيمؤثررسمي
األمنعنالمسؤولةالعظمىالدولواحدىالمتوسط،البحرفي
شكليأالجديدالروسيالتدخلهذايكونولنالعالم،فيالعام
فيغيرهاهياليومروسياألنالجزيرة،مؤتمرفياألمركانكما
فيمابالتفصيلروميامقاصداآلننجهلونحنءالعهلذلك
_هذاعنبالرغم_ولكنخاصة،وطنجةعامة،المغربيخص
تشاءبما_مثال_فرنساتواجهأنعلىقادرةإنهانقولأننستطيع
فيسابقوالتزامتعهدكلمنحرةألنهاالجريثةالمقترحاتمن

الذيالجزيرةعقدعلىهذافيتعتمدأنولهاالحماية،مسألة
والدولفرنسالمزاحمةالمجاللهاويفسحتوقيعها،يحمل

ثنايامنيؤخذماوهذااالقتصا«،ميدانفيخصوصااألخرى<
موسكوهنظروجهةمحرضتالتيالرسميةالروسيةالصحافةأقوال
مدريدمؤتمريفيفعالةبصورةشاركتقدروسيابأنوذكرت
.كبيرااعتبارامصالحهاإذاكواعتبرتءوالجزيرة

بتدخلمطلقا،ءفرحبال_ومسلمينمغاربةبصفتنا~ونحن
وبوعناءفينفوذهابسطإلىسيؤديكانإنالمغربفيروسيا
عليهاويدخلاألمة،جمعيفرقبمابيننامذهبهاإلىوالدعوة
نفوذأي_وهماوالقومية،المعنويةومقوماتها«ينهافيالوكف
.وظلهالشيآتالزممتالزمان_وشيوعيتهامومكر

اليومروسياظهورنستغلأنيسرغفإنهسريينسيابصفتناأما
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فرنساعلىللتشفيبوذلكءألمغربيةالسيامةمسرحفوو
كلبالسوءلكلبيعدالمثل:وفيبأخرى،دولةومعارضة

الحسنمواليالعظيمبالسلطاناألسوةخيرهذافيولناله!يعاد
روسيابينالعامالتنافسمنيوجدماونتعالى.اثهرحمه

ومناطقالمتوسطالبحرعلىالتزاحمومنواالنكلوسكسون،
المغربلصالحنستخدمهاوظروفمناسباتمنليمكنناالنفوذ<
واستقباال.آنا

عنصراليوم،بدأكماالروسي،التدخلأنكلههذامنفيلوح
أولىإفادةأفادنابلمحققا،بيناخطرافيهنرقبوالهام،جديد
هيكانتإنبرميةخاصة،وفرنساالدول،رمىإنهحيثمن

منليسفروسيارهطها،مناألخيرةهيتكونفلناألولى،
ولألولياتنغمة،الطنبوروفيبلة،الطينتزيدأنإالشأنها
..مات.أخر

خصوصأروسيا،استغاللنحاولأنفالرأيحال،كلوعلى
ءالعاماالستعمارعلىشعراءبحملةقامتلينينعهدفيوأنها

األقطارفيالتحريريةالوطنيةتالحركجميعوناصرت
زمنالريففيالقبيلهذامنسوابقلهاوكانتءاإلسالمية

زدسابق.تقريرفيبيناهكماالكويم،عبدبنمحمداألميرثورة
ءالماليينبعشراتالملمونفيهايعددولةروسياأنهذاعلى
فيأصبحتحتىفيهااإلسالميةالجماعاتلترقيةعملتوأنها
أثارالذياألمرالروسي،االتحادشعوبأرقىمنقصيرةمدة

مثألالفرنسية،الصحافةوحملالخارجيهالعامالرأياعجاب

م._



باألقطارسياستهافيفرنامنهتستفيدمنهاجأذلكتقدمأذعلى
نيفرنيةجريدةكتبتفقدخامة،وبالجزائر0عامةاإلعالمية

لتعليمسنةعشرينمنأقلأمضواالسوفييتييندناحلفاأدإذ:هذا
.أوروبامنوتقريبهمأوزبيكيستاذفيالمسلمينالسكاذ

إلىاألكفاءالرجالمنإرساليةتأمير،بدوزتوجهأكوأتترح
.وتاشكانت<<سمرقنأ

األنكلوسكونتتركأنتريدالالجديدةروسيافإنوباختصار
تعملهيبلوغربا،شرقأاإلسالميالعالمفيبالنفوذيستأثرون

يهمأصبحالذيالمتوسطالبحرفيخصوصالمزاحمتهم،
مضايقفهذهالتاريخ،فيمثيللهايبتلمبصفةموسكو
وطنجة،ولبنان،وسوريا،السويس،وقنالوالبوسفور،الدردنيل
أمرهوسيفرخاألبيض<الدبفيهايجولمجاالتأصبحتكلها

الصراحةمجالإلىوااللتباساالشتباهحيزمنويخرج
.والوضوح

لفرنساالمعروفةمعارضتهابعدأنهافنذكرإنكلتراأما:احلترا
لوالهاالتي(904باتفاقاتحقهاعنلهاتنازلتقدالمغرب،في
منواالستعماريةاالحتالليةخططهاتنجزأنفرنسااستطاعتما

ذهبتآ937سنةوفيالمغرب،علىالرسميةالحمايةفرضأجل
امتيازاتهاعنلفرنساالتنازلوهوهذامنأبعدإلىإنكلترا

طالماالتيبالحماية_وعمليأرسميأ_التسليمهذاوفيبالمغرب،
فرنسا،معأبرمتإنكلتراأنكما.االمتيازاتتلكعرقلتها
المؤسسةاالنكليزيةالمغربيةالمعاهدةأبطلتجاريااتفاقا(،938
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الحريةطعنمنفرنساتسكنتالتجارياالتفاقوبهذا6856سنة
االقتاا،علىالدوللحملوالتمهيدالصميم،فياالقتصادية
وعراقيله.الجزيرةتقيودمنالحمايةوتخليصبانكلترا،

بالمغرب،انكلترانفوذيضمحللمكلههذاعنبالرغمولكن
علىموقعةكدولةالمغربشمالفيبوضعيتهااحتفظتأنهاذلك
فالمغربعامة،وبصفةطنجة.نظامبتنفيذوقاثمةالجزيرة،عقد
البوغاز،جانبعلىيسيطيبكونهوذلككثيراانكلترايهمزالما

السببهيانكلتراأننذكرالمناسبةوبهذ»طارة،جبلويواجه
فهيالمغربي،الترابكاملعلىالفرنسيةالحمايةبسطعدمفي
نفوذبمنطقةالعهد،1904اتفاقاتفيفرنسا،علىاشترطتالتي
منالهندطريقعلىخطراأقلهيالتيإسبانياإلىالشمالفي

المغربيةالشواطىءعلىالدائمالحيادنظاموتطبيقفرنسا،
بنظاميقال_كماالبوغاز،عروسة_طنجةوتخصيصالشمالية،
عليه.متفق

مركزهااليومتستعيدأنإنكلتراعلىيستحيلالوباختصار،
الجديدة،مصالحهاواقتضتالظروف،واتتهاإنالمغربفي

الظروفوتخلقالمصالح،معوتتلونالزمان،معتدورفالسياسة
إلىالحاجةدعتإنعود><كلمنأدنشاباوتجعللها<المؤاتية
هذا.

امتيازاتهاكاملفرنمامعاهدةأسقطتالتيألمانيا.مثال_فهذه
_7فيفرنسامعالمبرمالتجاريباالتفاقاستطاعتقدبالمغرب
وهكذاالمغربأبوابجديدمنلهاتفتحأن1927غشت
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البضائع،بهالتنزلالمغربيةالموانىءترتادبواخرهاأصبحت
ونكلتراأهميتها،لهاسابقةفهز»أخرى،بضاشعمنهاوتشحن
منقبل،لهاضاعماواستوداأءالوضعياتتغييرعلىأقدراليوم
.األولىالكبرىالحربعقبألمانيا

منأالفرنسيةالصحافةفيوردماهنانثبتالمناسبةوبهذه
إحدىكتبتفقدءالمغربفياالنكليزيةالمطامععنمنوات
إثرأي(942مايوفيوذلكالباريسية،السياسيةالجرائدأمهات
:معربآنصهمابمدغسكارالبريطانيةالجيوشنزول

تسيرلنالبريطانيةالشهياتبأنالطنغلطنامنكانأدربما
أعجبالذيللمغربزيارتهأثناءشرشيل،مترفإنأكثرهبعيدا
السياسةكانتالذيالوقتوفيالحربين،بينفيماوذلكبه،

مغزىذاتبكلمةتلفظقاوالتسلية،الفراغبفتراتفيهلهتسمح
1904أبريلمعاهدةدإن0فقالالرواية)صدقأضمنأن(وآستطيع

العملبحريةلفرنسابالسماحإذغلطتنا،أعظمبالتأكياكانتقد
مصر،علىالنهائيةالرقابةعلىالحصولأجلمنالمغرب،في
علىداثمآقادرينكناحيثبظلها،وقنعنابالفريسةرمينا

رضىبغيرأوبرضىسواءمصر،فيبوجودنااألحتفاظ
ومن.للمغرب<<بالنسبةالمستقبلنحفظكناوهكذاالفرنسيين،
كانمثلمااليومينكرالحكومة،كرئيسشرشيل،مسترأناألرجح
المغربأنوهومسؤول،غيركرجلباألمس،شرشيلمسترينكر
.جدا<<الشهيةعلىتبعثلذيذةقطعة

:بالحرفالفرنسيالنصوهذا
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ىرر(م«ررررزمىم)رر~~رر.ر))م~ر~رزررررر~رر(ر)زر~ر~ر
_7)أ7)11أ(9لما95(1أ29ا1)كا75هال.ط•9(آأ._ملما(.~29(.أ((رأأل5)أ7)()»
79191)أا(7)1)»•9_997299~(ا7)ا)أ)91))ا9~»9الالالال92295ر9ال
)9121م95ال•999أ)أ_9ال9أال.•9أ557أ9~95~9أ5)أ5م95)()ال(آ)9)
اثه)9)ا_9لما2أم99أما975)7)أ)(((7ال92ا9ثه)أ~9(9آلآ9999)9م:)))9

.)زررموردر(زمرروم)زر(زررر.رزر.ررم~).ررم~مرر(~

ال27)1~99))9ال2رااكا7مه،9295)1)~أ~92)9~9أ)،9ا)9•9•231،)9
7نا__7299ط9ال7992لما92)أ_9،9)1)29_999(أ)1.أاأ_9كاأ.9ال9)9ر
()9هال379آلآ5•59)19_9295«999ال2•9«2)~(9.~92ر9)1_8ال9)9ر
هلماكا(ا7ال2أ9)15)9ألما9)لما95لما1ا9ال5)215)ااأ9أ()2م3أل9•9لما53)15
أ.7559)19أ1219((1~95)_51195أ9.5))19ال295925أأكاال75أ1(5أأ(779أا)7
9ال711)7ال_529((،._)95)727أ59ا21(كا3.~99ال9~.ال()~29)1._أر
9.19)ال.89ال792)19ا219)ا»ر99(«59رألماط9.(الأالا(م،99لما9~.
الا)~29(_أا)ر()9«(أ»989أ)79رم9()57)أرأ()92ر57797)أ9لما9•9

_95،919)ا)لماا892،9الاأكا9)1)9)1)71.)(م.

نهائيأختمقددورهاتعتبرانلمإنكلتراأنبجالءيبينهذاإن
منةفيهاالقصرىكلمتهاقالتقدوأنهاالمغربية،المسألةفي
م~~.

هذهأنذلكءضعيفإنكلترافيفاألمليكن،مهماولكن
والزعامتها،تحتالغربيةأوروباتوحيدفيبقوةترغبولةالل
الكتلةزعامةتنازعهاالتيفرنسامعبالتحالفإالهذاإلىسبيل

الغربية.األوروبية

الحوادثكلبظواهرنأخذالآنينبغيآنهنالحظوهنا
بلفجأة،بهانفاجأماخصوصاالعالمية،السياسيةوالماجريات

األشياء،حدودبالعقلنتعدىآنالرأيوأصالةالحكمةمن
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مادقةبفراسةوتطلعالديبلوماسية،حجباالفزبالبصرونخترتى
الخلفيةددالواياعنلكشفالدوليةاألكمةوراءماإلى
نيماوالعلةالسرفهيالسياسة،وأخريات)9أ«»د«ء»دء»ة(دءة
فإنههذا،علىوبا>وشادات.زوابعمنالدولبينعادةيار
نيالشادةمنإنكلتراتنظ«ماأهممنأذالروعمنيغث
عنزلالتاعلىواكراههافرنا،علىالضغطالسوريةالمآلة
نينفسهافرنساترغبالتيالغربيةالكتلةزعامةنيمزاحمتها
إنكلوا~ومماوسعيأ،حرماإنكلتراعنيقلالبماتحقيقها

عانسةعاميةدولةتبقلمفرناأذمبتناهانيلفي

حسا.ميفسحابةهيإنماالسوقيةالعربيةفالمكلة
وتمهدتشع،أذ~ولنالدولية،السياسةسماءني_ومعنى
وقد.الفرسياالنكليزيللتحالفالصالحالجووتخلقيق،الط
نيفرنساانكلترامحارفتالترذهذاأواثلففيسابق،لهذاكاذ

(904سةاتفاقهماإلىسريعااألمرآلثماستطاعت،ماالمغرب
.نإنكلتراعجب<والهذامنغزووالالمغرب،ظهرعلى

التاريخفياستحقتقدالعهود.وخيانةوالخداع،المكربسياسة
بالسوريينفتغدرنفه،التاريخيعيدوقدالغادرة»،«آلبيونلقب
وفوالظالدابر،أمىبالمغربغدرتكماغدا،أواليوم

األمركاذكمابقوةالدولتينعدراثجةالحلفومالةمتسابهة،
على~صانكلتراكانتوقدالعرين،الترذاذعفوفي

)،9د)ه5(_»بوزدامالاليالمؤتمرانعقادقبلالحلفمحقيق
لهكانتفرنسابجوبنيةاالمطياالعلةشورشيلتما>ولعل
بذلك.وثيقةهلة



والفعلية،آمرةانكلترامنتنوقعالأنينبغيهذافألجل
الدولةهز»مساندةعلىنعولأنيصحكيفإذمجايا،عطفا
نكثتعودمنفكلوالتقلب؟والمكر،النفاق،علىمراتالتي

مرةفيهينكثهاأنعلىقادرأولى،مرةبالمغربونكثهاالعهود،
ومصالحه.أغراضهتقتضيهامرةكلوفيثانية،

الفرنسية،بالحمايةتعترفلمالمتحدةالوالياتإنأ~يكا:
لمأنهاذلكالمغرب،مسألةفيفرنسامعاتفاقأيلهافليس
إيطالياكانتكمالفرنسا،المزاحمةالمستعمرةالدولمنتكن

وألمانيا.انكلتراوباألخصوسبانيا<

بالمشاركةإالالمغربشؤونفيالمتحدةالوالياتتتدخللم
ولكنها(،906سنةالجزيرةومؤسر،6880سنةماريدمؤتمرفي
الجلسةنيتحفظاتإبداءبعدإالالجزيرةعقدعلىتمضلم

المذكور.المؤتمرفينوابهاتوقيعإزاءهذاوتسجيلالعامة<

والعمدةساس3االجزيرةعقدالمتحدةالوالياتاعتبرتوقد
بالمغربالدولعالقاتيحدأالذيالدبلوماسيالنظامفي

ودولته.

بطنجةخاصنظاملمتقرير1923فيدسمبرالدولاجتمعتولما
إيفادعلىاقتصرتوانماالدولي،المؤتمرهذافيتشاركلم

فيالداخلةالدولعزمتلما(،928سنةوفيسياسي.مالحظ
إيطاليامطالبلبحثبباريسمؤسرعقدعلىطنجةنظام

بتلكالمحاثةاالوليةالمؤسساتفيموكزهابتوسيعوارضاشها
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الخارجيةوزارةقالت(،928معاهدةتطبيقعقبالمدينة
أيالمذكورة،الدوللدىسفراشهابواسطةكلمتهاإذاكاألمريكية

الجزيرة،بعقايخلماإلىالمؤتمرقراراتتؤديأنخشيتأنها
التحذيرسبيلعلىذلكإلىالدولتلكنظررسميأفجلبت
بأنمطلقأتسمحالأنهاصراحةبكلوأوضحتمعا،واإلنذار
الباببمبدأالمتعلقةالعقاذلكنصوصالمؤتمرقراراتتمس

حقوقمنكلهبالمغربلرعاياهاماتؤذيبأنوالءالمفتوح
ومصالح.

المعروضةمذكرتهافيإذاكالمتحدةالوالياتاعترفتءنعم
ومعنىءبالمغربسياسيةمصلحةأيةتملكالبأنهاالدولعلى
والالبالد،هذهفيسلطةوالنفوذأيبسطتنشاالأنهامذا
حفظيعفيهاماكلونماذلك،ترومدولةكلبمعارضةتعنى
وصيانةطرأ،الدولبينالمساواةأساسعلىاالقتصاديةالحرية
وضمانالخ،وأمالك،ماديةمصالحمنبالمغربلرعاياهاماكل
تخولهاالتيالعامةاالمتيازاتمنأمريكابهتتمتعماكل

الجزيرة.وعقدمدريد،معاهدةوباألخصإياها،المعاهدات

الفرنسيةالحمايةتفقدهالمأمريكاأنكلههذامننستخلص
لمأمريكاإنأخرىوبعبارةبالمغرب«سابقألهاكانالذيالمركز
التياالمتيازاتمنبهتتمتعبقيتبماخصوصابالحماية،تعترف
ومنذكامآلحقيقياتطبيقأالحمايةتطبيقسبيلفيكأداءعقبةهي
جديدةوضعيةأمريكااكتسبت(ء942سنةبالمغربالحلفاءنزل
التموين.بسبباالقتصاديةثمالحربيةالصفةعليهاتغلب
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أنهاسوىءالمغربفيأمريكافوايابالضبطنعرفالونحن
عنالقناعتكشفأنتشأفلمالحربية<العملياتفيمنهمكة
وقدلها.الصالحةالظروفو~ءوقتها<حلولقبلالنودياتلك

فيالحربوقوفإثرومهلءببطتتضحأمريكاسياسةأخذت
موقعهبسبب_المغربأناألحوالاثنقربهتشعرومماأوروبا.
المصالحذاتالكبرىالدوليهمأصبحقدخاصة_الجغرافي

عزلتهافارقتالتيأمريكامنهاوباألخصالعالمية<والمسؤوليات
إلىالخارجيةسياستهافيقويااتجاهأواتجهتءالتقليدية
األخرى.القاراتبشؤونالكبيرالجدياالهتمام

صرحماالمغرببأمراليومأمريكاعنايةعلىبهنستدلومما
لهأثبتتفقدإفريقيا،بشمالالخاصةاالقتصاديةالبعثةرئيسبه

كالماالماضيأبريلشهرفيبطنجة،األمريكيةالمفوضيةنشرة
بالعربية:نصهماقالأمريكا،إلىعودتهإثرألقاهخطابفيورد

ننامعنالتحدثخصوصاالالئقمنالمناسبةهذه«أوفي
إنبها،إيمانيالمساءهذاأعلنلمبادىءرمزأبصفتهالمغرب
األساسيةالدوليةالوثائقإحدىيعد6906فيالجزيرةعقد

البالدههذهوداخلالمغربمعاالقتصاديةبالنشاطاتالمتعلقة
أيبدوناالقتصادية<<دالحرية0هيالعقدذلكفي0<مراقبة<0وعبارة
قوةكلتقديروقعقدبأنهموقنأولستالمساواة<عدممننوع
هوعليهباإللحاحالعا«ةجرتالذيمنهافالجزءالجملة،هذه
غيرالمفتوح،البابمبدأويعنيالمساواة<«،عدممننوعأي«من
لهاالمساواة<<عدممننوعأيمناالقتصادية««الحويةالجملةأن
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فهي،0دتجاريةد0منأوسعاقتصاديةد«0«ولفظة...جدآأوسرتأويل
فيبواسطتهاجهدهاإلنسانليبهالنشاطاتمنتامةسلسلةتشمل
ينطويالذيالعقدبمضمونمؤيدالتأويلوهذاالحياة،سبيل
وكذلكعمومية<وأشغالإدارية،ومصالحبنك،إنشاءعلى
الضماناتعلىالمساءهذاوألحأخرى،داخليةاقتصاديةقضايا

ذاتهاحدفيمهمةألنهاالءالمغربفيبهاالمعمولاالقتصادية
عنلدفاعيالحقيقةمننغمةيعطيمثالأيضأألنهاولكنفقط<
.االقتصاديتين<<والمساواةالحرية

.فرنسيةدمص•ييو~

ا)كاممه9)أ999مه75أ911ر(أ95)972أ)9أ(لما929«79)1)9كاط921()لما~9
972_92نا~5)7))ال9ال_9،729)1)711)9لما59أل18كا9.9~929)أ1~
9أ995~911)297)أ_)1(599919أ2(7)9أ9لما9أأ7أ.)7~91179أ)(أ9أ1

(_(~6ثه5أ275~9~~_آ951()لما~95~09االة19)اا5اااأ922ا9أ)ه83الاد

أل0اا0اا89الالا)اد9911<927771_7995ثه)أألأ)99911915أ()9لما77995مه
أ9_729مه9)9لما59أ)أ99مه95959.كاأ)(ط955أ9(1~909ا1)80~9

972(5ى91)999»179)1أ)9ا«95).))5~أ_9))9999()9ا7أ9ال5729(5»لماا
الى1(9()أ9ال5)أأ9(د.

«51199أنا59755ثا92لما9أ.9اا7)أ79)ط9أ،909)ال9أ8_0299_9
99))9)ط1)759.(97217أ9~9مه9((9أ،»5لما2_79لما9(_99)1أأ15أ5)9
~لما)أ~ط()أ.959)))75725لما9)أ19)أ19ال7)أ(9((57797أ2(929أ11أ،99
_9(7ط99299لما792)..~999ا1~7أ1)_97أ12759كاأ.))92)9،99)19»

12أ9لما759259ال9لما119)أ1967)أ_9((7لما119أ21)92كل29)79أ011
_97ثه90له9هله.كل•7209•••)9)921119ثه))9979))1أ9لما9((95)9لما(5
(97289لما9ى))9)21(أ192أى7(((ر_آ)911)9))119_5927أ9~9ال19(9)9~95
79)أالأ)795لما)29ال9959911نا9أأ95_أأ9أ952129)_92مه9~79أ729.
~9ا)9)اأأ92كا)ثه5أ)9)951)ط09ألال03399•909)اا93الا09•01،7»)



أل9أ)اا0اام9أنا،9)21929(1~•299،9أ)9)1~)ال19~929لما9ر•592095
7أ995ر9)995)8777الههطأ.كاله95م7أأ15أ0له09)الألأ7295أأل_395
999ا)9ا8أ9لما95)(اأ92أ9له25••()أ15أ5)59999أ52لما2_95ال737أ)أا95
990ا10ا21أ0له2995أال557)1)(9_3299ر5911911(ال9()192)972مه9»
9لما9_(5995)1•اأ2ا902)9)ا»995«91••95»اأا9اأا9ره)219أ95ال55أ
ط972،9ال799أ،ألما911أل9))919.9ألما992)19لما219)19)9~2979)أ(9
7()17~9)9)159~9(7كاأ(92)99)~9_997)أ(9.99)19)8أ9لما95...م.

بنظامتتمسكتزالالأمريكاأنالكالمهذامننستفيد
المساواةأساسعلىاالقتصاديةالحريةيخصفيماالالجزيرة
عليهاتتوقفالتياالقتصاديةالميادينجميعفيبلفحسب،
بحقتعتقدأمريكاأنهذاومعنىالعصر.هذافياإلنسانحياة
دولإحدىبصفتهاوذلكالمغربفيلهايتعالمجالأن

مناالقتصاديةالحركاتجميعفيفرنسالمزاحمةالجزيرة
منوغيرهاومعادن<عمومية،وأشغالومصالحمالية،مصارف
االقتصادية<<دالحرية0عبارةتفيدهماوهذاالطبيعية.البالدخيرات

الجزيرة.عقدفيعليهاالمنصوص

فإناذ،الميدهذانيمريحالعقدهذامنالسابعفالفصل
علىاالقتصاديةالحريةمبدأتطيقأذعلىتص(05مادته
المملكةفيالعامةمعالمسارتسفيرعدميقتضيالمساواةأساس
الحكومةأذ(06مادتهوتوفحالخامة،للمصالحالشريفة
الماعةأواألجبيةاألموالبوؤرستستعينأنرأتإذاالشريفة
باألشغالالقيامأوالعامةالمارحاستغاللأجلمنالخارجية
الدولفإذالخ)تلغراف،مرامي،سكك،(طرتى،العمومية

_رر



تامةالمغربيةالدولةملعلةتبقىلكيالعملبحقتحتفظالموقعة
العامة.المصلحةذاتالكبرىالمشاريعجميععلى)5أ).»(ء»ة
فيماالشريفةالدولةتخولهاالتياالمتيازات(07المادةوتزا
مبدأأساسعلىإالتنفذوالتصحالالمشاريعلتلكيرجع

قيا،والفرقأيبدونالدولرعاياجميعبينالعموميةالسمسرة
هيشةمعالمخابرةالمغربيةالدولةعلى(08المادةوتفرض
السمسرةفيالدولجميعرعايايشاركأنأجلمنالقناصل
الدولرعاياتفضيلوعدمالمزاحمةحريةأساسعلىالعمومية
الحكومةتلتزمهذاولضمان)،609(مادةبعضعلىبعضهم
علىالقناصلهيشةمعسلغاباالتفاق((0مادةفيالشريفة
التيهيالمغربيةوالحكومةالعمومية.السمسرةوشروط.ماليب
الدول<رعايامنبهاغالىمنإلىالسمسرةإسنادمسألةفيتبت
لها.مصلحةتفضيلهفيورأت

التيفالدولةءمصراعيهعلىالمزاحمةبابيفتحوحدهفهذا
مجاالذلكفيتجلاالقتصاديةالوجهةمنالمغربتجهيزتويد

وأنهاخصوصااليومالمتحدةالوالياتترومهماهذاولعلفسيحآء
أنولهاالجزيرة<وعقدمدريد،معاهدةبغيرالمغربفيتتقيدال

المشاريعمنبهاستبدتفيماالحسابوتناقشهافرنسا<تراجع
عقدبتطبيقوليسالحمايةباسمسيطرتهابسبباالقتصادية
بينالمزاحمةوحريةءالعموميةالسمسرةيغرضالذيالجزيرة
الدول.رعاياجميع

مزاحمةإقصاءفيتفكرفرنساأنهنانذكرأنالمناسبومن
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فيجدآعظمشأنهالذيالمغربيالمخزنيالبنكعنالدول
الجزيرةعقدفيعليهاالمنصوصمدتهستنتهيوالذيالمغرب

شورىمجلسفيالمسألةهز»أثيرتوقا(<946دسمبر3(في
إنهاقائالالحاضرينالمقيموطمأنالفرنسي)،(القسمالحكومة
بباريس.القانونيةاللجنةفيالبحثتحت

التياالمتيازاتأنبالمغربأمريكاعنذكرماإلىويضاف
ألحمايةسلطةبهتهدممعوالتتخذهأنتستطيعقويسالحفيهلها

الحمايةعنصفحأتضربأنشاءت_إنوألمريكا_هدما.
بلوعامياللفياألسامىهوالذيالجزيرةلعقدمخالفةبصفتها
سيادةهيعامةمبادىءعلىيرتكزوالذيبالمغربالدولي
والحريةالمغربية،المملكةووحدةواستقالله،السلطان
هذهأحايطبقأنيعقلوالالمساواة.أساسعلىاالقتصادية
وقررتالموقعة،الدولاجتمعتإذاإالاآلخر،دونالمبادىء

مؤتمرعقدهماكلإذأعنه،بالرغمأوالمغربمعباتغاقهذا
آخر.دوليمؤتمرإاليحلهالدولي

منهيالتيروسياعلىأيضاليصدقهنانالحظهماوإن
أمريكا.مثلاحتفظت_والتيالجزيرةعقدعلىالموقعةالدول

كاملة.الرسميةبوضعيتها

فيللتدخلبهاتتوسلأنأمريكاتستطيعكبرىوساثلتلك
وحمايتها.فرنسانفوذعلىوالقضاءجديد،منالمغرب

التي(الستراتيجية)الدفاعيةالمراكزهيأخرىوساثلولو
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ومالمةالعاماألمنتهممنطقةبصفتهبالمغربإحداثهاتعتزم
الدوليةالسياسةتشفأصبحتاآلنومنقيل.كمانفسهاأمريكا
تفكرالدولأنأشيحفمماتلميحأ،ورائهاماإلىوتئمحشفوفآ،
فإنماهذاصحفإذاكله،المغربعلىدوليةحمايةوضحفي
منطقةالمغربوباعتبارالجزيرةعقدباسمالدولعليهتقدم

تدلكماهذافيتفكرالتيهيأمريكاولعلعامة،استراتيجية
األحوال.اثنقرعليه

نشرتهاالتيالتسريحاتبالمغربأمريكااهتماميؤكدومما
تعريبه:ماقالاألجنبية،المزاحمةعنللمقيمباريسيةجريدة

يهتمونإنهمبمغاالة،ثرثارينكانواربمااألمريكيينبعضد«إن
منافذلمنحهمقابلةأرضبكلكاهتمامهمولكنبالمغرب،طبعأ

الوحيدفالموضوعجديدة،جويةومواصالتتجارية،وآسواقا
سلطانيرتشيهوماذاطنجة،هوفضلتم،إنللنزاعآوللمناقشة،
هذهعلىسلطتهجاعبامترمهتمإنهطنجة؟مسألةحولالمغرب
يستعيدأنباريسمؤتمرعلىستقترحفرنافإنولهذاالمدينة<
األوقات<<.أقربفيمكانتهالسلطانيشلالذيالمندوب

الفرنسي:النصويلي
~))92)7أ115__9ه(اأاكاأا»كا1)كا9»)ال9)989)9)7كاكاكاط7ط2~5ر.أ5
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دهاه.ددءءه

ماأذيعلنالمقيمأذيقولاستدراكااإلتامةشرتهذاإثر
يمحالهذاولكن<حديهيطابقالالتسريحاتميإليهنب
التسريحاتنيهومااليوقحالألنه،وانكارانفيايعتبرأذ

تلكعهعبرتماأذنعلمونعن،كذبأومدتىالمأثورة
إنماالمقيمفاستدراكواذا،واإلتامةفرناظرهوالتسريحات

<وبعبارة•الذعةمرةلحقائقملتسعانتتكذيبقبيلمنهو
اليومهيالتيتكةالمرالياسةشبهاتمناالستدراكذلكإذ

.عامةفرنساسياسة

خطابفيومانطرالرئيسبهصرحمانالحظخاصةوبصفة
قال:ببوردامالثالثيالمؤتمرإلىسفرهقبلله

اجتماعأثناءالمذاكوة~نبدأحينهاتنتظرنيأخرىمهمةهناك0د
أننستطيعالفإنناالصلح،معاهدةمقدماتفيالكبار_الثالثة
المطالبةغيرمنالمتحدةلألممالبشريةالنخبةدميراقأننقبل

هذهمثلتكونبأننسمحأنتنطيعوالعادل،بتعويض
وباطال<<.عبثأوقعتقدالتضحية

.غرنسي•مص•وبقو~

))...اا~9الط)29ته)9.19_7))9~(ار•9259~لما5•297أ(اال9ا1~95
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فآتبالمكاالمطالبةعلىأمريكاعزمرسميأيعلنقولوهذا
هذهفيبذلتهاالتيالدمويةالتضحياتمقابلفيوالتعويضات

.الحرب

فيحازمةنشيطةسياسةسلوكعلىمصممومانطرأنويظهر
علىأدخلهالذيالتغييرجليأهذايوضحومما،الخارجيالميدان
الرئيستجاريقويةشخصياتإلىكبرىوزاراتبإسنادالحكومة

يعدهالذيبيونسالخارجيةوزيرهؤالءومنالسياسية،خطتهفي
أخذأمنهوأكثرالسابقالوزيرمنوطنيةأشداألمريكيون
:هذافيالصحفبعضكتبتهومما.بالحقائق

أنتريدلقوتها،واعيةوهيءالمتحدةالوالياتحكومة«أإن
التعجبفيأحدينكرالماوهذاءمكانكلفيحاضرةتكون
ماءبوجهتكونأنعليهافيجبإنعزالية<نتكلمذ:ا0ذءمنه

المستغربمنليسأنهكماوسط،وضعيوجدالحيثعالمية»
أنأجلمنبهخاصينوجالعلىالتوفرومانطرالرئيسيريدأن

علىنادىولذللنهوالحرجالصعوبةتلكمثلفيلعبةيلعب
سنيتينيومىمستومحلليحلبيونسجيسالبرلمانيالشيخ
الخارجية<».لوزارةكرئيس

`~~كوهسيه0•طأوورط
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بالمغرب،القرنيةالصحافةوددتهارنةالكالملهذاكانتوقد
:بقولهاعليهالمغرب<<أدصدىجريدةمحلقتفقد



الهذاولكنالشرف،الغلونيهذامنعليكمباثهدداحذروا،
فيدوليةحمايةعنفوراتحدثتالتيالشارعبتعاليقيسمح

أنهايلوبحالتيطماعاأليبروالهذافإنوباألخصالمغرب،
سلطةالأنهالسعادةمنالخواصبعضلدىتشتعل،أخذت
للسلطانمملوكةهيالتياألمبراطوريةتلكحولوذلكلهم،
فونسا<«.ضمانةتحت

الم72~92»79لما5ر527)1~9أ9الر_9>999ال995~)19)1219لما2ر_7أ5

•9.7()7)ال92أ59ط75•9،95_كا)971)7(أ95~9ط_ال)99أنا98)ط82»
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9)5)(لما9)الر،9أ893ألما5أ)أ)9ط75_95~9،1ألأ)أه59أااهىعماطع)هالع

23أ.له22أ82••19مة995كا82أ.ال،أ)9)5ر((9أل29ال59ا8911)57115)الط9~

8)أ9ر)الط9ال2~999)اكا2)أكاا99ال7ط32أ)9)1)ططلما»_13()59ال5_3

8918أ)()9~9(3كا237199م.

الماء،علىبالرقمأشبههوالذيالكالمهذاعلىفعلقال
الصريح،الرغوةتحتالمثل:معنقولبأننكتفيوإنما

.محضه!عنالحقوسيصرح

باوزةمتصبحبطنجةأمريكاوضعيةأناآلناألهورآكدومن
وردكماتقدير،أقلعلىإيطاليامحلستحلإنهايقالإذجدأ،
الفرنسيينالسياسيينالكتاببعضبواسطةواشنطرن،منالخبر

تحبذاناللتينوفونساانكلتراتخالفأمريكابأنالمطلعين،
أنالمتحدة~الوالياتترىبينما(«923سنةنظامإلىالعودة
مجلسوقابةتحتوضعهايجباستراتيجيةمنطقةطنجةمنطقة
كلوعلىالقديم.للنظامقلبقيل~هذا_كماوفيالعام،األمن

__،



نظامبتغييرطنجةمسألةفيتطالبأمريكاأنالمحققفمنحال،
فيالتدخلتريدالأنهاعلىنستدلهذاومنكليأ،تغييرأ(923

بالذوأمروهذاكان<ماعلىكانماإبقاءأساسعلىالمغرب
.بالمالحظة.جدير

للعيان،قريبايبدوقدوماالسر،فييتهيأمانلمحتقدممما
المسألةفتحوإمكانطنجة،علىالدولنظروجهاتاختالفوهو

يدهماوفيوروسيا،.مريكةيدعلىخصومأجديد،منالمغربية
وضووواتالعام،واألمنالجزيرة<عقدسالحالقويتين

بالمغربأمريكاأمريضخمقدأخرىجهةومناستراتيجية،
فيهاوطبقبالدنا،علىانسحبإذافيماالوصايةنظامبسبب
تطبيقأ.

تقديرمنقطنغفلهماالأنيجبمهمانعنصرانوهناك
العامالوأيوهماواستعمارها،فونساإزاءأمريكاموقف

الصحافة.الكبرى:وأداتهاألمريكي،

االستعماريةالسياسةعلىفيسخطاألمريكيالعامالرأيفأما
وهذاومناسبة،حينكلفيعليهاوتثووالحليفةالدولتتبعهاالتي
كتبتهذاوفيالهند،فيموقفهاتغييرعلىبإ~احداما

نعربه:ماالجرائدإحدى

الذياألمريكيالعامالرأياكتسابعلىتحرصإنكلتوا<دإن0
لندرة،فيالبريطاني<االستعماريالنظامعلىانتقاداتهقوبلت

تامةغيربكونهاتؤولأحيانأكانتكماشديد،باستغراب
.0النزاهةد
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لضقفعهالعملوهوبغرض<شربةاالنتقاداتهذهتكوزتد
،عليها~1بإظهارالمتعبدةاألمموجلب،1.نكلترمركز
إلىودفعها،ايضا1نكلر1لهنطتماوهذا،لدعوتهاوالصر
وبينبيهاستحولأنهاتطنوبهذا،وغيرهاالهدإلنصافالعمل
.الطافرةالدولبإحدىالتعلق

هذانيعظمةتوةاألمريكيي1لر1ذ11هذمنفيتمح
وجدت.ذالمضطهدةالشعوبيدنيفتالمؤثروسالحالعمر،
.البيل.ليه

نإذ.الكبرىالرأيذلكة1د1.األمريكيةالصحانةوأما
قدمهاكبيراآشطإذبل،كوليةالدفرناعلىساخطمعظمها
ء«دد))هه)م(ءأطاإل~تىعلى،لفرنابالعداءالعالمنياشتهر
.وخارجهاأمريكانيجدآلعظمالصحفيةالكتلةهذهشأذواذ

.شذوذاعهاشذما.ال.األمريكيةالصحانةلموفوتوميحأ
المذلةبماسبةثد1لجر1بعفىكتبتهماشتاليومنرساإزاء
:ريةالسر

للجزالنية1لعدو1القوميةالياسةسببهادمشاباتاخط.ذ>>
نيبالغوتد،واشطرنيالمالحطوذيعتقدهماوهذا،دوكول
.ستالين<<علىاالعتماد



فذلكة:

عنوباألخصالالث،الكبرىالدولعنذكرنا<ماكلإذ
العواملجملةعلىوبوتفاالياسة<آذاتىاللييريكاوأهروسيا

ررم



القدر؟حكمالحذريدفعوهل

•انتهى•



الحقبالمبدأعمألاالستقالللتشريعالحاسمةالخطة
تعطىوالتؤخذالحرية

يجتاز،العالمإنالشعوب:مصيرتقريرطوراالنتقال<طور
يمتازالطوروهذاالسلم،إلىالحربمناالنتقالطوراليوم<

مطامعهالتحقيقالظافرةالدولتبذلهاالتيالمختلفةبالمساعي
الوحدةأخذتهذاوبسببالعالمي،السلمنظامباسماميهاوه

الخالفوغدافشيثأ<شيثآالدولبينتتالشىالحربزمنالمبرقة
جمعلتسويةيرجعفيماوذلكخاصةالكبرىالدولبينيبار

طورإنأخرى،وبعبارةحلفتها.أوالحربأثارتهاالتيالمشاكل
لتقريرالمنتصرةالدولتحاولهاالتيبالمحاوالتيمتازاالنتقال
مصيريقرعلمفرانيسكوسانومؤتمربأسرها<الشعوبمصير
مجردنظرينظاموضعبهاهتمماكلوانمامنها،شعبأي

الصلحإبرامبعدالمتحدةاألمملجمعيةأساسايتخذأنيصلح
السبيلومهدالطريق،شرعإنماالمذكورفالمؤتمرنهاثيآ،العام
لنالمؤتمروهذاالقادم،الصلحلمؤتمربحتةنظريةوجهةمن

بمعنىعملية<وجهةمنعامةالدوللهتستعدأنبعدإالينعقد
عليهاا~وضةالمشاكلشأنفيالدولتتخابرأنمنبدالأنه

الحلولعلىبينهافيماوتتفقنظرها،وجهاتفيهاوتوحداليوم،
هذهميقرالذيالصلحمؤتمرعقدعلىاإلقدامقبلالصالحة



نهائية.رسميةصبغةبهاالمتعلقةالخططويكسبالحلول،

مناالنتقالطورالطور،هذافيموقفنايكونماذاواذا
مصيرتقريرشأنفيالدوليةوالمفاوضاتالسلم،إلىالحرب

الشعوب؟

علىأنعتمأوبعبارة<سيكون؟ماوانتظارالسكونإلىأنركن
منالمتحدة><األمم«دميثاقتضمنهومافرانسيسكو<<«أساننتائج
أحوالتحسينمجالفيالمستعمرةالدولإلىتنسبوعودمجرد

الوصايةنظامإلىأنطمثنأمرها؟علىالمغلوبةالشعوب
نعرفالواأليالمتحدةاألممميثاقفيوردالذيأ»دءءاد»دا)(ده

_شملناإن_نوقنوالسيشملنا،أنهفتحققوالشيئا،عنهبالضبط
عنالجوابواالستقالل؟الحريةإلىقاصداتوجيهاميوجهنابأنه
معشر_علينايقضيالمطاعاألقاسالواجبأنهواألسئلةهذه

دعة،موقفموقفنايكونالبأن~الغيارىالحزمةالعاملين
وتعملالشعوب،جميعفيهتتحركوقتفيوانتظار،ءوسكون
علىمستقبلهاوضمانةمصيرها،لتقرير_وخارجآداخال_جهدها
واالستقالل.الحريةأساس

معوبالتضامنالمضامين،الضعفاءساثرمثل_نتمنىواننا
أن_ماحاإلىالطيبةوالمقاصدالحسنةالنودياذوياألقوياء
حيثفيفوزالعصر،هذامعجزاتمنالمتحدةاألممميثاقيكون
كبيره_العالمعلىويبسطالباثرة<األممجمعيةمكخاب

ءوالسلماألمن،أجنحة_وأسودهأبيضهوضعيفه،قويهومغيره،
..المتمنيات.منهذاإلىوماوالسعادة،ءوالحريةوالعدل<



السدادمنوليسالتمني،بمجرديكونالالمنىإدراكولكن
واتخاذاليقظة<فياألحالمقبلمنيكونمسلكأنسلكأن

الدقفيعملييننكونأناألسدالرأيبلناجزة<حقائقاألماني
طوعنكونالكيأنفسنانجهدوأنجميعها<أعورنامنوالجل
بنا_فاألخلقشاءت<وكيفماءشاءتحيثبناتسيرالحوادثقياأ
والخائضينمجالها،فيالعاملينمننكونأنهذا_عكسعلى

سبيال.إليهاستطعنامتىخلقهافيوالساعينلغمارها،

وضمانةمصيوناتقريرنهملأنلناليسالخطاب<وفصل
بعاتخسرالكيجادةالشعوبفيهتعملوقتفيمستقبلنا
وتنتهيالقتال<بانتهاءتبتدىءالتي<0السالمد«معركةالحرب
المرحلةهذهفيفالعملالعام،النظاموتقريرالصلح،بمؤتمر
أوغدآنربحهالقداليومنحسرهماوأنجدا،وحاسمحاسم،
فعال،أعورهاوتستقراألمم،مصاثرتقررعندماأيغد،بعد

الكبرى،فرصتهوتنقطعالمجدي،العملأبوابهكذاوتوصد
.مندم.اساعةوالتالندم<شرإلىأمرناويؤولى

حثيثا،إليهونسعىنتوخاه<أنيجبوماذاإذا؟العملفما
الصلحمؤتمرإلىنجتازهالذيالطورهذافيالحزيملهونشر
العام؟.

أنهوتأكيدااآلنأؤكدهوماسابقة،فرصةفياقترحتهماإن
عظيمينألمرينتشميرآنشعر

الكبرىالدولواقناعالمغربية<السياسيةالمسألةإثارةأوأل:
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جدولضمنتدرجبأنجديرةمغربية«مشكلةبوجودخاصة
وفياآلن،بتسويتهاوتعنىلها،تأبهالتيالعامةالعظمىالمشاكل
.السالممؤتمر

وخارجآد.أخالومعنويا،مادياوعالنية،سرااالستعداد،ثانيا:
ولربحهاالحماية»علىسنشنهاالتيالجديدةالمعركةلخوض
واالستقالل.الحريةسبيلفينهائيا



•لىاآلوالمرحلة•

االسقالل:بتشريعالمغربيةالمسألةإثارة

جديةعمليةبصفةالمغربيةالمسألةإثارةإلىالسبيلكيف
_استقباالأوآنا_الدولوتحملالعالمي،العامالرأيأنظارملفت
ءالدوليةالمجالسفيالبحثمنحقهاواعطاشها0بهاالعنايةعلى

.العامة؟والمؤتمرات

وأجداهاعمال،وأيسرهاوقتا<أنسبهاولكن،شتىالوسائل
واعالنصريحا،إلغاءالحمايةإلغاءهو_نظريفي_ونفعاأثرا

.شعبياإعالنااالستقالل

المخابرةالملكجاللةمنالتمساإنما(944حركةفيفحن
هذامنشيآوقعفهلالمغرب،باستقالللالعترافالدولمع

السؤال.هذاعنالجوابلكمأتركنفسه؟

خطوةكانتتدالعركةتلكأذفيعديشكفالأناأما
تكنلميقال.والحقولكنها.ذاته،حدنيعطيمآوعمآلأولى،
فالفرتىالوقت،ننىنيلالستقاللإعالناوالللحماية،إلغا>
أكبرالتياألولىالعركةحمكواذاووامح،بينوذاكهذابين

مماأبدعاإلمكاذفييكنلمأنهتولعلىشأنها،وأمظمأمرها،



تحطيمآءالقيودولنحطمأمس<فامنامااليومفلنتدارككان،
والصدعالحماية،بصرعوذلكفكا،أعناقناعناألغاللولنفك

باالستقالل.
تعلمونلولعملمرانهاآلونة<هذهفيأكيدواجبهذاإن
ومقيدإرادتنا،لمحضتابعإنه~يسيرسهلوأمرعظيم،
:العالمأمامنصرخأنمنيمنعناأحدفالإقدامنا«بمجرد

االستقالل!~<<وليسالحماية!.د«لتسقط

غار»لشنضروريالشعب<وباسمالنعب«منالنداءهذا
باطلعلى_اثهشاءإنالقاضية_الحملةوبدءاالستقالل،
االستعباد.ورهنالحمامة،

بالنسبةثانويولكنهفمهم،باالستقاللالدولمناالعترافأما
واالستقاللوجوده،يسبقالبالشيآاالعترافإذتأسيه،إلى
أبدآوالعطاءالهبةسبيلعلىيبذلوالأخذا،بالفعليؤخذإنما
كناواالاآلن،وبعداآلنبمقتضاهونعملنعتقده<أنيلزمماهذا
..واد.فيصيحةيصيحكمن

الحمامة:جندلةفيالموخاةالمقاصد
هو:االستقاللواعالنالحمايةبإلغاءنقصدهماأولإن

العالقاتنظامهدمعلىتقوممغربيةسياسيةأزمةإحداث
شديدخالفؤنارةعليه«المسيطرةوالدولةالمغرببينالسياسية
وفرنسا،سوريابيناليومالقائمالخالفنوعمنوذلكبينهما
مشكلةلوجودالمتحينةالدولإلقناعضروري_عينيفي_وهذا
جهاناتسوية.سنعملبتسويتهاالعنايةعلىوحملهاكبرى<مغربية
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فإننا.خرى،جهةومنجهة،منهذامرضية<صالحةلتكون
ترتكنياللميالدبلوماالقانونيالمستندنبطلءالحمايةبإلغاء
وضعيتهارسمممزقشرونمزقالدول،والىإلينابالنسبةعليه

عليناالمفروضنظامهاونتركالمغرب،فيالعامةاالستعمارية
عظيم«بمكاناألهميةمنكلهوهذاوويح،والوأسبالميكآل
الحربمحقبالمصريون_محليهأقدمماتنذكرالمناسبةوبهذه

إلغاءموابالغهالبريطاني،المعتمدإلىالوفدذهابمنالكبرى_
هذامنبلفالعامة،الشعبباسماالستقاللواعالنالحماية،

كلبناءفيالشديدالصرعوهأاالصريح،األساسيالهدم
قال:إذشوقيدروثهاستقالل

الذئبايقطعحزمااثهكنانةفالعدمتمقطوعالحمايةر.س

سيقطعبأنإيمانااألنينالعننبرأسهاكذلكنحنفلنصلح
للباطلفإنفسادا،المغربفيوعانواظلموا،الذينالقومدابر
صولة.وللحقجولة،

رسميا:إعالنهاقبلعملياالحمايةفرفتكيف

المغربعلىتفرضأذقبلعمليأتأمستالحمايةإذ
بوجدةثمالبيضاء،بالدارجيوشهافرناأنزلتفقد0رسميآ
فيتتوغلالجيوشهذهأخذتهذاوبعدرعاياها<حمايةبدعوى
هالسظروفونيألسبابوفاسمراكرإلىفوثبتالداخل،
بايهباحتاللالمغرب،نيفرنساتصكتولماتبيانها،محل
إلىعماتوناس،عراكىمماممتيولحريقوالسرتي،الغربي
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علىبالحصولوذلكالواقعاحتاللهاوتسرننهائيا،~مهاثبيت
السياسية،السيطرةوبسطااعسكري،بالفتحخل<<التلصك0«

ددبمعاهدةيسمىماالمغربعلىفرضتأنهذاأمرمنفكان
االستعمارية،خططهاتنفذأنفرنسااستطاعتبهاالتي«0الحماية
تدعيالاآلنفرنساوالخارج<الشعب،نظرفياستيالءهاوبرر
التيالحماية«<د«معاهدةباسمإالرقابنافيوالتحكمبالدناامتالك
(<944عاماالستقاللحوادثفيضدناالكبرىحجتهااتخذتها
كلهابخطةمسبرقةألنهاوسياسة،شرعا،باطلةالمعاهدةوهذه
سلبعلىومستندةالغاشمة<بالقوةومفروضةواعتداء<تهجم
ومغلوب،غالبأساسعلىوقاثمةالضعيفحقوقكاملالقوي
فرضناإنوحتىشرعية،غيرلمكية0<زوردرسم0بمثابةفهي
بينحرةرسميةمفاوضاتعننشأتددصحيحةد«أنهاجدال،
فإنهمقبوالهتراضياإذاكالحكومتانوتراضتهاوفرنسا،المغرب
ينقضأنالدبلوماسية_عرفوفيالدولي،القانونفي_يسرغ

لهابدية9اتزعممعاهدةتوجدالإذأمس،أبرمهمااليومالمغرب
وتتقلبالعصور<عليهاوتمرالمتعاقبة،األجيالوتقيدوالخلود،
ماإنتبديل،والتحويرعليهايطرأالثابتةوهيالظروفبعدها
والخلدوالءالرجالأيديكذلكتحلهالرجالأيديعقدته

أدمعاهدةأماالماكرة،السياسةأبرمتهلمانظرناوفيتقديس،
تدوسهاأنتستحقوبهذاعظيم<وبهتانصراع،فباطلالحماية<<
وتذروهانسفا،تنسفهاخطومريحعليهاوتتسلطدوسا،األقدام
يوثقحفادآأعناقنا،يطرقغاللفرنساإنالقول،وخالصةذريا.
يشدوكماماأنفأسنا،يخنقومكيساأرجلنا،يقياوكيالأيدينا،



عهدتدشينمنبدفالأبصارنا،تستروغمامةأفواهنا،
يبقيالتحطيماالكلتحطيمعلىبدأقنقدم،أنمناالستقالل_

منبنااليأسوانتهىالزبى<السيلبلغوقدخصوصايذر،وال
منقلبأيظلمواالذينوسيعلمالقصرى،غايتهإلىفرنسا

ينقلبون.

بالمغرب:االستعماريةسياستهاشيفرئساعناد

ومشاركتناباالستقالل،المطالبةحوادثعنبالرغم_فرنساإن
بمبادىءالتمسكواأعاثهاواألموال،بالرجالالحربفيالفعالة
األمممواثيقإلىرسمياوانضمامهاوالحرية،والعدالةالحق

إلىولاللوميلالحربوانتهاءوبعدها،الحربفيالمتحدة
أصولمنشيآلتغييرقطتستعدلمحقوقها_فيالشعوبإنصاف
هذهغايةتزالفالخاصة،والمغربيةءعامةاالستعماريةسياستها
االستعبادية،أجنبيةاالسيطرةتحتالمغربإبقاءكلهاالسياسة
نهايةالماإلىهيكماوادامتهاتامة،مطلقةالسيطرةهذهوحفظ
انقضاء.والله

االستعمار_دولةعلينابهاجادتالتياإلصالحاتحقيقةإن
لهاتنعرضاللهذاتذكر،أنمنأشهراالستقالل_حوادثإثر
بحالتزيدالالفرنسيةالسياسةأنعامةبصفةنالحظ~انماهنا،

هز»تجلتوقدالماديةوباألحصالتافهة<المسائلبغيراالهتمام
فيالمنشورالمقيمشأنفيكبيرأجالالالصرفةالما«يةالسياسة

علىبالرسميةالشبيهةالتعليقاتفيظهرتكماالفارط<مايو12
بالدارالقصرحفلةفيوالمقيمالسلطانبينالمتبادلينالخطابين

م..



والمطلقا،الفرنسيةالحكومةبهاتعنىالالسياسيةفالمسألة
شأنهافيتتقدمأنوالحدثا،مخندنامجالهافيتحدثأنتريد
احتاجتواناألبد!إلىمغلقإذافبابهايسيرا،نزراولوببالدنا
الواردةالبرقيةفيفنجدهقاطعدليلإلىالنهاررابعةفيالشمس

23األربعاءيومالصحففينشرتوقدمقيمه،إلىدوكولمن
حكومةأنللسلطانيؤكاأنالمقيممندوكوليطلبوفيهامايوى

الماديةالصعوباتتسويةأجلمنعنايتهاكلتبذلالجمهورية
الالتيالبهائمأشبا»فنحنزائد،والاليوم،المغربيعانيهاالتي
ربهايهتمأنتستحقهماكلوانمامطلقا،لهاسياسيةحقوق
تكرما.بهوتكرمءنفسههذاعلىقارإنبطونهابإشباع

0المغرب««صدىأيضاكتبتهماهنانثبتالبيانفيوزيادة
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التيالحمايةبروحعقيدالفرنسيونبهلنايمحالذيفالتطور
واالمتيازاتواإلرهاقوالضغط،االحتالل،سياسةعلىتقوم

فيالغالبوتحكمالضعيف،علىالقويواستطالةالعنصرية،
تطورأبتطورنافرنساترضىوأساسههذاشرطفعلىالمغلوب،

.آأبلبسوءسياستهاينالوال0أغراضهايناسببطيثأ

ذاتالفرنسيةالجمهوريةحمايةتحتالسلطانسيادةأما
القلبي،التعاونجوفيالشريفةالمملكةورقيالخاصة،الحقوق
.والواقعالحقيقةفيمدلولهايفوتناالفعبارات
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أشدالدولةمنسياسةحقوقنيلفينطمعأنيصحوكيف
ذلكيصحكيفوالبهتان،الباطلفيوعنادأحق،لكلمنهاعداوة
بشردةمهلأهلهاحقوقفيهاأصبحتقدنفسهافرنساوهذه

االنتقاداتمنالصحفنشرتهماقرأنافقداألخطار<
البرلمانوفيالبالد،فيالرأيحريةخنقعلىواالحتجاجات

خطابفيكذبأيعلنأنعلىدوكول:كرهالذياألمرنفسه،
مذيع:

.<<إوالكماثمللالالسواتانتهتأدلقد
أا)0دءأددءاد»»«دءة5ءدءدد«اءاءء(ااأدطه00.ا!»

ألقضاءفيهمااألمةعلىيقترحبهذايجهروقتماوقر.0ولكن
أنوبماالبغيض،الشخصيالحكمواقامةالحريات،على
بهاأجابالتيالخطبةفي0ورماإلىفلنشريذكربالشيآالشيآ

عن:فيهاتحدثفقداألخيرة،رحلتهأثناءالسلطانوكترل0

مصيوهايرتبطالتياألقطارجمعتنتظرالتيالتطورأدإمكانيات
.األبد<<إلىفرنسابمصير

م~995595مة)أأأ~أ5~ألته9أ)ال(9()9)~99)9ال9295ألما9))911»
•9)1))9هلماأ95كل7أل5_011)•8_95اأ)69591أ9«86<355095أ9999أله~

~9•7•2ط2ا99•••(•

فكيفأبدآ!عراهتفصمالالذيالوثيقاالرتباطهوهذا
أونولفيهيؤكدوقتفيواستقاللحريةبأدنىفرنماتمح
:المألرؤوسعلىنيهويعلنالدائمة،المطلقةعبوديتا
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حسبإالواحدكلموتيمعالالجاريوقتامي0د
اا9دذ
.م72(9)9_995أنا•9ال2)•9ا.39لما11اا95)911)92ال~9ال9

5أال7ط11)999ال~أم959م.

أمبراطوريتهاتسخرأنقبل،زيمنأكثراليوم،تريدففرنما
الشعوبمنوبغيونابناالدوليالميزانكفةوتثقلالسبييهذهفي

وغربا.شرقأالمستعبدة

شورىمجلسدزالفرنسيبالقسمالمقيمخطابوفي
مننفسهاعناالستعماريةالفرنسيةالسياسةأعلنتالحكومة
بصفتهمالفرنسيةالجاليةنوابإلىالنداءالمقيموجهفقدجديد،
التأسيسية،مراحلهافيالحمايةأبطالومنمغربية،مرانةذوي
التعلقذويومنوشؤونه،بالمغربوالدرايةالبصرأهلومن

كلههذاباسمناشدهمثمالفرنسية،الحمايةباستعمارالخالص
واحكامالحماية،قواعدتثبيتغيرإلىطموبحلهميكونالأن

بينالروابطبجعلوذلكمستقبلهاوفبماناألهملي،نظامها
اردفثم()،00«1دءاه(دءاطتغييرأليقابلةغيروفرنساالمغرب

بقوله:هذاالمقيم

المشاكل،منمتفاوتةسلسلةالعامةالحياةفيأاثماأدتوجد
األسبقية،تكونلمنمعرفةالتقليديالمدوسيالجدالومن

منقرارهاالماءاتخذت~اليومأماالسياسة،أماالقتصاد
الحيوية،احتياجاتهفيفظيعجفافالمغربأصابحيثأجلنا
قضيةكلعلىاآلنتتغلبقضيةأنيشكأنأحديستطيعوال



السكان<».منماليينثمانيةمنأكثريطعمكيفوهيأمحرى»

((مأل8)9ألما9ه(الر9585ط.7أ99أ(كاال9تا9الما19•1أ923.9أا.9~95

929.كا9197895>95)(ال19أ<755أ9تا9أ~5الط99~9<9.9~579أل9أه

9أالأأ)ط89~9•ثه99ا19)2آ9ال99لما~9•7ط9أ)أ.9ال9.آله_9ال2»

.(~1رألما~98أ8~7~89_أ9كل0ال2ا10ثا5•~29__ط29تا3599.19295959

8)19أ2(9(9~8)9375،9؟95كا959ااأ75الط)أ97)99(5911119(19

ط9)ال279)))929(~9)لما99الألما919لما951أ9اا_9«8ط9)(79ال)ه9••9»

)8911)5لما2)9)ها79)ال9917:29((197)(7(أ9»8(7»1ال92هال.هر~9اأثأ(.

18أ.أأ99115أأ17)أكا3)15م..

التيالتموينمسرلةبغيريعنىأنألحديحقالأنههذاومعنى
هذاعلىالنزولإاللنافليسفامآل،حكمأالقضاءبهاحكم
كرها.أوطومحآالحكم

شورىمجلس0ءمنالفرنسيالقسمدورةألمقيمختموقد
بقوله:الحكومةدء

لدىترجمانهموسأكونءوفلتانفالنتصريحاتد«أسجل
فيهتقوموانهاءالمغربفيموجودةفرنساإنالجمهورية،حكومة
.باإلجماع»»(تصفيقاتتواصلهأنعليهاويجبهكبير،بعمل



نظامفيالهندزعماءتفاوضإنكلترافهأ»السياسية،حقوقهافي
ماإكمالفياألردنشرقحكومةمعوتتخابرالذاتي<االستقالل

الحكومةومعاالستقالل،إلىبهوالبلوغحكممنبهتتمتح
كياالنجليزيةالمصريةالمعاهدةقيودرحأجلمنالمصرية
أمريكاوهذهشرط،والقيدونبلمستقلةحرةدولةمصر~
األ~قائدهاالنوعلىنفسهاتلقاءمنللفيلبين،تقعحأيضا

انقضاءقبلنهائيااالستقاللبتحقيقالوعدقصىد9ابالشرق
وذلكاألمريكية،الفيلبينيةالمعاهدةفيعليهاالمنصوصالمدة
أماباالستقالل<التعجيلشروطوبتوفرالغيلبين،بجهاداعترافا
إنصافوالحقبأياعترافاتريدالكله<هذاعنفبمعزلفرنسا
الباطل.فيوالعنادالبغي،فيالتماديشنشتهاوانماأحد،

مناتفتلتزالماأنهاوحقيقتهاخادع،وسراببرقشة،فسياستها
صفرونخرجالحيلعليناتنطليحتىوالغاربالذروةفي

هيوالالسياسية<مطالبنامنشيآفيأرضتناهيفالاأليادي،
معاألقوياءاعتادهاالتيواألمانيبالوعودولوعليناجادت

البطونمناأشبعتهذا_منحرمتناإذليتها_وياالضعفاء<
.هيهات!هيهات!ولكنالجائعة،

السياسةحقيقةلناتجلووغيرهارسميةنصوصتقدمفيما
فرنسا_أنمنهانظرنايلفتماوأهممادقأ،بيناجالءالفرنسية
متعمار.واالالفتحمضمارفيعليهاتعتمدالتيالقوةعنبالرغم
ددبمعاهدةهنااالحتالليةخططهافيداثمآتتوارىأنتريد

سيطرتها،وموثقفتحها،ومكتسلطها،رسمهيالتيالحماية<<
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مناالستقاللحوادثآثناءالمقيمأعلنهماالقبيلهذاومن
وماءت)9)»»ه)»ء)ه»أ)ءه»ه0(ءراغمأنفوكلالحمايةاستمرار
تروحمرةألولإذاكأخذتالتيالفرنسيةالصحففيقرأناه

وماوتعهداتهاالحمايةمعاهدةمسألةوضجدج،وجلبية،بصخب،
وتحتفرنساإرادةبمحضشتىإصالحاتمننصوصهاتقتضيه
بالمغربالبقاءتدعيهيوالادمحتماففرنساوتصرفاتها،قيادتها
وعهدهااله-،.:ايةباسمبلواالحتالل<والفتح،القوة،باسم

.البغيض

التيللعادةالخارقةوالحفاواتوالمجامالت،التشريفاتوإن
القصدكانإنمااألخيرة،رحلتهأثناءالسلطان،فرنسابهاغمرت
راضالمغربيالعرشصاحببأنالعالميالر.يإشعارأوألمنها

كتبتوقداألبدين،أبدإلىبدولتهاالتعلقعلىأاثببالحماية،
الرحلةفيالمتوخاةالنتائجمنأنمنهيفهمماالصحفبعض
«أباإلخاءدعتهماسماءفيتلبأتالتيالغيومتبديدنيةاللطا
وفيالحمل!معالذئببإخاءأشبههوإذالمغربي،الفرنسي
الرحلةأنالشورى<<«أمجلسمنالمغربيبالقسمالمقيمخطاب
والوقوفالفرنسي،العسكريالتجددمشاهدةمنالسلطانمكفت
الصناعية،النهضةعلىواإلطالعالعمل،فيفرنساانهماكعلى
إنالقول،وخالصةوالتضليل.والتمويه،الدعاية،هووهذا
بدالأنهترى_واحتاللهاقوتهاعنبالرغمتزال_والكانتفرنسا
إليهوينتبالقوة،تلكتستخدمهدبلوماسيقانونيسندمنلها
الدابر،أمىمن)كثراليوم،تعملفهيبالمغرب،االحتاللذلك
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العافييوعمدتهاسياستها،وليدهوالذيبالسدولتغظ
الحماية.وثاتىوهو)الوالحاضر

والخضوع،الذلةدعامةنقرضإلغاءالحمايةبإلغاءفنحن
الحامية<<أدفرنساعنوننعزلواالسترقاق،العبوديةعرىونفصم
وتنقلبجدا<حرجةبالدنافيفرنساو~تصبحوبهذانهاثيآ.

أزمةإحداثمنونتمكنبالقوة،احتاللمجردإلىالحماية،
ونتيحبادية<وددمشكلتناددبارزة،<0قضيتناهتجعلمنوبيةسياسية
بالمرصادلفرنسااليومهيالتيالدولةأواالوللتدخلالفرصة

بالمغربأمرهامصيرعلىتخاففرنساأنإمايخلو،الوإذاك
االعترافأسامىعلىبالتفاوضمعنافتتنازلإفريقياوشمال

فيتتمرأنهاواماالضررين،ألخفارتكاباوذلكباالستقالل،
منلهانخلقهمابسببنهاثيآ_األمرفيؤولىالمعروفعنادها

بواسطةاالولتدخلإلىالمشاكل~منلهاونثيرهاالرتباكات،
علىالتفاقأوباطنجة)سالةبببمتهيئة(وفرصتهخاصمؤتمر
كلتاوفيالعام،الصلحمؤتمرإلىمصيرنافيالنظرإسناد

والظروف_المواقفهذهفيعليهنبرهنمابقدرسنربحالحالتين
والسياسة.العملفيودربةودهاء،وتدبير،ونشاط،حزم،من

االستقالل؟وإعالذالحمايةإللغاءنعملوكيف

العامة،اإلقامةمصارحةهيالعملخطةأنراءيرىقد
0إلغامنعليهالمزمعباألمرالدولمنغيرهادوزفرنساومواجهة
محققةعقيمةخطةهذهولكناالستقالل،واعالذالحماية،



تسمحأنمطلقأتأبىفرنساأنيقينأنعلمألنناوالحبوط،الفشل
يتأصلبمطلبالمباالةترضىفكيفالسياسية،الحقوقبسط0

بيدهاطوعاتهدمأنتقبلوكيفاستئصاال؟وميطرتهاحمايتها
تقريبا؟قرننصفمدةسياستهاحاكتهمالحظةوفي

االهتمامإظهارإلى_المكيدةسبيلعلى_فرنساتعمدقد
الوعودلناوتبذلوالممانعات،بالمجامالت،فتغمرنابمطلبنا

األذهانفيالكاذبةاألمانيخلقكلهبهذاوتحاولوالتنعينات،
واألهبةالكافيةالمهلةوأخذتالموقف،فيتريشتإذاحتى
السبعانقضاضعليناوانقضتغدرا<بناغدرتاألمرفيالالزمة
قدم،منبالعهدوأماآ،944حوادثفيفعلتكماءفريستهعلى
كذبأوتسويفناتمنينافيفتستمرالبطشعلىأصالتقدمالوقد
معمشاكلهاوتفضنهائيا،المناسباتوتضيعالفرصتمرحتى
خسف،زيادةفتذيقناءالمجنظهرلناتقلبوذاكالدول
و.بنابيدنا،أنفسناعلىجنيناقدنكونوهكذاورهاق،وهوان،

المبين.بالخسران

والفرصة<الوقتإضاعةعدمهيخطة.حسنأنأرىلهذا
الحمايةإلغاءعلىباإلقداموذلكالمقاصد،إلىالطريقواختصار
وشجاعة.صراحةبكلاالستقاللوعالنشعبيأ،(لناء

الخطةفيالتوفيقلناتضمنوسيلةأحسنأنأرىكما
الحماية،وثاتربترفيالشعبمعالملكاتحادهيالجديدة
اتحادأكلهذلكفيالشعبمعالملكباتحاداذنظامها،وتحطيم
والالحماية،ضدمتراصأصفا)جمعهالمنوبيقفمستمرأمتينأ
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اإللفاتحركةيكبأذ~نهمنالفعليالملكاشتراكاذمك
أنهاذلككافة<والدولاألمةنظنيعظمىقيمةواإلعالذ
عرضنسطعهذاوسبببحتة،شعبيةالرسميةكذلكمتكوز
نيلعلىالمغرببماعدةومطالبتهاالدول<علىالمسألة
الدولأنشكوالالله،آستةوكفالةحريته،واستردادحقرته،
قدرها،حقالملكشاركةوتقدرحسابها،لحركتامتحسب
با~جديرةمغربيةسكلةبوجودوتقتنجد،األمربأذووقن
والنهر.

األعومالكبأذونقعهالملك،إلىنتوجهأنمنإذابدفال
غرنعتبرجميعاالأذيجبوقتوهذابيد»،الخطةنيوالتوفيق
البيل:هذانييهوذشيآنكلومستقبله<المغربمصير

الملكليىووستطع،نملكماوجميعواألنفى،األموال<
اللتينوالتضحيةبالمغامرة،موأحقبلاألمة،منهذايبأقل

اتخاذوقتآذقدوبعبارة،العامة،والمصلحةالطرونتحتمهما
معا.والملكالشعبمنالجسيمةلياتالمؤوتلك

إ_افهتحتوالعملبذلك<الملكإقاعمنتمكافإذا
الفمآالمغربنيالعلياالشرعيةالسلطةمماحبهووبواسعته
وخارجا.داخالوالجاحالفوز

با~ب:أالستقاللترعخطة

:فهينيهالمرغوبالعملنيأساسيةأراهاالتيالخطةأما

وذالمملكة«ووجهاءاألمةنبهاءمنشعبيمجلىجمع>(

_رر



الحوادثنرقببقينااالفتضاحمنعليهخيفأوهذاتعذر
الفطرعيدبمناسبةالخطةإلعالنونستعدكثبعنالخارجية

جهاتساثرمنالوفودالملكيبالقصرتجمعحيث
المملكة.

االستقاللواعالنالحمايةإلغاءالشعبباسمالمجلسيقرع»2
كله:هذافيمستندأ

نفسهاوحكممصيرها،تقريرفيالشعوبحقعلىأوال:
بنفسها.

علىمقدمتهافينصتالتيالجزيرةمعاهدةعلىثائيا:
فيالمطبقالدبلوماسيللنظامكأساسالثالثةالمبادىء
:هيالمبادىءوتلكبحكومته،االولعالقاتعلىالمغرب
الحريةالمغربية<المملكةوحدةواستقالله<السلطانسيادة

الدول.بينالمساواةأساسعلىاالقتصادية

فيبوشرتالتياألعمالجميعمنالبراءةالمجلسيعلن»3
سلطةبعدفيماتنجزهاقدوالتيالحمايةباسمالمغرب
والمدنية.العسكريةاالحتالل

المتحدةاألممبيانإلىالمغرببانضمامالمجلسيمرح»4
بإمضاءاتذيلالذي)«»»(»ءكا)0«هدء_)»ال(0د.»ه0(دءأد»ال
ينصومما،6942ينايرفاتحيومواشنطنفيالمؤسسةالدول
قائممشتركبرنامجإلىتنضمالموقعةالحكومات«أإنعليه:
كمااألطلنطيك،ميثاقفيالمضمنةواألهدافالمبادىءعلى
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المغربباستقاللباالعترافالمتحدةاألممالمجلسيطالب»5
بيانهافيالمثبتةالحربيةوغاياتهاالديموقراطية،لمبادئهاطبقأ

مانميشاةفيالمقررةالسلميةوألصولهااألساسي،
فرانسيسكو.

العامالصلحمؤتمرفيالمغرببحضورالمجلسيطالب»6
ومصيره.حقهعنللدفاع

التيولاكمعللتعاونالمغربباستعدادالمجلسيمرح~7

.ر_



باسخداموذلكواستقالله،وسيادته،بوحدته،تعترف
النهضةضرورةإليهتأعوفيمارعاياهامنالغنيينالرجال
بهاونغرلنا،اإلصاخةعلىنحملها(وبهذاالعامةالمغربية
التيفرنساوبينبينهاونفسددعوتنا،ونصرأزرنا،بشد

والحسد،الغيرةنارقلبهافيوتشتعلءريبمنهاستداخلها
المسألةنعيدالثانيالقرارمنالثانيةالفقرةالتصريح،بهذا
واستقباال.آناالمغربةلفاثلدولية

العربية،الدولجامعةإلىالمغربانضمامالمجلسيعلن»8
الخارج.فيوجودناإلثباتنباشرهماأولهذافيكون
سراءتهيأأنينبغيوالتسريحاتالقراراتهذهوجميع
مفاجأةمنلنتمكنوذلكسريعأ«عرضاالمجلسعلىوتعرض
الفعلردقبلالراتعاألمرأماموجعلهابها،الحمايةسلطة
إلىرسميةبصفةذلكإبالغالملكجاللةيتولىثممنهاىالمتوقع
مشاركةتعذرتواذاءلديهالممثلةالدولوقناصلفرنساممثل

العملنتولىفإننااألساسذلكعلىمعناالعملفيالسلطان
المقرراترفععلىالحرصكلحرصنامعالشعبباسموحدنا
منهيلتمسماأدنىوهذاءالسلطانبواسطةالقناصلإلىوالوثاثق

بإعالنقمناشعبيمؤتمرجمععليناعسرواذاالبالد،سبيلفي
الفطر،عيديومالمصلياتفيأوالجمعةيومالمساجدفيالخطة
باأل~الصدعيتولىمنمصلىأومسجدكلإلىنوفدبأنوذلك
علىذلكمناوفودتعرضالساعةنفسوفيواحد،وقتفي

المفاجأة«وفاشدةاإلنجاز،سرعةللعملنضمنوهكذاالقناصل،
الواقع.األمروظروف



يدها.وغلالسلطةجماحلكبحيحتاظكيف

تنفيذعقباالستعماريةالسلطةثائرةتثورأنالمنتظرمنانه
واالنتقام،والقمع،المقاومة،سبيلعلىالقوةإلىفتعمدالخطة
وذلكالقوة،تلكالستعمالالفرصةلهانتيحالأنالسدادومن
أولهامنسياسيةقانونية،سلمية،صبغةالجديدةحركتناتتخذبأن
فيهنوقففالواالضطرابالهيجانإلىاللجوءأماآخرها،إلى
لماتحملهاوقلةالميدان،فيمعناالجموعثباتلعدمعادة

قواتتواجهفهيوالبطش،الشدةمنالقمعسياسةبهتأخذها
اإليمان.غيرسالحلهاوليسمسلحة

علىالحجةنقيمأناستطعناالسلميةالصبغةعلىحافظنافإن
منتمكناربمافيهاوقغناإنمحاولةنحاولأننستطعأننا

مننلتمسأنناذلكالشعب،ضدالقوةاستعمالدونالحيلولة
تتولىأنأمكن،إنالسلطانبواسطةبالمغرب،الحليفةالقيادة
بماالحمايةسلطةمنأحستإذافيماالعامواألمنءالنظامحفظ
تلكبهنحدثأنبنايجارومماإخالأل،بذلكيخلأنثمأنهمن

رجعةالتطليقأالحمايةتطليقفيحرالمغربيالشعبآنالقيادة
سلميةبطرقالعملهذاعلىيقدمأنيريدوأنهأبدأ،فيه

منأنهحيثولكنبسوءىاآلمننظامتمسالشرعيةو.ماليب
والبطش.القوةطريقعند«لحمايتهم»دالفرنسيونينتقمالمنتظران

صالحمنفإنهأخيرأ_الجزائروفي(،944حوادثفيوقعكما
متىالشعب_ألنبالمرة<ذلكدونيحالأنخاصةاألجانب
بماوحقوقهنفسهعنوالدفاعبالقوة،القوةمقابلةإلىاضطر
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الحواضر،فيواحدرجلقومةقامالوسائل_منيستطيع
برياءاألفيصاببالنابلالحابليختلطوقدوالجبال،والبوادي،

الفتنة،وتعموولدانا،وشيوخأ،ونساق،رجاآل،األجانبمن
الحوادثتتخذوهكذاوعرضها،البالدطولفيالفوضىوتنتشر
الحريةسبيلفيوجهادجهة،منصليبية<»،«حربشكلالدموية

القيادةمننطلبلهذاواستعباد«افطهاأأسلحةالواالستقالل،
الالذينباألجانبخيراالعامالنظامحفظتتولىأنهناالحليفة
بالحقللمطالبةبهانقومحركةكلإذقط،شوألهمنضمر

موجهةهيونماألجنبي،عدائيةصبغةأيةتكتسيالالمغصوب
والنفسهالفرنيالشعبدونالعنيدةالفرنسيةالحكومةضد
وعمآل.قوآللنامسالمينداموامابأرضناالنازلينأبناثه

باءتهز»نظرنابوجهةاألمريكييننقنعأنأستطعنافإذأ
الواقع،فيقوتها،وأمبحتوالخذالن.بالخيبةالغونسيةالسلطة
الحلفاءأكر»لماسوريافيأخيوأوتعهأاومثلوالعدم.موى

زمامبياهموتسلموأوالبطشي،ألقمعخةتوقيفعليالفرنسيين
العام<األمن.

بالجيوشباالستعانةاألمريكيةالقيادةإلىيرعنأنوللالن
فلتعملعنهاغناءفيكانتواذااالمن،علىالمحافظةالمغربية
الستعمالهامنها~جوالشكنهافيالجيوشتلكلتبقيجهدها
الحياة.فيبحقهالصالبالشعبفد

محمآل«أحسنمنحقيضيعفالولنطلبه،هذا«كا~لعاول
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التعاون:وعدمالمقاطعةالسليمة:المقاومة

اإلدارةمقاطعةالمغربفيتعلنالحمايةإللغاءوتنفيذأ
أجلومنمطلقا<معهاالتعاونوعدمفروعها<بجميعالفرنسية

وعدمالمقاطعةواجبتثبتشرعيةفتوىاألمةفيتذاعهذا
ومنم:تعالىبقولهعمآلوذلكاالحتالل<سلطةمحالتعاون

.8منهمفإنهمنكميتولهم

االستقالل،واعالنالحمايةإلغاءيتأياالعامةالمقاطعةوبهذه
التنازلعلىبحملهاضغطأالفرنسيةالحكومةعلىويضغط
حيةأمةأنناعلىالدليلونقيمالمسلوبحقهعنللمغرب
تستطيعبماأمانيهالنيلوعاملةبأمرها،وواثقةبوجودها<وشاعرة
.وتضحيةوبذلوثبات،وجهادوقوة<جهدمن

معمعاهدةطلبعلىالمغربيةللمسألةالدوليالحليخضللماذا
فرنسا؟

الدبلوماسيالنظامباسمالدولشطروجهنانوليأنينبغي
الجزيرةعقدباسموباألخصالمغرب،فيالعملبهالجاري
ءالمغربووحدةءواستقاللهالسلطانسيادةعلىقاماألي

معالدولتعاونومبدأالمساواة<أساسعلىاالقتصاديةوالحرية
الحكومةهذهترومهماإنجازفيالمستقلةالحرةالشريفةالحكومة
وتجهيزاألمةلنهضةالضروريةالحديثةاإلصالحاتمنباختيارها
العمل،فكرةبهتتأيدماأقوىومنالزمأ،عصرياتجهيزأالبالد
بغيرهتتقيدانالوأمريكاروسياأنءخاصةالجزيرةعقدباسم
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الذياألكبروالمنفذدالمغربيةد»0سياستهمافهوعمدةءالمغربفي
مثال__اإلمكانففيءبالمغربأهدافهماإلىمنهاالجتيازترومان
عرضتتضمنوثيقةخاصةالمذكورتينالدولتينإلىنقدمأن

تنطيعوبهذاودبلوماسية،قانونيةوجهتينمنالمغربيةالمسألة
عقاعلىصريحعدوان««الحمايةد»فرضأنعلىالحجةإقامة

لنظامكأساسبغير»أمريكاوالروسياتعترفالالذيالجزيرة
استطعنامانروجأنينبغيوبعبارة،المغربية،الدوليةالعالقات
تعتماالتيوالدبلوماسيةالقانونيةالوسيلةألنهالجزيرةعقدمسألة
آنأبالمغربلهماعملكلفيالمذكورتانالدولتانعليها

نوحابذلك_فإننا_أخرى،جهةومنجهة،منهذاواستقباآلء
ونشجعهمءيكانواألمرالروسنظروجهةمعالمغربنظروجهة
وبامممباسمهموالسعيالعقا،بذلكالتمسكزيادةعلىجميعا
مؤتمركلإلىاالولدعوةفيوالمرجعالعمدةهوالذيالمغرب
القيمةاالعتباراتهذهفالجلبه،عالقاتهامشكلةفيللبت

علىوزيادةفرنسا،معخاصةمعاهدةأيةإلىندعرالالوجيهة
وجهتين:الرأيلهذافإنالعامة،االعتباراتهذه
فرنسامعومودةحلفمعاهدةطلبأناألولي:الوجهة»6

شمالفيإسبانيامعهذالمثلاالستعداد_طبعأ_يقتضي
يخصفيماواسبانيا،فرنساوضمنهاالدول،ومعالمغرب
ابتليالتيالتجزئةإقرارفيهألننأباهماوهذاوثغوهاءطنجة
هوحلفأوقفواالستعمار،االحتاللعهدفيالمغرببها

ألوحدة،أساسعلىومستقبلهالمغربحقوقضمان
فيبالتسرمةالدولمعاملةقبولمعواالستقاللءوالسيادة
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منالضروريينبالفيينواالستعانةاالقتصادية،الحريةاذميد
عظمة،دوليةمماناتكلههذاونيالدول،مختلفرعايا
الدولكافةبينالمساواةأساسعلىية0االقتماالحريةأما

_وغدأاليومتمكهإنهابلاآلذ،المغربيضرمافيهافليى
مجالفيالدولتزاحماستغاللمن_العافينيمكتهكما

عامة.0واالقتماوالماعة،التجارة،

عصريةومتوجاتحديةماعلماليستأنههذاعلىزد
واذااألجبية،والبضامعالصاحمزاحمةمنعليهايخش
باذالياأمرنهو0المفتوحدالباب0فاشدةعلىدليآلشا

علىاالقتصاديةالحريةفلوالاألخيرة،الحربقبلبالمغرب
امتفادالتياليابانيةالبضائعبةالمغارعرفماالمساواةأساس
والرفيع.الرفيعوالفقير،الغنيوالعام،الخامىمنها

فيهيكما.دوليةالمغربممالةاعتبارأذاالنية:الوجهة(>
بةالمغارساثرمناليومهذاوعالذكبير.حدإلىالواقع
معاالتفاوضمحاولةعلىفرنمايكر»قدوشعبآ.حكومة
كماموقفهاوانقاذالغالية،أمانيافيإرفاشاأساسعثى
بقصدالزعماءمعتتخابرحيثالهدفياليومانكلتراتفعل
االستقاللنطاميخصفيماهمنظوجهاتبينالتوفيق
الهدفيالجديدةالخطةهذهإنكلتراطلتوقدالذاتي،
المشروعةمطالبهانيالبالدهذهإنصافتريدلدرةبكوز
منيدوقدماتالفيبهذاتريدكماوالعدالة،الحريةباسم
انكلترا.غيربدولةالهودتعلق



_)3(أ99)9ال79~ا)لما~أ.92هأ.طط919أال)9أ)9)1ا9799519ال5م9ال
ال(9)2(9)1)لما~)2)أط9~99وألأط~59أ7))79()792لما)719)لما2ء9أال550

رورمر)رزم~وزماوورد

وذاامريكا،آوروسياهيانكلترامنهاتخشالتيالدولةولعل
أيةتزاحمهاالحيثالهدنياليومانكلتراموقفهذاكان
كلجة<ونظامالجزيرة<وعقدمدريد،معاهدةباسمدولة

بلنحب،المغربعلىالدولصافةمنتخشالوفرنا
نفه.افريقياشمالعلىذلكمنتخاف

لنااالعترافأسامرعلىمفاوفتهافرساما~اذاأما
نتمع.الفإنامعهاومداقةحلفمعاهدةوابرامباالستقالل،

المفاوفةتكوزآذعلىنحرمىلكاهذا،من.مبدثيآ
د)5د»أاء(أءة)ء1»ءأ)»»»««الدول.وضمانةاشرافتحت
إذالدولنعارضالإناثم5دءدءءددددأد»ددء»ء)»أ.(دءة
لكنإليها،بالنهبةممتازةبومعيةلفرناتعترفأذأرادت
أييمىأذشأنهمنمااالعترافهذانييكوذالأذشرط
واالستقاللواليادق،الوحدة،نيالمغربحقوقمنحق
تعمل~ولباذسوريانياليوميقعبماشبيهوهذاالتام،

وممانتها<الدولإشرافتحتنرنالمقاومةحكومتاهما
وأمريكا.إنكلترامهاوباألخص

الحماية،إلغا>هوالذيالحاسمبعمالآناالقول:وخالمة
علىوالتغيبوبالدعايةجهة<مناالستقالل،ومالذ
إثارةمننتمكنأخرى،جهةمنالجزيرة،عقدباسمفرنا
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الدولتحملوبهذادولية،وعادتهاالمغربية،المسرلة
حقوقضمانةفيهبماجديدمنفيهاالنطرعلىخامةالكبرى
رعايةمعواالستقالل<والسيادة.الوحدة،فيالمغرب
فيمحيمرمنعنهاليسرالتيالمشروعةاألجنبيةالمصالح
الحاضر.الوقت



النائبأالمرحأل

إعالنأاالستقاللواعالنصريحا،إلغاءالحمايةإلغاءبعد
الجديةالمطالبةفينستمرأنيجبجذعأ،األمرواعادةعمليا،
الفرنسية،الحكومةعلىالصاخبةاالحتجاجاتبمواالةوذلك
إلىوخاصةالمتحدة،األممحكوماتإلىالقويةالنداءاتوتوجيه
الدولية.مصيربيدهاالتيالكبرىالدولرؤساء

جمعإلىالداخلفينعماأنيجبكلهلهذاوتأييدأ
الشعببإجماعالدولممثليتقنعأنشأنهامنالتيالحركات

أجنبية.سيطرةوبكلالحمايةرفضعلى

المحلة،السلطةمعالتعاونعدملهوهذافيالمعولوأن
المركزيهوالصفرى،الكبرىاإلداراتجمعفيومقاطعتها
الشعبيهواالجتماعاتالمه،الموالعامةاإلضراباتثموالمحلية،

عهدمنذاإلسالمةممهالسيالتدليةكذلكهيالتيالمساجدفي
عنالواسعةالمنظمةوالدعايةءاألجلةوالصحابةاألعظمالرسول
للجاليا~وبالفرنسيةللشعببالعربيةوالمناشيرالبياناتطريق
الصحافةمقاميقوموهذاأمرها،ينغلالأنيلزمالتياألجنبية
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هيوليستمهمة،وساثلهذهمنها،محروميندمناماخصوصا
أنيحنالجديدةالشعبيةالحركةهذهوفيالوماثل،كل

مواهلةلنستطيعالسلميةالسياسيةالصبغةعلىأمكنمانحافظ
فيوموفقينبحقهم،شاعرينقيماعمالعملناوليكونالعمل،
الجووتعكيرالتحديفرصةمنالخمرميمكنولالتدبيرهم،
حجتهمميوالتيغيرهالهمسالحالالتيالقوةإلىواللجوء
وختاما.بدءاالكبرى

التيالعربية<<أدالوحدةفعمدتناالخارجفيأماالداخلفيهذا
أمبحتقداآلنوهيميدانها،فيعاملينأعضاءمنصبح
خاصة.والعربيةعامة،الشرقيةالسياسةمسرحفيفثاالعنصرا

الدولية،السياسةمجالفيبالتدريجنفسهاتفوضفإنهاوبهذا
علىحملتطالماالتيالفرنسيةالصحافةلهذافطنتوقد
ولبنان<سوريا،حوادثمنذخصوصامنكرة،حمالتالوحدةدد0

القهقرىوترجعخطتها،بسوءتقتنعاآلنأخذتوالتيوالجزاثر،
العربية،بالعصبةالعالقةلحسنالعملوتحبذحمالتها،في

األنجلوسكسونمنجليةغيرةتغارهذافيالفرنسيةوالصحافة
خضدفيتكأةاتخاذهاويحاولوناهسبة،تلكأزريشدونالذين
كتبهماذلكفيبالعبرةفوجديرومماخاصة،بالمشرقفرنساقوة
ل:طأنيراهالمغربىأدممل

كلمتهاكذلكتقولأن_إسالميةكبيرةدولةوهي_لفرناد«إذ
أحدغداأكثروستكوناليومميالتيالعربيةالجامعةعصبةحول
كماللتعليقالمكانوينقصنامط،األوالشرقفيالسيامةأجهزة
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تسجيآلنقتصرولهذاالقضية،هذهإزاءوضعيتناعلىيناسب~
كورس،م.بهاأدلىالتيالقريبةالتسريحاتنقلعلىلرأينا،
الوزيرسيديأدأتمنى،قال:حيثاالستشاري،المجلسعضو

معتقداتهاعنديبلوماسيتناتتخلىأنالخارجية)،(للشؤون
العصبةنشاطيستحقهالذياالهتمامكلوتعبرالفاسدة،القديمة
أنهايظهرالتيالصداقةروابطأجهزتهامعبسرعةوتقيمالعربية،
.)امرورية

)م9أط)كا199رال272~(9أالط559،اا9)2(أأألماهالأ9()9ر77لما55أ59أ1
1219)7)أ~79ال5ألما9)99أ7أ_ناك999أ1727كا99ألما95)9أثه97)9أال
59)93لما.95(199)9~9اا17)أ1اأال~9)9أل7695~9•7ط9أ)أأ9لما9لما~
_9أل9اا~~2أ921).)97(799ا19لما15)1729لما999)ال99اأ1))19)()9)
991)1)29.أ9911أأل921)~7)أ1(9))9959أ)أ92(8أأ9ال7(9~999))9

9ال95أ)911.~9ال5()9هال~92(ا929ا15ط9نا2)2(7)9ال192(9)9929»((أ
أ9ا29971)9ألما~29(95ط729أ95)9،9)1)95~9>_~9)59م~9(9»
ثاال79_أ.55912_~99~9آ15)_لما59ألأ9.أ))599)ال17)أ927أ5_.(9
))هأااأ_9~م795))7)أ95)كا292ال(9(95مر9نا9(19))99أ9(9)2أ)(9»
7كا9أ199111(7آ1)~79أ9اللماط29اللماأ95~2،.92~9)9)الأأ_)()9)99
7ا1ءأاءأ1)1ثه2)أ79ثه)أألأ)داأ._9(7لماالأ)9كاا)_99)9ألما9ا(99)7»~
أ.559)5~أكا912(9أ1)579>9287595أ(ا5)أ195(95)99992)5أ~7)2أ)أأ9

9ألما97)7أ559)())19ى9557أ295م.

العربية؟الوحدةمجلسمننطلبماذاواآلن
فعلياانضمامأالعربيةالدولميثاقإلىالمغربانضمامقبول»(

للجهادالعربإخواننا~~نتظافرويجعلناوقوة،قيمةيزيده
وغربآ.شرقأالعربسبيلفي

رسميأاالعترافعلىالعربيةالحكوماتلحملالعمل»2
~م_



التمثيللتبادلباستعدادهاوالتصريحالمغرب،باستقالل
حركةفدشنوبهذاالمستقلة،الحرةحكومتهمعالدبلوماسي
هذافيمهمأ«دسابقآونخلقباستقاللنا،الخارجياالعتراف
كقوموجودناونسجلجديدأ،بعثادولتناونبعثالمضمار،
وشداء.أحوار

فيوالعنادفرنسا،احتاللعلىاالحتجاجبمواالةناتذييل»3
بالمغرب.االستعباديةوخطتهااالستعمارية،سياستها

طبقأباالستقالللناباالعترافوسميأالحليفةولاللمطالبة»4
باسمالجهادعلىلناومكافأةءالحربيةوغاياتهالمبادئها
استماتةعلىأييمقراطية،واللوالحرية،والعدل،الحق،
الحلفاء،جنبإلىالوغىساحاتفيالمغربيةالجيوش
واألخيرة.األولىالعالميتينالحربينفيوذلك

بجميعوذلكفرنسا،احتاللعلىالشرقيالعامالرأيإثارة»5
الو~ة.مجلسيرأهاالتيالفعالةالوسائل

االتصال~المغربإلىوتحقيقبحثلجنةإيفاد»6
األعور<جليةعلىالعربيةالوحدةمجلسوطالعبالشعب،
أثناءضيافتنافيالعربيةاللجنةوتكوناألحوال،وحقيقة
لصندوقنتبرعأنويمكنالمغرب.بوبوعوتنقلهامقامها،
الماللدفعاستعدادنانعلنأواإلعانةسبيلعلىبمالالوحدة
مجلسفيرسميأقبولهبمجردالمغربعضويةعنالواجب
إلىالساعةهذهفيبهنعهدأنفيمكنتمثيلناأماالوحدة،

.م.



المؤتمرفيالمغربمثلالذيالناصريالمكياألخ
أحسنبذلكللقياموظالشرفيهتتوفروانزيالعاماإلسالمي
قيام.

الخالصة:

وبإعالنلها،رفضنانعلنالحماية،إلغاءعلىامإلقهباإننا
هذامننستفيد»ماوأولالتحرر،فيبحقنانصدعءاالستقالل

وعليناوالعبوديةبالذلةالرضىمغربناعلىنجلالأنناكله
مصيرتقريروقتفيبالواجبوالتهاونوالعجز،السكوت،
الفرنسيةالدعايةعلىالمهلفيللقضاءنعملأنناكماالشعوب،

الدول،مطامعمنالفرنسيةالحمايةلحفظتنشطأخذتالتي
المغربيةالمملكةكاملعلىالحمايةهذهببسطللمطالبةوتستعد
فيالمبذولةالمغربيةوالدماءاللطان،سيادةحقوقباسموذلك
بحدالحربنصرتهالذيالحقواحترامالقتال،ساحات
.اليف!

بهتناديالذيالمغصوبالحقلنيلبهنجهرأنيجبماإن
تكتبألمواالستئثار،لسلفأكثرباولنتمكنمغعوبا،ليبقىفرنما
أخيرأ؟.المغرب<<أدصدىجريدة

احتراملفرضالحربأخيراخاضتالتيالمتحدة،األمم«إن
والتوقيعاتللمعاهداتإهانةعملبأيمؤكداتقوملنالحق،
المملكةتثيرهاالتيطماعاألكانتمهماوذلكبألتها.التي

.0السعيدة



الباريسية؟أ_)أ)»»ءطه(هددالتحريرددجريدةكذلكتكتبألم
جديرةبشجاعة_تبذلالمغربيةالجيوشفإنالوقت،هذا«أوأثناء

فهلولفرنسا،للحلفاءمساعدةوأغلىمؤازرة،أثمن_باإلعجاب
المشتركةالقضيةسبيلفياتنالمرالدمعلىالمغربسيكافأ
يظلالتيطنجةتدويلسيحاولوهلالعدو؟لفائدةمجزءأبإبقاثه

المعاهدات؟بمقتضىالسيادةصاحبفيهاالسلطان

والمحميالوفيالحليفالمغرب،وقضيةطنجة<قضيةإن
وانجديدة،معطياتفياليوم،البساط،علىموضوعةلفونساء

أريققديكونهلبالدهموحدةيريدونالذينبةالمغاردم
تقسيمولتقويةءالرايخأجلمنقاتلواللزينأكثرإلخضاعهم
.األوروبية؟<<األمبريالياتبعضةلفاثلبالدهم

ال_م27أ1)99)91(195م779•لما72~17أ27(كا9مه9)ال369ر_95
)29لما995)792997)أ7195ط99)(911)أللماط5أ((هشه9)7ط_)كا7ا1مه9ر(9
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_9_7)99ال~5711ال7925شه99)لما_797لما99159)اا21ال9119)12171)()أ9»
ألأ7)1)995911))7ال79لماكا)ثه1أ_أ9999(9)11(912.أ~7كا»)»11)911)9)

أأ~1)(92215أ)9()7أ(592_7)169)9ثر792911)لما_95()7)أ95ر_9~(ال«
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السفاهة،تمليهاالتيد«السفسطاتددهز»علىفعلقالإننا
يلطخبهاوالتياالستعمارية،والنذالةوالجهالةءوالوقاحة
هأهشأنفيتقولهماكلونماوالحقيقة،الحقوجهالفرنسيون
بهاأريدحقوكلمات0بأعاليل««دآضاليلانهاوالمخازيالنزاهة
.باطل!

على_اثهليحقالحاسمبالعملالمبادرةعليناليحتمهذاإن
ولنكنزهوتا،كانالباطلإنالباطل،ويزهقالحق،_يانا

فيالمتنافسةالدولنظرفيعبثايكونلنعملنابأنمطمئنين
ءالمعضالتبفضالعالممصيرتقريرعلىالمتزاحمةالمغرب،
النفوذ.مناطقوتوزمن

عنهانماذجأثبتناالتيالفرنسيةالدعايةعلىالقضاءفىون
علىالحجةوقامةءاآلونةهذهفيلقضيتناعظيمألربحاآنفا
والتيمنه،أهلهحرمانحيثمنبالحقاالستئثارترومالتيفرنسا
األممإلىاالنتسابتدعيأن~العالمنظرفي_لهايتسنىكيف

آنهاحينفيالساميةوغاياتهابمبادثهاواالستمساكالمتحدة،
علىالمغلوبةالضعيفةالشعوبإنصافوتأبىسياستها،فيتعاند

رم_



أعسرتسويةفيتطمعأنلفرنسايصحكيفوبعبارة،أمرها،
تعجزوقتماوالحريةوالعدل،الحق،باسمالدوليةالمشكالت.

والعدل،الحق،أساسعلىالخاصةمشكالتهاحلعن
تسيروأنغيرها،قبلبنفسهاتبدأأنعليهايجب~الوالحرية؟

تطالبأنقبلوالحريةوالعدل،الحق،سيرةواألممالناسفي
األية:وفينفسها؟السيرةتلكممهايسيروابأنوالساسةالناس
ال.لهمفاستقيموالكماستقاموافما9

منوليسسبيال،إليهاستطعناكلمابهنجهرأنيجبماهذا
ستؤولوخارجآ_داخآلالتشغيب_فيكهذهخطةأنفيشك

وستؤديبأمرنا،والمباالةلنا،اإلصغاءإلىالفرنسيةبالحكومة
مطالبنافيوإنصافنامفاوضتنااعتبارإلىكرها_أوطوعابها_

~ةوجعلهاالمغربية،المسألةفتحمنعليهاأهونليةاالستقال
بهاوتتربصبالمرصاد،لهاتقفالتيولاللاختصاصمنأخرى
وغربا.شرقاالدوائر

ونشرعسلطان،منبهاالهأنزلماالتيالحمايةنلغياننا
فيمانزعناقدباألولىفنكوناالستقالل،شريعةووطنناألمتنا
دعوتناونصرناأخذأ،الحقأخذناقدوبالثانيةغل،منرقابنا
وقوةتغالب،الالتياثهإرادةكلههذافيتناوعملنصراءبالحق
فصلهوالذياألمةواجماعيتضعضع<الالذيإيماننا

الخطا~.

منبهاالعترافأمااالستقالل،كلنياألساسهوهذا
وعليهبداية.الوغايةمقدمة،الونتيجةأمل،الففرعالدول

ررر



بهمالنعملالبدايةمنولنبدأالمقدمة،ولنقدماألصل،فلنؤصل
بالغاية.لبدايةوتتأيدابالنتيجة<المقدمةوتتعززبالفرع،األصليكمل

يكونحيثمنوننتهيالبدء،يجبحيثمننبدأوهكذا
صاعقةستأخذ»الذيالخصمعلىبالفوزنحطىوبهذااالنتهاء،
قوتهعنهتغنيالخاسراخاسثآأعقابهعلىويرتدالهونالعذاب
شيئا.الحقمن

ملحق:
بسببهلوعأجزوعاأمبحقدبالمغربالفرنسياالستعمارإن
ءالمظلمالمضطرب،المستقبلأشباحمنلهيتراءىأخذما

وتنذرهءكيانهتتهددالتياألخطارمنلهويتمثلالمخيف،
لسانعنهعبرماوهأاوالمصير،المنقلبوسوءبالويل،

قال:إذالحكومة<»شورىد«مجلسفيالمعمريند»0د

منافسةستخلقأكثرعاديةعالميةوضعيةإلىالعودةآونةفي
االمتثالفتوبح_الوالباببلدالمغرب_علىوستفرضحادة،

أزمةأمامهمفتوحةالفرنسياالستعماريرىالعأئمية،لالسعار
منيظنولهذامصيره<منهاالخروجسيقرعمتناهيةخطورةذات

الحكومةإلىيرجهأنورة<اللهذهافتتاحبمناسبةءعليهالواجب
المزارعينمسؤولياتينزعوأنوصريحة،خانقةالخطرصرخة
العملكلفوقهممندتهلوالتيتتهيأ،التيالكوارثأمام

المفتوحالمستقبلوخطراضطرابوأمامالبالد،هز»فيالفرنسي
أنعليهيجبهليتساءلفإنهالفرنسياالستعماروجهفي

بهاينتقلأنعليهيجبأوالبالدهذهفيجهود»علىيواظب

رم~
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أزمة~بوابعلىواقفأنهاألنمنيدركهنافاال-عمار
أمرهفي_محالةال_ومتحكمةوالخطورة.الشدةفيمتناهية
ويناديالمستغيث،المذعورصرخةيصرخأمبحولهذ:ومصيره،

قدالتيالمهالكمنويدهمه0االواهيمنبهيحدقهماويلهيا
بالمغربلهافرنسااختطتهماكلوتعفيوقضيضه،بقضهتذهب
.االحتالل!منذ



ووساوسهالمرعبةمخاوفهتلكالذيالفرنياالستعمارو.ذ
ويوملخطتهنييتمادىأذعليهيجبهل:ليتاءلالمروعة
ويفر،العملويعتزلاألرض،يهجرأذعليهيتحتمأوبغدهيومه
المقام؟لهويطب،المجاللهيتعحيثإلىبفه

توامهمالذينالمعمرينددأدرهطذ1علىيدلهذاكل
غدواقد،االستعبادوعماد،االستغاللودعامة،االحتالل
،محيرةمعويةأزمة~المتوتعاألجبيالتدخلجرادمن.يعانوذ
،الفياباالمطمنعامةالقرنيينيرهقماعلىزيادة

صحيفةكتبتهذاوني،الروحيوالقلق،المعويوالتآزم
:فرنية

،معويتانيبعمقوأمبا،1جدقاسياجرحاجرحاأدلقد
كافيومذ،آ9(9نيالصربخالفولكنالصر،كاذوطعا

عنبالرغم،واليوم،التحالفورؤساءالكبار،المتعرين
،االنيةالدرجةمنمتمريننعتبر،للمقاومةالرائعالهوض
بالدنرسا.ذ،المالحظنجميعيدهىالمعويابواالمط
ملمتأرجحةإالتهضالفهي<الصحةبببتعبةكبيرة

واالفض،التاسعةالقطةحتىاألرضعلىآالقطالمالكم
.مهركا<<يزالماكاذواذ،عليهواجبألنهالصراع،ليوأمل
ورررومر.ررمرومورر>رررر.ررم،مورررررورررررررمررم
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فيأواألفرادنيسوا>والتدحرجالتدهورأملهذاوكل
المعوية!روحهوتهارالفسية،قواهتخورلمنوويلاألمم،

المرضمنخامةهاالفرنسيينعليهنشاهدمرناماإذ
يدعرناقويسببالمعويوالتفككالقلبي،والفزعالفي،

هوآل،وفزعهمشدة،مرفهمنزيدبهالذيالحاسمالعملإلى
حربانيأناذلكنآل،عزائمهمنغلفإناوهكذاقوة<وتفككهم
سالحناوانماقوة،والكرة،علىنعتمدالالعيدالخصم
أنفسا،علىواعتما«ناالمعوية،القوةوعدتابالحق<اإليماذ
شيء.كلقبلوتضحيتاوجهادنا،

«ء«

إلىالمنفىمنوجهتهمااللذانالسياسيانالتقريرانهماهذان
علىلهمحثأالوطنيينمنالوقتذلكفياألمريهمهممن

فيوالتطوراتالظروفمعيتناسبجديدبشكلالعملاستئناف
الفتور،أدركهاربماالتيالهممتتحركلمأسفوبكل0العالم

،6944ينايرفياألمركانكماالمحذور<فيالوقوعوخشيت
عسىماتنتظرالحركةوظلتحالها،علىلقمانداربقيتولهأا
مطالبوتعرض0ساكنأتحركأنغيرمنالدولبهتجودأن



الجهرسبيلفيالحاسمةالجريثةالخطواتعلىوتقدمالمغرب،
وبذلكبه،الطفرأجلمنوالتضحيةوالكفاحالمغرب<بحق

كانماوبقدرحقوقها،منالبالدحرمانواستمرالغوص،ضاعت
الذيالفرنسياالستعمارحظحسنمنكانحظناسوءمنهذا

منأحدخشيةدونفيهصولتهلمواصلةهادئابالمجالاحتفظ
لهموحسبمنهم،خيفةتوجسطالماالذينواألجانببةالمغار
حسا~.ألف

طرأوقدخصوصاومقبولة،صحيحةأعذارللحركةتكنولم
باالستقالل<المطالبةمنالحلفاءموقفعلىجوهريتغييروقتشذ

للتدخلالفرصةلهميتيحواأنبةالمغارمنينتطرونوصاروا
هذابيانيليوفيماالضائع،حقهملنيللهمالعونوبذل

باختصار.



استقاللقنيةلصالحالعلفا؟موقفتطوم
المفر~

الحركةرجالإلىالمرسلةالوثائقتلكعلىالوقتبعضمو
محبمكناسمكوارأحمدإلىمنهانسخاأرسلتكماالقومية،
مقترحاتي<الوطنيةالحركةرستلحتىطنجةنظامحولتقرير

إعالنسبيلفيالجداءالعملمجالفيوجالهاءويتضافر
بهالمطالبةعلىاالقتصارلبلالشعب،باسماالستقالل،
ينتهواحتىالجميعوأمهلت،1944ينايرفيوتحكماوالتماس

بلغتنيهذاانتظاروفيالمشنودءللعملويستعدوابحثهم،من
فيبفاس،القوميةالحركةمنالسريةبالطرقالمنفىإلىرسالة
ء«أوبعلبالحرف:تقول()،945(ديسمبر1364الحجةزيآ5

المغربيةالسياسةحوليدةجلظاهرةاكتشفنااألخيرةاأليامفغي
عاينالمساوبعضوأمريكاانكلتراقنصليأنذلكوتطورها،
(منشقرونبنإدريسالحاجزارواقدبالمغربلهما

القضيةفيوذاكروهالقومية)،الحركةفيالبارزةالشخصيات
فقط،شقرونبابنباالتصاليكتفواولمءطويلةمذاكرةالمغربية

واستدعافمشقرون،ابناربلالهعبلبنمحملبهماتصلبل
أجتمعأنليأمكنوحينشذالدعوة،فلبواعناه،الشايلشرب
بمقدار،إاليتكلمونالكانواولكنهماثه،عبدابنبداربهم



أحمدزارواإدريسالحاجوبواسطةيعطون،مماأكثرويأخذون
الفارغةكانتمذاكرةفيالرسميالترجمانهووكانمكوار،
عناعتذرحيثامريكاقنصلبهاعتأرمااالالتسجيلتستحق
درايةالالذينالعسكريينالقوادهضبةللمغارلهابلالتيالوعود
المطالبةأياألخيرة،للحركةسببأكانتوالتيءبالسياسةلهم

فيمعتمدهمبأنيعترفأنوآبىراوغمكوارولكنباالستقالل.
الواقعاألمرأمامصارلماوآخيرأالوعود<تلكعلىالحركةتلك
كاناذاكمعسرهمأنعلىدلناممااالعتذار،قبولإاليسقهلم

يظهروالذيكافية.بضمانةتعززلمحيثطائشةامريكيةوعودأ
منعليهيظهرلماشقرونابنهوتامةبصراحةكلحوهآنهم

عليهكانماعكسالسريعالعملفيواإللحاحالزائد،السرور
وقداالستقالل)،طلببمناسبة(944يناير(فيالسابقةالمرةفي

والاألخوانلبعضكررهاالينشقرونابنكالممننحنفهمنا
واالنكليزية،األمريكيةالشخصياتمذاكرةعلىاعتمادهآنشك
يقومأنعليهالحاضرة_الظروفلصالحيةنظراالمغرب_وآن
فيوانكلتراأمريكاوأنءالضائعةحقوقهلنيلحاسمبعمل
األخيرةالحوادثفيسابقأوقعما.ماتعيناه.أنادهمااستعل
ليةاالستقالالحركةإزاءاأليديمكتوفتيوقفتاحيث)0944(يناير
النزولترومانكانتاإنهماحيثبعليحنلمكانالوقتفإن

كافيا.تبصراإذاكالموقفقييتبصروالمفالمقاربةبفرنساء

حتىالوطنيونعليهااعتماالتيلتصريحاتواالوعودوأما0
العسكريينأفرادومنءرسميةغيرفكانتالمظاهرةبتلكقاموا
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رسميأ.أمريكاتصلذلكعناعتذركمابالسياسة،لهمخبرة

خسرانهاأكدوالذيالحركة،تلكخرقدفالمغربأدوعليه
القضيةنيدوكولومذاكرةلفرنساالجاللةماحبذهابهو

الونعيةعلىموافقةذلكيعدوذالساسةفإذالمغربية<
يتسبتأذمكهوعلىيعمل،أذالمغربعلىفيجبالحافرة،
نفى.آخرإلىاالستقاللبمطلب

اتفقأنهالعراتيحماداألخبلغا~ساعةآخرفيأدوعلما
الجاللةلدىالمقربينبعضيذاكرأذعلىشقروذابنمع

لهفشرحبالملكلمالقتهموعدضربنيلهيتوسطحتىالشريفة
فتوملحيماالملكيةبالمذاكرةوسوانيكمرسميا،الهوتف

بتفاميلها.

مشتركعملإلىالحزبيينندعرأنرأيناالضوءهذا«أوعلى
االعضاءبأسماءموقعةرسميةبوثيقةفنتقامالبالد،لصالحسرء
كلونبذمشترك،عملإلىندعرهمالقومية،للحركةالنابهين
الحاضرة.الحالةتستدعيهلمامقيتتحزب

_رأيكأخذبعد~التالميذقدماءيدعلىلهمدعوتناددوستكون
معفيهنتذاكرلمكلهوهذايدهم،علىذلكيكونأنواخترنا
الموضوع،فيبرأيكلنافعجلرأيك،أخذعىمتوقفينأحد
.الواقع<<األمرأمامنصبحالحتىعمل،وقتالوقتفإن

المطالبةحركةوراءكانماتكشفةفريلتاريخيةوثيقةفهذه
ترسلكماعليها«يعتمدالفوديةأجنبيةوعودمنباالستقالل
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مفهومة،تكنلمالتيالحركةتلكمعحياتمنكثيرعلىاألضواء
فيباالشتراكطولبوالبماالقوميةالحركةرجالعنكتمتوالتي
ممثليلدىبوساثلهماالستطالعإلىاضطرواوقدالعمل،
للتدخلمستعدينغيربأنهمفأشاروابالمغرب،الرسميينالحلفاء
شمالفيالحربأجلمنبقواتهايستعينونوهمفرنساضد
ومحالمناسب،وقتهإلىالعملبتأخيرونصحواوأوروبا،إفريقيا
رسميأوالمؤكدةالصحيحةالمعلوماتهز»علىالقوميينتوفر
62بتاريخبفاس،بالنشىاإلنكليزيالقنصلرسالتيفيبعدفيما
الحاجإلىموجهةوكلتاهمامنه،14بتاريخوأخرى(ء945فبراير
إلجماعتحقيقاالتضامنإعالنإلىافطرواشقرون،بنإدريس
الفترةتلكفيوالديبلوماسيةالسياسةولوخالففيهمرغوبوطني
الحرب.من

تدلفإنماشيآعلىآنفأالمثبتةالقوميةالرسالةدلتوانهذا
منالذكرالسالفةوثاثقيفيوردلمامطابقأجاءمضمونهاأنعلى

باالستقالل،المناداةوهوحاسم،جايبعملالتعجيلضرورة
الرسالةعلىأجبتوقلالجالء،وطلبالحماية،بطالنواعالن
كماءالوثائقتلكفيعنهالمعبرالصريحالرأيبتآكيلالقومية
المذكورةالرسالةمحتوىعلىاطالعيبعدبهإيمانأازددت
الموضوع.نفسفيالقوميةالحركةمنالورادة

الحزبيينامتناعبسببالحلفاءظنفخابالعمل،تعذرولكن
ومنالقوميةالحركةمنالمنشودالمشتركبالعملالقياممن

البالدخسرتوبهذاالمغرب،فيللحلفاءالرسميينالممثلين

284



لوبحيثصالحهمفيإذاكالغرديالعمليكنولمقضيتها<
حاسمجديدعملمجالفيقبلكزيالوطنياإلجماعتحقق
سوريافيوقعكماالحلفاء،بمساناةبةالمغارحليفالفوزلكان
مرتينالحظسيئىبةالمغارفكان،1943نوفمبروفيولبنان<

أيمبروفيمعاكسأ،الظرفكانحيث(9يناير~فيمتواليتين:
للمؤازرةالحلفاءاستعدادبسببمالثمأالظرفأصبححيث1945

لمنالمسؤوليةليحملالتاريخوأنرسمياىصريحااستعدادأ
توصلهمبعدالقوميونفيهسعىياللالعملعنتخلفوا

نفسفيبهمالحلفاءممثليواتصالالذكر،االنغةبمقتوحاتي
عنوالتخلفالتقاعسأللكسببمنيكنولم0الموضوع
وأنسبالغوص،~حسنلهتهيأتبعدماالصحيحالعمل

فيالسياسيةالنكسةرواسبإالالضماناتوأقوىالظروف،
حوادثجراءمنوذلكجديدمنالعملعنالممتنعةالنفوس
التيالنفرمىهذهعلىالحزبيةالروحوهيمنة_ء944وفبرايريناير
لرغبةوتلبيةالقومية،الحركةرجالمنبطلبتتحركأنأبت
يساعدواأنأرادواالذينالحلفاءباسمالناطقينمنملحةرسمية
سنةفعلواكماالمغرب،فيالفرنسيالوجودتصفيةعلىبةالمغار
الثمينةالفرصةالقاعدونفوتوبالكءولبنانسوريافي(943

ليقومأوروبافيالحليفةاالنتصاراتظروفأتاحتهاالتيوالنادرة
وأمريكا_إنكلترادولتيمنمسندينواحد_رجلقومةبةالمغار
راغم.الترابفيالفرنياالستعماروأنفاالستقالل،لتحقيق

عادل.حكمفهوخيرءالتاريخفليسجل



باريسفيدوكولوالجزالالسلطانبين

عقبباريس،فيجرتالتيالمحادثاتعنالكالمقبل
رئيسودوكولالمغربسلطانبينالثانيةالعالميةالحرب
التيالمحادثةفحوىعلىسرفأنينبغيءالفرنسيةالحكومة
والرثيسالفرنسيالرئيسبينواشنطنفيذلكقبلتمت

ومانطرمنفبدعوةفيلت،روزالرئيسخلفومان،طراألمريكي
المحادثاتوأثناء،6945غشت2أفيبواشنطندوكولحل

خيلوقدغشت،25~23»22أيامساعات،سبعمدةالثنائية
التيالشاسعةالمثاليةعنبعيداكاناألمريكيالرثيىاللدوكولى
منوكانفيلت،روزعهدعلىالرئيسيالمكتبنفسفيتجلت
بواقعية،الثقةفيهوتبعثدوكول،تطمثنأنتامةاالرهزءشأن

عدمالحظدوكولأنغيرالجايأ،األمريكيالرئيسويجابية
نظرةإليهاينظركانألنهألمعالمفيالمعقدةالمشاكلمنتخوفه
الحربمنخرجتأمريكاألنبغريب،ليسأمروهومبسطة،
المستعمرةالشعوبمعمشاكللهاتكنلمأنهاكماوقوية،ظافرة
الشيآاستقاللها،لنيلوتتحركتحررهاإلىتطمحكانتالتي
سيطرتهابفقدألنهاحساب،ألففرنسالهتحسبكانتالذي
فيومكانتهاوقوتها،حيلتها<عمدةتفقدالمستعمرةاألقطارعلى



روجهماأهممنشأنهافيالحديثكانولهذاالجديد،العالم
أنيعتقدكانومانطرأنمذكراتهفيويرى،0محاورمع«وكول
النسقعلىللديموقراطيةممارستهرهنشعبكلإرضاء

المتخلفةالشعوبالستمالةالوحيدالسبيىأنكمااألمريكي،
يسعلمهذاوأماماالستقالل،أيالنافعالدواءهوالغربلجانب
العالمتتصورالفرنساأناألمريكيللوثيسيوضحأنإالدوكول
لهيشرحوأخذالمتحدة،للوالياتالتيالمبسطةالصورةبنفس

لفرنساالدوليةالمكانةبأنإقناعهويحاولالفرنسية،األوضاع
طويل.لزمنللخطرمعرضة

بأندوكولصرحوفريقياآسياأقطارالحديثتناولولما
وهذااالستقاللالىبهايسيرأنإالنهشمنليسالجديدالعصر
تريدهكماالزائفاالستقاللهودوكولعناهماولكنءصحيح
«ونتختارهاالتياآلمادوفيوباألساليب،وجوهرأ،شكآلفرننا
األقطار،حسبتختلفواآلجالاألساليبوهذهالفير،تدخل
أنعليهيجبالغربأندوكولورأىوالمرحلية،بالتدريجوتطبق
المعه«شيآكليتمأنبشرطولكنهذا،ويريدبليدرك،
غيرالدولوتطورخوة<التالشعوبتحولبأنهذاوبررضده.
وأكد.والفوضىوالبؤس،األجنبي<اهةكإلىيؤديانالثابتة
بالشعوبالسيرعلىمصممونفيينالفأنومانطرللرئيس
ممكنهذاأنوأضافمصيرها،تقريرنحوبفرنساالمرتبطة
وحدهاهيفرنمماوأناألخرى،دونلبعضهابالنسبةبسرعة
تحكمالتيفهيغيرها،تعنيالالمسألةوأنباألمر،المعنية



اختصاصمنهوفيماأنفهادولةأيةزجعنبعيدةفيهاوتترو
وآخراأوالفرنسا

موقفيخصفيمالطروماندوكولبينهماخالعةهيتلك
بالشعوبعناهماوانلها،التابعةاألقطارمصيرمنحكومته
منمؤيدينكاناألنهماولبنان،سوريالهياالستقاللالمعجلة
0اب<د«االتهوعليهماالمفروضالنظاموكانوأمريكا،إنكلترا
منأقوىفيهماالوطنيةالحركةوكانتءاألممعصبةإشرافتحت
بائسينالفرنسيونكانلهأاهناك.لفرنساوجودأيمعهايبقى.ن
معهمايطبقواأنفأرادوااب،االنتاباسمفيهمااالستمرارمن

دوكولفكانلغيرهمابالنسبةأماعمرو.بيلالبيدي،المثل:
أنيمكنالمابشكلالمستعمرةاألقطارمصيرأنيريانوحكومته
بدلذاتي<<باستقالل0دلهاالسماحمجردبلاالنفصال<هويكون
هذايكونأنمنمناصالنظرهماوفيوخاضعة،تابعةبقاشها
ماوفقواالشتراكاالرتباطعلىقاثمآالمزعومالذاتي<<الستقالل«دا

الهنلىفيالجديدةالتبعيةهذهتطبيقفيينكرانوكانافرنساءترد
االستعماريفقدالحتىووثاقإحكامبكلإفريقياوشمالالصينية
أنمذكراتهفيدوكولويوضحإليه،بالنسبةموحيويماالفرنسي
الزمن،منمدةوبتلريجهدوءفيبهااالهتماميمكنالمسألة
علىيقبضون~الهيجانبوادرعنبالرغم_الفرنسيينأنالىذاهبأ
فيالوضعلهذامثآلوضربالموقف<علىويسيطرونالزمام،
اءآتالنلأنزعمالمغربوبخصوصءوالمغربتونس

1944سنةاالستقاللحركةباسمتوالتالتيوالمظاهرات
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وبطلبءالتردداتبعد_السلطانوأنالجماهيرهلهاتتحمس
باالستقاللالمطالبةالحركةعنتخلىبيو_العامالمقيممنملح
المشاكلمنمشكلةبدورهويبسطءنفسهمحلىاألمريهونوحتى
قبلمنالحظهمانفسناهجأءالحرببعدماعالمفيالمعقدة
وتونسالمغربفيالسيادةأنيعتبربأنهصرحومان،طرعلى

قال:ولهذاوالباي»السلطانشخصفيوممتزجةمختلطة
السلطانفاستدعيتمعهما،مباشرةالقضيةأتولىأند»أردت
يعتبرهيكنلم(كأنهدولةكرئيسواستقبلتهفرنساءإلىللمجيآ
يكونأنمنهورجوتالعظمى»بالتشريفات~يرقبل)منكذلك
يونيو»(8بمناسبةالضخمالعسكرياالستعراضفيبجانبي
.رحالتييررافقنيثمالتحريرهبوسامالجمهورأمامووشحته
الجيوشوتفقدءاألولالجيشلمشاهدةألمانياإلىوتوجه
استقبلمكانكلوفيسدودأ،وزارءا~ةالظافرةالمغربية
.ألشخصية<>لمحادثاتناالمالشمالجوخلقماوهذابحماس»

بماالمحادثاتلهز»مهدأنه_إثموظنه_دوكولظنوهكذا
شغلهكانتالتيوهواجسهبأوهامهالسلطانمواجهةلهيسهل

محاورأكانوحكمتهوذكاثه،بلباقته،السلطانأنوفاتهالشاغل،
وكول،كدومتأزمومتنطع،متكبر،رجلهعالحواربفنخبيرأ
ثقة،بكلإليه،يفضيأنالسلطان«أسألبأنالحديثبدأوقد

فرنا<<،معالمغربعالثقفينظر»وكنهرأيه،بصميم
منيخلوالمتزنوبكالمدوكول،ظنلماوخالفأ

<0الممات0•بأذأتتر~>.:ني:ا~ن:أجاهومصارحثمكمب



وبدايةالرفاهية،وأساسلوالعلبالنظام،بالديأتت
(أيالنظامهذاولكنءالنخبوتكوينالجماهيرلتعليم

وأنايوسف،مواليووالديحفيظ«مواليعميقبلهالحماية)
وعصرية<حرةدولةإلىالقديمالمغربمنانتقاليةكمرحلةاليوم
حانقدالوقتأنأعتقدالغدحوادثوقبلاألمس،حوادثوبعد
جوابفهذاشعبي،ينتظرهماوهذاالغاية،هذهنحوشوطلقطع
شأنفيصراحةمنتالهاماوتسومغلتهوينضروريةمجاملةفيه
وشرب«عليهالدهرأكلالذيالحمايةنظامصالحيةعدم

حرةدولةإلىبالمغربتنتقلمرحلةمجردالسالطينمنواعتباره
الوقتوحانالنظام،ذلكتجاوزقدالزمانوأنخصوصاعصرية،
وانتهزالعصر.روحتالثموحياةالبالد<حريةمحلهلتحلإللغاثه
أمرليساألمربأنفذكرهدوكولخطأليصلالفرصةالسلطان
دوكولتعمدالذيالشعبأمركذلكهوبلفحسب،السلطان
أجابومغالطةوتجامآلءنفسهفيلحاجةالحسابمنإسقاطه
مانفسهوترتؤونهالذيالهافد«إنبقوله:السلطاندوكول
فتىءوماالجزيرة،وعقدفامىمعاهدةعليهوتبعثفرنسا،اتخذته
مثلكممقتنعفأناإليه،يسقىالعصري،المغربمبتكرليوطيآ
ولكناالتجاه،هذافيعالثقناأسستغييراستقباآليلزمبأنه

كانمنأليبالنبةتكونأنيمكنالالحاضرالوقتفيالحرية
يزالماالذيللمغرببالنسبةمحيحاهذاأليسءنسبيةإال

فعلىالخاصة؟بوساثلهيعيشأنقبلالكثيرعملإلىيحتاج
أنيستطيعومنلألمر،قبولكممقابلمعونتهاتعيركمأنفرنسا
فيلتروزالرئيسجاللتكمعلىموهولمايجب؟كماهذايفعل
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دوالراته،غيرعليكماقترحماذاالناجزاالستقاللبمفاتنآنفافي
أجابدوكول_روايةحسبهذا_وعلىزبناثه؟بينومكان

فرنسا،بمعونةيتحققأنيجببالديتقدمإنحقا<السلطان:
ذاتالدولةبمعونتها،تمدناأنيمكنهاالتيالدولبينمنفهي

أثناءاستطعتمو~غيرها،علىففضلهاالتيوالموهبةالمكانة،
عديمةبالعكس_تكن_لملكممؤازرتناأنتشهدواأنالحرب
في~خلأنيمكنناةيلجلاتفاقاتإلىفلنتوصلءالقيمة

الوجهاتمنتعاقاياشتراكبغيةأجلهامنالمفاوضة
منويتضحوالعسكرية،والثقافية،والدبلوماسية،االقتصادية،

ونفسيةعقلية،يأركوهوالسلطان،أنالماهراللبقالكالمهذا
المغرب،فيالقائمالوضعزحزحةإلىيتوصلأنأرادمحاوره،
ةمعاهلباسمعليهالمفروضالنظامأمخاللمنوطنهوافالت
جديدةعالثقإلحاللالمفاوضاتوفتحءكانتمنذمتالشية
منالمغرببتمكينالسلطان_كفيالنظرفيهذا_وكانمحلها،
حسنأظهربهذاوالفوزواالنعتاق،التحررفيأمانيهإدراك
فيالساعةرجلءدوكوللحملمسراداالوطيباإلرادة،
كانأخرى،وبعبارةالمنشود.للحواراالنصياععلىفرنساء
التفاوضمائدةعلىالقرنيينمحالجلوسفييسقىالسلطان
الحقيقيإطارهافيالمغربيةالمسألةوضعمنيتمكنحتى

يمكنكانماوهأاممكنة،تسويةأحسنلتسويتهافيهالمرغوب
أنحينفيدوكولمعلوجهوجهاوحدهيحاوروهوللسلطان
المطالبةحركةخمودبعدأحافيهيتحركالساكنأكانالمغرب

ستعماري9االقمعإثرعنهاأصحابهاتخليبسببباالستقالل



انتصاربعدمؤاتيةبينا_كماالظروف_كانتوقدالفظيع.
فيسالفأفعلواكماللتدخلخاصةاألمريكيينواستعدادالحلفاأ«
جديامنالتحركعدممسؤوليةبةالمغارفتحملءولبنانسوريا
األمانياتجاهفيبالدهمفيالوضعتغييرعلىيساعدبما

التضحية«علىواإلقدامءالعراكاستئنافوبعدمالوطنية،
واستفادالفرصة،ضاعتوالشعبالملكبينالعملوتنسيق

ماعلىاالستعماريالرفعإلبقاءالداخليةالسكينةمنالقرنيون
كان.

السلطانإلىأومأت««إنيقاثآل:للمحادثةروايتهدوكولوتابع
الكيفياتيخصفيماالتحفظمعاألشياءعمقفيمعهباتفاقي

األجلأماءوكثبقربعنتدرسأنيجبالتيواألساليب
نفسغداةتحديدهيجب.نهفأعتقدالمحادثاتلفتحالمناسب
ذلكالخاص،دستورهاالرابعةالجمهوريةفيهتتخذالذياليوم
تحديدعنيتأخيأنيمكنهاليظهر_فيماالدستور~هذاأن

(كونفيديرال)المختلطةاالتحاديةأو(فيديرال)االتحاديةثقالعال
~اعاةتتعينالتيالدولأواألقطاربعضعلىللتطبيقالقابلة
وعنىمشتركة،مجموعةفيومساهمتهامصيرها،تقريرحرية
منهاكلاحتفاظمعواحدةلسلطةخاضعةدولاتحادبهذا«وكول
فقال:الحديثدوكولواصلثماإلداريهاالستقاللمنبجزء
نظلأنالخامسمحمدعلىاقترحتبلديناباتحا«يتعلقوفيما0د

لمنصبي«متقلدأطبعابقيتأنيفرضعلىشخصياتصالعلى
ذ~،باءاما«قادهكان!:ء:اب:ا._متيممنوأظنثررآ.فو:ثق



دعامةحكومتيمنالمتخذةالمبادرةعلىموافقتهأعطانيالسير
سنةإسبانياألغتهالذيالدوليونظامهاطنجةإلىالشريفةالسلطة
عقبشتنبرشهرفيميتحققماوذلكءالقرةباستعمال(940
وأمريكا،وانكلترافرنسا،ممثليمنباريسفيينعقدمؤتمر
.لنتائجه<<مدريدحكومةوتخضعوروسيا،

محاوراتهفيباللطاذبانفراد«أنه،دوكولتوهموهكذا
وفياألساس<علىالمغربية،المكلةسوىقدالسخصية<
نيالساعيةحكومتهباسمبهماأشارالذينالمعاكسيناالتجاه
أذشكوالمحدود.شكيتخفيفباستا>بسيطرتهااالحتفاظ
0عامبوجهاالستعماريللرفعدوكولتعصبأمامالسلطاذ<
يبقلمأنهالحوارخاللمنأدركاالنهيار،منبحفظهوتمكه

التيالوطيةاألمانيمنوقوليةالدفرنساموقفنيأملأي
وعمق.سعةودوزسياسية،بلباقةباريىفيجديدمنعرفت

تسويتهاعلىالسلطاذيوافقأذالبديهيمنفكانطجةممالةأما
سيةكانتدوكولنيةولكنالوطية،الحظيرةإلىإلعادتهادوليا
فياإلسبانياالحتاللمدةفيهافقدفرنسامركزبأذمهعلمأ

اللطاذ،باسمإالاستعادتهإلىسبيلمنيكنفلمالعرب،
منقبلكزي:0الدوليةدطجةددمظقةفينفوذهافرنماتعيدوبهذا
فرنسامملحةفكانتإليها،الشريفةالسلطةعودةستاروراء
رأيفياألولويةلهاوكانتالمغرب،بمصلحةارتباطأشدمرتبطة
دوكول.مذكراتعهتحدثتكماالحوار~منويتضحدوكول،

العيد<المتقلبالفرسررالموقف..ببلإلخفاة~ءرمىأنه



لنبضالسلطانجسحيثمنأفادتالسلبية،نتيجتهأنغير
للرفعتفييرجذريلكللرفضهماواستخالصهوحكومته،دوكول

فيالفرنسيةالتقليديةللسياسةجوهريتحويروكلاالستعماري<
عرفهاالتيوالماجرياتاألحداثكلتكلفةماوهذاالمغرب،
تطورفيأماليتركلمبماعليهبالبرهنةالحرببعدالمغرب
هوماإلىوالبلحسن«إلىسيآمنالمغربيةالسياسيةالمسألة
حتىتبخوتهذامنالعكسفعلىومظاهرآ،ولوشكآلسوءاأقل

معالحوارأثناءدوكولبذلهاالتيوالهزيلةضمةالغاالوعود
الحرب،عقبالعالميةالتطوراتالفرنسيونوتناسىالسلطان،
قاراته،بمختلفيلالجلالعالمفيالطارئةالتغيراتوتجاهلوا
فيوالمبالغةالمغرب،علىسيطرتهمترسيخإلىهذاكلوقادهم
بمافيهاألجنبيةجاليتهمأقداموتثبيتالمباشرة،إدارتهإحكام
مطلقةوسيدةاألمر،زمامومالكةالشأن،صاحبةوحاهايجعلها
مطامعهاويحققمصالحها<يخدمبماالعامةالشؤونفيتتحكم
نهاية.والحداتعرفالالتي

الوطنيةوالحركةالسلطانبقيادةبة،المغاريبقلمهذاوتجاه
خامدياأليدي،مكتوفيالمكافحة،السياسيةأحزابهافيممثلة
بكلوحاربواعارضوابلالغارب،علىالحبلتاركيالهمم،
القومي<المصيرويرهنالوطني،الكيانيهدأأصبحماالوسائل
السياسةومشروعاتتخطيطاتويحبطواقلوايعرأنفاستطاعوا
فيوالتأزمالتوترإلىاألمرأدىحتىالشريرةالمتهورةالفرنسية
االعتداءإثرالشعبياالنفجارإلىثمالفرنسية،المغربيةالعالقات
عليه.والجالسالعرشعلى



سلطانمعدوكوللعبهاالتياللعبةأنللتاريخونسجل
لباريس_شخصلماتونسبايمعلعبهاالتينفسهاهيالمغرب
مذكراتهفيوردهذاوفيالفرنسي،الرئيسبدعوةذلك_بعد
أنرأيه_فييجب_بماالبايإليأشارمحادثاتناد«وأثناءقوله:
لضروراتوامتثاألشعبه،لمطامحاستجابةاإليالةإليهتصير
تخيلهلمامطابقجهتهمنالبايتصورهمافإنوباختصارالعصر<
شك_بدون_األمينسيديلهجةوكانتبالد»،أجلمنالسلطان
ءالسنفياالختالفبسببالخامسمحمدلهجةمنخفوتآأكثر

منأضعفإيالةباسميتكلمكانألنهالشهرة،وتقلصوالمزاج،
واحدأ،جوابيكانكماواحدة،كانتاألغنيةولكنالمغرب،
بمودة<<.البايوتلقا»

مطامحشأنفيوالتونسيالمغربيالحواردوكولاعتبروهكأا
أنيكتملمكماالسلطان،بعاالبايرددهاأغنيةمجر«الشعبين
مجرد_رأيهمافي_كذلكفكانمنهما،لكلواحدأكانجوابه
لعبةكانحوارمنينتظرأنيمكنوماتطرب،والتتغيرىالأغنية
ألعوبةدوكولحواركانلهذاالمتحاورين؟بينمتبادلتينوأغنية
المشكلةتسويةبغيةدبرهاةومكيلءناجحةظنهاسياسية
بالدهو~مهواه،يوافقبما_كذلكوالتونسية_المغرية
تخفقأنبلالوكانذلكوغيرالمغربفيلسيطرتهااستمرارا
محتضراىاالستعمارفيهكانعصرفيةالمكيلوتفشلاللعبة،
.متصاعداالتحرروتيار

منخرجإنهبقوله:المحادثاتعنأورد«مادوكولوختم
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الممكنمنأنهونصبنتيجة،والبايالسلطانمعأحاديثه
مطابقةتكون،للتعاوناتفاقاتالدولتينمعتبرمأنوالضروري
جيللمدةثقالعالمتجرك_عالمفيوتنظم_الوقت،لمتطلبات

فيلهظهرتالشماليةإفريقيامسألةأنإلىذاهبأاألقل،على
منأرادلمابالنسبةتفاؤلهبهذاوعنىكاف،بقدرمشجعوفوح
السيطرةعلىحفاظأالتعاون_باسمالوثاق_وشدالرابطة،احكام
فيهاالستعماريللوجوداالستقراروتوفيرالمغرب«فيالفرنسية
الهائجالحرببعدماعالمفيالفرنسي،الوضعيتأثيالحتى

فورانمنالعصربهيضطرمماوآفاتبأخطارالمضطرب«
المعانيالهرماالستعماردولمعالمتصارعةالتحريريةالحركات
الشخصيةمحادثاتهمناستنجدماأندوكولوفاتللنزع.
معحوارهوأنله،ومغالطةخطأكلهكانإنماباريسفيوالسرية
وهوأكثر،والأقلالالصمحوارسوىيكنلموالبايالسلطان

أنإلىفعالكانماوهذاحالها،علىيتركهابلالمشاكليحلال
حلهاالشعوبفتولتالظروف،لهاوتهيأتالفرص،لهاأتيحت
والتضحية.بالكفاحوأمانيهاإرادتهاوفق
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