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ا(.هسنبنده«هالواد.ل~.0اارتار..ئفوا(وهند.ةا(دركةلورتتد

هانوالةرواصبواالذاها~~الفينافرذ_نازامطذكرنالذيالفذ

دقة.ااهانيةألوهرداال~فووجودهالنادرواالذالهدوالوفاء

فانربيةالده_ةاالسركبااله__اد_افالاا~رسرة..رد_ئكانواذا

اءةااوفط.قادهاذصر_ند.اقة~ونائورأسالسر-~_»مد

و_ىهاهتار«.فنافتراد_د~افواالء_ه.ا.دبب.ال،.للةفيا__ا

حقيقتازياوابرازهالنزيةالدراسزةالواجةهفيراقةالةو~ذهالنذالير

د.شر.ههفياثوط~ارد.ذنابت~دطالتوما~ااا.هعفي(مةالنامه

~_تدماالوقاثوويعتما(ا_بلةيحد~الذوالشرهقمدعد

>اهرقاىماا<سز0بهقاملماوحدهارد.يذتيرانا(ماذواالست

.0~~وارالله0ارافتا:ااى

رما(«.ه(<1،-اذأأنو-».(دواه_ذا«_..هنبتا.اوطند!<ا(مه~اربة

<0>_!.ا(..أل»و!.._ةا(د_د،»مسر.~أ.»و.«هة_::بوا(ه~ه؟1_ااذظاالد_نت_ال



اهدتة_م.0:وااتودد.ا(ه~_

ا_ريفيةرةالدمهزمء(_اال~ارفد_تأقرالذيا(~دوعنذ

ا(ثورةف،مثحملو)ه_ا«ء(أمندر_:قذالمذا(ورأنوالحدوبن

اتفةفيةعصبظ_روف،وفويدجددوبثمك،حديدذأسرا_وذ_ولكن

ا(_حردرقيادةايتوىاالقدارهيأتهالذيأ_و~دالرحلهه

ويدبرههيقداوهأمتعارواااال~اللبراثنمنىاا~.ب((~._

_تملمبدمهوتةألوطذىالترا~باهتاللءأ~0اددمةمن

ينجز_دا(.حدةهذهوتغتد~المفر_ىهب_الثوه««ةةتفوةأألى

الورانوا(وا_لو_.نن1»مطمن__االمله0(أذ_:مات~>_

الثورةأثرتلة_.ا(خبدثةةا~اكاد_هوذهرمة_ا~دهوأنواى،

فاذ~بههواعترفعميقاتأثيراالراه_تفكيريفي)لردفأة

1ألوقرأمنماالعبماوواستخمالريفيةالثورةراسة0~ى

الوومعرفةاد~ط_ذلكوزادهاالرقهصليبيةدولميةاتمثتآه



ماعظومفكرأافريهطراراالورانومقاذاالأمبعم»وبا(مباشزامةربواله

وانا،دهانةكانت1~الوطنيةألمعاركفوفرفوالأترد«ذيدا«وعيوا

ود.بروتهتهم_ةتعمارفاالسررنالتوأعدبعيد~نكانتاالكفتين

~ادهاثمرمتواتهوثبهومبباد.ءانهوانباامواالمتازوهغيانه

مدقواوبالمنمينالمومن:ا~هاللهوه«~آلوبسبالفتر

يتنظم~ومفمذحبهقفس_نفو_معليه.اللهعدواه.اء.ا

تبديال.بدلواوما

ا(ا~ة1هد~فوالمسا~رؤوسالنووبن»داذ_ذسبل.«_.ف

~هلد__~االه_دسرلالفرصةتت_ثانالوريم9اد

ذ_رد_فيره.(.ا:..را_هأنا(.~_~عفييعمد.تو.تفه.بل

ومناهحهبأ~ار»هممبسب~واف«الحديث_ا(مغر.-ر~ئ1األا

واالحزا_الزعماء«حملكماا_ها~ىلد.هولءتط~ا_لموأنه

ادا_»~!ءناهالبد_سا_ةالة.رهكممدى_ءمل_انوا~ا

عليهبغوأهةواسهر~_:.«11رد.«._1»اداءبأمسزاداهاودد

الماد~ولجادهخدما~مدلال،~المقدمهلما~«ن

.مبجيد_سر..عانهألمأبى



هذااواثلزيفاس«~ينةالورانوحد_~ممداالسرماذولد

~ر_عوسغربيةى~ا«~فو1910سنةحوالياا.~ن

1واحترامه«كاذتهو~هاوند~ىوبقافويقةوعممحافظة

المغر~_ها~مختأل~يفيبلوحدهافاسمديذقفوال

المفم~.فارووحتويةوالقاهالدانية

الويتذ~.شخر_~~1«ااذ~_وواالخال~اأهضا~ىىو«م~ى

توجيهفيروة.د،.ذ)امغاربةىادةوءا_ىيدةكمشر_ذةعائلة

ا_ر_داةمبالمسر.نفووا_دههادفالحةاهالو~هةدعمابعذا

~ذ__الحا1مسلمألد.نثالال_يمالقرآنظلحف»»ميدا(ه««

العزيز.ا_هكتا_حفزى_فانكد_ةالشريفالوران.ةاثاتهبهذش.أته

ا_د_-و~~أزالقم~ف1مهمنتفلو3فاس.مو~ا~وكاذد_

فناس_مدأنةالناشئونكانف،(~<بيةالعمواللذةار~فىوالت

الماالسرعلوةوالمحافظللتعلمهيوهلهماتعمبدمذ_ى__دون

والوهند.ةا~~ةم)إ~اهان~فال<9ولذ~وقرأذهواختة

المكانذ_ىأ~ه_ؤتوالوالفكرفاسممدينةذ.ى1سعظهرظه

وينموا(.ذهبةاالرفروفييذتروئكنهأباءالبرف3واد_(،1أاة

د.هبوالتا_ءنايةيادة.ماالن~ادود..داد

تابروانفر،ء.مغذ.~:..دث_<_ذ_اته،ش0-.وسزاا_هالد!ذ_اد«ذكاء



ميبئت0مالراالفيدركجعلهحردهءمأيحمعدى

معنيفيقرددونومنأه.لها~دنةة~ى>برىأ»وإلءن_اذ~ذه«أ

(~وتقديمه«-ةمد(مف.اربةكان(.مانظ.راأكث_موه.ا

الال_.يم.ا~وزانيى

شب:مفاامالدفالدهةنث0اا.فوسألذبه.فىوى(يه~ة0والذ_

ن.0ا~.ه:مديذ_ةوالالث._و~<_ن

_أ_ىوه_وم._ألخد~ةأ(ءفلفالدذ_هم~فحماراالمتوأظ.هر

ذ~نأ_~:.ثممانمالوفأذ.~واء.ه.ا_اناالده.دعماروا._نوا(_ة.واد

ده_ى_انهمعددوذمهدموه_ان~اربثالهبذ_فسر.د._ةحاال.الن1)إف.ه

.01والقطواأبذ(.ءالواا~ذمه~_ة(.»ة.~أوا~داد».نو~ا(«~مبم5وأ~



واألذ.سرنهالعز_را(.راه_(<)جدنشورب

يذظأنبعدويب«للقر0ابذ>.«ف:أنا(.غربوأمذد.ةو).اتد_

ا(~~سردىوالدهأمنيةكاذ~وهذه>~أ1علومدلبكونرأنالة

د:.بيمىان،10مءهمبد_انا)اةش~يكدلم0ولدأنلوالااهمهوه

ذو،~:نزلو_اوطذه0أحواافودرللتفه.هويدفروا»~ة

ه~ة:_ومذاد«لهطرسرفيفي_اىرمبمتهوغزود»ره)~.ر

«.ذرمه؟فهلد_درسو«~-«أتوجهأنو_ىء(__.اوالدهلعيطلم

نف_اا._.:عندبمفاط0أنع<سقطىحت~م_تمدمالو_حدلين

زأعفبعوفا:مالمد>~وترك0االعدامدرسةفود_االنخراط

عذه.اونأهعال_فيعلو0اد.وا~عان>__دأبذ_هواكنابذه

والعواقد:الذد_ا~و)انت~~افكرتهددة__سرىىذذسده»عأ«..

ذ،د_دذم0ه«رسرفواال«ر.هامتقمعادلتهمنة~ثيم»هابقا~

_د<لدسو_واه_داشرط.اولدده~_ىواشت.طحللواقابو«و~ضح



نهوجهفيبعددميهانوهوأهذ.~مدوسرةفو.االنخراط

مساء.ال_بالمدد..القرآندفظلدتأ.عاه«رسة

ادر_سموالىبثانويةليدا._.اا~االبتدائيةد.استهاتمواما

ر!>_ما(تهومتابعةا(فرنسيةا~~فبقراءةيشتغلفيوأفبفا~

فوأخذواالذينومنميد_اافنظ~اليهلفت~اائعا~~ة

(~هممطا»حهعذهميخفروهو~وكاة_هوتتبع~ايقتنه

ادرد_~موالىدانودةو«~راست.هد.متابعةاه_~.حون

.لدسوالثانويةأراسرتهد~امالءها(«.أهالر.اط_د_نةىالاذة~ا~ل

بنانويةكالورياالباأقسامحتفةدد_كنلمد._ش_ورو

الذ~نبةالمغارالشبا~نهبالقلةلاتهوهذا~ادر__موالى

ة_ا.ءةهاط.ال~اوتفتحاوازداداللسرىهذابولموه0ا~سمح

يكوف.نالدار_ينا(سدا~مناخوانهمعوأفذوا~ادا

دفعهمماومتابعتهمضايقتهواردادسراالولوالوهذ_ةا_ذ.اليا

هذ~ا~وبباريمأاستهدر~د)بعةسأفرنا_ىالذها~

.«9نا0دالوتواجداذغر_يا~القببمنقليلة_مجموعةاد~ل

اطد~ةالددموقمىعة1~فتوارداددراسر_دهذ_ىواجد«دفب«

أعضاءمذا~شا~~-ه.ومالوقت_وجد~ماذو1والدذ~وأسالمبيدا

والولوىالديموقراهيةد_._ذممهفومالن»_»_ا(ذرسرىالبوه.ان



االه.:.ا~،بز~اء~<ا(ء:اللهفتو•«:يد~ن»اعسردولوعابا

نزعاته~ماختالذ_~ىا(~._افةاك.ود.ربالفر_ميدةاميةالسد

هوحضماابغر~أانحقددوالأاموتمميتركواهتموا~حا«ا

يةودئددموقراطبا(حريةارتوى»توفيه~ء.ر>ىلماباممعانوا~

وطذهاىليعودألحز._ةاالسا~ىاىوتدر~وريةالدمتوالثمرون

دلطما(عذفاا~.ىا(سر~اسرىاانضا(ءعلوعزمهوطاه»م..~

يةاطوالددءوةا(هردةفو~دذى»شاالأمبعد~ىد.الدهمدماراالمته

ذ.دازرنهذاذ~ىا(مالحس..ن>.~دمدالو~.هوماالد_ماذعاد~قد

ا_حافةزيعلد~ادر~ةى~،وه_د«~الالمميرامية.ا~لومأذودا

ر_طوقدا~هفسييدااذم~ناساتذتهيدهثد1قلهوده~ء

~ناال~راروء~عااشرقد.ينةا(~بمعةالوشيةاال~_الد_

ا(ت_اا»معد.ةيا~ا(~»هداسر~_سفووش_ر)~منميدناافم

العم~ىا(حا(مفدر1السر-«هاحةكافلهند.ابفمتكونءكانت

قد~،ا(هأال~ارو~~~هذ_.(<كانهللووفواالسال_ى

كانو)ذ.ماذد~سر.ياسر._.اوعدىا>).ن_مالورإذ.وذاالسقاذ

وإبمعاالىااطو«لحلعاوالعربيةسرةفيالمف~ءديد1دا1فيثةهرحال

باللغةالتهه~قا_).~.-كانلماو~ذاال_خر~ااهة~ار_فىىاه

ا~الذقمدنميذدهثا(~~ذ.ىنألفرذمب~هكانا(فرنسربة



منمماالقهةحط_~هحزوأا.توا~ورا_ىاا.ش.ا_د_ها_اءد.<

واالمفمفافلالوهنيدحار.~ونهافه.اذمة_درتها(.ىلا(.و«م«ز

ف.ئسا.اد»موفيحتونظير»ءوككاتسراذهسه_فوموذ.ه_دت

يفئلع~ماالعر~ية.~اللغةاالة~محملة_ندهثدثمففمعا.

اخدءندماا~تينبوالعمبأسلوبهالورانوالمدهومممليحم

اليه.فونالذينبةالمغار~دفوممأببةالعم_النةيكتب

_كت~زيره.أنالظأا(~الموراذ.وااحدد.نبز».حمدثقافة

است~اذلهتنابمخألهظ.ذهممادفيىفيوالذ.~~ء...._.ة1•له

)تا_ءمزكانكمااالفذاذالعرد_ة0_1كدهنكانالذىما(«ودم

سرييا.الفم_>.نزدتالمدالد.لردد_ةادف



~اد9تثا(مووددها«_واال~داششاشة،ا(.منالسا~ة

مغربووط~_~أولىفيا_اسة0ا_ااسقدمد.ةبيةالعف

سعدا(ه~ىا:رعيم~مة~.ةأعدادنا~عددا<)رأس

بلناقلتد~نلمذسمأالأنالرأيفليستريدماوتذ.تقد

~؟ء.(.~هذ~!د~ذد_ة«ه.ان«~ه_(،(مذ.سرذ.اأندا_سرألأنالواد.~

~0~ذمدالتوبا(لغةاالدد.د_د:رىزانا(محوممالهوواجه

وااءسا.اةوا(عدلا(-~ا(مذافيةوأء_الهاهود.اءد».رفاتهوفذه

اال~اد«~ثارهوهواذاقا(«.~اءموقه_االسته_اريون_ذهفوقذ_

سوةامة00>::~_0وففيذ.ءدالوط.ندة0.وسالتلدتابهوهم0في.ن

ذ_ذهه.ورذ_ةأن(_ى1



))4(

هماسكةو_وذ_ارهمأفبذذبنمابلغنذءماربنأالمهذ~اأ_بفم

النأ.و~:الحركنااسان)~انذ-ىأن>ااعا(دفبدنأحمدر~بفي

آ~اذ.كاو~كألوكن.ى__«بذ~نوم:رهاذعاو_~ل

اذ«..>ن.اىف~.وبه.ا(هم:مبادثهاو~~ءالمغدب.~ة.هألغومب

وا~ا.مذللو~ا>بنهانمغم~:الداخلىفيءابنفاومعلالنفورى.

ه..مأنمنأأ<-الفوفووفذا~لضبماةكموهننافوأد.راراامه.ر~.

اا::_ببنها(_ا.حنأ_واببداال~:لحفرتنا.و..رعوسرا_ذ_ا».ن

:للحم.~.ارىالبدبوالممفوووضوأالسرال»بذوا(_اه.ىنأ

أئنذهبى_رداال~~ااالسنبداد.ا(هعف،..0ااحده.(:اؤناآعد

:لكفارالب؟د.أماذ._ىذ_ذحذبذبا(ا.دعلواالىن«اد._هد

اانضحبنأ.ااهذ.اروء.ءادا(ه_دإ.ذ.بىوالندا~

بعادشر_يهز.1الزهذلال_ءيفين_اربةااهى.~ىه_دد_دةأف)_اروء~ه

وكوه.او~قثذأ؟..ا_ءواف:«ءة_1أ؟~~نو~لا(_ورداذ_اذسرتاط

شاواةوا~هوالشرو.دىوا-_ة_ءبدلباله-_اء1دد.ذدم«.فهاالد_المشر.ى

_.ة5:(؟.اا(~::ءوردتستكمأدسر_وردهدااديولو.جدة0ء_ى..ر)م«.او_م

بىءم_نه~دا(فندر؟_ن1•وادراكا«_»ء_اه_و~ةمأدهسىتب.وركزه_

ا_ه_ء__.<سرال_انأنه_نبيذ.هء_ىنالاأذ~هوالش~_ه~يم

هنو!.ا-.مفيءه_وناالةفمال_نها«_.ةوأرومةا_ىدءون>_ف»»«يه_



اا2أ

ىفيهم:ثوان~مهفالذنم..،.د.~ذهمننأأرفبالبعنبالد

أعدببماننهأمبعأو!فكزفماءسال(ءم~(_واالذ>_و.نأالعم

واالسنفالل.اا_.بنأ~ننفزىدؤأعدافء_ر:ذهله1.ءر_<~~ا

والبنأعنمما_و:اذباالسزاذبفامومنن1•ائنوو..نأالعمو~

اسنعال،.وا_.)~».ا

وحد.:.هوىبائمخبا~سبآنداثراا(ورانوالمر_ومسرآةوا_~.

وهو>امنه~~ها(ء>_>~يأ.رمدهواافهالوغريبااود_دنأ_د~ائذى

«اسال__ءروبذ«ود.زنذ.اوطن1كبعلود~افظأ((ه~ن1اادااو~:

اابحوذ.ءمدافبوكذ~1عنهعودافباواسرنغمنه.،بالنفورىوآقر

ى.:.د-ه_.~ااجويتمولمبذا_«1«>1_دياا.هاد_م1مذ»«ءايعد..ر

واا»فاومنه.ناك.دتمنوبنأالعف.ء.فمنما(ذ._ههرفااتذ_ورىذ)ونأ

واطبنأ>بو~وفكلو_ذففوفا(-راذ_ى1>«امنو»كااذ.يا(نننووىو)~اه~»

ا_._ط.ا~ر_مذا__قااذذ~ار1االذ.ذ.ه(د_سو.~_وماسر~~وال

.نال_انذ.ونان،ءا_.مآ_(هاه.نىانذالنوواانننورىه.(<.وا~نف

.ا(«~ا».بنأاال«البدناد~ادئط~مرذ).راف~اءال

«~بأ.أ:.د.._؟ادء...::«ذ_،ىوء._ه_~ارا(_ش_وررهلا:.ور:..ءذ.اال»..د_اذ

واالسر«د_قالا_،:ا(~ورىد_.ءأسر~سأنا(_ىاات.ه.~ةا،__ر)نةأسزش

ا_سر.~سر.~ذ_ا«ه_ره.وىه._ىد



)3((

اا_بام.ا(دأىد.ر~دةأء_دا«ذ0ء_دد)-.و0

فياتيياله.امأيا(مغد»_راتمنترد_ه_تعماراالسرصذ_راثوكاذت

ويذمتو~.ا(ه.رد.ومه.دا(ءلدة:ط_عا(_«.أمةةاالة.اهوة_.«._دعو

.:0أأء:~ا(آمأنأ..ذ.هرىيذ_هك)انواال_ننذالل´لتت.ورىد...<واإل-

:؟تو~اذ_.،ا(~ىاا.هناشر.ر0كاذفوا(.وراذىدةافد.اهر0ذ~

ودينمم.بشررفميعبثأولجر.متحم



)19لم

علواالعتمادفوهوألعافا(ىالو_و(فواهالنببأنآمن

إالأهمودعلوقادرااليكونالشعبهذابأنوآ~زحبألث

الحرام.وهحابته~.محود_اهد)»ا!~ادهودددثتءرا>««0(1هواش

.0بابعادأفكارهويت.ربنأيهالا(نف~ةأيطه-انهاعتة«

عادذلمأ.نااهفوود.وأثمر~الورانوبذرهاىالتالبذورولمكن

العالمميةسدةالساوظررفعانيةالثنامةاكالها~~ايةفياثر

وهوعادسراحهال~اطعلوىفيالفرنتعماراالدأجبر~ا(دى

مرالمماا).فاهتابعدةهعلوإ_ماذاوآ)درذفساىموأةىرءاأبثأ

0~وتأسستمن0ا(كان~الا(_اط~1وار«ا(~لتحقيسر

الرعيمفذ~ذباريسشرا_وبقصراجتقناكماوعقأذ_المتحدةاالمم

ا~~امالرأيم_دةههديرهمبدنواالسزدهتراللالشوريحد:بئ_ا؟أبه

وا(سرتقالادا(شوري-ذ~وفدأعضاذمهوقام«ودةابنأحمدإالستاذ

يةا(جأههالقناعسردةابن)~دسد.اذ8بامرفوقاألقاترة:ىوتوحه

شوحابيةالعمالدولوثمو_هاالمندر_ةالة~ة<تدنداله.ربية



كامال.عاجاهوافيا

الخطابيالكريمعبدبنمعمدالجادأميوالرمأهرقإلةوفو

وحمادثودةمنبهقاووما0ارأفها(ىوأنه.~هههملوه

أبنباشهمنكواهأأعتبرهالذىالخطابي(لمجاهدة.شتوناك

ائتحمتإذإااواعيةااسياميةءامةدكأن1مذ»كويدمتدمتما

تقر»أن~ناللمقامعط~كونانفإمفماديةالجابالزعامة

.مه.تزالأنوالماراالسدهقوة

االستاذيقهرفمعامير)افواالمهرحمها(راحلوعدمنااشوه

المتجدةأالمممنظمةاه~اىات(حذورمدةسردةا~نأحمد

وفد_ااضطرمينماالواقي(المرنسةالفمالحكومةجنمعتأن

ينمحبدنسوالفالوفدكانمابعدهنا)_بةاثمغارصو~لبساع

لحمأ(سمارهىىومحابسرااهالمحاربةفيهحدثيتاحتماع~كلمن

الدوكأعف_ءوفودفومنبثينكانواأنحموولبااهديث

كعمئوعاد_االحتمأ_حضرالوراد_ا(مرحومو)انوإالسرإل__ةالب.بده

أنذاك.اليمنوفدفىمستشار



)99(

هناك.يجوىكانعماالوافيةلمعلوما~بااثهأء_فود.دودموالفداء

إندونغمؤتموفيرالعزيزأحلالىمشاركةفسجلأنر~ووز

وأسعةواتاالتلالستحمازوفه_أعمالصهبقامومدأ.بأف«ونسيا

وقتشديتز_عد!هانالتواال_حابوا(»ياددواءوذودبمخذلف

وطنهقفثية0لدوشردالورانواالستاذ>همفا.~سوكنا.نو

الحتميةالفتيحةولحانتالدامغةاثتبالوأورودهموافياشرر_!>

بئجب:كانتمته_دةدوالهجابلالمغر~)سر_أنهالعمال

العادلةا(.وى:يةوقذيتهااتحريرىوهدادقا(مغربأعنف:.ا.شرى

ولكنواحكاصل.مذالمغرينا(ث~>_انالو_قا<1«اشرنالقدة:

الطاهروطنناترأ~ا(قذرهنعالهوطثتمنذهالغرفاالستعمار

الوحذذولتفكيكبدةالعمواالغةاالهبالمعلو0للقذا.~وفو

منةالوقاومثموقاومبيرالمغما~يستسلو.ذلماالف.بية

لممتقموافاالممتنأن0لذيذ.~لمأبالدففنا~متعماربانا(قون

.1955سنةأواخرفومدحوراوطننامنأخر-انالو

ا(.هريبةالوحدةلتفتيتذكير)االستعمارأمدر(914سنةففو



سما.هملمنفسمرةبالبرادممماهه..ومن>بالعرد_اسو_اهممن.مز.

ليدهد«م_طانمنبااللهأنزلاهاأءرافابربالبربمو.اهمأما

أينعم.وعنأالصيلةهدمبحروبتعن.

البربريةألمناطسريفرنسا~:رهذامنالسادسصلوالف

الئرنسوألجنأ~ى~ا.<بخضهنسرىالفمكالترا~ويبرءأ~

كله..االذم_قوالشرد_الفيرفرنسراسرد.اسةوإلاتنب

تبرنسابهمأتقومتساذوفووهو_تابوالورانوالمرحوموكبان

الوفعا«الممه~ةا(.بربردةسدا~اوأخطاروطنهداخل

وللدفك.عا(خمهذافوالوطنيانافوانه.عليقفمريعانه.وط

الغريبة.والوحدةالمغربيا~انعن

مؤ.هال1ثسا<.صغبفمالقرويأ«)لمدة~بةىودته0>هوا؟_مو

وأ_فةأالسالمحماةولكبونمما_،ذ_:تمتعماراالمبدتداالدرا)_

سبينالفرناة.والمنماترجه_هلةوقدما_د_ارهذهربيةاعد

0(ودحفدتره_ةكا~اشرحاذلكا.هدمهموشوادعاءا_هم

ان«__يعاجهقو!وأتفأالستعه~ارمأيدبرههولمنمأذدءثه

؟.لببيدأ(~الميلتريأن~ىاته~اكمااستئنكارهممحنكتعبير



)8)(

االستعمار0ببمايدفيهووللجمهيوضحفطاباالورانوالسالمعبك

بكومنمفومه)لحاهوينفنبليغااثراالخطا~هذاوأحدش

محمدمره~م1حدثت0االثناهذاوفووجهلطم.منو~م

ءإ(نحأضبالجحورهذايخربحأنو_يطارئةفبكرةيالووان~

الوهنيةالحركةتاردنفوةمظاهمأولكانتا«رةمظزيالمتأثر

يبة.ا(مغم

الرعد_فدرأىادريسالمولوضريحفيواهرظا(متا_عورواجتمح

وقتندالعلميا~ررئيسداوا_ىبالحممووهيتأنووانواك

فوالعلماءورأىرأيهليأخذواالجدال(ىبدأحمدالسيدالموحى)

ولكثرةا~.يبةالمقدسا~أقدسيمدائذىا(~برىفيرالظ

ه.ارمةىفوفالوحولتت~رة5ظاالهالوألحمحور.نانضممن

النامية_اكو.ااحنرالدارالوالمتظاهرين«نهادفةفاتجت

تغتالأنىأخمةطائفوأرادسرأعالهانهفسدةالفما(.رايتالالذر

اا.سلمينيبنبالمسيحيةبيشرونهانواالذدنبعند،الرهبان

االستاذحومألمءىللقبنىحارياالبحثهاذ0االثذاهذاوفو

!لموحرمالذببلغو~مارهينةو)عتقلهالورانوالمزىمواا«

الفرنسييالمندو~~»0وو_دالبا:شرافالانالو0باالنوحهبادر.



والتقويريبنبألتوالورانواإلمبناذعلوفامفألىوشالطرا(مسرى
منأقبشةألمندو~والمهباشأوببنيبنهوجر~قنانبأنهووصفه
ر~معيلبدارالبرالو.انواذاالستبحملاالمره.درءممادة
ميويهبحلدالبنغد!دىوأمروقتبذاا(باشالودميةالموطمةوهو

اليسجنالسادخبلثمنفسهبوالبورامقدمتمموفوهمعل)ابقبوفر
العيمدبوىدنألالبنقدواأنالوااماهحبهوههوفدهوبقو

مينمعموعنبأمعألسجن~وجهفيبعديا(وراناذاالستوابمذهاع
سرلمبملةذيبراوحورسفمهسماها..!افرذ«مةمبرلةداراهالوطبنببن

حمنييةمضابفأ~ومعدومؤامراها)لمحمايبةعبنسر)لمقاالمن

النئبوجهفوألبورا:يالمو-ددفكرمفدأ~أىمقعايمكن(م
يبز0ولكنالسياسةلرماعبفودكتورةلتحفير_و_سرراا)ى

انابوزايواالستاذاعاسردطاتبجمودوهلحببعده؟دلإلسر
مإيعبماتمبلمبتمويسراا(در(مدانديينالفرقبضةمنينفلت
عدددساوأخبدوإلرمهأرسإلنشكيباالءييبمظالهوالوحاهدا~ر
هاكانالئئومالفرنمبنأالهرميةاالمةمحلةتحريروفدتابةاالفو

اد<ببالتا(بوراذيو_ودعلوالفردمبةالحكومةفاحتجتوأثر»اصداها
!.لمله.وحمهئنكب.االمدمعاألؤو_فتنتاههمنانزعمتالهفاإ.لسويسرى

والمفييلةةإلمغرمبالوهينيةللحرلحةالتمذطبةالبردالقضةالا~(قد
هغوذهم.لتوحادانوءاربةنيةأشعلت_وطالتير



_0>،نوز،ن0
_نده~(طمالورأنولالستاذالكدأىفيالمفر~يون:لما.:اأخذ

_ن((خنرودأتتالوأحدا~أخدا~ووة~السو_سريا~التم
.ة_اموهناألبمد.يدواستقوذمااسبااذىوقوحهيسراشو

عدةوهونوطنهولمالة0جامثمرةواعواك«امةبعذشاطا~
تجرىالعربيةالدماءأنت9الذيناالسبانينينمع0~عيا<
مدينةالو»دريامدانتقلحردهأأ.مر~و~افينم
دهتنناطايفيوأست.مرالوطذيينافوانهن0قريبا~لدكونسدتة

للقبغرالواوامتنثنداطه(توقيفالذ_رذد.دونفتدف<واثماالته
حيد<مدريدا(ىوىادود_ة.أىهةسبتد~نةهزهفف.عال:
واسطةباسرتطاعواالذينالمإسباذهينمن»1__دة_1.لئهكان

فدينواالسرها_بدرلصانهتهقه_أقلواأناسد_امنيوبرلئمافير:.
ا~كومدةف~ذتة~يتهوقطورت_ة0للحكو_ذموابتنباسر

و~راستجوابهعن_ئتمذأركأنالبرلمانى~وه_انيةا%سب
اههيو.االسبابمالتفيوذنا(:بقاء(لوزانيي_ي
الوطنيينبحنىمح~ا1اسر..فوو_و0النوزانيهتعنه_لوة_د،

وأثمرتاالندلسرمينبينالحربيةورااماحياءمحلنىا~ار«ت
الصداقةجمد~ةأسرسر.تحدثهمواته_التمنثجحوداثمنم

والل~تددة0ه»ئزهرمراكزال0تهوفنتاالسباذهةمحتربيةال
ن.أرسة0شكيبا~ميسرمجو~اونبا~ا~هذا

كد.باسربانيافميرعملهمدنا(_زانواالسرهاذعدنأوالمدم
ذ~~~اعنخلوتتاسبانيالعلانيهباالمنها~داقة
الغرنتمد_ين.علوالذ~طد_قعوبذاكا(مغربشمال



ال26(

ا(_لف_بىالوزا:_ى

)ال»المفومتللتىفانبموالقراءة)امطاسرةكثيرا((هرهوهالان

الشتمنديم1•يلتممذأفذو)(مياسةاهكمفومدامحهودراسة

والمنار،والفتأدتوهحم

رجةالمخاهزيمة~أنلهاتضحألمخربيىمحبالثهالوضاعو.دراسرد_»

واالضاألسربا(خرافا~موتممكا(ه~والماالسرءناذحراهمفو«،

(ذ:ونظامقوةمناال_أمذ_ى1•نيهلوواطليكشفة(مهذد.ل

ءاتغو~وتقد_ةمحضمةمنءاذهاوأدرالوا0ا«.ولىالر:عوا

فة.اهاد0و(_.اهذ__،للتثتحتاىله-.اغيرهم(دو

ىفي~ىبةللمغار0ا(حقيقدالوحدةبأن«.ادقاايمانايو~وكان

ربةألمحنةلوحدةركيزةرد.ةأابربالقاضيةه.ن~لءلكولىاالسالم

راذ.يالتاالستاذيكونآنكندهكده_يتساءا»أنللمتساش_ويمالن

:1؟0وسززىنو:سأاسرجامهمنبرتخما.ذىا>«الثو»وياسرله

ذدنا(هتة.ان_<؟يديأأحةماالمنهيجه_لظمهممهارال0فيهأ(مسلمون

ألسرؤلهزأولوفهمويخفهيلفمالحمودكانميةاسهةأقافمفم

عائلةفيرىتربأالىرحمهيالوزانتاذاالسرانذ~فانعالنا



172(

0اثموهذاعردةدسميميةءريبةالشريفاانبوىللبد~

واسعاوعلمامتمكنةواهعالةحامدقذعقالاال؟مندهالورانوواالستاذ

.0ويقرألعهطمالكلوو«يهة0والقرا0المطا(عدء~ى:ر>_اوهبرا

وأشد_اءأشرا؟علمها_كسركرتيوارمالنكيبمثهالهيرذاا_»ات`نذم

ذكفوعووألمغنر~المشر_فواالسر(امية~0والمحركااالسالمعن

_لالوطنيان0الز~ااا_ننه.دهانك>ه-توالااعثذ_ادروعدا

االفذاذ.مينالسرالزعما؟من

اللهرحمهير9فذ3مئوا_أيثاالمرهذافو~رةأادثتهوقد

الالذىوجليسهالمدهافورفيقهكانالبالن«:دوا~كتأن

مثه.ا»فومثغرفىو-وددففأر<ا_ىهدفعميقاحباثأحبهبول

ا~اابو«رأسةودرا~،اءلوالمامافط~القاسيةدتهوهوليؤمنو

أالسالميي.!لتوجيهوذىا(حر_ي0االنشافوتمكنهسر~فأدر~
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ب_»)اوطاا«ط~الب

سوا~خاهد~دهالمدال»ال(_ريارةإثر.و~~أد_ا~بعد

منقطرهاالامتبهالث__وامت.فالفامد(~-.نةا(ه:ر~مه

فدأسحمت~ا(مدبالشه~»»و_دةفو_شخمدا~ر

فعلردفه_نبهيليتاحتفاألدالالب~االد~ل

فاس_دينةنهانا~طفأخرجراساذ.العنيفاالفرنسردن

يمنعاأممبالدغم_اال_تاللجيوشقائدألحنرالوأمدر

_ا~ا___قبال_ف(~تزعمتالتوالشاءىبلةجريا

البال«.

(ه1واتههريد~»~.قيفىلوالورانواذاالست<أمشجاىوبعذ

ر~»ممدالخامسردالمللبجال_ةالوطنيسمن::وثلةهو.

العقد_ديوانمديرلمقابلةالورانواالستاذاسرتدعوالله

بللمطقا_مةوفهبفكرةالورانومنحافرىنسوالمفرحامال

ديينالوطه_اذو!نمعفادتالوطسرةكةاسرمبما~تمالتو

العامةاءقامةالحطابدفت_قديمرفتقماألمنىفووتذاكروا

دركةالخطتاىو.ناريمدببونسيةالهةوللحكوه0بالمغر.

.».ننوةطوةفيأولالوطنية

وذا~ا(دافلفوفتوروأطالوطذمةالوطا:لبتقديم.وبدد.
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لمخربذاالرئيسيةالمدنذهعضاذ،مالرجأناقا؟_ةااوطذ_ونذ~رر

يتمولهبفاسر~.اذمطفوقجا_حامةبا(~يات((_ط_لبة

وا~سيوا(_فرنالده:_دسىمنعهحد«<ا(_!_يه.اءالدارم~انمة

اليزيدىومد__سيرالفذاوىاللالورانوحسن_حمد:االساتذة

وأ~.ةمقررا)ان~اواأحاكهولمشرمدةالسحنفيرركواوت

6536_اي56تاريزبنسواألراالثمترالحيرا~م>_موته_ردعتثم

ورعكماالمغربيةالوهئبئأا(ممئا__،شيهوو.ىالورانواالسرئاذغرهوه

وصلمابمدعواسرتخدممدعادة>ا>«اال>_و_امأخرىنا~1بدء_ة

الجزائرىى~الث-ر.~.ذءد.مواده(<أحراروربالذ~ءهه»ناايه

منالمليباف0براتصلكماالمؤتمرضرهالذىا(_او:و1مه

تعماراالدهدر)ةمثمتخطةاوضع0(1الدينهمد)ووبالمسنانلب

عدةف«.اواالة>بارسهرجاذ_ا~0مواونظ._انكلزىنسوااف

الفرسية.اااستعماريةباادياسة(لتثمعيوخط~

يثاراهاكواالشمالمؤتسمفومفسةمححوداسرالوراذىاألستاذبذلولقد

االستعمارية.بالقنمايااافناهاالملتسفوفوبدةالو0ابالوطسجيللتاليه

يالوزاناالستاذفأصدربباريسا_و~ةا(حبمةحال_و_ةءتألفتثم



إل251

الثمعبيةأ(حبدةحكومةالو0ندا<المغويبةالوطذية.ا(حركةباسم

لتقديمالفرنسيرحبةالمخاوريرمورميةمقابلةوطلد.اليسارية

فدعفوامتقبله6>936يوليو:7يوموفوالمغربية)اقضةملف

بالتقناريربافالملفالهقفامالمخا،بيةالشثهدفوالدولة0)د_

بهنبماوحرتدألوطنيةالممطالبدمنمسحةمحنيةالمخرضيةالةعن

المقابلةعنمإمابالغا:منيسةالفرحفا(هوذشر~هامة.ةمذ)كم

.ا9د4سرنة<اريسفوالفرنسيةدا)لفةالمغريببة.ا(مطابفبعتوقد

ألسرأةمقسرفيوينالمسلهالماخوان>مطبعةمدف.العربيةباافةبعتوط
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ا(وطب_«ا(ك:ا_«

ولكفافثمأتمامنذجاشباالن،يفي.ذ_.ةا(.وطأ~.~>.اةا~رء

:~_معئددفعممام.المحبيمالتدطمحت..استك.هامة.يبأبميمال

خليةءهو_نء(ىا~االءفا(.ى>والرباطفاس«،ن0الوطنيبن.

وندابين.الز~مرورومونية.الفالوهنينأكنأالحزهب».دلنويبميم

االيحتتراعيةتيان.»0والحذوا(ستن..االقكار..ةة_ايتقااتتيقس.::..المه_مباإلعبنضا؟

.~كوا.ما(موالهد.!_سرالمطو~االثسحا.م.االعصإء..._ب.دمسه_..0(:ه

بينسياءيةد.تحمهحرنحة.كلاذيطبيعيرشؤتيئمب.......و.هذإ..ان~

ا(.ثو~الديموقراطيا(فكوىالتقدم<>نالفالفوتبلورالوتنأقف_ن

حتاىمذ_حتالتوبا(مظداهروا~روثاتالمه~ىاالنكماشوبين

،0عدفي.هزيرذ.ىادوة~ذا_)_زياالهو

ء_ىاال<فا~عووةوتعلبيدةا~لبتنظد_مالوطنيةتلةاالبتو:هت

نوالوذاا~«سرنبنحمده:السادةمزالجديدظاماان«_شروع

1ش<.وءها(..ذ~ذىتاذاالسرفمعذما~يلءبهددو~رالفاسىوعالل

اجتمه~~اوهوتراعليةالد_ه~يماالتذظشمب.ءالحديث،النسة_ءعلو

ا(أذ__ر:نأ(_ه_ئ«واز.ىارفو_الموزاذ_.ءوعه_ئثه.مى«_(_ى(الط__العا(~جذ_



الدستورىالحز~امالفظنسخةشبهعنعب.ارةهوبمشروع
نظامأمخذالأنالورانورأيدنقالانالحديدالنتونسو

وأنخصو~مخربوه(.د_ر-امانظ`لمذتونسسالدستورحز~>
تورىيكتادحزسر~امب.هأشان9الة.و_سر_ىا~م~نظام

و_اال~سدا_سوديوانةهطلتة_~عليه~ذ~ينظر
ألنظاموهز(وعيمايعتبر.الذى~الحزد_العامالكاتب
حدةالخالفو!ردياديمقراطيةالدالورانوبأفكارينضظدم

بينذالفا!حة._ة~ةفوهوا(ذيبرأيوف~كلتمبنال»0و
وغدوها.الديموقراطية

ولكنلمةا(كت«اخلالديموقراطيةأراءهالورانواالستاذ.أكلنالقبك
بسوىةاالحدا~ر~1ه،الناسعامةالوف-ةالكتاخل0الجدال

للتو~أفرمننروعيوحأختننسوالتنووغبالمشرمكورلمتوكيتأنوام
بد~نالتو~المواطنأ_.هنى_اولذروتهالفالف..(غولو.ا

أحكيمفيهواقتروا(لهرد.مأابونزا~هابنتماع<فوقها(فبرنقدن
انحاءدميعمنالوهنيوندحد~وانفيالفهفونة.عناه_وهنفين0

اا~شورىطر~ىنشر~ةالمذاقوتكوننظرهمإل..«اءاامغر~
هراعتراو«ووعةه«نأمةالهاالدتواعا~بأنمخالفوهعلد.هفاءتوتر
سريةبكيغدةذلكرغم~ون~وا1)ا(وطندينالن.وجيهغير

~_.بة.قنمدةزىاكماجتممكن>الفكنف
ندرتأسررواقر،اذالورانو<ذ1االست_دادثوا_اع0االدنهوا~رذ«
بذلكنو0ا_ورء»~االوط~الحز~هسوهمبهخا~در~
سد.اسيا-د.ايؤ~اناالالورانوامام~فا_مااواعاالمرأ».ام

ه«..ة.ااةة..العدطسو.ي1د_ءوة..اط



.ادجا«هزىوا~ده_حفهدم_،~وأنشأ
وظورالوهنيةلةاا)تىفيو~صدعاذقسرام~د.رىو_هدما
«شرعوامعازبيأااهدذعوذسردونالهرقمفر~باهو~دز.يد
وعمرالقاسرىعاللاسرادةذ.اءتقلوانوهذأدأفواداىد~قا(»ىفي
ما-االمتعهالدارةالورانوحوماامواستدعواكوارهد»دوأالجل(»ى«0)د
خلدلديبمفاحترءايها(~اربد.~وتطتذهاقهواتلدحثهنعيةا(ف
هةااحمعنمامدلعموأعلنعةاوثبوةبتا~ومنيبعلوىالتبا(قاء

منزلهىوفتفيينا(وطيهدهيادةةتراه_مءدسرنأاه«عالقو_ة
فيداالقيتووييدالةمسحدفدنيةوطدجمه.ا~مونظ0د.7(الده.ا
باد.واأناألالفرنسييأمدكانفماالوهنيد.نالفريقأ._نذط_~

ممتأذ_نافىنفشراالحداه.ذهتندحةوكا~~إخوانهمه.اعتقاله
3بتاريزهدربظيماسوالفوعاللالوزإ~ىا(مسزبنه_ءد
(9(7سنة~وذه>.ر

فودميعافإنما(وهنديددد.نحد~الذىالفا(فرغمانه
متعماراالال~حتدالوراذىو.اءسارواهمةالمداالمداد.ءغمرة
لمالحه.فيا(خهوفظم

لحظا~~لحظةفويتخللمالورا~ىا.داذ_االههذهىودوف
االبيةنفسهله>سعولمهنييأا،مافوانهعنا_وهنيةكفاحه

الرائعةالوفتيةبمواقفهمتثدثاأاثماوبقو«كاتنهعديتدالان
(بواره.لوهءما(~»افتار»انا~ى



)89لم

اللال_.ةواووىاشا-زب_.سثا

الزعيمهزفعلوسنوا-تدععلويريدمامفوبعد

الشانيها(عا(.ميةا(حر~تعاىافبعدسراحهاطلتزاذ_ىا(م

القوميةا~حرهةةقاد_~1ببطفو،اه0كفاحهفاستأنف

هوقررفيهاجوانب~ه.نباا~سرالوف~ةدرسهر«اوأنصا

وف.عل69ه6سنةاءا(~ف._أ(«ارنووط»ؤتدرعقدوإخواشه

وتغطيطاالستعمارمنالوط.نحرارلت__)~سد(سريةخطة

_أدمسرةفتدالمغر~ا(_حكمالمالدمةا(_حدريأمةلألنظالخطه

قالليةالست0وميةالتا(حركة~لفالءواالسرتتالشورىحز._

حزءتأسمرومد_.الوجوهأحأذعلوفمتحاهأد-التير

ويسث.ةقدما،ة،أفكارااطزينما_ه_ينينسقموهوورىا(ش

،االستقال~الدستور_ةاعليةالد~قماالنظمةهمبيك

ا(_اه.أةد~ودددهالوطنىالتوا_~ريد_ا~ذ~ادا~حز_وا(توم

اال_.تماعيبةالعدالةفواا_ءواطذ_.ن~يعحقوقن1وبذه

هفيو،قبف~والقانون(شرعالسدادةيهفيتكونوطنفو

وأدترم،دا«واالد،مبحنكمأئتوالظ~أ_و:عمن_وعكلكلو

و_شرهاأ)حز~أفكارةلسيطم~ال1_االحز~أعزاء~ع

الوالشعبيةا(_خالياكو_نوبتا(~>دةوالذذثرا-ه_».اذ.ة_اك



فواطا~االسر~لد،د~حة.~ىحتروا-ا~»ت«نذا.)ءدوفي
.0وا«.داذ»عاني»_~لمهما>~)لوا(.شرورىا(_سر__ورظل
وثيقة.سزهاءنكانا_دم_أهدافء.لوا(.موافقةتمت1و~ه

اذاالستوتولو.وموا_ةاالستقاللميثا~:ماسدبتتاللاالد«.ة
ا_ىبرسر_(ةا_ميث_اةتقديما.د_ر~ا_ء_اماال«سنا~وراذى
اء،_البيفوهبدهاءسا(ف~دالملكباللة

المللحاللةألووءتشذالمقدما(.حزبدميثا~ويتلخر
:وهونترطىشرفوا(.ةردسة

.ميعيةالهحدودهمخسرنالمغم_0ال(امتة~0
غدم_يةه~وميةةأكوهتأ(د_ف_2
الشورىداثرةفود-تورا~به9ا_ملجال(ةمنر~3

الدلمطا~وتنظ~اا~.تقلالحر~.فر.»سرىاالسرااموا~ذ.ظ
والملكيةالبد-مةوحمالقانونامام(~اربةا(_سراواءوضمان

ر~ونوا(د~موالجمعيا-واالجتماعألرأىو_ريةوا~.اسر_ة
ه،ورهاد..لالمه.بوعا~ه.رإة~ومنوشروأ(نةا(_~افحر_ة

المغربيالشر~_دين»والذىاال،المأعاليمعلووا(._حافظ_ة
والقومدةا(«د~و_المهغةلالعر.مهةا(لهو~ودوا.ده
.المنيفيا~مالعرثوامتيراوا-حقو~وف~ن

ا_.اذ.ا،فواال_نحفظ_»يناطمغر_ىخيش_)و_ن_4
.بوالو.فيا(قوها(ترا~عنرىالقسهاعالدفاءاال~_هوء.ذد

69~6لنةالخضراءراوةالبعقد«واجه~ة_5
د__اءاالست~اذ_الوا(.ه~.~يتا~حالو«.ة0رة.اضطاذا.6
مدرةوا~ةالكفاءةذوى»~ندار_متففإندااله~~غيرءن



)3ال(

قالل0علواسرساعدتدةتكونالديالدواةر»إذابينمذ

.وموقتةاستشاريةو.ساعدتعو:لوغرس

االحنبية.راءاالمتيانظام0الغاعلوالعمل.(

-قوممت0ال(االمتتعدفوالشريفةالمملكةأنبما•8

بالمغر~ديةاليمو!ألقليةفإناسالميةمحريبةدولةاسأسعلوفظامما

قانونبر،نظامعلوالحكومةمنباخيتدرتحصلأنيمكنا

يحمرفيماالسرمحاءريدهالثروىمنمداست0يكونفا~

األذمةأ~(المسلمد.نغيرمنىاياالمأماية

العربية.الدولماسعةفرالمغرىا،خراط•5

المتحدةاالممهياةفراالنخراطيطلبأنالمغر_حةمن~1~

محمدااملالجال(ةمنحسناقبوالالمدما~هذاولقر

.اللهرحمهالخامس



ا32ا

اا»~امااراي-ر،د:

لسانىفييتبلورأن_~كفاحهأنقاللواالستالشورىحرد_رأى

العامالرأىيدةجماابدضاءبا(_ارفأصدرااقوميةالبالددغدةا.ه

اسيدساذاالللحر~ااممياسوتب.المالعضوالوادارتاوأمند

شورىوأمرهم:العظبماللهلمةش_ارهاوكنانسو«ة.ابنأدءد

متو:سرألخطا_نعمرهر.اللهرسول~دفةوقوابيندم.

دأ~عنواناووضعأحرارا.امعاتمولدتعموقدا(ذا-بدتمابمته

بو.المغوالشعبادافقلو~فوذاال~سرفىلمبأععاثهاد_رلماذاط.ار

الحسنبن«حمد(«.ر~العاماالميناافشامياتتحريروتولو

كبان.الرهك..بذكمسار~.ااتواتهمفيالورانو

منالدائمينالملتز_ناله~اسرمنسوءةمبالدامالرأىوصو~

وادريمرمعنيغو.احو.د.وا(حاوالثنرايبو.اهادىعبد:بيفم

وعبدالفطبابو.العربيو~مدبوطالباهادىوعبدنو.الكتا

)املموالعرميومحداليوسفي.الحسنبنحمدوهنير.العمراا(حو

الموقتابنلفافحمدوهالو~ى.ىوممطفوى.العممو«د_د

مديرها-ا~ا_ىالعلوى.ا(~موالىوالساءمالمتلو.هودوه

سردة.ا_ناالستاذ

اال~ارضدا(عذدذة.~ال~اارووا(~فالداف<يفيمراشدوة



واالحدماعد~ثأسيثأاسياالذ.ؤور~يعذ~ىالحاسر»ةهاو~واقف

اله.ادفةراسراتا0والمتنوعةوبمرامالتالميريةوالتهية0واال~.ا

فوالتحشوعارمةومترارمةفعاالسرحاانتفيالقيوةودوجيه_ا

_ا~دة_ة_طوالد..ة.أهلهه.نتخافوفالممةلوهاامت

و~ة.اكاه_فقيةلبتمدد_<)مداا(ذرنسيةالرقابة

المغر~زيعامامقيمازدانيته_اأ_دمنسرةاافمالحالومةسرعيكاواه

االرهافبأبشهوومفتواعنيههجوءاوهاجمته:1الهالرأىجنريدة

يتهبنرقاذة.ابلعاماعينوااحاىمديسرالمد(هوكالت-.فا0وأة.

كلتكثمفمتواليةرا~نثار0ا_ادىا(_زسراضطرمواسرةالقا

ا(حريدة.ءنابةالرقحذفتهما

ىفيالحديداقذ_ا).انبا(مغم~ا-امالر)ىحريدةمدوران

أفكاوا(مغربوالشعبتعلما(بريدة0«_ذ«ذحاتو؟اىهلمه_أ

ووعيهفذسهفووتمكنتوالبرلمانيةا(د،توريةوالوكيةوىمالث

المدممدةالحرياتءئوتقومانيجبأرالبومبادثهالدستور)همة

التوالد.بيةاالنظمةمن((مغر~نافعهواومهاالسالمتعالدممن

:فتت(1مةملسلتتكبدوة0_::و؟_قداالد.المعالتته.!وف



ال.ونار،-المة،~معمدعىاازءوماال_الح_با_ة

.ا(در~اياممدةا(مغر~فوالعامفرنساقيمهفوكيسا(حنرالكان
اا_.عيمدننغوا(.ذىوهرودسرةدة.شالوهند~عاه.لا(ثانية
الحر~و.اتناءالفاسيوءاللزىالوواا(حسن_ن.أىدنددنالوط
الوعيميدسراهاط.لة-العالميةالسر~ا_ةفويدرتهمنذ.لذ-ه1وه

اسر_و.وا(فا(ورانو
باريمدنهمعهحملالذىالبوناريكر~فيباهالفرنسوننوء.د
بديدقاسته~اريةمؤامرةسوىتكدلماصالحا~»هيأتهذ.ى

دهبراهةبمعارنواالمنثفاللالشورىحزسرفقام_،يدبأملو~
إلفونسياا_سرهفوإهالةذطاد_زيتضناالت_االصالحية

(.946ريراده22بتا.يغمةالحلشرورىجلسر.ه
الجدد«العقيبسياسةىىال(الستةواالث~ورىحو~العاطدوبمجم
سريةسيامذكرةفووهمذ_ابمعارضد~ادامد«ةالبههاوءراه~:
الله.وءءها(ذاممدحودها(.الد»9ها:ىوفعدا
«اإل«(.»ايسر-فنردو_المغر:بعنوان»:شر.وداالمحن__اذاعثم

اا_.ادة.ةدا«مفوا(سرياسرى
دهآلمةاهال»~ا~ءعلوستاللوافالشزورىحرد__مال~و>ذ.ف~ل
ا_امغةوبمذىتهيةالسمتهواحتماحاونث-اتهدفههزىالو.زىوءذ
ا_فدسو~هالومثروعا~د~باء~دالبةءننفها_ئأا~مة
والغسران.با(فتذل



.ار_هر0اامحوالوء~وبنةا)دذاعء_.ة

«~د~اسر~~0ا~ذ~ء<!ط_ءىا~وواالد.دقاللالث_رىحز~رهيقتلم

~ار~سىوفد»ا(~فحدودتد«ى~المغر~دافيرا(~)ب

أهوزةمنفرنسازىشر.اطاانهذاو_ماالحاميةالمدولةنفسحامحاهمة

ولذ~)<~دارهرىةفوباداهفيشرف9وءا(~حتدومةلمتفبيرة

الووىد.1ذ.،فيذ~ىا_سراسر~ىذشر.اط.هد~.،__ا_-ر_~ر

سرد.ا~ىالثاط0الذىلوافباالشا_طلبةنها~ر~أعضاء

ء.-~_ة:با،_م~د.أةسيمددأء.ا~ذ_.ملوأ».:؟)»الحز.ء

ببارد__ا~أهال_هوتأسست.ا_~ء.ء.ر~الءنا(_ذ_ى

ة.اذ_.ن_ا.اعتواذ.ا._ااعترفه0946ذ._.د.ه25..د.ارد_فى

اه_به..._ةا_وط.ذدة.اه.و8_».1•1ف.ذ.>،زىا(ت«ر_ذ،ذ.ا،.د».اانت9و

.الذ_ذ،.د.ةاالو_اطلف«_ختزىا(.و_اا<«9•.ء.ن«.ا.«اادفاع

محموىةفرنسايفيريحابتقامتالتوا~_ةنشراتومن

تار~يغئفيةممالوكىا(ورانفياالسرت)دء.كاا~~ىاال~آلمة

.ار«س.بمغر~ءحلةزىوذلكايةالد-هذ.ظ.امف.«ا_وط«..ةاامر)ة



با(قاهرةالخطابيالكريمكبدبزحمدهالريز_ل!طاهادقم~دما
ستقمراله~حاربةالشمالييناالفار_ةصفوفوحيدتعلوحزم

كومةا(هومن_ئذا~5اا_وجودين»سربةاالستحافوجدالدخيدل
حملتهياةيستأسرفتررواعضاث_ابكلإلحربيةامحةوابصريةإاه
لرياسةيالريفا(.طلواتذذ~المربوتحزير:رالمخر~(جنة:اسنم -~.
حدث_بمادذبدهوباالمرا(»محسرةسزا~االهد_(جهوكد!_اال.ئتههذه
ين_الهوجمهكتا~ومنايه~منوتعدينمادهتمويرخو
لبهبالةالوزاننيراالستاذأجابهوقدواالستقاللالشورىلحزب»ا(محام
التيىالوثا~مميحىا~ز~الها(سداسيوا(مكتد_اطلحان.محد
با.وه~ت
عالىالمصادقةباالجماعوقررللحز~الوطنىاله_جلساجتمحشدم

المجاهدلغيبانالوزاميياالستاذالووهالدحريرالت(جذنة.ميد__»
االخذتلمدىا(دن~ث(ى»هاندذ!رهوانفيهلترةا(مطثقتها(خطأ!ر

كد~ابنوه~الالتاذءرونا_.رالحلصواعربود»«ه:السادةهنم
االت~_الو_~القاىرةإلىيصلأنالورانيو0طاعاسرتانالواللى_.

فيمااط_عطويلةهدةبة_أنبهو~.ا(خطا!~با(«جداهدا(ودية_
دبشره.صيتفأعب!~ا(خطا..ثرأثكارو~ىالر~ةءا~ربوارانىءلى

._«1حدو«الاألذيشد»«وفوايو_أنه



ا39(

اال«:غالل_..لفى7947ر_،ب23»ذ)وه

عدعلوالحا~االهسر.اسةلواالستقةالشر.رىمز~عارف
علومعارضهوروبلجوانالجنرالفهفيسداد.ةعارفيثمالبوناريك

(لجنرالسرمارماموقفاا(مزسرواد_فذالعامأرالمجريدةمفحات
أحياناكانألذىالمغر.~بمدكاالهانا~_حتتيفتأ_الذي
اىذا.)بفينقلفيارأيهودافذعليماوزاذ.ىالاالستاذيطلع

تلكاراءأتذاذهيحبالذىالموقفليد.رالسياسيا~
وأ~عقيم.)لملسنسةبه0المتتامأد_داواالهه~1االهأذ
فرار~راال~يزىىالمحفا~غر~رار(947شتذبمأواثل«ذ.ى

وحز~تداللوالسرورىالثحز~ذ.ىالمسؤوتباهيأسواجتمه
ومعرفةتطاع)الدبقمدوذكجوانبالمقيماحتمه)~ااالسقالل
بيدااهزنظروحةمعرفةوكذاكا(غداربةا(وهنيبنرنظوحة

ىىقفمروفرنساا(مغر~بينالقائمةةشركلااهمتقويةزىا(وهند.ن
فووعبرالوهنييأالقادةمعهاالا~اةمنراه«ااهحو!نا~جذرااء

يتوفيا(ذىالحز~عوال(»واالستا(شرورىحز>~انيلوالقدمرأيه
طرتفوفربيةالوباة،فيةللسروعملد.ةساثلوهحةوافافكارعلو

المه.السزمياتهمعا(مندربو-ا>مه~ىالموفالوحهعلوادسويت
اأقريماهدقدماناا»قدمذههفطلب_غم~باهائمدنروعةالغرنسة

اركبالمرحومفإنأذ.رىةبهوه.نهمةمن_ذاذفعل.كتوباه
باثبببببا_نفنبذرانداببإإليباذميإلسرتربطهكانتالبنناى
اللن)المتةالشورىجزسزه.برناهبنةبعلنوكأنوحفمبمدينة



مذاألراتهبفحوى.االفضاءلههدسرهدأنالعاماالمينذنذاسرتثوأهدافه
ذله~«المانعالعاماالمانلهفقالالغرنسدد~المد~واد~نالومعه
االتعالووقعوم~هو~نتنشروموافقها(حر~أفكاردامتما
الواال~الأجوىالذىفدا(موتوبهواالقامةالمحز~بيداالول
ىعلاللهرحمها(ذاممد~دالملكماللةالطالعكراهاقمر
الدولةفواالولالمسؤوله.مفترأيهوأخذوتفه_الات.»هماجرىك

وبعدوفد(للد.ما-«ته:اللتهواعطروشرءياقانوذيا(هاوالمحث
ة~ذكما(مث«ورةمذكرد_هواإلستقاللا(شورىحز._وضرذلك
ذللبعد~ما(ملكباللةالهأوالوددما(957منةثمتنبر23

_.~عان3التوالوحادثا~حد_وفاىامةةاالقاها~قامت
ليد_ابوا(شرورىد(وفتط_~اتهىو_ءطا~لةحهمحاه~.«اىى
0.اسر_دعتواالقا_ةا(~ر.دندواد~~دد~انالوحادثتهه

مدا(شريفغيراال_امةه.قفعلواحتحابامادثا~ا(هتو_ف
العرث.ءىا(جالمد
ا(خطادىا(كريمعبدبنحمدهالمجاهدانهذا>9_ا(ذوالجدير

والغربيةوا(ثرقدةالعمريةحه_اهىفيأذاىوة.تثذهرةدالقايمآلمة
طويل_.يروهوقاللواالمتالنثورىحزسر~فيهيريد~يحا

الدامة.ربيةالمهالوشادة«مدوثية~ةتبريه
اللالستف~دأىد.دفرلمواالستقاللا(شورىمزسرفإنوهكذا
سليمة.اميةديموقمانظمةواقامةتوريةدسرملكيةاطارفندالمغر~
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.ضعتاله_دفالوطذىوا~ا-ءا~غربيةةاالرهخضمفد
أرادأعمو_حزبادر_متربليدىفيويسزما_ة~امدةادارة
الرابطةمنفوقفحزبه~~~األ_رودد_نقنأيسرتأن
التحز_بهوه~حدىيفشرمغيرفاموه::الشور_ةرويةالت

القرويانمنلعأ~ردهمالمرابطةأعضاء_~حاكمةه((ىاالعمي
اليوسفيا_سنادنءهمدواالستاذأنابيندممنكنت
الثرو_~ن«(فىدذ.تأنالوراسر»مس~~_دالعاماالد_نفرأى
التويفةمألثغيراالء~لههفيذ~(_ىفي~اجوانبه~
الشور~~نوالطلبةالسأتذة0نها(قروييدمديريقفاهان
لماالقرويب.ن~ىفييعطاللهرحمهالورا،ىاالدمتناذو)_ن
للدفاعفلمهذ~ردووطنيأوعربيةاسالميةوبمالةمدال
امينا.مفتهاللهرحه»ىالووانفامطا(معركةوابثتدسرالقرويينئ
)لصدرالمو1مفتوهفطابادكتببأنواالستقاللورىالثه.ر~ءاما

)يةيعتبرالعامالرأىبرياةمنيينبااقرهفامرعددفواالعظم
أجدرماألمغربيةالندحأفةفوفديداوفتحاالعربيةالبالمثةفد
وليدذوامنهالعبرذوالفأذالمقورالفعال_هذابقراءةمالذممثبا~
_درالءكانفرذسافوتعلمإ(«ىىرانالبوالحدنبند«أهدأن

عندافع«كدنهواأحم~ةاالسرالهيةالمغر~قيمعميقاادراكا
~ألعربية.بأللفتنثأ:القثقفون:عنهايذ!فثنهثمانتادةربيةالهأللغة
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ااوط~_ةاا-ر)ةاو-.ده-اواة

الفاسيوعاللنيوالوذاحسن_مدالوفرعيينالزعيوينعودة.حد

حةهرغبةاللهرحمه)لخاس«~د(ال.<0ا(جال(.ةأظ«.را~امذفنه

ااثمورى_ر>_منكلمنة1«>وتكوينالوهنيةفوفاله(_وحيد

د~فانتبةالعهدوفالظمواجةه0االمتقال(وحزدنواالستقد_ال

لموىالهاعدرد.م،بنمحمدالشين-نزلرفينا(طبيناجتماعاس

الملك_اللةفيمطمنسريةيتبكيهكلفاهكبانالذىا(لهر~ه

يا_.زان«سن~االستاذوكاناالتصاال~_كعلوافلالثمر

لواالدتقةالشورىحز~~ثلكانالذىالوفداعنا؟<.ناللهردمه

وكان0ذاو!لهأالخوةمد-وفوالطرفان~ينمذاكرا~وحرد_<

_مدالقينةبواسرطسيرهاعلو_طه0ا~رحمها~سا(ف..مد

ادئوالباالفكارعلداالتفا~تميةا(نه.فوا~وىبوالعمبن

التطبيتكيفدةفيالد~اريدعندماولكنودا(منثد:_ادلهااهامة

الحزبيأبيندةالوهفثلت.ختلفتيد_ظمهتووه~ندام6أهوقو

اعلو.ىالعربيبنحودها~وطعليهطوليهالفشل.ءد.الغ._در

شرى.اوتجلية~دونالإلغبذثمر_كتفواازنبدنالحان0
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.ط،_ةاو~ةاةاإلم>)و_ن

بمديذقحلتوهالداخلفووهنيةجبتلتكوياواالستقاللالثنووى

ماحبالقدرأبومحمددرثاسةالمصريةاا~افيةثةالبهوفدمنحة

ا_و(ر1-بطنجةاضراهوكانالوذأ.حزبن1_»المسريحريدة

ربية.الدالدولةامهبا~مةاالعاذة»ءثلرقاد،

0القريبا(بامعةولمندو~الممر_ةللبعثةاالساسيةالعمةوالاتسر

توءيدهاىهحريابدفةنطاق<زىةريبالمهالوطذيةا(حوكةتوحاد

(هذاطذجةديتألهذحضرواأنالوطنيةاالحزاب_ا«ةمذالتنرأب؟

االمينا(وزانواالستاذارحهوفذتالفرنسيةءطاتالعثلكنالخرخى

اعدامالرأىجرياهمدد.عذءفأنا~اللواالسدقالشورىلحزبدا(هام

اه~ر._باسم(ءذاكرةتو~برد،ا(ة،ردةابنأدمداالسد~اذ

النتعايواالمتازالثمأنهزأفوببرقيةحشر0وعيهبةباإذاوإلتوقير

ببريقهاالجرطرببعدمنجهالديصلانسردةن0ابمتاذاال

و:يفباحاسريباذباتدووةاالئبيبعمياريةرنبعةا.لفالبلطابهلم...تثجر



)45لم

امنظمنواالسرتقاللألشورى0حز>.مو_فتو~ووثا~عدةمع

تكونت؟اله.نحريبةاالحزا~موهليويبناتمذاكوبحدمادةالة

العاماالمينالوومبالةجهيهاناالالمعمرىىا_حفا_وفدرئيس

(لمخرذ_.مذ_اذرتهب<ةوأالسرذقناللالشورى(هن~

ءر>.<وعنادئاافء.ال(داللةاالمتهز_<ء.ن.ةط:هيداة~هعوةوقد

واالستقاللهدةالوه~.ر~وعنسردةبنأحمدواالستقاللالشورى

يس.الطرا(خالتعبدالوطنيىاالصالرحز~وعنااناصر.يألمالي<مدهه

لتحقدة_ادرقباتسزذ(950سرنة<واالستقاللورىا.شان9و

حز~ا(ىرسا_ةا(شأنهمزافنا_ورانوا(«ره.وموو~،نيةوطجبهة

العاماالمينمنحراباو~دى6959ينناير9د_تاريغاللسدةاال

ا(جوا~فبوقحمقنعةتكنلمفريجيالأحمنةاالستاذاالستقال~0(حزب

المهموموجمداوسرالبةافيها(حبزدددنبنين.<0وسراثىدةوت..ود(تىئعا

االسرذقناللزذ_(هالنيابة.بالعاماالميني.لدزن.دامحمندللسريا.نينالبوزا

<محمدرأسهوعلوواالستقال(المثنورىحزببانعلو>ددل1هذوكل

تحتيةلم>>.يييد._~طنههولكتقشةة.إلوطة~حثدقعز.د«إدلمهيك.ذا.كبإتىدألمتايتييديقه

االهذذ_ة.ال(؟.ه.ز~منالمه_أ(_ة
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الشورىحز~وجها(حمادةلعددو:لثالثينالثامنةالذ)وى.سنادبة

19ال0سنةالوراذىأ(مسنبدمحمدالعامأمينه0بامذإواالمتدال(

ميا~ةةمذكبالمغر~(فرنساالعاميمآلمةبوانالحنوا(الو

السامةءلوتجاجهواهاادعايةلذظاممعارهاها(حزسرمخسفاعظيمة

المغر_علوفرضاجو)نالمحنر)ليريد)نالتوعرمةالوماالعالمية

لنهفياكالساسيةبالحلو~أليقاالمبننإرةالوديةفوا(حز~وذكر

ا(مغريبةالوهنيةانداالهتمة0والفرنددةا(مغريبةا(شكلةبتسوية

د.ة0المغرالسيادةواست.رحاعة0ا(مو.امداهاةا(فاءاساسىط

افاالءتمذط!~ىفيالمغربأالشعبلصا(ىديمو~اطومههواقامو

وفعهىفيالمغر~بين~رةعالقةواقامةالمصغر>>با-تترالاد

فرندا.ودينالب.ددمد
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ماللة،0وء:_اوالبا(مف~ة0ط:ا(ما(د:اوالسردمدعذ،لت<حاما

ىطا_فرذسر__ةا_ءكومة(_-..لا(__ا.سد._حه(_ه0رالو-_ذم

ددددهطورالىا_مدنحربيرةية!_ا(مقدفالذ_تد.قدال«لا(_ه_ه__ةا~اء

وذلالىا(دولوا_حالبا(ىا~فرذ_.ىاله~رديا(.أ~فاثوا(~ذ~ا~

حهيدهأنداللواالسردا(شورىدو_ررةفي.«.دداوه_ا69~5(بمنةزى

(ه.رءا_ميدادىءالو_).تبوعف.ووانو)(مأ(أسرد_اذأ(عدامأء_نه

فوا(_هر__ة.ا(حاه-هه._الأ._تسر_..دةا._نداه~هسرد._اذ8ا

ارهامطفورسميااستد_االالوراذىأالستاذة~واستا_قاه_رة

كب_رمنوىددا~.يةوأ_حال.ومةا~ربية0ا_حا~من

اا_ذا_ى_اللاذ0االسرا(مطارذ.ىو~ضرالعرد.يةا(.نذ~أ-

السياسىالمنشاطفوسردةابنهيترفحهومأرعا_هرف~هىمع

العربية~امدةاله~امسن0باالاتماال~وبعدادىا(.خط

القضيةالحامحةهذههتذبمحزامالر__انمحبدكتورأله

حدةا(متاالممهياةىلوضعاعمءدىل(تعهالمغر_ية
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سرا_فمرأسته0ايام_دا_ته_،ءغلالورأ_ىاذاالدمتواد_:ط.اع
رشد_نر_ةأنالدينالرهمحودا(دال_وره~آحيةفيلو:_ر

القذعة~باشاا(_حأس_مه.:~0ا~~ر<_ةاا.~ومة
.أ(_ولوموا(مبتادىو«~-_ىأ~فربدة

ا_هربيةالجامعةلمب.لرة__هاالتوهرةادلوذوددسروقد
بب.ة«:اسرىالف؟اللاذاالستمو0بعدعثد0وقبوالاهت~_أ
ا(~ة_مأعرفيمحلدىامننيط~ابحامعةاللمعلمامشتركة

.المتحدةاألمم~دأةعلوالوى.بية
ا(ورانوتاذاالسردهثامغر.يةالقضةاعربيةعوداءاهتبنتولما

بأنفياتسم:15_هذاالذ.اس«»~دا~؟_لةبها(ى...رقية
الذىالقرارمامةلتء9أؤوانواحت~راماخه~.هلالأدالمأد_.ى
دذأبئهاسرتت~لثنمدةبرفواأمربيةامعةالهالسياميةألئجنةاتخذته
أمانيهللوطندالىدمة~أننوالدهوا_ىالمدددةاالمنم«._أقالو
وو~م.اللهالهحفهد_»الهءهد)مفرا(_الف
واالستقاللمورىالث._0«~وذدواملوبدةأئها~امعةقراراتغاذ.وبعد

تطاعاسرا(هعوباتحميهورغمالوراذ~ربقيا«ةفشاههبالقاهرة
افتذابيأ«مفرفرف~ايدفأنواالذ~تقاللا.ثورى:هز~وفد
ببنأببثبوىوفبداب.وببزلبيك.:_ببشرايوبقمرامتحدقماالهةديث

بامجأذوئبامركبرأاهبهالذىو.9المذهرااةحول<لمحرمة~لمسقأ
الودذدة.األءمهياة
اأوزا~ىاألدثاأاسر.قريسبدارورئالثالوفدةفكأمثغاءوبعد

.195؟.منةالوهلنشاطمر)رأوأنذدهاالتذ~وريينانهأخهعبالقاهرة



.و«ووك0دورةفىا«ذرد.ةاأة-،ة

الدادءةالدورةفيويور_فوأد>_انهدوثمادورةعلوسزة»دوربعد

منوتقد»~ا~رةدتالحربالوفودادتفأعدا(«تحدةاالمدمة1د5(

المذظ_.ةاءمال_دولفوربد_ةالمهةفيالةتدبيل0هلب0د_د_د

»ال~درأهثم1952ةسرنوألكالحراق_وفدءالط_بتقث_مو(.ىوت

بدة.المغره،:ةالةتاد._(<ول>بتوهيةالعموميةيةالجمه

االسردة.ال(ءوهزد_واالستقاللا(شر.ورىهز~مزدد.).~و)!ن_ءالقفمية

دة.ادود>وحزسرالواالهد0مز0و

).دتث_ارحدةالمداال..مهدأةادتمدىا>_ر>حفالورانواذاالستوكان

ذك.علوفرذداادب<.<وة«نو00ا(ا(وفدفوفنو

مدتمة)اتسرىالتتماعا>_<االديهبهفيرا_ورافيراذاالسرداسر«_مو(ة.

االذرت.ةااكداة0_0).ادتمادارديةالوفا(~_ة:ي(لننم>..أ.>.ركا

ادهةةا(مةه!(ا_»ا(اةودد_دىا()افيةا_ءباإمه(وهكذاهاهويزوداالببد....ة

اقت..ااقد!.ء(ىالعا(يدةالك_اقة~0يرد.ال.

ءاراالستهودساثبرالقرتدييتيقاد_قأأاهمقحيهوهوراثيواأت~و).م

الطا(»يس.دساشزمقأقبوىميي.قتاهبدة.إرا0وإكقد..رببرااهقير<



)94(

ذ،.«الوطوا(».._سزالوكرا~...<ألمغم_زىاالمر.ذ_ر_ذ_لو_
ا~ىالعباهحزاء3حاولههبوفيا(فوذسربنأ»كومنأ0افكر~ذرسراو.بن
الوبرملنأوملبفما~ممدا(ه«~دلكالوال(ههدعرنأفو~«دارد«ا
باواهونذ..ذ._.نف>...عدأالا(ده،.»هز«علواللذ_هد<مذامبار.مر
»شوذده.فأذمدرسرذردبمهرحلنأ...ون0ذ7أنا:نرطباأل~و-ءأ-ا.~
ائد..ا<_«ذ~((مذاههفرهأنكونأن.:~ا(:)(..نأا«مظواهفالفا(ه

اللواالسنةورىاانلحزد~مالطاالمانتدىامنندبار،موالوسرذر«وفب~
لفبأذ_«وأذبر»سزر»سرر.ههعلور،ا_ء.هذبادورادسزد.مده

الوفرب.ها.نأه.همرف«_ا(ىلمها-ملد.-اولداود.ساا.رها(ذءه
ا(_رسرءذ.دمانعال.أذهوأفبم«>ذ~»ء~ىا(ءامااله_نفكاف«م
ا~النأ_ذ«فواكونهسدبا<وا.جابباان9سواءالسه~ر«ذاءن
.ذ.ار..فى0ا(حو<..<ذا_ههاعلبهذ.داأفاهدمافوذ_اط_ىمةاهبه...م
~»دذ«دددانواا_ذاف!السزاذمو،مالدنه..(.~9-!94(ذ.ذ.~<ن؟(
لنألمجه:::_دما0وذذ«_«~:».أف..اذ.دو»النأ،او..و،اىاسرذ.ر«ا(د.<~«،ذ...وا
ر.~وااه1!ا(:..مزىاوبنأالدطادود،ا(نالو-)_

ءأىائفرذسهوا(~ومنأا~)_بد.نذ«و((ناالنفانمدو...ا_.ذم
كافا(نابةفإنكلنأالمذذء<مانظنأسببذومغر.بنأابئناذكر._



ه.اهههفواالالدذهراالسر~اراكونالفشلهدى
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