




الوحااالطيقت

محفوظةوالنقلوالترجمةالطبعحقوق
الوزانيحنمحمدلمؤسة

(المغرب)فاس_فراجالدكتورزنقة،5



و_مماد:~ةكتاببنشرالوزانيحنمحمدمؤهمةقامت
أجزاءستةفيالمغربيةالتحريريةالوطنيةللحركةالسياسيالتاريخ
للطبع.اداإلىقيدالسابعوالجزءالوزاني،حسنمحمدبقلم
أجزاءستةالقلمحربسلسلةفيالمؤلفلنفسنشرتكما

أ~ى

مؤلفاتمنأخرىمجموعةتنشراليومالمؤسسةهيوها
ستكونوتأمالت،دراساتمللةفيالوزانيحسنمحمد
الحكمحقيقةأووالدولةاإلسالمأولها:أجزاء،ستةفيكذلك
:والثانيالصحرات<فيالسحيقبمنفاهألفهوقااإلسالم،في

قاموقدءالدولةوملعلةالفردحريةوايط:_أيبونكتابترجمة
إلىوترجمتهوتلخيصهالكتابهذابدراسةالوزانيحسنمحمد

والثالث:فيالدمتوركذلك؟بالصحراءالمنفىفيالعربية~ثناءمقامه
~..والمجتمع.السياسةفيوالرابح:والبرلمان؟
العقدينبهاخاللقاموأبحاثومداخالتتأمالتوهياالستقالل،

والمدنيةوالمجتمعاإلعالموالخامى:االستقالل.فترةمنليناألو
االستقالل.فترةفياآلخروبعضهابالمنفىفصولهبعضحرر.



تتعلقودراساتمراسالتكذلكوهيءو~توالسادس:

مختلفة.فتراتفيكتبتوتاريخهاالمغربيةالوطنيةبالحركة

مممو«اتها،فيالكتبهذهتركالمرحومالمؤلفأنإلىونشير

ووضعبترتيبها،قامتالتيهيالوزانيحسنمحمدمؤسسةوأن
بعدفيماالمؤسسةوستقوم.منهاعنوانلهيكتبلملماعناوين
باللغةالصادرةالوزانيحسنمحمدمقاالتمنمجموعةبنشر

وندواتهومحاضراتهخطبهوبمجموعةين)،0جز(فيالفرنسية

.الصحفية
الوزانيحسنمحمدمومأ



اته:عبداألخ
لطلبكتلبيةوذلكالخال~مسرلةرسالةفيلكبسطت
إلىاحتجتوانالبيانبتتمةلكأبعثواليوملرغبتك،وإرضاء

:فعرفنيتكميليةإيضاحات

والحزب:القوميةبينالخالفاستحكامأسبابمنإن

خطةمعهاسلكوافقداالشتراكيةإزادالحزبيينموقفأوأل:
الفكرةفييعتدلواأنعلىوحملتهمصراحةلهاموالينجعلتهم
فيالقوميةالحركةأعلنتهمامرآوينكرواالمغربيةالوطنية
والتمسكاإلعالمنصرةوهواألساسيةمبادثهاجملةمنفاعدد«الد

.الملكيبالعرش

الرباطفياالشتراكياالتحادمؤتمراجتمعلماأنههذاوبيان
واليزيدي،عمرهماالحزبعنممثالنحضره6937سنةخالل
حكومةلتأسيسمستعدالحزببأنخاصاجتماعفيوأدليا

هذارأيناالظروف.بهذاتسمحمابصجردالمغربفياشتراكية
كاتبهايدخطتهكماالجلسةملخصفيالمخزيالفظيعالتصريح
القوميالفرعتمكنوقدبوجدة.االشتراكيالفرعنائبوهو



الرمضانيإليناوحملهالمذكورالملخصبأصلالظفرمنبوجدة
.وخارجهابفاسالقوميةالحركةرجالعليهواطلعالوجدي
بالفرنسيةتنشرأنإذاكالقوميةالحركةاستطاعةفيكانوقد

ءالفتوغرافيةصورتهامعالوثيقةنصجرائدهافيوالعربية
معمبرمآ0قضاءوشيعتهالحزبعلىهكذاتقضيوأن

لملكهاالوفيةالمسلمةالمغربيةواألمةالسلطانجاللة
اآلضاليللتلكاحتقاراذلكمنشيئاتفعللمولكنهاالمحبوب<
خطرأدنىفيهارأتولوواد،فيصيحةأنهامنوايقانا
سبيلعلىفرضناولو.الناجعةبالومماثلأرثهإلىلخفت
معهاأتخذهالذيالموقفذلكاالشتراكيةمعوقفناأنناالمحال
استغاللهاإلىألسرعواالوثيقةتلكبمثلهؤالءوظفرالحزبيون
الملكمععليناالقضاءفيهكذاوسعوااالستغاللوساثلبجميع
منبلغتولووسيلةأيةعنيحجموالمأنهمنعلمونحن،واألمة
ومحاولةالقوميةللحركةالكيدقصدبلغتماوالدناءةالخزي
أحدهمأنفارثالثةمنلجنةركبواآخراإنهمحتىعليها،القضاء
:الفرنسيينأحدبقولعمآلالغتياليوذلكالعلميإدريس
ادءأ~)ء00«»»)0)15د.»ه»أ0ءدءهه0ءأاه0»)0ءدءاأ4دءةأاأأ»«
فيببثهمالمؤامرةلهذهيعهدونأخذواوقدءه،ءدة»هءاه()ه

ولما.واإلسالمباإليمانهذهدعراهمويؤكدرنخائنأننيالنأمر.
جميعوحكىالمؤامرةفضحالسجنمنالعلميإدريسخرج

.القوميةالحركةإلىانضمامهوأعلنبهاالمتعلقةالتدابيرات

االشتراكيةمع<لحزبيوناتخذهالذيالموقفذلكوإن
والعملوالمفرب،األطلسجريدتيفيمظاهر»بأجلىليتجلى



تحتالعزبانضوا>علىكافةللناسبرهنهذاوكلالشعبي،
سببالقوميةالعركةعلىانقلبالذياالشتراكياالتحادلواء

منهاتنفربصورةالحركةيصورونكانواالذينالحزبييندعاية

علىتقومحركةإنهامآللهملوذفيقواالشتراكيين،ففوس
الملكيةةا.يطتنصروانها~)1(ء~دأادأه»دالجنيةالعظمة

المغريةالرأسماليةحركةوإنهاالشعب،على)901(ءأاه»ءه
ويتدلوك)7دههط.ء_دأادهالذهنيةقيةوالط(ء_دأا«)أم«~)،

ذاتعائلةومنالمالكينكبارمنالوزانيبكوزكلههذاعلى

كلهاالشبهاتوهذهالخ.اشعبتتغلوزواياصوفيةطريقة
الوقوفأرادومناالشتراكيين.لدىماغيةآذاناطبعأتجدكانت

األطلىفليراجعلالشتراكيينالحزبخضوعمقدارعلى

برهاذوأقوىبياذأبلغكلهاففيهاالشعبي،والعملوالمغرب
الموقفلهذاإنكارالدفاعفييوجدكماللباحث<مقنعوخير

عميمة.مغربيةهىالتىالقوميةالحركةاستقاللوإعالذ

أنصارهمأذإلىاالشتراكيينمنالحزبموقفأدىقد:ثانيأ
وقدتجلى.عليهاالعطفوإظهارالصهيونيةسالمةإلىمراحةجحرا
للمغرب»«.~»ءط5ء(ءدءءمازيارةفاسبة،عورةبأومحهذا

بفرناالصهيويةزعيمالخصومذاآ93(سةخالل
أعدا>لمقاومة.لدولية.لعصبةريسكاذإذ،وستعمراتها
كماءما«أمةءأ0أ)»اء»ء)ءأداءهءءه0ء»)دأ)أدء»ءدأ)د«»أا0ء»ةا~ت

منكلومركز،ءمة)اأه~~5ءأه(ء»هلسانهالجريدةمديرأكاذ
المغربإلىلوكا~وملولما.باريىكاذوالجريدةالعصبة
بهوالترحيبلمالتاتهمكامىإموغيرهماومكوارعمرذهب



كبيرااحتفاآلبهاحتفلوابفاسحلولهوبعدفاس.إلىودعوته

نهو~ثحياء،والخجلدوزمنوغيرهابفاسجوالتهفيورافقوه

واطموصفعالمغربيةاألمةاطثلعومريحتحدهذانيكان

والمسلمينلإلسالمالصميمنيوطعنةالعربيةالقضيةوجنةعلى
كافة.

اليهوديةالعصبةبزعيمالحزبيةالحفاوةتلكوتفاصيل

فليراجعهاالشعبيوالعملوالمغرباألطلسفيمسطرةالصهيونية
واالعتبار.لالطالعأرادمن

خطةتسلككانتالقوميةالحركةأنورهطهلوكاشعلمولما
طبقاوالعربيةاإلسالميةللجامعتينوالتعصبللصهيونيةالعداء

فيسعىذلكعلملماالدفاع،تتوجكانتالتيغاياتهاإلحاى
دارفياالجتماعوقع~جهدوبعل.بالرزانياالجتماع
مشادةالصهيونيةوممثليالوزانيبينووقعتزاكوربنإدريس

غافبيناليهودية.شيعتهلوكاشبخروجانتهت~كانتكالمية

الحزبيونرامو~.نهائياكفراالقوميةوالحركةبالوزانيكافرين
أننافأبلغناهملفاسلوكاشزيارةبمناسبةخطابيمهرجانإقامة

بعارالمغربيلوثبأننسمحالواننابالمرصاد،جميعألهم

أرواحبغلسطينفيهتزهقوقتفيوالمسلمين»العربخذالن
ذلكدونالحلولةعلىمصممونوأنناوا´اسالم،العروبةشهداء
جعلالحازمالموقفوهذا.ومواليهماليهوددماءسفكإلىولوأدى

غيرأجلإلىالمهرجانويرجثونخيفةيترجونخاصةاليهود
.مناسبةوظروفمسمى



فقرراشدهابلغتقدفلسطنقضيةكانتالعهدذلكوفى
الشهيدالعربىالمطرذلكمعضامنهإعالناإسالميالعالم
حركةفيالمغربمشاركهتقررالمومهالحركهجعلالذياألمر

المناشيربتوزيعالحركةقانتولهذاالعام،اإلعالميالتضامن
اسعدتثموتطورامها،فلسطنبعضةلهمعريفاالشعبعلى

ذلكإلعالناإلسالميالعالمفىالمقرراليوهفيللمشاركة
ومفواأنللصهيونةالسالمنالحزبيينمنفكان0الضامن
إعالندونللحيلولةالمدنبجميعالمساجدأبوابعلىبزعماشهم
وقدلها.ومجاملهلليهودمةممربااإلسالمىالعالممعالضامن
زارهالوورثسذلكعلىلإلقداممحلالإنهللناسمحولونكانوا

فيه.ماالكبرالخطرمنقالوا،ماهذاءففييهودى.الفرنسية
مواضعهعنالكلميحرنونرعالنوافييمرونكانواإنهمثم

مومكان(وقدالسبتاصحابلعناكمالعناهمإنافيمولون:
علىالشعبزادإنماكلههذاولكنمسر)يومالتضامنيةالمظاهر»
ومدالقوميين.علىوعطفاالحزبيينعلىسخناطبعاتهاختالف

الحزبيينفىوجهصيحونالسماطفىوالعدولالعلماءسمعنابعض
بهذاويعنونمنكر!هأاإناللهمبالمرصاد:للناسالواقفين

عنالناسصدمحاولتهممنوهشاهدومااللعنمنسمعرهما
مثلهايرلمبصفةبألجماهنإذاك~التىللقرويينالدخول
بالدابييالتذكرإلىحاجهوالالعامه.المغربيهالحركةبدءمنذ

لقمعمومثأالعوميهالحركهإلهااضطر~الىءالصارمة
بالو»الحزينلدعامهتسفهااكفناومدالحربةمحاوالت
أناللهمساجدمنعممنأظلمومنطفيهاوردالتىآنيةالمرالورق



الدفاع~فيمسجلوالتفصيلإلحالاسمه~ك8

العائممعالمعريالتصدمنئتاثح~علنتالحركةإلثم

رئيسالحسينيالسيدإلىبهامعشترسالةفيودلكاإلسالمي،

ضدالجهادوزعيمبفلسطينا.علىاإلعالميالمحلس
ومنالدئاع.شيئشرتقيمة~مرسالةعليهارأوقدالصهيوئية

جهادهافيالعربيةاالمممعالقوميةالحركةتصامئمطاهر

باشاالنحاسمصطفىدولةإلىبهامعشتالتيالرسالةالسياسي
حوا~أيضأالدئاعوفيمصر~ساستقاللالمصريةللحكومةتهنئة

القومية~للحركةباشاالنحاس

القضاءرامالديفوجيمىحكومةإلىالحزبيينميلثالثا:
مصفتناسحقناعلىعازمأنهالشجارينساحةفيأعلنيومءلينا

ونحنالفرنسية~الصحائةفيومسجلةشهيرةوالمسألةلبالده،أعداء

معالتصدمنسبيلعلىالمظاهراتمسؤوليةجميعتحملناكنا
علىالعدوانعلىواحتجاجأومكوار)وعمر(الفاسيالمعتقلين
(كالشهيدماتمنمناماتوقدمعلومة.جريمةدونحريتهم
ونفيكثيرعددمئاوجرحعدبمنمناوعذبائة)رحمهالقري

صرحالحربيين~معتضامنيبسببمئفيآزلت(والثئيمنمنا

عملوقدهذاكليراعلمالحربولكنالرسميون)بهذالي
ئقدمالنفيمنللتخلصالعهدنكثفيالزعماءبعص
عمرسعىثمالسياسةعنبالتخلييدهماخطبادزروعمرمكوار
إلىأشاركما~وةماتحاذهاليزيديإقناعفيأصحامهمعباتعاق

علىليإغراءإتزرإلىمجيئيقيلزاكورةمراقةرئيسهذا
~إلىماطالراستعالماتمنقبطانرفقةسافرثماالقتداء~

2)



أسفارهرغمسالمأمعهمارجعالذيبالفريجمسآلةلتسوية

آدعايةتولىالرباطإلىبالفريجعودةو~ءبرلينإلىالمتتامة
متصلةالقوميةالحركةأنوالحزبيونهويروجفكانضدنا

حكومةكانتلهذابتطوانالمهاجرينالقوميينبوامعلةبالمحور

وسعايتهمالحزبييندعايةبعدبغريبوليسبالمرصادلنافوجيس

ويالدرقا(رشيداألخويناعتقالإلىفوجيسيعمأ.نووشايتهم

بواسطةعليهماوالحكماألجنبيةاليدبتهمةالكتاني)وابراهيم
ممنواإلبعادوبالتتريكسجنأبعامينالعسكريةمكنامىمحكمة

السجن.بعدسنينعشرفامى

ذلكفيباإلقامةالحزبيينعالقةتوثقتكيفتعلمونو.نتم
الفندقإلىالناسيدخلكماإليهايدخلونكانواإنهمحتىالوقت
انتخا-تبمناسبةالرباطفيجرىمالتذكرونوإنكم.العام
بابإ-بىأعوانهاأرسلتالحكومةإنحيثالقدماءجمعية
الجمعيةأعضاءالقوميينمنللمتحزبينحمايةالثانويةالمدرسة
والمكرالغشبوساثلالحزبيونفيهايفوزكياالنتخاباتعلىوإشرافأ
الذينالقوميينعلىالقضاءاإلقامةحاولتوعبثأ.والخديعة
الطويلةالحزبيينوسعايةمختلفةباطلةبتهمونفيهمحبهمامتمو
بلمعهأتقابللممثهوديومفيإدزرفوجيسزارولما.العريضة
تعال:لييقولللمراقبةالرئيسإليأرسللمارفضاذلكرفضت
ليلةهناتبيتالأنكلكأضمنوأناللمقيمواحدةكلمةوقل
المقيمبلغ:بيتهقيموهوالواسطةمعأجبتروقدواحدة
فليستدعنيمقابلتيفيهورغبرانلهلهأقوا~و~~~
رفضتإنماوأنا.حانقاساخطافوجيسذهبثم.رسيا
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عنبالرغموثباتهاالقوميةالعركةباستقالللهإشعارأبهاالجتماع
ووفاءالجارين<بساحةلقولهوانكارأوبالء،~~

وللقريوعذابأ،ونفيأسجابأشخامهمفعواالذينللمخلعين
البقاء.دارنيو.ثابهاثهرحمهالسهيأ

للعكومةاالستسالمنيكمكوارالعزيوذعليألحوطالما
فاشدةال:البتيعمراألخمعمرةليوقالوافيه.نامماخروجأ
سراالمحافطةمعالعكومةتاعدأذلكوخيربإدزربقاشكفي
استغلوقدمفعوال.كاذأمرااثهيقضيحتىأفكاركعلى

مسألتينيطويالمعهفتذاكرهاالبتياألخوجودارالكمد
شايأمعهاجتمعمعيالمذاكرةبعدولكنلدييسقىأننيطمعأ
العرفتهوكماكاذكمايزالالالرزايإذعمر:األخلهفقال
عبادبنالمعتمددروللهفيه.ألحدطمعوالتغييروالفيهتبديل
يقول:إذ

سياسةالخضوعقالوا:
الخضرطعممنوألذ
الدنىعنيتستلبإن

فلوعهبينفالقلب
الطباشرفأستلبلم
نزالهميومرمتقد

ا~سوىليسوبرزت
تسركينفسيوبدت
يكنلمتأخرأجلي
القتالإلىقطسرتما

خضوعلهممنكفليبد
النقيعالشمفميعلىع

الجموعوتسلمنيملكي
الضلوعالقلبتسلملم
فيعالالشرفأيسلبع
وءالدرتحصننىأال .~
دفوعالحشاشيعنصر ت
النجيعبهايسيلإذا_

والخشوىذلىبهواى
الرجوعأمليمنوكاذ



الفروعمتبعهواألصلمنهمأنااألولىشيم

للثأبسطالخالفأسبابالهمالوجيزاالستعراضهذا~
مخامةهذافيوسأموخىممويتهسبيلفىقديمأالمبذولةالمساعي
.الرمالههذهنطارعنهيضقالمسألةمقصىألناإليجاز

الحزبيينوبينبنياالجتماعاتتعاد~الخالفنشوءإثر
الخاصمعرفهبنظاهرسببعننسرأنهوبما.سويتهمصد
باألعمالاالستبدادوهو_الوطنينمنالعاملونوباألخصوالعام
هذهبيحأنإالوتأبىاألمةعلىنفسهاغرضكا~فئةلدنمن

أنرأ~فقد_سلطانمنبهااثهأنزلماالتىالمطلعةالسيطر»
سيطرهكلنبذهوالناشىءالخالفلمشكلهالوحدالحل

لجميعإنصافاوذلكائرأيوحريهالشورىبمداوالعملواستبداد
وامتضهالكريمالمرانوشرعهالعملأقر»لنظامواتباعأملنالعا

وقد.يتبعأنأحوهوالذيالحققوامهاالتىالعامةالمصلحة
الحزبيننردلمنصراوالنورىالحرةبمبداالعملفكرةنصر~
العاملينسخطمنيقينعلىكانوابأنهمذلكوابايةمنهنفوراإال
الحركةداخلألمتبعادياالهبالنظامعلىالمدنجمعفي

األمرأعادواهمإنالحزبيين)(أيفزممتهمومن.العامةالوطنة
إلىعوةاكعلىأصروتوكلما.المخلصينالعاملينبنشورى
أنليكانومابإموار،إصرارامابلواوالشورىالرأىحرسر
يقضيالواجبكانبلالباطلورإءجرياالحقعنلهمأمنازل
بقيوهكذا.العامالصالحسبلفىللحقباالسالمعلهم
إلىالملحةودعوتيادباالعبالحزينتمسكومحورهالخالف
سائردعوىكا~بلخاصهدعويهذهتكنولموالشورىالحرية
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~~ا~ماواإلبعاداليطرقمنعانوااألينالعاملين
ا~آسباميمنهذاوفيبالعملواالستقاللاالنزواءعلى

ءبصرةزيكلعنيعزبالماواألحقادوالضغاثنوالشقاق
فاسهيكانتالوطنيةالحركةمراكزآنهناآذكرلهذاوبيانا

العاملينمنعددفيهاعنافانعزلفاسأماوسالىوالرباط
عمادكاناأليالتصرفسوءعلىومخطاغضباوذلكالمهمين
وابنكعاللاألفرادبعضمنونفورافعال)ال(قوالالعامةالحركة
ماكليعملونمتضامنينمتحدينكانواالذينوالهاشميإدريس
رشيدكاإلخوانالشبابعلماءمنأقرانهمإلقصاءومعهمفي

الهاديوعبلالكتانيوإبراهيمالعراقيعليومواليويالدرقا
ولكنهمحسداابعدوافهؤالءوغيرهماثهعبدبنومحمدالشرايبي
االستقاللفيينكروالمسخطهموقوةغضبهمشدةعنبالرغم
منها.بخيراألحوالالهيبالأنورجاءتهاونلكلتالفيابالعمل
آحمدالسيدبجماعةتعرفجماعاتفيهافكانتالرباطوآما

وجماعةالوزير)(ابنيليمحمدالسيدوجماعةبوهالل،
جماعةوهياليزيديحولالملتفةجماعتناثموودياسالسيد

فردآإالساخطينفيهاالعاملينكلفكانسالوأمااالستبداد.
األعمالمنكثيرفييشارككانالذيالقادريبكرأبوهو«احدأ
الحياءعليهيغلبساذجبسيطرجلألنهسالعنللنيابةرشحوقد

ممثالاتنيرلهذاكالجمىويقادناعقكليتبعإمعةفهووباختصار
سالفيأنمعالا35سنةللحكومةالمطالبتقديملجنةفيلسال
التيالمدينةلتلكوالتمثيلعليهبالتقديمأحقآخرينأفرادأ
رامالتصرفهذاعلىوسخطآعظيمة.الحركةفيأهميتها



العاملينوبجميعبهمخاصحزبإنشاءفيالسعيالسلويون
جماعةبمكناسكانتأنه.ذكرهذاولىالمغرب.فيالمتبرمين
عليهاقضىهناكغازيمحمدوجودلكنمعناللعملمستعدة
نظامعلىجرياوذلكالعمللميدانبروزهادونوحال

والعدومكناسأهللنا:يقولكاننسألهكنافلمااالستبداد،
رجلألنهشقرونابنالفقيههومنهمالذكريستحقمنوكلسواء

ظهرتولماشيئأ.يستطيعال(بضعة)ايواإلرادةالهمةضعيف
فاسفيالمذكور»الجماعاتساثرإليهاانضمتالقوميةالحركة
بمكناسأنعلمنايوماندهاشناأعظمكانوماوسال<والرباط
اندهاشأعظمكانوماالمخلصينالعاملينمنعظيمةجماعة
يتدركانماالدمويةمكناسحوادثبمناسبةشاهديومالمغرب
هذهوعقبوالتضحية.العملميدانفيالفاعلونهؤالءعليه

شقرونبنوبقي~سمنالفرارنهاثياإلىغازياضطرالحوادث
علىجميعهاأقبلتالتيالمدينةتلكفيالحزبيةيشلوحده

القومية.لواءتحتاالنضواء

الحزبتأسيسقبلينكرونعليهمالمستبدالعاملونوفعالأصبح
المدنمختلففيخطينالسراجميعتضمخاصةحركةإنشاءفي

مننعلمهكنالماعظيماحسابالهحسبنابهذاسمعناولماالمغربية
وذلكاالنقامهذالتالفيفعملناوالمتنكرينالساخطينكثرة
لماولكنالعاملينجميعيضمجديدحزبتأسيىفيفكرنابأن

السيطرةإقرارمنوذلكوفاللبغيعلىأسسالحزبتأسس
هذاقاومتوقد.وأعظمأشدهذافكاناالستبداد.واثبات

نشوءإلىأدىالذياألمرالمقاومةأشدالمنكرالتصرف



وخدمةاإلخالصيدعيبمنوأجدرأحقكانوماالخالف.
خالفولوللحقويذعناإلنصافسبيليسلكأنالعامالصالح
وقاعدةالرأيحريةتستلزمهوبمامثلهالعاملينساثرويعاملهواه

وتطوراتالحوادثأظهرتوقدهيهاتهيهاتولكنالشورى.
غيرهوشيآشيآاإلخالصادعاءأنالمغربيةالوطنيةالحركة
ليفسرسبقماواناألعمال.منوالجلالدقفيبمقتضاهالعمل
النظاملهذاواعالنهابالشورىالمطالبةالقوميةالحركةثبات
جريدةعنوانفيالمسطرةالخمسةمبادثهاضمنالصريحالقرآني
الدفاع.

لتسوسةقديماالمبذولةالمساعيبمناسبةذكرهيجبومما

توحياالحزبيينمنطلبتطالماالقوميةالحركةأنالخالف
منآعضاثهانصفيكونمشتركةلجنةبإنشاءوذلكالعمل

أغراضهامنويكونالحزبيينمناآلخروالنصفالقوميين
السعيالعامةوالمشاريعاألعمالتوحيدعلىزيادةا.صاسية

الحركةوكانتالفريقينبينالخالفيةالمسائلتسويةفيالحثيث

وسالمةسريرتهاوصفاءاستعدادهاحنعلىبهذاتبرهنالقومية

القضاءيكفلالصورةبهذهالعملتوحيدأنوتعتقلإرادتها
إلىالمياهواعادةالخالفجراءمنالقلوبفسادعلىبالتدريج

النغرسوتستقيمالجويصفوويومنصابهإلىوالحقمجاريها
لنظاممشروعتأسيسالمذكورةاللجنةتباشرالماضيويتناسى

جميعوإشراكالشورىأساسعلىالعامةالمغربيةالحركة
عليهيقالتصلبعدرسميأالنظام«ذاويصبحالمخلصينالعاملين

المغربيةالحركةوتصيرخالفذثليضمحلوبهذاعاممؤتمرمن



سبيلفيالجهادموفقالنظاممحكمالوجهةموحامتراصاصفأ
قبولهمفيأنزاعبينهذاكلرفضواالحزبيينولكنالوطن.
اتخذواهذابعدثمالقوميين.نحنبنااعترافاالمشتركةاللجنة
فيبالناسيجتمعونفصارواالشعبمععليالقضاءخطة

خاشنأننياأليمانبمحرجاتلهمويقسمونالمدنمختلف
الدعايةهز»فشلتحققوافلماقطبهذايلملمالشعبولكن

أفرادأإليفأوفدواوالتفاهمالتقاربخطةمعيسلكواالمخزية
والقريوالشرايبيعليومواليرشيدعنبالتخليإقناعيقصد

بأنهمالوعودوبذلواالحزبداخلالعملإلىوالعودةوالكتاني
جوابيفكانإلرادتيوالتنازلمقترحاتيجميعلقبولمستعاون

الحركةرجالعناالنفصالأقبلالوأنيجماعةمنفردأنيلهم
للحق.ونصرةللحقغضباقمناإنماجميعاونحنالمرمية
جديدمنمعيالعملفيحقايرغبوذالحزبيونكانفإذا

يريدونإنماكانواوانالقوميةالجماعةكلالعملهذافليشمل
عليالحجةواقامةالجماعةتلكعنفصليقصدمكاياتيبذلك
نفسيةمطامعوراءوساعشخصيةترضياتطالبكنتإنمابأني
عنيصرفنيوالالمحتالين،حيلعليتنطليالرجلفأنا

المنافقين.كيابالحقالتمسك

بهاالجتماعإلىيوماعانياستدمكوارأنأذكرالمناسبةوبهذه
بقصدوذلكبرادةالقادرعبداألخوبمحضربصفروبستانهفي

اليوموقضيناسيارتهفيجميعاوذهبناذلكفقبلتمعيالمذاكرة
إنمامحاولتهأنعلمتولكنيبيالحفاوةفييقمرولمكله
إذالمكيدةافتضحتوآخراآنفاالمذكورالنوعمنمكيدةكانت
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بنالعربيجببستانالحزبيينوجودبصفرووأناعلمت
تسفرعنهماويترقبونالمفاوضةسيركثبعنيرقبونالجليلعبد
فشلعنأسفرتولكنهافيها.يطمعونكانواالتيالنتائجمن

يؤخذرجلكآنيالطجينعلىفيهاعؤلواالتيمؤامرتهم
علىالمقترحةالمشتركةاللجنةمسألةأماوأشباهها.اجينبالطو

التيالمغربيةالوحدةجريدةفيمثبتأخبرهافيوجدالحزبيين
الخالف.مسألةعنالبياناتبعضنشرت

بفاسكثيرةجماعاتبهاقامتا~لتيالمساعياالنولنذكر
العاملين.بينالخالفإزالةفيخبآوغيرها
علىالقضاءسبيلفيسعتوجماعاتأناسعملفقد
سبيلوعلىفضلهم.شكراتهالمهدفييزالالوهوالخالف
ذلك.فيالساعيةالهيشاتألهممناأتعرضاالختصار
القرويين:طلبةمنوتالمزتهالقريمحمدالمرحومآ_لجنة

نظريوجهةعلىوأطلعتهممنهمجماعةفي~يجاءفقد
أنلهمتبينالفريقينمعجهدهموسعواشيآكلعلمواوبعدما
تبلواأنيلبثوالمثمخطتهافنصرواالقوميةالحركةبجانبالحق
لوائها.تحتمنضمينكلهموصاروادعوتها
المميليومحمدالعلجالقادرعبدجمنمؤلفة_جماعة2

الغريقينسعىهؤالءسعيآحثيثآفمشواينالهراري.عاللوالمرحوم
ا~~حا~أنا~يةفيرأواثممعآلحججهماواستمعوا
منمها.فيالعاملينوأخلصأنصارهاخيرةمنكانواإليهاوفانضموا

علىومواليويالدرقارشيداإلخوانمنمركبة_لجنة3
بنومحمدالكتانيوإبراهيمالشرايبيالهاديوعبدالعراقى
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محوعلىالعملبيدهاأخذتاللجانأهممنهوهل0الألعبل
الحقلزوممترخيةحازمامنظماسعياذلكفيوسعتالخالف
حججوعرفتالفريقينبينوترددتالعام،والصالحواإلنصاف

عنالمجردةالخالفحقيقةتامةخبرةوخبرتمنهماواحدكل
أعلنتوالخديعةوالتلبيسوالمغالطةوالسفسطةوالدعايةاألكاذيب
بقيالذيالةعبدابنمحمدأإألالقوميةالحركةإلىانضمامها
استغلواالحزبيينأنغيرالفريقينفسالمالخالفتسويةفيطامعأ
فوعدوهبالعدوةمدرستهتأسيىمنإذاكإليهمنصرفاكانما

انضمامهفي~اإليهبونيتقروأخذواذلكفياألموال~
(937حوادثومنذلهماالنحيازأظهروانيفعللمولكنهإليهم

الحركةلواءتحتمنضوياصارالسجنمنخروجهبعدوخصوصا
مضمارها.فيالعاملينمنوأصبحالقومية

الرباط.أمحيانمنوالبحراويالرفاعيأحمدموالي_لجنة4
الحزب،ممثللمواجهةالرباطإلىيومااللجنةهذهاستدعتني
وكانوايالبحربيتفيتقريباأوكاملةليلةباليزيديفاجتمعت
واألخالطاهرسيديوأخوهالرفاعيأحمدمواليمعناحاضرا
اليزيديمعوالجدالالتناظرطولوبعدسال.منمعنينيأحمد
ناصعةمجلوقالحقيقةللحاضرينتبينوتطورهالخالفنشوءفي

فيحبابهااليزيديإقناعورامواعرضتهاكمانظريوجهةوأيدوا
ليسأنهبدعوىامتنعالحزبممثلولكنواالتحادالوئامإعادة
الوزانيبأنعليهفردوااالجتماعفيالحزبعنمفوضاوكيال
المناقشةإنحيثولكنالصفة،بتلكاالجتماعيحضرلمكذلك
فالالخالفلتريةأساساتصلحإيجابيةحات<قتراعنأسفرت
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<لوزانيبهاالتزمكماشخصيأ،ولواليزيديبهايلتزمأنمنبل
ووفاة.مفاهمةأساستتخذحتىفريقهمعمنهماكليعملوآن
ممثلآراءسوءالحاضرونوعاينرفضهعلىاليزيديفأصر

الرباطلجنةأعضاءأصبحاليومومنذذلكاالجتماعوانفضالحزبية،
األعمال.إلالقلوبعطفهمتجاوزوقدالقوميةالحركا~~أل

إلىيومأجاءبوجدة<الكبيرالتاجربنانيأحمدالسيده.لجنة
الطويلبدرببنانيلدارالغاميعاللدعاكماودعانيفاس

بسطوبعدالفضالءبعضومحضربمحضرهعاللمعفتجادلت
كلعنمجردآجدالنايكونالأناقترحتنظرهوجهةفريقكل
ويمكننظرهوجهةمناكليكتبأنعاللعلىفاقترحتنتيجة
وترددإنكارلكلوتالفيانقوللماتسجيالألكتابةهذهمناللجنة
فيالكتابةسلوكينبغيالأنهبدعوىعاللفامتنعواحجام
نمكنأنعلىافترقناوختامأألحواالحاضرينولكنالخالف
وامضاشييديبخطخررتالغاوفيكتابة.نظرناوجهةمناللجنة
بنانيأ~السياإلىأرسلتهاالقوميونعليهاوافقأنوبعدوثيقة
إليبعثرداعليهافردعليها.ليردعاللإلىنسخةمنهافأرسل
معالجوابيننشراقترحناالردعلىاطلعناولمانسخةمنهبناني

ذلكفيبنظرهاوتحكمعليهمااألمةلتطلعالفتوغرافيةصورتهما
هذافيواستندواالفضيحةهذهتالفيفيسعراالحزبيينولكن
علىالوثيقتينإذاعةبعدمالتاجربنانيأحمدمنصدروعدعلر
ا~~وخال~وعالل.آناأياالثنينمعباتفاقكانالناس
الوسيلةوأنالممقوتاالستبدادهوالخالفسببأنالقومية
الحركةأنهذاوبيانالشورى.بمبدأالعملللقويةالوحيدة



وهمالعشرةتبلغالجماعةزمامهاعلىتقبضكانتالمغربية
جاللةإلى(935عامالمقدمةالمطالبرسالةفيذكرواالذين

نشوءتدءفيبهذاالعملجرىولثنالفرنسية.والحكومةالسلطان

أن~هكذااألهورتظلأنهذامنيلزمفالعلنيةالالحركة

العامةالنهضةوازدهرتالوطنيةالفكرةوانتشرتالحركةتطررت

محكمنظامتأسيسبضرورةيحسونالوطنيةالحركةرجالوأصبح

العاملينجميعإشراكمنالنظامهذاوضعفيبلفاللها.

نوابهميضمعاممؤتمرفيوذلكالمغربمدنساثرفيالوطنيين
حريةمبادىءطبقالرؤساءوانتخابالنظاموضعويتولىالرسميين

الوثيقةعرفتوقدوشرعا.عقآلالمفروضالشورىونظامالرأي

والتضحيةبالعملإخالصهاختبرمفربيكلبكونهالعاملالقومية
بأموالهمويضحوامناالعاملونيعملأنمطلقايسوغفال

ويستبدفضلهميجحدثمالحركةهكذاويخدمواوأنفسهم»

كلهمفالعاملونمغيرة،أوكانتكبيرةشؤونهاتسييرفيمحليهم
واجباتمنعليهمماتقابلحقوقفلهممواءالواجب:مام

تأعولهذابينهم.شورىأمرهميكونأنالحقوقهذهوأعظم
فيالعاملينساثربينشورىالمسألةإعادةالقوميةالحركة

أماالياسيين<رؤساءهمتامةحريةفيينتخبونوهؤالءالمغرب

أبدآ.يجوزفالاألمةوعلىالعا~ينعلىأنفسهمالرؤساءهؤالءفرض
تضمنتهماكلوإمضاشهعاللبخطالحزبيينوثيقةرفضتوقد

وهوجرىبماالعملعلىاالستمراروأقرتالقومية،الوثيقة
كلوأفرغتأفراد،بضعةفيأسسكماالحزببنظامالتمك

وسببالطرق.مشايخبأحدجديرمتزمتتصوفيقالبفيهذا

المغربيةالحركةنظامتأسيسفيبالشورىالعملالحزبر~
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األمرجعلفيبأنتيقنااكزالوباحتاللاالحتفاظإرادةهوالعامة
المراكز.تلكعلىعظيماخطراالعاملينمماثربينشورى

بهتدبركا~الذياالستبدادعلىساخطينكانوافالعاملون
الرأيحريةإلىعنهبالعدوليطالبونوكانواالعامة،األهور

العملقبولإلىألسرعهذاخالفالحزبعلمولووالشورى
فيوألنالمذكورةلالسبابيفعللمولكنهوالشورى،بالحرية
واالنكسار.بالهزيمةواقرارأالقوميةللحركةمنهتنازالبذلكالعمل
الحائطعرضالحزبضربوأهواءهمأشخاصهمطامعسبيلفي

الذينالعاملينحقوقامباألقاوداسوالشورىالحريةبمبادىء
وهكذاالمتبعبالنظاموكفرأالحالةعلىسخطامنهمعددانزوى
فييعملونكانواكثيرينأفراداالعامةالمغربيةالحركةخسرت
هؤالءمثلوقدوتضحيةوحماسونشاطبإخالصميدانها
إماالمنبوذينالمبعدينالمضطهدينفريقالساخطونالعاملون
غيربالمعروفآمروكلاالستبداداتهأخزىعدوانأ.وإماحسدا
له.فاعلالمنكرعنناهوكلبهعامل

كيرانبنمحمدعنهاآوفدتالبيضاءالداره_لجنة
الغرباوي،ومصطفىجلون،بنالواحدعبدبنومحما
وبذلواالفريقينزاروابفاسهؤالءحلفلما.عليبنومصطفى
بخفيالبيضاءإلىعادواولكنهمبينهماالتوفيققصدمجهودهم
بقيفقدجلونابنإالالقوميةالحركةإلىانضمواثمحنين،
.محايدا

وطمعالجانبينبينت00وترفاسإلىقامتطنجة_لجنة6
وزوروهابهاالحفاوةفيأكثرواالذينالحزبيونجلبهافي
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التأثيرقصدهذاوكلبصفرووأكرموهاالسيارةفيفاسضواحي
وطابلذماأكلفيطمعأطنجةمنأتواإنما.عضاءهاكأنعلبها
لمولكنامراراالطعاممعناوتناولواجميلةمقابلةقابلناهمقدونحن
كماحادثناهمبلاجينبالطوةمؤملبالسفسطةعليهمثيرالنرم

معنستعملهكناماإقناعهمفيواستعملناالناسجميعنحادث
ألننتيجةعلىيحصلوالمولما.والبراهينالحججمنالناس
القوميةوالبراهينالحججنظرهمفيعاد~الحزبيةاجينالطو
.الخالففيالحيادموقفوامخذواطنجةإلىرجعوا

والفقهاءالشبانخيرةمنأفراداضمتلجنةاألخيرفيتآلفت_7
فحصاالخالففحصتوقدوالمالكينوالتجاروالقاول
الرأيذويمنكثيراواستشارتالجانبينحججإلىوامتقعت

القادرعبداالخبهاالقائمينمنعلمناوقد.وخارجهافاسفي
قالكمابصفتهباحثاساثآلعاللوبينبينييتردأكاناأليبرادة
القيامتستطيعحتىسريةبقيتالتيالمذكورة~مندوبألنا

علىعازمةاللجنةبأنبرادةأبلغناوقد.قيامأحسنبمأموريتها
تتوفقأنهافإماالخالفتسويةقصدالممكنةالجهودجميعبذل
وتحاكمهاالضالةالفئةعلىشعراءحرباشنأنهاواماذلكفي
منوغيرهاوالمجالتالصحفبواسطةملفهابنشراالمةلدى
فيا_~ععقداللجنةقررتاألخيروفي_واإلذاعةالنشروساثل
0شبينظا~~و~لاالزانييحضرهبرادةالقادرعبدسر
إلىبرادةمعذهبتوفعالالحزبيةعنوالثانيالقوميةعناألول
أكنولمالمسائلبعضعلىيطلعنيأنأرادأنهبدعوىأأره
.وخرجالغرفةفيتركنيدخلتفلماالمقررباالجتماعشاعرأ



اللجنةأعضاءبعضجاءثمالفاسيعاللمععادقليلوبعذ

تأجيلعليهماقترحتأنيغيرذلكإلىفأجبتهمبالواقعفأخبرونا
وفودلوجودوذلكالبقاءأستطيعالألنيالغلإلىاالجتماع
منمقررمحاماجتماعقصدالليلةتلكالبيتفيعنديالقوميين

فكانالوزانيإبراهيماألخوإنابةذهابيعلىاالصفاقفوقعالحركة
شقرونبنإدرسىاألخوانأتانيليآلالثانيةالساعةوفيكلههذا

التيالوثيقةمننسخةيحمالنزاكوربنالمكيبنومحمد

إبراهيمبحضورالليلةتلكجلسةفياللجنةقراراتفيها~
علىأشهدتاللجنةأنوخالمتها.الغاميوعاللالوزاني
فيواالندماجالحزببحلجماعتهوباسمباسمهتعهدهالغامي

بمبدأعمالالحديثالنظاملتقريرعاممؤتمروعقدالقوميةالحركة

ادقاععنوانفيوجعلتهالحركةإليهتأعوكانتالذيالشورى
للجنةبهالتزمبماعالليعترفولماألساسية،مبادئهاجملةمن

بعدخصوصاالباهرالقوميةالحركةنجاحمنتحققعندماإالالصلح
هذاعلىدلومما.إليهماالشعبوميلوالدفاعالنعبعملصلور

الشعبعملعلىالشعبإقبالللثمكمجاآلتتركالبصورة

كسدتأنهحينفيعظيماتهافتاعليهمايتها~كانفقدوادفاع

فيالحزبيونعملوقدمفرطأكادأالشعبيوالعملاألطلس

فيالقوميةالصحفقراءةشيعتهمعلىفحظرواهذالتالفيفامى
إذ،الشعبيوالعملاألطلسقراءةعلىآتباعنانحضكناآنناحين

الباعةطلباتتفترلمالحزبييندعايةعنوبالرغمألشياء،تتميزابا~

الدفاعبلحوقدالطبعمنيومكلفينزيدكناحتىوالمشتركين
إن:المذكوراناألخوانليقالثمأسبوع.كلفيآالفعشرة



الحزبيينالنخراطتنفيذاوذلكعاللعلىكتابةاشترطتا~
الحركةمركزفيموعدالهذانضربأنالقوميةالحركةفي

وطالبينحزبهمحلمعلنينوأصحابهعالليأتيناثمبالقطانين
هكذاالشرطهذاتنفيذنقبلالبأننافآجبتهماالحركةفياالندماج

الصلحفؤسسأننريدالونحناإلخوانألولشكمذلةفيهألن
المالغيرنانرضىالأنناكماوالمغلوبالغالبآسامىعلى
إلىاإلخوانأولشكأدعرأنعليهمااقترحتلهذاألنفسنانرضاه
ويحلونمحترمينمكومينفيأتونناعشاءأوغذاءتناولبقصدبيتي
الوديالجوهذاوسطوفيبهممحتفىضيوفمحلالبيتفي
فيالمقررالمؤتمروأمافيه<المرغوبالصلحيتمالحفاوةوهذه
خطراالعجلةفيألنأشهراتأجيلهفرأيتاللجنةوثيقة
فيهاتخمدكافيةمدةاالنتظارمنبدفالالجديد،االتحادعلى

فياذمنهايقصدالقلوبمنالنحنا،وتضمحلاألحقاد
مجاريهاإلىالمياهتعودماوبمجردسابقأإليهجروماالخالف
ممثليجميعيحضر»عامامؤتمرآنعقانصابهإلىالحقويرجع
وممثآلالشورىأساسعلىقائماويكونالعامةالمغربيةالحركة
األخوانذقبلالمغرب.فيالشعبيائياسيللرأيتمثيلخير
عليهمامزيدالماوالثناءالفرحمنوأظهراقبولخيراالقتراحهذا

سفارتهمابنتيجةليخبراهااللجنةإلىوعاداالنخةمنهماومناولت
الجديدالموقفلدرسالقوميةالحركةاجتمعتالغدوفي

فروعجميععلىعرضهابعداقترحتهاالتيالخطةعلىوصادقت
ورعيااالستبدادوعدمالشورىبمبدأعمألبالمغربالحركة
عرضبقصدالمدنإلىسافرتوفعالالحركة.فيالمقررللنظام



علىفيهاالقوميةالحركةرجالواطالعالصلحمسآلة
حتىبالبيضاءحللتماآننيوصادفبهايتعلقوماالوثيقة
إلىفاضطررتبالحميات.وقعماخبرالصحففيقرأت

حتىلفاسو~وماللطوارى،استعدادألفامىالرجوع
ومكوارالفاسيفاعتقلتالمقاومة>فعلةتنفذالحكومةأخذت

تسويةسبيلفيمقررهوبماعمآلونحنالجليل.عبدوابن
أحضرناآنفا.المذكورةالوثيقةأساسعلىالصلحوابرامالخالف
ذلكفيالكليتضامننالهموأعلنابيتيإلىوالهاشميإدريىابن

وألزمتعريينبالنواالحزبمركزإلىذهبتاعتقالولماالموقف
مغربيةحركةإألآنزاكيبقلمألنهاعتبارآبإغالقه،بهمكلفاكانمن
اتخذتأنكلههذامنوكانبوحاجبدرببيتيمقرهاعامة

ضحاياآكثروكان.،937حوادثفيبارزأموقفأالقوميةالحركة
بالءالمعركةتلكفيأبلواالذينالقوميينمنالحكومةبطثي
وذلكسنواتعليلةبالقوميينتبطشىالحكومةاستمرتوقدحسنأ
فيالمتوسطةاللجنةأعضاءأماوقساوة.وضغطأونفيامجنا
الفقيةوفيهمالقوميةالحركةإلىبدورهمانضموافقدالصلح
منوجميعمحمدسيديوابنهكنونالسالمعبدسيديالعدل
يفعلوالمالقومية.الحركةإلىوانضمواالصليى،مسرلةفيتدخلوا
كلهاالجماعا~وهأ»جانبنا.فيالحقبأنمنهمعلمأإألهذا
قدتكونآناليمكنوكهوألشباناالناسخيرةمنمتألفةوهي

آنأحقالحقوانمامنكر.علىوتواطأتباطلعلىاجتمعت
يتبع.

األحقادتذ~الشدااعندبالقول:عمألالتضامنإعالن



أعلناونعنمظلومأ.أوظالماأخاكانصرالمشهور:وبالقول
اتخذت_ولوكانبفضيلتهاوعمألالقوميةلواجبا~عةا~هن
تضامنتلماالحزبعلىففذتهاالتيالتدابيرالحركةمعالحكومة
البالدمنهماثهأراحقائلين:الحكومةلبطشوالرتاحوامعناشيعته
شروعصبيتهاو.باطيلهابروحهاالحزبيةيشلونكانواوقدوالعباد.
وهمتفتر،الالشريرةورواياتهمهذايومناإلىزالواوالتمثيل.
علىثباتاإألنزدادالولكنناشأن،فيساعةكلبليومكلمعنا
لناموسطبقالألصلح،البقاءبأنوايمانأمحنة،كلفيالحق
خلقهيالثهسنةوانسان<وحيوانجمادمنوالمخلوقاتاألكران

تركتكماومركزهجرائد»للحزبالحكومةتركتوقا
الحزبمنعتوانماومركزهاجرائدهاالقوميةللحركة
قوانينعنوبالرغمالحكومةإذنبدونأسساألنهماومركزه
الحجةوأعطوهالهاالحزبيينمنتحدياهذااعتبروقدالحكومة
اعتبرتهاألياألمرجهاراالمصحفعلىالناسبتحليفعليهم

منيصدرإنماذلكإذحياتها،ضدموجهةمؤامرةالحكومة
بذلكوترومأعه:ثهاعلىالقسمتأخذالتيالسريةالجمعيات
اإلدارةرؤساءعلمولماالقائمة،الحكومةلقلبالعمل

سألنيالحزبعنالدفاعأرومأنني.جوبتيمنالمذكورون
لسنابأننافأجبتهالحزب.دونفريقونحنهذاسببعنأالجي
جرىماكلوانماموكذلك،ليسبالخالفينعتماوأنفريقين
فيواحدصفإنناسوانا.تهمالمحترمةداخليةمناقشةإلينا

القوميونعلمولماالحاضرينيدفيفأسقطوالضراءالسواء
ألقيإنالحزبمعالتضامنوجوبوأكدواعليهاوافقواأجوبتي
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التضامن.قروناوهكذاأعضاثهعلىالقبض

تجدأنكإلىنظركألفتالمتقدمةالبياناتعلىوزيادة
تلكومنالمغربيةالوحدةةجريلفيالخالفحولكتابات

إليهفارجحالخالفنشوءعنالقوميةالحركةنثرتهبيانالكتابات

التيوفيا.لوسالةهذهفيلككتبتهبما~قصهلموانيأودتإن

تفاصيلجميعيستقصيمتسلسلمنظمتاريخوينتسبقتها
بلوالرسالتينالرسالةنطاقيعهالطويلعملفهذاالخالف

ا~تحتاآلنهيليستوثاثقاعتمادسفركبيروالىالىيحتاج
خفيفةإلعامةولوتلمأجعلك.نلككتبتهمماقصديكانوانما

أكونأنوأوجوعليهالطارئةالتطوراتو.همالخالفبجوهر
جولةالمثل:وفيللباطلونقضأللحقإحقاقأذلكإلىوفقت
الساعة.قيامإلىالحقوجولةساعةالباطل

جعلتناالتياألسبابعنقليآلأتحدثأنهذابعدعليبقي

مننستطيعمابكلوننصرهاالمغربيةالقوميةبدعوةنعتصم
الحركةأنإلىكلهاترجعاألسبابفتلكوتضحية.وتفانإخالص

إذالمغربيةالقضيةمعهتطررتكبيراجديدافتحأكانتالقومية

هذاوبيانوالنظام.الصراحةإلىوالفوضىالغموضمنخرجت
حركةسميناهابهذاقوميةتكونأنإآلأبيناالحركةإنشاءعندأننا

فيالنافذةالقوانينتمنعهنظامفالحزبأخرىجهةومنحزبأ.ال

أنوالمصلحةوالدادالحكمةمنإذاكيكنفلمب،العف

بهذهنتحدىوأنفاسدة<أوكانتصالحةالقوانين،نخالف
وقهحسر´بهاشهافحسبأنوجبهالتيالحكومةقوةالمخالفة

لهواانخذواحزبهمأسوايومالقوةهذهأنفسهمالحزبيونجرب



أتتفقدإلخخاصةبطاثقفيهلالنخراطوجعلوامعلومةمراكز
يستطيعواولمالبصرلمحمنأقلفيالحكومةقوةهذاكلعلى

وعبرةدرسهذافيفكاندفعا.والردأله

مرةألولأنهاذلكجديدافتحاكانتالقوميةالحركةإن~
هذهأصوللألمةأعلنتالمغربيةالوطنيةالنهضةتاريخفي

الصريحالتوجيهووجهتهاالعمل،مناهجنهاورسمتالنهضة
وحده.وللحقبالحقعاملةقوةالمغربفيفأصبحتالصالح
جريدةصدر.بعدخصوصانفسهاعنالقوةهأ»أعلنتوقد

!لمغربفينوعهامناألولىهيكانتفخر__والالتيالدفاع
فيماوالبديهياتالساميةالحقائقمنوبهافيهاتجلىبماوذلك
المغربية.والواجباتالقوميةالحقوقبين
وسارتمسماهطابقاسمأفكانتالدفاعجريدةصدرتنعم
أمةخيركنتم~9وجل:عزبقولهعمألأقومهوللذيتهديسيرهأ

وتؤمنونالمنكرعنوتنهونبالمعروفتأمرونللناسأخرجت
إلىعونيلامةمنكمولتكن9:تعالىوقوله<9باثه
شعارها:جعلتحركةلسانالدفاعكانتإلخ....9الخير
جيلهوإنماالحاضرالمغربيفالجيلالوطن.ليحيىنموت
منافردكليدركهأنيجبماهذاالحق<سبيلفيتضحية
القوميةالحركةبررتوقدالعاملين.منواحدكلبهويعمل
المحنةفيوثباتاتضحيةالعاملينأكثرأنصارهافكانشعارها

مكناسحوادثالكانتعليهاتهعاهدوامامدقوارجالوالبلوىط
هم.القوميونوكانالدفاع_مناألولالعددصدورإثرالدموية
(937أكتوبرمظاهراتكانتثمالكمأة.وجندهااألبطالفوارسها
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المسؤلياتأعظمفيهاوتحملواالطولىاليدفيهاللقوميينفكانت
حوادثكانتثمومفاداة.تضحيةالناسأكثرفيهاوكانوا

أكثرإنبلفعالةمشاركةفيهاللقوميةفكانت6944سناالستقالل
هذهإلىإشارةإألهذانذكرالونحنالقوميينمنالضحايا
وتنصرالواجبإلىالدعوةعلىتقومإنماالقوميةوالحركةالمقيمة
سبيال.ذلكإلىاستطاعتكلماوالتضحيةبالبذلالواجب

الوطنليحىنموتشعارها:القوميةالحركةجعلتوكما
اإلسالم،:هيالتياألساسيةمبادثهاكافةللناسأعلنتفقد

والشورى.والعرش،والوطن،والعروبة،

عنهالدينإن9يقول:إذلنااثهرضيهمارضيناقداإلسالم

نعمتيعليكموأتممتدينكملكمأكملتاليوماإلسالم،اله
بنعمرقال_كماقومفنحندينآال.اإلسالملكمورضيت
فيغير».العزفالنطلبأعزنااثوباإلسالمقدعنه،اشرميالنعاب

ونصرمختلفغيرثباتبالداختلفتإذاويجمعنا
(شوقي)

إلىنمتونحنالعروبةبأمرنعتصمالكيفالعروبة:
ءمبينعربيوالقرآنالعرب،أفضلفنبيناشتى؟بأسبابالعرب
عربية،بمآثرطافحوتاريخناعربية،وحضارتناعربية،ولغتنا

مادةوالعربالعروبةبدعوةإسالمنافعززالكيفوباختصار
.الخطاب؟بنعمرقالكمااإلسالم

~المأثور:بالقولعمالنصرتهفيونتفانىنحبها~لحز:
اإليمان.منالوطن



عزبقولهعمآلالوالءلصاحبهونخلصبهنتمسكالعرشى:

األمروأوليالرسولوأطيعوااثهأطيعواآمنواالذينأيهايا9وجل:
وصللوليهالطاعةواخالصبالعرشالتمسكفيإنثمال.منكم

المغربيةالقوميةالوحدةيشلمنوأقدسبالعافي،الحاضر
فياألمةنهضةعليهترتكزعمادو)قوىلها،ضمانوأعظم
هوبلللوطنمصغرةصورةهوإنمافالعرشوالمستقبل.الحاضر
ونهضته.حياتهفيللوطنرمزخير

وأوجبهالعقلإليههدىسياسينظامأفضلهيالشورى:
شورىوأمرهماألمر<فيوشاورهم~9يقول:إذالكريمالقرآن
العرش،الوطن،العروبة،اإلسالم،المبادىء:فهذه.9بينهم

إليهاودعتالقوميةالحركةعليهاقامتالتياألصولهيالشورى
وتفانإخالصكلهسعيانصرتهافيوسعتجريثةجهريةدعوة

فيوأعلنتهاالقوميةالحركةاتخذتهاالتيالغاياتأماوتضحية.
بالدنا،فيأحرارالداخل:فيفهيالدفاعجريدتهاأعدادجميع
استعبدتممتىعمر:قولاألجنبيةبالسلطةكفرلضيوفنا«كوماء
مناألمةتمكينغايتهابأنالقوميةالحركةجهرتوبهذاالناس.
الضيوفأبصفتهماألجانبمعاملةمعواالستقاللالحريةنيل
العربيةالجامعتيننحوبالواجبالقيامالخارج:وفيسادة

أبوابعليناربيةاألوالمدنيةاقتحامعنبالرغمفنحنواإل~مية،
الواالستعباد،السيطرةنير__موقتأرقابناعلىوفرضهاالوطن
أمتنانعتبرزلناالبلعزنا،مباعثفستدبروالأصولنانجحد
المجموعهذاوانماكل،منوجزءامجموع،منقطعةالمغربية
واإلسالمية.العربيةالجامعتانالكلوهذا



بلوغاياتلهامبادىءبإعالنالقوميةالحركةتكتفلم
باالستعمار،عنهمعبرتأألاهأعداءكذلكلهابأنمرحت

والجهل.والضعف،واالستبداد،واالستعباد،

النفسعلىعتماد9ابأنهاالحركةفصرحتالعملوساثلأما
.اثهمنالعونواستمداأ

القوميةوالحركةوشرارهاووساثلهاوغاياتهاالقوميةمبادى>تلك
القليلفيبمقتضاهاعملتبلمجردآبهاالمجاهرةعلىتقتصرلم

وعملالدفاعجريدتيوفي.ومشاريههاأعمالهامنوالكثير
للباحث:مقنعخيرالشعب

اآلثارإلىبعدنافانظرواعليناتدلآثارناهذه

القوميةالحقوقميثاقهو:فليكنمثاآلذلكعلىشئناوإن
أنيصحالميثاقفهذاأعداده.منسلسلةفيالدفاعنشرهالذي
الحريةسبيلفيالمجاهدةالمغربيةاألمةدستوريكون

تسعمنذأيأوآلتولتالتيهيالقوميةفالحركةواالستقالل.
نظامإلىدعتفقاواالستقاللالحريةبطلبالجهرسنوات
واالستبداد،واالمتعباتاالستعمارعلىالحربوأعلنتالشورى،
كلوعززتلضيوفناكوماءبالدنافيأحرارلها:نداءواتخذت

القومية.الحقوقميثاقهودستوربمشروعهذا

الحزبعملفهلنشأتها،منذالقوميةالحركةحقيقةهذه
جريدةوهذهاألطلسجريدةفهذهذلك؟منشيثآلهاالمناوىء
جريدتابهجهرتممابشيآجهرتاهلأيضأ،الشعبيالعمل
السؤالهذاعنجوابخيرالدفاع؟وباألخصالقوميةالحركة

وه



الحزب.وجويدتيالحركةجريدتيبينالمقارنةفييكون

الحركةكانتوقتماأنههنانذكرأنيفوتناالهذاعنوبالرغم
والعرشباإلسالمالتمسكاألساسيةمبادثهامنأنتعلنالقومية
فيالحزبعننائبينبصفتهماواليزيديالجليلعبدبنعمرأدلى
مستعدحزبهماأنمفادهبتصريحاالشتراكياالتحادمؤتمو
القوميةالحركةجعلتووقتمابالمغرب،اشتراكيةحكومةلتأسيى
واإلسالمية،العربيةالجامعتيننحوبالواجبالقيامغايتيهاإحدى
العربيةفلسطينمعللتضامنالمقدسالوجببهذاعمآلوهبت

اثهبيوتفيسلميأوتظاهوتالمناشيرفورعتالشهيدةالمسلمة
فياألعلى،اإلسالميالمجلسلرئيسالمغربمشاركةوأعلنت
ورامواالقوميةالحركةبمعارضةالحزبيونقامنفسه،الوقتهذا
المساجدإلىوالدخولفدائناتلبيةعنبالقوةالمسلمينصد
فيالمسلمينالعربإخواننامعالتضامنفيالمشاركةبقصد
اسمهفيهيذكرأناثهمساجدمنعممنأظلمومنطقطارائهساثر
لهمخائفينإألخلوهايدأنلهمكانماأولشكخرابهافيوسعى
حاولوهكذا9مهينعذاباآلخرةفيولهمخزيالدنيافي

يوالونالحزبيينرأينابلوالصهيونيوناليهودمحجزعنهماالحزبيون
علىبهمويحتفونوأضرابهلوكاشرهطمنالصهيونيةزعماء
جرائدهم.فيالحفاوةهذهويسجلونالمالمنومسمعمرأى



بفاس.الجنفي

الباشابمحكمةفبقية(937أكتوبر29فيعليالقبضألقي
()ء»ه~)(كوجي)الكمندارأثناءهايزورنيكانأيامثالثة

كلوفيالجاريالرسمياالصطالحفي...المخزنيالمندوب
.الماجرياتفيويحادثنيالجريدةإلييحملالزائركانموة
وأنهمؤقتأكانإنماإذاكبالمحكمةوجوديأنبهليصرحومما
المدينةفياالطمئنانيسودمابمجردسراحيإطالقالمتوقعمن
منوراءهعماأتساءلوصرتريبالتصريحهأافنداخلنيوقا
المجامالتمناأليامتلكفياكتنفنيماوانوخلفياتيانب

أنعلىاألحوالاثنقردلتوقدوتساؤآلريبةادنيلنوالممانعات،
فيفعضعتيقصا«الخديعةالمكرقبيلمنكانإنماكلهذلك
وحياريظنون،كانواماساءوالخطة،الموقففيوقهقرتيأالمبل
تلكمرت.الضالل؟إالالحقبعلوهليشتهون،ماوبينبينهم
فأيقنوهدىبصيرةعلىشهوالحمدوأناوكيدهابمكرهااأليام
نفرليلةذاتأتاناأنهذانتيجةوكانت.تؤامريممبملالظالم
سيارةفيفساقرنيالباشابخليفةمصحوبينالفرنسيةالشرطةمن
الشرطةمركزفيعزبواالذيناآلخرينالضحايامعالسجنإلى



األصفادفيمقرنينجميعانقلناأماموبعدعذابشرريةالكوميا
كماألنهمحاكمتنابقصدوذلكالخميسبظهرالقديملبرجإلىا
وطنيون<<أنناالمخزنعند«أثبتالمندوببمحضرالباشاقال

استقبلنيالحكمحجرةإلىوصلتولماعليهنادوامنأولوكنت
معأحاكمالإننيلي:وقالالمعهودةبمجاملتهالمندوب
منفوجيسالعقميعودأنإلىموقوفةمسألتيراناآلخرين
أمرثمالفرنسية.الحكومةمعللمذاكرةذهبحيثباريى
فلماالسجنإلىددبمرافقتيدد(الجندرمة)العسكريالبوليس
كبيرةسيارةوركبنايسراهمعيمنايالرئيسالضابطسلسلانصرفنا
عينسجنإلىالطريقأثناءوفيالجندرمةمنلفيفمع(كاميون)
ويظهرولطفأنسحديثيحدثنىالصفاأفيقرينيأخذقادوس
أولشكمعوجودىعلىوالتحسرصار،ماعلىالتأسف
والآسفغيرألنيمطلماللتحسرداعىالقلت~:<0أدالهمجيين

وقدكلهاألمرهذاعذرأبوأنيمعلمأنوكفىنفسيعلىحير
وزيادةومسؤولياتبعاتمنفيهماجمعورسميأجهاراتحملت

فكانالشعب<<.أدعملصاحبفالنبأنىأعرفك،اإليضاحفي
امتتبو_ودلقلمابابمنالسامعينآذانفيالجوابهذا

بهزمكتفينشفهببنتينبسوالمالذينددحفظيددففوسفيأثره
النظرات.وتبادلالرؤوس

الباشوية<0التفتيثىد«محكمةمنالمعتقلونعادساعاتبعد
علىلهمعمابآمختلفةبأحكامعليهمحكموقداالستعمارية

قاتلهملالحتالل،السلطةباسمالالمخزنباسمالوطنيةجريمة
معالبرجإلىنقليأنإذاكلياتضحوقدفكون!يوانىاثه



أبتالغاشمةالسلطةفإذالمكيدةسبيلعلىكانإنماالمتهمين

المناظرمنوانقهاوماالبوليسيةالروايةتلكمشاهدةتحرمني.ذ

شأنهامنالتيالشرطيةواألساليباإلرهابيةوالموا~العسكرية
ددالمعارفيندد.عضدفيتفتأذ

حيثالصحراتإلىالمعتقلييجميعأخذيوميناويومبعدثم
أيامأنبقيتأناو)ماوجحيمأ.سقرآلهمأعدتالتيكولميمةنزلوا

تفترلمالمدةتلكونينوجيىالطاغيةأوبةانتظارنيبالسجن
القرنيونالحراسيحدثنيكاذفأحيانأالظالمينمكايدعني

إنكممرة:ليأحدهمتولذلكمنالكيدعليهايدوأحاديث
والسرتأذذوالرأتعينالماالمرةهذهنيستصادفوذ

مننوجيىرجوعالحديثهزأومادفرجل.تلبعلىخطر
الليلةونيشأنينياألوامرفأعطرناسبمطارنزلوقدباريى
إلىائسيارةنيوساقونيشرحيمعرمةالجدريسجاءني
ثمالبيضا>إلىلقليخامةمركبةنيهأعدتالذيالقطار
الكوميارسمعتناسلمحطةالقطارمغادرةوقبلمراكشر.
)7ه«دء»»«ءه>(ءاكيأوهازبانيته:يقولاألمنإدارةرشيمى
الياسةعنشتىأحاديثكانتوإنماهذامنشي>يقعلمولكن

باية:الزأحدليقالهومماالعالميةوالحوادثوفرانكرالمغربية
بالزماذعديعبرةالفأجت:سوات!عشرإمدةمن.طولهاما

مععلةكلوفيالغاية.ياربفيطالت<ولوبالصحة،ومرحبأ
وموالمنالتحققبقصدالشرطةمننفريصعدالقطارفيهايوسو

منتيإنالتصدهجوممنتتخوفكانتالسلطةفلعل0ددسالميند
األسر.تيدمنوالفرار:ئتودمنيتغشىكانتآوالزبانيةيد



تسهيلمنبفاساألمنرئيسبهأوصانيماهذايؤكلومما
معهماالشدةارتكابيوعدمالسفرفيبيالموكلينعلىالمأمورية
سيارةفينقلتش6مراومن.بمثلهاشدةكلسيقابالنألنهما
مقابلةاالستعالماتمكت_رئيسقابلنيحيثيرآكإلىبوليسية
نظراالمكتبفقيهدارفيأبيتأنمنيطلبو~جاأجميلة
دراجاتمأوىإلىساتزرمنمرآأمرولكنهذلكفقبلتلرمضان
مسقفمغبركرا-عنعبارةوهوالمطافى،أصحابوآالت
هناكفقضيةبالبحصيردمفروش0مظلممخدعوبداخلهبالزنك
بالرملمحشوةمخدةأهديتوقدبسالحهالحارسوبجابنيليلتي

ددأشكرددأنأردتالصباحوفيحواثجيبعضمححذاثيفتوسرت
منوواضح.اختفاءاختفىولكنهضيافته<<أدحسنعلىالقبطان
السلطةأنبمخاشنةوانتهتبممانعةبدأتالتيالمعاملةتلك

كيديتريدكانتغيرهامنبإشارةأونفهاتلقاءمنالمحلية
شدةبذلكزادتبالعكسالتيالمعنويةقوتيوضعضعة
جميلةمقابلة_)0(ده_أوباالقبطانقابلنيتزنيتوفي.وصالبة
تلكمنأكاديرصاحبتبرئةمحاوآلخاطريلتطبيبجهدهوعمل

سوءإلىنسبهاوالتي~زعمكما_مقصودةتكنلمالتيالخشونة
د«ضيافةددفيقضيتهاأيامعشرةوبعدالرئيس!ألوامرالمخازنيفهم

سوس،أقصىفيبأسااألولمنفايإلىتوجهةالمحليةاإلدارة
قائآلالحصنإلىبيدهرفيقيالضابطأشارأسامنقربناولما
ففطنت.بكمقيدةهناكستقضيهاالتيوالماقمقركهوذلك
أحسفلمابذلك؟تعنىماذا:وجههفيوصحتوالمكيدةللدس
نحويالقصدسوءعنهوينفيالكالمفييتمتمأخذوسخطيغضبي



التيالرسميةالرسالةعلىواطلعالقبطانمعتقابلتوقتما
تضامنيهو~سببأنتصريحاتهمنعلمتالضابطلهدفعها
أ»أ(فعلتماكلمنوبصيرةبينةعلىإني:لهفقلت.عاللمع
ر..روردرررورمر.ررمرزر.~.ررومرمررررمروو.رم_ررررمرر

القبطانإلىرسالةخررتثمشهراعشرأربعةمكثت.ءد_د»
ومعوعدواناظلما~إطالةعلىاحتجاجرفعأسألهالمذكور
عانياستدالغدوفي.نفسيحريةمنتمكينيمنالسلطةمطالبتي
قبلالرباطفياجتمعإنه:قائالالرسالةعنليوتحدثالقبطان
خبريعليهفقصعنيسألهالذيفوجيسبالجنرالبأسابيعذلك
الجنوبمنإرجاعيعدمعلىمصممأنهفوجيسلهصرحوقد
عليهمالمحكومالسنتينقبلأيالسجنمنوفقاثيخروجقبل
تبلتإذاإألاللهم:بقولههذاالقبطانأردفسكوتوبعد.بها
لكأكتبلمإني:لهفقلتشروطه،الجنرالعليكييأن

محتجالككتبتوإنماأحدمنعفوافيهاأطلبولمتوبةرسالة
إدارةوبينبينيذلكفيواسطةوأنتغيرالومتنصفأومتظلمأ
يرىإنهفقال:.وكفىاألمريهمهممنإلىكتابيفارفعالرباط
مشاأةبينناحدثتهذاواثر.المقيمموقفيعلمدامماعبثأذلك
حولالقومتجمهروقدعقباهتحمدالماإلىتفضيكادتكالمية
.الصاخبةالخصومةمنفيهيقومماوالىلنايتسمعونالمكتب
القبطانإلىبهابعثتطويلةرسالةخررتمسكنيدخلتولما
وماالعلياالمراجعإلىطلبيرفعمنوامتناعهتصرفهعلىاحتج
نفسيفيلتضعضعكتبتماأكتبلمإنيوخالصتهلهقلته

يجثومغلوبالستوبعبارةموقفيفيوهزيمةخطتيفيوقهقرة



للعفووطلباوتوبةوندماوصغاراذلةالغالبأمامركبتيهعلى
وقدوانصاف.حقوطالبوافطهادظلمفحيةأناباروالسماح.
حت،الشرفيتدربضابطيليقالالذيموقفهالقبطانعلىعتبت
سيرةالواقعفيتسيرالتيالفرنسيةالسلطةخطةوانتقدتقدره،
وكتابسامةمنفرنسارجاليروجهاكماالفرنسيةالدعايةتخالف
بمحضرالقبطانعانياستدالغدوفيوخارجا.داخآلوعلماء
الجوابووعدنيرسالتيبتسلموعرفنيعنده،ضيفاكانضابط
البعثيومإلىأمرهاأخروبهذاالمناسب!الوقتفيعنها

فيالباطلأنطقهبعدماالمرةهذهفيالحقأخرسهوقدوالنثور.
األخرى.المرة

السلطةفظنتالسجنمنأصدقاثيوخرجالسنتانمضت
تظفرمحساهامكايدهالتجديدسانحةفرصةتلكأنالغاشمة

كسائرحريتينيلالىإذاكأتطلعكنتأننيافترضتفقابمنيتها،
عضديفيللفتالنفسيةهذهتستغلأنفأرادتوفقاثي
منأيضأتمكننيأنبدلأنهاوالخالصة.معنوياتيوتحطيم
عماتقدالمنفىفيحالتيتحسناألقلعلىأوالحرية
الحريةشبهفسلبتنيتستطيعمابقدرعليالتشديدإلىبالعكس
مراقبةتحتحجرتيفيوحبستنيبالمنفىعنديكانتالتي
أشهرخمسةواالضطهادالضغطهذاطالوقدالمسلح،الجنا
جاءومرةواحتجاجأسرخطأالمحليةبالسلطةصلةكلفيهاقطعت

فرفضتأرا»أنفحاولأسا،إلىتزنيتحاكمشاردونالكولونيل
تقابلنافلمالمقابلتهعاثياستدمنمناصايجدلمثمرفضأذلك
وأناالحصنداخلالمكتبإلىالحجرةمنإليهذهبت_وقد



حاشيتهمنمباطثالثةأمامليمرح.الملحبالحرسمكتف
والذنربالخطايامنلحوذالطانيهيتطهيمطهرعنعبارةآسا،ذ
9»دد)دء«»وء»مء»أه»هأ~(»ه.آلجةإلىبهميمعاأن<تبل

المطهرمذلةأعتقدالبأيناجبته.أأ)»هه_ء)ه>د9دأه«»د
النانااخرىجهة0وهحسر،سلموأنانيةبالمراخامةألنها
الحياةشؤوذنيللتفكيراماييتعالزماذأذأيشابأزلت

وقد.هرممنرجلألنهللكولونيلاعترعتوبهذا.األخرى
الرجل.لى1وونظخفيةفابتمواالتعرينىلهذاالحامروذنطز
.خلة

:بأقةأشهرخمسة
فقطأشهرخمسةمكثتحيثأقةإلىأسامننقلتأشهربعد
فيالقبطانأسكننيوقد.الحراسةوتلكالضغطذلكعنيرفعوفيها
بيويرفقبأجناحهيلينوأخذمغيرروضذاتجميلةعصريةدار
.إالنةمتليننيالمالطفةهذهأنباطأليتوهموكانالرفقوسعهما
يكيدنيأمبحعندماا~اهنةالخطةهذهمنالقصدظهروقد

فيكانتوكلهاوالتقدموالودادكالمغربالعربيةالجرائدببعض
فرنسابتمجيابللللطةبالتملقمليئة()940(الوقتذلك

لكانتالمخزيةالدنيئةالكتاباتتلكجميعوأن.لهاوالتسبيح
القبطانليأهدىومرة.األفثدةفيالحوازفعلنفسيفيتفعل
حضارةعنلي:لفيالللهاشميمقاآليتضحنالسعادةمنعددا
التمدينيةمآثرهاعلىمفرطوثناءلفرنساإطراءوكلهأرفوتفيف~
رجا،نفسيلهارجتعنيفةصدمةالمقالهذافكانلتبتافيال
أدريالحاثرآوصرتبالنابلالحابلعلياختلطخاصةوبهذا
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مداثحد»0دواإلخالصالغيرةلدعاةأقرأأصبحتحتىجرىماذا
الحقيقةفيكلهاكانتوانماوالوطن،الملةأعااهبهايطري
وطعناتووصماتالمضطهدالشعبوجهفيولطماتصفعات

الشرفصميمفي
يقول:حيثالباروديساميمحموددرولله
حياتهكانتالموتخوفذلوفي

يؤدهحماممنعليهأضر
فاللماالعينرؤيةداءواقتل

حمدهالمحافلفيويتلىيسيآ
يعشلمالموءإذنيااللعلىعناء

شد»الحقيقةيحميبطألبها
العالتشتهيمثلماحياةفإما

وفدهالداءمنيشفيردىواما

أشهرأربعةمدةبيتيفيفقبعتأشد»بيالغمبلغقدنعم،
تبتآنتلبثلمالتيالمحليةالسلطةأمريرابحتىونصف
بأقةزيارتيمنوالديالعلياالسلطةمنعتوقاالمجنظهرلي
هذاوكلفاس.دنيأتينيصغيرلخادمالترخيصمنامتنعتكما
~االطالعوساثلمنليوحرمانأعزلتيفيرغبةفعلتهإنما
عماتمعيمكاامافيتنجحلمولمابالمغرب.األحوالحقيقة
فيوسخمظلمبمحلواسكانيالجميلةالدارمنإخراجيإلى
واشتدتامتناعأذلكمنفامتنعتالحصنمنمهملةزاوية

ذلك.فيالقبطانوبينبينيالخصومة

وأعياهامكايدها،بحبوطالغاشمةالسلطةأيقنتلماوآخيرا
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أقةلرفقةوتقديريبالجميللهااعترافيمننهاثيآوأيستأمري،
وتددنيالليانوذلكالنعمةتلكتسلبيأنأرادتأساشدةبعد
قط.عهدبهالييكنلمقسوةحياةيدلى

بتاكونية:أشهرسعة
إليهاطريقيوفيدرعة،بأقصىتاكونيتإلىأقةمنانتقلت
ثمشاء،بماصاحبهاكادنيحيثتيسينتبأكاديرأيامأحللت
الكيدمنآخرلونافيهارأيتوقدزكيطبفموليلةيومأقضية

واالحتيال.

منهاوأسوأأشدرأيتمامعاملةعوملتوفيهاتاكونيتنزلت
هذاوثريدهفسحبللقبطانيايمددتوموليقاعة
فيالمكلفينأحدأمرثمكالميةمشادةوبينهبينيجرت
ه~اله0ءءدأ»ءا5ده»(أءدسكناىإلىبمرافقتيرهاإلدا
القديمالمستشفىمنقسمعنالحالفأسفره)ههء_ء)»هد)ه

عاريةاألرضهيبلحصيروالفراشفيهوليسالحصنبداخل
وبعدالقبطانامتنعالالزمالفراشطلبتولماربها،خلقهاكما
أمامباأليديالتماسكإلىتفضيأنكادتاألولىمنأكثرمشادة
وكرسيبديعجيءإليبسريرعسكريومكتبالسالحالشاكيالحرس
الصارمةاألوامروأعطيتبالرفضفأجبتاألكلطلبتثميناسبه
إسعافيوعدممنياالقتراببعدمالحصنداخلالناسلجميع
الناس~و~ا.هنهبعدجائعايومينبقيتوهكذابشيء.
التمرمنشيئاالخوياممعسراإليفبعثوابحالتيالحصنخارج

وأخذالجوععلىصبرايطقلمألنهللولدأكثرهفأعطيتوالرغيف
بماءلإلتيانأرسلتهومرةبأقة،أهلهإلىردهمنيوطلبيبكي

ه»



سوءمنخوفاعليهاأحدلهيلفلمالبثرعنفسألللشرب

القبطاناتىبتاكونيةحلوليمنالرابحاليوموفيالعقاب.
بمكناس)الناحيةمكتبرئيسكولونيل(اليومء_)(ء»دطلوبران

_)0(ءقاسياشديداكنتطالمالي:قالمسكنىفيزارنيولما

عاقبةفيوفكرامسبحالتكوقارنهااليومحالتكتدبرولكن
ولستمسرعا،وانصرفيجبفلممغتاظافامتوضحتهاألهور

الساسيةالنؤونبإدارةموظفإذاكوهولوبرانسفرهلأدري

فكانشهر~ةالقبطانقاطعتوقدواتفاقا.صدفةمجردكان
مارتانالجنرالجاءومرةإليهألتفتأندونمنيمقربةعلىيمر

ولماكذلكإليهألتفتفلممنيقريباحاشيتهومرمحمراكشحاكم
القبطانجاءنيالسلبيالموقفبهذاذرعاالمحليةالسلطةضاقت

قالواالستغرابالشدةبيدوعليهابكيفيةإيايسائآلوفاتحنييوما
وماذاترىمااألمرله:فقلتقنوط؟لكيحصلأالوأنتلي:
كانوأنهخصوصاأمريمنالعجبفأ~»أقنط؟حتىجرى

ففوستهدأنشأنهامنوالتيبهامررتالتيالمواقفيعلم
بسبببينناالعالئقتحمئتهذابعدهدا<والجبابرةاألقوياء

نتهادىصرناحتى.المجاملةالمالينةمنالقبطانأظهرهما

عشيةيلقانيكانماوكثيرااألطعمة.ولذاشذوالمجالتالجرائد

وباختصاروالعالميةالمغربيةالسياسةفيفنتحادثعشية،قرب

كانتالتياألولىالخشونةينسينيكادمااألولالتنافربعدمنرأيت
الرباطإلىذهبومرةالمكيدة.سبيلعلىمدبرةالراجحعلى
قالكماكبرىممتازةشخصيةمحبحديثهإليأفضىعادولما

كانهذاولعلالوقتيةالحوادثفيرأيوعنعنيسألتهفقد



االيةألرفىاألولىواحتاللوفرناالمانيابينالهدنةسآلةيعني
كاذإنماهذاوكل.إذاكالمعروفةالحوادثمنذلكغيرإلى

بقولليكتبتإذا:تولهوهودعاهكماشخصيتتراحالمقدمة
(ءلهعليكبالتزسعةأعدكنانيالمغريةالياسةنيرأيكلين
عدكوأناأشهرسبعةهذه:ناجته..أ«اءء~»اءءءددأوءهءهاه

الداخليةالسياسةنيالطوالاالعدتيومكلتنحدثونحن
نيظريووجهةبرأياالسأعرفمن~تبحيثوالخارجية

جديدشي>هذهوالحأئةليفليىاألعور.منوالجلالدق
جرائدفينفيقبلكتبتأننيهذاعلىزد.عليكآعرضه
وختيموتفيعونكمالذيالكيردالشالمغربيةرمةالمعا
تغيير.والفقصاذدوزاليومأعتقدهماعينلهوأمىكتبتهماوأذ
تعياالتيالهامةاألشيا>نيرأيمعرنةأرادلمنالمرجعنمو

أنكنمعاهطلبكأرفيتأناإذعليبالتوسعةالوعدأما.جميعا
منوأعدهأبدآأرماهالماوهذاوشرنيذمتينيتاومني
ليمؤكدااألمرعلييهوذأذالقبطاذنحاول.األديالغزي
رمالةلهخررتبيتيإلىدخلتولما.سردآبذلكيقصدلمبأنه

الرماةنيوردوممامشافهةشهتلتهماجميعفيهاسجلتطويلة
تمغنيأذإالعليهافماأمريأعياهاتداللطةكانتإذاأنه

هوبماحريتيشراءأما.شرطوالتيددوزسراحيبإطالق
ء(ءهداءهد««5ءه«أهد_نهائيأتامأونضافأرنضهوالعارالخزي

أأ).ءا»ءط»5دءأ)«)ء«»اددهدءادء_«ا«أ

الفريدالشهيرالفرنسيالشاعرللكاتببكلمةالرسالةوختمت
وتلكالتضحية،وشرفالشرفوعاطفةالعؤةشعورعنفينييدو



مز)م~ىمرممموزممزمزررمررمزرمزمررمدروم.زررمر.مررموم

~97)ال9ر9أال72)29ال979ال9~7اا5•95)91795ا79~92(ا95ال2(
()9((51(الأ19~9ألما_...كا9))9_9أ9أال())599)(1.~2959)392)9هلما
ررم~رمرمرم_رمرمرررررزرمرمرررمر~(رمرر.م)ررررر(م

~9أأ)19)ا)19(((لما.

لقيةهأاوبعد(941أبريلمنالخامسفيالرسالةكتبت
البيننايقعلمشيثآكأنألموهالىيتعرضفلمكالعادةالقبطان
مامسالكومندارجاءنيونصفشهروبعدومالة.والحديث

طنجة،بثغراليومالكومشرطةوقاثأإذاكزاكورةحاكمدو~
فاسإلىرجعتلوأترى:وسألنيالموقففيطويألفحادثني

الغيبعنأعلمالفأجبته:والهيجان؟الفتنةحركةتستأنفهل
منعودتيبعدبالتفصيلخطتيلكأرسمأنأمتطيعوالشيئأ

هيليستالسياسةوأنسياسيأننيلكأحققأننيمخيوالنفي<
:ليوقالالجواببهذايقتنعفلمولزوما.حتماوالتهييجالفتنة
بالمعارضةوالقيامالجرا~إصدارتستأنفهلمثالليوضح
حربوقتهوالذيالعصيبالوقتهذافيالحكومةلسياسة
الجرائد.إصدارمنيمنعنيشيآالفأجبته:تعلم؟كماكلحون
إنحيثلهامحلفالالمعارضةانتقادهنالحكومةمخوفاتوأما

هوقويسالحمنالعسكريةالسلطةمكفتقدالحربظروف
ضماناتهذاففيعليهاالشديدةالرقابةوذضالصحافةتقييد
فأجابآخر.شيآفيتطمعأنلهاوليسللحكومةكافيه

أنالكاتباستطاعةفيإذماحدإلىمحيحهأاالكمند:ر
فيفعلهاتفعلوأساليبعباراتوأيهعنالتعبيرفييستعمار



ولكنهذايكونقدله:فقلترقابةكلعنبالرغمالنفرمى
زدغيرنا.صحافةمعتفعلمماأكثرصحافتناعلىتشتدالرقابة
ذلكفدناإليهتعتمدماكثيرأسالحاالسلطةيدفي~نهذاعلى
الكلهاالتصرفاتهذهومعسبب.ولغيرلسببالمنعسالحهو
مكواربأنأخبرنيوأخيرأالحكومةلتخرفاتمجالأييبقى
هذافيلمافطنتوقدمنفاهممنعادواقدواليزيديوعمر
وعدنيأنابعدوانصرفالبشرىهذهعلىفشكرتهالمكيدةمن

منإليحملهماأنيتوهمكانأنهذلكأيامبعدالزيارةبتجديد
الخذالن.إلىهذاأدىولوالحريةنيلفيرغبتيسيقويالنبإ
وررازاتحاكم5كا)_ال~7شميةكولونيلمععادأياموبعد

وقدأحدهماقالكماالهواءلتبديلإدزرإلىنقليبقراروأخبوني
أمكثلنوأننيفاسقبلمرحلةآخرستكونإدزربأنليصرحا
خبايامنتحتهماإذاكأفهملمكالموهذايسيرة.مدةإالفيها

و.سرار

إدزر:إلىالمسير
قضيةحيثمزكيطةإلىكبيرفسيأنرفقةفيتاكونيتمنسافرت

االستعالمات.مكتبضيافةإلىالكاربناسافر!لصباحوفيالليلة
منمجموعةعلىاطلعتالمكتبوثيرمعليحديثأثناءوفي

:ليفقالوررازاتناحيةفيالمنشأةالعمرانيةعماكلألالصور
يتنشرونهاوالقطبهاأنتمتعنونالاألشياءهذهمثل.ن

والمجالتوالجراشذالسعادةعندكمإنفأجبته:بواشدكم.
سياستكمتخدمالتيفهيعادة،ذلكتتولىالتيةالكالقرنية
تلكبمثلصفحاتهاتحليةمنيمكنهاماالمالمنلهاألتيو~



المدةفيالواحدةاليدأصابععددتبلغفالجرائدناأماالمناظر.

فنحنأخرىجهة.منطرفها،عنهاالسلطةتغضالتيالقصيرة
خدمةفيتنحصرجرائدنامهمةفإنولهذاالشعبحركةنشل

منيمكنهاماالمادةمنلهاليسأنههذاعلىزدخاصة،الشعب

هذاعلىفرد.المغربيةللقضيةفاشدةنشرهافيالتيالصورمنع
الحكومةلسياسةموالهلالنقدنحترفأنناهيالحقيقةبأن

هذافأنكرتالرسميةلمآثرباالتنويهعنجرائدناصدريفيقولهاا

يجهلونالذينالفرنسيينجميعبهيأخذظنمجردإنهوقلت

(937حوادثفيمعيالتحدثرامثم.المغربيةالحركةحقيقة

فيلمذاكرتهباستعداديلهفصرحتاعتقاليفيسببأكانتالتي
الإنهفقالاالطالع،تمامعليهامطلعأكانإنالحوادثتلك

أنلهفأكدتالجرائد،فينشرمماأكثرعنهايعرف
وتشويهوتحريفواختالقكذبالجرائدفينشرمماكثيرأ

كانتأنهانعتقدالتيالحوادثتلكعنالسكوتيحسنولهأا
95(دناالخاصةأغراضهالخدمةاللطةأثارتهاوالتيمدبرةزاهرةه

أءا)د~~أ«دءطءال»اءداه»

قضيةحيثتنغيرإلىتوجهةوررازاتعنرحلتلما
الخاصةسيارتهفيشميةالكولونيلحملنيتنفيرومنالليل
التيسيارتهفيقبطانهامعركبتتنجداأومنتنجداأإلى

الكولونيلقدمنيوفيهاكولميمة<إلىالكولونيلسيارةرافقت
إذاكلتتافالحاكم~8د»»ا)ءشاتراالكولونيلإلىميته
الطريقوذ~السوققمرإلىسيارتهفيمعهسافرتوقد
أولمنلنامصغ.الكولونيلدقيقابحثا»~1ءأ«أأهالقبطانبحثني



عنأخبرنيبأنحديثهالقبطانبدأوقلآخره.إلىيثالحل
أنكادواماوالذينببوذنيبعندهمعتقلينكانواالذينالعنبان
وندمواموقفهمفيتضعضعواحتىقا~__كماهيلإلىيصلوا
هعنلكانالذيمكوارعلىخاصةليأثنىوقهفعلواماعلى
لوبأنهلهصرحمكوارإنلي:قالهماجملةومنببوذنبه~يضا
ماتافياللتناحيةفيوباألخصالبواديفيفرنساذلكقبلشاهد
منيوطلبالسؤالهذاعليألقىثمالمعارضةحركةفيدخل
لوصرحأترىلي:قالالتعبيرفيواالقةالصراحةبمنتهىعنهاإلجابة
دماءمنالمغربفيبذئوهعمابالرغموذلكالفرنسيونالحكام

فقلتصانعون؟أنتمفماذاالرحيلعلىبعزمهموجهودوأموال
نثولممضىفيماونحنهذاإالصرالكلمنكأنتظركنتله:
فيها.جماعتنابرأيأعرفكأنأستطيعالبحيثالمسألةهذه
أنترأيكليتبينأنوأرجومنكالسؤالعليكأكروإيفقال:
ماأنناهوالشخصيرأيله:فقلتالجوابإالومعنيفمافيه.
معموظفينبصفتهممنكمالفنيينالرجالإلىحاجةفيزلنا

ومناصبهمأعمالهمفيومقيدينلهاتابعينأيالمغربيةالحكومة
أرنعطيكمأننريدالإنناالال<علي:فردوقوانينها.بأوامرها
نبحرومنهامثآلطنجةإلىجميعاالوحيلشدإالونأبىفنيرجل
مازحا،لهفقلتمنكم.»متائينعليكمغاضبينمرسيلياإلى
ددبالرغبةبفاسنميهمامعكماستهمنناغاضبينرأيناكمإن

هذامنشيثآنقبلالفأجاب:ذلكلهوشرحتوائمشيخة«<،
هكذااألمركانإذاله:فقلتسبيلنا.لحالالذهابإالونأبى
ثإنناوالمغاربةبالمغربعااقةكلقطععلىالتصميممنكمووأينا



:نقال.جميالسراحأونسرحكموشأنكمنترككمبلنكرهكمال
:فقال.وحدنايهمناأمرهذا:فأجتهبعدنا؟تفعلوذمحساكموماذا

وفابطانرنيأبصفتيوذلكالصراحةهذهعلىأثكركإني

دءءه_ء)أا«ده(ء(المائةفيمائةاألهليةاألهورخباطمن
دأدء.ءه»))ء4أ»ءأءأ))ه4دءدء»أه))د«»أ4دءااء«ذم)»ءءده0.()«دءء»

.إدزرنيأشهروخمسةأعوامأربعة

عانياستداليومهذاعشيةني(94(ويو24نيبإدزرحللت

المغربيةالمطالبالشحةمنهاشتىأموونيوحدثنيلدارهالقبطاذ
المذاكرةفيبرغبتهكاشفنيوقد)9ءداء(دء_»ه)ء»(دءا»أدءه»د_

إلىأدخلنيثمأكرها،علىموافقبأنهليو)كدنقطهاجميعفيمعي
،الطالعهاكتبعدةليوفعألقدم،إشارتيبأنهارهن:قالالتيمكتبته

الكولويلعنوآخركمال،ممطفىالغازيعنحديةكتبوهي
الزيارةهز>وبعدهتلر،للطاغيةكفاحيوكتاب،العريةوادلورقلوراني

البهيج!الروضعلىفيائعشالدارجناحإلىخرجناللمكتبة

منإدزرنيسبقنيعمنوأخبريللمذاكرةمعيابسطهناك

لمبأنهما:لينقا~الجليلعبدبزوعمرمكواروهماالصفيين

عنبالتخليللعكومةكتاتةتعهداحيثتليالإألهايصكا
>ملينزلتوتدالجديداموتفهمابببعنهما!ئعفوومدرالسياسة

ظفرتوتدشديداثورانانفيلهاوثارتكالصاعقةالكلمةهذه
طالعتالذياء)امه)ده»~اال6(وهراذمدىبجريدةذلكبعد

نصهماآ940(نوفمبر4بتاريزالصادرعددهني
...<<د««~«دءالأدء«ءءهءءء»ه»ءد.~~اا0.~.~~~،ء_~~~~~ه
الاءهطاءأ1أ1د.أاءء)ءدا~هذأد)_اءءد50•ء.دناءءه11ءاأدا

في«أه«هء0ءدءاء»»6ء06ء6ذ)اا0اءءأ«»ءءأ»اءءذ0ه1اء»ءاد>أأ



ه)أ»ء»ءاط>(ءا»»ءهءه»د_دأهأد«)دء~أ>)>»15دأءءءه.~
5ءهء»«أ«د»»ه1»ءأااهطهد»هأ)»هء5.ء)«»»أأد.ء5(1«95أ)«»50«أماه
»»ء4دأءدءداا«دءدداهأد.ء«ء»«ءدأ9»د0»»9ددءط«4اءاءأاأا
و.،.ممو..ودرو.ر-.ر.و•0وممو.ممومررمم.ر.ر.م.و.م.وروو.م~~م

باقمىمفاهنيوتدبرفكرقدالجليلعبدبنعمرآذوتعريبه
فيماأنارتهقدالحوادث،ذفعرفغلطه،ادركوقدالجوب
.كماالمملحةوهذهالمغربيللعبالحقيقيةالمصلحةيخص
التعاوذهذا0فر~معالوثيقالتعاوذمواهلةمي.بذلكمرح
العفومدرفقدولهذا.الحةنتائجهالعافينيانتجالذي
ناس.إلاأليامهذهفيدخلالذيالجليلعبدبنعمرعنآخيرأ

عليهبالردهذاتكذيبعمرنيعلىالحواالنأمراذبلغنيوقد
والقانرذالردنشرمنامتعتإذومحاكمتهانفهاالجريدةفي

يريدالانهبدعوىيفعللبمعمرولكنالمجال.هذانيمريح
أذيتحقالاإلنساذشرفأذ1هذومعنىالجرائد!يحاممال

.والقانرذالقلمبمجردولوعهويدافعلهيغضب

جليأأدركتبإدزر،وعمرمكوارخبرحقيقةعلىوتفتولما
زلتماوأناا~رةنماحبارالكمد.ليحملهالذيالبامغزى

امرلياتضحكماواليزيدي،وعمرمكوارعنالعفووهوبتأكونية
أذوهوبتاكونيةالقبطاذعليعرمهالذيالثخمياالقتراح
الوعدمقابلنيالمغربيةالياسةنيرأيلينبتوللهاكتب

عنكاليالقبطاذحكاهماليتأكدوكذلك،عليبالتومة
يومبارالئجالقبطاذبهإليافضوماببوذنيب،لهمكوارتمريح
ملمتفقطو.ذاكالصفيينمنبهاتقدمنيعمنبإذزرحلولي
بمابةالحكومةعدمعتبرةامبحتالتيإدزر.لىنقيسبب
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عنفيهوينلخرنالسياسةفيالعاملونفيهيتطهيمطهر
لمانعمواإلبعاد،األسرمحنةمنبأنفسهمفرارأالمبادىء

~خرلنالغاشمةالسلةأنأيقنتاألسرارتلكليانكشفت

ماوفعال.وشرفيوكرامتيعزتيمنللنيلوسيلةوالحيلة
علىاإلقدامدونممرفرصةتركتوالذلكفيوسعاادخرت

1942نوفمبر18فيالمقال،يتضحوبالمثالالباطلة.محاولتها

القلبيةتهانيرفعفيهواجيااألعظمرالصلإلىبرقيةأرسلت
فظنتالمفدىالعرشصاحبإلىووالثيطاعتيمراسيموتقديم
أنهليفذكركتابةالقبطانعانياستدالغدوفيالظنونبيالسلطة

وعمرمكوارتخليمسألةإلثارةالغرسةهاهاغتنمبرقيتي،وجه
ذلكفيمعهالحديثفرفضتبهمااالقتداءعلىحمليومحاولة

أستطعلموإالالمسألةهذهفيمعيالخوضبعدمونصحته
إنله:قلتومماواإلهانة.الشتيمةتلكعلىالدائمالصبر

بينناصلةكلقطعت~بالمغربلناواضطهاداتهفوجيستصرفات
وبعدالمتبعة.السياسةأنصارفيرجاءأيلنايبقولموبينه

االجتماعإدارتهارئيسمنيفطلبإدزرفوجيسزاربأشهرذلك

تبيتالفإنككليمةللمقيموقلأقبلبواسطة:وأبلغنيبالجنرال
هوماعندهكانواذاللجنرال،أقولهماعنديليسبأنفأجبتههنا.

منوانصرفساخطافذهبومميا.فليستدعنيلييقولهأنيريد

أعلنألنهبنوجيساالجتماعرفضتوقدحنين،بخفيإدزر
النجارينساحةفيصرحلما1937حوادثفيعلناالحرب
وألنهءوالديدانالحشراتنشسحقابقدمهسيسحقناأنهبفاس

وانتقامعذابمنالصحراءفيإخواننانالعمااالكدالمسؤول



فوجيسبطشضحيةالقريمحمداالستاذالمرحومذهبوقد
إلىأ)ء«~4اءأ)ءءسريامنشورأ6938فيأصدروألنهالفظيع
معالوسائلبجمعالقرآنبمحاربةفيهيأمرهااإلداراتجميع
المناسبة.االحتياطاتاتخاذ
السفرالياسيينأصدقاثيمنطلبأمريفوجيسآعىلما
يرادبمامنهمعلمأذلكفأبواالمنفىمنبالرجوعإلقناعيعندي
جورجالقبطانمنهفرغبإدزرإلىالسبتيعمرجاءويومأ.مني

البتيعمربياجتمعفلماتليينأ.موقفييلينبمامذاكرتي
الوزانيرأيتقدله:قاثآلأمريبحقيقةالمذكورللقبطانصرح
وخطته.فكرهفيتبديلوالتغييرالالنفيقبلعرفتهكمااليوم

عصيكرأسالمسيطرينبينشهرتيأبروأناستطعتوهكذا
ءءال).ء)ء)50(ء»

يقول:حيثعبادبنالمعتمدويله

خضوعلهممنك~سياسيةالخضوعقالوا
)3النقيع(السمفميعلىعالخضرطعممنوألذ

.حريتي؟سبيلفيعملتماذا
وتفيرتاآلبتىفرارفوجيسفربالمغربالحلفاءنزولبعد
~تيإل~رةا~األنسبمنفرأيتبيوالمقيموجاءالظروف

إليهرفعتأنيذلكإدزرالمقيمزارلمامرةألولأئرتهاوقد
).99الرمالة)((نصخالصتها:هز»رسالةالمحليةالسلطةبواسطة

نيبهاالمؤلفاستشها>سبقوقدالمغطوطنيالشعريةالقطعةهز»تكروت)6(
لين.األوبالبيتيناجتزأنالذلك)14(صآخرمقال

الرسالة.نصالمغطوطفي0يرلمة)3(



الجادة.إلىثقيتوار
ارالكمدفجا>الرسالةهذهقديمعلىو~شهرمفى
إلىنقيعلىاإلدارةعزموأبلغنيميدلتحاكم)9دا(ءهبالذ

مرحو_ناسإلىبعودتيتمحالوفاطإذحيثالجديدة
هذاماله:فقلتنفيي!نيمرحلةآخرستكوذالجديدةبآذلي

مرحلةآخرستكوذإدزر.ذبالصحراءليقيلوقدلحلبت،الذي
اليومإليتحملوأنتيبرا،إألفيهاأمكالوايفاسقبل
نفينهزانيها.بيرةمدةبقضا>وتعديالجديدةإلىنقيوار
ناسمنالملطتربتنيذ1وبعدالحاب،نيلييكنلمجديد
هذهنيالفعلوالقولتطريحا.تطوحنيأذعلىاليوممعزم

شا>ما~1.ذآبيفلتفعلرجاي،خابتدانهالمذلة
.المغلوب!.الضسزو.ناالقوةنهيوتهوى،

إلىالرحيلأزمعتأسابيعوبعدالقلتراوالمقيمامض
علىالملةحملتمتتاللاالحوادثولكنالجديدالمفى
.ليهأنعترسمياذلكارالكمدعوننيولواالقرار.ذلكإبطال
ناس..لىوعودتيبحريتينيهاأطالبالمقيمأجلمنرسالة
الرسالة.نمىوهذا

دا55بابر3(وساأل

ا~/(~)ل

:واالطلا~مينالصراع

1945أكتوبر1(وفيالرسالةهأهعلىأشهرمحمسةمرت

الئايةالرسالةنصكذلكالمخطوطفيليى(«)



~ىو~امعي.التحدثبقصدكتابةالكمندارعانياستد
الحديث:

نجاحأالكتانيالموسمنجحقدجريدة)(يرفعالكمندار:
جهة.كلمنإليهالواردةثقالخالبكثرةوذلكعظيمأ

ألنفبخالفالحقيقةأماالجريدةقالتهماذلكالوزاني:
ا())دءهأ.ةده)ء(أ»».»«»أوشنأهالشعبقاءهقاالكتانيالحيعبد

لمالكثيرةثقالخالالموسمإلىمنهاتذهبكانتالتيإدزروهذه
وهماوالقاضي،الخليفةهمااثنانفردانإألالسنةهذهفيهيشلها
واضطرارأ.مجاملةإأليذهبال

كلتكرهونإنكم.ذلك،فيالسببأفهمنعم!.الكمندار:
لفرنسا.حبيب

وكلمكار،خداعوكلمداهن،منافقكلنكرهإننابلالوزاني:
وأغراضهمنافعهسبيلفيويسخرهرياءالدينيستعملمشعوذ
فإناعامةوبصفةكلهلزئكمثالشرالكتانيالحيوعبدوشهواته
دائمأفينتفعونالناسعلىعالةيعيشونألنهمالطرقمشايخنقاوم
ونقاومهمدنياهم.والدينهممنشيآفيينفعوهمأندونمنهم
اثهبينبواسطةيعترفالالذياإلسالمباسمهذامنأكثر

رهطوالطرقيون.اإلسالمفيرهبا،ةالنبينا:قالولهذاوالعباد
يخامرنالذينرهبانكمنسقعلىكانواليتهميابلالرهبان،من

المعروفة.وأعمالهمالبريةوجعياتهموأنايتهمبمدارسهمالمجتمع

ثقافةمراكزالزواياأليسةهكذا؟األمرأليسا~ار:
).7هداءه5ء»0(ءدنا)أ



أيامالطعامعلىوازدحامأذكارمراكزإنهاكالءا~زاني:
الطائفية.المواسم

فيها؟رأيكماالعالميةالحوادثوهذها~او:

العالميةالحربنشبتهلأتساءلمباحكلفيا~زاني:
منىالعديثلكل»ثمبيابأخرابأالمعمورستتركالتيالنهائية
الشرقية).التحريريةالحركاتوفيلندرةكمؤتمرالدبلوماسيةاألحداث

عازمفإنياآلن،يهمناعماولنتحدثهذاكللتدعالكمندار:
عمليةزوجتيستعملحيثمكناسإلىاإلثنينيومالسفرعلى

سثلتإن_أحبوالالرباطإلىصبسأذذلكبعدثمجراحية
موقفكأتعرفولمبكأجتمعلمبأنيأجيبآناإلدارةفيعنك
الرمالةأنيظهربقوله:الحديثيتابعقللسكون(وبعداآلن
ا)56()أ»«بالقبولتحظلمقضيتكفيالمقيمإلىقدمتيالتي
ء،و).ء«)«»1ءد))ء»09).ء~أدءأ..هده_«»1ءأ50،~«)

اليومهذاأنتظرولمأشهر<خمسةعليهامرتقدا~زاني:
يسيرةغيرةملمنذيشتبلرسمي،جوابكلمنلليأمى
للدفاعحازمةخطةرسمتوهوأنياليأسهذابمقتضىوعملت
الهذالكأقولإذوانيالحريةفيحقيعنأينفسيعن

منعليهأخشىوالتدبيرادبرتهقدعملهوبلسرا،أفضح
الوقتفيسينجزبأنهاالطمئنانكلمطمثنفأناشيئأاإلدارة
بمنتهىعنيالدفاعستتولىالتيالشخصياتمععليهالمتفق

أناستطاعتيوفيأعوامثمانيةصبرتوقدوالحزم.اإلخالص
كتاب.أجلولكلقريبآتوكلوآثمهرأأسابيعأصبر

أفهمشخصيأوأناأحدىعليكينكرهالحقهذاالكمندار:

رم



فيكذلكرأيرىرسميهفخصياتتوجدبلموقفكتماما
الحريةفىرغبتكنيللكوتودمسألتك

مرمحموهفاتخاذإلىاليوممضطرةالسلطةإنالوزاني:

إالعليهافمااقترفتهابجرهمةتتهمنىكانتفإذاأمري،فينهائي
نفسيعنأمامهاالدفاعحقوتخولنىالمحاكملدىتحاكمنيأن
بحريىتستبدفلماذاجريمةبأيهتأخذنيأنتستطيعالكانتواذا

أحدعنللسلطةمندوحةالفعلت؟مماأكثرحقيعلىوتعتدي
أنهاوامامهماكنتإنتحاكمنيأنهافإمااألمرين،هذين

وذاك.هذابينوسطحليوجدوالبريثاكنتإنتسرحني

عضهساسهمسألتكوانماجرمهمترفلمإنكالكمندار:
جرسةبمجردأخذنيالسلطةإنمقولأنأمرمدالوزاني:

واإلبعاد؟بالنفيعلهاومعاقبني»>اءنه)انههالرأي(»هد«دم
انكوهيعليكأعرضهاأنأحبفكرةعناياا~ار:

السياسي.موقفكفيالتنازلبعضتتنازل

عقديرجلفأناأبدا.يكونولنيكونالماهذاالوزاني:
فرضاهالذيالموقففىأتضعضعوالعنهماأحيدالومبدثي
فيسنواتنعانمدةضحتهاالتيالتضحيةوانعلي،ويفرضانه
منهورأمروهذانفستى<ضعضعولمعزمميتهدملمالمنفى
وموةونباماووفاءإخالصاأشدالومأنابلوالعام،الخاصلذى
ضاعفهابلمعنوماىضعفلمالنفيمحنةألنإألذلكوما

سبلوفىللمبدأأ~فأناوباختصاروتمكنا.ثبوتاوزادتها
والعزهكراميسبيلفىعليلهونروحيوأنأموت،المبدأ

العار.والوالناراألنةوالفالمنيةوالشرف.



موقفكمنشيآعنالتنازلصفةبأيةتقبلالإذآالكمندار:
المعروف؟.

ألنذلكعنالتنازلالدهرأبد.قبلولنأقبلالالوزاني:
مرةينالفالمرةفقدإنوالشرفشرفمسألةكلهاالمسألة
وهميةحريةسبيلفيبشرفي)ضحيأنيعقلوكيفأخرى،
إنالسلطةاستطاعةففيواالستبداد؟الظلمتحتلآلفاتمعرضة
فاسإلىطريقيفيوأناالحريةتلكشبهتسلبنيأنسرحتني
منضمانةأقليملكالالمغربيأنعليكخافغيرأنهذلك
هليأريالبيتهفيأصبحإنمنافالفردالمطلقةالسلطةعدوان
فحياتناآمنأ.فيهسيصبحهليعلمالأمىوانفيهسيمسي
حداللطةلتصرفاتوليىوحينآنكلفيمهددةهذابسبب
مننملكالعبيدنحنوبعبارةوهواها.شهوتهاغيرإليهتنتهي
شيء.كلالسلطةمناوتملكشيثآأنفسنا

حقا؟.عبدأنتهلالكمندار:
ولكنيتعالى،اثهغيرألحدعبدانفسيأعدالأناالوزاني:

تشاءبماشخصيفيتتصرفالتيللسلطةمستعبدالواقعفي
بيان؟.العيانبعدوهلتهوىكيفبحريتيوتستبد

علىتعتديأنهاوالتستعبدكاللطةأنأظنالأنا0الكمندار
تصرفها.يبرومعقولسبببدونبةالمغار

أماوترى،تعلمماواألمرتستعبدني؟الهيكيفا~زاني:
يكونالوكيفلذلكمثالخيرفأناحقبغيرعلينااؤهااعتد
القويهابومتىضعاف؟ونحنقويةوهيمعناشأنهاهذا

فيماصبرتكنتواذاالثاني؟حقعناألولوعفالضعيف



أياآلنيبقفلمواالضطهادالظلممننالنيماعلىمضى
وطالمابأسرهالعالمفيالحربانتهتوقدخصوصاللصبرمجال
اليومفأناوحريتي.حقيباسمهاومانعتنيبالحربالسلطةتقللت
الدفاعنفسيعنوسأدافعمبراحريتيغصبعلىأطيقال

والحريةالضائعالحقإلييعيدأنشأنهمنالذيالمجدي
المفقودة.

صعوباتليتخلقأنمثالنيتكفيهلالكمندار:
ومشاكل؟.

منشيآعلىمأقلحتىخصومةوبينكبينيليسالوزاني:
المركزية،السلطةوبينبينيتنحصركلهاالمسألةبلذلك،

المغرب.داخلالعملفيأفكرالبأنيلكأقولأنوأستطيع

فيتكونأنيمكنهاالالتيالمركزيةالسلطةسأخاصمفأنا
باريسالرباطفوقإنأدقوبعبارةوحكما،خصمأالوقتنفس
الموكلةوالشخصياتالعاموالرأيالبرلمانباريسحكومةوفوتر
حقيقةعلىمطلعةهيكماتامةمعرفةقضيتيتعرفعنيبالدفاع
تقتصرلنالشخصياتفتلكفرنسا،باسمبهافعاملالتيالسياسة

السياسةتلكستفضحبلخامة،مالتيإثارةعلىعملهافي
ذلكفيمستعملةالعاموالرأيالبرلمانأمامالمألرؤومىعلى
وليستجزءمسألتيأنذلكوالحججالوثائقمنلديهاماكل
نحنفماكلهاالسياسةتتغيرأنبةالمغارمعشريهمناوأنهبكل،
شخصيةورغاثبخاصةترضياتالعام،حقطالبإال

جزئية.ومالحات
إنفعالقويسالحرسمتهاالتيالخطةأنأعترفالكمندار:

~~



فيباريسمناالوامرفتأتيأثرهيؤثرأنمنبلفالاستعمل
شأنك.

أحدثكلموأنا.المنتظرةالنتائجإ~ىهيهذه:الوزاني
منهارجاءكلقطعتقدأنيالسلطةلتعلمإالذلكعنإجماأل
البأنيلكوأكرر.حقيعندفاعاأخرىأبواباسأطرقوأني
تعلمونالألنكمأوآلعرقلةأيةالخطةتلكعلىاآلنأخثى

يعرفونرجالهؤالءألنوثانيأشيئابهاالقائمينعنوالتفاصيلها
فأنا.الثملوعةالحقنصرةفييعرفونوالالكتفتؤكلأينمن
.االطمئنانكلمطمثنإذا

.نفسكعناالفاعمنمنعكفيينكرالأحداإنار:الكمنا

ألحوطباأخذتفقدذلكأحديحاولأنالعبثمن:الوزاني
هيقضيتيإنوبعبارةيسيرغيربزمنهذاقبلأمريفيواألحزم
لكأقولالوانيعلمابهاأحاطوقديقوالهامنيديبيناليوم
ماوتراقبتراصدأنلهابلءصدةالمراعنالسلطةألموفهذا

عنالتنازلتامارفضأترفضأنكهيالخالصةالكمندار:
موقفك.منشيآ

مرةتثارالأنوأحبمنهاانتهيناقدمسألةهذهالوزاني:
الرباطإلىستذهبإنكوحيثووسيلة،صفةبأيةأخرى

جميعلهموقلبموقفيفعرفعهماألمر،يهمهمبمنفيهوستجتمع
وباطنهظاهر»أمريمنوبينةعلمعلىليكونوابهلكصرختما

وغاثبه.حاضره



ممتنعبأنكوأعرفهمشيآكللهمسأوضحنعم،ار:الكمنه
أجتمعاألسبوعآخرأعودوعندماالموقف.تغييرمناالمتناعكل
النتيجة.عليكألعوضبلئه

(تابع):والباطلالحقبينالصراع

إلىسفرهعنفحدثنيبالكمنداراجتمعتأكتوبر2تهفي
الرباط.

الذيالرشيوالكولونيلداريمولالكولونيلرأيتاو:الكمنه
لكأعطياأليبالوعديعترفونوالرسميونله.قلتهماجميعقيد

.ناستطاعتهمفيأنهالحظواولكنهمالحربانتهاءعندبتحريرك
تزالالالعسكريةالعملياتانتهاءعنبالرغمالحالةبأنيجيبوك
بأنأجبتهموقدالصلح.معاهداتإبراميتمأنإلىحربحالة
فإنواال~)6أ00أ«»دأ«5(دومماحكاتأالعيبعنعبارةهذا

إنبدوالبأسره.العالمفيوعمليأرسميأانتهتقدالحرب
تنفيذأ.تنفيذهمنلكالمقطوعبالوعداعترفوا

مبرأأطيقالإنيبذلك؟يجيبونيأنيجديهمماالوزاني:
علىتصميمييضعفشيآوالصبرت<مماأكثر~على
وأستطيعأملكها،التيالفعالةالوساثل~بجمعنفيعنالدفاع
والمستقبلأحدبالعلىيخطوالمامنهاعنديبأنلكأؤكدأن

إلىالذهاب»لمىعازمإنيلكأقولأنأمتطيعبلءكشاف
~ن.~كائنأهمكنحهأقصى

ولنبسوءلكرمأتعرفأنيتظنواللكحقهذاا~ار:
وكيغبتشاء.دزتراسلأنفلك.صالتكمراسلتكأراقب



عن.بالرغمحريةبصفهاتتمتعوآنتمراقبتكيمكن

ذلكعبثمجردآنهنسترىشا>ماتراقبآذلكالوزاني:
أيادينيهيالتيقنيتينيأحدمراسلةإلىاحتاجالآني

لتصكتحسنيوجعلتنيهذاآفعللملووحقامية،ساهرة
هذامنيمعيأنيستينومن)،9(<«ءه»عنيمدافعتوكيلمن

الوكيلوبينبينيحيلولووالجأة؟المجرموذيحيكهالذيالحق
موتييرننمنعنيالتوكيلنيمقاميو.مدتاثيآهليلقام

.خابةمكممحاولةكلأذهذامنترىفأنت.بحقيوطالب

يقدووذأممدتا>لكأذونعرفذلكنعلمنعناو:الكمد
نيأحدينكرالهز.0ىالظوبقطععكبةبالياالعملعلى

يقاهالذيالدناعحقأذأالحظأنيغيربوه،لكالتعومى
الياسيوذيقرمهقدالجدة

الحكمويسوداالستبداديسيطيحينهايكونإنماهذاالورائي:
الدفاعحقمنمنعتفإنلذلك.مثالخيروالمغربالمطلق.

أاثمامنهأمنهفلنمؤقتا

تعلماآلنفهيبأ»كالعليااللطةأحطتقدإنياو:الكمنه

الذيبونيغامرميويدفراآلنومألتكموقفك.عنشيآكل

بالنتيجةداريمولالكولونيلليوميكتبحسماسيحمها

~0،ناا~»0،)ثأال؟0(»ذتتجاوزمسيوبونيفاصمسألتيإنالورائي:
بجاللةأيالشريفةبالحكومةتتعلقهيبلء؟)._ءءط0ء»»أ:

اتفقتاقدأنهماليويظهرالقرنية.وبالحكومةالملك
بذلكالشريفةاألوامرمدرتوقدتسريحيعلىأشهرمنذ

ده



مهاشي>يفزلماآلذولحدنرنامنالملكجاللةأوبةبعد
التيالمولويةاألوامرتفيز~1ذ1استطاعتيففيأجهلهلبب
سابتأشايينيمدرت

يويرددبهتايمعلماويبهتبدهرإلييصتار:الكمد
ماوذلكبالموتتهيمالتكتوىتدحالكلعلىنفه،
أل)ء~_هد_ء»ه0ء0(دخطررجلأنكالعكومةترىوتدأرجو
ءءالأاد،«»ه(همماتأوحياةمذلةإليهابالبةمالتكتنعتبر

ء~)ء>»«0ء«0هه0ءمه0ء10>

وقابلتبهاالقتديتذلكالحكومةاعتبرتإذاالوزاني:
يتي~ذرعأتضيقالسلطةأنلديتأكدإذابلبمثله.الشيآ
وأطلبالعبوديةهذهأرفضفإنيحياتي،طولتأسرنيأنوتريد
ويطيبالحياةليتتسعحيثإلىعائلتيمعللهجرةالسفرجواز
هذاحتىتمانعنيالالسلطةأنوأظناألمان.ظلفيالمقاملي

الحق.

العام.للمقيمالكتابةعليكأقترحالكمندار:

فيلهقلتهقدعنديمافكلواحاأحرفالهأكتبالا~زاني:
عنيجيبالأناعتادفإنهأ.خرىجهةومنمايو،(آرسالة

وأخيرأمخابرة.كلمنيشتقدإنيثموساثلي،
فيوأجلفسحةمنإليهاتابةبالكالسلطةأمكنأنأريدال

أشهر.منذعليهاالمعروضةمسألتي

منيتخلصسكوتوبعدجوابأ»هذاعنيحيىالالكمندار:

غيره.إلىالموضوع



لمولكنهاأشياءتعطيكمأنتريدالعليااإلدارةانعلمتقد
الصيغة.إلىاآلنحتىتهتد

الوقتيفوت.نإلىالصيغةعنتبحثستظلا~زاني:
إنلكأقول.نأستطيعتفاقمأ.واالستياءتعقذآاألمر0ويزدا

وتفرضهاسيامتهاتتابعأنإالتأبىإدارةمنيائسرنالمقاربة
عليناسلطتالحياةفيبالحقطالبنافكلمابالقوةفرضأعليهم
فيإذبنفسهاتخاطرإنمابهذاأنهاوالحقيقةعدتهبكاملالجيش
فيإخواننا.همالذينبةالمغارالجنودعليهاينقلب.ناإلمكان
األصبعإشارةمن.كثركلفنالماذلكأردناولووالوطن.ا~ين
الحقيقةفيليتاإلدارةعليهاتعسرالتيالقوةأنترىفأنت
الشعب.ضدمخرتهاكلما~دهاخطرهيبلبقوة

فيوإياهمحاربناألنناعليناينقلبواأنيمكنالالكمندار:
بهم.ننقونحنبنايثقونفهمالقتالميادين

إلىقوهمتسولموأنتملكمبضمانةهذاليىالوزاني:
أللطان.جاللةباسمإالالمعارك

ولكنالسلطان.نعم،...السلطان!اللطان!الكمندار:
ضدكمنملكفإنناأخرىجهةومنوجاهته.لهاعتبارذلك

األجنبي.واللفيفالسينغاليين

الحركاتجميع~بهتستطيعونماعندكمليىالوزاني:
بأجمعه.المغربفيتثورقدالتي

نرىأصبحناالذيالحالهوجدآيسرءناما<إنالكمندار:

رر



المتجليةد«ال)0(ة)أاأالعداوةتلكبهذاو.عنيالمقاربةعليه
الحافلةفيءا~كانفيالسوق،فيالشارع،فيعليهم

مقطبة،عابسةبوجوهيقابلوننافهممكان.كلفي(الطوبيس)،
لثاللباسهمقلصوامنهماقتربناواذااستدبرونا،استقبلناهممواذا

غليظفظبكالمأجابونا.ووجوههمأدارواحادثناهموإذاتحاذينا،
تتجلىبةالمغارإنوباختصار،عل،مندليلحطهالصخركأنه
العداوة.مظاهرجميعاليومعليهم

المسؤولونهمبسياستكمآنتمولكنهذاآنكرالالوزاني:
البذلكشعوركممعأنكمهووالغريبوآخوا.أوآلذلكعن

واإلرهابالقوةاستعمالوإنتحسينأ.الحالةيحسنماتعملون
قدولكنهقوتكم،يجهلالالمغربيوالشعببلةالطينفيليزيد
هبةولوأحللتملقوتكميهابكمالأنهعلىمناسباتفيلكمبرهن
عناأنتموطبتمالزمان.صلحالناسلصلحالقوةرهبةمحلالحق
نفسا.

7(دءدواالنفعالاإلحساسقورشعبكمإنالكمندار:
الحازمةاليدإالتكمهوالالقوةإالتضبطهفالءا«)أد~ء»).

وليىا«تياجآ،ويهتاججموحايجمحهذابغيريحسماوبمجرد
قبلمسؤولوننحنوباختصارمصلحتنا.والمصلحتهالحذافي

عنلحظةنتأخيوالوالنظاماألمنعنالبالدهذهفيشيآكل

معأ.لحفظهماائوسائلجميعاستعمال

هذافينظرناوجهةولكنوالنظاماالمنأعداءلسناا~زاني:

علىوالنظاماألمنيقومأننوياإنناأنتم.نظركموجهةتناقض

وو



أهنآعليناتفرضواأنفتريدونأنتمأماوا~ل،الحقاحترام
المقابر.ساحاتفيعادةيسودبماأشبههماماونظامأ

ال_م721)كأ79ال5•79ال795.ال92ا19ال5أ129959)(اال59ف)أ)لماىف9)
ا(لما92~29•7(ا7.99لما99795اللما9ألما2نه8(ا9)1)69ا(927(9)2(9)1ا~7((5

•995اأ2ا9أ)9)95م.

متأخرشعبكمأنهيالحقيقةمبالغة،تبالغإنكا~ار:

والقوة.بالحزميضبطهمنإلىيحتاجفإنهولهذااالنفعالوسريع

يشاعمماالمغربي،الجمهورتأثروسرعةاضطرابعلىأدلوال

.......الخ.الخوالمغربأمريكاعنأوساطكمفي

حيثمنالجماهيرسائريشبهالمغربيالجمهورإناالزاني:

بلغماالفكريالرقيمنولوبلغوسطفأيالمشاعرواالنفعاالت،
يسلمأنلشعبنايمكنوكيفواألراجيف؟اإلشاعاتمنيخلو

حقيقةيجهلفهوثابتشيآاألخباروسائلمنلهوليستمنها
لقلحدةصحافةلناكانتفلووالماجريات.الحوادثمنكثير

بيننا.اإلرجاف

لشعبكمأنالواقعبلهذا،منشيثآأعتقدالالكمندار:
استطاعةفيإذالخارجيةاالخباريجهلهووليسخاصةوضعية

ولفارة.القاهرةأخبارليسمعراديويحركأنمغربيكل

وتسلطواالجوعليهواتعكرالأنبشرطمحيحهذاالوزاني:
أماالمفوضة.الهراجةالصفارةالشرقيةالعربيةالمحطاتعلى
بناالظنيسيآمنإألبهيأخذفالخاصةوضعيةلشعبناإنقولك
استعداد.وحسنموهبةكلويسلبناالخط،طولوعلىمبدثيآ

رم



عوبالشرمننتقاربفنحنشأننا.هذاليىاال~ار:
هذافيونحنحدبأ،عليهاونحدبا9أء~دد(»ةاليناالمنضمة
فيوليسوااآلجناسيحتقرونالذينمريكاناألمنالنقيضعلى

(دأه«ءه)وطالءومظهرصورةمانيتهمإنمابمتمدنين،الحقيقة

وآالتهم.مادتهمعنبالرغمهمجفهم

أمريكاعلىوالملمينالعربعطفأمارأي.هذاالوزاني:
بعدالعالمسيدةاليومهيأمريكابكونأعللهوأناواقع،فأمر

الضعيفةالشعوبخلبتفقدوزيادةوالغربالشرقفياالنتصار
لحركاتوبتأييدهاوالديموقراطيةوالعدالةالحريةإلىبدعوتها
قاآخرعاملوهناكواالستقالل.الحريةسبيلفيالشعوب
العزيزعبدبالملكعالقتهاوهوحسنالملمينقلوبإليهاجذب
علىأمريكاعطفمسألةهناكنعموالمدينة.مكةأميرسعودابن

إلىوينضافتنقشع.قليلعماصيفسحابةولكنهاالصهيونية،
تملكالالدولةهذهأنأمريكانحوالعطفعواملمنذكرتهما

منوات.ظرففيالفيليبينخررتوقدمتعمرة،

قدالفيليبينتحررأنقبلأمريكاأنالمعلوممناو:الكمنه
والقسوةالضغطاساليبمن(»ط~~)كوباومحمعهااستعملت

قدأنفهماألمريكيونأماالتاريخ.فيمسجلهوماوالبطش

.سيطرتهمتحتكانتالتيالشعوبمعالتصرفواأساء

سوءإلىبالنسبةزهيدشيآولكنهذلكأنكرالالورائي:

تويلالمضطهدةاالممفإنيكن.ومهمااالستعمارية،الدولتصرفات

والمستقبلجسيمةآماألعليهاوتعقدميآلأمريكاإلىاليوم



وصواب.خطامنالموقفهذافيماسظهراأليهوو~»

العامه:الخالصة

مراحلألهموجيزعرضهيوانمابمذكراتليستهذه
وانهأعوام.ثمانيةمنذالفرنسيةالسلطةوبينبينيالقائمالصراع
بينليتداوللمالسلطةتلكأنالسابقةالبياناتمنليتضح
فعضعةفيطمعاإالالصحراءبأقصىاعتقاليمدةوالقسوةاللن

شجعهاوقدوخطتيمبائيعنالتنازلعلىواكراهيمعنوياتي
معنجاحهاإدزر،إلىنقليبعدخصوصاالمطامعهذهعلى
ونصرةلماضيهمالوفاءعلىحريتهمآثرواالذينالعاملينبعض
ونكرانالشخصتضحيةمنيجببماعقيدتهموحفظمباشهم
السلطةتعصبأنأعتقدوالبلوى.المحنةفيالجلدوقوةالذات
الذيالمنكرالموقفذلكسوىسببمنلهليسقضيتيفي
منالخصمومكنواالنفيعلىيصبروالمالذينالعاملونوهفه

اوهىهيشخصيةحريةشبهمقابلفيالحقوخذلواضمائرهم
ذلكعاقبةمنفايفيهناأتحملنعم،العنكبوت،بيتمن

ذلكبسببللسلطة،سولقاالشيطانأنذلكالمخزيالموقف
التقهقرعلىحمليآجآل،أوعاجالتستطيع،انهاالخذالن

أنوفاتهامضى،فيماذلكعلىغيريحملتكماوالتضعضع
الضيم،تعافحقآالشريفةاألبيةالنفسوأنواحدةليستالطباثع
الشنار.وتأبىالهوانمنوتشمثنالخزي،عنوتترفع

البرهانأعطيتهاتلكمحاولتهاالسلطةحاولتمرةكلفي
فيمنهاأستمدهوماالمعنويةقوتيعلىالقاطعوالدليلالحسن
وثبات.وتصميموارادة،وعزيمةوجلد،مبرمنمحنتي



يمتيىالنفيطوليغلأندونأعوامثمانيةعليمضتو~
تقوىالوكيفواالبتالءىالشقاء~رسةفيوتربتاشتدتالتي

الكلمةتلكالدائمشعارياتخذتقلوأناثباتييشتدوالعزيمتي
بهاوطعنهالشيطانحزباألعظمالرسولبهاقذفالتيالسامية
والقمرفييمينيفيالشمسلووضعواددواثقال:يومالصميمفي

تركته»<مااهيظهرهحتىاألمرهذاأتركأنعلىيساري

حسنة.إسوةاثهرسولفيلكمكانلت9وجل:عزقال

ونبلووالصابرينمنكمالمجاهديننعلمحتىولنبلونكم
.9ينصرهقناللهولينصرنأخباركم.

الختام:وفي
الوطن!ليحيىونموتالوطنلمجلنحيى

.اإلمامالملكموالنارايةتحتءاألمامإلىداثمآاألمام،والى



إدذدهنيمان
عمل)(مئروع

ممتازة،عظيمةمنزلةاألوسطالشرقفياليومتتبوآمصرإن
العامة،الجديدةنهضتهافيالعربيةاألممبحقتتزعملهاانحي

والحريةالرقيإلىالعربوثبةفيوافربنصيبوتاهم
واالستقالل.

الشرققلبفعآلتعدالعديدةومآثرها!ئممتازبموقعهافمصر
فيلهاوليسمئق.الناولسانهالمفكر،ودماغهالنابض،العربي
األممجميعإنبلمدافع.والمزاحموالمنافىمنكلههذا

الثقافية،نهضتهافيلمصرمدينةوالمغربالعشرةفيالعربية
الخطير.السياسيوجهادها

بهذاتأثراالعربيةاألممأقلهومصر،عنلبعدهوالمغرب،
بهواالستعانةمنهواالستعدادعنهاألخذإلىحاجةوأشدهاالقطر
لتزيدإالواالستعباداال`ستعمارسياسةتكنولمالوسائل.بجميع
الوقت.نفسفيإليهانزوعهوتضاعفمصر،عنبعداالمغرب
التيالحواجزإقامةفيالشريرةالسياسةتلكتعىمافبقدر
المعنويالحصارضربفيتمعنماوبقدرالقطرين،بينتحول



وطنناجعلعلىتدأبماوبقدرالمغرب،أمةعلىوالسياسي

مصرإلىميكيشتدكناف،األواسعصحى<<محجر0«عنعبارة

رقيهامنواالستفادةمنهاالقربإلىطموحناد~ىونهضتها،
الطموحوذلكالميل،ذلكولكنسبيال،ذلكإلىاستطعناكلما

تدبرهامستترةواماصريحةإمابمعارضةالواقعفييصطدمان
كرهأأوطوعأونرضىأمرناعلىتغلبناالتياالستعماريةالياسة

ومحاوالمهاالخفيةومراميهاالظاهرةمطامعهاأمامالهزيمةبشر

وركودخمولكلهالذيالسلبيالموقفبهذافنحن.األثيمة
وحدناعليناتقعجنايةبأيديناأنفناعلىنجنيإنماوذلةوجمود

أمامونحاسبوالحاضر،العافيفيومسؤولياتهاتبعاتهاجميع
والعجز.التقصيرهذاعنونسألوالتاريخ<والضميرالة

السياسةمكايدنقابلعادةألنناالمسؤولون،الجندةنحننعم،
القوميومستقبلناالعامةحياتناعلىمؤامراتهاونشهداالستعمارية

سناكرةنعزموالغالبا،نروموالحراكأ،نريدالااليديمكتوفي
نخطوالسببلهذاألمانينا.وتيسيراحمانا،عنوذردآبنا،رفقأ

نهضناوسيرواألمخالل،األصفادفييوسفكمنمتثاقلةخطوات

ولهذابالحركة،منهبالجمودأشبههوالذيالبطيآالسيرهذا
والمصريةعامهالشرقيةالعربيةالمؤثراتفيناأيضآتضؤلالسبب

منتكونفإنمابدتوإننهضتنافىآثارهاتبدوفقلماخاصة.
بمكان.الشأنوحقارةوالهزالوالخفرتالفتور

المرحلةهذهفيخصوصااألسفأثدحمآلهنأسفأمروهذا

!نفسناإالالمجالهذافيفؤاخذوالالمغربيةنهضتنامنالجديدة

ونحن.العاموالصالحوالواجبالحقهوفيماتقصرتزالماالتي

رم



نحذوالعربيةالشرقيةاآلثارمننهضتناخلوعلىآسفنانبديإذ
النهضةطعوهوقطنقولوالنقصدالمابنايظنآنمن

الواقعفيويتعأرنأباهأمرفهذامحض،شرقيبطابعالمغربية
مزاجهاأمةفلكلالبشري،االجتماعلنوأميىمخالفآلنه

فيالتيالخاصةومميزاتهاحياتهاوطبيعةومحوااهاومشاعرها
بالرغمونحنوآجال_عاجآلواألخطاراألضرارشرعنهاالتخلي
والتيالعربي،الشرقوبينبينناتربطالتياألسبابكثرةعن
نمتازءالسياسيةوالنهضةوالحضارةواللغةالدينإلىكلهاترجع
نحافظالتيالمغربيةالقوميةبمميزاتناالعربيةالثمعوببقيةعن
هوإليهودعوناعنيناهماكلوانمابديال.آبدابهانبغيوالعليها
تمكننااستفادةوتجاربهالشرقنهضةمنلالستفادةالعملوجوب
الرقيحياةفيوتهديناوالوثوباالنبعاثوساثلمنيعوزنامما

علينايتقينولهذاالناهض.المغربألمةنريدهاالتيوالنظام
منتغمرناتزالماالتيد«العزلةددهذهمننخرجأنالغدقبلاليوم
العربيالشرقودنخطبوأنالقدم،آخمصإلىالرأسقمة

العربيةاألقطارعلىعطفهاشدةيقينانعلمالتيمصربواسطة
وقوةوغربا،شرقأشعوبهامعللتظافرامتعدادهاوحسنكافة،
منتستطيعماكلالشعوبهذهمتناولفيتجعلأنفيرغبتها
مساهمةمنأكثرهذاعلىدليلوأءرواالرتقاء،النهوضوسائل
مصروتزعمالسعودية،العربيةالمملكةتنظيمفيالمصريةالدولة
العامة؟العربيةالقضيةعلىوإشرافهاالعربية<الوحدةحركة

عمااإلقالعبوجوبونقتنعالحقائق،هذهندركأنلناآنأما

كيالوسائلبجميعونعملوانقباض،وانزواءعزلةمنفيهنحن

_م



وتصبحالحديثة،العربيةالوحدةفيفعالةمشاركةلناتكون
العامة؟العربيةالقضيةضمنالمغربيةمسألتنا

أمانيهنيلإلىالحثيثالسعيمنالمغربيتمكنفبهذا
التيالشديدةالسياسيةالمعركةهذهفيجانبهويتأيدالقومية
منإلىاليومحاجتناأمسومامنعزال.فر«آغمارهااآلنيخوض

هنكابهنهموأحقومنلحقنا.ويغضبوينصردعوتناأزرنايشر
فيمتظافرأمتناصرأاليومأصبحالذيالشرقيالعربيالعالم
الشعورحيزوالتظافرالتناصرهذافيتجاوزوقدوالضراء؟السواء
إخواننافقاموالعملوالتدبيرالتحقيقميدانإلىوالقولوالفكر
قوةجعلهامحكمأتنظيماالعربيةالوحدةبتنظيمبالمشرق
الواجبومنحسابها.كلالكبرىالدوللهاوتحببهايعتد
إالكاملةحقيقةتكونولنعامةالعربيةالوحدةتكونأناألكيد
هوماالمغربويفارقوغربآشرقأالعربيةاألممجميعتضميوم
واألقرباءاألصولوعقوقوالنصير،العشيرةهجرمنعليه

أنشأنهامنعمليةمقترحاتلجملةتنعرضالبيانهذابعد
بالمغربالزجفيالملحةرغبتناتحقيقمنآجآلأوعاجآلتمكننا
علىقادرعاملحيكعضووذلكالعامةالعربيةالجامعةضمن
معأ.واالستفادةاإلفادة

القاني:العلميالمجال•ا

والجامعةاشرفاألزهرإلىتوفدعلميةبعات.تطيم(
تحققتإذالبهاتهذهوإذالعالية.الفيةوالمدارسالحدية

عليهيتوتفالذيالجيلإعدادعلىكيراتاعدأذشأنهالمن



نجهلالنعم،.التاماالستقاللفيأمنيتناوانجازالوطنمستقبل
بة،المغارالطلبةمنثلةعامةوالشرقخاصةبمصرتوجدأنه

والمصلحةالواجبوأنفقط.نواةهيإنماالثلةهذهولكن

وانتهاءسنة.كلفيكثيرةبعثاتبإيفادالمغربعلىليقضيان
تأكدا.المصلحةتلكويزيدالواجبذلكيضاعفالحرب

إلىنرميالالشرقإلىالبعثاتإيفادعلىنحرصإذونحن
الشخصية،بالتربيةنعنىبلمجرداوالثقافةالعلمهوواحدهدف

البيئةبهتزخرهذاوكل.النهوضيوالنشاطالسياسي،والتهذيب

فنحنالناهضة.العربيةاألممأوساطفيويعجالعصريةالشرقية

ثانياالصالحالعملوروحأوالالصحيحالعلملناشثتنانريد
ارتيادمنلنامناصوالأويكاد،إعوازاالمغربفييعوزوكالهما

عددأكبروجودفيإنثموغربا.شرقاالمغربخارجذلككل
المغربيةللقضيةقيمةخدمةالشررفيالناهضةناشئتنامنممكن

التيالجلىالخدماتسوىبرهاناهذاعلىنريدولسناالعامة.

منبحقتعدوهيالحربهذهزمنلوطنهمبمصرطلبتناقدمها
وجندالحي،األمةعنصروالخارجالداخلفيفالشبابالمفاخر.

وزارةفهيالبعثاتعلىاإلنفاقيتولىمنأماالمناور،الوطن
االستعماريةالسلطةعداوةيالقيالمشروعإنحيثاألحباس

فيإذألناطمعتصرفهادفالوتحتقبضتهافيالمغربوميزانية
ماأحسنومنالسبيل،هذهفيلبذلهالعامةالماليةمنشيآنيل

عواصمفيبهمخاصةدورإيجادالخارجفيالطلبةبهيساعد

الكبرى.العلم

الشرقيةالمعارفوزاراتتعترفأنأجلمنب~العمل



بالمغرب.والنهائيةالعلميةبالشهاداتالمصريةمنهاوباألحص
العربيالشرقمعاهدولوجمنطلبتنامنأفواجأيمكنوهذا
النظامية.بشهاداتهاوالظفر

فتحقديكونالعظيمةالنتيجة0هأعلىالمغربيحصلويوم
أسسأووضعالمتعلمةالناشئةأوجهفيالصحيحالعلمأبواب
الحريةمهينفي1الجاالمغربووجهالعامةاألمةلنهضةمتينة

خلواالستقاللخصومبهايتذرعحجةفأكبرواالستقالل.
هدمأالحجةهذهبهنهدمماوأكبراألكفاء،الرجالمنالمغرب
إليهتثتدحاجتهبماالوطنتزوياعلىواستمراروقوةبجدالعمل
المقتدرين.األخصائيينالرجالمن

والتوبيةالتعليمبرامجتوحيدعلىاإلمكانبقارت_العمل
يمكنماأكثروجعلهاالحرةالمدارسفيوخصوصأبالمغرب
وبهذاخاصة.ومصرعامةالشرقفيالمقررةللبرامجمطابقة

دراستهممتابعةعلىاراالتبةالمغارللطلبةيتنىاإلصالح
هنالك.والتربيةالتعليممناهجمناالستفادةوحنبالشرق

عليهميتوقفالذينالشرقييناألساتذةجلبفيث_التفكير
يتطيعونالالطلبةمنكثيرإذبالمغربالعلميةالنهضةسير

نعملأنالواجبفمنالعلم.سبيلفيالمشرقإلىالرحلة
التثقيفوسائلنفسهالمغربفيلهملنضمننستطيعماأقصى

النربي.النثىءمنفريقأييضيعالوبهذاالصحح.

للغةاألولفؤادمجمعفيرسميأالمغربج_مساهمة
أحدبواسطةالعربيالمجمعهذافيممثلةتونسفهذهالعربية.

،م



هذايكونفكيفالوهاب،عبدحسنيحسناألستاذوهونبغاثها

تلكفضلمنمحرومازالماالمغربأنحينفيتونسشأن
للمشاركةيهبأنالمغربعلىيجبعامةوبصفةالمساهمة؟

أكفاءممثلونلهفيصبحالناهضالعربيالشرقحياةفيبنصيب
أقطاربينالعامةالعلميةوالمظاهراتالمؤتمراتجميعفي

هذهمنمحققاالمغربيستفيدهماجملةفمن.العربيالشرق

محووهياالستعمارسياسةستنهجهاالتيالخطةإحباطالمشاركة

إننعم،ثابت.خارجيوجو«لهاكأمةالخريطةمنالمغرب
الناهضالشرقحياةمنالعامةألمظاهرفيالمغرببمشاركة
الماحقةالغاصبةاالستعماريةالياسةأركانمنركنأيقرض

فيعاملينوكأعضاءحيةكأمةوجو«ناعنالوقتنفسفيويعلن
يبرزيوموباختصار.خاصةالعربيةاألمموجامعةعامةاألممهيشة

كبيرةخطوةخطاقديكونمثآلالشرقيةاألمممسرحعلىالمغرب

سيطرةتحتمرقدهامنحياتهببعثوذلكوجود»تقريرفي
والعدلالعزظلفيالنشاطإلىواعا«تهاواالستعباداالضطهاد
واالستقالل

الياسي_المجال2

السياسةمسرحعلى:ليومالمغرببهيظهرماأجلىإن
ميثاقإلىوضمهالعربيةاألممجامعةفيأنخراطههوالشرقية

الدولةمعباتغاقإنجارهيتوقمالعملهذاوكلالوحدة.

فالواجبالبيل.هذافيمحاولةكلتناوىءالتيالمستعمرة
الجامعةفيعاجألبالدخولالمغربعلىيقضيانوا~ة

ومحنالواقع.األمرأمامالمستعمرةالدولةوجعلالراهنةالعربية

مم



اظرونمنكيرفيالواقعاألمرخطةسلوكمنلماماصال
ونفلتالقيود،منتنحورأذاستطعالمالوالهااذوالماسبات

بأنفسناوالقذفوالخاتى،األسرمنكياناوننهلالعراقيل،من
والعتاة.الخالصلحريقفي

ةالوحليلعلىالعامةالمغربيةالقضيةمةخلنروموكيف
ميدانهافيالعملمنومحرومونعنهاخارجونونحنالعربية
فمنالوحدةتلكفيرسميأالدخولالمغربعلىاليومعسرواذا

لنعملالمجاللنايفسحواكيوؤساثهامعنتخابرآنعلينااليسير
الشعبكوكالءبنامنهماالعترافيقتضيوهذاشعبيةبصفةمعهم

تمثيليتولىمنونعينالو~ةميثاقعلىباسمهفنوقعالمغربي
الوحدةرؤساءأننظنوالآل.استقباجتماعاتهافيالمغرب
وأنهمخصوصاالصورةبتلكالمغربانخراطقبولفييمانعون
إلىجلبهفيوألحوا.اليهاالمغرببضمطالبواقدبلغنافيما

يشملالذيفالعطفاألخرى،تلوالمرةهذاواوأكحظيرتها
قضيتناهنالكبهتغوزالذيوالتأييدالعربيالشرقفيالمغرب
علىويشجعناالوجهةهذهفيللعمليحفزناكالهماالعامة
سبب.أووسيلةمننملكمابكلالجليلالمشروعهذاتحقيق

وإنماللعمل،ومفصلواسعببرنامجليسسابقأمحرضناهماإن

منوذلكومستعجلضروريهومايتضحنمصغربرنامجهو
العربيةاألممجامعةفيبهالخليقالمحلالمغربيحلأنأجل

النتينالسياسيةوالوثبةالعلميةالنهضةأسبابتيسيرمنويتمكن
والمستقبل.الحاضرفيحياتهركناهما



العملحيثمنعظيموشأنخطيربالذاتمسألةوهناك
أسبابمنالمغربوتمكينالمنشوداإلصالحوساثللتيسير

العربيةالوحدةوحركةالعامةالمشرقنهضةمناالستفادة
المالكتينالعائلتينبينالمصاهرةعتهيتلكالجبارة،
الجليلاألميرسموتزويجأنفيجدالفالومصر.بالمغرب
حاآلالمغربمنهسيجنيمصريةاميرةمنالحسنموالي

يدخلالماالميادينشتىفي.الثمراتالفوائدمنواستقباال
الزواجهذاأننذكراإلجمالسبيلوعلىحصر.وال~تحت
وأمته،للمغربوالبركةباليمنمليآجاياعهدفاتحةسيكون
مصرفيوطنناعليهايحرزالتيالخاصةالجديدةالمكانةفبفضل
منبهنتوجهماكلعلىالحصولبهولةنستطيعوشعبادولة

مناالنتفاعتنطيعكماوحكومتها.مصرإلىوالرغاثبالمطالب
العالميالنظاممجالفيأوالشرقرقعةفيسواءمصروضعية
تثاركالتيمصرإناليسير.بالشيآليساالمرينوكالالجايأ.
بعدستقبحالعوديةالعربيةالمملكةشؤونتنظيمفيوافربحظ
المغربجانبلتأبيااستعدادأأكثرالمصاهرةوتلكاالقترانذلك
المرحلةهذهفيونحنوغربآ.شرقاأزرهشدفينشاطاواعظم
يتجاوزمنإلىحاجتناأشدماالسياسيجهادنامنالحاسمة
هذاأنجزفلواألعمال.حيزإلىالقلوبداثرةونصرهعطفه

مبينأ،عمليأوفوزأعظيما،معنويافتحالناالصبححاآلالمشروع
يكونكذلكلنايكونماوبقدرمحعقا.سياسيأوانتصارا
وشرالصميميوطعنةوتقهقرامدحرةالمغربفيلالستعمار
ينجححتىوخفاءسرفياألمريدبرأنيجبولذلكهزيمة.



داألمر0أمامنفسهااالستعماريةالسيطرةوجدتأعلنمافإذانهاثيآ
يتفلبأنيستطيعوشعبآدولةمصرالمغربيربحويومالواقع<«
بسببالشقيقالقطرذلكفييالقيهاقدالتيالعراقيلجميععلى
منذويهففوسعلىويرينالمعنويفرنسانفوذمنعليهيهيهنما

والتضليلالتلبيسفيمنهاأمهرالالتيالفرنسيةالدعايةمؤثرات
تراإلطالعلىالعربيالشرقزعيمةمصرربحومنوالخداع.
بأجمعه،اإلسالميالعربيالعالموتأييدعطفيربحأنامتطاع
بفضلوذلكوالقدوةالواسطةخيرتزالوالكانتقدفمصر
يخطبإذوالمغربالممتاز.الجغرافيوموقعهاالموفقةنهضتها

يتوخىإنماالمصاهرةمشروعتحقيقعلىويقدممصرود
العربيةالجامعةنحوبواجبهوالقيامالتقليدية،عزلتهمناالنفالت
الشرقيالعالممنالدياربعدعنبالرغمالفواالزداإلسالمية،

البروخير.كرهمنوكرهأحبمنأحبإليهونحنمناهوالذي
.عاجله



الدولودبلوماسيةالمغيبيةالسياسيةالمسألة
العظمى

>..>0>>>.>0هنب:

المغربيةالمسألةوضروراتالعامةالسياسيةالظروفتستحثنا

عطففتوقحهلالخطير:السؤالهذانتساءلآنإلىالراهنة
علىويساىناجانبنايعزنتدخآلبالفعلودخلهاالكبرىاللدول
العامة؟السياسيةبمقاصدناالفوز

دبلوماسيةفحللوانماوالبديهة،الفورعلىهذاعننجيبال
تبريرفيهتحليآلالمغربية،المسألةإلىبالنسبةالكبرىالدول

فيمستندأتتخذأنيصحالتيالعناصرواعدادالمذكورللسؤال

المطلوب.الجواب

وإطارهكفافهلناترسمتوطئةللبحثفوطىءأنمنبدالثم
بارزة:واضحةالصورةلناوتجلو

فراألجنبيةوالدبلوماسيةأدالمغربتقريرفيتعرضنا~
الكبرزالدولعليهاجرتالتيالسياساتمختلفإلىالماضي«<

أدالجديدالبحثهذافيونرىوغابره.المغربماضيفي
موضوعهعالجناالذيالسابقالتقريرفيعنهتنحدثلممافبسط

التياألسبابنبينأنهنانريدوبعبارةبحتة.تاريخيةوجهةمن



السياسيةالمسألةفيبالتدخلولاللبعضتغريأنشأنهامن
الرسميالخالفإلىوأدتجايبشكلأثيرتإنالمغربية
الحماية.ودولةالمغرببينالشديد

القضيةتعدالتيالمتوسطالبحرمسرلةعنقبلولنتحدث
.وحاضرأماضيأفيهاالعناصر.هممنالمغربية

بينجديدمنالمسألةتلكأثارقدأوربافيالحربانقضاءإن
لهيتقدملمحاسمخطيرطورفيستدخلولعلهاالظافرةالدول
وتجددالمعهودةاألساسيةعناصرهاانقالببسببوذلكنظير

كانتالتيالدولأنهذاوبيانفيهاللدولأمبحتالتيالوضعية
عثرقدخاصةالجغرافيموقعهابسببالمتوسطالبحرعلىتسيطر
السيطرةذروةمنفأسقطهاالدهرعليهاوأخنىالزمانببعضها
التيإيطالياحالهيتلكاألسفل،الحضيضإلىبهاوهوى
منازعبالالمتوسطالبحرسيدة_،.نهاوصلفاعتوا_.محلنتطالما
.المر«ودبقولهاالعالموجبرت

سواهاانقراضأالحربإ،الصلفةالعاتيةإيطالياانقرضتفقد
والسيطرةبدونالبحرشواطىءعلىالواقعةالدولمنبغيرها
البحرفيبمراكزهااحتفظتإننفسهافرنساوهذه.سيادة

سيدةفيهيجعلهاماالقوةمنتملكاليقالوالحقفإنهاالمتوسط
.الحربقبلكانتكما

حقآوالسيطرةبالسيادةفيهتتمتعتراءوالكانتفقدإنكلتراأما
مطامعبسببذلكفيمهددةيظهر،فيماأنهابيا.ويقينا

وأمريكاروسياهماجديدين،تنيمينمزاحصين



حقوقهاضمانيهمهاعالميةعظيمةدولةأصبحتقدفروميا:
فباسممضى.فيماكانممابآكثرالمتوسطالبحرفيومصالحها

وقناةوالبوسفورالدردنيلمضايققضيةفياليومتتدخلهذا
طنجة.ومسألةالسويس

والعمليةالرسميةعزلتهافارقتالتيأمريكاأمروكذلك
أنذلككبرىعنايةالمتوسطالبحربمسألةتعنىو.صبحت
بجميعباالرتباطأيوالجويالبحريبأسطوليهامقيدمستقبلها
الشأومنفيهاوياركاألمريكيالنفوذستضخمالتيالقارات
بمثله.التاريخيحدثناالماوالرسوخوالبسطة

الدولعليهنشاهدالذياالز«حامقوةبجالءلنايقسرهذاكل
لنا~كماوغربا،شرقاالمتوسطالبحرمسائلفيالكبرى
الدردنيلإلىطنجةمنالدولتلكفيهاتنغمسالتيالمعركةحقيقة

تعنيالغيرهاأوالسويسقنالأوولبنانسورياأووالبوسفور
البحرمصيربتقريرالحقيقة_فيتتعلقبلوكفى،محليةمصالح
منمظواإالليستطنجةفمسألةواذابأسره.والعالمالمتوسط
أقل.والأكثرالالمتوسطالبحرمعركةمظاهر

بسبيلهنحنالذيالبحثإلىبهانتأدىالتيالتوطئةهذهبعد
العامة.قضيتناإزاءالثالث،الكبرىالدولمواقفلبياننعرض

بمناسبةوذلكالمغرببشؤونتهتمأصبحتوو~:

فيهاستساهمأنهاالمحققفمنطنجةنظامحولالمفاوضات

رسميتدخللهاميصبحروسيافإنوهكذافعالةمباشرةمساهمة

البحرفينفوذذاتدولةبصفتهاوذلكالمغربيةالمسألةفيمؤشو



يالعاماألمنعنالمسؤولةالعظمىالدولوحدىالمتوسط
كانكماشكليأالجديدالروسيالتدخلهذايكونولن.العالم
العهدذلكفيغيرهاهياليومروسياألنالجزيرةمؤتمرفياألمر
المغربيخصفيمابالتفصيلروسيامقاممأاآلننجهلونحن
إنمانقولأننستطيع~هذاعنبالرغم_ولكنخاصةوطنجةعامة
الجريثةالمقترحاتمنتشاءبمامثالفرنساتواجهأنعلىقادرة
آنولهاالحمايةمسألةفيسابقوالتزامتعهدكلمنحرةألنها
لهاويفسحتوقيعهايحملالذيالجزيرةعقدعلىهذانيتعتمد
ميدانفيخصوصااألخرىواالولفرنسالمزاحمةالمجال
الرسميةالروسيةالصحافةأقوالثنايا»زيؤخذماوهذااالقتصاد
شاركتقدروسيابأنوذكرتموسكونظروجهةمحرضتالتي

مصالحهاإذاكواعتبرتوالجزيرةمدريدمؤتمرفيفعالةبصورة
.كبيرااعتبارا

روسيابتدخلمطلقافرحبالوملمينمغاربةبصغتناونحن
عوةوالهوبوعنافينفوذهابسطإلىسيؤديكانإنالممغربفي
فيالوكفعليهاويدخلاألمةجمعيفرقبمابيننامذهبهاإلى
وشيوعيتها،موسكونفوذأنوهماوالقوميةالمعنويةومقوماتهادينها

.وظلهالشيآتالزممتالزمان

اليومروسياظهورنستغلأنلنايسرغفإنهسياسيينبصفتناأما
فرنساعلىللتشغيبوذلكالمغربية،السياسةمسرحفوة

له!.يعادكلبأسودلكلبيعد:المثلوفيبأخرى«ولةومعارضة
رحمهالحسنمواليالعظيمللطانبااألسوةخيرهذافيولنا
روسيابينالعام!لتنافسمنيوجدماوان.تعالىاثه

««



النفوذومناطقالمتوسطالبحرعلىالتزاحمومنسكونواألنجلو
آنأالمغربلصالحنستخدمهاوظروفمناسباتمنليمكننا
.وامتقباأل

عنصراليومبدأكماالروسيخلاتأنكلههذامنفيلوح

منأولىإفادةأفادنابلمحققابيناخطرافيهنرقبالجديلهام

األولىهيكانتإنبوسكةخامةوفرنساولاللرمىإنهحيث

أنإالشأنهامنليسفروسيارهطها.مناآلخرةهيتكونفلن
وعلى..أخريات.ولألولياتنغمة.الطنبوروفيبلةالطينتزيد
عهدفيوأنهاخصوصاروسيااستغاللنحاولأنفالرأيحالكل
جميعوناصرتالعاماالستعمارعلىشعراءبحملةقامتينين

لهاوكانتاإلسالميةاألقطارفيالتحريريةالوطنيةالحركات

بنمحمداألميرثورةزمنالريففيالقبيلهذامنسوا.بق
أنهذاعلىزدسابق.تقريرفيبيناهكماالكريمعبد

عملتوأنهاالماليينبعشراتالملمونفيهايعددولةروسيا

منقصيرة~ةفيأصبحتحتىفيهااإلسالميةالجماعاتلترقية
الرأيإعجابأثارالذياألمرالروسي،االتحادشعوبأرقى
ذلكتقدمأنعلىمثالالفرنسيةبالصحافةوحداالخارجيالعام

عامةاإلسالميةباألقطارسياستهافيفرنسامنهتتفيدمنهاجا

هذا:فيفرنسيةجريدةكتبتفقدخاصة.والجزاثر
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األنجلوسحمونتتركأنتريدالالجديدةروسيافإنوباختصار
تعملهيبلوغربا،شرقااإلسالميالعالمفيبالنفوذيستأثرون
موسكويهمأصبحاألياألبيضالبحرفيخصوصالمزاحمتهم

البوسفورمضايقفهذهالتاريخ.فيمثيللهايسبقلمبصفة
يبولمجاالتأصبحتكلهاوطنجة،ولبنان،وسورياوالدردنيل

وااللتباساالنتباهحيزمنويخرجأمرهوسيفرجاألبيضالدبفيها
وا~يج.الصراحةمجالإلى

لفرنساالمعروفةمعارضتهابعدبأنهافنذكرإنكتراأما:إ~ا
مالوالهاالتي1904باتفاقاتحقهاعنلهاتنازلتقدالمغربفي

أجلمنواالستعماريةاالحتالليةتنجزخططهاأنفرنسااستطاعت
ذهبت6937سنةوفيالمغرب،علىالرسميةالحمايةفرض
امتيازاتهاعنلفرنساالتنازلوهوهذامنأبعدإلىإنكلترا

طالماالتيبالحمايةوعمليارسمياالتسليمهذاوفيبالمغرب.
(938فيفرنسامعأبرمتإنكلتراأنكمااالمتيازاتتلكعرقلتها
المؤسسةاإلنجليزيةالمغربيةالمعاهدةأبطلتجاريااتفاقا
الحريةطعنمنفرنساتسكنتألتجارياالتفاقوبهذا،1856سنة

االقتداءعلىالدوللحملوالتمهيدالصميمفياالقتصادية
وعراقيله.الجزيرةعقدقيودمنالحمايةوتخليصبإنكلترا
موقعةكدولةالمغربية<الشماليةالمنطقةفيبوضعيتهااحتفظت
عامةوبصفةمنجة.نظامبتنفيذوقاثمةالجزيرةعقدعلى

جانبعلىيسيطيبكونهوذلككثيراإنكلترايهمزالمافالمغرب
أننذكرالمناسبةوبهذهطارق،جبلحصنتجاهويقومالبوغاز
كاملعلىالقرنيةالحمايةبسطعدمفيالسببهيا~ا



فيفرنساعلىاشترطتالتيفهي،المغربيالتراب
هيالتيإسبانياإلىالشمالفينفوذبمنطقةالعهد1904اتفاقات
الدائمالحيادنظاموتطبيقفرنسا،منالهندطريقعلىخطراأقل
عروسةطنجةوتخصيصالشمالية،المغربيةالشواطىءعلى

.عليهمتفقبنظاميقالكماالبوغاز

فيمركزهااليومتستعيدأنإنكلتراعلىيستحيلالوباختصار
فالسياسةا~ياة،مصالحهاواقتضتهالظروفواتتهاإنالمغرب
لهاالمواتية!لظروفوتخلقالمصالحمعوتتلونالزمانمعتدور
.هذاإلىالحاجةدعتإنخشبكلمننشابأوتجعل

امتيازاتهاكاملفرسايمعاهدةأسقطتالتيألمانيامثآلفهذه
فرنسامعالمبرمالتجارياالتفاقفياستطاعتقدبالمغرب

وهكذاالمغربأبوابجديدمنلهاتفتحأن(927غشت(7في
البضائعبهالتنزلالمغربيةالموانىءترتادبواخرهاإذاكأصبحت
اليوموانكلتراأهميتهالهاسابقةفهز»أخرى.بضاشعمنهاوتشحن
عقبألمانيامنقبلضاعماواستر«ادالوضعياتتغييرعلىأقدر

.األولىالكبرىالحرب
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ختمتددورهاأذتعتبرلمإنكلتراأنبجال«سيبينهذاإن
(9(7سةفيهاكلمتهاقالتتدوأنهاالمغربيةا~لةنينهائيا
الدولةهذهأنذلكفعيفإنكلترانيفاألمليكنومهمالكن
إلىسبيلوالزعامتها.تحتالغربيةأورباتوحيدفيبقوةترغب
ربيةاألوالكتلةزعامةتارعهاالتيفوسامعبالتحافإالهذا

الغربية.

الحوادثكلبظواهرنأخذالأذيبنيأنهنالحظوها
منبلفجاءة،بهانفجأماخصوماالعالميةالياسيةوالمبريات
ونفترة0األشياءحدودبالعقلنتعدىأذالرأيوأمالةالحكة
ماإلىمادقةبفراسةونتطعالدبلوماسيةحجبنزاكبالظ
ء»ءأ»د«~ءهءءدهالخلفيةالواياعنلكثفالدوليةاألكمةورا>

منالدولبينعادةيارفيماوالعلةالسرنهيالسياسةوأخريات
أهممنأذالروعنييبثفإنههذاعلىوباءومسادات.زوابع
علىالضغطالوريةالمذلةنيالمشادةمنإنكلتراهتتظما

وو



الغربيةالكتلةزعامةنيمزاحمتهاعنزلالتاملىواكراههافرنا
إنكلتراعلىيقلالبماتحقيقهانينفهانرناترغبالتي
تبقلمفرساأذمبتناهانيلنيإنكلترايطمعومما.وسعيأمآ
.صافةمدعيةدرنة

_حساصيفسحابةهيإنماالشرقيةالعربيةتالمشكلة

وتمهدتنقشعآنتلبثولنالدوليةالياسةسماءفي_ومعنى
و~.الفرنسياإلنكليزتيللتحالفالصالحالجووتخلقالطريق
فيفرناإنكلتراعارضتالقرنهذاأواثلففيسابق.لهذاكان

(904سنةاتفاقهماإلىمريعااألمرآلثماستطاعتماالمغرب
يباسةفإنكلتراعجب.والهذامنغزووالالمغربظهرعلى
آلبيونلقبالتاريخفياستحقت1العهودوخيانةوالخداعالمكر
بالسوريينفتغدرنفسهالتاريخيعياوقدء~أ)«ء«)91(ء«أطالقادرة
متشابهةوالظروفالدابرأمس،المغربغدرتكماغدآآواليوم
عنفوانفياألمركانكمابقوةالدولتينعندراثجةالحلفومسألة
الحلفتحقيقئىتحرصإنكلتراكانتوقدالعشرين.القرن
قضاءولعل)9»~»ا~0(~~ببوردامالثالثيالمؤتمرانعقادقبل

وثيقةملةلهكانتفرنسابجنوباالصطيافعطلةشورشيل
بذلك.

والفعليةآمرةإنكلترامننتوتيالأذينهنيىهذافألجل
التيالدولةهذهساندةعلىنعولأذيمح~إذمجديأعطفأ
العهودنكتعودمننكلوالتقلب؟والمكرالفاتىعلىمرات
ويثايةمرةنيهيكهاأذعلىتادرأولىمرةبالمغربونكها
الأذوالوشاتةالحزمنمنوممالحه.أغرامهتقتصيهامرةكل

وو



فيهاتقتضيالتيالظروفهذهفيخيرمظنةإنكلترانعتبر
منهاللظفرعليهاوالتنغيبفرنسامعاالصفاقالحيويةمصالحها
تلكنظررسميافجلبتالجزيرةبعتيخلماإلىوالطلبة،بالبقية
بكلوأوضحتمعاواإلنذارالتحذيرسبيلعلىذلكإلىولالل

نصوصالمؤتمرقراراتتمسبأنمطلقاتسمحالأنهاصراحة
لرعاياهاماتؤديوبأنالمفتوحالباببمبدأالمتعلقةالعضوذلك

المتحدةالوالياتاعترفتنعمومصالح.حقوقمنكلهبالمغرب
أيةتملكالبأنهاالدولعلىالمعروضةممذكراتهافيإذاك

نفوذأيبسطتنشدالأنهاهذاومعنىبالمغرب،سياسيةمصلحة
وإنماذلك،ترومدولةكلبمعارضةتعنىوالالبالدفيسلطةوال
بينالمساواةأساسعلىاالقتصاديةالحريةحفظيعفيهاماكل

مادعةمصالحمنبالمغربلرعاياهاماكلوصيانةاالول
العامةاالمتيازاتمنأمريكابهتتمتعماكلوضمانالخ<وأمالك
وعقدمدريدمعا~ةوباألخصإياهاالمعاهداتتخولهاالتي

الجزيرة.

لمالتيالوحيدةالدولةهيأمريكاأنكلههذامننستخلص
بالمغرب.مابقالهاكانالذيالمركزالفرنسيةالحمايةتفقأها
بسببخصوصاالحمايةبتلكتعترفلمأمريكاأنآخرىوبعبارة

سبيلفيكأداءعقبةهيالتياالمتيازاتمنبهتتمتعبقيتما
كامال.حقيقيأتطبيقاالحمايةتطبيق

فيهأمريكااكتسبت1942سنةبالمغربالحلفاءنزلومنذ
بسبباالقتصاديةثمالحربيةالصفةعليهاتغلبجديدةوضعية
التموين.



لشيآالالمغرب،فيأمريكافوايابالضبطنعرفالونحن
تكشفأنتشأفلمالحربيةالعملياتفيمنهمكةكانتآنهاموى
الصالحةالظروفوتهيؤوقتهاحلولقبلالنودياتلكعنالقناع
وقوفإثرومهلءببطتتضحأمريكاسياسةاخذت،وقللها.

بسببالمغرب.ناألحوالاثنقربهتشعرومماأوربا،فيالحرب
ذاتالكبرىولالليهمأصبحقدخاصةالجغرافيموقعه

التيأمريكامنهاوباألخصالعالميةوالمسؤولياتالمصالح
الخارجيةسياستهافيقويااتجاهأواتجهتالتقليديةعزلتهافارقت
نستدلوممااألخرى.القاراتبشؤونالكبيرالجدياالهتمامإلى
رئيسبهصرحماالمغرببأمراليومأمريكاعنايةعلىبه

لهأثبتتفقدإفريقيابشمالالخاصةاالقتصاديةالبعثة
الماضيأبريلشهرفيبطنجةاألمريكيةالمفوضيةنشرة
ماأمريكاإلىعودتهإثرألقا»خطابفيوردكالما
الجزيرةبنظامتتمسكتزالالأمريكاأنمنهفستفيا

بلفحسب،المساواةأماسعلىالتجاريةالحريةيخصفيماال
فياإلنسانحياةعليهاتتوقفالتياالقتصاديةالميادينجميعفي
يتسعالمجالأنبحقتعتقدأمريكاأنهذاومعنىالعصر.هأا
فرنسالمزاحمةالجزيرةدولإحدىبصفتهاوذلكالمغربفيلها
ومصالحءماليةمصارفمناالقتصاديةالحركات.جميعفي

وهذاالطبيعية.البالدخيراتمنوغيرهاومعادنعمومية،وأشفال
عقدفيعليهاالمنصوصاالقتصاديةالحريةعبارةتفيد»ما

الميدان.هذافيمريحالعقدهذهمنالسابعفالفصلالجزيرة.
علىاالقتصاديةالحريةمبدأتطيقأنعلىتنص(06مادتهفإن



الممئكةفيالعامةالمشاريعتخيرعدميقتضيالمساواةأساس
الحكومةأن106مادتهوتوضحالخاصة.للمصالحالشريفة
الصناعةأواألجنبيةاألموالبوؤرستستعينأنرأتإذاالشريفة
باألشغالالقيامأوالعامةالمشاريعاستغاللأجلمنالخارجية
فإنالخ)تلغراف،موانى،،دية،حلسككء(طرقالعمومية
ولةاللملعلةتبقىلكيالعملبحقتحتفظالموقعةالدول
المصلحةذاتالكبرىالمشاريعهذهجميععلىتامةالمغربية
الدولةتخولهاالتياالمتيازاتأن~(7المادةوتزيدالعامة.
أساسعلىإالوتنفاتصحالالمشاريعلتلكيرجعفيماالشريفة
والفرقأيبدونالدولرعاياجميعبينالعموميةالسمسرةأب
هيشةمعالمخابرةالمغربيةالدولةعلى108المادةوتفرضقيد.

السمسرةفيالدولجميعرعايايشاركأنأجلمنالقناصل
الدولرعاياتفضيلوعدمالمزاحمةحريةأساسعلىالعمومية
الحكومةتلتزمهذاولضمان)109(مادةبعضعلىبعضهم
علىالقناصلهيشةمعسلفاباالتفاقالاأمادةفيالمغربية
التيهيالمغربيةوالحكومةالعمومية.السمسرةوشروطأساليب
الدولرعايامنبهاغالىمنإلىالسمسرةإسنادمسألةفيتبت
لها.مصلحةتفضيلهفيورأت

مصراعيه،علىواالستيالءالمزاحمةبابيفتحوحدهفهذا
فيتجداالقتصاديةالوجهةمنالمغرببتجهيزتريدالتيفالدولة
:ليومالمتحدةالوالياتترومهماهذاولعلفسيحأ.مجاألذلك

وعقدمدريدمعاهدةبغيرالمغربفيتتقيدالوأنهاخصوصأ
بهاستباتفيماالحسابوتناقشهافرنساتراجعأنولهاالجزيرة

••



بتطبيقالالحمايةباسمسيطرتهابسبباالقتصاديةالمشاريعمن
المزاحمةوحريةالعمومية،السمسرةيفرضالذيالجزيرةعقد
الدول.رعاياجميعبين

مزاحمةإقصاءفيتفكرفرنساأنهنانذكرأنالمناسبومن
عليهاالمنصوصمدتهمتنتهيالذيالمخزنيالبنكعنالدول
فيالمسألةهذهأثيرتوقا6946ديممبر3(فيالجزيرةعقدفي

المقيموطمنالفرنسي)(القمالحكومةشورىمجلس
بباريس.القانونيةاللجنةفيالبحثتحتبأنهاا~فرين

التياالمتيازاتأنبالمغربأمريكاعنذكرماإلىويضاف
الحمايةسلةبهتهدممعوألتتخذهأنتستطيعقويمالحفيهلها

بصفتهاالحمايةعنصفحاتضربأنشاءتإنوآلمريكةهدمأ،
الدوليبلوماسياالالنظامفياألساسمنالجزيرةلعقامخالفة
السلطانسيادةهيعامةمبادىءعلىارتكزوالذيبالمغرب
علىاالقتصاديةوالحريةالمغربيةالمملكةووحدةلهوامتقال
دونالمبادىءهذهأحديطبقأنيعقلالحقأالمساواة.أساس
باتفاقهذاوقررتالموقعةالدوكاجتمعتإذاإالاللهماآلخرين

الدوليمؤتمرعقاهماكلإذأنفهعنبالرغمأوالمغربمع
روسياعلىليصدقهنانالحظهماونأخر،دوليمؤتمرإاليحله
احتفظتالتيالجزيرةمعافاةعلىالموقعةالدولمنهيالتي
تستطيعكبرىوساثلتلككاملة.الرسميةبوفهيتهاأمريكامثل

علىوالقضاءجديدمنالمغربفيللتدخلبهاتتوسلأنأمريكا
الدفاعيةالمراكزهيأخرىوساثلولهاوحمايتها.فرنساففبرذ

األمنتهممنطقةبصفتهبالمغربإحداثهاتعتزمالتيالتراتيجية
رو



تشفأمبحتاآلنومنقيلكمانفسهاأمريكاومالمةالعام

أنأشيعفمماتلميحأوراءهاماإلىوتلمحشغوفأوليةاللالسيامية

صحفإذاكله<المغربعلىدوليةحمايةوضحفيتفكرالدول
المغربوباعتبارالجزيرةعقدباسمالدولعليهتقدمفإنماهذا

كماهذافيتفكرالتيهيأمريكاولعلعامة.استراتيجيةمنطقة
األحوال.اثنقرعثيهتال

نشرتهاالتيالتسريحاتبالمغربأمريكااهتماميؤكدومما

قالاألجنبية،المزاحمةعنللمقيمباريسيةجريدة
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إنيقولاستدراكااإلقامةنشرتهذاإثر
حديثه.يطابقالالتسريحاتمنإليهنسب

ماأنمعلنالشم
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ر.رمم_م

مالنايوضحالنه´طإنحارأوالنفيايعتبرأنيصحالهذاولكن

ماأننعلمونحن.هأبأوصدقالمأثورةالتسريحاتفيهو
فاستدراكوإذآواإلقامةفرنسانظرهوالتسريحاتتلكعنهعبرت
الذعةحرةلحقائقمشتبهخافتتكذيبقبيلمنهوإنماالمقيم



هيالرالمرتبكةالسياسةشبهاتمناالستدراكذلكإذوبعبارة
عامة.فرنساسياسةاليوم

خطابيوماذطيسالربهمرحمانالحظخامةوبعفة
تال:>امبوزالاليالمؤتمرإلى0سفرتبلله

أءمه7ءدأهدده0ا0دءا(ءءهاءه0اااءااالءاأده)0ءالأدم

.>•~99ط.28.~_2اال2ا3اا

_9ا1)~95م....م».ا~1(882~9~~(ا)9ط9،ااط~اا9)_)7)~9

أ_559ال2أم7•ط5921>9_9)ال98_~7~26557)ااالألأل~17أل)أ()2؟)~9

5911ط5ال775.ط)و•97959~أ9ا1)_2اال8أل2لماثأ~2ط~6••779الال.أ

95ط92)أط9ال9ألآاط9ا.)ااأط216ال2.أ2~9ة)29ألأ(~7~ا(58ثأ2ا7161~

)2)أط)6)29ال1121921́)97).الكا)6)2اأأل9)1اأ)1)أ)أتدالنه.كاأ)()ده9

ء~أه)29ال)292أل.()2أ992ال7(5625اا92أ)(أ92._.(ألأأل9مة)ال

9اا.أ_9ء9ا1أ_96)أ(أء99ااال29ال(اأ9أ)_ثأ~أل.أ؟_أااا9ااثا~))8ط5»

222لمأ(9ال1`(9179~9أأل)29لما26أ(أ()2ال~1.كاط6((.ءأ~ء<51أل.«.أ»)~أل

)أ~••1أل9ال9أأ719الال9ااال5أل92.مة)9)لما1882)9189نههأل)

ا6ا7)اأأ1272(().

فآتبالمكاالمطالبةعلىأمريكاىمرمميآيعلنقولوهذا
هذهنيبذلتهاالتيالدمويةالتضحياتمقابلفيوالتعويضات
نشيطةسياسةسلوكعلىمصممومانطرأنويطهوالحرب.

~~



الذيالتغييرجليأهذايوضحومماالخارجي.الميدانفيحازمة
قويةشخصياتإلىكبرىوزاراتبإسنادالحكومةعلىأدخله
الخارجيةوزيرهؤالءومنالسياسية.خطتهفيالرئيستجاري
الوزيرمنوطنيةأشداألمريكيونيعد»الذيبيونسالجديد
فيالصحفبعضكتبتهوممابالحقائق.أخذأمنهوأكثرالسابق
هذا:



بالمغربالقرنيةا~تها00ررنةالكالملهذاكانتوتد
:بقولهاعليه)4ا-7~4(المغرب<<أدصدىمحلقتفقد
ال))أأ2مة(2ا»18ال5وال2األ1(أ_6ال•(9•9)929هته~(أ9ا(ا19.)ال

_7أ9.7،5اا3)ال97أ59ألأل()~7أل9ااا()816أأل)اا•6أل9ثا~92ال99أال

911)كا3ثه.))9)ال~59)أال99لما92971)9أ،923))ااأ92(أ9أ)9(ا3_5)لما_9

ظ~29•.)كا5ال91)الكاو>9(267أاأ)أأألال•ئ()ظ(9ألا()ط17أ)أ~59ألأالنا

59111()أل~اا)؟29لمأ•~الكا967-)ثأ~9؟)´ااأكا.ال.أأ97؟م•19ال99ال18659)اا

5اأ2؟2())ال2أأ6>(أال()اال2ئا~9امة2أ8أ()ثأ~لم)ألمااأاأ()(أ2أ)92األالنا.~»

أل~2>59ال5أأل(ألك3أ)اا7~6~2•2أل2،6.

الماءعلىبالرقمأشبههوالذيالكالمهذاعلىفعلقال
وسيصرحالصريحالرغوةتحتالمثار:معنقولبأننكتفيوإنما
بطنجةأمريكاوضعيةأناآلناألهورآكدومنمحضه!علىالحق

أقلعلىإيطاليامحلستحلإنهايقدكإذجدا.بارزةستصبح
الكتاببعضبواسطةواشنطرنمنالخبروردكماتقدير

وفرنسأإنكلتراتخالفأمريكابأنالمطلعينالفرنسيينالسياسيين
الوالياتترىبينماأ(الاسنةنظامإلىالعودةتحبذاناللتين

تحتوضعهايجبمتراتيجيةمنطقةطنجةمنطقةأنالمتحدة
القديم.للنظامقلبقيلكماهذاوفيالعام.األمنمجلسرعاية
طنجةمسألةفيتطالبأمريكاأنالمحققفمنحالكلوعلى
تريدالأنهاعلىتندكهذاومنكليأتفييرآالا2(نظامبتغيير
أمروهذأكانماعلىكاذماإبقاءأساسعلىالمغربفيالتدخل

بالمالحظة.جديربالذو

وهوللعياذقريبايبدوقدومااامسرفييتهيأمانلمحتقاممما
المذلةفتحوإمكانطنجةعلىالدولنظروجهاتاختالف

وو



يدهماوفيوروسياأمريكايدعلىخصوصاجديدمنالمغربية
الستراتيجية.وضروراتهالعامواألمنالجزيرةعقدسالحالقويتين

نظامبسبببالمغربأمريكاأمريضخمقدأخرىجهةومن

تطبيقأ.فيهاوطبقبالدناعلىانسحبإذافيماالوصاية

تقديرفيتطنغفلهماالأنيجبمهماكاذعنصروهناك
العامائرأيهماوذانكواستعمارهانرناإزا>أمريكاموقف

األمريكيالعامالرأيفإذالصحافةالكبرىوأداتهاألمريكي،
الدولتتبعهاتزالماالتياالستعماريةالياسةعلىيخط

حداماوهذاومناسبة،حينكلنيثائرتهعليهاوتورالحليفة

إحدىكتبتهذاونيالهندفيموتفهاتغييرعلىإ~ا
الجرائد:

لضعضعةالعملوهوبغرضمشوبةاالنتقاداتهز»تكونقد
عليهاالعطفبإظهارالمستعبدةالشعوبوجلبإنكلترامركز
العملإلىودفعهاأيضأإنكلترالهفطنتماوهذالدعوتهاوالنصر
التعلقوبينبينهاتحوكأنهاتظنوبهذاوغيرهالهندإلنصاف
قوةاألمريكيالرأيأنهز!منفيتضحالظافرة.الدولبإحدى
الشعوبيدفيفعاكمؤ،وسالحالعصرهذافيعظيمة

السبيل.إليهوجدتإنائمضطهدة

وو



نإذ.الكبرىالرأيذلكأداة.األمريكيةالصحافةوأما
تلكمنكبيراآشطإذبل.كوليةالدنافيعلىساخطمعظمها
قد7)د«»5ء1»ءددءءهأل79957_المسوهو.الصحانة
د»آ)ءههه1ه(ءأطوالدواماإلطالقبالعداءلفرناعلىالعالماشتهري

وخارجها.امريكايجدالعظمنيةالمحاالكتلةهذهثنآذوإذ

.شذوذاعنهاشذما.الاألمريكيةالمحانةلموفوتوميحأ
المذلةبماسةالجرائدبعفىكتتهمانبتاليومنافيإزاد

:الورية

8798(ماآ7ا754789~ا9ا875

_927أ59ال~~9ال9~»اا2أ2)اا95)•(9ط.أظ9اا99ال2ال29•9)0

ااأط)9295599ااا_6ااأأل.أ.6(2؟الا)اا)6الأ()كا5822»أ()9279»..أ

91199.ااكا79أ9أ9ال2أ9ال99.115.~أ)ااط9اا5:

_99)29ثأ~()ال5(9أل_2لمأاتهكا2)نا()كا2اااأنا52ن.الالأ)أ.كا()999

23(أ)2--أأاأ9آأ.ع2ذ5)أاا~5ثأ892.أل(6ثأ..اللمأ~.~95)999ال9

ررم~~رم_رمرورومم.رمررمرمو.ررم(لمرم_م:تممزمررررمن)ررررررم

•أالكا()(أ~6ااأآ(أ)«9._»اااأن«)))8هأال)؟ال.كاهأ_)ظ9دد.م.

...أ•ثأ-كا6االألألال~1ذ()..ثا7؟.)•9•27ااأأط91ناكا()2اآ8(إ9592

821ف(•92~1ال262ثأ.ثرثأ_8)ثأأ()؟8).ألال~11(11(أ()5ته9.ثا9_68ا

ال(أء9ثااا2اا9ء~3ثأ..الر_أألا(اااأل)أ(أ.ااالاال119ال(أ.9)2225~_()

(.29اا52(أماأ))()9ه`اأ8ثأال.أ1)2•7الالأ)أ.()(9ااا´ا.(أأللم9...

...~9))929أ~ةأأ299تا´•9ال.999~7ثا..ااثأ)؟ا())ااأ1)9..أل)ة9»

(8121)ال2)9´~2>)لما~2).أ5اأ8آلااأك6الالمهكأ.•(آل2ثا21516لما)ما9»ع..

)اا)كانا2ثأثأ(اا(»اعاآ(أذذأااكا9ثا)ثاااال.أ9)ظأل._22)مااا.

..._9)أ(أ)9))<)ااأا.ال(ااثا)آلآأل.الالثأ.أأااا2ثا.الالثأا1الال5



_9الما9هلما9اا)9)اا99ال2()9لما5•~9ال3..لما999519ء(»»79د()ال

9أال••9~(((أال(~~~-93ال~9(أ•53(ال7أ9~9(7كا2ااا9ء•.

ررمررمم~مرمرمرورررمرمرررم~مرمر~(مرمهرمرسرمرم

_2ا(لماكاأ9ددر571(5•59(االأ7ال)29~9~3)(92أ)ط9)21(((اطم99))9
2أ((959الم9)اآأ9ال(595لمأ9أ9ال9959(797اأ)9اهأا)9أ)9لما9.

.))أ95)ا)ثه99559)أ99لما9ا19لما9295ا1أ9)15~95أ2195ال995795:أ
أ)99795ال2952أ9)أ99))أ929)(اااط))990)أ)كا3اا2أا9لما9.~7))9أ29
5ال2أ9()اا9ر9ااثه~9)أ979972911995995)~75595ال27ا1،95ر(1أ95)
975اال919ال929••9أ5ته.كا99)~(ا9(9•27أا999)•95ط)_92995~95.
._ال7~92أ)9)999)19(7ا2ا9األأ7.~99))7أ29لما(19•9219لما9أ()5)9أ29

_27أ01.9)أ)كا91أ(اا9ال9ر9)هلماكاا(اا9)9(9آ915الأكا9(اأ(أالالاه(أال
زمرررررمر~مرمرر)رر.مورلم~م~.ر:رمرررررمومرررم

رم~م~ممر_م~زم



:)91)9.79927•99)9أكا)اف19ال~_9ال92(0أ(~9)ا(97(15لما(1919)لما9
7)لما9929)5999ألأ)99)921(911977)597أ)لماأ9()أ~91(9نا(5)79أأ9.((

~م9أ2~ا3.)م«~م~م~_>

عنوباألخصالثالثالكبرىالدولعنذكرناهماكلإن

العواملجملةعلىويوقفناالياسةآفاقلنالينيروأمريكاروسيا

وهوالظروفهذهفيالحاسمللعملكلهاتحفزناالتيالعظيمة
روسياتدخلفإناآلنومناالستقالل.واعالنالحمايةإلفاء

ورمحبافزعالهاستطيرتاتيفرنسابكظمأخذقدوأمريكا
كتبهممامثآليتفادماهذاحساب.ألفلهتحسبوأمبحت

قال:المطلعين،السياسيينالصحفيينآحد
.آ95))9)لما7)7)أ9955.~أ99لما9•9اا9انا99لما)لما)اا»~9•3اا0

و.مرررم-.ررزرم~ررر~مرومررم~م-زمن~ر~رزمررمرلر.ر

ا9(اا9~95_2أا.هال)هال9ه9)759779أ1ا5أ(97999~ته9)(اتة•7
99ااأ)أ)أ9ا81ال5•7أ)ه)أاااأ.9ا«~995اأ)1أى59999995أل5ا92اا9م

99أاليه9أالك927ر7لما99)أ1)~79ال9)27ى((7أ5_97لما_55)2أ7999»أالأ
•71199.~(9ال57295أ(ال9)915أ_~لما992أال7)الاأ_89~9)لما_9_3
)2ا9أ~992232(99ر1195ط95أ)أ9()95أ1أ))_9لما99لما_92~99ألال9)11

~م)-رمررمر~ق~:ورردرزمرموررررمرلرمرزممر~مو~ل
اأ9لما797)ال95ا(أ9أال)ته7)اا95.~م9)2~ا79م_~م.م..

الغدر؟حكمالحذربدفعومل



إدزرمنبيان
1364شعباذ(ا

االسقاللأجلمنالعملوجوب~ال

ارةتضمنتالتيالعريضةتقديمعلىونصفسنةمرتقد
اليومنقومأنعلينايجببللنا،ليحقوانهباالستقالل.المطالبة
بهذاإذالنفس<<ومحاسبةالوجدان،وسؤالالضمير،ددببحث
ماوضبطواجبات،منأديناهماوتقديرالنتائج،إحصاءنستطيع
بتلكالقيامفيوفقنافإذاومتمنيات.حقوقمنبهظفرنا
منالسالفةخطتنافيماشناتبيند«اإلحصاءددوذلكدالمحاسبةدد0

منبهوأصيبتنجاحمنبهحظيةومادخساراتدد0و«دأرباحدد
وماوفالح<سدادمنإليههدينا»علىنقفوهكذافشل.
ومناسبات.فرصمنأضعناهوماونزالت،أغالطمنارتكبنا»

االستمرارلنايحقهلجليأأدركناذلككللناامعتبانومتى
للضوالوأضمنوأقومأوفقخطةإلىعنهااإلقالعأوالخطةفي

المتوخاة.والنتائجالمنشودة

إذءونصفالسنةهذهخاللاألعمالمنبينةعلىلستإني
بالنتائجولكنءوالعاميستوييكادالذيالنزرإالمنهاأعلمال

األعمال.علىيستدل



المحصلة؟.النتائجهيفما
كثر~أو.قلرءشكلنقيسفإنناولهذا««استقالليوند»إننا
اليومنحنهلفلنتساءل:وذأاالستقاللدد.0«إلىبالنسبة
جادةسالكونأود«االستقاللد»منقريبونأو0<««مستقلون

آواالستقالليمةعنعليناتفرضهماعاملون.واالستقاللد»0د
يؤخأاالستقالل0دالحقبالمبداعمألاالستقاللألخذمستعدون

أوساطفيوقلحيةلسانيةبحركةقمناآنناشكال؟0يعطىدوال
الدعوةسبيلعلىوذلكأجنبية،ومحافلرسميةودواثرشعبية،

كونهعنيخرجالأنهبيدذاته.فيجدآحسنوهذاوالمطالبة،
منكانتونالعملكلهيليستواالعايةمجردة.دعايةكله

وضخمت،امتدتومهماولوازمه.العصرهذافيالعملمظاهر
أيتجلبالأقول__والحقفإنهاوطالت،وتنوعت،واشتدت،

صدقهوواستقاللحقكلفياألساسبلاستقالل.والحق
وحزم،بتدبيروالعملاإلقدام،وقوةالنضال،وشدةالجهاد،
وحركةءحازمةخطةبغيراستقاللالوبعبارةوثبات.وتضحية
وهوبعدباالستقاللالمطالبةتجديوالفاصلة،ومعركةحاسمة،

_فياألمةتشرعهولمءبأمرهيصدعولميخلق،ولميوجد،لم
نحنماسريعاندركغيرنابحالحالنالنقارنتشريعا.الواقع_
فسيرعليهوماالقصد،خطأمننرتكبهومامعيب،تقصيرمنعليه
الوجهة.ضاللمن

لهااعترفتالتي(936معاهدةعنبالرغم_مثآل_سوريافهذه
يومإالباالستقاللتظفرلمباالستقالل<تظفرلمباالستقالل،

مناليأسبمقتضىوعملتفرنساسياسةمننهاثيآالرجاءقطعت



إلغاءعلىوتهميموعزمحزمنيإذاكفأتدمتالدعاية،هذهخطة
والحكومةالشبمنوذلكمادقاواعالناتاماالغاءاالنتداب

فرنساآخذمنتبعهاوماالجبارةالحوادثهذهولعلمعأ.
مميرنيننكرأذإلىدعاناماهواالستقاللإنجازنيمكرهة
باالستقالل.كذلكالمطالبةأساسعلىالمغرب

كاساسالمسلحةالورقإلىتعمدألمايضا،الجزائروهذه
الورقتلكمنمدالتكنولمواالستقالل؟باالنفصالالمطالبة
الحديةتركيافعلتهمانسقعلىاالستقاللوتطيمالمحتلينطرد
يظواأذمنأعقلالجزائريينإذكمال،ممطىالقائدقيادةعن

سلطةعلىتمردأالورقتلكإلىمحمدواوانماهذا.ومعاولوا
االندماج،لسياسةورفضاالوطنألموعقوقاواالستعباد،االحتالل
هذافيوفقواوقدوالخارج،الداخلفيالحقلدعوتهموإشهارا
قضيةوفرفتأمرهم،منيةعلىالعالموأمبحتونيتا،
والحكومةواألنديةالصحافةعلىنفهاالملمةالعربيةالجزائر
باألمرليتالورقحوادثألذفرنما.نيأوالقطفيسواء
سةالمغربحوادثنيوقعكمامؤامرة.الكوتفيهتجحالذي
الفإنهالجزائريللشعبإوفاءفرنماحاولتهعماوبالرغم.•944
نيلنيغيرهايفعالالتيالجازمةالنطةعلىمصممأيزال

المعلةالمقاطعةنذكرلذلكالمالسبيلوعلىأبداالعقوق
فهشراالندماج،ليامةتطيقأالمقررةاالنتخاباتعلىاليوم

وأنذرتاالنتخابقوائمنياالنفراطشرعياحرمتقدالعلماء
الملةمنباإلخراجهددتهبلالعقاببسر>عليهايقبلمنكل

نيمشاركةكلعنكثيرخلقأحجموفعالوالجماعة.



عظيمإلىيدعرنجاحاالمقاطعةخطةبهذافنجحتاالنتخابات

_هذانالمتنافسونفليتنافسهذاوفيجد،عملهذاإناالرتياح
فرنممامعينفعالأنهعلىيدالن_والجزاثر_لبنانسوريا_مثاالن

وأعومهاسياسةالدولأعندأنهاذلكوالدربةوالحزمالحدإال

استعبادفيوطأةوأشدهاعبرةوأقلهاجحوداوأمعنهااستعمارأ،

شرقابسيطرتهاالمبتالةفهيكلهولهذامزاجأ،وأعنفهاالشعوب.
والعرائضلالحتجاجاتتأبهقلماذكرمابسببفرنساإنوغربآ.

جميعاوتقمالجدية،باألعمالكلهاتؤيألمماوالملفاتوالتقارير

منالحقوتبعثهدمأ،الباطلتهدمالتيالحميةالخططعلى

القاصد،النهجلهوترسمالالزم،األساسلهوتضعمرقد»،

الصالح.التوجيهوتوجهه

الظروفوأنخصوصاعنهمحيدوالمنهلنامناصالماوهذا

كلياتمتيماذلكعليناتحتمالداخليةوالضروراتالخارجية

وباألولىوالجزاثربسوريااقتداءعمليينإذافلنكنمطلقأ،
علىحقناواحقاقفيناباطلهابإزهاقفرنساعنادولنقابلخاصة،

ينصره.مناثهولينصرناثهعندمنإالالنصرومايدنا

منيرجىماذاإذمطلقأ،سيكوذقدمابانتظارالعملتقييدآما
ويمارحاورجا«،أملكلعايقطعبماوتماسياتمبحادولة

األرمىإذمالفرناالمغرببآذوماسبةحينكلفيمامتها
شورىمجلىفينرسامقيممأليعلنألممعاء؟والما>أرض

ءا7ءه»»دء0ءد»«أ»»ة»ءه0(دفرنسامخلوتىالمغربآنالحكومة
مدرهانياللقيةالعبارةهذهالصحافةتجلآلمء»)؟أه3»»6ءء

معاذمنتحتهابماوشعارألالنظارجلبأبارزةبحروف

~ا



فيهبمايوليوز14خطابفيالمقيميحدثناألمالت؟لوومل
استقاللناحركةفييطعنألمالمفدى؟البالدعاهلعلىاالفتراء
)نيمرحألموالجحود؟والخيالبالطيشإياناراميأعقولناويسفه
االستقالل؟لحركةأثركلتقفيةالمعتقلينعناإلفراجمنا~
ليستفرنساسياسةأنندركتدبيرأبرهولنتلالمقيمخطابلنقرأ
كلإفشالإلىالوسائلبجميعاآلنتنصرفومهمتهانسمظنة

أكثرمستعمرةالواقعفييجعلهتنظيماالمغربوتنظيماستقالل
وجرى؟أقبلالذيننتظربعافماذااليومهومما

مؤتمرنتائجبمعرفةأخرى_جهة_منالعملتقييدوأما

أيضا.لهمعنىفالءالعربيةالوفودعودةسرفرانسيسكومان

الخاصعلمهاقدالتيوالبديهياتالحاصلتحصيلمنأنهذلك

مشكالتفيالنظرالمؤتمراختصاصمنيكنلمءوالعام

وقحالذياالتفاقإلبلتقتضيها،التيالحلولتقريروالاألقطار
مؤتمرأنعلىنصيالطااجتماعفيالحلفاءرؤساءبين

المشكالتتسويةفيدخلأدنىلهيكونلنفرانسيكوسان
قانونمنعلىاالقتصارخطتهوانماالحربجراءمنالقائمة

العام.األمن~وفيالمتحدة~ممميثاقأيتخاأنيصح
ماوفعالوا~ير.الفهمفيخطأهوإنماهذاخالففاعتقاد

أيمصيربتقريراهتم_انيكوفرسانمؤتمربأنأحدسمح
المسألةلكانتهذامنشيآصحولوالشعوب.منشعب

كلوإنماالمذكور،المؤتمربهيعنىماأهممنبالطبهالسورية
كانالذيالمؤتمرفذلكغير،الالمتحدةاالممميثاتوأنتجه:ما

االعتناءدونمجردةقوانينشرعإنماالصلحلمؤتمرتمهيديأ

م..



الثالثيةالمؤتمراتاختصاصمنهيالتيالسياسيةبالمشاكل
نطالبهابأنيمكنالالعربيةالوفودفإنوعليهالعامالصلحومؤتمو
بالقيامأحسنبهقامتقدعملهيمكنماإنمكنتها،فيليسبما
فيالجديالعملعنشيآفييغنياللكنهريب،والشك
واألحوال،الظروفكانتمهماوأداأاثمااألساسفهواخل،اال

نجنيالوحينآنكلوفيالخارج،فيالعملوتأ~وبتنشيط
~العربيةالوفودأنأحديظنفهلمجنيا.خيراإالمنه

عاقالإنباالستقالل؟<«واالعترافالحمايةإبطالد«صكإليناتحمل
وذاشيئا.الحقمنيغنيالالظنوأنهذا،منشيئايظنال

محققا.الفرصوخاوةالوقتتضييعإالاالنتظارهذافيليس
_شرقاينفعناأنيمكنالالخارجبأننهائياقوياإيمانالنؤمن
واالعتمادالتعويلأمابالداخل.العملإلىباالستنادإالوغربا_
وتعلقوغرور،وعبث،ءخرفهوفإنمامجرداالخارجعلى

غصص.مجردوجعلهاالفرصواضاعةالمحال،بمحال

بقيهلوبعبارةولعل«<؟د«بعىأخذاالعملفييتردأهل
إنكال.ألفثمكالفرنسا؟منتنازلأيلترقبمجالأدنى
الماضيفيشعب:أيأنصفتأنهاالتاريخعليهايثبتلمفرنسا
المطالبةوبمجردنفهاتلقاءمنأيواختيارافوطوعاالحاوالفي
والكتابةبالقول

وفرضبالقوة،العدوانعلىقامقدبالمغرباحتاللهاإن
تنعملأنمنباال~اذآالواقع،األمرخطةبلوكاليطرق
كلوخضدضعضعة،فييجديالذيالسالحاالحتاللضداليوم
الولتالحديدإالالحديديغلالالمثلوفيواستعباد.سيطرة

آ08



إلىولكنوفتنةقالقلإلىوالالمسلحةالثورةإلىبهذاأدعر
شيآال0أجلوحكومتها.األمةمنمعنويسياسيعصيانمجرد
مصرةتزالالفهيمعنالتنانأليتستعدفرنساأنعلىاألنيدل
.كبيراإصراراالمشروعةخطتهاعلى

برنامجهو~االستقاللحركةبعد_بهسمحتماكلإن
وإنماسبب،والبصلةاالستقاللإلىتمتالتافهةإصالحات

يضرالبماوالتمويهالعيون،فيالرمادزربابمنهي
الحمايةسلطةأملتهاإنمااإلصالحاتفتلكوالحماية،االستعمار

نظرفيوهي.الحمايةوالمتمرارالحماية،أساسعلى
سنواتعشرمدةيطبقالذياإلصالحيالبرنامجكل_فرنسا
غير»تنفذالأنعلىاإلقامةتصمموالذي)91اءها»ا»ء»ة~((ه

أخرى،تلومرةفرنساسامةلنابهصرحماهذاة.الملتلكخالل
.للحكومةشورىمجلىفيخاصةالمقيمأكدهماوهذا

فالوالحرياتبالحقوقيسمىماأماالسياسية<المسألةأما
موأعظموالذيمطلقا.منهابشيآنوعاوالاآلنيعطانامنهاشيآ
عينفيمعناخطتهاهيوتلكبالدنا،فيفرنساموقفهذاأن

فيوخصوصأمهمةمطالبفيالتونسيينفيهتوضيالتيالوقت
مختلففيعلياوظاشفوإسنادالحكمفيإشراكهممسألة

فيهمنحتالذيالوقتنفسوفيالعصرية،الغنيةاإلدارات
وهذاوامتيازات،حقوقمنيتبعهابماالرعويةحقوقاا~ائر_ز

بمكاناألهميةمناثريينالبمنكبيروجمهورفرنانظرفي
ستمنحهاأنهاالصينيةللهندرسميأأتلنتقدفرنساإنبل.عظيم
بجميعالتمتعيقتضيمهماديمقراطيأنظامأالتحرينبمجرد
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حريةوالر،الصحانةحريةواالعتقاد،الرأيحرية:الحريات
جميععامةوبعفةاالجتماعحريةواألحزاب،الجمعيات
نيواألحكامالقوانينامامرستقبحالتيالديمقراطةالعريات
االجتماعيالرتيبمتابعةرسميأفرساتعهدتكما.البالدتلك

الرتيوكذلكوالشاطالرعةمنيمكنمابآكروالقاني
التعليملجعلالالزمةالتدابيراتخاذتقررومماواإلدارياليامي
االنريالتعليمينوتقيةالبالدجميعنيوعمليأ.جباريأاالبتدأي
خطابنيبأسرهللعالمالمتعسراتوزيرأعلهما1هذ.والعالي
وايذلك؟مننعننلناحظنأي.(995مارس25ني.ذيع
والمريات؟الحقوقمجالنيإياهلمحانرناتتعدنعيب

فرنانيهأعلتالذيالشهري.نهبل.نعيبوالالالحظ
المؤكدةالصريحةالعهودنفهاعلىبهوتعلعتوغيرهذلككل

-تنيالتدأ.لىالمغربنياالحتالليةسلطتهاعمات
جيوشتائأذ1ذلك.1مهاد1والعربيةبةالمغاروامطهادالحرية
المحانننةباممعكرياأمراا9اهمارس(9نيامدراالحتالل

بأياالجتماعاتعقدنييشرطاألمروهذا.العاماألمنعلى
سطةموانقةبعدالعكريةاللةمنإلذذبالمغربمكاذ

لمذكور1ألمر1أذواعظهذامنواشد.كتايةموافقةالمحليةالمراقبة
العضوراأ~ا5ددء»»د)0(دأ«ء~الفر~<الرعايالغيريرخصال
.العربيةدوزبالقرنيةإالالكالميبيحوال،عاماجتماعأيني

ر.روممم.و<رر.رم.ررمورمر.ررمرررر.ررممررروررمرموررررر
)ءاهءد«.»»اءدأدءد»«»)5د»»ءءه»ةءاماءدأه_ءهءءه»دءد«ماه
5دءدء»0هأ.0دددء»)نادءماهدءآاءءدءء»ء«»دددءددددءالدأءد»دء»)0
أأدده5دءددهأ)»أءهه0دد)ء5ددء»ناه»ءا«وءأ00ء)هء)أ)دده0دءاء



علىفرنسابهجادتمماهذاآينبلاالستقالل؟منهذانأين
األمم.تعىألسابها؟يتهاذالوحرياتحقوقمنغيرنا

فيحقكلمنالمحرومالسهبألسااإلطالق؟علىالمتبعدة
وطه.فيحريةكلمنالمسلوببالده

هوماإلىيتجاوزهولمالحد،هذاعدوقفاألمرليتويا
حقكلتمانعاوقتمانوناأذذلكمعيبة.وآعظمهوآلأشد

ماالتيالمعلةمطالبهانيالقرنيةالجاليةإلرها>تتعدوحرية
طلبهماالحمايةسلطةقررتفقدسلطاذ.منبهااثهآنزل
مجلىدوراتبينكتابةاالستجوابوهوالجاليةتلكنواب
9دء»»(ءءه»5دءأادءماهدا.هدء)أدءةه(دءءدهالحكومةشورى

~0«~م<«ا.<~~ا.«<_«<~«0<~0<.ا<_~><.ءء>ء»>.

الوابيجدكماالبرلمانات.نيإألعادةيكوذالوهذا
فيالتميلعلىالخمولنياإلقامةمعافاةالمذكوروذ
البلدياتانتخابوعلىبباريىالدستوريالتأسييالمجلى
شورىمجلىنيالوابأولكأعلهماهذابالمغرب<الفرنسية
أدفرنساحزبإذبلإلنجازه،بالعملالمقيمووعدالعكومة
194-يوليو13نيبالرباطمهرجانأعقدبالمغربالمحاربة<<
توحيدمهابأشياءوطالبالبلدية<وريسحيةاالريسبمعضر
شأننييقعبماقدوةبالمغربالفرسييناالحينهية

منالفرنيللقسموالتقريرالتقويتحقواعطا>البرلمانات،



وبهذهنية.الغرالبلديةالمجالسانتخابوحقالشورى،مجلس
معتقابلالمحاربةفرنسالحزبالرباطفرعأننوضحالمناسبة
بإنجازالصريحالوعدعلىمنهوحصلالآ45مايو3فيالمقيم
أنتريدنوابها_يقول_كمافالجاليةعامةوبصنةالمطلب.هأا

بتنفيلوذلكحقيقيةديموقراطيةخاصةلهاالمغربفيتؤسس
وغيرها.المطالبتلكجميع

تقويةعلىعازمةفرسافإذأخرىجهةومنجهة،منهذا
يرجعفيماوذلكاألجبيالتدخلمنوتحريرهابالمغربتهاسيط
منهيالتيوالعمرانيةديةواالتتماالماليةالمسارينلجميع

كلهذلكوفواثدتصرفهوتحتالمغربيالمخزنيالبكاختصاص
ذرعأتعيقالتيالقرنيةالجاليةآعضا>إلىبالطعسترجع
.ومضايقتهماألجانببمزاحمة

المطائبةعهافيبالمغربفرنساخطةهيباختصارهذا
فيمهددونفنحنواالستقالل.بلالمشروعةوالحرياتبالمقور
المحتكرةالفرنسيةالجاليةإليهتطمعبماومصيرناومستقبلناحياتنا

مغربنامنتجعلأنإلىالباطلةالمشعلةبمطالبهاوهيالمسيطرة
وبينبينهموحيل.اثهقدراللها،ثانيأووطنأ.خرى،«دجزاثردد

.يشتهونما

ألولشكمسخرونفعبيدالشرعيين~البالد_أصحابنحنأما
إنهمنعم،ذمة.والإألفينايرقبونالالذينالمسيطرينالسادات
حقبكلالمستأثرونوالعباد،البالدفيالمتصرفونالسادة
واالمتياز_فيهالحقوأصحابالمغربأبناء~نحنأماوامتياز،



ا~ماءمنالمنبوذهنبرهطأشبههمماوقومسياسية»فرذالة

وا~لالحقمجالفيفرنسا~بهاعبرةالوالتضحيات؟
بالنفرمىالتضحيةأنمنبهنسمحماواالستقالل.إنوالحرية
للمحاربينالالحقوقيفرضانالحربساحاتفيالدماءوبذل

ذلكمنبهنسمحماإنمنها،همالتي~ممحتىبلءفحسب

السياميةاإلدارةرئيسيمرحألماعتبار.أىفرنساتعتبرهالكله
المحاربينأنالحكومةشورىبمجلسالمغربيالقمفي

حومةفيواعتطبواالدماء،وبالواالمشاوىواتكبداألينبةالمغار

أليساإلمعان.منبشيآأوبتهم~فرناستكافئهمالوغى
فيهاشاركناوإنماكأمة»الحربفينشاركلمأنناهذامعنى

أيو~إأل؟ليسالمدافعألفواهوكأهدافالمرتزقةمنكرهط
اإلنان؟بنيبحقوجحودااته،لخلقإهانةهذامنأشد

أنيعقلوهلواالنتظار؟للرجاءمجالمنبقيفهلوبعد
والعنادواالمتهان،االستخفافذلكمثلعلىفعلنامماأكثرنصبر
.البهتان؟علىواإلصرارالباطل،في

تعي،وقلربآتدرك،وعقوالتبصر،وعيوناتمع،اذانالناإن
فأيتعمل،ويداينطق،ولسانايساق،وضمير!تحس،ونغوسا
مانسمعلماذاوالتردد؟والتلكؤ،التوقف،إلى_هذا_معداع

صة،الفوتفوتنعلم،ماونعلمنشاهد،ماونثاهدنسمع،
.نتحرك؟السكونونحنالوقت،ويضيع

كانإنهببوردام:الثالثيالمؤتمربمناسبةخسرناهمايكفيأال
المذلةوإثارةباألمرللصدعالعظمىفرصتهننتهزأنعلينايجب

اا3



الكبارالرؤساءانونرجحتنوقعكناوإنناخصوصاالمغربية
منعظيممظهراآلنهيالتيطنجةقضيةبالبحثسيتناولون
سواءالخطةعلىأقدمناكنافلوالعامة.المغربيةالمسألةمظاهر
المسألةإلثارةوبالعملطنجةيخصفيمابمطالبناالجهرفي

اجتماعمنكثيرأاليومناالستفالدولبينالمغربيةللسياسة
لألمميةالتنفيلاللجنةبمثابةاليومهمالذينالثالثةالرؤساء
بأسره.العالمفيالشعوبمصيرتقريروبيدهمالمتحدة
.««لكن<«؟اليومتننيوما..ولكن.

إليناتنسلالخصمونبالجانب،كلمنبنايحيقالخطرإن
زلناماونحنحين،كلفيعليناتنهالورشقاتهجهة،كلمن
ماهوالقاهرالخمولهذالعل.واالنتنئار.الصبرأجلمنننشأ
يشيدالحكومةشورىمجلسمنالمغربيالقسمفيالمقيمجعل

5«أ.أ~»»)ءددءى»6651ا5المغربي(للشعبيةالتقليلبماسما»الحكمة
علىشجعهماهوهذاولعل~)ء0ءم0او5..»أه»«»».ة»
المألوفة<«لحكمة«داتلكعلىاعتمادأتعتمدفرنسابأنالتصريح

وخضوع<وذلة،وهدوء<سكوت،مننظريفيتفرضهوما
والعبو«ية.بالقهرورضىواستالم،

وتعقل«أحكمةمنالشعبإلىنسبهبماأشادالمقيمإننعم
والتسليمالنيرتحملعلىليدأبكلههذاباسموناشدهورزانة<<
أوصدقأفرنسابهتعدفيماهذااشترطبلوااجبروت،باليطرق
اتهرعايةغيرالشعبيرجووهلوالعنايةالرعايةمنمذبأ

المقيمةويلباألقامعه،ونحنالشعب،يغترفهلوبعد،وعنايته؟
واالستعباد<الحمايةكبشنمكنوهلددالبيويةدد؟والتكاذيب



وأحياءوقود؟الأيقاظونحنأنفنامنواالستقاللالحقوخصم

وايقانهالموقف،بحرجالحماية»<أدثعلبشعورلوالإنه.موات؟ال

األماميوحرسهالشعبمناآلونةهذهفيوتبهحركةكلبخطر

األيدي،متكاتفالصوب،متقيمالمطالبةفييتقدمهالذي
والالثعلبصانعماذلكلوالالصفوف،متراصالعزائم،متثنماد
الشرإاللنايجلبواليهوىبماإغراءناحاولوالراوغ

المستطير.

عنتفوجلمفرنساأنالروحفيليقذفالنيرالسياسيالعقلإن
باسمالشعبينادلمالمقيموإننفسها،فيلحاجةإألالمعتقلين
نتساءلالطامح.فيهيطمعالفيماطمعاإألالمعهودة<>د«حكمته

المعتقلينعنفرنساتنرجألمالنير:السياسيبالعقلمدفوعين
وقتفيشعبيةحركةلكلتالفيأبالحكمةمقيمهالناوينصح
أنأرجحالصدفة؟بمجردذلكحدثأوبوزدام؟مؤتمرانعقاد

وليساألغراضمنبغرضوالظفرالمكيدةنيلعلىمدبراألمر

بقريبالصبح

والكانمنكاثنأمخلوقعلينايلبسفاللبصيرتنا،معناإذ
بالترهاتاتهخلقمنبشريأخذناواللمكايدةباأحديتغفلنا

والزعمات.

المتين،اثهبحبلونعتصمذلككلعنمنعأز~~نز0
القصرى:الغايةإلىونعىاألعلىالمثل~وبممناو~لي

االستقالل.غيرشيآوالاالستقالل،

تأسيساونؤسسهأخذانأخذهأنبدالماوهذازرر،واون~

به.والمطالبةإليهالدعوةفيالبعدقبل

هاا



وفالظواذالجد،إآلالجدياسبوالجد،األمرإذ
وفالظتكوزالوكيفترددأ.والإحجامأتقبلاللثواتية
سوءمنفرنساعليهمانشاهدوقتماالفاعلالعملنيسرغبة
بالدولعالقتهاسوءنرىوقتماوباألخصوخارجا،داخآلالحال
ثانوية.كدولةإالحاباالراتعفيلهاتحبالالتيالكبرى

عليهأدلوالوشعوبهاالدولتلكمنعليهامغضوبفرنساإن
أنالعالممنومسمعمرأىعلىتصرحالتياألمريكيةالصحافةمن

وانفرنساوأنيقظة،فيحالموأنهمتجبر،طاغيةدوكول
والبجيشها،الهذهمنليستالكبرىالدولبهااعترفت

.السياسيةبوحدتهاوالباقتصادها،

نجتنيبهالذيالحاسمالعملنعملأنعلينايجبوإذأ،
نرىالتيالنفسيةلة1ا~ونستغلنهاثيآ،صريحااجتفاقالحماية
الوالياتفيوباألخصالكبار،الحلفاءبالدفيالعامالرأيعليها

بالالعالمسياقوتعتبرالكبرىالدولاليومتتزعمالتيالمتحدة
.منازع؟

منتلقىإنماالساعة0هذيماجديةحركةكل)نثقوا

تكييفه.إلىميبلالماالخارجيوالتأيدالعطف

إلحلفاءتأييدوننسرناالراهنةالظروففاشدةحرمناوربما

فيهاوتتكونالجديد،الدستوربفرنايتأسسيومالعامورأيهم

حكومةفيهاوتقومالداخلية،أعورهاوتنتظمالنيابية،المجالس
لعلهكافة.الحلفاءمعذنامشاكلالدبلوماسيةوتسويشوعية،

6)1



مجمله،وتفصيلهذا،عنالحديثفيالقشطالقولنافلةمن
أمره.فيالكالموتوكيد

قديمااإلسالمرجاالتأحدعنهعبرماهوالخطابوفصل

األمروينزلالسبيل،ينقطعأنقبلالنفير،النفير،قال:حيث
العمل.ويبعدالمذهب،ويعسرالمطلب،ويفوتالجليل،

:وختامأ

.الوطنليحيىونموتالوطن،لمجانحيى



االتصاالت

األولاللقاأفيهاوتعالتيوف(الظالوفيالكفاحمرحلة•ا
.اآلميي)سمومع

الحمايةوسلطاتالوطيةالعركةبينلىاآلوالياسيةاألزمة.
نييوسزبنمحمدسيديلجاللةالربيعيةالزيارةبماسبة

5)15.

الصعيدعلىوالملكالحركةبينالمباشراالتصال.جرى
الشوارعفي~ةألولا~بحياةالهتاف_بفاسالجماهيري

بواسطةاالستعمارومكايامناوراتإلحباطالعمل~الزيارةقطع~
نشر.:ومحورهاالحركةلسانكانتالتيالشعبعملجريدة
الملكيالحرمىكولونيلبرتبةالعسكريبزيهواألميرالملكصورة
.عمرهمنالخامةسنفيوهو

للمإلتعلنأنإالالشعبعملفيممثلةالحركة~بتاهكل
0تعتبر~وأنهاالوطنية،مقومأنتاأهممنوالملكيةالعرشتعتبرأنها

ءوالملكالشعبمعركةهيإنمانخوضهاالتيالمعركةأنكذلك
للوطنبالنبةمصيريةمعركةأيموت،اوحياةمعركةالنها



حرصتبدايتهافيكانتالتيالمعركةهز»ونيوالعرش،واألمة
الحسنموالياألميرسموولورمزيأ،فيها،تشركأنعلىالحركة
أميرلقبفيهايحملوهوالشعبعملفيصورتهنشرتالذي

كانتطالماوالتيبهانعتزالتيالمغربجبالإلىإشارةاألطلس
علىاللقبذلكبإطالقأومأناوهكذاوالمقاومة،للجهادميدانأ
ماإلىالشعبعملجريدةفيهورتهتحتوبإثباتهاألميرسمو
والشعبالملكبجانبيكونأنوهوسموهمنوننتظر»نؤملهكنا
فعآل.كانماوهذاوالمقاومةالجهادرجل

قصدتهالذيوالسياسيالوطنيالمغزىأناألمر،وخالصة
مورتينشرمنالوطنية،الحركةباسمالشعب،عملجريدة
هو:األولىالصفحةطولعلىكبيرعنوانتحتواألميرالملك
محمد<<.سيديالجاللةصاحبءيحى

الشعبوتماسكبالتحامإذاكاألمريهمهمقنجميعمواشعار
بالصورتينالمحلىالعددذلكفكانالكفاح،فيوالعرش
مشامةالملك!يحيىهو.الذيالجديدوبالشعارالكريمتين
الحماية.قلبإلىموجهةبخنجرطعنةأوقذيفة

:6933غشت2~أزمةمرحلة•(

جرىالعامروالقصرالعامةاإلقامةبيناألزمةاشتدتلما
وذلكالسوييقصرفيالحسرنموالياألميربسمومستمراتصال
تطوقكانتالتياالستعمارزبانيةعنوبالرغمالظالمجنحتحت
األمير.مكنى
بسموه:االتصالمنالقصدوكان



.إذاكالقائمةاألزمةتطوراتمنجدمامعرفة•ا

واجراءاتتدابيرمنعليهاإلقداميمكنفيماالرأيتبادل•(
علىنقدمالكا~وهكذاللطوارى،واستعدادأالموقفلمواجهة
سموبواسطةالملكجاللةمنوتوجيهبعلمإالأمرأنبرموالشيآ
.الحساليهاألمير

اليومقبلماوهوليألغشت19يومبيننااتصالآخروكان
ءالعرشعلىاألثيمعدوانهالغاشماالستعمارفيهارتكباألي
ينالألوالشعبالوطنعلىإجراميأعارانأالوقتنفسفيفكان
لوجودهماوضمانأوسيادتهما،لوحدتهمارمزأالعرشكان

دولتهما.واستمرار

والتحرير.المقاومة.مرحلة3
االتصاليتجدأالأن_خيرأإالتشأ_ولماألقدارشاءتثم
فيبقصرهكالمعتادليألغشتالعشرينيوماألميرسمووبينبيننا

مدغشقر،فيبيبأنتسيراطيرمنوسبفندقسنتينبعدبلالرباط،
وتجديدالملكبجاللةلالتصالالسياسيوفدنابهاحللماوذلك
الفرنسيةالحكومةمعالجاريةالمحادثاتنتائجوعرضءبهالعهد
واالستقالل.اليادةفيبحقوقهللمغربواالعترافالملكجاللةلعودة

ءوترحابحفاوةبكلاألميرسمواستقبلهوفدناحل«لما
المحادثاتكانت.يامخمسةاستغرقتالتياقامتهوخالل
كانتكماومنوه،األميرسموبمشاركةوجاللتهالوفدبينمستمرة
الحسنموالياالميرسمومعخاصةأخرىومباحثاتاتصاالت
ومنواالطمشنان،والتحمسالصبرمنالمنفىفييظهركاناألي



هوواحدشيآفيالتفكيرمداومةومنالمصير،بحسنالتفاؤل

تقديرمحلكلهكانماالمجيدالعرشظلفيالمغربمستقبل

إلينارجعالذيالسياسيوفدناالنمنعظيموعجابكبير
واستبشاراوتفاؤآلاطمثنانآزادناماذلكتفاصيلمنعليناليقص

قريب.الهنصربأنويقينأ

.االملوماميالعملمرحلة•4
:بوخالونبقصرالملكحلوليوم_

يتحققأخذالذيالهبنصروالفرحالتأثروبكاءومحناةلقاء،
.البعيدالمنفىمنالملكبعودة

سيلددالبقصرالملكإقامةمدةاألميرمعيوميةاتصاالت.
وتبادلللمشاورةيومياندعىكناحيثباريسبضواحيكلو»<سان
لعودةتمهيداالفرنسيةالحكومةمنالمعروضةالقضايافيالرأي
أجلمنالرسميةالمفاوضاتوإلجراءبالرباطالعرشىإلىالملك
جميعوأثناءباالستقالل،واالعترافالحمايةنظامإلغاء

نبحثكناالعهدولياألميرسموومعالملكمعاالتصاالت
جميعامناشعورأوالواقعيةالصراحةمنجوفيوالقضاياالمشاكل
فيوقتشذنواجههاكناالتيالمهاموضخامةالمسؤولياتبجسامة
جميعابهاسنناطوالتيالفرنسية،الحكومةمعالمحادثاتفترة
واصالحوتنظيمبناءمنإرمماؤهيتطلبهومااالستقاللإعالنفور

.الجديدالوطنيالحكمعهدفي

.والبناءليةالمؤومرحلة_3
يتقالالعهدولياألميرمموأصبحالبالداستقاللإعالنبعد

)2)



أوالعسكريةسواءالرسمية،المسؤولياتوأضخمالمهامأعظم
ذلكأنالبديهيومنالمنعم.والدهجاللةبجانبالحكومية،

األحزابورجالالوطنيةالحركةقادةنحنعلينا،يفرضكان
العهلولياألميربسمومستمراتصالعلىنكونآنءالسياسية
الراحلالملكلجاللةاألكبروالعضاءاأليمنالساعدكانالذي
والخارجالداخلفيالسياسةوتوجيهالعامةالشؤونتيبرفي
القومية.افواألهاالمطامحتحقيقنحو

اجتماعناالعهدولياألميربسمواتصالناذكرياتأخألومن
منصبفيوقانونيأرسميأتنصيبهبعدالسويسيقصرفيبسموه
رمزيةبهديةمشفوعةإليهالخالصةتهانينالتقديموذلكالعهدوالية
الحق،خدمةفيائقوةإلىإشارةمذهبخنجرعنعبارةهي
باآليةعمألالغزالرقعلىمغربيبخطكتبقديممصحفوعن

أل.أقومهيللتييهديالقرآنهذاإنطالكريمة:

المناسبةتلكفياالتصالهذايخألأنأالسموهأبىوقد
شعبيأ،بهايتصفكانمابعدشرعيأالعهدواليةفيهاتقلدالتي
العامرقصر»حديقةفيمعناعورةلهأخذتبأنوذلك

.بالسويسي

فالتناأنإلىكلمةمنبأكثرأشيرأنهذابعدأحتاجوال
فيومتانةقوةإالاألياممعلتزدادتكنلمالعهدولياألميربسمو
تجربةممارسةفترةبطبيعتهاكانتالتيالحاسمةالفترةتلك

الوليد.االستقاللمسؤولياتومواجهةالفتيالوطنيالحكم

ماإلىالعابرةاإلشارةتفوتنيأنأريدالذلكإلىوباإلضافة

22)



في_خصوصأالمعهدولياألميرسمووبينبينناكذلكيجريكان
اثهطيبالخامسمحمالهالمغفورحياةمناألخيرةالسنوات

ببيتوأحيانأالسويسيبقصرأكثرهاخاصةاجتماعاتمن_شواه
األحداثفيللتباحثوذلكالبكايهمباركالسياالمرحوم

تلكفكانتءوالمواقفالقضاياشتىفيوالتداولءوالماجريات
أحيانأوتطولالساعات،تستغرققدللعملجلساتاالجتماعات

صباحمنالرابعة.ولثةالثاالساعةإلىالعشيمنالسوييبقصر
.الغد

زمامالعهاولياألميرسموتقلدأنإلىالحالاستمروهكذا
الشرعيوالمئكالعرشعلىالمنعموالدهخلفبصفتهالحكم
للبالد.



بالمغربالفالحياالستعمار

المغرب،علىاألجنبيةالحمايةفرضسنة1962سنةكانت
األراضيعلىاالستعماريالتهافتوقعنفسهاالسنةهذهوفي

منكثيرأحملتلدرجةالتهافتهااخطراشتدوقدالمغربية،
.ماليبهفضحعلىيومثذ،الفرنسي،النوابمجلسأعضاء

واتالفبة،المغارلحقوقإهدارمنارتكبهماواستنكار
واغتصابهااألراضي،علىاالستيالءعملياتنتيجةلمصالحهم،

«أغزوإلىتهدفكانتعملياتوهيالشرعيين،أصحابهامن
هذافيعمألللقانون،مخالفأسلوبوبأيءشكلبأياألرض»

بغيرتعترفالالتيالغابلشريعةوتطبيقأءالوهيلةتبررالغايةبأن
األقوى.حق

بعضوقتشذشنهاالتيالحمالتأنمالحظتهتجدرومما
المغربيةاالراضيغزوعملياتعلىالفرنسيالبرلمانفيالنواب
معاهدةعرضبمناسبةكانتاالستعماريينالمغامرينطرفهن

أنيبينوهذاعليهاهللمصادقةالنوابمجلسعلىالحماية
فرضوالزمرافققاالمغربيةاألراضيعلىاالستعماريالسطو
األجنبية.الحماية



العهد،ذلكفيالدوليالعامالرأيأمامالبرهان،قاموبذلك
لسانعلىووساثلهاآهدافهاافتضحتالتيالحمايةحقيقةعلى

بهاكتبالذيالمداديجفولماأنفسهمالفرنسيينالنؤاب
مكها.

اختطافمنوقتشذاألحرارالنوابأولشكفضحهماكلوان
واتهامإدانةمكوفصولمواأيؤلفلجاءالمغربيةلألراضي
المغرب.فياالستعماريةوسياستهاالحمايةلنظام

مصادقةقبلاالستعماريةالحمايةتطبيقبدأكيفنرىوهكذا
ترميكانتمالحقيقةمطابقتطبيقوهومعاهدتها،علىالبرلمان
األجانب.لصالحاليه

ا:9ا3سنةفيالفالحياالستعماروضع_ا
وسيلةبكلالعملهواألجنبيةالحمايةنظامشغلماأولإن

لالحتالليكونحتىالمغربيةاألراضياألجانبلتمليك
هذابغيرإذالفعلي،تطبيقهويتحققالواقعي،مدلولهاالستعماري

السياسي،واالستيالءالعسكري،االحتالليتعززأنيمكنال
للبالد.االقتصاديواالستغالل

فيووسيلةغايةالمغربأراضياألجانبتمليككانوهكذا
اا~ية.شكلفيالمتنكراالستعمارلسياسةبالنسبةاا.قتنفس
بئاألجانب،لصالحالتمليكعمليةعلىالحمايةتقتصرولم

بإعطاشهاالمغربيةلألراضياألجانبملكيةلتثبيتكذلكعملت
نقول(والالقانونيةالضماناتبجميعواحاطتهاالنهائية،الصفة

التشريحأساسعلىفيهاالطعنإلىسبيلالالتي!«:رعية)



علىاالستعماريةللمؤامرةوتنفيذأ.إذاكالقائماالستعماري
ظهيرأالحمايةملعاتأصارتاألجانبلفائدةالمغربيةاضياآلر

.العقاريةالمحافظةنظاميؤسس19(3غشت(2بتاريخ

المغرب.نيالعقاريةالمحافظةإدارةإشاه(~تم9(5سنةوفي

إالالبالدنيتوجدلمالعقاريةالمحافظةأنيتضحهذاومن

المغربيةاألوافيملكيةعلىالنهائيةالقانونيةالصبغةإلفناء
الفالحيةاألوافيوخامةاألجانب،حوزةفيتدخلأخذتالتي

بالباطل.وذالمستعمرتملكهاالتي

علىمؤامرةالمحافظةكانتكماجناية،الحمايةكانتوبهذا
.وأبناشهالمغرب

فيالمؤامرة،وهذهالجناية،تلكعنالناتجالوضعكانوقد
باسميستولون،يومثذأمبحواربييناألوأنهوء69(3سنة

فياألراضيأخصبمنهكتارأ00.000علىالعقارية،الملكية
وكانترابها،وخصوبةبجودةالمشهورةالنواحيمختلف

فيهايقالماأقلالتيواألساليبالوسائلبجميععليهااستيالؤهم
.ومريبةمشكوكةإنها

:اآلتيالكلعلىالمغتصبةاألراعيتلكتوزيعوكاذ

معمر.مةقبضةنيوكانتآالويةناحيةنيهكتار6.00(.(

:يذ_.نيوكانتوالغربالرباطناحيةنيهكتار40.000(.
ء1زهعلىمنهاتملككانتواحدةوشركةمعمرمةحوالى
هكتار.15.000



معمرينعشرةعليهايستوليةوهبأكالةفيهكتار(0~>00~3
الشركات.وبعض

فيهكتار7.00~منهاالشرقيالمغربفيهكتار45~>00~4
_20.0~0و)9ىا«(الهنجاداألسهولفي_(6.0~0و~وح
ومرتمبريبركانفيالمحدثةالقرىحولطريفةسهولفي
،~رم.م،.ر_رير<0

عليهاستولىمامدىاالستعماريةالخريطةهذهفيويتضح
األراضيمنالمشؤومةللحمايةاألولىالسنةفيالمعمرون
الوسائلبشتىأخذأاألصليينمألكتامنأخذتالتيالخصبة

إلىوباإلضافةاالستعمار<سياسةفيالمعهودةواألساليب
أثناءالفرنسي،البرلمانفيالنوابيومثذشنهاالتيالحمالت
الكتابمنعدديستطعلم~ذكرنا_كماالحبايةمعاهدةمناقشة

األجانبتمليكعملياتعليهقامتمايكتمواأنالفرنسيين
لون:لمواالكتابوحتىءونهبغصبمنالمغربيةاألراضي

صفاتإلىاإلشارةعنيتأخروالمالوقت،ذلكفيلالستعمار<
المغربيةاألراضيتمليكعملياتاكتستهاالتيواالستيالءالسلب
بيكيفيكتورالكتابأولشكبينومنالحماية،بدايةفي~جانب
عنكتابهفيوردتالذيالمشهور7.9أ:»ءدهءا»ه»»_
التيالعبارةهذهالفالحي،االستعمارعنيتحدثوهوالمغرب،
أنالحقيقةبالحرف:قالءموضوعهفيصحيحأاعترافأتتضمن
كانتقدالعقارية)الملكيات(يعنيالمكتسباتهذهمنكثيرأ
إالنهائيةتصيرأنيمكروالاألهالي،منومعارضةنزاعمحا

الحديث.العقاريالنظامبتطبيق



والخاص:الرسمياالستعماراألراضي:علىاالستيالء_3
األراضيعلىالمستعمرينتهافتبلغ09_3و(912سنتيوفي
كانتقصرىدرجةوالظلم،والحيف،البغي،منالمغربية
_الفرنسيالنوابمجلسفيالفاضحةالحمالتشنفيالسبب
ارإمملإلىنفسهاالحمايةسلطاتاضطرتكماإليه_آشرناكما
غيرأمالكأالجماعيةاألراضييعتبرا9ا4يوليوشهرفيظهير
والشراء.والبيحللتفويتقابلة

منالجماعاتآراضيليحمييكنلمالظهيرهذاولكن
علىسنتانتمرفلمالمستعمرين<واستيالءاألجانبعدوان
لجنةاء9ا6سنةفيأسست،حتىالظهيرهذا~ور

تكوينمهمتهاوكانتء95)أا(ا59»ء~أ)«دأ.«ا«<االستعمار:
العملوبهذاالمعمرين،علىالفالحية(د)«_)القطعوتوزيح
المبادىءعلىسياستهاتركيزإلىالحمايةسلطاتعمات

تثبيتوالىواالستغالل،االحتاللدنيافيالمجربةاالستعمارية
واالستغاللالسياسيىواالستيالءالعسكري،االحتاللأعاثم

العائالتإسكانطريقعلىالفرنسيالنفوذبغرساالقتصادي،
وفقوذلكالمغربية،البواديمنمعينةجهاتفيالفرنسية
وعمآلهذا،لكلوتغطيةومحكم،~روساستعماريمخطط
اإلسكانخطةإنقيلاالستعمارعليهادأبالتيالتضليلبسياسة
نفوذتنشرأنشأنهامنكانالمغربيةالباديةفيالفرنسيوالوجود
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االقتداءعلىبحملهاوذلكالمغربيةالفالحيةاألوساطفيالمانية
.العصريةبالفالحة

خطةعلىالفتورمننوعطرأاألولىالعالميةالحربوأثناء
عليهاستولىمايتجاوزلمبحيثالمغربيةاألرضعلىاالستيالء
منأكثرإلىأضيفتهكتار70.00~منأكثرالفالحياالستعمار

.الحربتلكنشوبقبلاألجانبعليهااستولىهكتارألفمائة

عقولعلىوقتشذيستوليكانماالفتورذلكأسبابومن
الحربتطوراتإلىترجعومخاوفشكوكمنالمستعمرين
والمصير.المنقلبوسوءالهزيمةخشيةوالىاالولى،العالمية

إلىأخص،بصفةالفتور،ذلك.سبابترجعكانتوكذلك
حق.بغيرأراضيهمتسليممنبةالمغارامتناع

المغرب،علىتتدفقاألموا~أخذتءالحربانتهتولما
تلكاصحابوكانالمنشأة،العقاريةالشركاتعددوتكاثر
سلطاتحملماوالنفوذالقوةمنالشركاتوهذ»األموال،
فيوأجدىنظرهم،فيفعاليةأكثرسياسةنهجعلىالحماية
.الفالحياالستعمارلفائدةالمغربيةاألراضيتعبئة

وكان،1919فبرا>3فيمؤرخبظهيرلجنةأنشئتوهكذا
التيبالدولةالخاصالملكأراضيعنالبحثاألساسيشغلها
الذينبةالمغارأنبدعوىاالستعمارلصالحتجنيدهايمكن
حق.بغيريشغلونهاإنمابهايقيمون

األوافيظهيرمحلليحل1919أبريل9بتاريخظهيرصدرثم



الظهيرذلكمنالغايةوكانت(،914يوليوزفيالصادرألجماعية

وعلىالجماعات،أرافيعلى)7)»5ا1(ءوصايةفرضالجديد
.نفسهاالجماعاتههل

والفخماتالقبائلأمالكاعتبرتالطهييهذاوبمقتضى
للبيعقابلةغيرأمالكأالجماعاتمنوغيرهاوالدواويي

وغيوقابلة،أ»ءدء«م_ا)أ)ط(دءاطللتفويتوغيوقابلةدءأا»دا)ه(دءاط
.ترميحهاسيقعالتيالاألخوبعضفيإالللحجز(دءاط«ددأدأدددا)

منمسيرةالقبليةاألمالكاعتبرتالظهيرلذلكوتطبيقأ
ه~)اأءده5ءالوصايةمجلسسلطةتحتووضعتءالجماعات
ومستشارالسياسية،الشؤونمديرمنيتآلفكاناألي)0(ءااءا

عضوينومنفرنسيون<وكلهمالفالحةومديرالشريفة،الحكومة
األعظم.الصدريعينهمامغربيين

ومنظمةمؤمسةلصوصيةمجلسإاليكنلمالوصايةومجلس
فصالهأعطىحينهااللصوصيةهز»شرعاستعماريبقانون
بعقودالسماححقالمزعومةالوصايةلمجلسوالسابعالسادس
منفعةملكياتإلىالكراءاتهذهتحويلوحقطويلة،لمدةكراء
لمجلسيمكنكانكمااألجانب،المكتوينمنبطلبدائمة

منفعةأجلمنالدولةلصالحملكياتفياإلذنالمزعومةالوصاية
الفالحيمتعماراالمناطقإنشاء.جلمنأوعمومية
().0(الفصل

ريةاءتمااللصوصيةعملياتأنواععلىصراحةيدلهذاوكل
.الفالحياالستعمارلفائدةالظهيرأباحهاالتي



علىاظهيرمنآ3الفصلنصوالخديعةاألسيةنيومعانأ
أذمنسلفايتأكدأناللصوصية)(أيالومايةمجلىعلىأذ

.العاديلموهاكافيةأرافيتملكالقبليةالجماعة

13الفصلنفسينصوالتضليلالتلبيسفيكذلكمامعانأ
التيالغواثاحسابتقديرهفييحسبالوصايةمجلسأنعلى

منأوالناحيةفياألوريياإلسكانحركةمناألهالييجفيهاقد
صناعية.أوفالحيةمؤسساتانشاء

الظهيرمن63الفصليضيفاالستعمارياآلجلفيوغراء
الجماعةمحلعامةبصفةيحلالوصايةمجلسأنالمذكور
العائلةوأبالرفي،العاملالوصيواجباتنحوهاويؤديالقروية
الحنون!

المزعومالوفيالوميهذاالظهيرذلكسلحكيفرأيناوقا
الجماعاتأرافيعلىسلطهوكيفالمدعي،ألحنونواألب

والنهب،والسلبوالخداع،المكروساثلبجميعليستولي
األجانب.منللمستعمرينحقبغيروليملكها

أدخلتالتيالجيشىبقباثلخامأآ9(4فيصدرظهيروهناك
التشريعهذااستغلوقدبالدولة<الخاصالملكفيأراضيها
التيلالراضيمالكةتكونالالجيشىقبائلأناعتبرحيث

لالستعمار.منهاشطرعنتتخلىبعدماإالقديممنفيهاتتصرف

مسخرأالحمايةعهدفيالمغربيالتشريعكانوهكذا
جماعاتالمواطنينومصالححقوقضدالفالحيلالستعمار
و.فرادأ.



االستعمارعدوانمنكذلكهيتسلمفلمالخاصةاألمالكأما
منالفالحياالستعمارمناطقأنشئتوهكذاواستيالشه،وسيطرته
ملكيةكانتالتياألراضيفيالفرنسيةالمراقبةسلطاتطرف
تكنلماألراضيهذهعلىاالستيالءعمليةأنغيرخاصة،فردية
القوةولكنبة،المغارالمالكينبمقاومةاصطدمتبلسهلة،
.فراداالمالكينطرفمنمقاومةكلعلىالنهايةفيتقضيكانت
أصحابهامناألمالكتنتزعكانتوهكذاجماعات،أوكانوا
وهوالعامة،المصلحةأجلمنالملكيةنزعظهيرباسمبةالمغار
،69ا4نوفمبر8وظهير،1964غشت31_المؤرخالظهير
69وظهير(،9ا9أكتوبروظهيرها(،9ا9مايو3وظهير
يدفيأسلحةكانتالتشريعيةالنصوصهذهفكلا،922يناير

إخضاعهابعدالقبائلأراضيعلىلالستيالءاالستعماريةالسلطة
عينيةأونقديةتعويضاتمقابلوذلكالسياسيالضغطلعمليات

تافهة.

عليهااالستيالءتعترضكانتالخاصةاألمالكيخصوفيما
إلى1928فياالستعمارسلطاتأصدرتولهذاكثيرة،صعوبات
وارشاداتتوصياتاألهليةالشؤونوضباطالمدنيينالمراقبين
مماسريمنشورفيوذلكالصعوباتتلكعلىالتغلبقصل
فيه:ورد

نيأل)اهءا.ده(ءء»دء)الصلبةاإلرادةلكمتكوزأذيجب
األهاليلجميعتعطواأذعليكميجبكماالغايةالىالوهول
مكميأزأنهالطيعيومناإلرادة.هز«عنائطامحأوممغارأكبارأ
فارغة،وأدمغتكموأياديكموتغوفوهاالمعركةنحوتدفعواالأذ
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زادأواالحتياطاالدخارسبيلعلىاليكميكونأنوجبولهذا
نأخذأنعلينايجبأنهاألهاليإلفهامالمعنويةالحججمنتامأ

منمشروعأالعمليةالحججومنبجانبهم،ومقعدنامكاثئا
عادلة.بكيفيةتعويضهمأجلمنوالعينيةالنقديةالتعويضات

فيالصلبةاإلرادةعبارات:لنالحظهنانقفأنونريد
انطباعةهؤالءوعطاءءبةالمغارمناألراضيانتزاعإلىالوصول
واعتبارالمغربية،األراضيغزاةعندالصلبةاإلرادةهذهوجودعن

قوةعلىزيادةفيهاتستعملمعركةاألراضيهذهعلىاالستيالء
أنيمكنماجميعالماكرالسياسيوالضغطالغاشمة،القانون
لفرضوالعمليةالمعنويةالحججمنمتعماراالسلطاتتعبثه

أماالفالحي«متعمارياالاالستيطانطريقعناالحتالل
لهنصيبفالبالعادلالحمايةسلطاتمنشورينعتهالذيالتعويض

بدوناسموهياالستعمار،عدالةمنكانماإالالعدالةمن
فيقول:السريالمنشوريتحدثثممسمى

:اآلتيالمنهاجطبقتعملواأنعليكمميكونوعمليأ

أمكنإنالمالكينجميعقويسياميعمليحملأنيجب
بهامصرحاتكونبأنوذلكوالتسليمبالتخليوعودألكمليبذلوا
النقديةالتعويضاتعلىكذلكفيهاينصعدليةشهادةفي

.فرضا)عليهمتفرضالتي(أياألهالييطلبهاالتيوالعينية
علىالحصولضرورةفيخامةبصفةالمنشور_يقول_وأؤكد
مطابقةأوالإنهاحيثاختياريةمعامالتبواسطةالمبتغاةالنتيجة

المؤاخذاتمنلإلفالتوسيلةثانياأنهاكماللقانوذ،
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األخيروفيللملكية.نزعكلعادةيستحقهاالتيواالنتقادات
المعاندينضدإالالمحاكمإلىواتلجأالأنعليكمميكون

استعمالكمعلىتيرهنونمابقدرعددهمسيقلالذينالمتصلبين
...الشخصيوالتآثيرواللباقة،ءلإلقناع

الشؤونإدارةطبعتهالذيالكتيبمنمقتبسةالفقراتوهذه
وعملبالمغرباالستعمارعنوان:تحت1928سنةاألهلية
األمالكمفتشبيانالكتيبهذايتضحنهومماالمراقبة،سلطات
يكفلالتياإلداريةالعملياتلجميعمفصلعرضوفيهنيةالمخز
الخاصةالملكيةنزعطريقعناالستيالء،إلىالوصولهاتنفيل

.الفالحيلالستعمارالمعدةاألراضيعلىوالجماعية،

منمكنتهإغارةالمغربيةاألراضيعلىاالستعمارأغاروهكذا
0والجماعاتواألحباس،ا~ولة،أمالكعلىاالستيالء

صوراعنهاأعطيناالتيواألساليببالوسائلوذلكواألشخاص،
الوشهاداترسمية،اعترافاتمنعليهاالبرهانوأقمناو.مثلة،
منالمنتزعةاألراضيتلكمجموعومنالشك.إليهايتطرق

أيالرسمياالستعمارمناطقتكونتالشرعيينأصحابها
ذاتها.الدولةطرفمنالمنظمالفالحياالستعمار

لفداةبةالمغارملكيةانتزاعأنإليهاإلشارةرتجلومما
منالملكيةنزعتشريععليهوطبققانونيااعتبراألجانباأمعمرين

صميممنالحمايةسياسةاعتبرتوهكذاالعامة،المصلحةأجل
الفالحي،االستعمارمناطقإحداثالمغربفيالعامةالمصلحة
السطوبوسائلمكانكلفيالمعبأةالمغربيةباألراضيهاوتزويل

أصحابها.لحاجةملفقةقوانينمتاروتحتءواالختالس



الفالحي؟لالستعماراألراضيملمتكيف

المتبعاألسلوبينهجلمبآنهالمغربفياالستعمارتبجحلت
ولكنهالمعمرين،إلىمجانأاألراضيتسليموهوالجزائر،في

إليهماألرضيةالقطعبيعوهيبالمجانية،شبيهةطريقةسلك
.األداءفيالتسهيالتوبآكثراألثمان<بآرخص

أنواع:أربعةاالستعماريةالقطعوكانت

أوهكتارومساحتهاأ»~أأل)5~د»بالمعاشيةالمسمدةالقطع~(
.ا~نبأحوازوتوجلءهكتاران

إلى5من)950ء)أ«»1لم..«أ)»دأء«الصفيراالستعمارقطع~2
ءللخضراواتوتصلحالسقوية،المناطقفيوتوبهكتار57

.)7(ءى»«»»«الحشيشيةوالنباتاتالفواكه،وآشجار

.هكتارأ250إلى200منالمتوسطاالستعمارقطع~3

الكبير.االستعمارقطع~4

محددةبأثماناالستعمارآراضيمنالثالثةاألنواعتباعوكانت
ءالمعمرينبينوبالقرعةمزايدة،غيرمنآياإلدارةطرفمن

.سنة05علىمقسطةآثمانهاوتؤدى

متعمارباالالمسمىوهوالثالثالنوعأنبالذكروالجدير
االستعمارفيعمدةيعتبركانولهذاعددأ،آكثركانالمتوسط
وممطالفرنسيةالعائالتإمكانسياسةعلىالقائم:الستيطاني
.المغربيةالقبائل
فيمجمعةكانتاالستعمارقطعأنالمالحظةتجدركما
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للزينتعطىوكانتءالعوامالتطرةمنقريبةفالحيةمراكز
.نلهاسبقلشركاتأولشخصياتأوفيهابالسكنىيلتزمون
بالمغرب.العقارملكت

طبقالعلنيبالمزادتباعفكانتالكبيراالستعمارقطع.ما
فياألولأقساطثالثةعلىثمنهايؤدىوكانتءمعينةشروط
تلكوأغلبسنوات.سبعكلوالثالثوالثانيالسمسرة،بداية
بعضهاملكوقداألجنبية.الفالحيةالشركاتأخذتهاالقطع
لبنكتابعةوهيالغرب،ناحيةفيسيوكشركةهكتار.~(0~0

المنخفضة.والبالدباريس

سلطاتأنشرتهالذيأيالرسمياالستعماريخصوفيما
عليهطر.ولكنهكتار،57.000(/922فييتجاوزفلمالحماية
أشدهالمجهودبلغحيث(932وآ923سنةبينوالتضخمالنمو
هكتار.220.000_الرممياالستعماروزود

ثمبالدولة،الخاصالملكأراضينفدتالوقتهذاوفي
سياسةفيالكبرىالضعفمواطنعنكشفتالتياألزمةكانت

عنه.السلطاتتخليإلىأمرهآلالذيالرسمياالستعمار

ء693وه(933سنتيبينكانتللمعمرينبيعتقطعوآخر
هكتار._2.000وشملت

بهاهتمتشيآأهمكان1(930(سنواتبخمس6935وقبل
المعمرينبإسكانبأخرىأوبكيفيةالقيامهواالستعماريةاإلدارة
هكتار.26.000استعملتهذاأجلومنإفالسهم،~علنوااألين

سنةفيالرسميالفالحياالستعماروضعيةكانتوهكذا

36)



مماحتهابلغتزراعيةرفيعةمؤسسة(735:فيتتمل1935
يسمىكاذما.يالرسميغيراالستعمارآماهكتار27~.(

6932و(923ستيبينترعرعفقدالخاصأوالحرباالستعمار
األمالكمنهكتار358~.علىيستوليأذاستطاعانه~

ياستعملعمابالرغم«االستيالء»ونقول:الخامة،المغربية
عاديةتكنلمالعملياتهذهألذوشراء،بيعمنعملياته
حصلقد(935سةيالفالحياالستعمارنجدوهكذا.وسليمة
كانتهكتار840~.تبلغمساحةعلىوأساليبه،ووساثلهقهبط
:يليكمايومذموزعة

فميعة(754هكتارو27~.(:الرسميالفالحياالستعمار•ا
فالحية.ومؤسسة

2068ومكنار،569~~.:الخاصالفالحيمنعماراال•7

.فالحبأومؤمسأفبعأ

سنةوفيكبيرة،زيادةاألرقامتلكعلىتطرألم6939سنةوفي
اإلحصائياتكانتءالفرنسيةالمغربيةاألزمةسنةوهي(،935

والخامى:الرسميبنوعيهالفالحياالستعمارتجلالرسمية
فالحية.ومؤسساتضيقات5903:علىموزعةهكتار6067.0~0

:يليكمااالستعمارينعلىتوزيعهاوكان

هكتارأ289~«0:ومساحتها،قطعة6634:الرسمياالستعمار
هكتارأ815~.0:ومساحتها،قطعة4269:الخاصاالستعمار

مكارأ(.آ04~.5903
:المغربلنواحيبالنسبةالكثرةحيثمنالترتيبوكان

ررم



:الرسمياالستعمار

هكتارأ)86.838(وناحيتهاالبيضاءالدار_ا

هكتارا)62«571(الغربوناحيةالرباط_2

هكتارا)55.905(وناحيتهافاس_3

هكتارأ)54و2~8(وناحيتهامكنامى_4

هكتارا)25و745(وناحيتهامراكش_5

هكتارا)3.487(الشرقيالمغرب_6

شيآالأكادير_7
هكتارأ)288.154(

الخاص:االستعمار

وناحيتهاالرباط__
وناحيتهاالبيضاءالدار_2
وناحيتهامكناس_3
وناحيتهافاس_9
الشرقيالمغرب_5
وناحيتهامراكشى_6
وناحيتهاأكادير_7

مكنارا)312~و00(

مكنارأ)255«0~0(
مكنارأ)84.000(

مكنارأ)58.00~(

هكنارالم52«00~(
مكنارأ)32.0~0(
مكنارأ)22«000(

~رأ)8(5و000
والمساىات:القروض

حقبغيراستولى(الرسميالفالحياالستعماركانوذا
كانوذااألراضي،وأخصبأجودمنهكتارأ288«754:على

815«000علىدورهامتولىقدالخاصالفالحياالستعمار
الحمايةعهلفياإلدارةمنظفراقداالستعمارينفإنهكتار

والمساعدة.التشجيعتدابيرمنبمجموعة



9ء_أ»(ء(التقلينبتعويماتسميمااإلدارةأعطتفقد
نيإآلاألولىتلغولمالغراسة،وبتعويضات)،5).»ء_ء.اءأه)ة

.(936سةنيواالنية،1923مة

الحربأثا>)50طأا«ءهه(دهمساعداتاإلدارةأعطتكما
لهاالتيالفالحيةالجراراتلراءآ)944>(940(االنيةالعالمية
اإلدارةسمحتثم)7دد»دء)ءهة«ه«55دة0(ءوجينالكازمحرك

الفالحيةاألدواتأثمازتدولت(944بعدمهمةبإعفاءات
تخفيضاتأعطتوكذلك.19)0نيإالتلغولم0المتوردة

الترتيب.فريةومنالوقود،أثمازمن

االستعمار،لمالحالفالحيالقرمىتطيمكلهذلكمنوأهم
الفالحي،الموسمبقرضوشميالمدة،قصيرأنواع:ثالثةوكاذ
أجلمنالمدةوطويلالمدة،ومتوسطة»~)،5اأ5ءم«ه«ء(ءه«ه
.الفالحيةاألوافيوامتمارتجهيز

فيا~~ا~~القرضصناديقذلكتتولىوكانت
ملفاتيورعالذيالفيديراليالصدوقإلىاألمرآلثم(923
كاذثمالفرنكاتمنمليونأ750سويأ~و~المال~،رر~ال
علىتبيقاتعلىالفالحي،الموسم~يمملرن،وورونال

فيبلغتوقدالموسم،سلفاتبمابةتعتبروكانتمح،البما
الفر~ت.منراتمليا9منيتربما1953

السلفاتممندوةيقوالهافكاذالطويلةللدةالسلفاتآما

ا~د.~من60التلغوكانتالعقارية،

الفالحياالستعمارتمويلفيالدولةمساهمةآذزىومكذا
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وذلكجدا،عظمةكانتقدلهالفروضأنواعتنطيمطريقعن
منشطرأعظمالقرضلصناديقتسلفكانتالتيهيالدولةأن

تضمنالتيهيالدولةكانتهذاإلىوباإلضافةأموالها،رؤوس
الفالحيةالبضائععلىللتبيقاتالمحمصةالبنكيةالسلفات

تعطيكانتالتيميالدولةأنوذاكهذاإلىكذلكويضاف
التيالتعاونية،الشركاتإلحداثالالزمةاألموالرؤوسثلثي
.1954سنةفي73إلىالعددهذاوارتفعشركة،23(:939منةبلفت

الوقودلشراءومنهالإلنتاج،منهاأنواعا،كانتوالتعاونيات
ءه_)8د»اأد(دهالحبوبمخازنومنهاءواألممدةوا~دوات
الصفيراالستعمارإنقاذعمليةتولتالتيهيالدولةكانتوأخيرأ

أركانهزعزعةالتيالخطيرةاألزمةمنمنه_الرسمي_خصومأ
األزمةهذهأسبابوتربح(،930سنةبعكعليهتقضيوكادت
كثيرلدىوالكفاءةالخبرةقلةوالىالمعمرين،تصرفاتإلى

الدولةقدمتهاالتيالمفرطةالماليةالتسهيالتوالىمنهم،
السلف.صناديقبواسطة

المتراكمةالديونتصفيةإلىترميالدولةإنقاذعمليةوكانت

ووزعالقروضلهمتأكدتوهكذاالمفلسين،المعمرينعلى
وتقررمنة.40و20بينتتراوحطويلةمراحلعلىاؤهاأد

التيالتجاريةوالديون(النتريس)،عليهاالواجبالفاثدتخفيض
رقابةتحتمنهاشطرخاصة،لجانفيهاالنظرتولتآجالهاحلت
الدولة.وضمانة



منمليون60~:6935فيالفالحياالستعمارديونبلغتوقد
مناألولىالسنةبقيمةو~رالوقت،ذلكبقيمةالفرنكات
.الفرنكاتمنمليارأ35_االستقالل

القمحثمنو~يد(936فيالقمحمكتبتأسيسأنكما
.الفالحياالستعمارحالةتحينعلىمسدىأكان

اإلنتاجوتنويعالثانيةالعالميةالحربخاللاألثمانارتفاعأما
يكونوأنديونهيسدأأناستطاعالذياالستعمارهذاأغنيافقد

توسيعوعلىالتجهيزتجديدعلىساعدهمهمااحتياطيا
.المزروعةوالمساحاتالعقاريةالممتلكات

جزائريونوأمماليونتمكنفتهذاكلإلىوباإلضافة
عظيمةعقاريةممتلكاتبشراءأموالهماستثمارمنوفرنسيون
سومى.ناحيةفيخصوصا

يشلالفالحياالستعماريملكهمامجموعأنوالخالصة
للزراعة،الصالحةاألراضيمنجزءاعشرخمسةمنواحأا
األراضيثمنأيهكتار،ألف900_تقدرمساحةويفلح

المائةفيومترنهكتار»4.800~.00تبلح:التيالمزروعة
التيالكبرىالضيقاتمنتتكوناالستعمارأراضيمن~)60(

300منبأكثرمنهاواحدةكلمساحةوتقدر9(0عددها:يبلغ
هكتار.

فياألجنبياالستعمارخلفهاالتيالسوداءالصفحةهيتلك
واألرقام،باألحداث،تسجيلالصفحةهذهوفيالمغرب،

ومما_جيال،عبرةوجعلهاوشوهها،سودها.،مالكلوالتواريخ
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أراضيباستثماريهتملمالفالحياالستعمارأنمالحظتهتجبه
ء_دولةالشرعيينلمالكهاكانتأراضيعلىاستولىبلمهملة،
وبسواعدالمغرب،بأمواللصالحهواستفلهاوقباثل_وأفوادأ<
تسخيرأ.ألغراضهسخرهمالذينبةالمغار

فيوترعرعنشآالفالحياالستعمارأنمالحظةتجبكما
لماخالفأسكانهاصالحضاالمغربيةالنواحيوأخصبأحسن
فيلحاجةوالتضليلللدعايةوأباطيلترهاتمنيدعيهكان
نفسه.

وخصوماالمقاربة،بأناالدعاءيمكنكله،هذامعفكيف،
أنحينفيالمعمرينمجاورةهناستنادواقدمنهم،الفالحين

.واحتالآل؟ومطاردة،مضايقة،إالتكنلمالمجاورةهز»

يستخدمالفالحياالستعمارأنمنالمستعمرونيدعيهماأما
التيالتافهةاألجورأنعليهفنالحظمغوبيعامل60ال~.0منأكثر

فهمولهذامعيشتهم،مستوىيرفعوابأنلهمتسمحاليتقاضونها
بأجورالمتمتعينبالعملةمنهموالعبيدبالمسخرينأشبهأجراء
.وخدماتهمجهودهممعتتكافأ

الفالحياالستعماروجودأنمنالمستعمرونيدعيهماوأما
بأنعليهفنردوبالمثالباإلشعاعالمغربيةالفالحةتطويرفييؤثر
استعمارباالالمغربابتالأعلىمرتسنةأر~زمنأكثر

إنحيثالوطنيةالفالحةتطويرفيكثيرأتؤثرلمالفالحي
هكتار2~0.00~تتجاوزالالعصريةبالطرقالمستثمرةالمساحة
وهكذا)9()»ه«د»هالدولةتفلحهماأواألفراديحرثهمامنها~اء



والوساثلباألساليبمشمارلالخاضعةهكتار4.5~.~تظل
العتيقة.

.(104.000علىاستولىااليلفالحيأامتعماراالانويقال
األراضيعلىاستيالثهحركةفي0ألمعتلهكانفقطهكتار
قناعةإلىترجعالهذاأسباببأنعليهالردفيمكنالمغربية
مشاكلمناعتوضهماإلىولكنالفالحي،االستعمارواعتاال
ءأرضهمبملكيةبةالمغارتمسكإلىثموأزمات،وصعوبات

سنةحتىاالستعماروجهفيالسالححملالمغربأنولى
نطاقفيعدوانهوحصرلتوسعه،حدودأجعلهذافكلآ،934

~.~اثربالنسبةفيق

يكونوهوالمغرب،فيو~منذالفالحي،االستعمارإن

ومصالحهموحقوقهمبة،للمغاربالنسبةكبرىخطيرةمشكلة
منوبارزاأساسياجانبأكانولهذاالسواء،علىوالعامةالخاصة

الوجودعنالمشروعالدفاعقضيةالعامة،المغربيةالقضية

ءومميزاتمقوماتمنالوجودبهذايرتبطماكلوعنالمغربي،
بشتىوالمكتسباتالكيانعنالدفاعقضيةإلىباإلضافةثم

السيادةباسترجاعواالستقاللالتحريرقضيةواألساليب،الوسائل
ءوخصاثصمدلوالت،منالعبارةلهز»مابكلالقومية

وامتيازات.

يقضيكاناالستقاللعهدفيالسيادةهذهانبعاثفإنولهذا
إلعطاشهاالبساطعلىالفالحياالستعمارمشكلةوفعحتمأ
وهوأالوالوحيد،والضروري،والمنطقي،الطبيعي،الحل



االستعمارعليهااستولىطالماالتيالمغربيةاألرضتعوير
األجبي.االحتاللعهدونيالحماية،زمنلحلبالباالفالحي

1هذمنأكركانتبلفقط،فالحيةشكلةتكنلمفالمشكلة
كانتإذوتعروية،ووطية<سياسية،شكلة.يقومية،سكلة
للمغرببالنهبةكانتكماواالستقالل،الميادةمذلةمميممن

سالةاالستقالل.وهذاالميادة،هذهعهد.نيوالمغاربة
الذياألمرللباطر،وازهاتىللحق،واحقاتىوعدالة،انعاف
كلاالعتبارات،وبهذهاألمسهذهعىالمكلة،حلعنيفي
العداوةمفةيكتيأنهمنالمغرموذيدعيهأذيمكنما

نياالستعماردولةدالتأذبعدمهمواالنتقاملالجانب«
واالستقالل.الميادةظرنيالوطنيالحكموخلفهاالمغرب،

التيالحكوماتأنهنافسجلأنوالمؤلمالمؤسفلمنوانه
جادةغيركانتقداالستقالل،فجرمنذالكراسي،علىتعاقبت
منكلهاأظهرتهبماوذلكالفالحياالستعمارمشكلةحلفي

الوخطيرةهامةمشكلةتجاهوتقصيروتماهل<وتهاون،إهمال،
بحلهاإالاالستقاللتحقيقويكملالسيادة،تحرريتم.نيمكن
.ابدأفيهشبهةالوطنياحآل

أنأوشكتماالمناسبة،بهذهنذكر،أنواألمراألدهىبل
اعتذارأيدون_نسميهأنيمكنالمماالحكوماتإحدىترتكبه
حقفيالخيانةباسمإال_الحكومةهذهمسؤولياتتحملوالمن
معاالستيطانمعاهدةإبراموهوكافة،والمواطنينالوطن

عهدفي_وميطرتهنفوذهيخألأنأرادالذياالستعمار

)_«



المتالشية،الحمايةمعاهدةشبابتجددبمعاهدةاالستقالل_
الفالحةمجالفيومخلفاته<االستعمارآثارالمغربفيوتؤبد
االستعماريةالمعاهدةلتلكمعارضتناولوالخاصة.بكيفية
البالد،فيالمعارضةقوةيومثذنشلبصفتناوذلكءالجديدة
التياآلثمةالمعاهدةالخاذلةالحكومةوألمضتاألموءلقضي
حقفيوخيانةإجرامالوقوع،الوشيكبإمضاثهاسيرتكب،كان

واستقالله.وسيادته،الوطن،

االستعمارمشكلةحلأخرتالتياآلسباباآلنلندركواننا
تسعمنذالمتواليةالحكوماتعهدعلىبالدنافيالفالحي
هذهجميعيدينتأخيروهوءاالسقتاللعلىمضتمنوات

الشعببمحكمةاالتهامقفصفيويجلسهاالحكومات،
والتاريخ.

إلىحلهالتأجيلأبرتمؤامرةوكأنالمشكلةتلكظلتولهأا
حلهالنعطيهااألمةكنوابنواجههاأنعليناصارحيثهذايومنا

قبل_منقلنا_كماوالوحيدوالضروري،والمنطقي،الطبيعي،
سلطانمنبهاثهأنزلمافالحياستعماركلعلىالقضاءوهو
ذلكنصفأنمنبدالكانواذاواالستقالل.السيادةمغربفي

فتىءماالتياألراضيمغربةوصففهوالحقيقيبوصفهالحل
االستقالل،زمنالفالحياالستعمارباسماألجانبعليهايستولي
تصفيةعمليةجوهرهافيهيالمغريةوعمليةاالستقالل.وضد
المعمرينأيديمنالفالحيةالعقاريةالملكيةبنقلنهائية

المواطنينأيدي(لىجنيةمفاربةليسواالذينوجميعاألجانب،
الوطنيالتشريعنظرفيأجنبيآيمعتساهلدوناآلصليين



وبمقتضىحقبغيرأخذتقداألرا~انوحيث.المغربي
بةالمغارإلىتردأنفيجنب.جنبية،سلطةعنصادرجائرتشريح

اعترافأيتضحنتعويضكلمبدأألن.محابهايعرضأنغيرمن

تكنلماالستعمارأراضيملكيةأنحينفيالملكية»بشرعية

.الكلمةلهز«والصحيحالحقيقيبالمعنىشرعية

~كمافكاناالفالحياالستعمارأراضيواستثمارإصالحأما

.بةالمغاروبسواعدءالمغرببأموال_رأينا

وذالمعمرجاهاالتيالماديةالفوائدفإذهذاإلىوباإلفاقة

قا،واستغاللهماستيالؤهمنيهدامتوزنمفمنأكرطوال

الفقرات.أشبا«أوفقرا>كانواأذبعدأغتهم

فيهيحسبأنيجبالفالحياالستعمارلمشكلةحلفكل
قاسيأكانولوبة،للمغاربالنسبةعادألليكونهذاكلحساب
منونالهمتضحيات،منتحملوهفيماسببأكانواالذينعلى
وأذى.سلب



علىتلقيهوماالصحافة
المسؤولياتمنالصحفيعاتق

الخسارةوالحاقءالناسايةإلذالصحافةنطلبال_
وارتكابا~ة،واألنظمةالعادلةالقوانينومعارضةبممتلكاتهم
.اإلجرامإلىوالدعوةءالقبائحعلىواإلغراءءوالهفواتاألغالط

ماوبقدرلهاالتيالمأموريةلتأديةالصحافةنطلبنحن_
الصحافةبوسيلةالمماوىءارتكابعنمسؤوآلالصحفييكون
حيثمنالصحافةبمأموريةالقيامفيالتقصيرعنمسؤوآليكون
.فادة9وااإلنشاء

مدينفهوالمجتمع<نحوواجباتوعليهحقوقلهالصحفي_
.له

لتستطيعالحريةمننصيبأعظمإلىتحتاجالصحافة~
إلىالصالحةدعوتهاوتبليغاألوساطجميعفيوالتوغلاالنتشار
هوالذيالنفوذاكتسابفيشرطوهذااألفراد.منعددأكثر

الخير.علىالناسوحملواإلقناعللتأثيرضروري

للصحافةأنفبمامحفيأ.يكونأنواحدكليتطيعال_
وهذابها.للقيامكفئاالصحفييكونأنالواجبفمنمأمورية

ررم



بإخالصوعمئالمجتمعنعومؤولياتهأدركإذاإاليتمالأمر
تفيزهاعلىواستمرار

الالمختارةالمعنويةالقيودوهنزهالمعنىبهذافالصحافة~
عملها.فيللحكومةومضايقةالمجتمععلىضررأيفيهايكون

تبرهنحقائقعلىلوقفناالمتمدنةاألممتواريختدبرنا~ولو
اإلصالحيةالحركاتعلىعظيمأفضألللصحافةأنعلى

العلمية.والتقدماتالقوميةوالنهضات

منالعصريةالنشرلوسائلنظراوأبلغأعظماليوموفاثدتها
الخ.وذيوعونقلمطبع

غيرهرقابةإلىيحتاجاللمهنتهالمخلصالحقيقيالصحفي_
عليهتفرضهاالرقابةوهذهنفسه~علىالرقيبهو_بلعليه

جهةمنالمجتمعفيالصحفيورسالةجهةمنالصحافةواجبات
أ~ى
وتدخلبامتيازات،تتمتعالراقيةاألممعندالصحافة_

يستحقالمنصدأجلمنسوىيكنلمشأنهافيالحكومات
بواسطةترتكبربماالتياألضراروقمعمعتركفيالدخولعن

بمثلالحكوماتوقيامواألفراد،بالمجتمعمضرةوتكونالصحافة
خدمةعلىالحكوماتتقتصروالنفسها.للصحافةخيرفيههذا

بالتشرمنحقوقهالهاتضمنإنهابلفقطالوجهةهز»منالصحافة
الضرائبمناألساسيةموادهاوتعفيالمساعداتلهاوتبذل

الصحافةمععملهاهذاالتيوالحكوماتلها.تنشيطأوالتكاليف
تمثلالصحافةبأنمنهاعلمأإالالخدماتهذهعلىتقومال
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عظيمةقوةالراقيةالحرةائبالدفيالعاموالرأيالعام،الرأي

تهابهإنهابلوآراثه،بنصاشحهوتعملحساباالحكوماتلهتحسب
وهيجانه.سخطهوتخشى

ونزعاتهااألمة.فكارلمختلفمرآةتكونالصحافةوهكذا_

والخاصة.العامةالمسائلفيورغاثبهاالبالدلمطالبحراومنبرا

لمااألممجمعية.نعظيمأشأناللصحافةأنعلىل1ومما_

الباطلةاألخبارإذاعةمسألةبحثعلىآ930سنةفيعزمت

حربإلىتؤديأنشأنهامنالتيالمغرضةالصحفيةوالحمالت
فقدمتيهاللالمندوبينالصحفيينجمعيةمعاستشارتعالمية

لحلوسيلةأحسنإنفيهتقولالعامكاتبهابواسطةإضافياتقريرا
الماليةالجماعاتسلطةمنالصحافةإفالتهيالمشكلةهذه

األخباربواسطةالخاصةومصالحهاالسافلةأغراضهاتخدمالتي

يتمالاالستقاللوهذاالصحافة،استقالليقتضيوهذاالكاذبة.
نزاهةبكلالصحافةماعدةفيالحكوماتأخلصتإذاإال

فريقاتساىأنعليهايجبالحكومةأنهذامعنىوليسوتجرد،

السواء.علىالجميعتعاملأنالواجببلآخرفريقغير



:لمصالحمنمصلحةالصفةبهذهفهيإخاوية~مهمةا~
واالقتصاديةالسياسيةروابطهاوتمازجالشعوبتضامنالعامة~
األحوال.وتعارفاألخبارتبادليقتضي
الصدقنفسها،الصحافةهيعنهاالمسؤولاألخبار،صحة_
االختيارحسنثمالصحفية،المهمةأساسهوالخبرفي

منعليهايردماكلتنشر´نتقك.زالالصحافةآلنواالنتقاء،
خاصةمصلحةعنناشثآاالختياريكونالأنويجباألخبار_
ذميم.وغرض
وواجباتالعامالوأيمصلحةمراعاةشيآكلفييجب~
بحقيقتهايضرالشكلفياألخبارصوغيتقينبحيثالمهنة

وأهميتها.

منفكثيرالمدرسة_عملتواصلفهيفكرية.مهمة•7
التعليمسلك<فيالتدرجعلىالحظيبعدهملمالذينالناس

ألنالصحافة_بواسطةفكرهموتغذيةمعارفهمتنميةمنيتمكنون
حركةلكلالصالحةوالمعلوماتلألفكارالتبليغأداةالصحافة
على_االطالعالبلدانفيالفكريالتطورسيرتتبعفكرية.



تنيرألنهاالمدارستتعهدالدولةأنفكماالعصرية_المكتشفات
تتعهدأناإلمكانداثرةفيعليهايجبفكذللثهالرعيةأفكار

للمدرسة.تتمةهيالتيالصحافة

الالناسوجعلوالخيرالصدقبيانمعنوية_مهمة•3
يكونالالمجالهذافيونفعهاالسويالصراطعنيخرجون
إنماالنفوس_علىملعلةلهالذي)االيننفعيكونمابقدر

والسياسية_االجتماعيةالشؤونمجالفيقويتأثيرللصحافة
القوميالشعورنشوءعلىوتساىاالجتماعيةللتربيةتعملفهي

المجتمععرىيفككماتعملالبأنمقيدةفهيالفرديةوالكرامة
نفهامنهذاتعملفهيالعامة~ومصالحهاالجماعةبحياةويضر
بحريةتتصلمذلةوهذهذلك.عليهايفرضالقانونألنال

أنهيالعادلةالوضعيةالقوانينتجردهاكماوالحريةالصحافة
بحق~ودةاإلنسانفحريةغيره.يضرالماكلاإلنسانيعمل
.عيره
منغيرهادوزحقيقةبخدمةتتقيدالأذالصحافةعلىيجب~

ملوكاتباععلىاالسإلجبارتعملأذوالالحقائق
األنوادولعريةالبسريالتطورلسةمخالفهذا(ء~دأ_»ه)ده~)

.الجماعاتوحقوة

.دائماستفتا،.ديمقراطيةالصحافة:اليامياذالميدفي_
وبينالواحدالوهنأبا«بينالملة.مربيته_العامالفكرمرآة

إذ.الدوليةوللعياةالقوميةللحياةياذنفيها.وطاذاألمختثف
يفعممفيماآرا>ألنفهميكونواأذالماسعلىتهلالصحافة
البالدفيالفكريةالموجاتتعرفلصحافةفبا.ويضرهم

)5)



السياسيةالمذاهبعنهاتنشأماكثيرأالتيالمعنويةوالتيارات
والعمرانية.االجتماعيةواإلصالحات

ثمالقانونوأمامنفسهاأماممسؤولياتتتحملالصحافة_
إنبالعدمعليهاالحكمعلىقادرالعامفالرأيالعام_الرأي
الصحافةبكرامةمزريةفضيحةأومرتكبةلجنايةعنهاآعرض

ومهمتها.



الريفبطلحياة
الخطابياألميرالفقيد

لمدينةالمجاورةأجديربقرية1882سنةفيالعظيمالفقيدولد
ورياغلبنيقبيلةإلىالمرحوموينتميالريفبشاطىءالخيمة
بالحروبوتمرسأشجاعةوآشدهاءالريفقبائلآكبرمنوهي
الملمة.لساألندنكبةمنذواإلسالمالوطناءآعلضد

طوالكانواورياغلبنيبأننذكرآن_المناسبةبهذه_ويجدر
عمدةكانواهذاآجلومنوجهادهحربرجالالمغربيالتاريخ
األمرءالوطنآرضعلىاإل~نوخاصةاألجانبغاراتردفي
والجهادالحربزعامةورياغلبنيفيعمليأركزبآنانتهىاألي
يقضيكانهذاوكلصفته،كانتكيفماالخارجيوانالعلضد
خاصةرئاسةالقبائلفيالرئاسةذاتالقبيلةلتلكتكون)ن

منبالطبعيقوالهاوكانوالحرب،الملمفياألمربهاينتظم
«أقواهاالشخصياتآبرزالعائالتوفيالعائالت،منيستحقها
الرئاسة.ومؤولياتمهامبتقلدوآجدرها

األخيرالعقدفيورياغلبنيفيالرئاسةآلتهذاعلىوبناء
عهدفيهذاوكانالكبير،الفقيدجلإلىعشرالتاسعالقرنمن

الحسن.مواليالسلطان



المرجموالدالخطابيالكريمعبدالكبرالمجاهاعلدوقد
والاإلسبانىالحكم~وهيمليلهمدينةفيالمضاءمنصب
وقحمد،محمدولدمهبعليمالعنايةهمه)كبركانوقدءتزال
مدرسةإلياألخيرهذادخولاإلسبانقبلحتىملزممافعمل
زاولحيثفاسإلىاآلخرابنهأرمملكماءبمدرملالمعادن

.1909سنةإلى1905سنةمنالقرويينجامعفىوامةالل

الكريمعبالمجاهدوالدهماانصرفالفترةهذهوفي
(ببوحمارة)الملقبالزرهونيالجالليالفتانقتالإلىالخطابي
ءالمغرباحتاللفيالطامعينلالجانبمسخرةأداةكانالذى

حتىوالفوضىواالضطراباتالفنإلثارةبالدمماثسوالعاملين
ذلكقاموهكذالها،االستسالمإلىالسلطانويلجأاألهورتختل
اللطانجيوشهزمتهولماسنوات.سبعمدةبالمشاغباتالفتان
فيهاالقبائلبتكتيلاهتمحيثالريفمنطقةإلىفرالعزيزعبد

هذاعلىيساعدونهاألجانبوكانالسلطانعلىالثورةلمتابعة
مماالريفمعادنلإلسبانباعأنهالفتانفعلهومماالوسائل،بكل
الهذاولكنالمغرب،شمالعلىالسيطرةفيطمعازادهم
التيالكبرىالعرقلةطريقهممنأزالواإذاإاللهميتمأنممكن
إلىبوحمارةبالفتاندفعواولهذاءورياغلبنيقبيلةهي

تحتالمجاهدةالقبيلةتلكتكتلفيسبباهذاوكانمهاجمتها.
بينالحربوانتهتالفقيد__والدالخطابيالكريمعبدرئاسة

فاسناحيةإلىأتباعهبعضمعوفرارهالفتانبهزيمهالفريقين
العزيزعبدالسلطان(محالت)يدعلىأخرىهزيمةتكبدوفيها
كان.ماأمرهمنوكانأسيراووقع



األجنبية،الدسائسظروفالعصيبة_الظروفتلكوفي

السريينعمالثهمبواسطةمنهمالمدبرةالداخليةوالفتن

الدولتدخلبغرضانتهتالتيالمغربيهاألزمةنشأتوالعلنيين_
الحمايةمحعاهدتيبفرضوثانيأوالدولة.البالدشؤونفيأوال

أحداثوجميع(912سنةواممبانيافرناطرفمناالستعمارية

بنمحمدالفقيدبينهمومنالخطابيآلعاشهاقدالفترةهاه
منذالمعاركمنكثيرفيوالدهجانبإلىشاركاأليالكريمعبد
وفرارهزيمة~طالبواالذيناإلمبانضدخصوصأ(909سنة

ولكنالمشؤوم،الفتانلهمباعهاقدكانالتيبالمعادنبوحمارة

مناألجانبومنعالطلبهذارفضالكريمعبدالمجاهد

جيشالموقفهذاوأمامالمدنيينمنولومنطقتهاإلىالوصول

بنيضدوأرسلوهجنديآالفعدةعددهبلغكبيراجيشاسباناأل
التدخلهذاجاءوقدمرتينا،الجنرالرئاسةتحتورياغل

خمسرر.الفريقينبينالحربواستمرت~ءجهةمنالحربي
األولى،العالميةالحربسنةوهيآ914إلى697المنسنوات

فيالمعاركأشهرمنواغزاناوسلوانالذئبواديمعاركوكانت

ولماكثيرة،هزائماإلسبانفيهاعرفالتيالطويلةالحربتلك
شغلالريففيالمجاعةوظهرتاألولىالعالميةالحربنشبت

بمواقعهمااحتفظايناللهالفريقينبينالحربمواصلةعنهذاكل

الحربهذهتنتهيأنكادأ«وماالعالميةالحربطوالالعسكرية
اإلسبانمعتحسنةقدالكريمعبدالمجاهدعالقةكانتحتى

وليحيثسليليةإلىمحمداألكبرابنهأرسلأنهذانتائجومن
استأنفواهذامنبالرغماإلمبانولكنبها،القضاءمنصب



وقاداألولى،العالميةالحربانتهاءعقببالريفالهجوم

ماستهذاوآمامسلفسترءالجنرالالمرةهأهفيجيوشهم
قاضيأ،كانحيثسليليةمناألكبرولديهالكريمعبدالمجاهد

آ1وبهذابها،الهندسةيدرسكانالتيمدرامنواآلصغر
منمدبرآتسميماأنغيراإلسبانيالهجوملمواجهةامتعداده

ءربهإلىالروحأسلمحتىصحتهوقوضالفراشألزمهاألعداء

رئاسةإسنادعلىفاتفقوادفنهقبلورياغلبنيرؤساءاجتمعوقد
معاثتمرواهذاو~محمداألكبرابنهإلىالمجا~ةالقبيلة

~وانازاءاتخاذهيجبالذيالموقفحولالجادرئيسهم

إلىالحربعلىأمرهمفأجمعواسيلفتىالجنرالبقيادةاإلمبان

المبين.النصر

أنسليليةحاكموهوسيلفيترالجنرالمعللفتيلجرىومما
إلىتحولماسرمحانمعهنقاشفييومذاتكاناآلخيىهذا

أسقطهحتىالجنرالضربهاألثناءهذهوفيباأليادي،اشتباك

سجنفيباعتقالهالجنرالأمرثميده،فجرحتاألرضعلى

اميةااليدهمسحدخلهولما،1920أكتوبرفيوذلككباليريزامى
إلىاللعناتموجهأوصاحالسجنهذاةأعملأحدعلى

تجرهماوستعرففعلك،علىستندماللعين(أيهاسيلفستر:

تمكنأشهرعشرةمضيوبعدغلي!)الوريادمإراقةعليك

ه~ثحتىالسجنجدارفوقمنسقطوقدالفرارمنالسجين

األكبرالجهادمرحلةبدأتالريفوفيرجليه،إحدىفيكسر
اإلنائيةالبطولةمعجزاتأعظممن~مماسباناألضدبقيادته

اإلطالق.علىالتاريخفي



عودتهبعدالخطابي»الكريمعبدبنمحمدالسيااهتمامكان

وتنظيمتكتيلهاهوءإليهالقبيلةرئاسةواسنادورياغلبنيإلى

منتمكنحتىأسابيععليهتمرفلمرجالها.منوخاصةصفوفها
يأخذكانالتياألساسيةالقبيلةهيأصبحتو~فيهاأمرهتعزيز

ورياغلبنيتقويةمنتمكنكماوضباطه،جنودهأحسئمنها
وبقيوق،تورين،بنيمعوخاصةمجاورةأخرىقبائلمعباالتفاق
وتمتمان.يطفتوبني

محمدالسيداغتنمهااإلممبانسنازلةفرصةسنحتماوبمجرد

يومذاتبتصريحهفيليرالجنراللهأتاحهاو~ا~يم»~ابن

محلهمليحلكلهاالريفأرضمنيطردواأنيجببرالبرابأن
بينالقتالسببالتصريحهذافكانصرف.إ~نياستيطان
منكثيرأالمجاهدونفغنماإلسبانهزموقدءواإلسبانالريفيين
جيشمكنالذياألمرالحربية،والذخيرةالمدافعومنهاا.سلحة

لمنازلةتعوزهمكانتالتيالحربيةالوسائلوفرةمنالمجاهدين

ابنالسيدنظموقدوأجدى،وأقوىأوسعبكيفيةاإلسبان
المواقععلىلإلغارةالمجاهدينمنصغيرةكوكباتالكريمعبد

وتحطيمراحتهاواقالقالريفجهاتفيالمبعثرةاإلسبانية
غنائممنيمكنماكلغنموهكذافيها،التيالعساكرمعنويات
مماالمجاهدينوتموينتسليحأمكنالطريقةوبهذهوحربيةمادية
هومتعذربمالالخارجمنذلكجلبمحاولةبدل)امحداء~

ويتطلبهواألخطار،الصعوباتمنذلكيعترضكانمامعنفه،

ماونالحرب،وضروراتظروفبهتسمحالوقتمنالنقل
مجاهايمنإخوانمكذلكفعلهمالهوالريفمجاهدرفعله



الفرنسيينمعحربفياألخرىهيكانتالتيالمغربيةالقبائل
فيحربيةمصانعتملكتكنلمالقبائلتلكفجميعالمحتلين
ونماالخارج،منالتسلحوساثلأيضاتملكتكنولم.راضيها،
فبهااألعداءمنالمأخوذةاألسلحةهيةالوحيل~تهاكانت
عليهميفرضالحتىالوطنأرضعندفاعاالمقاربةقاتلهم

أحرزهاالتياالنتصاراتوكلالمشؤومةالحمايهباسماالستعمار
فينفوذهمووكزتمعنوياتهم،ضاعنفتبالريفالمجاهدون
صفوفهمإلىالقبائلجلبعليهموسهلتاألخرىىالجهات
الظافرة.

فياألمرأولحربهمفيهاهاونالمجامركزالتيالجهةوكانت
مواقع!غفلواالمجاهدينأنهذامعنىوليسسليلية،ناحية
بهجوماتفيهايصومونفؤالدكانالتيالغربيةالجهةفياإلسبان
يبثونكانوااألينعمالثهمبواسطةسياسيةوبمناوراتعسكرية،

األعوانوكسبلهمالضمائروشراءلإلسبانالدعايةالقبائلفي
القبلية.والخالفاتالعصبياتواستغاللاالحقادىإثارةطريقعن

يستمرأنفمأنهمنيكنلماهلفكل(جبالة)ناحيةفيوخاصة
فياإلسبانضدالجهادسيرفيالخطيرأثر»لهيكونأندون
كانماخطورةالريففيالجهادقيادةأدركتوقدالمغربشمال
فيالوخيمةوعواقبهالشمالمنالغربيةالجهةفياإلسبانيفعله
لهذاوتالفيااإلسبان،أرادهماعلىاألمرتركلووالمآلالحال
لهامكونأنالقيادةتلكقررتالعامةالجهادبخطةوعمالكله،

بنمحمدالسيدمباشرةفيهاالجهادقيادةيتولىشرقيةجبهتان:
أعلى،ورئيساعاماقائداالوقتنفىفيكانالذيالكريمعبد



(فتحا)محمدالسيدشقيقهفيهاالجهادقيادةيتولىغربيةوجبهة
قيادةبينمستمرآالتعاونكانالوقتنفسوفيالكويم،عبدابن
وغربه.الريفشرتيفيالجهادحركة

رجالمنوأعوانهماإلسبانلمحاربةالجبهتانفتحتوهكذا
اإلسبانيونمعاركهافيوتكبدوغمارة،جبالةفيوذلكالقبائل
ثموغيرهماوالسالحالرجالفيالعظمىوالخساثرالنكراىالهزائم
القوةبنفسالحربيواصلواأناإلسبانبإمكانيعدلمهذابعد

منكانماإالالفريقينبينالقتالفيالركودمنشيآفحدث
الغربيةالجبهةقا.ثدقررهذاوبعدآلخر،حينمنصغيرةمعارك

تأعوهمكانتحيثالريفإلىالمجاهدينمعظمينقل.ن
مخمارةبقبيلةالمجاهدينمنجماعةفيهووبتيحربيةضرورات
الجبهةفيأمابها<المجاهدينجانبوتعزيزصفوفهالتنظيم
قائدوكانواإلسبان،الريفيينبينداثرةالحربفكانتالشرقية
بهقاممابلفهولماميلفستر،الجنرالهناكاإلسبانيةالجيوش
علىالهجوماتمنبتطوانالقائدبيرانكيياإلسباني،الجنرالزميله
منالهجوماتلهذهكانوماخاصة،والعرائشسبقةناحيتي
بلهذا،كليرقهلمبرانكييلصالحإسبانيافيبالدعايةاستغالل
صممأننفسهفيالنتيجةفكانتالتضايقأشداألمرمنتضايق
األخرى،ائجهةفيبرانكييفعلهمايفوقبهجومالقيامعلىالعزم
حربيأمركزاتسعينفيوعتاد5عسامنلديهكانمأكلفجمع
وءشرينخمسأبخجيشحشدمنتمكنوهكذاسليلية،بنواحي
ولكنالحسيسة<مدينةعلىلههجومأولوكاذمقاتل،ألف
إلىأسرعهأابخبرعلممابمجردالكريمعبدبنمحمدالقائد



للجيشالهزيمةفكانتالجبالأحدفيعليهالطريققطع
مركزإلىالهزيمةهذهبعدجيشهسلفيستروجهثماإلسباني،
فيهاإلسبانيالجيشحظولكنل،0األمنمقربةعلىوهوأنوال
الهزيمة،ومعهاالمعركةفكانتسابقأ،حظهمنأحسنيكنلم

إماالموتمنفيهامنيسلمالالمحاصرةاإلسبانيةالمواقعوكانت
وكانمنهم،الضباطخصوصأباالنتحاروإماالمجاهدينياعلى

كانتثماالنتحار،أوالموتمنيفلتونكانوامنهماألسرى
التاريخفيتسمىكماأنوالكارثةأوالحاسمةالكبرىالملحمة

الجيشاندحاركانحتىأيامثالثةمنأكثرمعركتهاتطلولم
المجاهدونأمامقاتل.آلفوعشرونخمسةوعدد»كلهاإلسباني

منهاجمعهماأكثروماوالذخاثراألسلحةجميععلىاستولوافقد
22يومآنوالكارثةوكانتلفلبةالفوزوافيسيلغيسترطمعأالجنرال
الريفالنتصارعظيمأكلهالعالماناماشكانولقد،1921يوليوز
فئةغلبتقليلةفئةمنكم~9:تعالىقولهحققتمعجزةكانألذي
.9اثهبإذنكثيرة

العتيد،جيشهاندحارشهدمافبمجردسيلفسترالجنرالوأما
الالمجاهدينمنحصارفيالقيادةفلولمنمعهومزنفسهورأى
أمرآلهيطيعونالأنصارأماموأمبحمنه،اإلفالتإلىسبيل

لفيفأنوالمركزفيعنهتخلىبعدماوانتحواليأسإلىاستسلم
سليلية،إلىبأنفسهمارالفحاولواالذينوالضباطالجندمن

إالحيآمنهبأحديبقفلمالمصيرنفسلقواالطريقفيولكنهم
لباسهنزعينتحرأنقبلميلفسترإنويقالاألسرفيوقعمن

كانالعادي،الجندقلباسوارتدىلحيته،وحلقالعسكري،



األسلحةفغنمالمجاهدينجيئىأماءلإلسبانيينبالنسبةكلهذلك
يملكهكانماجميععلىواستولىالمبينبالنصرونعموالعتاد،
المواصالتووساثلومؤنوذخاثرأسلحةمنالمهزومالجيش
كانمماأقوىجيشهميصبحأنعثىالريفيينساعدمماالحربية
تابعوفعآلالنصر،إلىالجهادمواصلةعلىوأقدروتسلحانظامأ
منقريبابلغحيثسليليةنحومتجهأالقتالالريفيالجيشى
مدافعهابتوجيهألزمهااإلسبانيةالمدفعيةفرقةأسرولمااخلها،مه
قطععقابهمفكانهذامنامتنعوامنأماوقنبلتها،المدينةإلى

بيرانكييالجنرالهوسيلغستربعهبمليليةالقاثهوكاناأليدي
المحاصرة.البمدينةعنللدفاعتطرانمنبحراأسرعالذي

الجنرالانتحاروخصوصأالحربيةأنوالكارثةكانتومكذا
بنمحمدالسيدعليهبهدعاالذيللدعاءتحقيقأسيلفستر

حيثبينهماالواقعالخصامإثربمليليةسجينوهوالكريمعبد
اللعينأيهاالسجن::~ةأحدعلىيدهدميمسحوهوصاح
الورياغليإدمإراقةعليكتجرهماذاوستعوففعلكعلىستندم

الجنرالالعسكريالدكتاتورحكمقيامأنوالكارثةنتائجومن
جنودمنلإلسبانبقيماوانسحابإسبانيافيويفرابريمودا
بالبحر،ظهرهمليحمواالثماطىءيوازيخلفيخطفيليرابطوا
التحوكهذاجانبوإلىإليه.اضطرواإنالفرارعليهمويهل
جيشهارفيعةفيأواإلسبانيهالداخليةالسياسةفيسواءالكبير
آ_كبيرتحولكذلكالريففيحدثالريفبشاطىءالمحتل
منكثيروانضمامائظافرة،الريفيةالجيوشلتنظيمالعملفو

حكومةوقياماألعداء،علىاالنتصنارنتيجةإليهاالقبائل

ا6ا



بنمحمدالقائدوامارةالريف)(جمهوريةباسممستقلة
أجديرقريةواتخاذ(فتحا)،محمدوشقيقهالخطابيالكريمعبد

فيالريفجهادكانحتى6925سنةصيفيحلولمءعاصمة
عنانفصاآلالريفيةالحكومةإعالنيكنولموالقوة،النظامأوج
المفروضواالستعماراالحتالللنظاممعارضةولكنالوطنبقية
وتثبيتأالحمايةبمعاهدتياعترافوعدمرسميأ<البالدعلى

وانقياداكله،المغربتحريرانتظارالمنتظرنيالمنطقةالستقالل
لمالخطابيآلإمارةأنكماالجهاد،وضروراتالحربلظروف
والوطن.اثهسبيلفيباليفجهادإمارةبلملكإمارةتكن

علىالريفيينالمجاهدينالنتصاراألولىالنتيجةكانتلقد
المناطقفيوالتحريرالجهادحركةتنظيمهيأنوالفياإلسبان
قيامالتنظيمهذافييتجلىومماالمغرب،شمالمنالحرة
كانتثمضرورية،وترتيباتمنشئاتمناقتضتهمامعحكومة
معالحربفيللدخولاالستعداداتفياالنهماكالثانيةالنتيجة
المجاورةالحصونمختلففيالمرابطةقواتهاكانتالتيفرنسا
ألنآلخرءآنمنبهجوماتوتقومبالمجاهدينتتحرشللريف
اإلسبانيينعلىالريفانتصاراتفيترىكانتالقرنيةالحكومة
فيحتىبلفقطالمغربفيالاحتاللهاتهدد.خطارأ
ينشرونكانواالفرنسيينفإنذلكإلىوباإلضافةوالجزاثر،تو_ر
يدبرونكانواكماوحركته<الكريمعبدابنالبطلفدسيئة.مماية

الحتىوالمشاكلالصعوباتلهويخلقونضد»المؤامرات
وأمان.اطمئنانفياإلسبانضدالحربيواصل

يحملأنالكريمعبدابنالبطلحاولفقدكلههأاومع

62)



المهادنةسياسةالتزاموعلىذلكلكلحدوفععلىالفرنسيين
األشهرفيفرنساإلىسياسيةبعثةأوفدهذاأجلومنوالمما~
الذيالخطابيمحمدالبطلشقيقهبرثامة(922سنةمناألخيرة
منالسياسيينبكباراالتصالفيقضاهاأشهرعدةبباريسأقام

التيالشخصياتوبكلالصحافةوبرجالوالنوابالمسؤولين
الريف.بقضيةتهتمكانت
حدوالقائدبرئاسةأخرىبعثةالكريمعبدابنالبطلبعثكما
الجزائر.والىطنجةإلىحموابن

المراسالتبوامعلةاألميرعملتقدمماإلىوباإلضافة
وبواسطةأوربا،سامةكباربعضإلىالموجهةالدبلوماسية
المضادةالدعايةلتزييفالسيارةاألجنبيةالصحفإلىتصريحاته

كانوقااتباعها<يريدكانالتيالسياسةبحقيقةوللتعريفله،
معحربفيالدخولعدمهومعينهدفإلىكلهبهذايرمي
يحاربالحتىالمغربأرضعنفييناإلمبيجليأنقبلفرنا
وفرنسا.إسبانياهمامتحالفتيندولتين

لقتأكمتعداداالعنتصرفهتكنلمالمساعيهز»وجميع
المناطقعنإلجالثهموالعملالمناسبالوقتفيالفرنسيين

أنالتحريرحربيسهلكانومماالمغربفياحتلوهاالتي
الجيوشمعقتالفيأوحرةتزالماكانتبالدنامنكبيرةجهات
وبينالريفقواتبينالحربنشبتولماالمحتلة،الفرنسية
األولهدفهتحقيقفيينكرالكريمعبدابنالبطلكانالفرنسيين
فيالسعياألمرأولبهقاموممافاس،علىاالستيالءهوالذي
.الفرنسياالحتاللسيطرةمنورغةمنطقةقبائلإفالتسبيل



حيثالتحريريةالريفحربفيالجايأاالتجاههذاأثروقد

الشاطئيةالمدنعلىالهجومتأخيرإلىاضطرواينالمجاملإن

أنهذامعنىوليسا~مبانيآالنفوذتحتكانتالتيكتطران
فيإ~نياضدالحربأوقفتائريفجبالفيفرنساضاالحرب

الحروبهاهجميعاستمرتبلالمغربي،الشمالوغربشرة

جانبإلىالفرنسيينضدالجنوبيةالجبهةفكانتوا~آنفي

اإلسبانضدوالغربيةالشرقيةالجبهتين

المجاهدونخاضهاالتيوالمعاركالحروبتكاثرتوهكذا

وسائلهمووفرةاألعداءكثرةمنبالرغمفيهاحليفهمالنصروكان
قواهم.جميعوتعبئة

الطرقمشايخببعضالريفضدحربهافيفرنممااستعانتبل
جاورها.وماوالزربنيفيويالدرقاالرحمانعبدمثل

ميمركزةوالفرنسيينالريفيينبيناألولىالمعاركوكانت
ورغة.بقباثلالنقطمنسنسلة

يقطعلمالريفبطلفإنوفرنساالريفبينالحربقيامومع
والديمقراطيةاليساريةالفرنسيةاألحزابرجالبعضمعالصلة
بلالنقد<موقفاالستعماريةالحربمنتقفكانتالتي

مثارالريفيينيدعلىالفرنسيينانهزاماتوكانتالعداء،
الصحافةكانتكماالفرنسي،البرلمانفيصاخبةمناقشات

فيأوفدهاسواءالريفبحرباالهتمامشديدةالفرنسية

الصحافةحمالتتتتبعالريفقيادةكانتولهذاصالحها،
بعضهابواسطةالمستطاعبقدروتعملصفتهاكانتكيفماالفرنسية

65)



السيفمعركةجانبإلىنفهافرنسافيالكالممعركةلخوض
المغرب.فيهافي

لمحاربةالريفجيشالكريمعبدابناألميرأعدولما
الذيالجيشفياألمركانكماعمدتهغلبنوورياكانالفرنسيين

يعدونالفرنسيينضدالمجاهدونوكان،اإلمبانيحاربكان
كانبينماالقبائلرجالمنألفمئةبلغوابلاآلالف<بعشرات
بمثابةكانواآالفبضعةمنيتكرنالريفيالنظاميا~
اإلسبانعلىاالنتصاراتإثروافرةكانتفقداألسلحةأماءالنخبة

اشترىكماءمدفع300سبانلألالريفيونأخذ»ومماوالفرنسيين
الطلقات،السريعةاألصلحةمنكثيرأالكريمعبدابنالقاثا
طائرات.وخمس

التيالمعاركالفريقينبينوقعتالتيالمعاركأشهوومن
ومنهاجة،والجاية،0والبيبانعيشةوعينوالبنيزروحاهافيدارت
والبرانساللبن،وواديوتارنات،ومزيات،ءمديونةوعين

معكيلومترأ300مسافةعلىممتدةلالقتخطوطوكانتوتسول،
انهزمتفإنهاحربيةقوةمنلفرنساكانماومعوحدها،فرنسا
وقتشذالمشمولةالمنطقةالىبواتسرالذينينالمجاهاأمام

ءعديدةنواحيفيقبائلاليهموانضمتالفرنسية،بالحماية
كبيرفيخطرالفرنسيينلذيجعلاألمراوفاس،تارةفيناحيةوخاصة
الجارف،التياريرأموبمااأليتداركوالمهمباالنهيارانمعهثمعروا
منوراينبنيجبالفيقويةكانتالثورة.نهذافيزادومما

ابنالقائدوكانوحو،سيايالبطلبقيادةالفرنسيينضداألطلس
لالتصالتارةمجازاحتاللعلىالحرصشديدالكريمعبد



ضدمعهمالحربخطةوتوحيداألطلسفيبالمجاهدين

قطحإلىتارةعلىاالستيالءوراءمنيرميكانكماالفرنسيين،

تمدكانتالتيوالجزاثرالمغرببينالفرنسيينعلىالطريق

تريد.بماالفرنسيةالقوات

تعزيزإلىالفرنسيةالحكومةعماتالريفيةالحركةتيارولصل

اإلمدادات.مناستطاعتمابكلتراتها

حكومةمطالبةعنيفترالكان1924فيأياليوكليعهدوفي
وكانتحربيةووساثلقوةمناليهيحتاجمابكلادهبإملباريس
(00إلىبهايصلأنيريدوكانجنديألف70إذاكتبلغعساكره
وفيكثير،غيربعددإالتمدهلمالفرنسيةالحكومةولكنءآلف
وضيقشديد،خطرفيأنفهمالفرنسيونوجد(925سنةربيع
البالغالقتالخطفيعليهمالمجاهدينوضغطقوةبسببعظيم
ماأقدركانواالريفيينأنعلىيدلهذاوكانكيلومترأ3~0طوله

وسالحهبجنودهالقويالعدووجهفيالصمودعلىاليكونون
منإالالنصروماءالسيفبقوةعليهاالنتصارعلىحتىبلءفقط
.لكمغالبفالاثهينصركمماناثه،عند

فرنامعالحربالتقاءجهودمنالريفبطلبألهماكلإن
وفرنسا~(~نياضدواحدآنفيواجهتينفييحاربال~حتى
الرباطإلىمبعوثيهبواسطةمباشرةمنهابذلماسواءسدى،ذهب
وحتىاألجانبوالدبلوماسييناالمةبواسطةأووباريسوطنجة
المصرية،(الياسة)كجريدةالشرقفيالصحفبعضبواسطة

.واإلنجليزيةالفرنسيةاليساريةالجرائدكبعضالغربفيأو

ه»ه



أنهوالمتواصلةالجبارةالجهودتلكإخفاقفيوالسبب

منتحتلهماعلىاإلسبانيينانهزامآمامتطمثنتكنلمفرنسا
آوباإلهمالالسلميةالجهر«تلكتقابلكانتولهذاالمغرب،

مابمجردالريفضدالحربناوإيقادإلىبهذاهادفةالرفض

أبريل66وفيلنفها.إتاحتهافيتنجحأوالفرصةلهاتسنح
ببنيالعسكريالمركزفيالفريقين.بينالمعركةقامتأ925

59صلدةالحصارعليهيضربواأنالمجاهدونامتطاعحيثدوكول

الفرنسيالضابطأمربعدماعليهاستولواأنالنهايةوكانتيومأ،

فيالحربدامتثموآسهم،علىهومحاكومنفهبمنبنسفه
وزانناحيةمنالممتدةالواجهةمنهاتتألفكانتالتيالخطوط

الجيشقوىكلتجمعتالناحيةهذهوفيتارة،ناحيةإلى

والمعكراتالحصونمنمتصلةمللةفيالفرني
الداعيةالمعركةوأثناءوالعتاد،الرجالبقوةالمنيعةالستراتيجية

جيوشتكبدتالمدةتلكخاللوقعتالتيالكبرىوالمالحم

المجاهدونوأحرزوالمؤون،والسالحالرجالفيخسائرفرنسا

قوتهموضأعفتمعنوياتهممنوفعتباهرةانتصاراتعلى
كانوامختلفةمناطقفيالتحريريةالحربمواصلةعلىوقدوتهم

الفرنسي،للنفوذالخاضعةالقبائلبينللدعايةنشراإليهابونيتسر
واجهاتفيالقائمةالحربإلىباإلضافةالعصاباتبحربوقيامأ

الفريقينبينالقتال

مدبرةكانتالمجاهدونبهاقاد~التيالحربيةالعملياتوجميع
.معينةوغاياتمرسومةخططوفق

ممتازحربيكمركزوزانعلىاالستيالءإليهتهدفكانتومما

م،ر



المجاورة،القبائلمنكثيرفيومعنويدينينفوذذاتوكمدينة
الفرنسيةالجيوشعلىناحيتهافيالضغطالمجاهدونوالىولهذا
لثالبالقوةاستطاعتمافعملتالمجاهدينمراميأدركتالتي
االستيالءإلىيهدفونالمجاهدونكانكمايدهمفيوزانتقع
كبيرحربيوكمركزوعلميةدينيةكعاصمةفاسمدينةعلى

27وفياألمامية،الخطوطإلمدادالفرنسيينقوىفيهتجمعت
االستيالءبألفتقدرالمجاهدينمنفرقةاستطاعت((2-أبريل
هذامنالغايةوكانتكيلومترأ،بثالثينفاسعنتبعدقنطرةعلى

بماوإ~ادهابالوا-مةفامىمنالفرنسييناتصالدونالحيلولة
الضغطالغايةكانتكماومؤون،وأسلحةعساكرمنإليهتحتاج
ولوتمللمجاهدين،عنهاتتخلىحتيبفاساالحتاللقواتعلى
بلفقط،المغربفيالومعنويأماديأانتصارأكبرلكانلهمهذا

الخارج.فيكذلك

الحربيمركزهميهدأكانالذيبالخطرالفرنسيونشعروهنا
استطاعواماكلعنهاالخطروإبعادالمدينةعنللدفاعفجمعوا
جميعمنددبحركاتدداإلتيان0ىيتورعواولمالجيوش،من

منقوةأكبربفاسلهمتجمعتبحيثالمغربفيالقباثار
وقاالقوادكباررأسهموعلىالقبائلرجا~ومنالفرنسي،الجيش
تتوجهأنقبلفاسواديضفةعلىالقبائلقوىجميعمحسكوت

القبليةالحركاترؤساءومنالفرنسيين<بجانبالحربساحةإلى
منوجرحسفيانيلةبحركةترأسالذيقاسمبنأحمدالقائد
ثملفاسنقلهبعدبحياتهأودتخطيرةجروحاعيشةعينواجهة
صفوففيالمجاهدينقتاكإلىانضموممنبالغرب.لمنزله



بنيفيويالدرقاالرحمانكقبلالطرقمشايخبعضالفرنسيين
نتيجةوالمعنوية،الماديةالقوىمنلفرنساتجمعوهكذاوال»زر

للسالحوالحاملةالمجاهدينقتالفيالمشاركةالقبائلخيانة
باشاالحركاتتلكرأسعلىووضعجدأ،كثيرشيآضدهم،
البغدادى.محمدإذاكفاس

مرالذياألانهزام،فيالفرنسيوناستمركلههذاعنوبالرغم
حداوالذيوصحفها،وبرلمانهافرنسافيكبرىضجةأثار

بيتانيشالكالمرالحربيينقوادهاأكبرإليفادباريسبحكومة
تيارصدعنعجزالذيليوعلييشالالمرولعزلالموقفإلنقاذ

فبلغالجيشمنفيلقأ(2دالبيتانفرنسازردتوقدالمجاهدين،
قادوقدجندي،(1926:42000أبريلفاتحفيالفرنسيالجيش
قبلمناستعملهاالتياألساليببنفسالريفضدالحرببيتان
الحكومةتقتصرولم:1)18فياأللمانضدالعالميةالحربأثناء
منكثيرأعزلتبلبدلهبيتانوتعيينليوعليعزلعلىنيةالغر
أشهرومنكولونيل<باستثناءليوعليمعكانواالذينالجيشقواد

الريفضدحربهفيالفرنسيالجيشقادواالذينالقواد
توالتكلههذاومعوبواشرت،ونوالن،أوكان<الجنراالت،
المجاهدونفتحهاالتيالواجهاتأكبرومنالقرنيين،انهزامات
إلىالجزائرطريقلقطععليهااالستيالءأرادواالتيتارةواجهة

خطةوتوحيداألطلىفيبالمجاهدينولالتصالالمغرب،
لمالفرنسيونيتكباهاكانالتيالهزائموأماممعهم.الحرب
بطلعلىالسلميعرضأنإالبانلونيالحكومةرئيسيسع
وجدةمؤتمرفيثمنيمبمدينةلهشهيرخطابفيوذلكالريف



يشاركوالمالمجاهدينولكنء6926أبريلفيالطرفينممثليبين
خططهمتنفيذمنوليتمكنواالوقتليربحواإالالمؤتمرهذافي

طرفمنمقبولةمخيوكانتالفرنسيةالشروطولكنءالحربية
بينالقتالواستمرللسالح،الكلمةبقيتولهذاالمجاهدين،
واإلسبانيةالقرنيةوالجيوشجهةمنالمجاهدينالفريقين«
فرنساشاركتولاللبعضإنبلأخرى،جهةمنالمتحالفة

بأسرابالعالمفوجى،وهكذاالمناوبة،ضدالحربيةعملياتهافي
منآخوىوبأسراب(الفييت)اسمتحملاألمريكيةالطائراتمن

المجاهدينضدالفرنسيالطيرانإلىتنضمالبلجيكيةالطائرات
سببيكنولمالقتال،خطوطوراءوالمسالمينمنهمالمقاتلين
فيالفرنسيينتزيزواألمريكياألوروبيالطيرانتدخل
يفرضهكانبماوالقيامالجميلردلمجردبةالمغارضدحربهم
عواقبمنالتخوفإلىأيضأيرجعكانبلوالتضامن،الحلف
بعدخصوصاأوربيةدولضدبةالمغارمنقليلةقوةانتصار

عنبالرغماليوناندولةعلىباشاكمالبقيادةتركياانتصارات
المطالبةحركةتعاظموبعداستطاعت،مابكللهاإنكلتراتأييد

يكنلمهذافكلباشا.زغلولمعدبقيادةمصرفيباالستقالل
علىالسيطرةفيالطامعةوالرأسماليةاالستعماردولعنهلترضى
االستعماريةاإلمبراطورياتوبناءخيراتها،واستغاللاإلسالمبالد
.األولىالعالميةالحربأعقبالذيالسالمظلفي

والسلطاتالخطابياألميربينالصلحمفاوضاتفشلتلما
وهكذاالقوة،إلىاالحتكاممنبدالكانوجدةفيالقرنية
الجيوشتألبتوقدالوسائل،بكلالحربالطرفانواصل



يكي،والبلباألمريكيالطيرانبقوةمعززةواإلسبانيةالفرنسية
نطاقبضربوالجووالبحرالبرفيالملحةالقواتهذهوقامت

هذهفيوإسبانيافرنماوكانتالمجاهدينجيشعلىالحصار

مابكلالمقاتلةجيوشهماتمدانالحربمنا~~سمةالمرحلة

الوسائلكلاستعمالعنالجيوشهذهتتروعلمبل~يهما
كالغازاتاإلنسانية~باسم~دوليأمنهاالمحرمةحتىالحربية
بةالمغارالعساكربعضهذالناأثبتكماالريفيينضدالخانقة

أثناءتارةناحيةفيالمقاتلالفرنسيالجيشىفيشاركواالذين

تستلمأنكادتحتىالمجاهدينمنعليهاالحربيالضغطوقوع
المؤنعنهمنعالريفتطويقفإنذلكإلىوباإلضافةلهم»
والصبرالعدولمجابهةإليهحاجةفيلمجاهدون0اكانمماوغيرها

األعداء،منالحربمنطقةعلىالمضروبالحصارطولعلى

التيالقبائلفيالناسضمائرشراءإلىلجأواهؤالء~نكما
بشتىواإلوهابالخوفإشاعةمرالىاألمير،محمتحالفةكانت

القبائلأمحيانمنالفونةعملهذاكلإلىوانضافالوسائل،

خيانتهمعواقبيخشونكانواوأنهمخصوصأفيهاالنفوذوذوي
الريفبطلإمارةتحتالمجاهدينالنصرالنهاثيلجيشإذاتمفيما

فيالا2مايو(27إلى7منالفريقينبينالمعاركاشتدتوقد

الخطابي<_ميوائحربيالمركزكانتالتيتاركيستناحية
القيادةتحتالواجهةهذهفيخاصةالفرنسيةالجيوشوتجمعت

منهمالضباطكبارمنطائفةوممماعدةبيتانيشالللمرالعليا

هذاقوادومنالمغربي،الفيلققائدكانالذيإيبوسالجنرال

كوارب.والكولونيلبواشوطوالجنرالمارتي،الجنرالالفيلق



منوضعهبماالحربوجهيغيرأناألخيرهذااستطاعوقد

الريفيةالخطوطداخلقواتهفتسربتالنجاححالفهاحربيةخطط
حسبانفيتكنلمالتيالواقعةوقعتوهناءتاركيستناحيةفي

ءبهمالمحيطةالقوةأمامينالمجاهاواجهةانهياروهوأحد
محلىساعدومماوالجو<والبحرالبرفيوالناربالحديدالمحاربة

الريفلبطلالمناصرةالقبائلرجالصفوفتفرقاالنهيارذلك
العدوةالجيوشتكبدتهعماوبالرغمالطارئةالعواملشتىتحت

المجاهدونفيهاأبلىالتيكيتتارمعركةفيفادحةخاثرمن
الريفبطلوأىفقداألعداءحتىينكرهالحمنابالءالريفيون

للقتالحدايضعأنيومثذالحربأوضاععليهأصبحتماأمام

و.لقتاءواإلمكانياتالوسائلكلواسبانيافرنسالهحشدتالذي

حربيينوقوادمحكريةقواتمنلهماكانماجميعمعمعتهفي

الحربيةالمغامرةصفاتجميعالطورهذافيللقتالأعطىمما
طمعيصادفأناألقدارشاءتوقااالنتصار<فيطمعأالكبرى

لحكمةالحربإنهاءإلىالريفبطلميلاالنتصارفياألعداء
منالمخابرةفكانتالجديد،الموقفهذافيتوخاهماومصلحة

الفرنسيينمحالتفاوضفضارإنهحيثالفرنيالقائدمحطرفه

الدماء،منأنهاروبينهبينهمتفصلكانتالذيناإلسبانعلى
معهوبمئبهينزلواأنمعهيخشىكانمماءاألصواتمنوجبال

تثفيآالوحشيةبمنتهىويعاملوهمالعقابشرالمجاهدينمن
وانتقاما.

كورابالكولونيلخاطب196؟مايو25بتاريخرسالةوفي
منمعهولمئوألسرتههاألمنوضمانللقتال،حدوضحطالبا



بطلبهخصهاالذيالعملهذافرنمماقارتوقدالمجاهدين،
حربمنبالخروجاألخرىهيفرحةرغبتهإلىفأجابتهالريف،
الحرببمثابةمحدودةداثرةوفيلهابالنيةكانتضروس
سنين.بضعغيرعليهامرقديكنلمالتياألولىالعالمية

بطلبيناالتصالثمصباحأمسة!لخاالساعةعلىمايو27وفي
بوردإلىنقلهناومنكيمون،فيالفرنسيينوالضباطالريف
إيبومىالجنرالقيادةتحتالفرنسيالحربيالمركزكانحيث
.المغربيالفيلقعلىكانالذي

النهايةهذهشهدواالذينالفرنسيينالضباطأحدكتبوقد

الريفبطلبيناللقاءفيهاتمالتيالساعةبأنالريفلحرب

وهمفيهاأجمعوامؤثرةساعةكانتالفرنسيينوالقوادوحاشيته
كانتماعلىالكريمعبدبنمحمداألميرمحيتفاوضون

وبطاحربي،وقاثأسياسي،كرئيسقيمةمنالفذةلشخصيته
ومدلوالتمعانمنالعباراتهز»فيمابكلدولةورجلقومي<

تجاهومسؤولياتهبواجباتهوشعورهالشخصية،بصفاتهوذلك
والوجال.األحداث

بلوالفرنسيانالريفبطلبينتمبماترضفلمإسبانياأما
الحكومةولكنتشاء،مابهلتفعللهايسلموهبأنهؤالءطالبت
يونيوشهرأثناءباريس_شيعقدمؤتمرعقبقررت:اه-نسية
تفيأناإلسبانيةالحكومةومبعوثيمندوبيهابين~آ926ويوليون
إلىوحاشيتهوئثلتهتنقلهوأنالريفلبطلووعودهابكلمتها
محارستوممانسمة،أربعونوعددهمللريفيون،بجزيرةالمنفى



كوسيطةإليهالجأإنماالريفبطلأناإل~نيينطلبفونسابه
إلىالريفبطلنقللذلكوتنفيذأالمغرب،سلطانوبينبينها
قطارفيتوجهومنهاقصيرة،مدةالحراسةتحتمكثحيثفاس
إلىمنهاأبحرالتيالبيضاءالداوإلىالحراسةتحتخاص
ظهرهاعلىوقفالمينا«الباخرةتغادرأنوقبلالسحيق،المنفى
الذيلوطنهالوداعتحيةألداءيزهرمعثممحمد،شقيقهوبجانبه
الحظيعدهولماالستعمار،يةعبومنتحويرهسبيلفيجاهد
حربفيالحاسمة:ألخيرةالمعركةيربحبأن_أسفاه!_وا

ففوسفياآلثارأعمقالمؤلمةالنهايةلهز»كانتوقدالتحرير،
~ميويخاطبو~إذاكاثهمشعرأحدقالالذينوخاصةالمناوبة
الجهاد:



(9~(ينايري(المغرب)بفاسولد_

:واالنريةبتدايةاالدراسته
األماتي(ساتيةخيارميديالقرآنيالكتابمغيروهودخل.
.بفاس)
اللغةويتعلمعمرياتكوياليتلقىاللمطيينبمدرسةسجل.

.الفرسية
إدريىمواليثانويةدخلاالبتدائيةالشادةنينجاحهبعد.
.سواتأربعبقيحيثبفاس
.والعقديةالديبةمعلوماتهنمتخامةعربيةدروسايتابعكاذ_
بالرباطتموروبلييالتحقنامىبانريةدرامتهإنهاءبعد~
.الفرسيكانيينبداخليةأثاءهمايقيمكاذعامينبهومكث
البكالورياهيأحيثباريزإلىسافرنويةاالدراستهإنهاءتبل.
.لماذشارلييني

العليا:دراسته
التيالسياسيةللعلومالحرةالمدرسةفي6927سنةانخرط_

منها.مغربيخريجأولكان



:فيدرسكما
.نسردوفراكوليج~
.الصحافةوبمعهد~
.الشرقيةاللغاترسةوبمل.

بإقبالهوليةاللالسيامةفيمعلوماتهعمقبباريزمقامهآثناءفي_
كانتالتيالدوليوالقانونالدبلوماسيالتاريخدروسعلى
.للسالم<««دكارنيجيمؤسسةتنظمها

:والسياسيةالثقافيةنشاطاته

أفريقياشمالطلبةجمعيةتأسيسفي~شاركآ927
الجمعية.هذهمكتبفيعضووهوالمسلمين،

أفريقياشمالطلبةلجمعيةالعامالجمع_انتخبه1928
عاماأمينا(928ديسمبر_6فيبباريزالمنعقدالمسلمين
قاموقده.1بخطوموقعمكتوبالمداوالتومحضرللجمعية.
المغاربأقطارشبابفيهادعاهامةبمداخلةالجمعهأاخالل
واالتحاد.التآزرإلىالثالثة

أولإرسالبباريزالعربالطلبةبعضمعبتعاون.نظم(928
فيالنجاحرسةبمهدراستهملمتابعةالمقاربةالشبانمنبعثة

فلسطين.

العربياالتحادجمعيةتأسيسفيفعالةمشاركة_شارك(929
الذيالدينصالحمحمدهولهارئيسأولكانالتيبباريز
باشاالنحاسحكومةفيااها.جيةالشؤونوزيربعدفيماأمبح

،م_



التي»0األفرمقيالنمال«دكوكبجمعيةفيعضوأوانخرطبمصر.
.الا26سنةالحاجمصاليأسسها

عمرسيدنامجدبهدمبفاسمقامهأثناءعلم_(شتنبر)(925

فنظمالصهاينة،معبتعأرناإلنجليزيةالقواتطرفمنبفلسطين
إلىووجهتالتوقيعاتبآالفأمهرتعريضةثكلفياحتجاجا

العريضةلهذهالمحركبصفتهتعرضوقد.البريطانياألولزيرالن
االستعمارية.الصحافةطرفمنحملةإلى

المدينةهذهغادرببرشلونة،مدةأقامأنبعد_(نونبر)1929

دراسته.إلتمامباريزإلىمتوجهأ

المغرب.إلىورجعبباريزالعليادراسته_أنهى(930

بفاس،بالقرويينالجمعةمالةبعددداللطيف«دقراءة~نظم

صدورعلىاحتجاجاالشوارعفيشعبيةمظاهرةرأسعلىو~ج
.)19الألماي(5(البربريالظهير

وحكمالبغدادي،ابنالباشاجلدهالمظاهرةهذهأثر_على

تازا.فيقضاهاأشهرثالثةبالجنعليه

بفاساإلجباريةباإلقامةألزمالسجنمنخروجه_وبعد

حضورمناإلجباريةواإلقامةالسجنبسببيتمكنولم_
المنعقدالمسلمينأفرمتياشمالطلبةلجمعيةاألولالمؤتمر
_930غشت2~يومبتونس

~~أنبعدفرنساإلىمتوجوالمغرب_غادر(93(

شهرهن.صالحيتهمدهتتجاوزالسفرجواز



علىأدعاصفة:بعنوانكتابأبباريزأصدقاثهمح~وننشر~
القرنيةاألوساطمنبتأييد0بربريةسياسةأخطاءأوالمغرب،
.للحكومةاالستعماريةللسياسةالمعارضة

الحنموالي00عنبباريزمحاضرةألقىمارس)آ4(~(932
.ء<المغربيةالنهضةأبي(األول)

أرمالن<شكيباألميرمعتعاونحيث~فيأقام_(932
.ء»مه7أ)»هه9د»ءط0العربية<»األمة0دمجلةفيمقاالتونشر

.السياسيةنشاطاتهبسببسويسرامغادرةإلىاضطر_

_العربيةالجمعية0تأسيسفيشاركحيثمدريدإلىتوجه_
.)6932(جواناإلسالمية<»

حيثآ)932فونبرأكتوبر،(سبتمبر،وتطوانسبقةفيأقام_
.للعملبرنامجأمعهمونسقالشمالفيبةالمغاربالوطنييناتصل

فيلونكيجانووبيرمعباريزفيشارك(جويى)_(932
.مهمةمقاالتبانتظامفيهاوكتبددمغربددمجلةتأسيس

حولتحادثحيثمدريلإلىتوجه(ديسمبرا_1932
للجمهوريةالجددالقادةمعوالثقافيةالسياسيةالعالقات
.اإلسبانية

عبربرحلةفقامبطنجة.مارأفاسإلىرجع(~(يناير)933

فاس،فيومظاهراتاجتماعاتخاللهانظمالمغرب
البيضاء.والداروالخميسات،

عمل0دالشهيرةالجريدةفاسيأمدرفشت)4~_(933

بالقرنيةألنتعب<<



الثالثالمؤتمربتهيهفاسفيقامشتنبر)23»19(_1933
.لحظةآخرفيمنعالذيالمسلمينأفريقياشمالطلبةلجمعية

فن18العددالمحكمةحجزتأنبعدديسمبر)8(_6933
الشعب»د«إرادةجريدةالوزانيحسنمحمدأصدرالشعب،عمل
الشعب<«عمل00جريدةبتأسيسالوزانيحسنمحمدأعطىوقد
وفعاالخطيراسالحاالمغربيةالوطنيةالحركةالشعب<<د«إرادةو
الجرائدهذهبفضل.المغربيةالمطامحلتحقيقالوقتنفسفي

وبعضالحماية،إزاءحقوقهماكتشافمنبةالمغارتمكن
.لمبرراتهاالحقائق

مؤتمرفيبفامىالوزانيحسنمحمدحضر(مارس)_(934

.والمواطناإلنسانحقوقلجامعةالمغربياالتحاد

الشغبعلىبالتحريضالشعب)(عملاتهام(ماي)_(934

والقمعالخنقسياسةإلىرجوعاذلكفكانالصدورمنومنعها

االشتراكيبالنمؤتمرالوزانيحسنمحمدحضر__934

أشغالعنكامآلتقريراالفرنسيينأصدقائهإلىووجه،اإلسباني

المؤتمر.هذا

الكبيرالجمعالوزانيحسنمحمدحضرشتنبر)(8(_(934
بالضغطللتشهيراإلمبيرياليةضدالرابطةأقامتهالذي

تونسفيالواقع

ا،.:.ينثانيالوزانيحسنمحمدكانديسمبر)(فاتح_1934

فيالفرنسيةالحكومةإلىالمغربية>»اإلصالحاتمج«دبرناقدما

~م،



البرنامج.لهااالرئيسيينالمحررينأحاوهوباريز.

فيالوزانيحسنمحمدحضرديسمبر)30»28.(1934

اإلمبيريالية.ضاللرابطةالعالميالمؤتمركسيلبرو

هامأتجمعأالوزانيحسنمحمدحضريناير)آ6_(1935

بشارعمقرهافيالحمراءه<اإلغاثة0«نظمتهأفريقياشماللعمال
بباريز.مورو_تيرانما

عددجانبإلىالوزاني،حسنمحمدأمبح_(مارس)(935
الموقتةاللجنةفيعضواءلونكيجانبينهممنالصحفيينمن

بيرطرن.أندريبرئاسةالمستعمرة<الشعوبلجامعة

إلىباريز،فيالوزانيحسنمحمدحضرماي)2(_آ935

وملفاشيين،صينيين،وهندوسوريين،وتونسيينجزائريينجانب
درستحيثوالفاشية،الحربضدالشبابلجنةنظمتهاجتماعا

.أفريقياشمالفيوبخاصةالفرنسيةالمنتجاتمقاطعةمسألة

الوطنيالمؤتمرالوزانيحسنمحمدحضرماي)36(_6936

والصحفيينالمؤتمرينعلىفوزع)5.7(.~.آ.االشتراكيللحزب
المغربيالشعب«أنداء:بعنوانمنشورينفيالمغربيةالمطائب

.الشعبية<»الجبهةحكومةإلى

علىبفامىالوزانيحسنمحمااستقبل(غشت)_6936
وروبيروايير«وليو،لونكيجانوروبير،روسيدافالتوالي
الحركةإعانةإمالئيةمعهليبحثواجاؤواالذينثوري)(نقابيلوزر
الوزانيفهيأفرانكو.~اإلسبانيةللجمهوريةالمغربيةالوطنية



الجليلعبدبنعمرمعبةوتوجهللصاعدةبرنامجأأمدقاثهمع
أطروحاتالجمهوريةالعكومةإلىبجاحقدم~برشلونةإلى

>ده~)الدوليةالوطيةالجماعةمعوهيأ.بةالمغارالوعليين
للتعاوذ،مخططأ)»»ء(ء)ه0«8أادء)دأأداءهأ)ددددءءد»ا«ه0(ءاد

إالالمبرمةاالتفاقاتتطبقأنالجمهوريةالحكومةتردلم
عارضلألسفلكنالشعبية،للجبهةالقرنيةالحكومةبموافقة
.بلومليونذلك

باريزإلىتوجهبإسبانيامدةالوزانيحسنمحمدأقامآنوبعد
جدوىبدونلكنالفرنسيةالحكومةإلقناعمحاولةفي

لومؤتمرأولالوطنيالعملكتلةعقدتأكتوبر)25(.1936
بالرباط.

وألقىفرنسامنالوزانيحسنمحمدرجعفونبر)2(_1936
نتيجةفيهاستعرضبفاسالوطنيالعملكتلةمؤتمرفيخطابا
يخفولم.الشعبيةالجبهةحكومةلدىوممماعيهفرنساإلىسفره
العملفيوفكالحكومة،موقفأثرعلىالكبرىأملهخيبة

علىإاليعتمدواآآلبةالمغارعلىبأناقتنعبعدمابالمغربالمباشر
العملكتلةطرفمنمظاهراتعدةحينثذوهيئت.أنفهم
.الوطني

حريةحو-البيضاءالدارفيتجمعمنعفونبى14(_1ال36
المحرضكونهبتهمةالوزانيحسنمحمدواوقفالصحافة،

وقعتوقد.لونكيجانووبيرمنالمستوحىاالصطرابعلى
اعتقالعملياتتلتهابالمغرب،مدنعدةفياحتجاجحركات

)8)



الحمايةسلطاتالجوعمدتتلطيفوألجلالمناقلين.منعدد
اإلجراءاتورفعورفاقهالوزانيحسنمحمدمراحترإطالإلى

الوطنية.الصحافةعنالقمعية

العملكتلةحظيرةفيانشقاقالسنةهذهفي_وقع1937
وبالبنياتالسياسيبالبرنامجتتعلقخالفاتإثرعلىالوطني
لحزب«داحركتان:الخالفهذاعنوانبثقللمنظمة.المكونة
الديموقراطيالعصرياالتجاهذاتالقومية<<و«دالحركةالوطني<<،
عمل0دالصحف:منلهاكانالتيالوزاني،حسنمحمابزعامة
العربية.باللغةو:دالدفاعددالفرنسية،باللفةالشعب«<

االحتجاجأعولالملتزمتينبصحيفتيهاالقوميةالحركةساندت
مياهتحويلبسبب)193(شتنبر2(مكناسحوادثعنالمترتبة
أثارهاالتي)6937شتنبر24(مراكشوحوادثءانبوفكروادي
المدينة.هذهإلىفوكيىوالجنرالرماديزيارة.ثناءالبيان

الشعب<<«أعملمن5ءو51العددينحجزوقعوقد
القمعمنموجةخضموفيالحدثين.لهذينالمخصصين
بظهيرونفيالوزاني،حسرنمحمدعلىالقبضالقيواالعتقاالت

سنوات.تعنفيهطالحيث1ال37فونبر

فيابتدأالذيالوزانيحسنمحمد_نفي1946»6937
.1((6مايمتمفيوانتهىآ937فونبرمستهل

الشورىدحزب0الوزانيحسنمحمد_أسس(946
أهدافالحزبهورفعللحزب.عامكأمينبزعامته<0واالستقالل

يلى:فيماتلخيصهايمكن



هواسمه،عليهيدلكماواالستقالل،الشورىحزبان0«
ديموقراطيةإقامةبطلوهوالحق،المغربيالديموقراطيالحزب
أجلمنالوطنيالكفاحإن.المغربيالشعبلفائدةبالمغرب
ينفصمالارتباطآمرتبطأزالوماكانالحزب،نظرفياالستقالل
ليبراليةملكيةإطارفيديموقراطيةإقامةأجلمنبالكفاح
حدفيغايةليسالحزبنظرفياالستقاللفإنلذلك.دستورية
زماممالكةجايأمنوجعلهاالبالدلتحريروسيلةهوونماذاته،
حرمجتمعبواسطةإالتحقيقهيمكنالماوذلكمتقبلها،أمر

سيادةلكلكالمحتوتيتظهرالديموقراطيةفإذوهكذا.ديموقراطي
.واستقاللهااألمة

كعمليةالديمقراطيةالحزبرسالةتأكدتاالستقاللد«ومنذ
ومصيرالبالدلحياةوحاسمأساسيملحوكعملوطني،خالص
شعبها.

فيالحيةالعناصرجميعجندبمهمتهالحزبيقومولكي
للشعبالديموقراطي:لنضاللقيادةالضروريالتجنيدهذااألمة.

لهيالنضالهذافياالساسيةالمحركةالقوىإنالمغربي.

والمثقفين،الفكر،وأهلوالفالحين،الكادحينطبقات
والجماعاتاألفرادجميعالعموموعلىالصغيرة،والبرجوازية

يضعونالذينالقومية،واألهدافالعليابالمثلالمقتنعين
شي>.كلفوقأألمةمصلحة

نيوعمالشهسعماراالعنضألساسن،األحموهااذ
~لمهمأوذ.أشكالهامعمعوالديكتاتورةاإلثطا~لهيالبالد،



الديموقراطيالنضالتنسيقفيلتتمثللحزبناواألولىالرئيسية
كفاحمعمباشرة،غيرأومباشرةبكيفيةالوطنيالمستوىعلى

الشعبأفرادوجميعوالنساءوالشبانوالمثقفينوالفالحينالعمال
الواجهةعلىوباألساسالضرورية،الواجهاتجميععلى

.االقتصاديةوالواجهةءاالجتماعيةوالواجهةءاإليديولوجية

المضهلالمغربيحولآنهوللحزبالعامالمنطلقإن
فيمزدهرسياستهفيحرمغربإلىاقتصادياوالمستفلسياسيأ
والمتآخرالجاهلالمغربيتحولأنكذلكيجبكمااقتصا««.

بعينتؤخذآنيجبذلككلولتحقيقءمتقامعالممغربإلى
الديموقراطية،االستقالل،التالية:الثالثةالمبادىءاالعتبار
<.0ا~سعادة

عنالمنفىمنرجوعهمنذالوزانيحسنمحمدينقطعلم
ءدالرأيجريدةففيلحزبه.رسمهاالتياآلهدافلتحقيقالكفاح
افتتاحياتهافيبانتظامكتب•6947أبريلفياسستالتي»0العام

موضوعاتمختلففيهاتناولأساسيةمقاالت««بالغمرات»»الشهيرة
واالجتماعالسياسةيهمماسواءوالدولية،الوطنيةالدعة

علمفيحقيقيةدروسألتعدالطويلةمقاالتهوانواالقتصاد.
السياسة.

جميعالوزانيحسنمحمدررفف_(غشت)(946
خطابهفيالبونإيريكالعامالمقيماقترحهاالتياإلصالحات

فيبةالمغارالوطنيينمشاركةفيوعارض196)يوليو22يوم
الحكومة.شورىمجلس



شتنبر؟3كرةملالوزانيحسنمحمدحرر»شتنبر)_1947

محادثاتموفوحكانتالتيالفرنسيةالحكومةإلىمةالمقل(947

منبالرباطالعاموالمقيمواالستقاللالشورىحزببينرسمية

إلغاءأساسعلىالمغربي_الفرنسيالمشكلتسويةأجل

تكونوطنيمجلسوانتخابالوطنيةاليادةواسترجاعالحماية
ملكيةأساسعلىقاثمآدستورأالمغربإعطاءاألولىمهمته

المحادثات.هذهفيالحزبوفدترأسوقددستورية،

المؤسينأحدالوزانيحسنمحمدكان_(إبريل)(95آ

طرفمنطنجةفيميثاقهاوقعالتيالمغربيةالوطنيةللجبهة
المغربية.الوطنيةاألحزابممثلي

عنالوزانيحسنمحمدهاجريناير)1ال57__(غشت(75آ

القضيةلشرحالبلدانمنعددإلىفتوجهالخارجإلىطواعية
ةالمتحلالوالياتاألوسط،(الشرقعنهاوا~فاعالوطنية

الهند،باكستان،سويسرا،البرتغال،إسبانيا،األميركية،
شايي»<(قصربباريزا~ةاألممدوراتوحضرإندونيسيا)،

وبنيويورك.

بالقاهرةالعربيالمغربتحريرللجنةمؤسركعضوشارك_
.الحياةماىلهارثياالخطابييمالكعبدمحمااالميركانالتي

العربيةاال~ولجامعة~ىواالمتقال_الشورىحزب.مثل
بالقاهرة.

باندونكمؤتمرفيبيةائعفالوطنيةللحركةكممثل~حضر
().955(إبويل



حزبوفدأجراهاالتيالمحادثاتبتييرلوزانمن_تام
لكوزآنظ()9(ال(نمتليبازإيكىنيواالستقاللالشررى
عليهمعطورأكاذالفرنيالتراب

إلىيوسفبنمحمدالملكجاللةرجوعبعدباريزني~أقام
المغرية.القرنيةالمفاوفاتلمتابعةفرنسا

استقاللأذيعتبركاذولماذلك.بعدالمغربإلى.رجع
إلقامةالحينذلكمذاتجهفإنهذاته،حدنيغايةيكنلمبالد»

تتنرهكانتائتيالمهامنفههوحددوتدحقيقية،ديموقراطية
المغربتعويرهوسةثالثينمذالوحيدهماكاذبقوله:
تحققالهدفهذاإذنقولآذويمكنترابه،وحدةعنوالدفاع
كاذوتداستقالالونكملوحدتانتمأذاآلذبقيوقدجزئيأ.
أجلمنالكفاحجانبإلى،داثمآياايواالستقاللالشررىحزب

لهيتيرحتىديوقرالحيةتربيةالمغربيالشعببإعطاءالتحرير<
بعفةوالوطيةاإلتليميةشؤونهدفةييرأذالبالدتعويرعد
حازمة

أذ_الوزانيحسمحمديقول.اآلذبهأهتمماأولأدوان
واذعاجلة.بكيفيةدستوريةملكيةأنظمةإقامةإلىبكليتيآتوجه
ائحكم.منالرعهذايحبذالسلطاذجاللة

المغربيالجمهورمعاالتصالأستأنفآذمنبدالثم
الجماهيرهذهتربيةهودوريوسيكوزحزبيني.العاملين
استغاللها.فيالطامعينإلىألنبهها

وتعريرهالمغربيالمواطنشخصيةإبرازهياألولىرسالتاإذ
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الشحمية،نمودونتحولالتيالنفسيةوالعقدالمركباتمن
عنوالتنقيبمطامحهلفهمالشعبإلىالتوجهوجبولذلك
الناجع.العالجلهالنجدأمراضه

تتطلباالنواالجتماعيةاالقتصاديةالمشاكلوانهذا
المالئمةالحلولعنالكشففيجبغيرها،منأكثراالستعجال

لها.

رفاهيةلخلقالبشريةوقواتهثرواتهيجندأنالمغربوعلى
نقومأنعلينايجبالمغرب،سكانجميعصالحفياقتصادية
فالعادال،توزيعاتوزيعهوضمانالوطنيموردنالرفعمجهودبكل
لماستعماريااقتصاداكان_الحمايةفترةخالل_اقتصادناأنننس
معتحالفواالذيناالقطاعيينوبعضاألجانبإالمنهيستفد
المظالمتسويةينتظرزالماالمغربيالشعبإن.السالفالنظام
.البرنامج<<هذالتحقيقسأتجنأاألنمنذوانيضحيتهاذهبالتي

إلقامةيكافحيكنلمالوزانيحسنمحمدفإنوهكذا
ديموقراطيةإلقامةأيضاولكنءفحسبسياسيةديموقراطية
(957ينايرفيالبيضاءبالدارتجمعفييمرحألم.اجتماعية
:بقوله

إلقامةواالستقاللالشورىحزبتأسيسمنأأاثماكافحنالقد
سياسيانظاماليسالديموقراطيالنظامهذا.ديموقراطينظام

والعاملالفالححالةإن.اجتماعينظامأيضاولكنهفحسب<
توزيعابتكارأجلمناالجتماقيةمغاهيمنامراجعةعليناتفرض
.وعادلةحديثةطريقةوفقالبالدلثرواتومنصفجديد



ألنالعاملة،للطبقةكريمةلحياةمكانةإعطاءمنإذنبدال
والحرية،االستقاللأجلمنيكافحكانعندماالشغلعالم
العيش<<.ورغدالعدالةا~هذامنينتظركان

الوطني،التحريرمعركةموازيةبكيفيةيتابعالوزاني_كان
وفني،ومليلية،سبقةفأراضيالبالد.أجزاءة«بوحلويطالب
والطاومىءوالقنادسة،بئمار،كولومبمثلالذهب،ووادي
أنويجبءمغربيةأراضيترجعأنيجبوموريطائياوتيناوف
ه.~دظلتوحيدالوسائلكلنستعمل

فيالمغربيالوفدالوزانيحسنمحمد_ترأس(95(نهاية
فيعضواوعينالقاهرة<فيالمنعقداآلسيوييقياألفرالمؤتمر
المؤتمر.لهذاالدائمالوطنيالمجلس

األوسطالشرقمنكلفيعديدةمرات_أقام1959»1957
وسويسرا.

يحضرولمالمغربي،الدستورمجلسفيعضواا_سمي959
المجلس.هذاجلساتقط

المكتب.عضا،بعضانفصلشتنبىا__(غشت6959
معليؤسسواالحزبعنواالستقاللالشورىلحزبالسياسي
مستحوذينالشعبية<<للقواتالوطنيد«االتحادبركةبنالمهدي
حسنمحمدفجمع.مل.ومطبعةالعام<»الرأي0جريدةعلى

حزباسموغير(،960يناير2و1فيبفاسمؤتمرأأئوزاني
الديموقراطي،الدستورحزبيسمىفآمبحواالستقاللالشورى
باسمه.الناطقةالعام<<الرأيد«شورىجريدةو.صبحت
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ءللدولةوزيرأالوزانيحسنمحماسمي_.يوليوز)(960

ترامىلالولةوزيرأوبصفته.استقالته_مأسابيحبضعةوبعد

االنحياز~ملدولالتأسيسيالمؤتمرفيالمغربيالرسميالوف

.العربيالمشترلثادفاحمجلسوفيءبالقاهرة

فيوزانمدينةعنناثبآالوزانيحسنمحمدانتخب_(9)4

.مغربيبرلمانأول

«دالسياسة«ء،6962د«الدستورد»سياسيتين:جريدتينر_وأصل

مواءءأفكارهيعرضكانوفيهماتحريرهما.رئيسوكانأ،967

ولية.اللأوالوطنيةبالمسائليتعلقفيما

فيبجروحالوزانيحسن~أصيب_(يوليو»ا9اا
أمستالحينذلكومنذ.اليمنىهيلوبترتالمخيرات»حوادث

مراتعدةلالستشفاءاإلقامةإلىواضطرتتدهورالصحيةحالته

بكثيرأصابتهقدوأمراضهجراحهكانتواذاوبالخارج.بالمغرب

علىوقدرتهونشاطهمعنويتهعلىإطالقاتؤثرلمفإنهاالضعفمن
أنحاءعبراجتماعاتبعقدالسياسيعملهتابعفقدالعمل.

وقامأنذاك.السادةللوضعيةبالنسبةمواقفهفيهايشرحالمغرب

المغربية.التمريرةالوطنيةللحركةالسياسيالتاريخبكتابة

فيمكنآ9اامنذالمغربيةالمشاكلتجاهالسياسيةمواقفهأما

:يليكماتلخصآن

:الداخليالصعيدعلى•ا

منأكثرآنزاكيواجهالمغربأذيرىكاذ:العامةآسياسة•أ

ررر



بلواإلفالس،الفادنيالترأيعميقةداخليةومعيةتبلزي
باالنفجار.ومهددةمتوترة

شعورأيلهمليسوكأنيبدون0واأسفاالمسؤولينلكن
البالد.لهاتتعرضالتيوبالتهديداتتخفيهاالتيباألخطار
كلكأنوسالمةصحةبأفضليتمتنيروجون،فيمافالمغرب
يرأم.ما.حسنعلىيسيرفيهشي>

الوممالالنهيار.وعرضةمتأزمةتظلالداخليةالوضعيةغيران
كانواذاباالنفجار.وقتكلفيتهددأزمةوضعيةأنهافيهشك

لهمنفذالمأزقإلىسائرةفهياليوموليدةليستأنهاصحيحا

للجميع.بالنسبة

واجبأنرىلو~1الحياةمنالحاسمةالدعةهذهففيولذلك
األتلنعلىكلها،بالعتيقةيكنلم.ذالجميع،نصارحأنعليا
كتمانها.اإلمكاذنييبقلمالتيالحقائقببعض

يزالماسة،عرةستمذالمغرب،أنبهنمرحمافأول
نإذوهكذاوالخالمى،اإلنقاذسلكوعنلحريتهعنيبحث
ييرأين.لىمزعجين:بلمهمومين،يتادلوذبةالمغارجميع

.العمل؟وماالمغرب؟

عامبسببالحالةتخرجتكلمامتزايدةبحدةتثارأسثلةوهي
اإلتيانعلىمصممونونحن:الحكوميةوالمناهجالحالةتغيير
.عنهااإلجابةعناصرببعضاألسئلةلهذه



منمريضأ»«رجأليشبهالمغربآنفيهشكالفمما
تستأصلكبرى»جراحية»عمليةبواسطةبإنقاذهالتعجيلالضروري
علىقادرةجديدةقيادةهوماهر»«طبيبياعلىوتجرىالداء،
صحيحا.صالحأحكمأالبالدحكم

السياسيةالمشكلةمضىوقتكلمنآكثراليومتثاروبهذا
إالتسويتهاإلىسبيلالمشكلةوهيالمستقل،المغربفي

السياسيالجهازفيهايتخبطالتياألزمةمنالبالدبإخراج
فيالمغربيستمرالجوهريةالمشكلةهذهحلبدونإذالراهن،
الالفرغوهذاالعامةالحياةبهتتصفالكبيررالذيالفرغمعاناة
تبرزمؤسسةأيةبإيجادأوالحكم<<من>>«فطآيبقيامملؤهيمكن
بالديموقراطيةأيوصائيةأواسميةديموقراطيةمسرحهافوق

سابقأعنهاالمتحدثالسياسيةالمشكلةفإنءواحدةوبكلمة
فيالمسيرةالطبقةإفالسوعنالدولةأزمةعنحقآتعبر

تستطيعالالتيالقائدةالطبقة««إنبعضهم:قالالمغرب.
الوالتيالعملعنتحجمأنبشرطإالبانسجامهااالحتفاظ
تقدرالوالتيالتغيير،عنتمتنعأنبشرطإالتدومأنيمكن
الفتيةالطاقةاستخدامعلىوالاألحداثمجرىمسايرةعلى

منواالضمحاللباالنقراضعليهالمحكومالصاعدةلألجيال
التاريخ»».

الحقيقةلمعالجتها؟العملكيفمتسائلين:الونعيةإلىولنعد
السياسيةالمشكلةبإعطاءإالهذاإلىسبيلمنليىأنههي



ولزومأ.حتمأتتطلبهالذيالحلاليوملمغربالكبرى

الشعبيمكنموأذنفهيفرضالذيالحلأذبهذاونعني
ومامعمميره،عنوالمؤولنفه،قائديعير.نمنالمغربي
القابلفيرالمطلق<الطيعي،الحقهذافاسترجاعمتقبله.
عنلغيبتهحدومعإالللعببالنهبةمعاهليىأبدآللتفويت
مع0كأنهالقويتراثهتدبيرمنولحرمانهالعامة،شؤونهتيبر

أخذنيحقهيترجعلمالكفاح،بمرارةانتزعهالذياالستقالل
راشدأ،شعبابمفتهوذلكبفه،نفهحكموتوليبيده،ممير«
وطه.يوسيدا

هذانيالجوهريةالياسيةللمشكلةهذاغيرحلكلإذ
الثراشعبوممارسةالوطيةالميادةتعنيشكلة.وهيالبالد

الكينضبالرنقابلهأذإأليصكاالمحها.االتجةالحقوق
الحلولأمحيكوذالآ-حلكلعنبهذاممتعينالمطلق
اإلطالق.علىوأففلها

وذاتاألساسية،الوطيةالمكلةنإذهذا،انتظاروي
العالجمفتاحتعدالتيالرثييةالمكلةهرفتتمااألسبقية
كلحلأذإذذالبينالرامحفمنالمغرب.يالواهةللومعية
حتمارهنهوإنماأهميتها،كانتمهماأخرى،داخليةشكلة
بكللومحبللها.حلوأملأفملذاتهاالمكلةتلكبإعطاء
حكمأالبالدحكمغيرليتالرثييةالمكلةتلكأذدقة

وجرى،اتفقكيفماحلهايمكنالشكلةوهيرشيدأ،مالحأ
يوطيةشكلةباعتبارهاأمابها.تجدرالتيالجديةبكلبل

ومنمعهابلاألمة،خارجتسريتهاتباشر.الفيجبجوهرها
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تزويدهوواحدطريقغيريوجدالالتويةهذهوإلنجازأجلها.
غيروعلىجديد،طرازمنبحكمأيصالحوطنيبحكمالبالد
المغرب.فيسابقمثال

الحكم؟.بهذاإذننعنيفماذا
أبريل20فيءالدولةرئيسإلىمرفوعةسياسيةمذكرةفي
الحلإلىوأشارالمشكلة،نفسأثارأنلحزبناسبق،1965
طيمذلةر.ينا،فيهي،كأمساليومفالمسألةلها.المالشم
البالدوتمتيننهائيأ،طيآالحظةآليثالحكوميةالتجاربصفحة
االمة،باسموواقعأحقأالحكمتتولىأصيلةصحيحةبحكومة
فيسياسيةقيادةلهاتتوفروحدهوبهذاوبسندها.أجلهاهومن

عليهاالتيوالمهامكاهلها،علىالملقاةالرمالةمستوى
الصالحخدمةفيتتحملهاالتيوالمسؤولياتبها،االضطالع
.الوطني

فإنلالمةواالجتماعياألساسيالمطمحهأاولتحقيق
وحدههوالبالدفيالقائمالسياسيالجهازلكيانالكاملالتغيير
ذلك.إلىيؤديأنيمكنالذي

والسياسةورجالها،األجهزةتغييريتحتمأخرى،وبعبارة
تكونأنيمكنفالذاتهاالصالحةالوطنيةالحكومةآماومناهجها.

النخبةرجالمنتتألفأنيجبكماجديد،نوعمنحكومةإال
فهمومزايا.وجداراتمقدرات،منلهمبماوذلكالحقيقيين
واستقامتهم،وكفاءتهم،تكوينهم،بفضلوأهليةقيمةذوورجال

التيوالثقةالعام،الصالحخدمةفيوتفانيهموفعاليتهم،
األمة.منيستمدونها



لالضطالعمؤهلةالصالحةالوطنيةالحكومةتكونوحتى

علىرمالتهابأداءجديرةجديدةكقيادةوتعملالقومية،بمهامها

التيوالوساثلالسلطبجميعمزودةتكونأنيجبالبالد،رأس
لحكومةواحدة،وبكلمةوفعايةونشيطةحقيقيةحكومةلكلتكون

وبجدوى.بالفعلالحكمتتولى

أدرجالمنتتألفحكومةكلمعيتنافىالحكومةهذهوقيام
كيفية.بأيةشيآأيليعملواحد،أييدخلهاأيمسخرين<<

الحياةيطبعالذيالفراغيمألأنالصالحالحكممجيآشأنومن
البالدشقيبينالحواريؤسسأنشأنهمنيكونكماالعامة،

واألمة.الحكومةبينأيوالحقيقي،الرسمي

الحلهوالوطنيةالحكومةتلكمجيآأناألمروخالصة

الحكمتنطيميثيرهاالتيالكبرىالسياسيةللمشكلةالوحيد
المغرب.فيالسلطةوممارسة

محاورونفيهيوجدأنيمكنالالذيالحلهذافانعدام

والمواطنين،والمحكومينالحكام_ننافعحواروالصالحون،

البالدفيهتنحبسالذيالسياسيالمأزقإذأخرى،وبعبارة

المقاهيمبتغييريتحققسياسيأمخرجأبالضرورةيستوجب

كبرىسياسةنهجيعنيوهذاالحكم،مجالفيواألساليب
جمعاهاالمةإليهتطمحالذيالتجديدنهضةتحقيقتستهدف

منباردةثورةبتنظيمرأينا،القيامفيهذا،يعنيواضح،وبتعبير
وبرنامجكياسةآ،962منذلها،ندعرفتثناماالتيهياألعلى

بمهمةوللقيامالبالد.وسندوثقة،بتقدير،تتمتعجديدةلقيادة



أنالجديدةالقيادةعلىفإنمهمتهاهيالتيالوطنيالتجديد
بقةالمناالجريثةاإلصالحاتمنبرنامجعلىعملهاتبني

البرنامجوهذالالمة.المشروعةوللمطامحالساعة،لمقتضيات
المستعجل،أواألدنىالحدبرنامجمنأوال،لف،تدوجالمن
الوضعوتقويمللبالدالمعنويالجوإلىالصفاءإعادةوهدفه
بمذامعدثأالعبإلىالثقةواعادةالداخلية،األزمةعنالناشىء

أواألقصىالحدبرنامجمنو~نيا،الضرورية،النفسيةالهزةكله
قلبإلىالهادفةالجذريةاإلصالحاتعلىويشتملالمؤجل،
جديدوطنيتنظيمواحاللعقب،علىرأسأواألجهزةاألوضاع
منظمواقتصادصالحةوحكومةعصرية،دولةعلىيشادمحلها
جديد.ومجتمع

الحاضرالسياسيللمأزقمنفذرأينا،فييوجد،•وهكذا
عنيفةثورةهيالتياألعلىمنة0الباربالثورةنميهماخارج
قيادة0وتقامحكم،نظامعلىوتقوممحيح،تفكيرمنتنبعث
موفقة.

التيالداخليةاألزمةلحلوسيلةذلكغيرنرىلممنانعم،
األمةلخالمىوطريقأعقباه،تحمدالماإلىالبالدبدفعتهدد

التاريخها،تحيأنإلىسيدةحرةبصفتهاتطمحالتيالمغربية
فرضا.عليهاويفرضتتحملهأن

مرةفنرى،!لمفوبفيإصراربكلالمتأزمالوضعأما
قيامبغيةبتغييرهللمطالبةالصوتفرمعأنعليناواجبأأخرى،
حكمأيحكمأنفيالمغربيالشعبوبحقجديد،وطنيوفع



ومالكاالسيادة،وصاحبراشدا،شعبابوصفهصالحأمحيحا
لمصيره.

وأموال،وجهود،أوقات،منعلهفيعماالمغربفكفى
بشدياوسيادتهاستقاللهانتزعحركوطنبهعوملماوكفاه
كاملةحقوقهبممارسةجدركوطنأيالتضحية،وجيمالكفاح
أبدا.حسيبوالرقيبوالعليهوصيالوالسياسةالحكفي

علىمطروحةفتثتماالتيالجوهريةالمسألةانوباختصار
الالداخل،فيلالوضاعكاملجذريتغييرمسألةهيالبساط
جوع،منيفنيواليسمنالللدستورجزئيتعديلمسألة
دوناألعلىمنباردةثورةمسألة_نظرنا_فيالتغييرومسألة
األيامتكونقدوأخرىمضتأحداثفرضتهاثورةوهيسواها،
طورينذاتاألعلىمنالبار«ةالثورةأنوبديهي.حبلىبها

والتغييروالبناءهالهدمهمامتالزمين،ودورينءمتزامنين
واإلمالحوالتصحيحوالتطوير،

~التياالنقالبيةالسياسةهياألعلىمنالباردةفالثورة
ومجتمعادولةالجدياالمغربوتبنيجذوره،منالفسادتقتلع.ن

واإلمالح،التطهيرحيثالجديدةاالفاقنحوباألمةوتنطلق
سواه.طريقوالالطريق،هونظرنافيفهذاوالخالص،واإلنقاذ

كانماعلىكانماواستمرحالهاعلىلقمانداربقيتاذاأما
االستقرارعدمنتيجةعقباهتحمداللمامعرفأالمغربفيظل
فسادأ،األوضاعيزيدآنإألهذاشآنمنوليساألمن،وعدم
الشعب~نالقول:وخالصةتزايدأ.واالنفجارتفاقمأ،واألزمة



والتعفنالفسادأوضاعمنفيههوماتحمليطيقيعدلمالمغربي

علىقلقجدقبلزيمنأكثر)صبحو~نهوالتدهور،واالنحراف
اإلتقادالتماسإلىبهيدفعهذاوكلومستقبله،حاضر»

إلىالوحيدالسبيلأنونعتقدالجمر.يناحرعلىوالخالص

بوماثلفعالةجديدةوطنيةبثورةالقيامهولناوخالصإنقاذكل

نطاقفيوذلكوالتنظيم،التشريعوبواسطةواإلصالح،ألحكمة
ا.مةعناصرساثرتشملحماسيةشعبيةوتعبئةرائع،وطنيإجماع

جهدمنكلفهامهماأحسنمصيرإلىالمتطلعةالمغربية
أولهووالطمأنينةواألمناالستقرارضمانكانواذا.وتضحية

القانوننطاقفيلألمةتوفرهأندولةكلعلىيجبماوأفضل
التيحقاالسليمةوالديموقراطيةالصحيحة،والمشروعيةالعادل
الصالحخدمةفيإالتكونوالالشعبمنفعالوجودهاتستمد

فيهذاكلإلىالمؤديةالسياسةبنهجالتعجيلفيجبالعام
يجبحواركلأدبصراحةنعلنالمناسبةوبهاه.والواقعالحقيقة

إقامةبغيةوذلكالبالد،فيالواعيةالحيةالقواتكلمعيكونأن

يشكلالذيالداخليالفسادأوضاعبدلالصالحالحكمنظام
علىكانمافبقاء.ومستقبلهاحاضرهااألمةحياةعلىخطرأعظم

أجلهمنالتحايلفيواالستمراروالسياسة،الحكمفيكانما
البالديعرضانإنماوالمراوغةوالمفالعلةوالدوراناللفبوساثل

للجميعبالنسبةوالمصيرالمنقلبسوءإلىأخرىمرةوشعبها

وضعإلىيهدفأنيتحتمالمنشودفالحواراستثناء،وبدون
لالمةالجديدةالعامةالحياةنظامعليهايشادأنيجبالتياألسس

جديدواتالتحولإرادةوبمقتضىوسيادتها<استقاللهاعهدفي



الظالمين.علىإالعدوانوالللمتقين<والعاقبةلديها،

البرلمانية:التجارب

مراجعةمشروعضدموقفأالوزانيحسنمحمداتخذولما
البرلمانيةبالتجاربالمتعلقةنظرهوجهةشرح)1972(الدستور
التعسةوالمحاوالتالتجاربتلكومن0دالموضوع:هذافيفكتب
اختالفعلىالتمثيليةومؤسساتهاالدستوريةالعملياتالحظ
مسختأنهاالحتميةالنتيجةكانتوقدودرجاتها،أنواعها

أنظمتها،وأفسدتسمعتها،وشوهتالبالدهذهفيالديمقراطية
غيرهوماإالمنهاتجربلمالتياألمةنفسفيإليهات0وأسا
وجدوىقيمةزي

هذافإناألساسيةمطالبنامنوالدستورالديمقراطيةكانتواذا
كماواالسترة<<الدمقرطة«دسياسةقليلوالكثيرفيمطلقايعنيال

فيعليهامحكومسياسةألنهااليوم،حتىبالدنافيألفناها
.الذريع<<والفشلالتامةبالخيبة~ها

االنتخابيةالقوائمفيالمواطنينتسجيلبعدميتعلقوفيما
:التاليالتفسيرالوز!نيحنمحمدأعطى

يعداالنتخابيةالقوائمفيالمواطنينتسجيلفيالنقصكان««إذا
إعراضإلىيرجعذلكسببفإنالمغربيةالناخبةالهيئةفيثغرة

االنتابعنالمسجلينوغيرالعجلينالمواطنينمنالماليين
جهةومنجهة،منهذامغرب،الفيمرةكلويجريجرىكما

نظامإقامةهيالغايةإذغاية،الوسيلةالتسجيلفإنأخرى،
والالشعب«إرادةمنحقآوجودهيستمدسليمحقيقيديمقراطي



كمامسمى،بالاسمايكونالبحيثالشعب،لصالحإاليعمل
ءفيةالظوسياستهمالحاكمينلمصلحةومسخرأملفقايكونال

للمنهجطبقاالحكمشورىأساسعلىيتحققأنينبغيماوذلك
األصيل.اإلسالمي

هوإنماالغايةلتلكوسيلةيكونالالذيالتسجيلأنوالخالصة
منمؤسساتومنعالشعب،إرادةتزييفبهايرادعمليةمجرد
ءبصلةالديمقراطيالحكمإلىيمتالالذيالمألوفالنوع

أكثرهيكنلمإنسابقاتهالهسخرتلماالمؤسساتوتسخير
ومشموللمفهوممنافيتينونتيجتهااالنتخابعمليةتكونوهكذا

بدونإذغش،كلمنوسالمتهالتصويتحريةوهواالنتخاب
وسيلةويكونالمواطنين،لصالحمهمتهاالنتخابيؤديالهذا

مجردكونهعنيخرجوالودعايتها،السياسةأغراضلخدمة
الوقتنفسفيأنهبالذكروالجديرومضللة.مهرجةديماغوجية

لترغيبواذاعةصحفمنالرسميةالدعايةأبواقفيهتعملالذي
شتىبممارسةالسلطةأعوانينشطكماالتسجيلفيالمواطنين
ممارسةأننالحظالغرض،لنفسالمواطنينعلىالضغوط
وحقالرأيعنالتعبيركحريةاألخرىالديمقراطيةالحقوق
الرقابةبواسطةعمليأتعرقلوغيرهاالصحفبواسطةالمعارضة
العامةالحرياتلقانونخالفاالصحافةعلىالمفروضةالبوليية
تحرصفلماذاخاصأ،بابالهايفردالذيالرسميوللدستور
لوائحفيالتسجيللحقالمواطنينممارسةعلىالسلطة

الؤالومواطن؟إنسانلكلالتيالحقوقبقيةدوناالنتخاب
...الجواب.طيهفييحمل



الخارجية:السياسةصعيد.على2

الخارجية:السياسةموضوعفيالوزانيحسنمحمدكتب
فيالمقدسبحقهالتمسكشديديزالماالمغربيالشعبإن

طبقأاالستعماريدوعلىاالستعمارزمناغتصب،مااسترجاع

التيالسميمةالمغربيةاألراضيمنوالتراضي،التوسعلسياسة
الغاصبينقبضةمنتحريرهابدونوحدةوالسيادةتتمال

وتضحية،ثمنمنذلككلفهومهماالزمانطالمهماوالمحتلين

حقبغيروالتنازلبالتخليتتصفسياسةلكلمعارضته.كدكما

لكلوكذلكاألراضي،تلكمنجزءأيعنمشروعةغيروبصفة
السيادةصاحبالشعبغيبةفيلهذاتبرمقدأو~برمتمعا~ة

وبمناسبة.اليوملحدالمغتصبأوالمحررالوطنيوالتراب

آ972يونيوفيبالرباطيقياألفرالقمةمؤتمرفيالمبرماالتفاق
احتفظالذياالتفاقهذانثرعدمواستغرابدهشةبكليالحظ

يجهلزالوماكانبحيثواضح،غيرلسببالشعبعلىسرآبه

سنواتخاللوالجزاثرالمغربفيالمسؤولينبينجرىماحقيقة
الخفاء<طيفيكلهاظلتواتفاقاتومخابرات،لقاءات،من
الخارجفيالعاموالرأيالداخلفيالشعبجعلالذياألمر

المحتلة،واألرافيالحدودمشكلةفييتملموماتممايجهالن
الحقةبالدهمخريطةبةالمغاريعرفالشهريننحووبعاوهكذا

نطالبولهذاكثير.في9وقليلفيمطلقايقنيهمالأمرهاكان
حتىالمغربيةالدبلوماسيةمخبناتبكشفبالدنافيالمسؤولين

وبينة.خبرةعنعليهاالشعبيحكم

جرياوالتماهلالتهاونإلىتميلسياسةكلبشدةنستنكركما



منكم0«قاعدةأساسعلىالسهلةللحلولوطلبأالعواطفمع
العتمةالسياسةتلكبنبذونطالببتركها،قضيتاهاحاجة
أسسفيالتفكيربإعادةيدةجلخارجيةسياسةوبسلوكبالعجز،

مطابقةأكثرلجعلهاوذلكءالمغربيةالدبلوماسيةواتجاهات
ماوهوواألمة،للوطنالعلياللمصالحومراعاةالوطنيةللمتطلبات

بالواقعتتقيدسياسةونهجءمتساهلةعاطفيةسياسةكلبتركيتم
والرجال،لألشياء،بالنسبةالتجاربضوءعلىوتسيرءوالحقيقة
وتتعرضهدىغيرعلىتسيرإنماهذهمخيوسياسةوكلوالدول؟
والكارثة.الهزيمةالىالبالدوتجروالخيبة،للفشل

اية:الترسالوحدةيتعلق.ئيما3

فيالوزانيحسنمحمدكتبالترابية،الوحدةيخصفيما
:1975يونيو

التجزئة،تقبلالترابيةقضيةوالتوحيدالتحريرقضيةا_إن
شماآلاإلسبانياالستعمارعليهيسيطيماجميعتشملفهي

تشملكماوا.قاليم،والجزرالمدنمنوالبحرالبرفيوجنربآ

وسيطرتهااحتاللها~فيفرنسااحتلتهاالتياألمقاعمماثر
فيالمغربمعالتفاوضأرادتوالتيكلهيقياألفربالشمال

نفسهااعتبرتالتيالجزائرعليهاترامتثمإليه،إلرجاعها(958
فرنمااقتطعتهفيماالفرنسيواالستعماراألجنبياالحتاللوارثة

كذلكهيوالملحقةالجزائرفيبسيطرتهاوألحقتهالمغربمن
المنطقةوتقعأ،83المنذاحتاللهامدةالفرنيبالتراب

بشاربينفرنسابعدالجزائرلدنمنالمغتصبةالصحراوية



حدودأقمىإلىوتمتدغربأوفتيدوبينشرقأوالقادمة
جوبا.التاريخيةالمغرب

أسبقيةيعدالمغتصبةواألطرافاآلقاليموتوحيدتحريرإن.2
ألنهاالمغرب،فيوشأنهانوعهاكاذكيفمااألسبقياتجمع
بمعركةتتعلقهذابببفهيإليه،بالبةموتأوحياةتضية
التضحيات.كلسبيلهانيتهوذمصيريةوطية

واألمةكله،المغربقنيةوالتوحيدالتحريرتضية.إذ3
االستبداديحاولأذفردأليأوفريقألييجوزفالجمعاى،
للتهريجأوائحريةللدعايةثكلبأيواستغاللهابأمرها

الغوغاي.

غيريعنيالالكاملةالوطنيةالوحدةقضيةفيالبتإن_4
المغربحقبإحقاقفيهاالفألوانودولة،وأمةوطنآالمغرب
حكوماتومرتزقته،وعمالشهوحلفاشهاالستعمارباطلوابطال
كيفماخارجيةمنظمةأيةتملكهالأوأشخاصأ،أوجماعاتكانت
بجميعالمغربيالشعبهوإنماذلكفيالعمدةبلنوعها،كان
فالوحدة.الوطنيالجيشطليعتهاوفيوقواته،ووساثلهطاقاته
اثهولينصرناثه،عندمنإالالنصروماسبيلنا،والجهادغايتنا،
ينصر».من

ضداإلسبانياالستعمارمعوموريطائياالجزائرتكتلاذ.5
العربي»«بالمغربيسمىماسياسةفضحقدوعالنيةسرآالمغرب
أذعلىالبرهاذفأقاماليه،المسربالتضامنالصميمفيوطعن
خامرةوورقةفارغة،أسطورةيكوذأذيعدوالالمربيالمغرب
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الجزائرتتوسعأنوتحاولتوسعةالذيللمغرببالنبةخصوصا
~أواالستعمارعهدفىسواءالمغتصبةأراضيهحسابعار

.االستقالل

جهة،من0بالتجاربواالتعاظبالوقائع،االعتبارإن_6
منللبالدالعلياالمصلحةوضروراتالوطني،الواجبومتطلبات

جذرياالنظربإعادةالمغربيعجلبأنكلهاتقضيأخرى،جهة
والمجامالت،العواطفسياسةبنبذوذلكالخارجية،سياستهفي

مواقفهوبتقييموالتساهل،المرونةبدعوىوالخياالتواألوهام
إنوالمصلحة.والواجبالواقع،منوسليمصحيحأساسعلى

هوإنماوالتنازالتوالتساهالتاألساطير،سياسةفيالتمادي
لحقوقه،واهدارالوطن،بقضاياواخاللالخذالن،فيإمعان

عنبأنفسنانربأالذيالسياسيالعمىوهوبمصالحه،وتضحية
به.يتصفموقفأياتخاذعنفضآلفيهالوقوع

مضطرأ_أصبحلقضيتهووفاءبحقه،_تمكاالمغربإن~7
العربية،الدولوبعضوموريطائياالجزائرمنموقنهمراجعةإلى

تجاهمنهاواحاقكلسلوكنتيجةوذلكالعربية،الدولوجامعة
المحتل.المغربيالوطنيالترابكاملاسترجاعمسألة

لسانعلى_تخلتاألمنيةالحقائقتقصيلجنةإن_8
بموريطانياهاوجوهوأثناءللجزائرزيارتهابعدحيادهاعن_رئيسها
وجهةونواكشوطبباريستصريحاتفيعنهاالمسؤولتبنىحيث
معوقضيتهالمغربضدمعهوالمتواطئينمتعماراالنظر

حتىاللجنةمهمةحقيقةعنبذلكفحادءوالموريطانيينالجزائريين



منبطلبالدوليةالعدلمحكمةتحكيمفيطعنأناألمربهبلغ
صالحيةكلاللجنةفقاتالموقفوبذلكالمتحدة.األهمهيشة

فيوفشلتاالستعمار،تصفيةلجنةباسموالتحقيقللبحث
ماتضمنإنالمغربلدنمنالطعن(لىتقريرهامعرضةمهمتها
فيالمغربحقضدوعمالشهوحلفاشهاالستعمارباطليؤيد

المغتصبة.محراثهاسترجاع

(975مايو3(فيالصادرالجزاثري~المكيافيليالبالغإن_9
صريحبشكليثبت،الرسميةالجزائريةالصحافةوكالةباسم
ورادةاإلسبانيىمتعماراالمعالسافرالجزائريالتواطؤءووقح
الترابيةالمغربوحدةحسابعلىجايأمنوالتومعالترامي
المغرب»نحووالتحديالتهجمموقفعلىهذابكلمبرهنأ

إسبانيامعونزاعهالداخليةشؤونهفيالتدخل(لىوالتطاول
منالدوليةالعدلمحكمةنظرعلىحاليأالمعروضالمستعمرة

والعملالمغرب،لطلبأييدأالمتحدة،األممهيشةطرف
.الباغياالستعمارضدحقهفيإلنصافه

ويقويأمره،يحزمأنالمغربعلىيتقينكلهلهذافنظرأ
يؤخذالحقإذاالقتضا>،عندبالقوةحقهألخذعدتهويعدعزمه
مالكلبالمرصادالمغربيقفأنيجببهذاوعمأليعطى،وال
رسميأوأعلنتهبههادتكماانسحابمنإسبانياعليهتقدمقد
تسلملمإنأراضيهليكتسحوذلكوالمغالطةالتناورسبيلعلى
عنها.الجالءفوراليه

فبجبافنهبزأالفنمبأالوطنيأايناالنىالوحد:ففبأأنوبما



وبمأوجد،حزمبكلالوقتنفسفييعملأنالمغربعلى
بالشمال.وجزرهوجيوبهمدنهالسترجاعفعالةوساثلمنيملك

العدائيموقفهاعلىالوحيدالفعلردفإنالجزائريخصوفيما
ضده،االستعمارمعالعلنيوتواطثهاالمغرب،منالمكشوف
ومراميهاالمغربيالوطنيالترابحسابعلىالتوسعيةوخطتها
ليسوالمستقبل،الحاضرفيوأمةوطنأالمغربضدوالبعيدةالقريبة
هوبلعقيمة،كالميةوحربسلبيلجاجفيمعهاالدخولهو

ورثتدولةبصفتهامعهاالترابيالملففتحعلىاإلقدام
وألحقهالمغربيالترابمناقتطعهفيماالفرنسياالستعمار
الفرنسيالترابفيمندمجكقطرللجزائرمالكاكانوقتمابسيطرته
سنة.(30منأكثرمنذ

وارثأخلفاالجزائرتحتلهمااسترجاعقضيةوضعإلىوالسبيل
هو:صميمةمغربيةمناطقمنلالستعمار

تلمسانوبالغ69»(»(5فيالمؤرخةإيفرانمعاهدةإلفاء_1

الرباطوأوفاقالمحمديةومحادثات(970مايو27فيالمشترك

.قطالمغربعليهايصادقلمالتي(972يونيو65في

والحدودالمناطقجميعاسترجاععلىالمغربعزمإعالن_2

.وبعدهاالستعمارعهدفيالجزائرإلىضمتالتيالمغربية

والتاريخيةاألصليةحدودهفيللمغربرسميةخريطةنشر_3

معهالتفاوضالمغربمن1958فيفرنساطلبتالتيالحقة

6اتفاقفيالجزائريةالثورةحكومةالتزمتوالتيإليهإلرجاعها
متقيدةغيرالترابيمشكلهابتسرمةالمغربمع(96آيوليوز



.الفرنسياالستعمارعهدفيالمصطنعةبالحدود

منظمةأيةلتحكيممسبقأالمغربقبولبعدمالتصريح_4
الجامعةأواألفريقيةالوحدةأومنظمةالمتحدةاألمم(هيشةخارجية
منليستدخلهاألنالمغتصبة،أراضيهتحريرقضيةفيالعربية)
إليهتقرضتماإلىويعرضهااألجواءعليهايفسدأنإألشأنه
وأخطارآفاتمنالحاضرفيإليهوتتعرضالماضيفيقضاياه

ماإلجراءمحاولةكلسلفايرفضأنالمغربعلىيجبكما
إنحيثكلها~مةشروطهألنالمصير،تقريربحقيسمى
والنزيهالصحيحتطبيقهتمنعأنتستطيعالمتصرفةالسلطة
للمغالطة<ومسرحياتمناورات،منبهتقومبماوالسليم
اليطرقتحتمحراثنافيويقعوقعكماوالتضليل،والتزوير،
اإلسبانية.

منالمغتصبةالمناطقسكانبةالمغارإلىالنداءه_توجيه

التحريريةالمغرببسياسةلتعريفهماالستعماربعاالجزائر

فيللمساهمةووساثلهمففوسهمتعبئةإلىولدعوتهمتجاههم
اليطرقمنأقوامهموخالصاالحتالل،منأراضيهمإنقاذ

الفرنسية.االستعماريةالسيطرةبديلةالجزائرية

بكلذلكأجلمنالجديللعملمحكممخطط_تطبيق6
واإلعالم.والتوعيةاالتصالمجالفيالمجديةالوسائل

بموقفرويرتفعالوطنية،مسؤولياتهالمغربيواجهكلهتقدمفبما
لترابهوالتوحيدالتحريربقضيةالخامةاآلحداثمستوىإلى

ماثروتسترخصاالختيارات،كلسبيلهفيتهونالذيالوطني



.لكمغالبفالاثهينصركموإنالتضسرت،

وتأثرفأكثر،آكثرالوزانيحسنمحمدصحةرتتدهو_1975
منكثيرألهايكنكانالتيكلثومآمالسيدةحرمهبوفاةالتأثربالغ

.معهتحملتهاالتيالتضحياتبسببواإلعجاباالحترام

حسبودفنءنحبهالوزانيحسنمحمدقضىشتس9(1978
قلبفيءأجدادهوبينزوجتهبجواربفاسأسرتهروضةفيرغبته
التيوا~الةللحريةاألولىالدعواتشرتالتيالحاضرةهذه
للشعبأملواالثقةفأعادتالثالثينات،بدايةفيبهانادى

حسنمحماتركوقد.تاريخهمنقاتمةساعةفيالمغربي
:~هامة»مؤلفاتالوزاني

وجهادحياةمذكراتا)
_9~0(المغربيةالتحريريةالوعلنيةللحركةالسياسيالتاريخ
.للطبع)اإلعدادطورفيالسابع(الجزءأجزاء7)6955

القلمحرب)2
مختلففيالوزانيحسنمحمدمقاالت(مجموعة

<»6978»1937هالموضوعات)

~أبن~،»

_وتأمالتدراسات)3
.أبمراء6
.اإلسالمفيالحكمحقيقةأووالدولة،اإلسالم_
_ترجمة_الدولةوسلطةالفردحرية.
.والبرلمانالدستورفي_



االستقالل.بعد..والمجتمع.السياسةفي_
والمدنية.والمجتمعاإلسالم_
وطنيات._

آزربنمنسلب)4
1957حتى6933من_6
(978حتى1958من_2

(جزاذ)محغبأنصربحا~ال)

واالنبعا~النهضأإلى0الدعو)6

~9_99659له´8897)988(مه56818889~9أ8.اه
2دءااد«(ه».وم

)9:ءءه)ء»9هادءط»»ده(مه.(اءا»ااه

16أه»0(ء_
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