




فيه8«ذ

ألكاهلاالستترللتعقيقتفاحهالمتودىا~فيهيوالىالذىأ)رقتفى

اهةقمريتنساتوأالمننفاللا(شووىحز~يسما،الكبرىدهوااوه

بهساهممامغدارعلىتدلاتنىالهامةربعيةالنناوثاثفهمقسلسلةالكتا~

اتكبوىالتعرييركةمممىقيقةءلهحلةالهدهفىيوالوال

،المعكميأسىااسرودذامجهرحا(ه،ومواتتب»الحقادةةيها~ذوهذات

فعلةأ~عاهنهنفسفىأوقدذلككلاثصرح،ا(واضرواتحاهه

قدماربية»لمةه8باو:.فعوأالدب!،ل»رددالتسياسةءلينالطعطوةالكفاح،

العلياوأهدافهالقسرمطاحتعقبينالىآتؤدىائخالصمريننعو



19ه6هاوس30بمنامةالعاماالميؤخطا~

انى»لوفىحسرنمحمهفياالستهواالستقالروالشولحنى~ألعام»الهين»لقي
اتىو»لفلروف»لحمايةةفعاهههولمالوالبيانا6956سنةهاوس05يوم
بيانات«بزعليهاثنتوللماالكاملنمهنشتأنويسرنأءار(كنوب»فيمافتفى

ويغيةألتهة«لرثيةبهأهيعتفظأنأوى،للةيتيسروحتيقيمة»وهعاو»)تة»ود.ه
العربيةألقضيةتهم)لتى»لوثائقفممن«لغريزة

الخطا~.نص

الدخالءوسدهرة،اإلجنبىاالحتالل،انعرف(ممستقلةدولة«ائماالمغربكان
فيياامتهفويلةفتراتالمغربوتأرفىممتبل،االخرىاالجناساسرءمز
الصحراء0،واسبانيا،انريقياشمالفىالمجاورةأ(بالدألالمغربحكم

الكبوى
ولموسيادته،وحريتهترابهفىعليأيعتهولماستقالله،انغربيفقدونو
ا(مدوانالنمسةخمسيناقول،سمةخمسينمنهاالاالجبىمألثيسمله

بسزآترسمياالحمايةنصبقبلأبهألمربعلاالستعمارى
الجديرةالدولقائمأفىمعدودمخموكانقطرعلىيكنمالعدوانمذاوأن
ا:حكومةرؤساءاحدومفهاودونةوامةبالدعلىكانبل،أالسوبهذا

:امفبقولهبارهوأويمىوهو،الماضىنىانفرنسية
نافرةالغيرة،أنمهاستقاللهاعلىغيورةمستقلةتاريخيةممألمةازاءأداننا

التكوينكاملةدولةاالخيرةاأسنواتألىكانت>اهدو«ية»ا(وانمنلوناىمن
الخارجى»وتمثيلهاواالجتماعيةبأنظمتهااالداويةءتمتعة

)الستعمادهسدسا

يبلوماسيآل،والليآل»وأالدالىالسياسيآلالمغرببئنخصيآلاالعترا~هأآان
علالمسطومزواالستميالىالتوسوفىأئطامحاالستعمالىيمنعلمواالقتصاديآل

الطروومختلفءا)وساثلبنئمتىالعئنمرينااقرنىمستهلفىبالدنا
واالصاأ~
والمناورات،آلجنباالللدسائسىمسرحاذالئاذوطننااصبحهألآوبسبمب
طرفمنوالهجوم~وانىوحين،قمتكلفىعرضآلصار~يآلاالستعمالى
رىالكبالمؤامرةمظعمتاوهكألاءودوال»وجماعات،افراداالطا»يناالبحامب

،المغربومصيرءألمخربوحريآل،احغيبوسيادة،:لمغربأستغاللضد



طان،االىحة.علىاارهطهذامن~ةفسخمآلمؤامرةالتاريخعو~وقلما
الشعوبومصسراالمم،وحرية

وأالستخالل0واالممتحماد،التوسوعلىو(يآلأأنةفساتالمذاكانمتوقد
ز´نفرضت،مطأتيهمنأئأضىفىبالدمأاهترضفيما)اول،:هرميسىببألسر
اخطارمنلئه

ههأثفمحولوأكاليملومأسىإحالمسر

وخطيرطوينلديبلنوماصىمراحصورةماتالمناف´نالثا´نخذتوئقد
بعةهرةكالحنآلمحاامهحربخطرا_أ:عا:مسالمة،وبسببهاانفاءه»تمرضت
عواملاقوىمنكانأ912سنأالمغربعلىألحمايةنصبانبلى<اخرى
االولىااعالميةالحرب

المؤامرةتللثاتفاصيلاضياستحرفيخلنةأنىنويةالاآلنىونحن
من:لحلقاتومحأنصةءمتتابعآلسلسلةعلىقاصتالتيالشبرىاالستعماريآل

أ(عسكريآلواالحتالالتءيدا.ومأ´سية8ا:اتالمناولى

العربالستعمارمماشواسساكاؤالعؤأثر»ستعمام

كانالشقيقالجزائرىالقطرفىاالستعماروجودانننهسالأنويجب
بجميرعبأستالشهااجلمنوالعملالمغربفىفرنساطامرشرابسببا
فيوطىشهادةفاكيكمدليلالىاالهواحتاجوأن،إأاستيالء،مظامراذاع
ليو_~قاللقد،المغربترابعلىأذاكاذالهجوموسظم،ألعد.انقائه
:~ما

ممها`منبرازدفاعانهويخسى،الجزائربجوارملتقباانوناخربانه
اذ،الجزائراخالءلزمواال،اضطراراخلنتهانبفيبرا:تطمذأالى

ومممأنحناملطتماعلىيدشهفعلردلهافيهاطابهاا~ربةالفوضى
،باستهمبفىوعملبانفسه،مومنطقيارجالكانفيوهىانبو.اهبالجزائر،

ممأ´تبضوباانىفيماايضاوسأرسلايامةعنسمنهسلتامأننى:قالفقه
احدىبلغتبل»يةملووادىعنتفصلنىا.تىالناحيةتلكالىالعسرأمن

وددما.ينناالديبلوماسيأحا:توانالنهرذلكمفافارملتواالتىاإفصائل
!انيعادارضوأواماعمدأأيهودابتواجمبتهجونومماهىمبعا.وقد
اننىواحسهولةالمباالراضىتلك،كيلبنىعلوتغلباأستكشناقهوبهذا
اننفساعللكنتلألوكهءمغمىوقتاىمنالبالدمذهعلىسيطرةاكر
منواائقافشيماشيماالمغربانىالز~فيآلمالىالعماناطلقكنتماعنه

مريقتىألومطمنا،ارادتى



ذاكاذعب0«بكانأنزى)يوكلىفيطهنفصيحواعتراف،صريحكالمهذا
الدبلوماسيةبوا«مائارتعملحكومتهاكانتبينمالفرنسااأعمليةااممياسزة
الكبرىالمغربيةاالزمةكانتوقد،راذ»اوسيطحكمهاتحتألمغربال«خال
بل«تعاونتينكانتاأالميناالستعماراميةوديبلوهاال-ناللأمسراسةمظووا
االخرىاهمااحهسلتةكانتا

1ئنمكبتخزىمكرى0ااالحتاللكانىائغربعلىوسمياالحوايةنصبوقبل
نظرهفى_اانئمكلهذاالزء_نفسهليوعلىعنهعبركما~حلزونيالولبيا
أماببوفىقالبيكمافسرةالمناولألهتنزعجانن«ها(تدخلسياسةوفىيه_

يموااتنه»التصينفىائتسكينبوسائلأرهدهعبةفث_نتالدبلوماسية
؟لمدولباانسبةاوللمغرببالنسبةسواءوالمغالطةعليلوالتهءوالتخدير
المننافسة

اكالأأ~لكلتعيئالسوءكئاهو
ماواالحتاللاأتسلطفىما~ربهبلوغعلىالفرنسىاالستعمارساعهومما
،الفتنااندرةقمدهاومكائهودسائسهاآلعنا_ربعضبودمعلةبهيقومكان
االولةسالمةتقرضتاوهكه،آخلاالفىباتاالفطراونشرقلالقالوخلق
وعمتمعكومةاأسلطةوضعفت،واالخطاراشرودمنكنيرالالمغربية
،واموالهماننسهبعلآمينغير.الماسامبححتى،مكانكلفىاأفوضى
،الفرديةاالجنبيةالحماياتالتماسالى،هزأآفوبهقوافانمنما،وكرامتهم
وبانتشار،واالنتقاماتاءآتاالعتهبتكائزيتكاانزوناالفرادالءهوكاذ

االجنبىللتدخل»آئخامس،<الطابوريكونون،كانواكما،واالنحاللالفوضى
االستقما:يغذيهكانمماذكرمابسببوذلك،المغربيةو(ةالهشئونفى

التعجيلفىألفعالةالوسائلىاحهاكلههنهبعكمالفئةتلكأمبحتاالجبى:
_أسفاهواالمستقلةالمغربيةالدواةامربانقر

المقومهضد»ثدولالتا~هو

غيره:يتابعالشرقية0الحدوعلىهجماتهيواصلليوعلىكانماوبيئ
مدأونسيةانفالمصالححمايةىىبهائوطنارضمناالجزاءبعضاحتالل
انمكغيرفرا)ثورة»قمح،الفتنةاخماداجلمنا~بيةللحكومةالمعونة
اخورتارةوالمكثسرفة،تارةأنخفيةألمؤامرةهنه»كانتبينماآأبال>منوبهة
تنظما:فرنسيةمنيةاأدبلوماكانتفمبونهاوتحكمواندولةا(وملنندتدبر
فعهرمبأذإستطاعتوقدالدول،محباتغاق~المغربعلىاالستيالءخطة
هذهوتقوي،وانكلترا،إ.بطاليامع6904سنةوعلنيةسريةتذاقاق0

كلفى،وانكلترافرنسابينااليا«ىواطالقآنصائحتبادلعلىاالتفاقات



برمتكمااونيبيأللمخربيرجرفيماوايماليافرنسابين•،ومصوالمغربمن
مناطقالى.بينهماالمغربلتوزيعاسبانيامروعلنيةسريةأانغاقاتفرسرما

_تتستراعراتالموهذهاالصحعمااواالتفاقاتهذهوكانت،رةوسيطوذنه
،االداريةاالصالحاتادخالعلبيألألمغرالحكومةةبساعه_هرالفالفى

ائيهاحاجةزرتكونقةالتىوالثقافية،والماأية،واالقتصاديةوالحربية

أؤالبةفىالما~
~مراحفىذاكذ1بنحتأمها(د.ىألمانياا:رةاناالتفاقاتههنهرتأاناوقد
انىكادا´ذىالخطيرالطويلالصراعهذانتيجةوكانت،ألمغربلحىمرمسا
ممؤتبراألمغربحك.عةمنبدمتوقاادولعقدتأانعالميةحربالىمرارأأؤدى
190~بسنةالخضراءالجزيرةسرينةفىأءليا

اال~محلالتهوقئظماهشرفاستقال.لتصمن»كؤيرةفحاهدة
وسيادتهالمغرباستقاللمتهامقهفىضمنتقدألجزيرةةمعامةانتكواذا
~ذأذ<ولاله-ميوبيناالقتصا«يةراةوالمساه،كاملةارضهووحدة
اساسىعماموذدلمثأالمخربشؤون،فىاالجنبىالتدخلتضمتامحدةألمهفصول
خاصةواسبانيافرنساوتميين،الميادينشتىفىالموقعةدلالهتحددن
خفيةغيروظروفالعتباراتاأتدخللكنمنكديرةظهبحظ

لتستسلملمعومية9الحكومةعلىالضعط
اتجهتبالمغرشأنفىألدولمندوعةفرنسابينالمبرمثتاالتفاقاوبعة
و~ابنبياالئشيئةباالستسالماقناتعهالمحاولةلحكومتناالفرنسيةاأمحكومة

حيثديلكاسىوهو،البرلمانفىفرنساخارجيةوزيريومئنهمحنهعبرما
19»4أسمبر10فىقال

،جبناجوأنقر.أنآنابتةارا«ةنويةبأنناالمغربفقنراناالنءنحرضنا
~طال.نصلوأن»المغرب(مصلحةبخدمتنامصلحتنانخدمانوهو

بتسهيلناهونتقةنستفيدوأن،المغربفىوالنظاماالمنبضمانمالمتنا
البالدتستمرانىعلىيرةالغنثروتهمنابرمنمتمفادةآالوسائلطمغرب
،»ووسائهاوقورانينهابعاداتهامحتفظة،الخاصةبحياتهامتمتعةالمغربية
قوتنابةالمغاريرىالشكوبنه،وقوةاتساعاسلطتهدآدشنلسلمئانخاضعة

»ميجنونهااأتىبالفوائهمصحوبةوهىاال
وخمة~لحصلتانبعةآلغرنسيةرمةها:.محكانأوضحوبعبارة
واالستغالليةاالستعماريةمطامعهافىوأوضتهاءالدولمنوبلوماسية
راباتاالضطمنمتالطمةأمواجفىيتخبط،وشعباحكومة،المغربوجعلت
بال«ناعلىاالستيالءفىطمعااكثرأصبحتكلههذابعد»واافتنلوالقالق

ءاهغربيةالحكومةبموافقةاالستيالءهذاتحاولانسياستها>ماسولتفى
!بهلينتحرخنجرالخصمهيهديمنثمانى



)المحئسىو)لهتأسيأكعوإيةمنهألحسيا

مجاهةالمغربسباسمةذد´كآذأعلئانمذن9ماذالنرىاليالنقفأننويالوهذا

االجنبىخلألتة»محاوالت
~موالىاأسلطانىكلة´نولىالىسنواتخاللىآدى~ذلمى0ا~)ان
المستسلموالضعد~»المتالعبالمتهاونربمظهللشعمبيظهركانالذىينألعن

ءسلطانمنبهاأمأأذزل،ماخالتقةمنبالءنافىممبلالبناتمماوبسبب
المسؤوليةمناالرفراأقسطائشعبنظرفىيتحملالحزينمحبةهوالىاصبح
،واتجهمتعابقاطمختلففىالثوراتلعتانةوآءالةوعزءااالاهاستفحلولما
واتدخالتواالحتالالت»بيلاالحامنفينةوقعت<مماالبالدينقنةمنالمظاراال
القتلمناشةوالفتنةءا(فتنوانتشاوالنظامواختاللءاالمنمعةومن

الحفيظمحهوسيعةالعؤيؤكمداكسلطاؤ>حلح

أخاهىمابعت،العزيزعبهالسلطانخلخاالمةأعلنت1908سمة«فى
أهلمواسكلةأالمألهعقدتوقالءوهحررامنقذافلطانابصفتهااحفيظعبه
شىءعلىدأت<نشرعيةبيعة،والجهاتنألمهمختلفمنفيهاوآامحقةالحل
منقوصثو.ركامالبحقهاوتمسكها»،وومتيهااالمةيقظةة:لتهفانما

الحفيظمحمهميعةفىالثسعمهاحتواس

وردومما13)9الحجةزىفاتحفىبغاصوالعقالآلحلاهلاجتقحوقد
:الحفيظيةالبيعةنصفى
فىالحاد´نةالنئووطمنبا(وعاياأفوماوفعفىهجههيسقىأنم

منبأمانةوضيتوالسلمتهاوالءعليهااالمةتوافق´محين،الغزوات،
استرجاعفىجهة«يعمل:انمنهاشىءبتسليملهامحلموال،مرهايداثكان

منالمحتلالجنساخراجيباشروأن،المغربيةودالحهمنالمأخوذةالجهات
الطاهرةصحيفتهويزينبهما،احتل)أللتينالبيضاءاروآلهوجدة(المدينتان
ءالحماياتدنبمرمنوعيتهتطييرفىاشريستخيروانمهمااستخكبحسن
الىالضرورة«عتوانءاالمةامووفىاالجانبةافشمالىاانداعمنيهوالتنن
بقيةهنوأمثالهوكثمايلكاألمسلمينأخواننامعفليكنتعاضدأواتحار
أمووفىاالجانبمحمفاوفمةيوجبماعرضواذاالمستقلةاالسالميةالممالك
الرضىيقيرحتىلالمةبهالصدعبعهاالمنهاأمراومبفالدريةانباوسلمية
وانءسلطانهااستقاللفىوالهاعوأثهفىوالدينهافيحيقهالبماءمنو
العبا«عنللمدافعةاداالمتعهوساثلالتخاذالشريفةوجهتها´ثأيدهجهيبى
البداياتفييقدمماوأوجبءوالجباياتخاثرآلذفيه´نصرفماااهمالنو

ءواأنهايات



وهوالعهدذلكفىاالمةارادةبهتقضىكانتماكلمذامنويتضع
المعونةباسمبال«نافىلالجانبمكفتالنهاوليةالهالجزيرةمعاهدةرفنى(ا)

مناالمةصفوفتطهأ)2(´،ااحقلةاالجنبيةالجيوشآجالء())،واالممالح
وعدمنب،االءامعاوضاتالمفسيرعلىءالمةاطالع)4(،الخارجيةالحمايات،
،وممالعهاشؤونهانهبشىءيمسأواالمةعليهتصادقالاتفذةاىقبوأ،
عنفاع80اتنظيم)5(،وخادجإ«آخال«ولتهاواستقالل،ماارفوسالمة
ألسبيلهز´>فىمجهودكلوبدلالمالمنيمكناهكلوموف،ا`وهن
الوهنعنالدفاعمببيل

يتكا~االمتحماو

المتحفزاأطامعاالستعمار0قابلهآألىباالمراالمةمنالموقفهذايكنلم0
ذلككاز،اهنهمنألعكسعلىبل،واالطمئنانباالرتياحالمغربعلامالتفضاض

المساعىومضاعفةالجهر«مواصلةعلىلالستعمارحافزاالرائعااموطنىالموقف
انتهىانتىألمانيااال،فيهاولالهاكثرسلمتانبعدالمغربيةباأغنيمةللظفر
التخلعلفرنسرامحاالتفاق<فىقبلمنغيرهاامرانتهىكمابعةمنأمرها
توريطوبغية،افريقيامناخرىجمةفىمصالحمقابلالمغربعنلها

الما~كانتالتىبابأولىاالهتمارعنالياوآالنصرافاالستعمارفىفرنسا
عليهاواالسقيال؟فيهاالتوسعتريه

وفوئسااكغيظعمههلسلطاؤبين«لصياع

والصعوباتالظروفعنبأ(وغمسعىفقهالحفيظمحبدالسلطانأما
المر»عقاموقدءالئنرعيةبيعتهافىاالمةرغبةطبقألعملفىرالمنئما´لل

عبةنالسلظو-اولسنواتةمهوفرنساوبينالسلطانبينعنيناهقويا
ووفيةصديقهانزالمايظمئهاكاز،التىولانةببعضيستنجهأنالحفيظ
تر«لمفونسااز،الينهفنئيرانينبغىوممانفعايجدو2هذاللولكن
ةبمعامةهويعترفمابعهاالانغربعلىاناصلطألحفيظ>عبدترافاالء

،هوالحغبظى~مناالعترافهنه:نسالفانموقهكنهانتجما•الجزيرة
البيحة:نصتالفهه

واسمائياذرذ.سا«سئمذذ:«أ.ت

ومماالمغربىاأترابءىاتيمواعتداءكألكمباناالسر•فمسرونالفو:،دلثم
إلمغربضامفىوتعاونهما،اسبانيافرنسااتغاقأألءتداءاتهأله-.لىساعد
وأحتك»تتدخالتمنلهمافمامكن



ا~امحليةالصطراماث6

اخليةاالالمشاكلىبسببهاو´نكا´نرتوالفتناالضطراباتعنونشأتوقد
نحوبواجباتهاتقوماز،معها`مستطعلمبحيعثالمغربيةالحكوهآلشغلمتالثى
واالمةالبالد

إلمعرفههاحتال،لفوفساقعوىرألحئمية9مولالمة

المغربعىسيطرقهابسطعلىفونساتخرىءالدولكانتأأوقعتاهنهوفى
ولز،الهىإحهقالتهماهذاومثال<ءوائخرياتالتطمبناتمنلهألانبنهبماكانت
يلغيالجزيرةعقهاز،:خارجيتهاوزيرلسانعىالجزيرةمؤتموبعدلفرنسا
ائخربفىحصلمتاذاانكبيدسبقتائتىالعبريةاتههألمعاكلقاعاالغاء
مح،لنامفرفالوحزمبلباقةانلدنيامعدوركحبت0كواذاخاص«وألزمحل

عضدكنحنوسننئمةءانغربعلىبحمايتكلكنعترفاز،من،ائزمنمرور
واعتبارهة،الجردلعقدالتجاهلسياسةواانبعت>»اأحنفخطةسلكتاذأأما
،اأنعقدهذاتيمألتقريرآنتومتليكمؤزرتكفستطبعفالأوجودنحيوكانة
توقيعنا!ن،وبمابال««وسالمة،المغربسلطاناستقالليقرعدولىعقةوهو

نساندأن_الكرامةفىالشرفبعامل~اذايمكننافظائعقةهذاذيلفىمورجوت
انفىىوتجتههتترينىازءالحزمفمن،مكبقهدوسهاوحرمتهلمثأ´هتعلى

سهاليتنثطجعلناجهةقمارىلفسنبنهنحناماءجانبكارألمانياتجدبى
العقباتمنفيهمابازألنة

عىاستأسدتوبهذاءلجانبهاألمانياتجلبانفرنسااستمئاعتوفعال
والمللاتقطاعونوبهبالحاحالحمايةمشروعاتعليهتفرضوأخذتء~بى1ا

الحقائقتثنوهنسيألاألركايةالد

عبدءنامحمةناالفكارتضللأنفرنسيةإلدعايةبدأتاأوقتنفسوفى
المغررخارجيةوزدردفعالذىاالهر<األربكلىاخماية~هلب«كغيظ

)9فىوذئك<<فافس>>الفرنسيةاالخبارشركةبواسطةالخبر´نكأيب«ى
1911مايو

المهرمةمحاوعيةوؤيرقكديمه

:يلىماهويبالتكنصى0و

بحوهالموالمقرىمحمدالمحاجآأمسيةللمغربالخارجيثآلشؤوز،.زيران
منفلمبالحفيظ~موالىالسلطانانقاطعاتكذيبايكذببباريسناليه
او،نفسهالمقرءربواسطةاالنىمسراءاحغربعلحمايتهاتبسطاننسافي
موانيىالجنرالبواسطةقبلمن



الابحرمبائسلطاذ،محادثةفىوكذنكالسابقةوفالظبميرونر
االمن:تعيدالفرنسيينا:جوداممتدسانمااننهالحفيظمبدمو.الىاعلنمواذ،ى
قدانحفيظعبدوموالىبيةاالومالجانيأتحغندملىولتسراعد،فاسال

بأللقهاألتىةوبالمسامه،فرنسالهقدمتهااأتىالخالصةبالمعونةاغتبط
ائذىالجزيرةعقداساسءا~بقائهأعلن،لكنه،شاقةفروفنىلجالنته
الدواممللمهمخلمعةتطلأنفىرغبتهاوتتكلفىفرنساحكومةاعلمت
موألعالقاتتبقىأز،السلفانيريدباالفى،كمام،والتاثال:المقرىوزاد
اهالعقه»هذاأساسعلىقائمةفرنسا

المعو~ىلعسكريةسعثةتغومرفرئسا
ألغوئسيةقواتماديستئعد<الحفيظعمدالسطأؤ

مبدالسلطاذ،أسالةاأفرنسيةالحكومةتلقت1911ابريل19ونى
محاممتهتهدد.كانتألتىالثورةضداأعسكريةآلجأةفيهايطلبالحفينف
فرنسىخيشراس_ا~موانيىألالجربأرسالم،االمرصددوقه،ددناساد،
السنةنفسمن«ايوا)فىوممل~ذاسالى

محريبتىفىيعيشىألقرفيه
وأخألتبالمفعلهاففوفتبسطاخذتغرنسابانىأالتنماعأتآانارما1»وهأ
امحاتاالث_،تتكا´نرواالضطرابات،تتابيوالتطوراتءتتوالادثأأمحو

بيبذاندورمحسحريةحرب:حربينفىوملطأنالالمخربآصبح-تىتتطا«ر
االكصاميرحوبهىباردةوحربوالفرنسيةالمغربيةوأ:قواتةألشاشاشمةان

والخارجاخلالهفىوالتخرماتىاالنتماعات

ههأالمسحألحيينكر~8كيال~تر1
ألانتريةعسكئعنةائخربمحىذاكاففرنسافرضتهاالتىالممونةومن
ا(نحنده~عاليضطرالحتىالعرشعنو)لتخلاالنسحابفىينكرظالحف
ءالمغربوعلىعليهفرنساتغرضهانتريدلما

عمداخذكلههذاأمامالمتواصلاالجنبىواالحتاللايةإالدفالنتنة`أابوسى
ومطامحها_ستعماردممماثسمنيعلمفكاز»لماوجودها،عن

االمأعنويرفيعاأمجهبماالخطيرالموقفمواجهةمحنوعجزاذاهوامرم
راهىنحيرالثنمعمبوكانى،المخربيةألمسلحةالقواتاندريمبعلبغامىتشيفى،

)كحفيطكيالأآمسلطأتمحثيلصقط4

ا)~_وينهاأورب،الفرنسيةالحكومةمبعوث»~صلانناءاالهذهوف
الفرنسىالجيثمينغمملبقلهألادوبه،1912مارسى34فيىأللث،خاص
::الرهابويةوالتهةا:ضغطآلبفالحفيظمحبالامام~خمأاستعراضابفأسى
بيومينا.محوأيةهدةمحافرضىشىقباىارسىه88دوم«االستحرأضهزأوكان



ومائهوالمساألمفاوصاثه
مأمرعانا)حفيظعبهمحمفاوضةفى«خلوينوااوزيرومملانومنذ
التنازل.انفضيل،ألرفضهواوالألسلطانموقفوكان،مساومةالىانقلبت
ا.الستقاللسلطانانه:للفرنسيينقالهومما،المعاهدةانوقييعلىالعرشعن
!ا(حمايةسلطانيصبحانيمكنوال

مكوهامستسلمالحعبطعمدؤألسلطة
الدولىوإأتا~مر،الغامثممةاالستعماريةآلقوةامامينغولوهزآكلو!.كن
الىاهنهبسببالسلطان،اضطرفقةالطامةالداخليةواأغتنةالسافر

الحمايةةمعامةعلى_مكرها~والتوقبحنسى،ألغبىالوفهلمشيئةااأستسالم
1912مارس70فىوذا~

يآلابحمة´فولحينعمقو~تعطي<»لطاقر9««ةمحربة

بقولهاالخطيرالحادمئذا(باريسيةالطان»ء»ميا_ةسوممغمقهدوق

المسيرهاحضداأتىالمعاهدةمشمروععلىبباريساكوزر،ءبها~هوافتى
سيئةاخبا:عليناووردتءاات»~نسيةباردوعدةمعانصوصى-مستوحدارريناه
عبدموالىانومضمنهأءفاسىالطنجةهنئالسفارةتحركعنداكقصرمن

´فريدمأعليوقوآخرسلطانعنان~يلزمهافرنسادانمرحالحفيف
وزيرنافاتصلبنفسهنفسهاسقاطعلىالتوقيعفرفضىهواماءعليهوقدمألت

المسيرعملىوقة»مآلاالزتعجيليتجنبان:رجاهأنالسيلثىد.:متلغرأث
السفارة«وصلتماوعنهاأومماثل»بمختلفانورتهوتخفيف´فسكينةيه.~وبنيو
طبقضربالةاالستقبالوجرىءالصمتمنتهىفىاأ.ثسعبكانفامسال

وما،ضيقمنالسلطاننفسفىورية.بمااالخول-ذالسمنااحسر•المعتاه
تحمتالسلطانفيهاوقعا)تىالوهيبةاللحظةوثىيةشه0حذوعن~منه

منإلواقيواما«»ازو«ينئمةربحىخامحضه~اىبقاءدوفىبيلوماسىالةالضغط
الفرنسيةنثرمالجيروامت»الءاالجندى،اسرحلعلىألمغربزاءآبذ~بعضىةرلى´ذه
ا)~ىاالنذأوعنفضال<بهاوغبىالبالدشرقفىاستراتيجيةعدادةنقظعلى

السلطانعزمالرهيبهاللحظةتلكفىنعمءالقوةلمقتضياتبالثضو~عيطأأبة
طلبفقد»محليهستفرضا(تىاسزاماتآالمنبالمفاوضاتالتهربعل

التربيةالحربيدرالتدأباتخاذلفرفساتصرحالتىالحادةعنايضاحات
الحترامبغصباناتطالبثمءألمخربانحاءفىاالضطراباتحالآلتستدى،.عا
تننحانيرادا)مىطنجةلمسألةوغضعب)السالعيآلوا(محاداتالتقاليه
آبالمنىالمنميادةتحتالمغربىالترابمنجزءأقبتىانوطالمبءآلدوللسلطة
مقابلبامضاائمنالهفرنساتدفعأنى~لكيريدنىالسلطنىوكأآلمبةهألافقبل
لمئةحاثتىوهورعلمهايوقعهدةمحاأنحطيكاقتالتىةالمحامة.علىتوقيعه



امناده<<عليهايضوةمعاههآخروكانتالكاملة،انسيادة
30فىابةالحوةمواههتوقيعو~فىالفرنسيةالصحيفةلقوهزآ
ا9ا2مارس

إلحمامةمعاهدهلتوقبوءتسيىءالوقو
وكتب:يد:ثمههسيئابةالمغارففوسفى)اؤلمااحاد~فذاوتوكانو:تد

ا!تمصو_نآلفرسبىالوزيريذهباذقبل:الفرنسيينبعضمذانى
»قتو~اائبريبقرانالسلطانمنطلب،الحمايةانوقييمقبالسلطانى

بخيوتوتيرحاميتهااسلطاناعلمذهابهبمجرداكن،«االفأنايستعدحتى
وانار،رتىالبسرعةأالخبيعلاطلعوااناالهال~فلمالحمايةمعاهدة
قصرهداخامالحفيظمبدوالحظ،مظيماسغطااألوساطجيعفىسماعأ
،الصامتالسهبفضبنفسه

العاصمةبمعا«دةيسروعءاحفيظعمداؤالسلط
بمغادرةيعجلانارادالهرئنىعلىالتنازلعلىوعزمها،تياحه،موعهونقت
<،السفرذامقواتعدكانتفرسماوقنصليةالسلطانقصروفى،عاصمته
آرباطالىيقهطوياخنه_فامما_العاصمةيفارقآنيوىالسلطانوكان
االطلس.حبالفىالخفاءألتحاقهمعاواأباز،ايقنانبعدا9ا2ابريل17يوم

سذالنهسلةذامقاولةامبحتالمفروضةالحمايةفدالوهنيةائقاومةلتنظيم
وخانمعا،الرقباءاعينتعتامبحبكثيرقبليابلالحمايةعلىائتوقيرساعة
غب«أييوالفرنسىالوزيروكاز،:ونهاراليال~ارمةدقيقةفرنسيةلرقا.آ
الفرقوهالحفيظءبهفيهسافرىااهاليومنفسرفىوحاشيتههويسافرأن
هاقائهميبوقتمنهالفرنسيةائجيوشوكانتساعاتببغمعالسفرينبين

ممافرابريل13وفىفاساسواروراءضاربة.خدامهاتزالالموانييهااجنرال
بداركالب،انااليبقولم،الساحلبهاقاصدأعساكرهمعموانييهالجنرال
الجارفةكا!.سيولامطارونزلت،فاسمنومترآتكيداربغةبعهعلىز«بب
سفرهماتاخيرالالفرنسىروا)مسفالسلطانمعهاافطر

بتووالننمعمه

طاقا-ألظمىوقتتوسمه،السفرهذاموعدكانابويل1اليوموفى
ينةالمةوعمتالسطوح»فوقهنالنساءويدزغاوانسلقت،االسواقفىنارية
فر<.~1اا!.يد.،ئذرونارالحمايةعلىالشعب´نورةمناالولىاائذرارةفكانتكلوا،
،ا_~«فائقبميرنالفرنسيينعاياا(وءى،الفرنسيةاأحسكريةالبعثةبمى
أآوردمألاز>هسر)افونسريةالقنصليةالىآالمتوالااناريةالطلقاتوجهتفى

واثتماوتشاو،وفيءوغمكربفىبروالووآلجنرالوينيو



الدمويةفاسايام

،•يةمهالهفاسبايام>اأغرنسيةالحمايةتاريخفىااليامدذهوعرفت
يمكنشيف:بقولهكلهاا(حوادتهذهعنالفرنسيينالكتابأحهثتحهقه0
دو~فقطايس_قرناعشرنة0نال0خالل<_ظلالذىألمغربمنينتظران

ا~هرة،سالمةااللميهائتقاءا~حا~اسال»ر.كلنآنغرايضالكن0،مستقلة
بالقوةائغرب«خللقد:نعم؟احتجاجاىدوز،ا(~يآلتتخدر8.:ان

0ثراوأظ،ماومحتب،غاضباشحتهاودخل،الحمايةهذهانحتواالكرأه
والبطولة،ألمقاومةباعمالالحافلالمغربىا(تاريخبوذا8يشوكما

الحمايةيعارضالسلطان

كبدىلهدةالعاتوقيحوفوضي،الغربعلى«القوةلحماية9هصبولكن
وؤساءامحاكتبنحقا<مفسهنا~هعاوضة«لءافييةلهبوءا~غيظ
ثالثةماةطيهللحعام9المقيولحل:يلىفائعها4ذلكفيرذسيةا:فوذءاىمك
محاواةهلمحاهكإ~مةانوقح~وقفدءلحفينظنتمبدألسلطانشدإوةيتأوهاشودع
محطوا´مهادز~ةكلفيبوقوقةلهحماية9إعمال0بدايةافسا«فيوديسلهأى
قلنا»8أذو)~»رعدواب2ذ_و9واهنا»لمرش8علىلةبتنافىوصوالا»توضاهة
قلبانامةفتحاايكنلهمألسلطان»ز:آنحوشريناتاهنأ»مةلىانمذءيفاندون
!وقالبا
افى>«ويبين»هذايؤيالماإلطلعينالحغيفسييناهؤلفينمنىدكتبوقال
امامويندرمنظمة»محرباالراهبأالوقعهاالتيلحمايةدهيحاربكلظالهحفمحبة
سبدلهي»هكو«مجهزنىكةوامة»تالعبهنما~كلاالولىتها8نحطو

~»فيتيلمءريبةالمةالهة9انىآ~كتبكماره<»)لمخطريضهاوتهكرقلتها
سالم،9ذأهمفعلىوألقضاءالسالهية»9القوميةةلسلط9اللغاء»ر~»ال9المعافاة
«.تألتيالنفسيةدالححاأةرتذكءصبحتالحيتىذهكفي5ذلنفسد_التهاوانى

البرتغانميينملكةمحلىوالقضاء،اللسعدييناالشرافدولةقيامكندبائغرب

معارضتهامحمار~

أن~لملكهعلىفقضتالحمايآلءسيرءءنى´فحللمالسلطانارفسآلمهو)كن

وعتوا:قوةامثماهولمنالمغربفىذالئاذكاناالمرالن،باطلهاعلهوبقضى

فىالسلطااستقالةبومهوالألىاله72نحئندتاإلفياأصوارإلوتمهدآل،االنىمنتتوتوقة

االحتاللميامعةتطبقفرنساأخمزتالوقتذلكومنذالعرش،:نواذخمايه

الحماية،بامموواالستحماو



»لمسليالكئاحيو«صل»كقسر
مواصلةعلالعزموطدالسهبفانوعرسهبالمغرمنالحفيظعبدتغلىولئن
تخمهدلمقرذربرمنيتربمابائغرباستمرتالتىالمقاومةفكانتالكفاح،

«ووءسمةاال

المسلحةالمقاومةتحلقهالسيامييبةالمقاومة
ودخلالمسلحة،المقاومةحلفتاالوطنيةوالمعارضةاأسياسيةألمقاومةوامكن
منالخالصسبيلفىوالكفاحالحياةمنيةجةطورفىاهنهبسببا~ب

االجنبيةالسيطرة

الحمامةحثاؤة
المغربعلىاالجنبيةالحمايةفرضذكرىتفيمالووذ6مارسوهفراليومونعن
أقبرهاوقهاقبارها،شهرانشمرمذاكانالتىالحمايةهز.جارةتفيمولكسا
هذاشهرنامنالمانىفىاالستقاللاعالنعقبفعالالشعب

سه~لمالحمامةشطام
التصفية~0لمز:لما~لمااستقالاعالنعنبالرنم_الحمايةنطامأنغير
آنحتاجبا.ألوة،ووسائلعننيمة،جهر>ال~متاجالتقفيةهذهوانالواجبة،

تطاحنبالكلها،إلصفوفوتكتيلاالمة،فرةاةعماموجمييتعبئةالى
فاللوالوالطغيان،-زبية،جاهليةوالطائفية،عصريةوال

والتصامؤةالوحه
مة_هوحكوحركةشعبا~بةالمغارنعنعليمايقمراالكبرالوعلىالواجباذ
يجعربماالمغربيالسياسى،لب.0وتقيةالداخلية،نعيةالو~علنعملأذ،

أيدهملكهاوداءمن~االمةودوجهالتلوب،ويؤفالممووف،ويوحدالكلمة
الوكنئصاأحوا(ىاياتاالهدافتحقيقنتةأاقامعهةالرشيهوبمتها_الله
ر~دية:داديمة،ا-ءمليةيةهااةا´سيادةم،قىا!عتاالستقاللظلفىوذلك
المميعةالحديثة

تعوفات
اليومفيهنحزفيمابقياانالقهقرىاالمةبأمريعادأز،أخشا.ماأخشىوان
انماضىأخطاءالحاضرفىانتكرروانأحه،علىانخفىالالتىاالحوالسوءمن
فىعقباهتحوهالبمانفمسزالتارءخيعيدوانواالمة،البالدعلالداثرةورنت

حا-تداأسهما0واايموم!والرشهاليقظةالىاليومأحو-مافمااألجل،أوالعاجل
نهمتكالملىوألسياسةالصادقة<وانوطيةالحسز،االسالمبتعاليماالخذ؟.لى

ى،والتاذوعلد.وتعاو.نواوجل:من!للهقولىمفوقتكلمنأكزاليوم
ا.البهورحمةعليكمموالساهالعظيماللهضدقوالعدوان<االدنمعلىاتعاوننوأل



~المعامأد»ببقتغاه0اآماى.ذذنة.غىأ~:_رته

المقر_حمو(>يعدءدلخاوحبواتىالوةهسمعمداالمنناةءو«ةيعا
ويفتملو_،»توقاده«ويدلها«لذرلمبباسية0دء~له~6:ستةعل
فتعنأ.يحديتهنىذ~ةدلغطا~لفىةحألمسكتلىأثدقءثقاحة

اال-واذ:أيها
البريأخبرعلىوأسلموأصلىأفتتحاللهباسم
هذاعلىجميالئنامراوأسكركماالخالصى،تحيةالقلبمعميممنأ-ييكماذى
االحتفالهذاأنالحقيقةونىأجلى،مناليومفظتموه!لذىاثواأر)الحتفال،
واالستقالل،الشورىلحزبمو-»ألحقيقةفىمووانماشرخعئ<،»و-ماليس
كافحوالتىلخدمتهاءانفسالتىألخا!دةأئديمقراطيةلحرة0للمبادىء>
فيهنعينئرالذىالسعيداتغربهذافىماليوانتعرت~ىأجلهامن

ثانياوااليمقرأهيةأوالأالستقالل
إز،:االنحوأيها

مشكلتان:المغربيةا~ملةأنيرىأأهمأكانواالستقاللاألسورى«زبانى
داخليةومشكلةخارجية،مئنكلة
اخليةالةالمشكلةوأماألوطن،باستقاللاالحلهايكنالفيرجيةالحاكلةأئشرأها
اجلومن،البالدداخلواأاليمقراطيةا)محريةقاستاذااال-لمهأيتمثال
كانتبلفقط،ئواناتكنفلمستقك`رء6وا´الثمددرشردحزب-ربناسرصينا~ا

المخرباستقاللتحققولئنءاآلنىحتىالحزبنشأةمنألمياميانميا8ىبرذمجا
أن~دائمأكناو~ءاحغرب~افىتحققلمتزالمايمقرالحيآل8أ(!آلذ»فانى

ولنهبالهأامحلالمخربىالئنمعباسعادهىالغايةوأنىنحأيآل،الوسريلةاالستقالل
´فانياوبالاليمقراطية،أوالباالستقاللاالالمغربىمحبلكاامسعا«ةهز»´:تم

الححترهيهمآكرة
االخوان:أيها
وضعناوء،همسنةفىوذللثهء،واالستقاللالشر.روىحزبانشا؟منقلياربعه
مناهقهكمااللهنصرهالخامسمحمهسيدى:لجاللةلصاحبوقدمناهبرناهجا.
هألاتقديمعلىيمرولمالمغرب،فىالعاممقيمها.واسطةالمفرنسيةللححومة
الشبورىحزببينالرباطفىوسمنة؟حا«ناتافتتحتحتيقليلاالالبرنامج



_م_م

هههافكانتالفرنسية،الحكومةعننيابةالعامةاالقامةوبيناالستقالل،م
هههأانناىنعملولجناالمغربى،الكفاحاناريحفىنوعهامناالولهىالمحادأنات
انحادثاتمبيرعرنطلعه«اثمااكالذىالجاللةمماحبمنبومرئا-0ائحاد

المحاداناتمذهلهالتوقد_الساميةبتو-يهاانهونعملبا~رائه،ونسترشد
وعرقلتهااذذاكقامتسياسيةظروفلوالنتيجتاالتمملوكادتأسابيععدة
حين>لالمحادثاتتلكتو_فواالستقاللانشورى~بنعنرودا.ة

آكاللةصا~حهود

سبيلفرمجهودكلوبذلوسيلة،كلجمتهمناستعملفقدالملكجاللةأما
ارضاءأساسعلجديدةوضعيةالاذذاكوفعيتهامنالمغرببقمسرالخروج
_الغاليةألوطيةاالمانى
فرأوالرباطفىسواءالسبيلهذافربذلهماكلجميعالمموز،لتدانكم
الفرنسيةبالحكومةانصاللالباريسالىسافر~وودهسمةخصوصاباريمر
القصيةحلالىحينبعدسيؤدىأنهوظااذذاك،خيرابهاستبسرناالذىاالمر

الفرنسيينوتعتاالستعمار،تعتولكن~المغربىالسهب>رفىبماالمغربية
نتيجة،غيرمنالجاللةمماحبفعادالتيجة،هذهالالبلوغدونحاالذاكاذ

انفرنسيةالحكومةيضعأناستطاعانه~متمراظافراهذاسرعاد0ولك
المغرببتقيةوالدولىالفرنسىالعامالرأىيعرفوأنمسؤولياتها،أمامذاكاذ
واالستقاللالسيادةفىبعقالمطاببامالياا(وفنمدرتيرفروان
الذىهواللهنموهالجاللةصاحبوقفهالذىالرائيالوعلىالمو~اهنهاذ
المغرب،فىبوسياستهملظامهملدودكغصماليهيظرونانفرذسيينجعل
وكانتالعامر،الملكيوالقمرالعامةاالقامةبينمتواليةأزماتالأدىالذىاالمر

العرشهمنواالكراهبالقوةالجاللةبمما-تفلأنوووهسمتفىاليجة
للملكبا(مسبةالالكبرىالمهمةبدايةهذهفكانتمدفشقرأل~نم)ور«سركا
وخدممفاه،طولالملكجاللةمبروقدأيمما،فلسعببالسبةبلوحده،
علمهالذقالباهراالنتصارنتيجتهاكانتخد~المفىفىوحوالمغربقضية
أوال،لفرنساالملكارجاعالاالستعماراضريومالعالمعونهوالذىالشعب،

فانياللمغرب»

المعوميةالقصيةحل.نعووةخط~إلعاللةصاهعودة

فرنساالعودتهفىيرلمالجاللةمماحبأنعلالقامرالبرهانيناوله
المغربقضيةحلنحووةخطلفرنسارجوعهاعتبربلفنفسه،شخصيةترضية
يجرىهبعهااليعو>أنأدىاللهأعزهولهذاواالستقالل،السيادةأسراسعلى



حقوق،المغرببأخذالمحاد~ناتهذهويتوجرنسية،النهالحكومةمحومنعيةمحا«~نات
السيلتتصريحفكافالجاللةلصاحبذلكتمقدوفعالمنقوصة،غيركامآل
لصاحبنأمك.هكذاالمغرب»استقاللبمبدأفونسافيهاعترفتأئزئكلوساذ

منتصراظافراالمغربالىيوجع0انالجاللة
استقاللههيهوفييعودأنأوادبلفحسب،بنئخصه~و«أالأرادمم،

المغرب

ءكر~وموقف»لمقوميةومةالجهتأ~

،0انعرنووأنتماالولى:الوطنيةالحكومةوهرالمغرب.،حكومةانألفتذلكبعدانم
تحفظاتاذذاكأبديتقدوانرالحكومة:هذهفىكتممارقهالوطيةاالحزابأذ

فيها،رأىلىكاننهظولكنالحكومة،هذهأعارميكتالنرالزب،8اباسم
لماحباتحفظاتتلكأبدىأذ<المغرب<مملحةومنالعزب،سلعةمنفرأيب0

مسدركة•0ءبالرئانهاليوماؤكدآناريدم_)الحكومةوارئسرولةالجه
تزال»_التحفناتتلكفانا!.حكومةهذهنىواالستقاللالسزرئزب
دةموبالتزالاسبابهاالن،اآلنحتىقانعة

وفمات»لمفا
االخوان:أيها
الحكو«آمحمفاوضاتفتحتأنأء.المهاأهم«نكانو»ةالحكهذهأئءعلمون0

محلىالكونولكنالمفاوضات،فىللمشاركةاللبار«ستذهبوقة_الفرنسية
قضيةفيهاتنارمكانعنبعيداأكونأننظرىفىيسوغالالنههزعا،حقربة
وأديتفعال،حضرتوقدالقضية،هذهنيرت0أحيثماأحضرأنمنبدفالااخرب،
المغربلقضيةباهراانتصاراالمفاوضاتهذهوكانتالمفاوضاتأانناىواجبى
هألاسرالعالميتوقعهيكنولممضى»فيمامثيللهيعر_لممحظيمالنتصاروانه
نئمامإلكامالاستقالالالمغربباستقاللاالعترافتأكهفونساأن»وصاراالذ
الخار-بةز،والنئسؤ.الوطنىفارله0أق-<يى،.!ئخا.ا-لىائهل<ممتقكاالفيهبما



إلالستفاللا~تناالت8ا
ويبتهجيحتفلأنىلهرحقالعظيم،الحا»ثابههالمغربياأشعمبل!.حتنهولقد

اهنهمستقلين،بالفعلذاهبعالأصبحتمأنكمراتظذهالاالخوانىأيها:ولكنن،~
االستقالل،وانحقيقثنمىء،باالستقاللاالعترافالنشخصيا،أنإأعتقالهالء

آخرشىء

احماآلنظاملتصغية0تعملاكنكومة
ائسيطرةهىارته0اتزالوالنا،0بالفىقائمااالستعمارنظاميزالفال
)ممرافتحتالعكومةتعملاولهنه_أمامناألوةمشاكلتزالوالالمهيمنة،
تصفيةاالستعماروسياسةالحمايةنظامتصفىأنعللةالجهمماحبودوجيه
ا~د:فى~.أحرارامستقلينأنفسنانعتبرأنيمكنالمذا،وقبل_كاملةتامة
وبجميووببوليسه،وببيشه،أ،باداوانهنا0بالفىجوداهيزالمااالستعماران

المعروفةوسائله

العملىلألستقاللوىالكالمعركة
فىالمعركةيدةجهمعركةفىدخلناقدانقههاهنهفىأنانعبأن،جب،ولهذا
العملى،استقالنهنحوالمغربتوجيه~منالحاسمةألمعركةهىهرر،الك

تواهكلواذيجمعألموحلة،ههنهفىبصيرايقظايكون،انالشعبءىو،دب
ىالمنهالملكالجاللةمماحبوراءالكلمةمتعدقوى،وهوالمعركةهز»ليغوض

تماطاإلمأساسعلىااللئهبأستقالفونساآنعترفلم
االخوان:أدما

بهازتبطأنأساسعراالباالستقاللم،كتعترفلمفرنساأنتعدموذ،
يسىمااو.الترابط«انقيلوأتد،المبدأهذاقبلوقد:شتىبروابط

أننافكمابرأ«ى،ليسمذالكنممفهوم،فيرديباندنمى<<،أالنتربالفر،سدة
له،ومدلوالترابطمعرأناأفهمفكذلكومدلونه،االستقاللمسىنفهم

مطرهافياالسنفالل

هواالجانب،محنكلهابشؤوننانستقلأنهوجميعانضرنازىقا_لاالمتان
ليمسحرياتنا،وبجميعحة»رقنا،بكاملتنمتعأحراراالبالههألهفىذصبحأن

نحورأنهوجميعانظرناذ.راالستقاللنبى!االبمن-سيعبوالرقيمبعلينا
فى~ىالأنهوبنميعارنانظفىاالستقاللو-ارجا!أاذالرميةهالةسميادادنا

جيشنى!والبولبيسى.´والادارة!الواالحتالل.´لالستعمارمظهرأىالبالدهذه
ينمحهتجميعاوسنعملنعملولهذاجميعا،فىا´نظرناتماللاالمتتهوهذا

:االلك~همحمدمميدىاأ)_اللة.ضاحب0ءرأءنه0لغين»تا:.



واإلستقالل.التواط
شتى،بروابطبفرنسانرتبطأذشيامبهقبلناقدكافاذا0دالترابط<أما
استقاللأومشروط،استقاللعلنعملأنتبلماقهأنماذافيءىىفليس
تفبإلآنيمكروالتخبله،مالمهذامقيد،استقاللاو،ناقص
أساسوعلالمستركةالمصالحدا:رةفىفرنسامعالتعاونمجردقبلنااننا
فىمقيديننمسأنمبدأهتبلماانزىد«انترابط»مننقصدلمهالمنعة،تبادل
ماكلسعملاو(مه_تنبلهأنيمكنالماهذاقيود،بأيةاالستقاللعهه

اخلفىالهسرطدمبواءوالقيهدونفئمامال،كامالاالستقاللهذا~ققنستطير
الداخلفىانكاملةبسيادتانتمتىمستقلين،حقيقةنصبحويومفىالخارج،أو

باتفاقاتفرنسامعنرتبطلكى(لشروطوتتوفرءالظروفتتهيأوالخارج<
مردراحذاقلما:قهيمكن،فالاهنهقبلأماالمشتركة،المصالح«اشرةنىجديدة
بينناكاذتاناسبانياوال~فرنسايفاوضأنيمكنالالمغربانقدماوانكرارا،
سيادتهابكاملتتستومستقلةحرةدولةأنماأساسعلىاال_ةمغاوفوبينها
،وانخارجالداخلفى

الحاسمةاللمعوكة»ؤدئستعه~

المعركةوهذهسابقا،لكمقلتكماةيهجهمعركةفىدخلنالقهاالخوان:ايها
المعركةلغومرفستعهأنعليمايجباد،االمتعهكللهانستعدأنمماتتطلب
قدكليااالموتاناالتظنيالمغرب!تاريخفىالحاسمةالمعركةهبىالتىا:كبرى
أن_مطلقانعتقدهاالعليمامجبماهذاحلت،قدكلهاالمشاكلان•انتهت،

ةالمعتهالمشاكلمنكيرااالستعمار~وقذمسؤوليات،مجموعةاللستةاال
علينافيجب~،وئياتسبؤاآلننواجهأنماكماالمشاكلمأ.هأمامنحز
واننااالستقالل،اهنهنستحقأناأعلنبرهنأن_مستقلينحقيقةنكونلكى_

مذافىتتصوف~تعرفواعيةرشيدةأمةأمبحناواننااء،رسهأمبعنا
االستقاللهذاتاخذكيفعرفتكما،االستقالل

ا~اسعادهىالعدية

_لكمقلتكما_االستقاللاز،فحسب،المغربيستقلأنيرضيالنونعن
ماله،نفىطقاتهبجميرالنصعبهذايسقهان،هىوالغاية»غايةالوسيلة•.

انوطنأرضمنمكانكلوفىوغربه،فئمرقهوفىوجنوبنه،
اذااالالسعادة~هتتمولنالشعب،امهالسعادنعملأنحرانغاية0ان
االستقاللانناقصة،غيرانامةوبعر.باتهكاملة،بعقوقهمتمتعاالشعبأأمبح
هوفليسيمقراطية،بالبمؤيدايكنلمواذابالحرية،مقرو_امنثلماذا

فيلنقرنستقلأننريهالانناكذنك،_نغركموفىنظرى،فى.استقالل
نعنالبغيضة،االجبيةالبيطرةمزعليما،سراكا:وبماوسيطرةاد،استبه



يمكنالنعنكانوا،كيغماالمستبدينمنأواالستعمارمنسواءفمحروأننريد
سيطرانهألشعبملىنرفرنفريقأىأوفر>أىالبلدهذانىيترمأنتخبلأن

حارهماوكاالشعب،يتبلهأنن>مكالهذاواستغالله،واستبدا>.ونفو:.
منأواالستعمارمنسواءوجدوا،انمؤال>سحاربفكذلكاالستعار
كانواكيفاالمستبد،ن

إليراهطانسسر»رفاة.ييسر

اقواماهناكاناآلن،بهيرادمايعرفانالننعبعلىيجب،او(مه
بعهسيطر´نهموسيفرضوناالستعمارمحلمماحلونمبامانفسهمن«انو
كانعمابانرغممتمعماراالكأفحا:ذى)لشعباناالستعمادسيطرةانقرضتان
اعقابهمعلىويردهدهؤالءيحاربانيستطيعموجودهو»وحولقوةمنله

بالدىفىعبدااالستقاللعههفىيصبحباذ،يسمحالإلشعبان،خاسرين
:8الشاقالكمافاالمر،وا.خوانهابتائهلبعضاعبهاى

اقهتهالحساهوقعمقالتفسعلى~فةاشهربرألةذوىوظلم
تهسيطعليناليفرضفردقاوفرداىفينايقوماننقبلانيمكنفال
مقومةغيركاملةوحرياتناحقوقاو«وننناد.ويعول

طىيهواهمحرإساسىمحلراالستقاللمئطماهنيحمه

.´اال~~انىايها
،حرأسامسعلى)المتقالل،هذافنظمانىيالونىاالستقالل،،نريداننا
محدلألالسيكونشىءهذا،دستورىاساسىوعلى،ديمقراطىاسراسىوعلى
هكمنكرهاواحعبمناحعب

شاملةتكوؤ.«ؤ.يعسر)لمدر~وحدة

االجزاءبقمة«ونالوطنمنجزءفىمستقليننكونانيمكنالولكن
فلست،انغرتوحدةقلتواذاكاملةالمغربوحدةتحققانمزبهنال
ترابجميع:اقولبل،كذلكطجةومنطقة،فقطالشماليةألمعلقة:اقول
انيجبالوحدةهذه،غربهالىسرقهومن<جنوبهالشمالهمنالمغرب
اقصدهاا،مرالوحدةمذهممكنوجهاكملوعلى،يمكنماباسروعانحقق
والحسسرومليلية،سبقة،وأعنىالبالدأطرافجمييتشملأنيجب

كلهامن0جسممامناجزاءآالماكنمذهكلوالحسيمة،وافنى،سليلية»هفسبقة،
اجنبيةةسيطنايةاالجزأ´ءتحتمذ~ونتركنتعرر،انيمكنفالودمما،لحسا
ولهذاءباستقاللنظرىفىليسالوحدةهز»يعتقالاألىاألستقاللان

الوطنالالمدنمذهتعودلكرنستنير،ماكلوسبذلنستطير،ماكلسعمل



_مم_

السعيد،ائوطنهذاأ-زاءنه-زءأو.علىأ-نبيةسيطرةبأيةنعترفلسنافي
لهذهيتعرضمنكلبونحاماال~الل،لهذايتعرضمنكل»ثحارب0اننا

وغيرهاواحسيمة<ومليلية،تة،مبزىاناانبيلها،سرفىعرقلةونويكالوحدة
وينتظرونوحين،آحظةكلفيننابوويتوقائينا،~ونانااخواالماكنمن
انكبرىالعائلةالىينضمواحتىايضا،ثويرهملتهونعولبأمرهمزهتمأنمنا
وحدانها،وبكاملسيادتها،بكاملتتمتحمستقلةحرة«ولةوهوالمغربهذافى

:اناال-أيما

اقتمقتهاألتىالجهشأكذنكأنسنالأنيجبدلوطزوحدةعننحد~01دمتما
الحدودء~فهناك،ائرالمجزاالموا:مةالمغربيةودالغهمنفرنسا
،معأدنها~منا~ةذاتةكبينمظقةتوجداأ.جزائرينأالمغربمة
مباالمغاومماتالأراءاآلذآنستعدوفرنساانيجر،االستراموقعهإ~ومز
نسلماناليكنفعنال!)(ال:كلهاالماجيةبهذهلغانسلم:لكىظنهافىوذلك
أيضاوهماكالصعرا،،أ~فركاذ،ولوالوهنتوابهأرضمزجزدأىفر

الحمرا>،الساتيةوالويطانياهالىانمتأالمغربجوبفىشاسعةمساحات
موفئمأنهافىكالمكذلكلباوميبكوناسبانياأوفرنسانفوذتحتوكلها
الكيرةا~كل.هز!.منتذكرون.نماةالمناسباأوقتفىواسبانيافرنسا
وتحاجانجمود،منكيرالىتهتاجمشاكلوهىاليوم،نجابههاالتىالمعقدة
ألممامسعلالمشاكلمذهأنتظبواالالتضحية،ومنالكفاحمنوافونصيبال

نكرذحررالكفاح،أستعاف0الاخرىمرةمضطرربمابانكالم،0اوبااسياسة
اجنبيةسيطرةكلومن،اسبزنفوذكلبنالوهنتراب

التغريرحركة

انغرب،نردرالتعرحركةعنقصيرةبكلمةاآلنأتحه~أنأريهاخوانى:
دة~هالو.التقريريةالعملياتايقافعنكنينيكالماخيراراجفلقد
كإنالمو_وعمذانرراجالذى.الكالمهلأدرى.ولستالمغرب،-ماتبعضفى
جريدة،كلفرقرأنإهأوسمعماهالذيالكالممذاكانوهبلال،أممونتاكالما

ا~بعمىقالت.لقبذمرات)عدةإل!(بلال؟!أمالعليبةللمملحةمطابتا
النسالحهسرملموأنأعماله،يوة»_أنيجبالنعرييبنيثرانالغرثسينة:أ

باطل!يهاأريدحقكلمةهذهمنبتقنة،حرة.دولةأمسرقدالمغرب

~يية9~هة1يقاو»مالمعرى.الالتحريرمحيتيس

الحتزسرتتاللامتقبةهوولينى0أكتربيةم.:الحكومةيقافى0الااتحرني0´فيينتنآت:.
ومنقك.لله،هأيهالمللنأيإل.لننآل0لريحوعأنيل.العملمقاالبولاليبرم~قاماتهيل

و~.انممذيحيح،هآلا!.لهإلقات،تتنحققدهإلاتو.يتةإلمترب،ستقاللظأييل.الجبنل~



جيثرأنمرأعالهيو~أنالجيشهذامنامطلباالوانآنهلأ~نسادل:
يحاربيزالالالميشهذاانبلفىبالدنا.مو-.دايزالالالفرنسىادحتالل
اليوملما.امترفتوتد_فرذسابممالبةنبدأالذانلماالوطنى،انتعويىبيشر
التى)اواقومنجيشهافتسرحببفسهاانبتاىبأننطالبهاالذالما_لماباستقال
حذاالمغرب،انالسعاديعملمنتحريرانغرب،يعملالجيسهذاانذيهااآلن؟يرابط
يحاربانهكك!المغربية،الحكومةيحاربوالالمغربيةانسلطةيحاربالالجيش
المغربيةسرمةالحةجيشهلاليوم:التعرييجيشيحارباالحالل!ومنجيش
األىاال~اللجيشرهودرالتحرجيشيحاربالذىانال!)(ال!منتود؟ومو
،كلهصذامنالننربقطعمبالدنانى0الشيعةاعماا»يواليزالما

السلمةيشلا:جاللةمماحبان،الجال)آمما-ببيدهرا(جيثرهذافمسألة
انجيش:لهذاليقولالصالحيةيملكالذىوحدهفهوالبالد،فىاأملياالشرعية
الكلمةهذها_الجهمماحبلنايقل:~اآلنولحه!~الاو،قف
<الجيشأما،اقادةأنفسهمانمبالذينانفموليينبعدوجدولكن
،يوممز.كمبعداوكزأا،يومالقاعةسيقدمالجيشهذاان:امافقالوا
لماذأ؟:أسأل•لماذا،هذامنشىءيترنلم،معمااأماسوأتنظ،انتظرنام

افاباستقالل

وانىكثيركالمفيهكانوانالمرفوعهذافىأطيلأنأريدالاالخوان:أيها
قضيةهى´نلكالمسألة،هأل»عنأهميةتقلالأخريتنطةعنأتحدهأنأريب

ماكافحاجمارمناليوم´نكافحالجزائرانالجزائر،مسألةمااد(اكوماالجزائرم
مطلقااليصرغانهءالشقيقة`فونسسبيلهفىكافحتماأجلومنب،المغنأجلهمن
اجزائراالستعمار،انوحالهاتحتائجزائروتبقىالمغربويستقلتونساتستقبلان

بارفينسأ!يستفينسية،كماانفبىارضاالجزاثرليستانوآخيرا،أوالللجزائريين
انءالمغربوأخيها`فونسبأختهالتلتلحقمالينمافحثألجزائرانجزائرية،
´نحزركماتتحررأز،أجلهنعليياعزيزبكلوتضحىاليوم`نكافنحالجزائر.
فىااحرائرفؤينهانعلينايجبانهتونس`فحررتزكماالمغرب
بهنعينأنعلينايجبشىءوأولعونها»فينكونز.عليناويجبكناحها
منينسحببأن_مستقلةدولةأصبحناوقه_جيشنانأمرأنهوالجزائر

اافبترةهة»فىمستقال~االمغربيكونأنمطلقايصوغفالآثرالجنارض
يضمبإلالءشراهنه،ألجزائرفىتحارببلمرابطةجيوشهتبقىوان

ماسرهانياألةفىواحةآىيفهمهوال،أيضانحزنفهمهواليونثق0انبزاا

الوحيدالحلهوالحؤاثراستقالل

تقامأنهواالمنتقالل،انقطىأنهوالجزائر،لقضيةالوحيدالحلنرىانما
تونسوالالمغربالىنتضممستقلةحرةالبالدهذهتمبحأنهوحرةدولةفيها
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متحدةكتلة0متواصآلة.،إحهكتلةالمجموعآلهذهمن~مونىأنىنستطيعوبهذا
يستقلأنمتصورالافناالسيادة،عنقةوفىالحريآل~وفىاالستقاللىفى..عذغة
االستعمارتحمتهاوحهالجزائروتبقىتونسى،وتستقلالمخرب

من~لفىأالستقاللوجودمعاالستعمارتحمتالجزائر0بقاان
لناامتقالنضمنفلكنىالقطرين،كالفىاالستقالل1هألعلى~والمغرب`نومسى
استقاللنافانواالالجزائر،لتستقلكألكنعملنيجب´فونسى،وفىبالمغنفى

،فزقمتكلفىللخطرمعرضاسيبقى

اعراثىتأييدممليئاتفرصالعليامصلحتنا

~حتمامنالنفؤيدهاانمابلفقطشقيققموالنهاالجزائرفؤيدالانما
واالستقاللوالسيادةالحريةفىبغيتهاتمالحتىذؤيدهاأنالعليا

،الجزائرشعبأحيراخربىالشعبوباسمجميعاباسمكمو)نى
التام،االستقاللفىاإلالجزائر،لقضيةحلالأنوأعدنالجزا:و،كفاحوأؤيد

هذا،وبدونالشقيق،ألقطرهذافىجزائريةدولةوبانشاءالكاملة،وبالسيادة
الجزائرفىالكفاحيستمرهذاوبدونحل،أىزائرالبلقضيةمكونأنيكنال
السبيلهز)فرالجزاثوييئجميعماتولو

«لعرعرالمعر~وحدةتكوين

،جميعايموتوااذاوواستقاللهمسيادتهميماراأنعلممممونانهم
أختماوأمبحتالجزائر،استقلتاذااالبالبةالمغارنعنيهدأ.لمالنولمذا

الجزائرمونكونولكىلما،امنقالنضمنلكروذلكمستقلةحرة«ولةالجزائر
يكنالالكتلةهز«بغيراذجميعا،بهانعلمالتىالقويةالكتلةتلكنمىوتو

قوتهعليحافظواذاستقالله،ملىيحافظانممستقال،يبقىأذافريقيالسمال
للضعفااللالقوياءهىائتىالدنياهذهفىيعيثىوأن

أعدكموانىاليومبيكمألقيتهاالتىالكلمةهز»عرأقتمرانىاالخوان:أيها
انحانتالتىالصراحةهذهبمثلاليكمالانحد~وقت،أقربنىسنلتقىبأنا
ولهذاو«الذات،أوالتهمكمكثيرةومسائلشنتى،شؤونفىوذلكاليوم،بها

فىالقريبنممثأجتموبأناياكمواعداالمصة،هذهعنأتخلأننىأسسمعكم
بكفاحكمعليهحملتمالذىاالستقاللبهذاانعالاللهيسعدكبمأنوأتمى

تحتياةعز،زاالمغربهذايبقرحتىوضمانهلحفظايونقكموانوتمحيتكم
يخدم~مر>_الذىالملكهذاالله،أيدهالخامسمحمدسدىالجاللةمماحب
الجدةشاهى،الالسنيةههنهليقودالمعلقةانتامةالثقةفيهلناوالذىأمته،
والسالمائلهشاءان



للبالداكاريتأ~_سةهنأهربهوتنا

السيياسةنوقنسزالسايفةاالمننثنمارى»لوهنى»لمعلس«ىره«ذمقادخالل

واالسننغاللالشورىمز~يمنلهاالتىرضفألمعاوأفصحتتلياهاالخاريببنه

اآلتينه.القييمهيالغسرموقفهاعن

معئيتواحمديحالحااالستاأنحطامة

الحؤالمراءاقالمئر~واحمه

:االعضاءسادتى،ائوزيرمعالى،الرئيسسيدى
ناكهاناريدولكنذاهاوالمادحااكوناندريةالماانهمالحظتىفىاننى
ائوعنينتنفعوالذكرىمذكرا
حاجةفىفدرائيناالمستمعةالخارجيةوالالمغربينفحالمالنهاوائأحان
االبعضنامالحظألفىارىالاننىواالنتقا«ات،الحلولمناال«متفادةالى

التىادصعبةالمشاكلعلىلونايةانالمادحينامكانفىفهلوانناقضااتعارف
يمالقهفراالوفياءبجها«كرنأينهجاءبعضهمانكما؟خارجيتناحلتها
المغاربمةجهادفىالالحاليةمشاكلنافىالنظرياتادللتهناجئنالقد
تحتاجحيةالخاروزيرعرضياألتىواالمثلة،التاريخهخلهائذىاالبرار
؟0بهكالمكلفسزوكفاءةا:نجارجيةعبقريةفأين«ولالى1أل»

بالحلولانياناالعليهمامين،ههالبنائينيكونواأنفيجبونالمنتقهأما
قلتكماكتذكرةالمالحظةهبهنهلكالمىممتقةولقهخارجيتنا،منهملتستغية

اخترتفقدواال
:اإسعادةا.يها

اهنهمنالغرضوكان0ائخارجيةوزيرتقريرالماضىالسبتيومسمعنا
الوزيرجعلمما،الخارجيآلاطئنماكلمنالمغرببنوقفالتعريفالتقرير
الجزائريةائقضيةجملتهامنأقضديايتفرض
فبصفتنا»~مسا~ناو~ونفقلوبنامنتحتلآجزائرقضيةان

شعبمممط~بتضامننشعراالفريقىللنئممالأابناءوبصفتنا،مسلمين
سيادتهعلى.للحصول،االصتعمادضهاشعالنكنفاخهفى،ائنققالجزائر

وامستتالله
همىالتىالمعركة~.فىالمغربحكومةمها:تقة.اأمتن<ا~همةهى~.

معركتنا
الناريةالطلقاتاولىاسىاالومجبالفى.منوانانالثمننهانلمت~



´ملتزموا<نالسادةايهاادعركانا،الجزائرانورةبميالداناايفكانتالتى
يعبرواز،)البرا.اثورق~ه01ضهبهادوآحكىللترحممبمتدقيقةمعن

،العادللكفاحهمنا8وتأ~اعجابناعنالجزائريينالخوانناهذامجدر_
أالستععاريجاوبمنكل´نأييب0

:ائسادةايها

هذافراالخوة.نور~فيهاينبسقلوبنابينوحدتاأتى)المحظةهذهان
يقيمونبنالألالىألمساعدةكلنقدمانعلىاشامامالعهدفنهجددالمجلس

البئنويةوأالزادةالحققوةعلىأيلاله
الفرنسى)الستعماربهايقابلابتىالبالغةاأوحشيةىمهتعوذونانكم
،المغربالىاوطأنهموهاجرواديارهممناخرجواالذين(لجزائرييناننااخن
واضطهاد.عنتأظلممنانجزاثرىالمكافحالئنمعبيهمايالقعلىخيرد!.يلوذلك

لمجرائدكممكنةةساعهكلوقةالمغربانالخارجيةوزيرياكهوعندما
الواجب،اناالهتمامبهانهتما(ناربابوابناوالاننانوىاذتنافئهيحزاننئمعربألم

اليسترشأنهافىوالكالمأجهوبسيطة،بسيطةمةالمتهةأئساعههذه
!ينسيهااوالمخجلةالحقدقة

وتفصيلهاجملتهافىاثوالجزحولخارجيتناتطبقهاالتى(لسياسةان
ينالمجافهتقنعهىوالألتاريخيةالمغربلسمعةفيهانفحالمموريةكلها
فىانفسهمعلىانماللهء~يعتمدونانهمجميعاعفومنعرفا)ذيناثريينابن

االحرارانوماخوةساعهينتظرونوالشكو.كنهم،المغصوبةحقوقهمسبيل
؟اخصبصفةوااتونسيينوألمغا(بةخصوصاوالعرباعمره
ااوقفاهنهالمغربءلىميسجلينسىوالاليغفلىالنها´داريحان
فقطنفسهعنالاألنيكافحالجزاثزشعبان؟البطىءالصورىالبارد
؟ايضاوالمغربنستوعنيكافحزلكنه
يتخذهاةجايهتجربةفهىبسيطةوالسهلةليستالجزائريةالقضيةأذن

موقتاوتونسبالمغربيحر~المنهاالستعماد
ونحنأموا-»،تتالطمهائجبحرفىيعيشالنابضافريقياقلباإلزائران
ارجاعناعلىتعملاالمواجماتهتالطمانغير،)`يمقدمنطفونابةالمغار
المشتركفاعوالهبلوعاميةوالهبالمالألنافعةبالمعونةنتجنهامانللقعر

؟الدولىالمجالفىباسمهموالتكلم

الفعالالتضامنعنتمسك~لهااحترامىمع_المغربحكومةأعتبرانى
؟مازأفبمقابل؟الجزائرىاأشمعبمحالمطلق

حلأمقابللم.يقدم.ماوهوطنىالناقتصا«ناتنعشسلفياتأمقابل
،نعوالمستحبالتاحدىوهألا!همهاةيهاأمهمشاكلنامنعويصمشكل

النقطةهذهفىمعنمتفقيناالالوزيرمعالىياأحسهبكمال



والبمالريقهالحيوىوطنىواجبائر(لمجنالفعالةةعلالمساواجعبان
ضميرليسترمحمعجالعمليانواهاز<نرجهماهذا!مئنأكلاولمثكدخل

الجلسةهاتهمنألللجزائرالمغربخارجيةمساعدةانويد.قنونألمغاردةاالد~ار
علىاالممومنغمةبالمغرب،ائجاهدةزائروالبنستهردهووف_تاريخيةاك

ا-»رقف،لتالفىارالبنهارفالبة_»ائريةالجنالقضيةفى0النئمروحوشك
السبيلهد~ةاللهوعلا:بحزائرجار´نهنحوالمفزبكوأمةمحنا´دفاعء«رقف
ونس،>هوباالنحصاالسالمية،دالبكبقيةعليةنرىماتالفالمغربفى
مذبذبانحامضاموقفاالجزائرمنيقف
حقوطنجةةوجهخطابفىأعلن.األنصرهالملك~)آلأنىمن´وبالرغم0

النطقهذام:زواهقال~اسة´ننهجفاإخارجية،وأالمبتقاللالحريةفىالجزار
السامىالملكن
هنل؟بالمالالجزائرزودناتمل؟ما«يةمساعداتمنللجزائرقدمنا0ماذا
هههقلبالصممتآجوابن1؟جرحاهم.محالجنا.هل؟اسلحةأممقدمنا

بحال.مب»رلنحيراالسئلة

فيهاعوجاجال~يحاجواانريه
مماولطن،أمناسارةمفاجأةاالممبهيئةالخارجيةوزيرخطابكانلقك
بألخطهذافىجاء(مامظدبقةنحيزالخارجيةاعول`نكوذأذ،يسوءنا

:ذلكعلأمثلةولنأخذ

ظيرهاوعل1956اكتوبر20يوغ0اختطفتمغزبيةطأئمزةانونتحلوانتم
المغربصفيتعاءاستهآنزاكقررتالمغربيةالحكومةواز،ورفقائهبلةابن

وبينببنناالعا«يهبلوماسيةالةألعالقاتالستئنافواشترطت،بباريس
محينقفقةالحاليةألحكومةاماالجال´اآلصاحبوفهضدسراحاطالقفرنممنا
صجنفىمعتقلينورفقائةببةابنيزالالبينما،باريسفىجديداسغيرا

الصانطي
المجلس؟تهانىالخارجيةيرونىمحثيهيريدالذىااليجابىالعملرههأهذا

علىاإلزائرةلمسامحةالد_»رهاسىاذالميةفىالمغربجكومةفعلتهاذاوه
؟´)ستقاللهاوجاحاست

،صبتهفيالمحجوزة.االسلحةقضيةائغرببمةحكهأمحمالجسرمةفىانضع
تصريحالوزيرحضرةياتأيههل.،بتطوانيدنالجزائيانأالذوأجتماعومنع
اجتماعكإميمني:أنهفيهل1.ةوفيخالىكدوزياةلببهآ«لىابديعلالعا
محكمةمنظمةشبكةبالدنافىالفرنسيةأامجاسو؟ميآلبينمأ؟0«<نزائرب1:

و.اما.اثريينالجزضدتعمل.وفى،بوجدة.والبزقيلإلذاعةموكنبوإيدر.التأ
.0.ألمستقلبةبالدنا«إخلبهاخابصد~ريد

ويتقتقنلهنن0ائريينببن.بختظفذ:..الجتىألجبايبةايام.كميإ.نكابا.ك.لفرسبن0.اد.وآلحيشبز~



احياناالمناوبةوممازل.ممازلهمينتش»
المعوقةأأقابلالنقاءوغيرهمكناسمطارمنتنتقلانفرنسيةوالطائرات

الجزائرىانشعبعلوالمتفجرة
الجزائر،توابعلىعدوانقاعدةيوميابالأذايستعملونالفرنسيون،وآلجنود
الجراحوانضميدفلراحةبالدنافىمدممقواالىويعو«.:
عليهافما،الجزائرةسماعهعمليبةوسيلةعنا~ومةااجتهكانتواذأ

بتحقيقهوتعمل،بالجالءانطالباناال
كانتاذا،والمغربالجزائربينانتضامنعنانعتآمبرمةتقولهلمامعىفال
لتحقيقهانعملوالبالجالءانطائبال

متابعةفر،المزعومفرنساحقحولمووير0مانصريحاترتأانادلة
دتوهه،تونسفىصاخبةضجة،وانونسا~بتوابعلابلزآئريين
بالقوةالفرنسياإحدرانومقابلة،االمميةالىالقضيةبرفعحكودتو.ا
ءاعفالنوجدكأنناالتمويحاتههنهالحكومةانجاملتفقد،ألمغربفىاما
ابىشعبوالجيش<لمايرجهالوكأنما،أالممسيمةفى

الوطنىيرانتحرجبهةباسماعربيزيدانساءانكفقه،ذلكر1•»،يا.ة
،باسمهاناطقينوتونمىألمغربوفهزد.يكوانفىبالدهوقببةءنأإلزدئور
الجزائرباسديتكلملنبانهلومونأ:جريدةبالفريجاالمتازالسيدنمرح
يدفىامسرانوالجزائرفالمغرب،يقبلالالوزيرحضرةياتمريحمذا
الومنمملحةعلىمنهيخشىجبنالمسؤوليةهذهمنتملصثلو،واحدة
ا´حليا
بأءجبهة،التسيقلجنةمزوعضووقيبةبوللرئيسمملبالدناز!رلقد

مسىاالفريقىابناءانشرمالبينالتضامنلكلمةيصبحباز،يقفىوالوآجب
منبهيما«قاالستقاللهالئسررىحزبيفتأأمماااجميعركيهوانحقيقى
الشمالينتصروانالمغربيخوضهاانيجبمعركةاأجزائرمعركةان

المشتركاأواحهوالعهءىاإل~مريقى
الصعرا،واستغال)~،خطرفىفاستقاللنا،ا%ائراستقاللا´وبذا.ن
مستعس

الجزائرةلمجز.حهوضربلزومالجميىالقماغالجووزانبدالاانفااواجب
فظيعة!لمااسىمسرحاسيكونكلهاالفريقىالشمالفانواأل
فىسواء،ائرالمجزالممكنةالمساعداتجمييتقدمأنالحكومةءلان
بلوماسيةالهةالساعهانرأيناوقهالماديةةبالمسامحهآوالدبلوبامدىاأيذدن
علمنافىلهاوجودفالالماديةةالمسامحهاما،مفيدةوال،اضخةتكن0ل

معينوخيرحليفخيوثرللجزأالمغربيكونانيقتضىااوطنىسرفاان
االفريقىللشمالوكأبناءوكمسلميز،كعربواجبنانؤدىفقظنبذلك



العراقىالحىعبهاالستاذخطاب

آمواذإبالدنأعىواالسبانيةرنسيةائها~وش>جالءرسمياالمطاثبة)1
والشعيدالمغتمةالدوليةاتخاذلءلىشكايتنافلنرفوانالدولفماتاقتستجب
فيالههاهفتحقيقسيبلفيفيديدىهيناضلالنمستعداأءربى
واة)عهاالقادنهاأبأ»لمغربفىهاقواعه«انقاءيةاالمريها(حكومةمطالبة)2
عاههألطبةوعالقتناالاقتناهءلللمحافغةالوحيهالسبيلىهوهأ.اباق
المناطقوهميعومليليةسبقةواوحاعديةألمقرمحر،<الهبضمالمطا(بة)3
واالسبانىالفونسىأال~اريعتلهاالتيربيةألمو
انت8سواءدواةأيةمعخلنهالبأقااليجابي»لحيادسدامةاتخاذ)4
وفنيةوثقالبةاقتما«يةعالقاتوانشا<عسكو،ءرحلفاىفىشوقيةاوغربية
العالمدولمدع8مي
كناحهفىاثرىالجنالمشعياوالماديةالمعنويةاالعاناتهيي8يمتقه)5
االستعهادضد

الحطابه:فص

االعماءمحصوات»اكوؤموسعادةءاارئيسالسريا

االستئذدارىالو~ىاسىالمبا»_امعرضاالخارجيةوزيرأ´إسريدالقى
اننئمدتألءف:زارتهبهاقامتا!تىاالعمالوعنالخارجيةوزارةانشاءمحن
هعنه»مبا«»ته،عنا(»رز.برصحيفانطويلبةةملمنذننتظرانكدوةاآلنألى

اأى.محف4نشرا_1~اال<محنوانعرفنكنولمغا«ضةانتكاأتىا~اسة
رفي«ء.انزمرا:هواجعبمناذقاهننتكناءرالنهالشىءمنهااالجنبيةوندصوما
اازىاه:(´نب•0هءدنةعلالمغربى.الئنعمبيكونحتىا:عامالراىآمامسياسته
خارجيتناوزارةفيه´نسير

االعمالىكلفيهيعرضىأممعاوغامضايجعالهكانالوزيرالسيدوخطاب
عنآلخر->نمننسموكناوقةبتفصيلا.نحارجدآلةوزالىبواقامت.التى

انشاءهاالمغربرحيتت:خوى•ا«بغةكحلف~~ممان1المخربيريداحالف
دبقتالتيب1االسباآلنلحدنعرفوال»المتوسطاالبيضالبحركحلف
~ر0ااالسبابهىماانما«بغةحلففيلدخولداالبةللمطآ!.نحأوجيةوزارة
__آلالمسرؤ.العراقيألدالنئمخصياتىاخةمسرحمت~_محنهألمتراجع«محت
هألازريذيخرطانىالمغربمنيطلبلمواقالهاناحغاربةينا(ىعافالحد

انبما:..ذ.لطلبذاوان_فيهاأدخولطلبالزرهوألمغربولكنالحلف
وىسعةالمةالرانجالية<<والغد~1ألسياسةتنلىواضحةداللةل(يهعنهعدو:نا
تاذلىالاشذمحليرأيجبالتىالوزارةهذهخارجيتناوراوةمحد،ماتسيرا:.تى
و»غداوهمنافعإلمنوالتابكإلدراستهبعداال.مشروعاىفى



آلالخارببسر»اد´نهالمغربد«نحءلىد:«ل0بالمغربرجيةللذاءزارةو-ودإن
،بأجمعهالمفردىوالشرعبألملك-اللةكفاحبغندلبالدنأيقتهحةونمد>
اروبافو.اوالعربية.اابالدفىسواءا(حالمدولمنألثيرفىسفراءا:.نان
ثلف.بهاالقائميدناالشرنجاصعنالنظربقمحالسفاراتهىفه،يكأو:ه

دضىعنعبالشريتحملهاالتكاليفوهذه،ضخمامبلغاإلمغرب~زانده
يةأالجبا:بالدفيمحنامصااعنللدفاعاالفادةكلتفيدناانتك:»وطواءية
طيبألصالتبطدالعالميالسالملصيانةيجبكماوالعملدميادتنا»~ذ<
ان»فيوأا(ة.`ئمةاأنظميةووضهاهبوامنهعنألنظربقطعالشعوبجماعمح
نظرا.الزمورىفسرادوبفهوالقأهرةونووانئمنطباريسفىصفاراتامةاة

الخارجيةوزارةتنشىىلمذالماأتساءلولكننىالمغرب،فىولالهههنهلمركز
؟ادئنعبيةوالصينفياتىالسهاالتحادهالهندمحدبلوماسيةنةعالكاآلنلحد
ا(صينقبوللمالحالمتحدةاالمم.هيأهفىالمغربىااوفدتصويتنسر-ا~أذاننا

روضياميرواحدةتجاريتينمعاهدتينوعقداأدو(ية.ا:ميأةفي!لشعبدآل
بيألالمغرالحكومةامساكاستغرابمننتمالكالألشرعبيةالصينمعالثاندآلفى

وأتينالههاتينمعدبلوماسيةمحالقاناقامةعناآلنلحه

أىجمد؟.اىالااجلساءضاهأنشكواليعلمكانا«مولمةا:..وزيرعوفإقه
ك~ضحا6«نبكملمالجوابولكنعديهاالردينتظركان1»محموأاخر.را(ءأم

تطاأ.ب:~وبدبةالذاوزارةانهونعلمهالذىانللغليلفئمافياوالااوضوح
التىالحكوماتالىرسميةمدكرةايةتبعثولموسميةبصفةاآلنلحد
فئمرطبه.نمالدنامنألجحوشهاتهبجالءفيهامهاقطاأبالأذاجيوشهاتحتل
تحتلهابالداائ،ضوعا~لمههذافىمحافىعملباىتقم:.مه»قيهوال

وجودانبالعكسبلءتامااستقاللهايكونأريمكنالاجنبيةدول_ثى
وحينوقمتكلفىنااستقالأيهدأدوشالبفذه

ننتقةواننابالمغرب،المقيمينالفرنسيينمصالحضمانعنالوزيرثانحه
الماضىفي0االهت.ازاتالن،امتيازائذايةالمغربفىةاجنب:ة••ال«آلتكونان
أالستعمارتومههبالمغربحلتألتىالمصائبفىسبباانتكأأتيهى
__لاجنبيةبحاليةأيةعلىنضغط<اننرمداننا1~<محنىوليسيقالطي

انقيمينأالجانبأجصيحكافيةاكالضماناتا؟.محكومةافقطىاننريهبألعكس
المنسررومحةمصالحممامممتكفلالتىالضماناتهذهألسواءءلالمغربفي

ا:مجديدبآلمف.بناءفىينئماوكواانا»ميتاححتىم-داتهءلىوأ_.افظة
أنم~زحلمماذ_اتاأفهذهسنعمنيومكنااذاه،خوفوبدونباستقرار

يضرانىشأنهمننشاظاوقملباىمو.ايقهالانهواجباتأأدجميعايؤد.
و)لمغاوبةائغرببممالح
هوفشت«.ة0:ا.ذ..`واامسياسر.آأ´خئياوفماراسه.ادرعوضه0ألوزانوافئتأا«لعد



اكروو~المغربمةالمملكةأراضىفوق<اجنبيةجيوشوجودأهمهامنقيود0
بجالفيهاتطالبرسميةكراتبمنهمتتقهأز<المغربيةمةالحكهوأجبمنأن

_د~هناالمريكيةواعإلنة0اوسحبالمغربعنواالسبانيةرنسيةالنهاإإجيوشى
مياسةطيعهتسسررلماالمخالفةتمامفةمخااةخاربسياسةيةتحةويجب
وزيردخلةاانناىواضحاسكالوغموض»اتخألاارتباكمنالحاليةومةالحك

ءاصياالىالماضىغئنتئنهرفىألخارجية
كاشميرقفيأفىباكستانانعنيهعنبتصريحننئىبكرااأانناءمرورهالوزيرفقدادلى
انهىاحهاافنراالاسوءمنيخفقاذ،الوزيروحاولأالسالمىا´تضامنباسم
المغربصباسةأنىةيةالجهدلهىالىومولهااثناءفاكهكاشميىمنهذ.اموقنه
إرتجالعلىلبهمريحتناقضهذاهلهاةقاعهاالصالميةالمئنماكلتعتمهال

هألاوامثلةيتبعهاالتىألسياسةوغموضتصريحاتهفيربعيةالخاوزير
~يمئذالحهاطا(ةنحتاجدائالاجهكثيرةالتناقض

ت1مفاوففى«خلناددوقه،خطابهفىالوزيرقولالغموضعلىليهومما
الغيرالوضعيةلهألهموقتحلآلنصلانىعلىةالمتحهالوالياتمةحكهمح

ليهاهنهه»<ننسفاالقواىوجودمنموقفهاالحكومة´تفروريثماااقانونية
ههنهاز،ممائقواعهوجودمنقرارأىاألز،لحدانتخزلماإحكومةانىعلى

محققخطرفىيضعنادهاووجهمطلقافيهاللمغربمصلحهالالقواعه
لماعدإلقههذهرهموظهيشتريهاانائمكنمنكانالتىاالوليةاحوادوحتى
«آثما~.نكانواباأمكسبلالمغربمنشيئامنهاانئمترواانهمينبت
كانواالغازيةالمشروباتوحتىبال«هممنالمحفوظةوالخضرائلحومجلب

نخافهماواخوفالمغربمنوهايشترانمنالبهامريكامنيستوردونها
ا~»~آلتفكيرتنىيرالوفخطابفىالواردة.الموقتةا(~و(،ونانكان

ئئقواعه0بعطىىالنهالنئمىءيةاالمريكالحكومةآلىأتتعوفطلبفىالمغردة
صاحبر~ةانكونانونأعلاألن!.محهبهاتظفرلمالتىاأقانوذآلالصدفة
فىالقواعههذهلوجودحدايضحبماجةمتهاالمويكيارالةالىالجاللة
يحرهرالتيميادانناالحالكانكيغماانخترمالالتىموقتةبحلولالبال«نا
وممالذتزااحتياههاعلىلشعبداا.لملك
م«~1ا:همودو»ثهفانالقواعهث،ء.بدءشيهيزمعناى،النهإأ~رعنأحا

محققبمحقالمغربمددنمنالكثيرديههووجينيةوالهيهالذريةوالقنابل
حتىموتنهاانحه»انانى~الةالحكرهنىاويظهرمقبلةحربنئنموب.بعبه

االمريكيةألمساعدةمن´فستفيه
نرفنيانىينا«جبولكناتالمسامحهجميعالىحاجةفبىالمغربان´حقا
ا!سمياسرد_ةمنهأسرواءالدوا«دبمصالحهاتقيدناانىتريددو:.آلكلة«سامحه

الدواركبنب.اأمنبقر.ضعنهاءخىذمته.انا(حسكرية:.االقتعساد.آلاو



معيناجلفردهانسهنافعةمعينةمنئماريرفىفسخدمهاوالتعميرلالننئماء
جوفىمساء«ةوانتظاد،بالدنافىمالىتضنواىيحد:الىا:هاششىء
سنتينعد..`~ألحائيةالمغرباسةسيسودالذىواالرانبأك.اانمرضمن

االجنبدةأت>المسامحهانتظارفىيماهمافيكاملتين
هههفانقيمتهافىنافعةةساعهانينامتقهولاله.حضكانتواذا
يومبعهيوماتتفا_مستعميةالدواءنزاالاعابرمستامااالتكنلممألمسأءءة
الخاتفةاالقتصاديةاالزمةههنهمظاهرمااممومنوسريعاصا-احالوانتنظ
خاصةبصفةانكادحةوالطبقةشعبامنهايفئكأإتى

الجالءأحقيقالىطموحهمافىوا(سعبللملكالعكومةمسايرةمنوبدال
تضيرامافياالقتصاديةاالزمةوحلألمغربىاالقتصادوتعرير!لتر:بةووحه
غاممةأمسىعلىومفاوضاتواجتماعات_اقشاتفىالوقت
بنأنالمفا.ضاتته.راساسأىعليعرفانيريداخربىالشعبان
الملكجاللةرضرونبه1950سنةاقميتادتىأالمريكيةالجويةالقواعد
خوفابحقيقتهااالفضاءعناحجمقها:وزيريكونانونخنى،موافقته،ال
ااتعاقء_هاقيمتالتىألقواعهمذهالغاءيريدالذىىاامسبا:فدلردمر
نهائياءاء0او)نشعبالملكدفقةهبد:ز،ماراالمتا::.ناءاذزى

الجيننىووجودواعهالةمشكلةأذخطابهفىااوزيررذكلقه
لهمثونهىدنهالشر،،معينةسياسةيختارالجعلته!السبانىهائفوذسى

يخترلمالوزيركانفاذاواالبهام،ا(تناقضبوضوحو،ظهراالنه«ائنىأنمد
الىالخولدامطا~نقسو~يتبعهاانيجب<التمأانمياسةاآلنلحد
أمساكهفغسرو~،اسطناتالبعرلد.ل~انشاءوالىىاد~
ا(شنعبية،والميزا:سوفياتىنعاداالامعدبلوماسيةمحالئقربطءناألنلحه

اختارانهتفوا،انيمكنوالاختارقهاأوزيرأز<ءلىكافياد(يالذلكاليس
حكومتيهماسزلماجنبيةجيوشوألعوداقمممرفىكانتفقهأئضغطتحت
الشرقيةااكتلةمودبلوماسيةمالثقربطمن

المعوميةودالحه

ارمىالىد.الصعراءبضمائخارجيةوزارةانطالبانا!واجبمنكان
مابرةاشارةع>الموفمذآآلىاشارالوزيرولكنفيمااالحتاللانهاءهالوهن

انكوينءإاامفرنبةالحكومةمو)امققأنهبالقولونكتفىفيها».راحةال
د،هب-محثممةاألمبومذهيقول:وزأد!لوزيرودالحهمسكلةواسةلهمةلب
ر~_´نطاا.بوانواضحةسياسةالخارجيةوزارةانسلكانأطالبانى
مذهالنبعهتجتبولملجنةبتكوينتكتفىالوانالمغربمةإأمعرا،بغمم
مراوزوالمساومةتقبلالألتى،أألهأمأ´آلعمبأيامنألمسأ:ة



ث5~الاننستذربفاننااسبانياانختلهاتى0اللمناطقيرجحماوف
ومليليةصبتة~ينتىعنالوزير

الحؤاثو
لحدفعأالتأييدايكزلمكفاحهفىااجزائرىللشعبالحكومةانابيدأن
االهانةمننسكتوانةالمتعهاال~«يأةفىنؤيه»اانطلقاىيتكالفانهاآلن
بانشاءنكتف_الجزائريينائزعماءفيباختفو..الشعبالملك.جال´ةأحقتالتى
حدو«ناءلىهالهباليعمأاانوئسىالجيسان،وبودمافىفائدةالاجة
ااذىأتامتالرنتفىم،انجزائريينألمجاهديندانعقب0بدموىآلخرحدنمز
يهمهالأالمركأنيتحرأالالمغربنرىاالعتداءمذاءرضجةتوسىفيه
يومكلببالدنأتمروالتىزأئوأبالامبةاإأا!.نونسيةالجيوشمافرواذ
االمتعاضويبروالمغاربةائغربكرامةمنليحظسالحهاهرةثباوهى

واالستياء
بالدنا«نرتجبا-انفطرةألوضعيةلهذهحدوضعضرورةىنلح:ذلك
شقيق~البادةجاهدةتعملاجبيةلجيوشممرا
والجذراف_.السياسىالوضعنفسفىففرنسا.اانسبةنودأا:ا

سياسةذ_نالحظزئكومعتونسرالنئقيقةفيهتوجدالذىواالقتصادى
للمجاحديزا!كأملالعوذاسداءأساسعليقوموفموحاألجزآئونعوسرفي
تسهيل:صمااوودالمعمريةالماديةاالعانا~يخمىفيماسواءزائريينالب

الجزائريينالالجيناقامةتسهيلكزئكيحمرفيماأمالمجاهدينمهمة
العكومةسياسةفىيتجلا~بكلنغيرهنرىالالذى>الشىءبتونمى
تونىلهدعتالذىالىألألمؤتمرانعقاديتمانومسىانغربية

الهرميةر«(دولهعواالقتصادىالثقافىوؤ>«لتعه

مناكانفعلبمناو(كممرمنالمغربعلتوفهبقناتهناكاذفتكررال
سميةا).بالدوائرموقوفةالتزالممعريةمغربيةاثذافيةةمعاههمشروع
عدةالمعاحزهبابرامالتعجيلمنالمغربيةالعكومةيمراألىفماذا.لموبا~
القافىأنتعاونبذ(ك؟.يتم

مذتوقفتانهانالحظفاننامممرمحاالقتصاديةالعالقاتيغصوفيما
السى،السبيإ.مذافىعملباىالحكومةتقمولم،عليهانىالثالااءاالعته
نترك7اذ.ويجبالمحنةآيامفىمممرساعدتنافقد،كثيرانهناسزالذى
معهأاأحالقاتتوطيهعلنعملأز،ااواجببلتضعف•تفتربوعالقتها



الكتانىمحلىألسيدخطة_
لئاالمتقالةحديمهقير«تاالانغاقية

.لرئيسرم9_~رة
.أال.محصاءمضدرأت
.يو»هرق»لسيد
ااتعاقيةبرمةاالورباالحرفوقر1956مارصشهرعنا:شانىاليومشي
يقتضىا«مياأبلوهأنتصارااهنهوكانمستقلةدولةنابالههنلمتجهنذابدبة
وقفو~1912معنة~فرضتكانتالتىالحمايةةععاههالغاءبائأ.:ت
نشاطمحن~افهالمنصةهألهقلىخطيباالماضىالسبهتيوميثاأخاربهىزير
وزارةاتمالستعراض6.فىآلنوقتنتحرىاذفنحن<يقنعناأم.ف´عأ.ز:زانة

تبذلأنمنالبهالخطاريتعرضاستقاللناازءنرىتأسيسهامننها:خارجية
منميا«تنا،علىنخافانجعلناالتىاالعمالومن،وامنتكمالهاصيأئتها´.جوود
منسمىبالاسماازءميهمناكنرفىأستقاللنامن،بجعلالتىياتاالانغأة

،عاجالبهاالقياهيفرضكاز،الوطنىالواجبنموآزتنب:ماء.مالز»ه«ألت
االقتصا«_رد،التامالجالء0تحقيق»الترابانوحيهوعيأالاءأذ،>دوز.ء

أستطعتماوا(صراحةالوضوحى0وسأتحراوجزته«اوسأبسط«
لقهابنأ،دفوقاالجنبيةا)قواتوجو«اليوممغربفىانشاكلاخظ:ن
الشهورفىنسأفيخارجيةوزيربينووالمسيوالبكاىد(وئيسألسيهانبادل

بعةستجرىمفاوضاتانآنؤكهرسائل1956سنةمناالولىنآ0نثال0د
بمالدناالفرنسىالجيشوضعيةحولمباشرةباال«متقاللترافأالء

واالسبانيةالفرنسيهوا(محكومتاناآلنحتىتجر!.مالمفاوضاتهوهف
نقبلانبالدنافىجيوشهماوجودقضيةحولمعناللتفاوضن1«نئد-رط
<اسبانيافرنسامحمنئمتركدفاعمعاهدةيحنوة0شي>كارقبل
منفيرالبدهنالهكانتانأ.مذافعةركالدفاع:لمئنتمضارفىهناقشةألدخولنبده«

قبولهبكونفالاالختيار،و~يةيقتفىالمسراواةمشتركعملكلانالىاالشارة
واسبانيفرسندراجنبيجيشوجودانثم<انذاراوووفرمنهادنديجة
ذسهتجرىالذىالوقعتفىوهساومتنا،ىيناظللضفدائسةومعيلة_بالدنافى

ريهومهباريسمرمفاوضاتةاأخارب.زدرة
االعماء~ى>رات

االجنبيةفئدرألجيهتزالوال»كاملتانسنتاناستقالئناعلىمثنمتإقد
(سميادتنا،ةمخألفاستفزازيةاعماالترابنافوقوتقترف«يارنا،خاللذ-وس0

كلهالمغربىالشعبمطمحهوكماالجيوشىهففجالءفحققولم
.زارقمتواادالتياالتفاقياتموضوعفىقصيوءوقفةىبتفإننويهوهنا
منهاسواءفهىئثقأفية0وأ´ء~ثية:أل´انفاقيث»نهأأذكيبك:-عدر•،إأ-ش:أ..ددآل



لباأنافىمتسابهةاسبانيامراوفرنساموأضىما
انمروالىأالستعمارىللتسرباداةالماضىزر_انتفاالانفا~ات
افحينفىاالتفاقياتبمنبدأبالدنافىيتمسكونوأالسبانيونوالفرنسيوذ
المبتقلةا:د«لمنانعتاجالوعد«حاأمميتهاكانتمهمااالجبيةالجاليات

فىيقوذالواالسبانيينآلفرنسييؤأنعليدلمما،خامةأانفاتيةالية
تتنافىاالتفاقياتافالىباالضافةبالدنافىاطتواة.انينأأحكنغام
أ»بها~اذزأكفىتسايرهمالمغربيةوالعكرمةااد:ايةا:يداادقمو

االجانبتخو(القضائيهواالتفاقيات،اضاءهاتقباهاأئا«..،ةاالتفاقيات
االمتيازاتا~اهسبيهةابذلكفىمطينالمواعن،_زممقنائيانظامأ

فأالفصالن0المافىالترننراسرة،ملىالغربفرضهاأأتىروفةالاالجنبية
االلتجاءحقاذ،يؤكهالقضائيةأالتفاقيةمزأ(مال~«نهوااواحدالثال~نون
وهذاذمحسفريةالسبابالتجأرا!ذامتابعهماوسينالالطرددالةوامت
اوئنرالبقادةسواءالفرنسيينهرفمنللخرقعرمةأنفكاماأأ:فمالن
انما~اسميأالمغربيةا:سلمةاسرافتحتعىا(تىاالو،بيةالجددمة

0<1.!.بأ»ى0،،آالمذالسلطةبأواهوتتقيداز،قبلفرنسا<سفارة.اوا.درراأهانأ
بالدنافىالفرنسيةمفادةال»ذ

ببعضباالحتفاظواالسبانيينونسيينلكسمحتفقدا)مقافيةانذاتيةاالاءا
ائسماحتكتفىأنيقضالواهبتدكانهاليهاوعىأحوع«اانكونااماعد-ىبالدنا

ئلتعليمأألنالموجودةياتأإبماجميينستعملحتى-اءوا،انلهم»ما»د0.بنا
موا-،مخرفةاالجمبيةألبعثةائنهارةرهنتركتدداسةنمرنةنكلالمغربى،
الدراسةسنفىمغاد.آاهغال
بهاالتفاوضوقسرالتىفاطريقةاالتتصاديةتغاتيا-بااليتعلقفيماأما
موالمفأوماتفيالمتجلألمعجز.اضحنموذجانشمالمعلقةنها´بسيفةلسرب
للدبلوماسيةمبيناذعرااعتبارهاعلاالسبانيةا~أجمعتوقهاال-انب،
المنوبيةالدبلوماسيةعلىاالسبانية

حياةفىالفعالأ~نرهالهاسيكوناسبانيامرأخيواأمميتالترفاالتفاقيات
المغربانقههالتىوااليسزنبالشمال،،طينالمواحياةفىباالنمىمبالدنا

دفرتقرر~إلبسيغات،منمليوف8هوهمليأرينتبلرالسبانيابتسديدها
لىانهيور؟انبهذهألمتألمالفقيرا(سعبالامل.آرماتىاهظالالمبلزهذا

عليماتفرمىالتراالوقاتىتممىوانتتررالديونهذهتسديديك~أنانغريب
المغريةالحكومةتتعمدوناقاالوبهذهالعلة،قيمةتحددأنبدونانسديدها
يدهالتسهوسيلةمناألنتملكالديونيدبتسهمسةعنئمرينمدةخالل
ا~اال

فنهىألو«ا»~اد-~ةازقةبألد~نهأه«مسه.يدالمعهد!ن



التىالمعامالتوقيمةواسبانياالمغرببينتجارىاتفاقعنويتحدانوذ
اسبانياانبقيمتهابضاعةانصدرالفرنكاتمنييرمكعسرةبمقتضاهمشخرى

منهاالفائضيرطناسبايامنالفرنكاتمنبلياراودقيمتهمااستيرادقابله
أوتستور«ستصدرالتىالبضاعةنوععننتساءلاذا،جهنقلقىونعنبالمغرب،
تقريبايتجانبلدانوالمغرباسبانيا0هفكلالتجارى،االتفاقاهنهبمقتضى
فىفسينالمتماوضعيةفىأنفسهماجدا»ماوكيراالبضاعةمنواحدانوعا

العالميةاالسواق
رؤوستوطينمناالسبانيينالماعةرجالوانمكينواضح،لتناقضانه
ستنافسالبضاعةمنجارفلسيلالمجاليفسحمحتملهوكماببالدناأموالهم
تطبيقهنريهقهماوعلىصناعتناعلا(خطرمنفيهماذلكوفرالمعل،انتاجنا
المستقبلفىوتصنيعهابالدنالتجهيزابألمن

د_اأمعهلىممبقالتىلالرفاقتكملةأأسوأسفبكلاالقتصاديةءدالوفاتى
عليجبهدفالمغربىاالقتصا«وانعريرالحقيقى،اللنهاآستةانيد«فهىعنها
العههيثةحهأمةكلديههبماواالهتمامبهاالعتناءالمغربيةبلوماسيةاله

انوفينستارانحتالمستتراالستعمارفىةيهالجهاالنواعمنباالستقالل،
وغيرهاسياسيةوطئسمنالتوطيناههأصحبومااالموالو،وس
بممابةتكونكادتالتىالمعروفة،االستيطاناتفاقيةضحيةنقركدنااقد
بالمغربالمقيمةاالجنبيةفالجاليةبال«نا،0علتفوخراقتصاديةجديدةحماية
كانتبلفحسب،ء»و»معاهدةعن~0انسياسىنظامبامتتمتعتكننم

المغربيةاالمةمملحةمرتتنافىبامتيازاتلككنه>متتحتو
كلونشجولالجانبالمسروعةالحقوقحمايةعلىحريصينكاوانونعن

السمانبقوةنرفضفانماوسيادتا،لمااستقالمراننسقمنسيطةاقتصاديةقوة
بالدهخيراتمنسعبناوحرماناستغالا،ئمأنهمنمالرأسأىبتوطين

:االعضاءحضرات
صيغةحولصعوباتيالقىاالستيطاناتفاقيةحولالتفاوضافلونيقو
انتزعهاوالتىالمعمرونيملكهاىالباالراضىالمتعلقةوالعشريناالحدىالما«ة

انو:.آ،انناةذ،ربصفةاوتافهةاانعانمقابلالشرعييناممحابهامناالستعمار
استقاللنايصحبأنونر.يدجديدةاستعماريةاقتصادءآسيطرةكلفرنض

ودجطيمبعه،فحققهنمىالنهاالقتصادىاالستقاللحتتاه،ىالنهانسياسى
قيمتهاكانتوأياشكلها،كانأياببالدناتزالالالتىاالستعمناريةالقالع
الحكومةعالمغربيةالعكومةخوللهداعهماكيكنلمأنهنانظوفىرها،ومممه

تفوضالتىالدوليةاانمافتعههاالستيطان،ةمعاههحولمفاوضاتفىالفرنسية
الفرنسيينالعطاءكافية-سيمتهمكانتما~االجانبمممالحاحترامعليما
ويعملونفيايمتونحقاكانواانفملرعايايطلبونهاالتىالضماناتجميع
يقولونكمهلبااستقالعيملته



الذى،1االستقالأننروأ~ةمجردهىالتىالسالفةتمامالحطاءفيوعل
بدالاياانفاقيباتوأخطارلقيوديتعرمرفتىءماا~ا-بغاأحعليهحصلها
واستكالهالاراالستانوطيدعلالعبملمن

االولللمرةهرأهموكاذباريمرمزمرتينآلمغاربةالمتفاوضونهرداتد
الثانيةللمرةوفردهمسامة،وعشرينبأدبقةورفقائهبلةبنا~فافقبل
أز،فرنسانعلموكالاالستيظاز،،اتفا~حولونىالتفاناء0أ(وو»سبتمبرويوم

حدةالمعاهمنهبامضاءالما:يةالمساعدةممحامسألةبفةكانت
8وئسذباىأيجابياالجوابكأندنالمالية؟وفرالقرهذهعلحملهانهل
السيدبهفاهانزىبألتسريحأذكوكمأنلفاسعراسلبياانجوابكانوان
:قال~التجهيز_زانيةآشماةسدالمجلسهذافرانوفنىاالقتصادوزير
ة!لمظةذههنىوجودناالن.لنقفأالمجاملةودبرنكاكمنطقةفرالنرجهنحن
الظاممجموعملىقروضهرواالعتماداتواقتصادية،ماليةامكانياتيعطينا

سيكونالقروضهذهفرذسا،رفضتاذامفرنسا،وبينبيماالقائماالقتصادى
جهةمنالسانمذافىقرارأخذواذاوبينهابياالمعاهداتلجميعفسخذلك

ةجديهومالية-.يدةسياسةأيضاجهتهامننعنفستخذفرنسا
يواجهأز<االواز<آنلقهالتمويحات<لهذهموافقاالحكومةمو~كاذفهل

نز.مةمريحةبروحانغييرهعلىويعملونومشاكله،الواقىالمسؤولون

موالو~نيقالتعاونأمماسعلىتقومفساهدهابالمغر><الخار-يةفالسياسة
لفسهيلتمسالمغربكانلقدالمتبادلة،المصالحملىامتماداواسبانيافونسا
والثقافيةوا~االقتصاديةكلالمساتمقتمياموا-مةعلىيساعدهحليفا
االقلعلىأوالمساعداتوكاتباالستقالل،العهدحد~بلدكليعانيهاالتى

سيادتهااحتراماطارفىولكنالمشاكل،هذهلمواجهةالزمةاالجبيةالقروض
ببالدناموعلةكانتالتىاالموالوؤوستعويضأسسوعلىالوليهلماواستقال

العهكمقتضياتملنأ،وامتقالسيادتهامقتنمياتمرتسعمأذ،دونأزال<وال
االنتاجوسائلفىالزيادةكذلكيفرضانبالدناسكاز،عددوتزايدالجديد
علىوالعمولضخمة،ةجديهأموالرؤوسبتوطينالجديدةالثوداتالنشاء

فميةمساعدات
وتعريوالجالء،وتحقيقبالدنا>منالمقتمعةاالجزاءواوجاعالحدودفقصية
بعلهاااللمااستقرارالالتىالمشاكلهىاالقتصاد

وسائلمنيدهمفىيزالالمااستغاللواالسبانيوذنالفرنيأحاولوقدا
ونشاطاحريتنامنتحدقيوداعليماممواليفربالدناعلىالضغط

والتفاهمواسبانيافرنساومو~المغربحقوقبينجوهرياتماقضاهماكاذ
قدمم~بعديوماةمترايهصعوبتهتبدووالفرنسييناالسبانيينوبينبيا
سيبستياز<سانفىناضهاالستعماريةسياستهمواالسبانيونانفرنسيونوحد



كستيأمعا!خار-يةنا(ئنمؤ.نىالذو،،_آلةالدهنبكأافورمورسررمقابلةأانناى
اسبانياحكومةاخاو.يةوزين
هواحهبسوطاسبانيامرالتعاونتذبلكمافرنسامونالتقاهتخبلانا
،0´نزاالألودسبانيافرنساأننا»حذاذأ´سفونونعنلما،أستقالممس(أن

تعمالنانجاهمأبهتتوهانعملكنفىذنانزاوالاالستو_):يةبألعقلسرمتمستلتهن
وسيا«انامتمالكراصافيةاستغزا.يةحبره

فعديمأئنمىء،فىا~»منليدرا~ة«.~هءناالعينراغو!هومتابعة
واسبانيانسافنواسموتالزمةاأقوةكانتاذدةبقوولكنبها..ء،نعملأن
وأحالفناولصاداقاتناتتصاديةاطلضانعميقة0االسس~اجعةعلعنادهمافى

مواملمردةلعستةواالما«يةوحاجاتافاد-تماروته»انتمسيىانفحاجاتنا
ةفاثهالالعجانواآلمالوالعويلالبكاءانواختيارنا،سياستناثر-»أنيجب
لبال«ناوخدمةالمغربىأ(ماماأوأىأمامندنافقيقأهذهخموءوعلىورائوامن

فؤانرالئنهىءلكوتبلأوالمغأربةاناجهادة،خارجيةسياسةاانباعضرورة
متهوخهبالدناهوانغربا:وباط،علمدريدفؤانزوالالرباط،علىباريبر
الذىاالكبرالخطهوالحقيقةهمهوتجاملوجودناسرمىاستقاللهمةوخه
يزولوأنيرفرأنيجب
السادة:أما
ماءالخهبعضكوناستغربءزيززميلأمسالمصةهذهالىسبقنىلقه

رننةنزامتأاوكانانشرتية،الكتلةموماسيةأبلوعالقاتبربططائبالسابقين
ااشيوعىبالعالماتصاالتربظيريدوناخاربة

لهذا>حرضواالذينالسابقينذاالخطباانلهأقولأناذزميلحضرهلىلينسح
:خرى،دهكتلةمرالتعاملخطرعنالمغرببابعك.«الحكوامةطالبواانماالموموع
العا.~تفىالمساواةمقهعلىكلماألكتلانغربيعاملأنواقصهوانما
ىالنهالتكتلفخفىشأعوغيرأوند،:ءراانغربيقحالحتىبلوماسية،اله
ولالهاز،الميهفىشخصيتهمطلقايقوىال



لهعوأقى9~ؤةالسيلحطامه
لملمعودهفأبتف0فاىحدةسياسةايداتضرورة

سادتى:الرئيس،حضرةالوزيوءالسيد
وهى:صوابهاأرتئىاهالحناتوبعهأفى-»أنىر1ااسسر

تعرقلمار؟5بتاريخفرنساوبينبينناومةالمبماسيةاالبلوااانفاقيةان-د.
ياجهنوياالتىافناأههالىلصو0الوفىمحشرةحجروتقفسيرناوفموحثلث

فرنساأء_انزىأنالمعلومعناذاالقتصادى،الجانبمنهاخصوصااأحقيتها
بممالحهايمسذنكأفاندعىأناجنبية:ة«ءمناقتصاديةأأتممسناموونةكلما
التحرريةاالقتما«يةسياستنا•مسرادتناموافتنافىوضعيةو«ذهالمغرب،فى

االمو.كبةاعهألغو_2
أأجكومةطرفمنوافسرايجابىفيموةاانعاذعدمسرعنل0نتساانما
اعنهمغزىعنالوقت:نسىفىنتساءلأناكمااالمريكية،القواعهازاءالمغربية
لهذهموقتحلفىرأأتفكالىةالعكرهبالتجاءانخوفأنهتفللمانالتردد
القانونيةالفيرالوضعية
علىالمجلسفتطلوالرشما«مسلكالحكومةانسلكانفراالملكاملولى
وارتبافأهميةمنللمشكللمانظراكا0امرمومااتفاقيةابرام~لنذلو«اوجهة

سمعادتا

المقومىواالقتصاداالهئيةاكحالية_3

محبالمغرباالقتصاديةالحياةسيرفىقوىأانراالجنبيةللجاليةكاناذا
ييجمناهسلوكملعةاجةفأسففاننا1حقوقوجميعوصوز،مصالحهاكلضمان
اقتصاديةاتحاديةقوميةجبهةبانشاءكوذلالضاوانيرالتأاهنهدفحزىايجابية
الطبقاتمختلففيهاتساهمتعاونيةشركاتوتأسيسصنامتيةمنشا~تينوتكو

هوحهاالجنبىيةفىاقتصادنايظلالحتىالشعبية

الحدودومشكلةواالسافىالنوفسيماحيشاق«_

بالبالداالجنبيةالجيوشوجودخطورةبنئمدةتشعرونالون«رحضرةياانكم
ابردمأساسمتلىواالسبانالفرنسيينح»مفاوضاتفىالدخولبأننوانعترفو
سياسةمةالحكرنسلك0لمذلكومعمحقق،خطرالىيؤدىمشتركدفاعىحلف
بقاءمعنا»الذىالمحتملبالخطرورضيتالالمنطقىالموقفهذاازاءايجابية
اللهيشاءأنالىبانبالداالجنبيةالجيوش



_ع_>و

لتخوضأراميناداخلادآتواستعهويباتبتهتقومالفرنسيةالجيوشنىهذه)ن
البرقتنفسفىوهىاكانحين،الجزائرييناخواناضهمقيتةحوبا..انتعمارية

خطةأيةفيهاالعكومةتقررلالتىائبيةو«الحهعلضاربتسرشتقوم
فىبمهمتهاالقياممنالمكلفةللجنةالمآنواأسببعنتساؤلمامراآلنحدأن

الحدود~

زاتلمنبفنىو~عنعبارةالوزيرحضرةياوكمانقودأنالقولوخالصة
يقضىواالنشاءالبناءمئووفىونعنالواجبأز،اذجلهأ،فىجوهر~غير
كلأقراحهسأنهأمنخارجيةامسياسةآنابتةوخطةمستقرمذهبيهبتحه
الدفعتكمالتىالمراحةروحفيتررالقهوانىاالمام،الىسيرناضهمؤامرة
األىالشىءخا،جية،لسياسةمستقرمذهبيهتحهالعسيرمنبأنلات

مذاسوعنالتساؤلىعلىويعملنها-ءيةبكيفيةالعالةروةخطفتصوريجعلنا
الوزارةطرفمنالسلبىالمو~



المؤقتفأصلمحمداالستاأهعا~

سياستهافىوحيةالحاوؤاوةفشل.

االعضاء:حضراتالوزير،السيذالرئيس،السيه
ااخططالخارجيةوزيرديعهاذسناالعامالرأىواتنظانتظرنافأئما
بوضوحألخارجيةالمغربلسياسةالرئيسية
المجلسانهنهانوزيرجاءو~مسةألوزارةتلكءا~تأسيسمرتنبعدها
الخارجيةسياستهيعتبرهعما(لمتحد:مرةوالولالمحترم
فيانههأنهاربيةالخاالسياسةبرسالةسماهلماعرضهنىلماقالوتد
وكسبكر:متهعنواالحتفاظممالحهعنودلذودالمغربأستقاللعن~ناع
االقتصادىالتبادلمحالئقا~ودحهوألتعاوزالودممالتربظماالصدقاء
بالمغربوالتعرفواأمقافى

رسالتهاكلالألخارجيةالسياسةرسا`مةبعضمذاانونالحظ
سياستنابرسالةمادعاهتفاعيلعنذكرهفيماالوزيرمعمتفقينكنافاذا
كانتاز،~الخارجيةسياستنابهانهتمأز،يجبماأولأننرىفاناالخارجية
بعضوبينبينناألقائمةالكبرىكلالمساحلهو_حقاربيةخاسياسةعمدنا
تصفيةستتمالمشاكلهه»ل-النه،وامريكاواسبانياكفرنساا:دول
سيادتنامنكثيرايحهممامخلفاتهجميععلىوالقضاءأالستعمارىالظام
االقتصادى.فنمامنأومنوألترابيةانسياسيةوحدتماومنلمااستقالومن

الثقافىوتقدمنا
فىامانيناابقيطكامالحقيقياحالاالساسيةالمشاكلمذهحلفبدون
ا~الحرةالدومةنكونانيمكنالالتامواالستقاللا.معرير
هذامببلفروضحتكافحتالتىالبالدههننهفىنقيصااز،نريدالتى
سيادتنااستمال«وز،تحولزالتالألتىةأنناسه)الوضاعيلمبفىال

فىالخارجيةوزبرناقالنقهاخرىجهةومنجهة،منمذا0وأستقالأ:ا
واناالختيارحريةاساسعلتقومالحقيقةفىالخارجيةالسياسةأنعرضه
الشيلاالر~ايقياهالالتحريرانا»آببالدآاانكوز،انتقتضىاالنسرارحرية
والتقسيمالحمايةعهدعنور~ناهألذى

منذالخارجيةوزيرعملهماذاتنسائلولكنناا:واأىامهعلمتفقوننعن
وأكرامقبلاالر:ذمكمنالبالدتتقررلكىومسؤوأتهاوزارتهموا.تقلد
الخارجيةالسياسة0مجالفراالختيارحريةمنتتعكز

السياسةحقنوقمنهارسةبأنقولهوهوالو.زيرعرضفىنجدهالجواب
الانناءأ.ا.مويتنا«معنر.~منانحد>زالالالتىالقيودعملياآنعترضها!.خارجية



بحريةنتمتهانىنستطيرحتىالخارربحيآلالسياسةفىحريتناكاملىنملك
مجالهافىاالحتيار
ا`تىالفشرلميتفللمأنوالتقصيرالعجنليةمسؤفىجالءبكلتظهروهنا
وا:مذار-ا،داخلفىثمؤومهاىاىرنىى.القيدهالخدا`رجيآلةوزألىتتحملها
و~ردرأسهاوعلىالقيودتلككرضهفىجيةالخالىوزيرلناد»هو~
ألتىالوضعيةبنفساجيومنىهألهوتممسلثالوطنارضىذوق>الجنبيةا«جيونئر
التىوالوضعتنهواالسبانيةالفرنسيةالجيوشىونعنىماية8ااياماماكانت

بالمغرباالمريكيآلالقوا~نعنىكمايومناألىبهااحتفظت
االحتالللىامتمرامشكلةعنوالتفصيلالصراحةبنفسلناتحدثوقد
الفرنسىايناالحتالمشكلةبانىالقول10مؤكألمستقلىالمخربفىارضىاالجنبى

´تفيهبا´.~اا~هكلذاعشاىلىو´نمصفىيوم~ده~ماتت~مشكلةواالسبانى
لىواالنحتياأالتجاه`فىحريتنا
:وهوالوزيرءلالسؤالهذاالقاءالىمضطرينانفسنانرىوهذا
للسيراالقلعلىأوالخطيرةالمثمكلآلهذهلحل:مصفسنةمنألعملهحاذ!

القوات،مجمبرالتامالجالءروههالطبيعىحلهانحوقأ~اواضحاسر.رابها
؟المخربارضيتناالجنبية

خصوصااالهتمامكلبهيهتمانىنريدالسؤالهزعليهاتمىحينها_ن»
بالدفىحيئنرمبوضعيةاجنبىجيشوجو»بان~ضهفىصرحقدوانه

العواقمبأسوأألىحتمايؤدى»ممتقاآل
واسبانيافرنسايطالمبزالوماطالمبالمغرببانائوزيرلنال1ةولقد
بالمغرباالجنبيةالجيوشىمئنكلثلتصفيةمفاوضاتفىبا:دذ»رر
صفوفهاالىالمغربينغصماذ،ألمفاوضاتهذهفىانتثمترط:.تيئالد.وان

بانالوزيروزادحلنكد`ئهماومحمعهماالمننتركفاحللةحلفادراماسد`مىءئى
منويمنعناحريتنامنيحدالألىأالساسى1هألمحلىالتفاوضيقبللمالمغرب
نف~فىوأ~منة-سنث.ميدذاتال~رفيوهأل!رجيةاانجاالسيامةفىاالختيأز
ولالةالرا«ةتابعاحلواويجعلهىكماالمثكلآليترلثذسلبىئنمىءألوقعت
هوليسالمغربمصلحةتقتضيهالذى)لموقفواناالحتالل:بحيوشىصاحبة
رسيهوبلوكفىمعنامشاكلهتصفيآلفىاالجنبىيشترلحاللماالرفضىمجر«
حتىنباالحاسرلتضغطانىشأنهامنابيرتةواتخاذوسائلوا~أدخطط
ابكاملحقالقنللمغربيتنازلواو~~والنشوكاغيرمن؟ئغاوضةيقبلوا
المغربىالترابكأملعنجيوثمهمباجالءذ؟لحثأ0.وواالستقالل)اأءميادةفى

وتكينالوطنتحريرتستهدفخارجيةسياسةااللاالولىالجهةهىهذه
والحارجالة)خلالبالد،فىحقوروممدار»مآل

احجالفراختيارناتعترضىالتىا(عراقلبينبن<انالوزيرلناذكزانن
بااوصائلاالقتصادىا~انىفىفرنساتستعملهألذىالضغطرجىالنحا



يتنافىمماتمليناتفرضهانىتريةلماالخضاعناوذلكالمباشرةوفيرالمباتزة
>واالستقالل.!.(سنيادةدع
الحباطيةماثاالقتهاوااغارجيةالسياسةعنألمسؤولونىعملهماذالكن«

فرمماطرفهمنالمغربعلالضغطمحاوالت
النالسؤهذاعنجوابهمهووماهذافىالمسؤوليتىرأىهوماندرىلسنا
شأنهنامنايسكاز<كيغماأالجنبىمنإ`مماليةألمعونةاستجداءاز،نعتقدوأكننا
ارادتهامالءفىوالطمومحليناالضغطمحلتشجعهاناال

حريتناتقيهانهاعنهاقالوقةالوزيرذكرهاااتىالحقائقبعضىهذه
اكثرويولمناءمسئولفمهنكهألاكالمانسمحانىيؤلمناولكنالدبلوماسية

سياسةالمسرئولالوزيرطرفمنليبررااليقال<الالذىهذا.ا(كالمنسمعان
هذامحنرويعتهالمغربيةبلوماسيةالةانىميهفىوالفئنملالحجزبىالتقصير
مختلففىالمغربأواجههازالماالتىوالقيو«با(حراقلسماهمابوجود
االستعماريةولالهمرعالقتهميد.نفىوخاصنةالميادين

عرضإولرفيوردتالتىستلةأالانوهىألنتيجةهذهنستنتجتقدمومما
تناساهاعنهاسيجيببانهقألىالنهوزيراأهالنجوابابدونبقيتا!وزير
عدمعنولالعتدارمحنهاألجوابملعهوسيلةالقيود•قلالعراذكرمنواتخأل
المستقلالحرللمغربواضحةخارجيةسياسةوجود

ةعةابرمالمغرباز<اأ.وزيرذكرفقةخامةبصفةاماعامةبصفةهذا
فىنفسهاتخلوالاالتفاقياتههنهاننجلمونحنواسبانيافرنسامعاانفا´نيات

صيادتناعنثقيالعبئاكلهاتكونخؤقتةاو.«ائمةوعرإ.قئوقيودشروط«ن
واستقاللنا
تطبيقعبةسيتمللبالدالعملىا(توحيدانىالىعرضهفىالوزيراشاركما
اسبانياوبينبينناتمىالنهاالتناق

ماتزالالمناطقاز،هسرناقصايزالالمغزب..ماتوحيهانجميعانعلمونحن
المسافرينالشخصيةاالوراقبملىو!قاببثجمركيةانظمةذاتودبحهلةمغصر
انيرالرزلقواما،وآلحامالجاصىئةمعلومهومماهزأوغيرطقالمذابين

فاننافضالهفبؤتمراعقب..ا(ذىيإالتفاقتمقهطق(لموطنجةمنطقةانضمام.
مناالستقاللعهةفى0شلهاعمابالرغمطنجةمنمقةانىاصفبكلفسجل
لهاكانىالذىالفظاه.اسسهأكثر.فى.ينتبإلخاضنظامذاتتزالمافوىنظام
يريككمافىنريه.كماتتملمالمغربةوحهأنكلههذاومعنىالماضىالبهأفى

معهالناسىويغاأطنفسهيخابةانيريةمنبعض

فرننسامب..المعلقةاكشاكنلمتبةمقة.فنىافالوزيرذكرفذابعدانم
بامبعهايذكار.هاازءمناحتاطذ.التنء.0االستيطانىفعاهدة0شبأقفىالمفاوضات
الصريح



نظراقيقهاتهبعهيتملمةههالمعاأواالتفاقيةههنهازءالوزيرلناوثب.قال
القانونيةوغيرألمغتصبةئلحقوقضماناتامتطاءمبعهالمغربىالجانبلتئننبت
االستيطانةلمعاهةالفرنسىللمنئووعالمغربلرفضالتعليلنحبذ.هذاونحن
اغتصبفيمانتساهلأنيمكنناالأنهمنالوزيربهصرحماكذلكونحبذ
وعلىالمواطنينحسابعلىالرسمىأالستعمارة:فائهمشرءعةغدربمئرشق
اننرىكلنهلهألاتحبيانامرولكنناالجماعةوأراضىالدولةأرا~«ساب
المعاهدةهذهالمغربعنيبعدانفئمأنهمنماانعنصلأوالمغرءيةمعيةاألبلوه
بالمغربجاليتهامصائحضمانةيخصفيماذرنساهحمعاهدةالبرامالداعىالنه
بقوانينهاالمئنووعةأحالمصاهنه«لضمانىةمستعهانزالوماكانتبال«ناانحيت
ارافيهافياالجنبيةياتللجاأولآلهقوانينانقطيهاالتىلفسماناتكاسراسعلى

العامةواالتفاقياتانيقالموامنعنهيتفرع:ماالمتحدةاالممميفاقبهاويوصى
ةجديهحمايةةمعاههاإلتمتآذاالواقعفىتكونأ.ناالستيطانفمعاهدة
فرنسايقنعواز،تامارفضايرفضهاآنىالمغربعلىيجبو!.مذاجديهبأسلوب
ول<الةنمطيهماامثلضماناتمنلجاليتهايعطيهأنالمغربيريةبماباالكتفاء
أراضيهارفىتعيش»جنبيةجاليةلكلفرنسابينهاوعنعامة

شكلةواسبانيافرنساوبينبينناألمعلقةالمشاكلبينمنآز،الوزيرذكر
الوزيربسكتانىمنتنعجب:لكننامبحيحاوهنهالصحراويةوالمناطقالحدود
وخطورةاهميةااصحراويةالحدود.وآئمناطقمشكلةعنعما.اليقلعرفمهفى
بغيرعهانطالبكماللبوطنبارجاعهمانطالبفنحنومليلية،ممبقةمشكلةوهو
وبردالوطنهنيتجزىالجزءفالكلالصحراويةوالمناطقالطبدميةالحد.دمن
هانويةالتىالترابيثةاأموحهانتحمقأ:كل

وا(خموضالسنفوتموقفعنازغياذءالمغربيةبلوماسيةالةمننريدولهذا
وتسجامحةمراحةبكلتعلنوان،ومليليةسبقةنحواالنىلحدلزمتهالذى
بغيرهمايطالبكمابهمايطالبالمغربان

لنايتحدنلمولكنها(كبرىا(كتلمنموقفناعننيتحهاذ<)اموزيرحاول
المشاكلازلناذكرباناكتفىوانماهنهننتظرهىالنهيثالحةالواقحفى

الخارجيةفىالسياسةأختيارناحريةتقيهالمستعمرةولالةوبينبينناالقائمة
انا(وزيربهتحد:ماومعنيالمطلوبالتوجيهالسياسةههفتوجيهوحرية
و،و~هختيارو0~يةفرمقيدالنهالكبرىالكتلمنموقفله`ميسىالمخرب

وزيريعمللمذالماوهوالسابقسؤالنافكرووهناالخارجية،لسياسته
للسياسةوالتوجيهاالختيارحزية0منااالمغربيمكنأنىضانهمنماالخارجية
~ىالوزير(ناقالهماحيتناقضاأقولاهنهءأ´ننالحظأننا.غيرآلخا.جية

وانتو~االننتيارحريةيملك0الإلمغربانى0وهو0،عرضهمنموطنما
رجية.البخالسياسته



فىالحقيقةهىفماالوزيرقولفىوا:محتناقضانههذافىيقالماوأقل
الجواب؟والتوجبهاالختيارحريةيملكالاويمللئأاأ´لمغربهل؟ترىياهذا
وهواالحنبيةول8اأمعا(نحارجيةوزارةربطتهاالتىألعالقاتنفسفىه8نب
الغربيةالكتلةده(،مرآالاالن~تكنلوالدبلوماسيةائعالئقتبادلان

نئى،ءل«لانآوهنهالشرقيةااكتلةدولدونالعربىالشرقدولوبعض
وأقعىاختيارعىليهفانما
بأنالوزيرلىليسمحاهنهوبعهالرأى؟هذامعىالوز«رسيادةيرىأال
بهاقامالتىالرحلةعنعرضهفىعنهانحدنبمايسرق0آخرسؤاالاسأله
التىاالوقاتأحربمهنوقتفىكانتقهاأرحلةهزءانيعلمفكلناآسياعبر
فرنسانوسبينناألعالئقتأزهت-ينماوذا_6استقال:بعهالمغرببها»ر

ادريفال<ز،نتمنىكنافقهاالصتيطانمعاهدةيخصفيمامعهاا-تالفنانتيجة
انحينفىدبلوماصيةلمجاملةطويلةبرحلةليقومماموريتهمركزالوزير
االستيطانىةمعاههشأنفىفرنسامحالمفاوضاتلتوجدهفوورياكانحغموره
الخارجيةلسياستناكوزيرمسؤولياتهكاصومواجهة
عنن~رجة81ا_ونةتلكفىألشرقالىا`وزيررحلةاعتبرتفلقا«
محوقتئنهممالئقنابهامرتالتىاإخطيرةاالزمةخوضمنوفرابىالمسؤو(ية
فرنسا

الىا؟.حلةنانظفئيبروحتىكلههزآعنا:.وزيرسيادةيجيبفبماذأ
بهلبقائهانحاجةائمدفىالمغربكانظرففىالشرق
وماكانمنهاالمغربموقفانوقال،الجزائرلقضيةالوزيرتعرضوقه
المغرببموقفيقصههلرىنةولسنااأمبال«ههنهاستقاللمنامرةيزال
الحكومةاوأ(شعبموقف
اإلزائراصتقاللمنامرةالوزيرقالكمايزالوالفكاز،ألشعبفيموةأما

لدمعنهاميجيبانهوذكواالسئلةالقىمابعهالوزيراذ،أسجلوأخدرا
طرفمن.موضحةبرغباالسئلةانلكمواضيعبقيتبحيثمطلقامحزهايجب
مرةباالعترافأ(ىارجيةانغربسياسةعنعرضهختمالوزيرانىبلالوزير
هذاءلملوقهالخا«جيةلسياستهمستقرمذهب-اليهالعسيرمنبأنهأخرى

أزماتمنا(حالميجتازهوبماالمغربفيهايعيشالتىالاالنتةفترةمعوبات
ليجهقالكماالوزيرنظرفىوهذاالكتلتينبينالبار«ةا(حرببامئمتداد•

وتقدوذ~االمغامراتعنالبالدتأحهخارجيةسياسةسلوكيريه«نمهمة
اكشرالوزيرالسد»لىفليسمحبمكانبةهالصهمنوائترىاأحكمةلسياسة

واضحهبمنهيهتحهصعوبةاسبابمناليهأنثمارمابأننعرفهبأنذلكمن
تجة~دفييفك:نالمغربمتلىيغرفهماعينهونغربآخارجيةلسياسة
رأىوانواسالبهاوسائلهاو~مألهبواوتوفبأحالخارجيةحياصته



اتنتفسيهولما´اخرب~يعةخامئىءفهوءىيدلفانماسىءعلىدلانالوزير
فيوائههوالطريقاألهبوافصحةخارجيةسياسةمن

يضيعواضحه-اوجيةمبياسةعلىألمغربتوفرعدمانزيهشكالومما
واالدجاهمشاكله(خلالعملعليهيسهلوالوالمصالحا)فوصمنكثيراعليه
العليامملحته~يهانزىالطريقفى

هنه»اة-اذانتظادطالوانهخارجيةسياسةمنللمغربالبه)نهوالخالهمة
علىتحتمالعا:ويعيشهاوالتىالمغربيعيشهااأتىانظروفان•اسر،اسة
يخرجلكرالوزيرحضرةياألعبملهوفماوأصحةسياسةنهتكونانالمغرب
مصالحهمعفقتبدةخاوسياسيةعلىمتوفرا«مبحوافألمأزق،احنهمنا~ب
نخرجأندونورةالههذهتختتمالأنفىقوىأملماانالتحر،رية؟الوعليأ
فقطبالمذمصلحةمخيوبشىءتتقيدالاضحةهجيةخامبسياسةمنها



الهاللايو«هببمالسيهتطاب
يبألأتعراكامعنهألىاالنتعاموحوب

المحتر-ن:االعضاءاتحفالوزدو،السيدالرئيس،السيد

سياسةلمناقشةورةالههذهفىحمةالفرلناتتاحأنورناممهيثلجلمماانه
علىاقا«تهاءلىجميعانعملأنعليايجبالتىالسياسةاذكالخارجية،بالدنا
نيكحتىينهاتك«ورظفىدامتمااآلن،مذسليدة،ودعاثممتية،أسس

فىراسرالمعنىكاملالاستقكالتضحياتفادحبعهبهظفرنااألىاستقاللنا
مملحتناغيرآخرهدفلمايكون،الالوضوح،بكاملالخارجيةسيادتهااطاره

.رسم،.ولىالاال~الأياز.فىعى•يلةفواحتابعليم،اضتالتىااخامة
عيونالنهراالمةأبماوأمدافماخططها
هذافأفاالستقالرأجلمنوسعباملكاالمغرببهقامالذىكفاحمأكاناذا•

أنفسأ،علاءانضوفىونعيسألعالمبقيةعننعزلأنممايقتضىالاالستقالل،
بوجوبمملناانومنالتىالعالمد:لاخةكالىيدنانمهأنلتميتهعلينايجببل
يووالتقهالغيرقوقهواحترامالمساواةأساسعلوليةالهالعالقاتقيام
التىواالبمبااشر.مرذاتو.الأوادنتعاونأنلتدعيمهعلينايجبكمادا_المتبا
التىالعودقةوالتقاليهةالموحهافاالهه0وألمشتركةانصالحوبينهابيساانوحه
تلكمميوعنمملقايفكالمميراواالجيالاالحتاببعكمعيسافرضت
رالقسرنغمىتبادلناالتىواالممالنئمعوب
ءاائسروبفيتزوىالذىالضيقةالقومياتءمريعهلمالسادةايواعمرنااذ
تتكتهعمرالعمرمذاانبلوراءها،يجرىبماتهتمالوة~حدودداخل

الن،والخهحارأدنداالنفسها~1ءالمرويةالئنمعوبفيهتجنىالدوليةوتجمعات
ائعائلةعنبانبعسزنهتمأز،._لمااستقالفبفىونعن_ناتةعليماوجبولذنك
أالفرانىةوحهوبينهابينهاما.وانوبناشامهعمساربهاتتفقالتىونيةاله

واالمداف
مةاجاهالعائلةفمذ>هنأذ:منير:..سدالساجأ.ىا0~):ايأ:أل.عنفوم
:ت0!.تءريتةأمةساللةنعنبلا::.ر<س،بمذهعلسردمنلهلمأمةالنا

و)الغلسىألهادى(فعيطنبيناقعةالوانرفعةفىوأجيالقرونمذجذورها
مكانأونيئةولزلتالخالدةحمارتها~امتدتالمتوسطاالبيضسواهى،وفى

ألدد.وانلغةواظوادهاريجمعناالتىءوالنئرقيةانهربينالثسروبهذهبيناأطبيعى
هذهأنعلى«ليلوأبوزبعنر،عنبعضهأمفكالانزىالمشتركدالتار«يغينواله

ان~دبطالو.ةموحهكانتدائماانهاكماالمصيرةموحهاابال«مزا~وعة
ىالاالسباباتأهما،واحه~ونيكادوقتفىالمالأهز«أه_ابتاالستعمار

د0وانأ´أذمذاه::ئبا:،بنك´أبه.~ل3ماخطالىالنكف´رمر.احل<«م.ما.ا_نأكارتابمل



علينايجبالتىالكتلبينلالختيار8اامباسا«~حالالذىمرااطاجميع،من
هنهاواحدة»عوننتخأأن

االخويةنةالمعرالمقامهذافىننسىأنىاالحوالمنحالفيبنايليقوال
مسبيلفىكفاحناةمةعليلةالئنقيقةالبالدهألهاليناهتهاقةا~ا~»~
قضيتنامنوقغتهالذىالصريحضحالرنالموقفذلكو~موصادالدذاءاسئقا.لد
ود»رلتدليةالةالمنظماتفىقضيتناتبنتالتىبيةالعنالدولجامعةكتلة
والركايةالعنايةمنوطنيةائهحركتنازقماءوأولمتالمتحدةاالممهيدآلا.ئريمهاتحة

أبواقااذاعتهاومحطاتصحافتهانهوجعلتأخة،علىبخافليسمافيدألعط
اآلفاقفىاننتشرجعلهامماقضيتناعنفاعالمه

فىهىمصلحتناأنفىيشكأنىمغربنافىالحديصحكله~ا~~
العربية؟ا~ولجا«عةالىاالنضمام
ئها0أ~معوالتحالفالعربيةاجامعةالىانضمامناانممذلصينفحتقالانذ.أ
اإلستعمارمن~.و1برابطةشفىوومستقبلنا،-اضونافىاالهانىد1~ه.~»ر

منحصينحصنفىالعربىمحالمنايجعلالذىالتحالفلهألامبيو!البغيعنى
ا~~الر~هألهفياالقتصاديةائصا(حهذاىلز»أانيم»د»-تكل~امح

دةالمتعةالغرفكسكانيكونواأنسكانها»ناتفتضياا.ىا(حالمهنإاثسا«»حة
انمأجمو،سالمتهفىوسالمتهمكله،ألبيتأمنفيأمنهمالوا~تالبهمن
الريمآذالقرنزولهمنألالعالممنالهامالجردهذاوحدتالتىالثقافيةقات»العك
يتجزأالجزءاانقانتهاوأصبحتتجانستالتىالنعربلهذهنبراساكانىالة
يجلسأنالمغربمحىرضتفوالحديثةمنهاالقديةواالحوالالظروفجميين1
بينابمئةالرهىالعربية.التىءالدولجامعةمائدةمتىالطبيعىكوسيهعلىمحاجال
المغربيةالحكومةفعلتذافبماوسعثا،أمةبأنهاااله،صفهاالتىالمعربيةااهم
البالد؟فىاالمرلزماماستالمهامنذالعربيةالدولمحالروابطلتقويةنرىياا

استمعناوقه._المغربيةالخاو-يةوزيرءىاالسفكامل«عهنافسجلناننا
معالروابطلتقويةكبيردمجو»بأىيقم)مأنه_ودارتهأعمالىنلبيانه

نخزقةلبمالمغربيةبلوماسيةالةأنذلكمنأكثريؤسفنابلءالعربياتالشقيقات
بذلكاكتفتانهاحيثالئنقيقبةمصرعىني0الثالاءاالعبتبازاءايجابهأقفا.مه

با.رمامسىالةاهجالفىأانرلهيكنلمىالنهاالحت.مجاج
علىالعملفىلتلكئهالوماليهاوجهكلبسارعتتنهالمغربيةاال»بلوماسيةاذء
العربيةالجامعةفيها´نعيشالتىالظروف«أبأنزالعربيةالجامعةالىالمغربانضمام
فائدة<،زىغيراليهاانضمو.امناتجعل

زرربالهبجاذب:ضقادناوسي:لمجدمنمايمنعناالسببهذافىالنروولكننا
محضةعائليةالمشاكلتلك.الئجامجتهم
.الحالهذهعلالجامعةالىبذخولفاوافناقاممخيولنااستتراابأنالتولووأما

لناخنجازمين.بأن.ةنعتقدأنتاةحيتعليهافقن.ال.ننسنزفك.هئدمعئنهاكلها´فأننا



الجامعةعلىنثقللن•داىكلمنتحررناإل.انماموسيلةسيكونالجا«حةاار
انتعاونالتىالخاصةشاكلهاهلهاا-امعةفىاأذمضاءونالهبر-بالنبمئنماألها

لحلهاالجامعهأءغماءبقيةمع
ماعنهأالستعماريةولانهنجه.ئك0و،:ستعار،اطضدألله)آلذ،العالمان
رتهااالقتمأددةسيطبفرضةالعافهمنالدخولتحاولبالبامنا(يغروجعلاذنكره
قبلنفوذهاتحتنتكالتىالباز.عل

ونتغارنالعربياتشقيقاتنامركفاحناحدفيأنهذه.اكالةعلينافدجب
جميعااللهبعبلونعتصمياإفالمتمعاالستعمارحاداءنللتقررجميبعا
انظماتفىموقفعاسيسمأالعربيةالجامعةدلى«خولعاأنفيهشكالومما
الىبسببهاالظروفناتمطأنيستبعدال~اياامأان•خصومداالدولية،
املعومزسيكونالجامعةفبىجودناهان1ألالدولى،إنتحكيملمب!لىااللتجاء
اسيتمابلوهلهن>محوأنونو«واسمتقبلالحاضرفىانعربىالعالممشاكلحل
تهموحهيةوتغنهانبرب~جمرفرنافعرده

مظاهراستقالئنازىقوةسيريه:بسا«ةأيهاالعربيةأنجإمعةاناهفساه0ااذ،
ءبعرردةالمتمسكقوة.المغربهرحيةفتيةبقوةالجامعةهأ.«سرززتأا،:ك

الببعوبملمبن.ثمو)هىءبهيتمتنبماوباالنبىفينة(لجغرا(نغرب:فسرةان
الناجيةمنخاصةبابتياراتيتمتنابلهمنهجعلتسطوألمتوفللسىاال

بةا-ربأ!كاافانأنودءتال.در،اتأهأللالوضعيةهذهنة«.وأتجعك!تيب.بةالسر-.
الجغرافيةعميناتفرضهاالتنالخا_»>مشاألدما-إالعربيةالجامعةداخل

الغربلدولومجاوراننا
عنقال.قهاأ«.فقالمتبصرالمغر_سذينهآشدةو«واللهأعزهالملكجاللةاز~
نلعبه.ولكنأننويه:نفامدورافهنهوالغرب،:لشرقبينمله.(«صلةانهتأبالدنا
بيةاولاكحامعةفىوانغراعلنااالعوباخواننامسزفىبدخوك:األدتمأن
.والطمانيةوالوفناميةللسلىخادمةتقدميةدوليةمؤسسة:فيهانرءالتى

0وء.ز....



العلمىمعمودالسيدحطا~
عااننثاةوعدملهااثعامأىالىمساندةلعدميرحنحيةالخارالسرياسةلتتل

اثثنسرارادةعن

الخارجيةوزيوالسيدعرضمميزاتاالعضاءاخوانىمنغيرىأبرزأمقه
بالتقصيرآخروفريقوالصراحة،واالتزانبانرزانة.عقفريقفومعفه
االخيرمسرالوهذاأذ،ولعمرىالخارجية،سياستايحمرفيماوالعجزبذةوالنه
االولللو~ضرورىسمم

كلالمنابعلكفيلةوحدهاليستالدبلوماسيةألمجامالتبأنأومنفأنا
الفرصأنوالغا(بانفرص،فسوحمماطالتمنعادةعنهانبيتراماالندافةباال
الينامنهأغيرناانسنوحاأقربانواهمةالحالةفى

أماى،المهةبعيهخارجيةسياسةبسنأطالبماأولأطادبذاذىأللك
التىاارواسبجمييتصفيةمتهامقهوفىالخارجيةالمشاكلرؤوسبخصوص

يتسلحبأنأمانبفانىواستقالكشخصيتنامقوماتمنوتحدتقيدنازادةال
عليهاغبارالواضحةادة~تعرفالحملةويئسوهام08وابالعزمالمسؤزلون
ذائقاذونمستقاه،حرةكدرنةمقوماتنامناالجبىبهنزيستأدماالسترجاع

بة:_~-.أمامتمبافقفومكهطالبوراءهحقضاعما•،نا.بجافون(:.ه
سياددماوذستأممىألخارجيةشرؤونناتستقيموباأتار
ماموضوعاوهرقاالالمنهمةمذهامامو~ممااحهمنمامادة:ألايوا
لستقكاالعههفىلاالحتاهبيرشوجودمنالخارجيةالنئمؤونبغصوصاالقل
ذكره،عناستغنتىما•أ:خارجيةزير•عرضهممأوازقتهالمغربشوارعبتجو

باسمالمتكلمتدخلمنهاوباالخمرالتدخالتمنكيرالىموترفيأفوحينما
ء.«السيهأنارهالممامسفانىرىالمذكرا«ريساالخللشغلالمغربىاالتحاد
يقول:حالمهونسانالغا.رةووناةالىبأيرجوأنيريهالذىااعبيعىالد.~
ختيارء<لكحاجةفالمالمتهمذمعسكونهأدعذا

االمريكيةوامحدالة
ما««اأبأيهار.:يب0«ايردنننى.
المتحدةالوالياتوبينبينناألموقوفةالمد«سائئىنا_ر~رأنبكانميةاالهلنانه

للوفوبيكنلموقتفىجودألقواعهمناأرفعلىأقامتالدولةفهذهاالمريية،
شيآاالمرمنشيه

الرحلةموعةالقتراب_بالذاتالوقعتهذافى_الموضوعهذاأهميةوترجو
قوةبةالمتحا.ةالوالياتالىالمعظمملكناجاللةبماسيقومالتىالميمونةالملكية
يقومالتىاأرحالتسلسرآلمنحاتةالرحلةهذهأناذور،ذعااد.االموئيسرمهامن
حا:تنط.ا.بدأ8_ثذذرد...ء!أثنت1´>.ير!أن:ء:أدينظنزاأء..اثد.ا.لمثذئة9دم«ادءأ



شىالبرالثسيادةاهمعظكمألوإستميو.آىأتقالإ~ياخذنةانى(الجاللتالآلىو~
~قر0وممالحمنجنبيآل9ا´سرءكالةلهذهءا»لالمحداننئآلمعئرالخاربراذلالد
االمينومسالحاجاللتهيعد!لتىائخوبيةألد:لنةدثهممدامحقتحارضالوعةمشر

بالمفعالقاتتا»يدلتهوامباميافرنسامنكالووينجاللتهرأيناوأللكعليهاه
ةالمتحهالو~الياتالىاللالمحفظةيتوجهاليومذواهكمايدةجةأسسعلىعمامه
مثمماكلمنوبينهابينناماصفيةلت

ألتىالمورضوى`تأهممنالمغربفىاالمريكيةالقواعدفوضوحكانهذالكل
االجنبىالجالءهالبالفنامحنأيتهم،كبيرأرلوهاأنالمجلسعذاأمحضد:ءءليجب

دا~هاالساميةأال~افهههة´فحقيقأنايتوولئئوطنناامأتالتحرروعنئماو
أجنبية~ولةعسكريةقوامحةترابناعلى

لتحقيأزأفثمشمتالنوقرابهعلىالقوا~هألهبقاءفىللمخرنبومصلحةفال
افد«حأ:.ا.و»ملى•8.أ،المجأ)رفىاآلنىينةفىآلمتنأرينألمقسكالحهمعينةمه~-آل

آلأمنثأأنب1:ال~».و-ربواأتطأحنزأعانافيهفىجملواللهالناقةالمغربان
واأفربىىالشوقردنمكأاعسربيناآلن

ذلثفليسمجنبيهاالالقوا~هألهمندذأبكاحالهطالبمن~ثنا1-1وفحن
ألمقوأتأ«:»تالجالءأطالىفيطئةبهفطالعبوانمااالمريكييندثى6حةار´ضمذينآل

ترابناءنآلجنبهأال
التىالصنأعيآلواالقمارللقاراتالعابرةكالصواريخبرةاا(مغهواالختراعات

هايثنماءونلتوجيه3تواقنفسهاهىالمقريبالمستقبلفىتصبحأانالعلماءيأمل
حربيةقيعةكلوغير~ا)مجويةالقوامحةمقنتنزعالعالم»فىونيربهمكأنأىالى
اذر<تحدفلمتبنزلىقاعدةمحنلهخطابفيأخيرابووقيبآلالرئيسقالكما
أنئنشمتما~لهاكانمتالتىاالسمتراتيجيةالفائدةالقواعد<لهأه

مباشرفرنسى.امريكىأتناقرنتيجةانشئتألقواعههذهانالمعلوم:«.ن
رأقاخةوبدددناكلكجاللةهوأفقة«وفىهن1950»يسمبر22بتاو_خد:برم

حتىاالمر~!المغريىالحامألواىكلمانوما0«ملفاالمغربيآل:امنماط`ت
المخربفضارو~»مآلصالىباحتجاجاتاال~`ءافيهواتبحياهالاممتال.نىب~
ءذوه~اأمشعب199كاغشست20هأمسماةبعسراعاالتموقفيآلفىائنظريؤ.»ليان
عسأاألاود»::لمفلموزالنثنرنتل،مءاأرطني~فحرييآاجل»دننما-الظ:.راا-..

االثتال~ر~حكسرسى،قأآ~ا«آلجطقودةبعةاال1950«جندو32اوفار
~هوضعيآلثمأنفىالتحفظاتاكبومحنألمغا:بةالمتفأه~ضونء.وفقا«ا(ومئنى
قيةاالقفال~وامالمفاىضاتواثناء195~مارسى2تصريحبعهالقواعه

البندنرىوهكأا199~ماى28بتاريخا(فرنسيةالمخربيةبةا~البلومامب
مجةألندةزامات»بااللةيتعههالمغربآنعلىينصياالتفاقيةهأله»رزرىشآلحاد؟و

نهالتىتذتج«اال..متزا«اتد:مغهةلحماذرهسرأباءمم!لمغرب1ابرت»ألت~نافه0ن:أ«.ش
«ال-ظةآيآل6-يو.د.:.با(ذ.!ءفه.م.ل.:.:فى0:.:..::8::



بأالرفاقتتعلقالمجالهذافىالمغرباهاابهالتىةآلوحيه0والمالحظة<
وقهببال«نااالمريكيةالقواعدبمقتضاهااقيمتاأمتىالفرنسيةيةأالمريك
نسيةاتبيةالمذائنئمئونفىأ:فرنسيةالدولةكاتبسافوىء،.يو0~-.اب،
الحكومةتعفظاتتسجلالمغربيةومةد(كنهماود«ترسالةعلاكآننه

ولةانهانبألاواكه،كورةأألاالمريكيةالفرنسيةاألتفأقية-ولالمغر.ية
ينصالتىوااللتزاماتالعقودنوعمن!.يستاالتفاقيةهنه»انألفرنسى
فرنسامبالمذبينالموقعةبلوماصيةالهاالتفاقيةمنءشر؟ئبنه:)،-«ىعليهأ
تغترف>.انما~الوضوحكلواضحةالمغربيةألوضعيةاننرىوهأذأ
اابهذمترفوماالمويكدةأ(فرنسيةوفاة،أالعليمافوضتهىالنهالواقعبأالمر

ببالدنااالمريكيةالقواعد.،،مروىة
فىامتحدقالوالياتسفيرمرالرباطفىشموعاالخيرماىسرمروذى
القواعههمنهتضيةل-ءذاوذد.مات
ا(افمرا(سبتيومالمجلمرابهنها`قاهائذىتقريرهفىا:خار-،ةووذير

اذ،اذأ»لاإل»ر.به.آا~ه~معوضاتوامأاى:مغر..،آمة)لحكر«ز،فييت
اء.ددال.ءريكيهائة.وضدة_التىا(افانونيةئرءيةفلوفقت«حلأ_اذه،ار
وجودمنموقفر:.إ:حكومة0انقرد_اأخارجيةوزيريقول،.كما_ريثاببالدنا
نفسهاذلقواعه
يد،ايرالعقيمامسكمااالسلاأوز،رعمهيتحد~.الذىقت!ذ.::حنأن
ياااتقبمنمالدنامملحةتقتضيهماحا)ركلعلليسو«و«ن!سأممهاأه!ء
>~،تغرب(مذبذ.آسيا»مةهوهأهةالغطأالمسكلةلهذهنهائىحلباد-اذ
والمسرك،_اتقتةادا:حدولا:تماسعودتهاالتىا(حانيةةأأخاربززازةمن
ظر~وعلآالمختمفالطائرةبقضينالخا-_دنالدجاكسدإب.ةا«خا.داته

يظهرولماسسثألتىاذاللبمنوغيرهناء0ا!ضحوو:جنةانجزائريودن((قادة
تأ-،لهاتلمالمسر»منروبواأمقتلو0كالضاعاسستفكانهااانزارلنشاطها
الهنهايةماالال!.لخلول،
قضيةمنالمغربمة:حكمو~وجودبعدمفييتيةا!خارهوز«ان«0

منلهبايكبرلماذاالحاليةومةألندكجودمسرءو-ما0اا-ودآالقوامك
اذ.~د،_اتبت.!.ظصويغةموأقذ_0سز0«جعدم.اداأ،أألخالءالثبنبأيمه
~روهوانالمجلسمذااعضاءيسجلهانيجبالعجزبهذاإفاالت
المغربيةفلعكومةواضحمو~و-~«ندمهواىرافه0الالزمبكارستباال
ا-اليةالحكومةفشلالنهار.حدهيكفي.العجزاءترأف!اجاا_مذافى

االنتظارية-.انو.والذبذبةبا(خموضوفرأمهالياتالمسمومنوتمردما
العقيمة



فورقفهاضسفد´مخفئمىئوفىتهذقةاالمريكيآلا(مجويآلر!عةها`ةقغديآلمنا´~ومة
يضافسرمدمب..ىد-؟د.»ريح.ىقذفشاذأ´نهءلوأانتبفالالمغربي!اءامالراىامام
~امأتا~آر´ففرفد_اتي~ية»`نعوفهأ!لتىاالخرىالعدادة«ب،`ب9أاال

خالفاا!.ئنمعمبهايؤيةحكورعآلمحنةتنبثقبالدنأفىمحأمحهورىدسترا؟»بىديحة
مواتفه´فنخأليجعلها»اا:ثممب.اكآلمنتوئاثالاتىالحاليةالحكوحةلميهتعىلما

كلألءب•ا´ا::.سرأدوتحريوأباأتركتوحيالا:محيويةمنئماكلنداأزاءواضسر
االجنبيةالقوات

أ:وطذ__ىأنأ´أمتقالأ~`لرهمةرواليوبسر`مغرفىاالساسىراجمبا(هان
».عضدىإلدألتوا~ومحيةوةاالقتصاديرو`سبآلبننبأالراتا.د:هبجالء:´نوطيد»

عاجزونىاقه)لهفيامنأبللناامتقالذستطمللماهبهتفوم~باداختالاى
علىبال«نأفر:قتهألمال´~ررافتحررانالىمتاجرينوسرذبقىارأالذتءن

ا:تد~دقانطنختاراشذمومتطفيك1•فاذباامشهارآ»ةيشلءمتخببرلماي
´نجعلالستقاللدااا~يثه8_ك~لآله~:ضعيتنا_عيرأ_•حصلحتنأتوافق

ائشعوبجمبيراقآلصةوألتماسىا`عألحى.السالمفى~محة1اكل~_محتنا
وتقاوبسلمأ«اةنكونأنىذ.ريةفنحنوميا»`نناكنااستقالتحترماأتىولوالة
يؤدىاوألعالمى!لتوتريز~~ماكلبالشدفامننزيلوانكلهارولالةبين
حكومتناإلوجهالاألقالسوفييتىاراالنألذ(لمثنذ،ممىاال:ءاينا4ة-1`غنةاار

االتحاد~يكآلاالمرالقواعةاستعملمتاذاناضةأألوبةا´قنادلىباستعمال

ا(سوفييتى

فرصةستكونامريكاآلىالمقبلةالجاللةصاحمبوحلةانفىنشكوال
منماكاربازالةةالمتحةوآلوالداتالمخربئنعبىبيناأصداقةا:اصرلتمتين
وتعاونصداقةعالقةالقدممنألفلناالبلدينبينالودمفاءه8يفسرأ-~~
~هقو~أالمخربمثجالأآلصفووسيكوناالمريكىائشعمبمعمزيال

واستقالكناسيادتنااحترامداموةفىالحالقات



بألملتهسالمعارضةتقامتستشارىأفألوكلنىائجلسمناقشاتوبعد»نتهاء
عنيه:ألمجلسلمصادقةاآلتى

ميتقههنه13ألىنوفمبر7منءءننعةاالسشر.مارى«لموهنىا~أن
الوالءعباداتلهودرفعالمعظمألملكالجاللةماهبةحف<:لى«ر»تدرءمألبأه

وذ~رعرضالىأالستماعفرصةالمجلسنهزأاتاهتهوالشكروأالخالص
مرةالولالخارجية

المجلسيتقدماالعضاءكلوفمنوهناقشتهض)لههز»الى(الستماعوبعد
:االتيةبانلتمساتءلعاليةتهسهالىأالستشارىانوهنى

انسياسةبتحديدالتعجيلضرورةجديههنيؤكاألوكنىألمجلسان_اوال
المشاكلجميييغصفيماوذلكمريعاواضحاتعديه)ألمنوبيةألخارجية

هألهحلدجلمنيفاوضهاالتىوالدولالغربيبنقائمةتز»لماالتى
و»باتعجموعفيءختالفهاءلجبية9أانجيوشجالءطليعتهاوفى،المشاكل
للتغوقةاثرايتوكالتامايقياحةداخليااتوحيهالمغربوتوحيه»لملغويى

الطبيعيةحدود»للمغربيردبماءلحدودحولالخالفوتسويةءوالتقسيم
و»رجاعأافوبيةالصحرا<بضمأبتفبمطاوذلك،ناقصةغيركاملةوالتاريخية

ومليليةسبقةدبتهمنهاوااسبانيينءلفرنسيينبيدالتنماالتىراف6اال
االمريكيةالقواعدوألناء

)اجنبيةمباتللجادتعكىامتيازءتألىالوفنىالمجلسيعارض_ثانيا
افتصا«يةاوسياسيهاوعسكريةكانتسواءنوعهاكانماكيفبالدنافر
اجتماعيةاو

ء(جز»_رىبالشهألغاحو´ذة.د،«اعجابالوكلنىالمجلسيحيى_ثالثا
هسرةد،.أعاةفي~واحإأريةالجزالثورةشهه«<امامبخئنوعوينعني
شمالشعوبسريا«مةتوحيدعلىو)(هملوادبياهادياائريةالجنىيوالتد

دوااختاا(أ«،زالجز«ئودينالالجئينةساعهوعلى»االستعماراءافىافريقيا
والتكلم~لىإللالالمهفىائو»لبقفبةعنألالفاعوبتولىلهمملجأالمغرب
ائريةالجنللرغبةاتننيفباسمها

ةبالمهدلمدوأرمرمتانةراكعالأقوبطضرورةفى)لمجلسيلح_وأبعا
اقاتسدذالهرويدخلءودفملاوسعداأرةفيالتعاونوتطويروأالسالمية

واالقتصاديةةالثقافالمعاهالاتبامضاءلتعجيلفورأواألعربيةبالجامعةالمغرب



زىاتو~ر~أكةوءلدءد»نانهنال.عنفأفىفرغبالننىوببة)لمهوإراله»ع
العوببنه)اذكاووءألمعودبق)لوزفىا)وسربطدووالعودينهةالحامهببرةحظ
ةشةبهفيأز.فأنههق>يا؟.ل-قدودينهفببهذهيزالء_دبباذاموهدذفدأن

الحامعةتلكءعضاءإيقأ(غالذ~

ووبطدلمصاعتبادلءلتقومسياسةبانتها-المحئسويطالب_خامسا
75وقةته«»نكنااستقالتعدومألمترولذلالهيه8معيلو»اسيةالها(كالدر

وسعياةحهاةاالممشاقهاحترام«)ئوةزىوذلكالمتضاربةلائكيبنييزآه
ةك0ر(تعاءأ-سال«.أسسىكيمكتهطامءالةمختلفهرو«يةوابط<ممتينفر
االيجابىألحيادسةسيهدبائنهوذلك»اأءامزى



االسيرىيحى9»اللمتتصاهئ8ر»ؤهكلفي8أهوؤممتأذ95مهممي~
الكاملمالتدريرويطالفالستعهاو8.كلء8ثمعومحهلةليد-س«وحاممييإك

:المحترفيناالمحضاهسر:`دتى،سيد:تى،أ(رئيممىىمميه
ومريد،اأمخياتبأعظمجميعأائيكمميتقه:نألمذوبىالوفد!.«سرعدانه

الئنمعوبأفأفء>بألمف«دن`سميؤدىأزم«»~ئذألسعيدى!لمناسبةهزءاته»ر´نهالان
<با~لافهواالعتر!`شكرواجبفما:ذودفيا:مثألوأا:فريتعدآلأالمميوينة

معركةفىلنأمصسرخدرالشقيقآلمصر1يقتيهطىفىودولهأعىانمتظالنها
ه)دمتقاللذاسيادتناالسترجاع،الخارجأ~أذلفىخضناها`أ(تىالكفاح
وبغذمل»الخامسى~مجاللةأسهلىوتولالمغربىاشمعبلحفاحغبغضل
أال«»تعمادضألقبمنالمخربحقووننتزعأناستطعناسناد~ن1:انأبيدكم
ألمستقلةاكرقالشحوببيننأمتعةجديةمنوأونت
:سادى،اتىسية
الوطنيةاحركألباسمالمالحظينكأحدحغو´ننهى8اأن´~ونغفؤتمركانىلقة

وتعا:نوتفاهم،تة`ر~منحققهبماعظيماتاريخيأاناحةالمخربفىا:تحريرية
ف~هامهدراتقرمنا´~هولما،واالفريقدآاالسر.ويةولاللبينزرو´نا

ا~اءيجمبشرأالستعمادانامحالناهمهامنكانولقة»الميادينمختلف
وتفضر،االساسيةاالنسانلحقورانكارأ.لمشعوباستعبادهوان،عليه
اعلناعألانتجة•،ألعلمىا.نه~ا)تهالسليعلى.خطر»الحتحدةاالمملميثاق
إلت~الشرءردبىافآلكواالستقاللألحريةلقضيةتأ~هكاملباندونغمؤتمر
تختارانفىبماالهحقبا~ونخمؤتمرأكنلحما،الحربىالمخربفمهدبمنها

وأهدافلمبادىءوفقاحياتهاونئريقةواالقتصاديةا(سياسيةنظمهابحرية
اصاسىعلحياتهاتبنىء)نوالخو~الننمكمنتحرروأنالمتحدةاالهو

للثوف،كلهااالنسانيهوخيرلخيرهاألصاءقوالتحا:نى،السلمىالتحايش
تمنلالتيا)-وأب،:أأانيقوالمواءاالصاهسيآلأالسانىمحقو~احترامدائرةفى

االممكافةبينواالخاءوالمسراو)ةوالحريآلاأ.محقشريعآل
لمؤتمرامتدادااالليسىأالفريقية)الصيويةالثمعوبتضامنمؤتمروان
يةاحوحنلةفانىفيئاتهاتمثيلومؤتمرشعوبمؤتمرالنالونظرا،ونغبانه

اخدصاهمااذ.»اننطفىخلتةالتىألمشاكل«رامةمنيمكنهماوالصالحية
عملية.اخصحةوتوصياتت1ترالىاتخافومن»عميقةرضو~عيةهوهمنرية»واعمة
ومبادىأوقوةنمواونغبافووحتريةايجابيآلبنتامجألمؤتمربهايخرج

وتطبيقأتنفيأل)ونغبانة:قرار)ت



:مفا«قىءميداقى
أالستعمالىمنئمكلآلآ~ضمرالمؤتمريبحثهاالتىالمثماكلوا~هر6منإن
االقاوفىانهزمألألىأالستعمالىوافىءوأالنسانيآلللنئعوباالألااىو~
هزيمتهبأنىيعترشهأنىيردلملشعوبهاومسمخرامحليواوميملىانكا~
~اصأا5<األربيحسرأنىدونىمحاركخسرامهأقتبربلءنوئيةانقكفييا

أالشمكالمنا:عراحهألانحألىيةة:لمتحوبىاأنئمعوبوبينبينها~اعيتمر
لثنوضهىلها:أمتقالوسدادقواالثمعوبهذهحريةيجعلمأأيبيوأالسا
الصبا~ا1فرفسا.إضمطوتقةالمغربفهألا»مثال0أعذاوالضمرباالخطار
ها-:و~»أ:ىلمىوالتأبيالاله~طنىالكفاحمتيجآلبأالستقالللهإالعترافي
هنوهىءالمتباد:~بالتبحيآلءمستهببمأو~اووطامثهكانىاالعتراف
مثويعآلجه~اعنواماأالألواقعفىوليسمتءاالستعمارىألمكرمبتكر»ت
ألت~ألهدآلمد.:ككاستىاذايألءاالستعمالىللسيطرةاهذوىووسيلآلاألقوى،
`~لمىموموإلتطبدأىقيقآلفىفهى!لمصالح´مبادلعلصوريا´تفومالمتبادلة
لسياسآلوتنفيألاءمنهأقوىهولحنقابعاألميادينرأكثفرإلضحيفالمثمعمب
تغرضافىبهوقوبءأتفا~تمتالقالحغوبقلىفرمسأفوضمتالمتبادلحآل»دداإمبعيآل
الفرنسىأالستيطانىةمحامةوهى،وأستقالئناسيا«`فعلمنهاأخطراخرى
اتواالمت~نىالحقوومنبال»مافىالفرسيينمنحاساعبىءلسأالمف

ألمغربضألىفىالمختأوائهءوشعبولآلاللهأأخلدويلآليجعلهمعاوألحصالح
ألمنئمتزلئفأرلمااالةمعامةتفرضىاذ،فرسساقويةهههألمعاهههالىوباالضافآل

وتسخيدر»المغربضىالىنمىاال~اللبجيرمشأالحتف`ظمنانمطذهاالتى
ألمغربقب~اذاىاكنمحماريآلوأالممتألعسكريآلأضهاانحرصبيلفى1،`ءالاذيا`ذ
واتاالعألمالىالحتياجهمظرافرذ~موالموقتآلاال´نغأقياتأعضىامضاء

كمعاهدةألخطيرة~أت1المةاالنىلحالمضىلفامالوالفنيآليآلاا(دالىاتوالمساقه
~تىفيمأانهالمغرباعلنولقد،المئنترلئا~فاعا~ةومةءأالستيصانى
فرفانارضهفىألمقيميناالجامبمنونحيوهم(لمفرسيينباعذمماات
اليةمحما«امحىالماالضماناتمآلمنالعاآلولالحهأ´ميقالهفى<`~ية>`´هنأ

الفرننمميةاالستيطانكمعاهدةخاصآلهدةمحا
االتفاقيامقملريقعنوتطبيقهاالحقبادلآلألتبعيآلصياسمآلمحطرمجاسبوألى
لم~1هالد~ىأأأيديسلمبأنهنأالستحمارتمكنانىشامهانهالتي

~ا~رثو~ل~ان،ليإالهعييذقلالخملىيوجأمذىألبأأيدتأنةللتنازل
ىروإنرلئر~مالبىواال~انيةفرنسميث:~االجنبيةرئنىبهآلبب~ءزمرء~وه
مااللناستقعمئد~ادازهة~وتحوكاد.عاوأمظمتهاوأنحتو:لجيرثى~ه

وولزا~ني>~الا~إنفىواعذأءمف~وقمقلىكمنىيهراخطأ~يجعال
~~1ألىابمالجالءكلهااراضيهاعنألجيوشىجميعبجالءا~حبكل

~م~~ف~~ف~بى~ل»الى~فذ0ألاستقاللنسياو´نهبهذأيستكمل



`ميسمتالمغربمصلحآلبانىفومنامنااخرىعرةمؤكةأنىادذ`ممبآلبهذهونريد
،العالمىالساله،علىوخطرمثوالزاكاممتأل،بفمااالحال~فىالدذه~لر

ضهاننأولحما،ونحربهأشرقهالحافآلاالمملخيوىالحعالمفييسودأدنىهريا.أ«ى
اذونحنحقيقى،ونحيرهوجهممالمكلضةئدمحنفال«للثالحربخمئار

الئنعوب،عننئمعمبالىأءعةاىمضمرالواالحال~!:تكتلسياسآلرضىحا
ضحيآلنىهكهأز،وال<ا~وأنىعلسماعهأنىمريدالهذامنرمالعكمحلل
وسلموذمن~وسيلآلمستقلحركئنحمبنطرنانذريةكماء!.ئعده~انماءا
موقفناكأفىاذااالهذامنمتمكنوأنءودوأهاألئنمعوبجريحنبنى´نقاء

~لطتلآل´فنحاذالحياديآلواستقالليآلءحرةىطنيآلممياممتنامليما:كأممت
الانذاحينفىالجماحفسر~أالزرقىاخرىعلى:دوالشعوباتؤلمبوالئتئة
ءالخيرهأامحمارىحرصأ،ا´نسرلك8فاتقاءوصالحأ»تيرااالأد´مجو.حيه

الخالفاتشياأتورطيجتنمبواز،ءالعملبكاملى-ريآلالمغربدمحتفظيدانى
مديقايظلوانى،الجميعبينو´معاونىوسلمخير،امسآليكونىءأنى»يهكت
ائالوليآلا)وا´نيقدا~ةفىمعهاد»محاملىوأنى،اأذنمعوبء-.ه_يح

االستعماروبينالمغربفىبينناالقاممآلالمنئماكلمنزكوماالباالضافآل•
افريقياهوشمالفرفسابينوالىالفهبأالقحا«مأيسمىمشرووحيوجدفرذسرى
فثمعلالذ~االستعمارىا(فرمسيأالتحادا`~يالالننكلهألافعارفىنعنهن
أقليمىاتحادعلافقنىانى~منفالالحاضىفىالينابالنسبآل.ريعاشرلمث
وينبغى0ءالمهيمنةاأقا~ةاالولة_»~~ققتمانى_فيهمتكونىآلتيئرذ،»مار
فرىو~مننا0ء`محردر10المغرب)قطاربيناال~ديالالنىامنأهالأمنمدنمم9
مقدمسحقههاازى،االستقاللهزآ،ا(شقيقآلزاأرالهبةبأبتقاللااليتما.ز5



دإمفما،وتونمر.المغربالستقاللاأكبرىذلضمانةموكماالجزائرلشعب
كبير،خطرفىفاذامتقالئمأألجزائرارمىنىسمعماريةآالوبهه:»~ل
ارمنىىفيوآلتعريدأ:كفاحومعركأ<قضيتهاالجزائرتقيةنعبرولمذا

المستقألاأحرةالجزائروممالمبخيوااللماسالموءخيرنال،معركساالجزائر

نوسادتىءمسداتى

موكلنامشزمأققريماهىالنرسمىاالمتمعماومحمثمماكلناعنقلنا«ماازم
)لحمابآلزمنكانمتحيمثأ.لحثكتزالالأسعاميافحبونشىمبامىاالاال~و~
~.»مسمىت´مشكلآلهىأمسامبامعكمرىمثمكلآلوهنالنءواالمتعماو

مدبتآلهالينآلوهر،بالمففى<<االممبانيألدهالسيابمناطق«مييىاالمسا
الصحراةومذ:`هئقءجنوبهفىايننرألومنطةءاحغربشمالفىومليليآل
الصحراءهألهمنطرئهعىفا0ل~فىانىتملمتقالاصبا~كامتواذاالمغوميآل
تزالمافانهاالمغربيرمضهاقاصيآلمشروطأالسالفعلهذاتنغذانى»ون
مراكزكوالمناطقاالنىبتلكاالحتف«~علىاالصراروامثمالءآالصر)وكل´نمصي

~الاشىوأسدانبا»ا`تمومىبواقرأصتتجرأالاءوكاجن،االممباميآلالسدادة
اصباميا،اوضر.منبحرابتالكجزءطأوقرجبلقنأعاسالتخلىأمجلتراتطا~

ففسرومعمنطقيهليسمتأتحواهافىاصبامياانى:مضيفءترابهامنيتجزأال
زءوب،فرنسربآلسارفأمر«آأ.جنارضىانىعى´فل.´لتىبفرمساالموقفمنبيهآل
قك`ءمدياثرا~من«همغربيآلىمنائقفىمةفهمهتعتبرالألىا´وقمتفىانهاحبمث
ءدمحاوكرمطاهن(برفضي.ا.آلالكاهالترابيآلوحدته´ذمحقبقعدإرالحريصبالمعروان

رتسدكاأتىأاللحوأ~حاصتربفىألمغربوحقمطلقاتامأرفضا1اسب`أ»
اموهطفىماوال»والئءشاثبنآلايآلمشموبهالكاملواضحق-اميااسبعليها

االبيضىألسحرصالغومبآلامجهآلفىالسلمعلىاخط´ومناسمبأفباودعدد´وى
الد~بمنالحربها-»´منشعبوقةءاالخيرةايفنىبحربمأكركمالمتوسط

كذلكيوجةأمحرب6محطرءافىو~ءوخطتهامقعادهاعلىاسبامياأ~رتاذا
امكنهاماكلومليلبآلستآلذمىأ`مخألمتاسبانياانحيمثالمغربشمالفى
بينناباأ-الشتعلتالحغر~امآلورفى~ولوالمبألالحرا«اتاالمتعهمن

االستعماويآلصمالمطامتيجآلهناثدامهةيزالالالمسلمولكن،اسبانياوبين
اصحابهاو`غصلمب

هربىبينة´مفومالتىالمثمماأللىنحيركبرىمئفدكلآلستقلالاأمحووألمهف.رب
ءء__دء´ذسجمة9ءاالستأالموبكيآلأ)تمواء.»مشركلآلهى´ملكوأسبانبافرنسا
المغربية»رجال«آلمألا~محكاطالعودىلىفرنساعحمسرىباتف`ىماادنازيىا~مت
اقى،،اال´مفذللثفثسرعيهيعنر~لموالحعربءالواقعاالمراصامجعالاأاأ«نالملك
هىأمحرىالسباببهألاا.سرفط~اامجويهالقواعةقلكبا.خاءنطالمبولهذا
ءلواامحوصى،)لعاأممفىالسلمقضدآلو~مآلبالدماعىالحر~اخطارامعاد



وبعدم»ارضناعنالتامبالجالءنطالبيجعلنامماسبابأكه::»ونفنى
كانتكيغما:لفقلالىن:النندمامأف-الفه-ى«ءدأ؟.فو

_سأ«تىتى»ميد~دا

محلىدئتاههالوقت<(ضيقنظراباختصاراذكرناه:لتىر:لمشر.´كهذهان
شة~اءيزالالالمستعمرةولوالةالمخرببينالخالفانعلتدلانمافيشىء
العام،السالمعلبل»وحدناعالنااخطاراليسرمتالخالفهزأأمفطارو!ن
ا~مايناحغربانىعلىءكلالمشماتلكاراممتمو~لكما»ولالالا.تحاونىوء.إر
بعةتنتهلمركةفألمههألااجلومن،لهوأستقكوسداد´نهو-دانهملىيستكلم
تلكوخطورةنوعانقلنااذانبالغولسنأءعارأالستهومذ،لالمف~ببين

ساثرمعركةباءوحدهالمغربركأمهئيممستالمعركةهذهعالنيبتآلمهاالمنمما~لمى
ءبكمشه»ه،العالمفىالةوألعةوا:مسلمءا(محريةأامحقصوةألمذاااثسعوب

الساحيآلوأالهداف.الحبا»ىءهذهيناصرمنطليعةفىهى،اأ»»ادة.ايها
كامةالمشتي

فىأأوطنىحةكزهنالمغربانعبببكلهاودولكمه~بكمنبعهكانمتلهأ-ا
ودوإكمشعوبكمبأنااليمانا~مومنونونحن»و!ال«متقالل0ا(سديادةسبه.ل
فىحقالكامل.السترجاعيعملىا`نالمستقلالحرألمخرب.-انمبآذ»ومكلها

اأشعوبكافةمعاونوالتهالصداقةداثرةفىواالستقاللىا(سيادةالحرية
،االفريقىمميوىاالأ`متضا»نعلىاآلمالأكبرليعلقالمذ.ربوانءو:´د:ل

االنسانيدآلخبرسربيلرزرحاسمةفعالةقوةجميعانريدهاأأىالتضداهناهه
كلهنا



واالستمناللالشورى~مهسيةسيهمدكوة
69د8هاوس3متاوئالحكومةوئيسال

واالهيا~~اننه5تحويهبظهيووالتعحيلهلقهحدحمالتمايقاقيطا~اكؤمه
ألصحمحالنشعيألتمثينلفةوضمهءليةأستعدقوميةسوإسةوانتهأح

بالمعر~الحكوميألونسروتصحيح

الرحيمالرحمناللهبسم
المغربيةالحكومةرئيسالبكاىمباركالسيددولة
الرباط_العامرالقصر

النسردىحزبفباسموبعه،اوبركاانهتعالىانلهورحمةقليكمالسالم
يلى:ماميادانكمالىأقدمبأنأانشرفواالستقالل

على.الصارمأحتحاهئا_9أو
المغربيةااسملطاتحملتهاتئسزفتئتماالتىالجائرةاالعتقاالتاستمرار~»
وذلكهموعنيدموريينالشرمناا~حرارصفوففيوانقبا«ارالقوىهالمدنبشتي
ذكارااطعلىهأللضفأ.واالذة~مالتئنفىمدبرةبيةه.خطةوفقزائفة،بتهم
معلومحزبصالحفى
والسريةالعلنيثملةالشرصراكنفىالوحشىانتعذيبمواصلةانانيا~ء
انسؤولةاتلمطالسراذزالماااتيالجهذميةتوالمعتقكالمخابى،منغيرهاوفى
ائغربىالئمعبفيطمنوانساؤلمئىاندهاتلمهعوموقفامنهاواقفة

والعاالةاالنسانيةباسمكلهذلكبا<قا~االسراعالواجبمنونرى
المغربيةاالنسراذيةالنئخصيةأحميقانو»نباصداروالتعجيلالقاعة»والمصلحة

فكار،!شهأبه~منواالضظها«التعذ.،بأنواعبمنعوذلكقاللاالستعهدفي
قانونىغيرالاعتةكلوانحريم
المعارضةرجاا_من:_اراالضداآلنتأبوالتيالتا~مريهتالمحا:ك_و

تنفيذاو.ذلكوغير«ا،.سالماننوار،وابنوبوكخريبكة،نجهاتةفىعهالسياسة
».نكدوفرراجماءلبناءبهاوندد:افضحذاهاأنلناسبقالتىالقمح!.نحعلة

ااءشاءببسةبسة0حبربثطبة_ي•:(_ذفيذ،(:دءز~بأنوئبكءرأنهامبزاالوساط
بأجد.نحا..مبأفيبعنارنا:<<.نأ«~_أ..:.اق».<.بن.هواقنيدة..ةالتغطه0أ.ببه0ا0تزد.~0نننا
«ء::.بزىعبرنالمسرداخنبااتعأ.دبوامتحأنهمويينالسر»»نكثيراعتقال~د
تهيااوياخلوالى.نزبئضويةعنيتخلواحتيعليهمبالضغطالمغربجهات
واننب-ا«ما،عبسهيك:تتاففىيقدبحهماذأثمنالاالد،متقالل،حزبفىوكرها
خصوصا
عثةالتعبييوحريةالقرار،وحريثاالجتماع،يةحبىمنالشوريينمنع_ؤ

ت0اضرا«هء،:لدباظدبعأ.ء.قبب>أءئذعبةرذكببىقلمة2..هزبمعاأ.ينببنلجبما.دقبع



عامةبصفةانموطنجة،وانتطفىودوطالبالار،هبىفىسردةا.ناالستاذين
وا_سباتالجهاتمنكثيرفىتتورعالائتىاأس_اد-موندس:ال-راردقةمضا
مرة1«غيرحينهافىامحفعنهاكشفتالتىازآتذنوأالمتاتمرف:اسرمن

الرأىحريةمنالعزبرجالفيهيسالذىائوقتزىأنههناوذممب(م
ا_،اضراتمريقعناالستقاللحزب.العندا.لال-أذب.ءذأ>ممسرما:تأمك:حرية.

ةمقيهحودةيههالبانغربفىةالحرحلب1_ادى،ال.الما،نزىوالهر-اذات
افنينالمومنفردق«ونوااؤجأنببةالمغارءند.تىفي!.-مالح.».~ء
المحليةا~ةوتدخلبفاس،سرمكيانينمؤتموفىالتحزبمفشاهر~)
سديلفىالمكافعةانشقيقةالجزائررايةانزالعلهماك-...ماسرة8ا(كراه
الفرنسيين!ئالحمئينمجاملةبدعوىلماأهواسرتةحريتها
لرأىداتناجويهفضحتهاكانتألتىالجدرانعناميةجواكا~~ت-(
الشييالجرمذلكموتئأمبى~الصارمةباتغاذ.التدابيرانبةمطوءنهافىدا)حام

الواجب،بهذاالقيامفىالمسؤولةالسلطاتتقصرأذ،االسأ_أممهويؤسفنا
التهمبالصاقالفظييالمنكرذلكعنالتغطيةمناولةلاالوالةبنىيدمهأن0

غير»الماالتتمالتشفىبغيةوذلكالسياسيينالخصبرممزءاءبالمبلانباطله
المختلفةانتهمبتلكمزورةاعترافاتالنتزاعبالتعذيبأنعمل•

ءمالتعحيلمطاكمتنهأدثيا
الىالحكومةرئاسةبهمتاتفهانزىواال-زابالجمعياتحريةبظير_»
وأيدهملكهاللهأعزانلكجاللة
الفلسفةويوضحالمغربيةولة.الهنظامقانونيةبصفةيؤكدبظهير_ء

الجاللةارادةوفقالدستوريةالملكيةعلىيوموكالحماالمغربية،لالمةالسياسية
لحريةذاالعرشىلقضيتىالوفيةالمغربيةاالمةارادةلكههىألألتىالشريفة
والذىيتأفىالمغربفىالحمايةخلفتهالذىاالستعمارىالتشريعبالغاء~و
و«مبغىهواالستقاللوالسيا«ةالحريةعهدفىوا.لغاربةالدالمصالحمو

وحرياتحقوقآاستعماربها~أوألمفىالتى)نيناةجبينبانناءإلتعجل
ممعهوخببةالمفرآإالجباأجبوديةزمنبةالمنا«
م)زيبر-مالعربية<لمسيرة«__نوها-ءألمور_ةلالذاممةقادمونأ_ءأم_.»

غيرالواالمةالدولةلصالحسليماوطياتوجيها

ستئكاو.9أ_فالثا

عارضتهكماعارضهأز،للشعبسبقانزىاالستيطانمعاهدةلمئنمووع_»
ددالعلمددومعيقةبيةالمساالذاكةوحتىالماضى:ىا)وسرميةالتسريحاتبعور
سما._0بأرأألكالمشروع،ىفت،إلترئرمرإعتب0اأى:.أ´سما~اك
:´.«:..اءند..من:<.<.>،.،´~أسزيما_.ان2ة0مكفغأهد(و-::رأد:ن،:0..7.0:«0.:_6:ذه.:



ما~الهاالمستعمرةوامةبالهتارتبطمستقلةبألزأنعرفالونحن،والحكوميين
داعىالبانهالماضفىالحكوميونهوحأكماموحناوقه،استيطانبمسز:هدة
دامتوما،بالدنافىمصونةااقزنسيدسمصالحداهمتماانعاهدةلتللثأا

احترامضتفاالستقاللعهةفىعنهاالناشئةتناوالتزاه،الدوليةالقوانين
وعبةالمشرمصالحهمومعيانةاالجانب

دورتهفىاالستئنارىالمجلسوأعلناعلناا(تىالتبعية!سياسة_2
انغير،تامارفضايرفضهاالمغربأنفيهالخارجيةوزيرأعلنكماالسالفة
للتبعيةتطبيقااالليستاإلستيطانمعاهدةمنهاالتىاالتفاقاتسياسة
واالستقاللللسيادةالمنافية

اأسمياسيةوالخطةا(نظروجهةيشلىالنهاالنتخابقانونلمشروع_7
واأقرو~آلالبلديةاالنتخاباتويجرىيشرعأنيردأالذىاالستقالللحزب

قد)اممقبلةالمحليأألمجالساز،بلغتناالتىالمعلومات.من،غيراللصالحه
ا!مملطةحهأز.ان،دبالحزذلككلرفمنأعضاثهاترشيحأجلمنتركيبهاتم

نتدجةالمجأ:سىتلكزفهوسهولةيسوبكلمديغمنالمغربفيال.مالقائم
والشعبالملك<جاللةهيريهاألىاالنتخابههليسومدبرمصننحانتخاب

االنتخاباتالجواءصالحثميى(لمناخبينالمزوراالحصاءأزءباختصارونؤكه
اتوا:نانبالناخبينحأ،مجمدنزيهتامباحصاءالقياميجبوانه،اساسهعلى
والبوادى،ا_واه.فىنيةالمه~لة8انظامبيقثطبغرضوذلكبة،المغارمن
امحدةماالهوالوسائلاالنظمةوباعداد<والعا»آلالفوددةالحرياتشويعوت

،صحدمحاكاهدالتعبيراالعامةاالرادةعنيعبرىالفالحوالشعبئلالنتخاب
ميهابالبدالو«فسحأ-ز~ة،الربيةالمذالمصلحةميخهانتخابانرنةوبسن
فيديمقرأفثيةتجربةأول،فىأثسارأ:<شتىاالمةفيالسريباسيةهاتاالتب
انو_او-هيتناسب1د_رالمجالسهفرواعدود-شرلالتمناأمونودكبالدنا،
الشعبفىأا.نسبية

.وذفكإمتقالكيسر`نهمنةموهه9سيا~عاحداتالمطالعة_وادمحا
تزأأ_1«ا:،و.األجذ..«ألالسررتجميع!>.جا«.ز«..<ب«لفرىآلجةبالمنعي-1
ا~.`شى.نءرخميالا!.ئنعب؟!ن،ىأالستقاللالسيا.ةعثهشىارضناتحتل
محليوءظيمخطروطننازراط-تالل-يرش.تماءالن،الجالءهسرءألةفيولاط
والمتقبلا(حافوشى

ربا.لفاهتدفاظاساسىعلىمعهاتعاون0ا•ولالهجميعمادقةد.سه~2
هذهزرلبرإلمصاوتبادل،واستقالالسيا«تهو~انة،أله.ملحرية~دل
اذ.مخيوناانىنهناذمأهناتبمعاههولالةتلكمعاالرتباطموعة،االائوة
ا!نء:تنبرور.متقتدر::فإدنا:نذة0أو!.اءاددنناءتى)ءاافى



رم_«

ى´تغفالتيمحليااكالمخربمسدامحآلق:فافنيصيدىبمسرذلةباإلهتمام_7
نباالحاسيطرةتحتلاتنعاالتىبيةألمغند:دسيد:دةأ:ائميبتحرير

:وذ~أئصحدحأأ~لي»لتحثنحمأفة_نحأهممسر

::را~آلاوضاعهلتصنتيحاالستشار«رسىألمجاامنظفيا:نظرداتوادة
فىاالشتسر´رىامجلسىيح:`ميصبة8لمجه~1الثممعبيةءأعمالوفمطأذتمةىهادبدما

وغد~~السياسيأوالقواتاال´نجاهات`جبينل´نعثأ~دق!.:ذ.ث»_و»«.ور«
د`لبدال»عصلحآلقوفمهعتاليؤىىانىكلف~أوليسطين<:´ئخرءآلأىه،ألفي

والئنمعب

مهالمعرفيالحكوميصحأأومحيحمتههلمكالمة_»مة»سرا
،االجب~اأ~ولععوالمعلقةأك._يةمنهاسواءاكبرىالمشر،´كلان
باالستقاللائعهديمننهالحهألمغربيجتازهاالتىاالنتقالفتوةومقتضيات.ظروف
أخروثتكلعنأكثراليوميحتمهذاكلءبال«نافىأ(حأمةت:لحياةوضر.را
جاوبلته0دلتوقدومبماخهعندنا،أآلنتماشمهوكماالحكوميهبعاابهدلتفكيرفي
س1اال~ذاصهفوو»ألمبقاهمحاصاكيعهلممانةعلىالكنيوة:الهوا«ثائطويلة
فىالنئدءبمهنئمجعلعماالسياسةفاشلهوكماءقوعيشهحزبىائهخبث
والد.بمقرأطيةالحريةقواعهابسسرامنوانه»عثهواضغيروالبوا«ىراضراط

أنذ~ىاهنهلكل»أضاهعثيرالشعبيحكمالأنا´.ممامةوااسرعة5والعدأأ
:يلىكماالمغربفىاهنالالحكومىألوضحاذعنحيحيكون
اساسعلىبىانفاأقومىاالجماعتشلائتالفيةححومةمكدلىبتثهااه~6
متادلة.._رضيةمشاركةالشعبفىالسداسية~القواتافجاهاتاالجميعمشاءكة

الوقتهدافىا~_بيخرجوبهذا»لياتأسمؤوزيعوتهأتمثيل-بثعن
تدبيرفىاهقوجميعوتتضافرالقومىالحكمالىلحزبى6الحكممنمعيباله

فيحلهافىوالسعىالمشاكلأجهةلمواممؤوئياتوتحملأ)هامهلشؤون
الخارجفىأولداخل
الكفاءاتعلى.تعنماااتمامالحقيقىالحيادمحايدةحكومةبتكوينواما~2
والحؤمىالسياسياللونأعتبارمخيدمن

ننامقوب~_ربرنامجاسآصيإلةدتلالجهالمغربيةاأحكومةاتفومانويذسبغى
رفبصبامتد__اواهمنأدأنأبيدهاليمكنوالهبشاتاالحؤاببحوينمحءلميهممتفور
العامالسياسىألبرنامجهذا.اشرة
اجاثوهاالعتقأإلئذاراصتمرخبثمنالمشربفىالقائمةامةللحانغوأء

.زارقا~.ا_الواجبمنانرىفاننا،ايسرةاأبوت6ءا«وأالذمطلته.ذيبات6.
بد.متط.بحا.وائذءبىجباللة.الملكدنجتارهاألقالملكنالجيشوجائواحهالىديةلداخأ
حشد«:.:شد:..<أدذةمو.أظمجال.اظه´ذ.ؤقى:كثةدسةم0قو،تث»0`ربة0ألمف،منعبك:فد.«نن



_رم_

ا).بالدفىاالستقرار•الظاميستقيمال
هامةقضايامنالمذكرةهذهفىبمااالعتماهكاملدولتكممنوأر-وهذا

إحتراماعظيىمر<ونموهاشإعزهالملك)جاللةبابالغواوألتفضلومستعجلة
الجليلوسخصاالمسزلعرشمهووفائما

واثتقدمراالعتاوفاثقمقولد.ولتكموتكرهوا

واالستقاللالشورىحر~عن
ءالعاماالمين

الوؤائىحسر:محمد

51لم2الميضاءابادالد



نطاقلىاللهنموهالملك»لمعظم«لجأللة~حباستقبى

ألشورىحزبعقاوفهالحكومه»لمغربيةفتأليفأمتشار»ته
«لسادة:االساتذةهنيتركبكاتءالهواالستقالل
الشرقاوىمحمهبوطالب،عبدالها«ىالوزانى،حسنمحمه
وبعهالهاللى،ابراهيماحمدهنيني»الحاجسردة،بناحصد
التىوالبرامجوالحلول0العاهةالسياسيأاالحواقعنمذاكرة
حمينفىبالمغر~إل~ضكغيلهبالحنهنه»يرأها
االعضا>انموف<دقيقة50استغرقتوهىمذاكرة_<ليادين

مذكرةهلملكياللةىيهتركوأيبن»نبعدبعدها،ورون8المذ
ليالد6حافرهىالئنمورىواالمتقاللزب8نذر.يهةتتنمن

المذكرة:نصيلىوفيهاومستقبلها

االزمة.أسعامه_6

الشعبمراننهأهامالحكمزاولةهعنالسابقةمةالحكرءبحزت
وذلكاالمة،فىينواالستياذالسائةللقلقونضرامنها

اآلتية:لالسباب
حريفةوخاصةلعامة،الحرياتبفقداالعامالرأىخنق_
وحريةالصحافة،وحريةواال~زابالجمعياتسيسانأ

التجمروحريةءاالجتاع
يهدفومكشوفمدبرلبرنامجالحاكمالحزبتطبيق_
الشعبارادةعنرغمافىالبالدالوحيةالحزبيكونأنالى

المحاكسة

وأةالعقاثمدعلىواحدحر~5و~أالدارهثحر~_
فرأالحتكارسيامةوأشاجوذلسلطةالنفر.:متثالث_

ألثلة..واالمتمأرألحطوهماعطاءإلصناعة•والثحارهالتوهثيعد



م__م

المغربىالشعبحسابعلىاالمةمن~
االنتخاباتمبخومحآونةالصاخبيناحصائياتنزوير0_
الحاكما-.بلصالحوالقرويةانبلدية
انعانىالعبف:تالتىالبالد.ونغمالترااالقتصا.يةاالزمة_

~نرامبممااتبازسياسة.انمتازبالر´لودسببآانارها>0النسعبيأ
سيانعهمعهوضعفتالبالد،>لعيشرفىمستوىانحفاطعليه

التجهيز
أمدافهاوفمومرألخارجيةدلسيأسهفى_االرتباك

ءكامةحطاتمال_2

متسخمةحكومةكاتتالسايقةالحكومة
استقسركاالحوبخلقهاا~~التىاالزمةأتر
متتأسالحكومة.بانسجامفيماطالبواالولالوطيةللعكومة
اال~دل.لحزبأز،أساسعلىمسجمةالثانيةالحكومة
انسجامتطبيقهعىيستهواقتصاددامحدداسياسيابرنامجأ
وتماسقهاالحكومة
التالية:الوزاراتعلزب8هه»اهيمنذلكعرباءم

االقتعاد:زارقألخارجية.اخليت.وزارةالوز»رةانعدل،وزارة
أمه(المافرعيةوزاراتتحترمنيدخلمأبجميوالوطنى

وز)رة.الغال.حةن)،0والمعاالصاعىاالنتاج_.ةإلتجام_
ةوذز.امالعمومية،االشغالوزارةالوطىءالتهذيبوزارة

عنالعزباهنههيمنةوتمت<االجتماعيأوالشؤونالشغل
الدفاعارةونممهعضوتولىآنبعدالعكومةتؤون،جميي
الوزاراتاالاآلخرينلوزراءيدافريكنلممكذلك،ألوطنى
اأوسلطةأيةالعامةالسياسةتقريرفىلهميكنولمالفية،
لتحديدغيبتهمفىتجتمعانوزارةكإنتماكيرابلنفوذ،

الداخلية~.والخارجيةالسياسة
مشإوقدمسجمة،أنسامة_حكومةفالحكومةوبذلك
ماسدفشلهاتبينتجربةا~تكرارومنبفشلها،االنسجام
أخرىمرةاالنسجام

وهتىاتحادحكومةمقأقوىال
الواهةكلالمسامعالجة0علىزة0القاالقويةالحكومةان.
عيا>-<جمييوتأييدبثقةالترتتمترالوطنىاالتحادحكومةهى
اأ.مأ_د.و«نكهذهدالقةتغرزالترال0والحكومةوعنأمرفا،>ءمة
يطمئبزوالانغلالهفىالسهبيعنزازهاالمعيقةحكومةمى



حكومةتعتبر.لكرنمافرالخارج،تحترمال0اتها،قراملتفيز
أمةحكومةالحزب

النيابيةالمخالسوفقهالشعبىانتمثيلامانعال
الوهنىاالتحادحكومةتأليفيغرض
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