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مفحاتعلىمترجمةاليومنشرهاالتيالموثقةالدراسةإن
عامالوزانيحنمحمدالفرنسيةباللغةأنجزها0الكتابهذا

المفىديارإلىرحيلهعلىأعوامثمانيةمروربعدأي06945
.11946(مايمراحهإطالققبل)(~)ومة1937(فونبر

اللهجةالشديدانتقاد»عن0الدوامةهذهفيالمؤلفعتر
نيبالمغربنهجهاعلىفرنمادأبتالتياالستعماريةللسياسة
0ليولحيالمرشالعملمراحةبكلنضحأنهكماءالحمايةعهد

معيةالتوالسياسةهذهتدشينإلىبادرالذيالشخصباعتباره
.الغاشمةالعدوانية

سنةقبلبالفرنسيةحررهاالتيالمقاالتوكلكتاباتهكلفي
6932(باريسالمغربمجلةمنأعدادفيوالمنشورة6945

6933(فامىاثعبوارادةالثمعبعملجريدتيوفي)6936_
الدفاعوفيللثانية)ءبالنسبة6937ولألولىىبالنسبة6934_

منشوراتءجزءانالوزاني،حسنفحمد)ليفمفوبيآوطنيكفاح)6(
.6989الوزاني»حسنمحمدمؤسسة



الذيالدوريبرزالوزانيحسنمحماظل)`~´ء6937(فاس
وفمتحءبالمتغرباالستعمارإرساء«قواعدفيليوعليبهاضطلع
المغربيالشعبإلخضاعيبيتهامضىالتيالحقيقيةفواياهكذلك
الشخصيةلطمسخطةمنيضمرهراحوما0الفرنسيالنفوذإلى

.الشاي(اوفنجاناااالبتسامةسياسةبنهجهءالمغربية

علىكلمتهمأجمعتفقد0ينخت~عوا~لمالذينالمواطنونأما
وحرمانهبلدهماستعمارمسؤوليةحملي»إذليوعليبسياسةالتنديد
الموظفينقطيشاطروالمإنهمثم0ووحدتهوسيادتهحريتهمن

األينبةالمغارمنالمغرورةالطائفةتلكرأيوالرأيهمالفرنسيين
.ااالحديثالمغربااصانعبأنهالفرنسيالضابطهأاوصفوا

بمايؤاخذونهإذهوادةبدونليوعلييلومونالوطنيونكان
عنمعربينالشريفة«اإليالةبمصالحضارأاعتبروهعملمنارتكبه

بلدةمنرفاتهلنقل~جدوىبدونلحن_الشديدةمعارضتهم
أكتوبرفيالرباط،إلى´~´6934عامتوفيحيث(فرنسا)طوري
~__•

جإللةإلىببيالمغوالعمللجنةرفعتالصدد«هذاوفي
مأكرةفرنسا«خارجيةوزيروإلىالعامالمقيموإلىالسلطان«

رفاتنقلغلىاحتجاجهعنفيهاأعربالوزانيحسنمحمدبقلم
:المذكرةنصيليوفيما.المغربإلىالمرشال

مؤسسةمنشوراتالوزاني،حسنمحمداألول»الجزءءالقلمحرب/-1~
.6986زانيهالوحسنمحمد

كباربضريحأفنوهحيثفرنساإلىزفاتهتابوتأعيدء69660عامفي)2(
.د»ت)أآه»ءا«د»ف8دأء»نااليزانفليدااالمستىءأبطالهم



ءالجميعلدىمعروفالمسألةهز»منالمغربموقفااإن
األجلوافاهالمرشالأنلوالرسمية.األوساطلدىسيماوال

ولكن0البللهذابأرضمواراتهيعيبأنألحدكانلمابالمغرب»
قضىأنبعدبفرنساتوفيالمرشالأنإذذلك»خالفعلىاألمر
المغرب.مغادرتهعلىمرتاماألعومنعددأبها

العلياالسلطاتلدىسعينالكنءسياستهنقدمقامهذاليس
أوماطنافيعارمتذمرمنمشروعهاخلفهبماإشعارهاإلىيهدف
المشروعوضععنتنتجقدالتيالوخيمةالعواقبإلىوتنبيهها
أسبابتفاديتستلزمالحاليةالظروفأنحينفيالتنفيذ«موضع
األوضاع.وتفاقمالتفاهمسوء

المرشال»بشخصالمسهذابموقفهمبةالمغاريستهانال
تاريخيأ»عهدأيجسأرمزأوطنهمإلىرفاتهنقليعتبرونولكنهم
بواسطةاستحضارهوالبهالتذكيرالسياسيالسلوكحسنمنليس
بلدفي_كاثوليكيةسياسيةواحتفاالتالثقةغيرغوغائيةأعمال
الحماية.تحتيوجدإسالمي

أنهالعلياالسلطاتتذكيرإلىحاجةفينحنفهلءوبالفعل
تنفيذهسيواكبالذيمشروعهاعنتمسكأنفرنساعلىيتقين

شأنهفيرسميأالتزمتبلدفيفيهامرغوبغيردينيةاحتفاالت
عنيترتبوقداألخرى)الدينيةومقدساتهاإلسالمدينهباحترام
عنالخطيرةاألخطاءمنترتبمامثل0عليهأقدمتهيإنعملها
(تونس)قرطاجبمدينةانعقدالذيالمسيحيالقربانيالمؤتمر
ولن<6934أكتوبرفيبفاسانعقدالذيالكاثوليكيوالمؤتمر



ففوسفيالعواقبأموأإثارةمنالمشروعذلكتنفيذينجو
.كانواأينماوضماثرهمالمسلمين

شالالوشخصيةأنإلىالتفطنكذلكينبغيولهذاء
وقابه«المعجبونإليهايحجمرارةقبرهمنتجعلقدالسياسية
خصوصأللخطر،العاماألمنيعرضمااالحتفاالتمنلهايعقد
جانبمنسواءلهاهمعاكسة)خرىالتظاهراتهذهقوبلتماإذا

.أنفسهمبةالمغارقبلمنأوالفرنسيةاألوساطبعض

هذاوراءمنكانتالتياألسبابعلىنطلعأنأردناماوإذا
أساسييناحتمالينأوعاملينفيتتلخصنجدهافسوفءالمشروع

:هما

وفيغزوه«تمبلدأالمغربيعتبرونالفرنسيينأنإما_6
بالغزو»واالحتفالاإلشادة_نظرهمفي_يجبءالحالهذه

الغزوسياسةورمزبطلألنهالمرشالذكرىتخليدعلىوالعمل
واالحتالل.

0المغربأنعلىينبنياالفتراضهذاعلىواعتراضنا
تمبلدأاعتبارهحالبأييجوزالءالحمايةتحتواقعأبوصفه
ءغزوهإرادةوليدةليستفيه«عاألوفتهدئةعملياتألن0غزو»
والدولالمغرببينمبرمةسياسيةالتفاقيةفقطتتويجولكنها
ليوعليالمرشالأنالمضمار،هذافيالتذكيرويجبالعظمى.

أنفسهملهمسؤلتللزينوأقواهمالمعارضينأشدبينمنكان
خطيرأخرقأفحسبيعدالأمروهوبالغزو،الحمايةتمثيل

هذهوبينءجهةمنوفرنساالمغرببينالمبرمةاتللمعامل



كذلكيعدولكه0أخرىجهةمنالعظمىالدولوباتيالدولة
.الراحلالمرشاللروحإهانة

أعربأميةأخرتحقيقفييرغبوذالفرنسيينأذراما_2
علىاالفتراضهذاكاذواذا.الموتفراثىعلىوهوالراحلعنها
قبليقضيواجبهاأذإلىالحكومةنتهفإنا0الصوابمنجانب
مهماا~فوادمملحةفوةالفرنسيةالدولةمملحةبرفعشيآكل
توأراتهااتخاذتتالفىوأذءمراتبهمكانتومهمامقامهمكاذ

.عائليةفموحاتأوتعصبيةتمنططمنبإيحاءاالمية

فإنا0للموتيتهتأمنكليتما»بماالوفاءوجبومهما
تجاهلتالفرنسيةالكومةأكإلىشيرلكيمالثمالطرفأذنظن
مقامعنرفعةمقامهميقلالآخرينموتىرغباتأخرتفيز

.المرشال

هذاتحقيقعنالعدولالفرنسيةالحكومةعلىيتقينلذا
وأنهخصوصأبإلحاح<إليهيدعرمايوجدالالذيعالمشره
االخاللعلىقدرةمنيحملهلما0المتبصرةالياسةمعيتعارض
.الفقيد~روحلراحةوازعاجالعامباألمن

بار_رفي)9هادءطت()ءدودهلونكيووبيراعتنىءذلكبعل
اايحتجااالمغرب:يليكماعونهارسالةصيغةفيالمذكرةبطبى
0القرنيينالشيوخمجلىوأعضاءالوابكافةإلىأرسلهاثم
:التاليالتقديمرهاتمتوقد

:القرنيينواليوخالواباالدقإلى

تحيطكموهيبالشرفلتشرالمغربيالعمللجةااإذ



.أسفلهالمنئمورةالوثيقةبفحوىعلمأ

عنبصدقللتعبيرمؤقلةبوصفهاالمغربي»العمللجنةإن
الحيلولةفيوالراغبة0المسلمالمغربيللشعبالطبيعيةالنشاعي
علىوالشعوريةالسياسيةالزالتفيالفرنسيةالسلطاتوقوعدون

فيوإسرافهاتهورهاهوبهتوصفماأقلإنحيثالسواء،
السلطان،جاللةإلىاحتجاجوفععلىحرصتاألخطاء،
ووزيربالمغربالفرنسيةللجمهوريةالعامالمقيموالمندوب
ليوعليالمرشالرفاتنقلقراريتخذأنقبلوذلكخارجيتها،

مارسشهرخاللاالحتجاجمبادرةتتتوقدالرباط«إ.لى
بموافاتكماليومتنشرفالتيكرةالعذتضمنتهحيث<<0المنصرم
وهو:الكامل»بنصها

نهايةفيالرباطإلىالمرشالرفاتنقلرسميأتقرراابعدما
الفرنسيةالحكومةبهقابلتاعتبارأييعلمأحدوالالشهر»هذا

المذكرةإليهاتطرقتالتيوالمقنعةالموضوعيةاألسبابمختلف
هذهفإنالمغربي«العمللجنةبهتقامتالذياالحتجاجلتبرير
تناشدأنفجتازهاءالتيالظروففيواجبها،منلترىاألخيرة
عنواضحةصادقةرؤيةلحكومتهميقدمواأنءالنوابالسادة
مشلويتفقمأنلتأملاللجنةوإن.والجمهوريةفرنسامصالح
الموجهوالمشروعالصادرالناا،هذاالمحترمونالفرنسيةاألمة
الموضوعةالثقةلكاملاالستحقاقعلىبيرهنواأنعسىءإليهم
.المغربياا_الفرنسيللتفاهمخدمةفيهم،

24وبتاريخءاالحتجاجهذاإرسالعلىسنةمروربعد



السلطانجاللةإلىالوطنيالعملكتلةوجهت06936يوليوز

االحتفالعلىنيهاتحتجرسالة0الفرنسيةوالعكرمةالعاموالمقيم
هذهاستنساختموتد0ليوطيلوفاةالمانيةبالذكرى،المغربني

.المغربيةاألوساطجميعبينوتوزيعهمنشورصيغةفيائرسالة
:الرسالةنصيليوفيما

إلىليوعليالمرشالرناتنقلعلى1935عام)اباحتجاجنا
سياسيةلتظاهراتإطارأميشكلمواراتهموقعإنقلنا0المغرب

هذانياإلسالميالعامالرأيلحاسيةمراعاةدون_كاثوليكية
اإلقامةسلطاتأذمؤخرأبلغناوقدالبلدان.منغيرهوفيالبلد

جميعفييوليوز2(يومتظاهراتبتنظمتعليماتهاأعطتالعامة
المرشال.لوفاةااليةالسنويةالذكرىبمناسبةالمغرب<أرجاء
وأفراداألعظمالصدرسعادةيحضرهاتظاهرةستقام0الرباطوفي
ممدررمميبالغويمسزبة.المغاروالقوادالمخزنحاشيةمن

هذهتعطىأنعلىيحرصالعامالمقيمأن0المرفوعهذافي
بها.االحتفالفيبةالمغارالكازبإشراكمدلولهاكلالمناسبة

ذكرىهناومتخلد0المغربإلىالمرشالرفاتنقلفعألوتم
الكان.إرادةرغموفاته

ستغتنماالستعماريةواألوساطالرجعيةالقوىأنغرؤال
زمنيةلفترةإحياءءالمشاغبةتنظيماتهاالستعراضالفرصةهذه
.بهاالتذكيرالسياسيةاللباقةمنليس

التحضيريجريالتياالحتفاالتأنالوطنيالعملكتلةترى
الالحماية»تحتالواقعةاألرضهأهترابعلىاأليامهذهلها



لمالفرنسيةالحكومةأنذلكعلىزدالصوابإلىشيآبأيتمت
المنظمةالتظاهراتفيتشاركولمبةالمغارباألبطالتحتفل
.لهمتكريمأ

مبادرةعلىالصارماحتجاجا.عننعربءذلكأجلمن
الهيةوأعضاءالمخزذحاشيةإحضارنتكركماالعامةاإلقامة
.والضريحالكاتدرائيةإلى0بةالمغارالموظفينوباقيالقضائية
إلىبةالمغارهؤالءدعوةعن.الحمايةإدارةتراجععمومأنريد

النصارىيحاكوذوهماالسهدهميساالحتىكاثوليكيةمراسيم
مايفقهوذالوهم0بالكاسملواتهمأثا،وقيامهمقعودهمفي

.يمعوذ

بطلبميحيةديبةشخصيةأيةتتقدمأالأيضأنطالب
توقفعدمافيردييالكارديالفعلكمااللطاذءجاللةلمقابلة
مراسيمترأسحيثالسيغالمنعودتهيقطفيءبالمغرب
.بداكار(اكاتدرائيةتدشين

ليوعلييشلالذيالنصبنقلالمغرب»استقاللوغداة
إحدى_وهيمنصوبأكانحيثالنصرساحةمنفرس»على

المطلةفرنساقنصليةحدائقإلى_البيضاءالدارساحاتكبريات
اا.الساحةنفسعلى

يغترواالحتىاألحداثاستحضاربةالمغارعلىيجب
طوريببلدة»6988عاممنيوليوزشهرفينظمكالذيبموسم
أنننشرهاالتيللدراسةينبغيبلليوعلي»لذكرىإحياءءالفرنسية
هذاعلىتقومأنالفرنسيةالمغربيةبالعالقاتيجدرالبأنهتفهمهم



فرنساأوادتالتيالساميةالقيمعلىولكنءالتظاهراتمنالنوع
حقوقواحتراموالمساواةالعملقيموهيبها»المناداةتترتحمأن

ضاريةمعركةحولهاتدورالتيالقيمتلكمءوالشعوباإلنسان
جناية~الحما«»كتابمؤلفالوزانيحسنمحمدبقيادةمتواصلة
.اااألمةعلى

علىنشرهذاالكتاب»إذتقبلالوزاني»محمدحسنمؤسسةإن
أمينشاهدبهاأدلىبشهادةمشفوعأتحليألللقواءتقدمأنلتأمل
مغربيرأيعنللتعبيرالوزاني`~)»حسنمحمدوهوأالفأ»

.خصوصأليوعليعملوفيعمومأ»الحمايةعموففيمادة»

إلىتضافبأنجديرةوثيقةالعملهذافيالقارىءيجد
القداسةأدبعلىوقفأفيهالخوضيزالالالذيالجدلموضوع
.الفرنسيةاألقالمتنتجهمامنهوباألخص

يضفلمفإنهءالشهادةلهذهاألصليالنصالناشرينشرواذ
مناعتبرولكنهومختصرة»مرجعيةتكميليةعناصرإالإليها

أنجزهادراسةمالحق»صيغةوفيإليهايضيفأنالصواب
ونصوصأءالمغربفيفرنساتدخلتكيفعنوان:تحتالمؤلف
بمواليواالعترافالعزيزعبدبموالياإلطاحةموضوعتعالج
التياألسبابتاريخفيأساسيةنصوصوهيءوبيعتهالحفيظعبد
علىيحتويالكتابذيلفإنوأخيراء.الفرنسيةالحمايةإلىأآت
الوزاني.حسنمحمدللمؤلفمختصرةسيرة

الوزانيحسنمحمدمؤمسة

.الكتابهذانهايةفيالمؤلفترجمةخالعةانظر)6(









الحسابةمعنىما

االستعماريةاالمبرياليةتستعملهشيطانياااااختراعالحماية
تتعباهاالتيالمستضعفةالشعوبعلىالغاشمحكمهالفرض
واالننرادأراضيهاعلىواالستيالءالستغاللهاوعسكريأسياسيأ

تستخدمصيغةسوىليستالحمايةفإنأخرى«وبعبارةبخيراتها.
فيماالخارجيهالعالموعنالمقهورالشعبعنالحقيقةإلخفاء
أنهاكماءامبرياليةدولةبهاتقومالتياالستعماريةبالمناورةيتعلق
لكيمزينةصورةفياالستعماريالقبحلتقديمحيلةسوىليست
ليستالحمايةطوع.األمحطوثرواتهبلد»يوجدشعبيصدقها
ألغراض.أووجوبأمقنعةوإساءةونفاقوتزويرهتغطيةسوىإذن
بكلعنهاوالمعنرفيهاعريةالوالتيالمفضوحةالحقيقةهيتلك
والفكريتنقيصوالتمخكوالمراوغةبدون0ةوصلنزاهة
خفية.آراء

~تصوروا~رسميةنظريةتوجد0الواقعجانبإلىءولكن
ذلكءالعامالدوليالقانونكتبمنهماتخلوالللحمايةنظرياا
حرمإلىالخفي،يقالطقومنغفلةحينعلىتسربتالحمايةألن



ممادثهوزيغتشرفهولطختكرامته«فانتهكتالقانونيالعلم
األمثلة:ببعضنأتينحنوهاءفضاثلهمنوقللت

الحمايةااإنيقول:القانونأساتذةمنالفرنسيينأحدكتب
دولتينبينتقيمالدولي»القانونحسبالوصايةمنضرب
ضعيفةدولةأنإذءالمتبادلةوالواجباتالحقوقمنمنظومة
مقابل0السيادةحقوقبعضمنهاىأقوىأخرىلدولةضتفق
الدولةبحمايةالقيام0التفويضمنالمستفيدةالدولةالتزام

تطويرعلىومساعدتها0كيانهاتهددالتياألخطارمنالضعيفة
اا.مصالحهاعلىوالحفاظتهامؤتسا

إآلهوماولكننموذجيأ«تقليديأالتعبيرهذااعتباريمكن
ضروبمنونيجالمضادةالحقائقمنوخليطالعقلمنإبهام
التحليل.عندوزنلهيقاماليحتويهمامجموعأنحتىالغباء،
الكاملة.حقيقتهعنللكشفتعريتهفلنحاول

الوصايةمثألفهناكدالالت؟عدةللوصايةإنبالقولنبدأ
ظلفيوممارستهاإقرارهايتمالتيوهي0والشرعيةالقانونية
أيضأتحتويإنهاتوفيرها.المدنيالقانونيتطلبالتيالشروط
تبريرهاأماوالزمان.المكانفيمحدودةولكنهاضماناتعلى
ثالثةتحقيقإلىترميفإنهاوبالتاليالمحجور«عجزإلىفيرجع
المحجور»شخصسالمةعلىالجديالسهرأوأل:ءأهداف
فيعنهالنيابةوأخيرأ:سليمة.بطريقةوأموالهشؤونهتدبيرثانيأ:
وصيانةحقيقيةحمايةفالوصايةوهكأاالمدنية.الحياةأعمال
ال~ليستأنهاكمامتناهيةالليستوهىءمحضوتدبيرنافعة



سنالمحجوريبلغمابمجردتنتهيفإنها0بالعكىبل0محدودة
بالتميز.لهيعترفحينأوالرشد

فيوردكماالحمايةأوالوصايةمدلوليتطابقترىيافهل
الخاص؟القانونفيمفهومهامع_محرضناها_كماالدوليالقانون
0االستعماريةللوصايةتكونأنيمكنإذصراحة»بكلال»نقول
فيالوصايةمعالتشابهبعض0بالخصوصالنظريةالوجهةمن

البواعثنفسبينهماتجمعال0الواقعفيولكنالخاص.القانون
مفترضةوصايةإنهابلواحدة»ضماناتوالالشروطنفسوال

التسترسوىالمصطلحتلطيفوراءمنيقصدوال0حقيقيةوليست
مستضعفشعبحقفياستعماريةدولةبهاتقومسطوعمليةعلى
خولتهماعلىأيضأوالتستر0االستعماريةللدولةالتبعيةعلىمرغم
وعلىرضاهرغمالشعبهذاعلىتمارسهاسلطاتمنلنفسها
الوصايةفإن0هذاعلىوعالوةالوطنية.الحقيقيةمصالحهحساب

بقاشهاالستمراروتخططاأليامدوامستدومأنهاتدعياالستعمارية
الطغيانيتعماواإلغاثة»عالدفوساثلمنمحكمنظامبإقامة

الخدع.قوامهافظيعةميامةويمارس

بلدمنااهلالمغرب:شأنفيالقولإلىليوعلييذهبألم
لسنظاموهو0الحمايةنظاملهيصلحءالمغربغيرآخر

تحتالخطابنصفيخطأوفع(وقدنهاثي؟ااولكنهبمؤقت«
شرحهمياقفيالقولهذاليوعلييؤكدألماألخيرة).العبارةهذه
7بتاريخالفرنسيةالحكومةمنتلقاهالذيللخطابالسلطانأمام
عنهيترتبمامع0الحمايةنظاممبدأإنقال:حيث6969أجنبر
فيليسوباختصار»نهائية؟بصفةجاريأسيستمر0عواقبمن



تمارسها،التيلالولةبالنسبةءالحمايةأيءاالستعماريةالوصاية
الأنهاحينفيبالسلطة»والتمتعوالمزايااالمتيازاتسوى
عليهوالمحكومالمستغل»اليتيمللمستضعفبالنسبةتتضمن
ومتهحقوقهمنهتجريلسوى0هراللأبدالحجرتحتبالبقاء

لتفرضهغاشمةدولةتقرهالذيالنظامهذاإنوالتحريم.بالحرمان
.وإجرامأنفاقأوأشدبطالنأأكثرلنظامضحاياها،منشعبعلى

نرى0للحمايةالرسميالتعريفلتحليلمواصلتنامياقوفي
أعاله<إليهاإلشارةتقامتوالذيالحقوقفيالفرنسياألستاذأن
والواجباتالحقوقمنمنظومةإقرارهيالحمايةااإنيقول:إذ

هذافيالمتعاقدتينالدولتينأنهذاوراءمنيعنياا«المتبادلة
بالتساويتتعامالنءالضعيفةوالدولةالقويةالدولةأي0الشأن
ضررأيبإلحاقإ~اهماتقومبأالكلتاهماوتلتزمبينهما،

وراءالسعيألنءاإلطالقعلىمحيحغيرأمروهذاباألخرى.
أشفعلتحقيقإالالقويةالدولةبهتقومالعمل0الحمايةحصول
إن_ماغالبأأرباحوضماناالمتيازاتأكثرتحصيلفياألغراض

شخصهيصيرالذيالضعيفحسابعلىتكون_دائمأنقللم
.وظالمهسيدهرحمةتحتأموالهوتصير

لدولةتفؤضفعينةدولةأنااإذالفرنسي:األمتازويضيف
المؤلف«هذانظرفياا.السيادةحقوقبعض0منهاأقوىأخرى
بكلوترضاهطواعيةعنماءدولةفيهترغبوضعالحمايةأن

بمحضتتخلىءالحمايةتطلبالتيالدولةأنهذاويعنيءحرية
يوجدلكناا.تحميهاالتيااالدولةإلىسيادتهامنجزءعنإرادتها
ويبيقاإلدعاءهذايفناوهولالستعمارالعامالتاريخأيدينابين



أمرأاألياممنيومفيتكنلمالحمايةأنالحقيقيةباألعمال
الدولةوقوتهابإرادتهاالخارجمنتفوضهبل0اانيهاامرغوبأ

مندائمأتطلقالحمايةتكاد0أخرىوبعبارةاإلمبريالية.
لمواقعالعكرياإلحتاللبهدفقوية.دولتشتهاهجومات
الحمايةتمبحوهكذافيه.وا~عالمهددالبلدنياستراتيجية

ملفقةلمعاهدةتتويجأنهاوممياالعالميعلمأذقبلملموسأأمرأ
اا.الحمايةااعقداسمها

التيالحمايةإنحيثالمغربعلىالوضعهذاوينطبق
استغرقتسابقةتحضيريةعملياتعنتمخضتءعليهفرضت
باتوجدةاحتاللأنذلكودبلوماسيأ،سياسيأءالزمنمنردحأ
داخليةومدنالبيضاءالداراحتاللفعألوأعقبهسيتلوه«بماينذر

لصالحالتمليكبعقدالمسلسلاختتمأنإلىوهكذاوأقاليمها
.6962مارمى30بعقديسمىماوهوفرنسا»

كالحوادثأحداث»وتسبقهاإالحمايةمنماأنوالمالحظ
البللداخلالدسائسوافتعالالمتنافسة»الدولمعالدبلوماسية
الفتنإثارةقصدضده»المنظماالبتزازسياسةثمفيه.المطموع
ءالداخليةالنزاعاتواثارةءالدوليةحدودهعلىوالشغب
معءالغامضةواألوضاعقلالقالمنيمكنماأكثرواستحداث

وكلالمسلحة.األجنبيةالقواتلتدخلالداعيةاألزماتنارتذكية
ىملتبلورإنهاوراثها»منكانالذيالمستعمريقولأسبابهذه
شؤونه.وتسييرنفسه»عنفاعاللعنااللحماية)القابلالبلدعجز

المجاورةالقويةالبلدانأطماعيخشىإنماهذاكلفيوالمستعمر
البلدهذاضدفيشنالمستضعف»بالبلدالفوزعلىتتنافسالتي



الذاتيالتحمينعنالحشرسعيهفي0عقابيةانتقاميةعمليات

)افوفىااأنيذعيتطرمجاورةعنتترتبتدالتياألضرارضد
القطرهذامساعدةإرادة!لمستعمرللبلدوأن0وبوعه~نيتسود

.إلخ0العصريةلتنظميةوااالصالحيةالتدابيراتخاذعلىالضسر

واللتدخنها،صالحأسمةالغاالدولةوترا»إالشيآمنفما
تبتغيهلماالرضوخإلىالمستضعفلدننجانبهامنيهملشيآ
ويتمالنهارواضحةفيالجريمةاقترافيتموهكذاالقوية.الدولة
الشعبويبقىوحكوماتها«األمممعبالتواطؤالغنيمةرقبةإ~ع
أنبوسعهايمسيالتيالجالدة_الدولةمعمواجهةفيالضحية
مساعدةالرقابعقطينريفهلأهراثها.حسبمعهتتصرف
ميكرسأنهأممصالحها؟ااوصيانةمؤمساتهاااتطويرعلىالضحية
لناهلولكنبها؟المحدقةاألخطارمنضحيتهااااحماية_جهوده
أكثروحمايةأفظنخطرأيوجداألخطار)هأههيمانعرفأن

المستهترالبلدفييترسخالذيالجديدااااالنظامهذامنشؤمأ
علهومشتتحجيره»وقعالذيالشعبعلىبكلكلهوينيخ

لالستغالل)وأخضعاألقدام»

لهميلالالذيالياميالظامهيبلالحماية؟هيأهزه
نيالمغاالةوأشرسأوهشيخفيالذيالتقعونيالتشزهني

وياالظالمة.الجعةاالستعماريةاإلمبرياليةلخدمةالقوةتخير
التيالفظائعأكروماالكبرىالجرا~أكرفما0الحضارةأيتها

باسمك!ترتكب



زدلنشلن´لنئأ





االستعماريةاإلمبرياليةاختلقتلماذا

وأعملته؟الحمايةنظام

عنباإلجابةاالستعماريةالمسائلفيالخبراءأحدميتفضل
مجلة6934عامأمدرتهلكتابمجهولمؤلفإنهالسؤال.هذا

المؤلفهذايقول.اا«فرانسدو)امووكورعنوانهاكبرىباريسية
يوجههتنبيهفياالستعمارية«الحقائقعنوانه:الذيكتابهفي

إاليهتتأال0والمبدأالواجبحيثمنالتزمإنهللقارىءه
وحدهالذياألقنومياالفتراءهذاءالكذبواجتناببالحقائق
أيمنالخاليواالمتداحالعبقريةالتصوراتمنأصحابهيمكن

إذن:المؤلفيقولاحتشام.

معهايستعصىدرجةإلىمرتفعأاألهاليعدديكون(عندما
المدعووستانالهندحال_وهذاأخرهمعناستئصالهمعمليأ

قضاياهمنظريأترونيدبتركهمقرارشأنهمفييتخذباإلنجليزي_
منتخلوالمالثمةواهمةرؤيةالحماية»عنرؤيةوهذهبأنفسهم:
تحدثحينإلىاألفضلىالنظامأنهاويظهرءوالكذبالنفاق

إحدىتثورأنأوغانديمثلأحدالساحةعلىويظهرالمفاجأة



.64صاالنفصال!ااحربااإنهاويقال:..المستعمرات.

أخرى:جهةفيالمؤلفأضافثم

التطبيق.موضعووضعهاالحمايةسياسةاإلنجليزيااابتاع
األحيانبعضفيوطبقهاالسياسةهز»فقلدءدأبهالفرنسيودأب
أوألالفرنسييبقىإذتخلفهلسببوإما0ضرورةإما

الطبيعية»طريقأهيوتلكمالمباشرة.اإلدارةوجارءوبالخصوص
وقدره.مزاجهتالثمالتيالطريق

حياءبالاالستغاللميكونالمباشرة»اإلدارةمن)اوأكثر
أرضااإالاالستعماراألرضوماالقديم»العهدفيجاريأكانكما

االمتيازنظاميتفتحوهكذااا»ااضيعةبمثابةوتعدااالملكيمتلكها
).65(صالمنفرداا

ااإننابقوله:كالمهالمؤلفيوضحالموالية»الصفحاتوفي
الفرنسينظروفياألفالطونية.األوهاممنقريبأتنخلصلن

تعنياا~المستعمرةإن_الملكويمارمىيحكمالذيأيالمتوسط~
والتعببدونفيهتجنىغني،جدغنيأ»بلدأشيءهكلقبل
أوالدكافةإليهيرسلأنفيئروالللغاية»النادرةالمنتجاتءحركة
عقألهناكليكتسبواءالصعاليكوكللهم»شأنالالذيناألسر

وأمواأل.

يافكيفالمستعمرة.حكايةتضافاالكهف~قصةوالى
).23_22ص(صالوهم))هذامثلمحاربةيمكنترى

استئصالهمدونيحولاألهاليعددإنالمؤلفيقولواذ
إلىيسقىالاالستعمارإنبقولناذلكعلىنعقبوتفصيألىجملة



مستعمرةمنفمابخدمته.يقومأنيمكنومنفيهيطمعماهالك
(بكسرالمستعمرةللدولةبالنسبةالواقعفيوتشكلإالمحميةأو

الخدمة<حيواناتفيهوتنامترعىشاسعامنفلقا(اااحقألالميم)
تحتوقعشعبكلمنهايتألفالتيالبشريةاألنقامهز»

الدولةفإن0هذاعلىزيادةالحماية.تحتأواالستعمار
االعتبارسياسةتحصيلإلىاالستعمارخاللمنتبحثالمستعمرة
الثرواتمنكبيراحتياطيهالليتوفيأنعلىوتعملءوالهيبة
األماميةللصفوفجنودمنإليهتحتاجمامنهاتغترفالبشرية
الحربية.العملياتأثناءوغيرها

السياسةأنوهيحقيقةفسجلأنعلينا0وأخيرأ
للشعوبتسمحإذ0غيرهامنأكثرتحرريةاالنجليزيةاالستعمارية
وبالتحزرءالسرعةمنيمكنمابأكثروالتطوربالتقامالمحجورة

السابقينأولياثهامععالقاتهاتتحؤلحيثءاألجنبيةالوصايةمن
ماعلىدليلوأصدقالطرفين.بينحريةبكلمبرمةاتفاقياتإلى
والغيلتين.مصرأحوالعننعرفهماهوءنقول









الفرنسيةالحمايةإقراروقعكيفا
.)1( )لبا؟(المعرعلى

)00أا«أ)أه00دهد«_ءه!

الصادرةاامغرب:امجلةعلىءالفصلبهذايتعلقفيماءالمؤلفيحيل)6(
التالية:المؤلفاتوالى6936عامحتى6932عاممنبباريس
مدرسةمطابعء202ص(بالفرنسية)ءالمغربعلىفهالتعقمبادىء
»380صء6937داءه<دء~ثمءالثانيةالطبعةء6932ءالكتاب
حسنمحمدألفهالحمايةضدالمغربكتابثم»6945ءلثةالثاالطبعة
كتبهاءالحمايةعنالمقاالتمنمجموعةوهوءبالفرنسيةالوزاني

الثمورىحزبمنشوراتالثانية.الطبعة6933عامالمؤلف
المتعلقةالمؤلفمقاالتأماصفحة.54»6946واالستقالل»
وإرادةالشعبوعملاا)امفربمجلةفيوالمنثورةالحمايةبموضوع
حسنلمحمدمفوبيآوطنيكفاحكتاب:فينشرهاتمفقدالشعب
.6989الوزانيحسنمحمدمؤسسةنشرءجزآنالوزاني،









ومكرهاقوتهاالحماية،

حجابسوىليستالحمايةأذ0تقدمفيماتيناأذسبق
0انتهازيلعاملوإمافروريةبدعوىإما0خلفهاالستعماريثتتر
المسائلنيخبيرفرسيبهاأدلىالتيبالشهادةسبةبالماوأتيا
األملفييرجعنظامالحمايةأذمؤكدأباالمتعمارءتتعلقالتي
منوهاستعارالفرنسيينوأذابتدعتهالتياإلنجليزيةالمخيلةإلى

والوذهنهميتالءمال0الواقعفيأذعلمأ0اإلنجليزيةاإلمبريالية
هوإنمافالفرني0أخربتعبيرأو0قدرهممعوالمزاجهممع

المباشرة.اإلدارةرجل

واحدةوهذه0الحمايةصفةفيإذذتتكرالمباشرةاإلدارة
تقلالأخرىحقيقةجانبهاإلىوتوجدءبداهةاألكرالحقائقمن
فييتمروالالقوةعلىيقومالحمايةنظامأذوهيبداهةعنها
اسمأوالمتعسرةاسمانتحلفإذ0والراتعبالقوة.إالالبقا>

جولتالكما0االستعماريافالتوسعالمحمية)<(أوالحماية
يصكهال0للمتعسراتسابقحاكم0دءادا)(ااا»د«_»»ألماندهار

دءاءا7ءه:الء»ه9ه8أ)»ءأه6)ءاه~أ)ددأءه.ءه.م32.واالستعمار)(التسلط)6(



القوةنإذوبالفعل..القوة.هي0واحدةوسيلةعلىإاليعتمدأذ
تتمرااالتيالقوةهو0الحقااإذ...اابفهالحقأساسهي

التيهيااالقوة.ااالقوةاستقرارهو0ااالحق_لوبوذا(جوستاف
الحقااأما.اا8ءاأ_7اء»««.فاكي)اإميلااالحقنيرأيهاتبدي
كقوةأيضأهويتجلىفإنهحق<أنهعلىبهاالعترافيتمالذي
.ااعظمة

منفرنسيينوليسواءالفرنسيينمننفرنظروجهةهذه
ءللعنفالتقديسوهذابالقوة»اإلشادةهذهلكنالعادي.الطراز
منوخدامه.متعماراالدعاةكللدىمرموقةمرتبةعمومأانيتبوأ
وعميلاالستعماريذلكمليوعلي»أننجدءوأولثكهؤالءبين

القوةإلىاللجوءءبالغبحماسيناصرأيضأهوكانءالحماية
هذاوليساستعماري.ترتعمنبلد»إليهيتطلعكانمالتحقيق
أرواحإن_ضمير»بهانثقلأنلنايطيبملفقةبتهمةالحكم
مننفضحهتسمعنالمارأامتنكاقبورهافيتهتزلنالموتى
االستعماري»عملهخاللوالحياتهفيليوعلييكنلم_.حقيقة
بأقوالهمضىبلباستعمالها»يكتفولمءفحسبللقوةمناصرأ
المثال»سبيلعلىءواليكمإليها»اللجوءعلىيحثوأفعاله
بالثانوية»6907يوليوز62يومألقاهالذيالخطابمنمقتطفات
ءالمدرسيةالجوائزتوزيعحفليترأسوهوءبوهرانالفرنسية
التالميذ:إلىمتوجهأفقال

هذاعلىللحصولامعراولكنءإقليميينتكونواإنااإياكم
الفترةهذهفيبهفتزينواءاالستعماريونوهوالجميلاللقب

عظمةتنكروكأنهاتبدوالقوممنطائفةتوجدحيثبالخصوص



ويدعوذفرنسا(~).تبذلهالذياالستعماريالمجهودوإيجابيات
األقوىهوبلدهميكونأذأرادواإذاالفرنسيينعلىيجب:أنه

االنطواءلهميبنيءالمتقبلألخطارللتمدياستعدادوعلى
يا.االستعماريمجهودهممنالتقليلإلىيسقواوأنأنفهمعلى
فادح!خطإمنله

واألسفارالمغامراتفيحتأباالستعمارهمؤمألتاافانا
منالعاثأمتعمارياالالنسغأذا.ملعنأنفكلنإنيبلءفقط

التيالقوةوهيءالقوةحامأليأتي0المركزنحوالجانبيةاألطراف
هيدائمأوستبقىتكوزرانها0عهااالستغاءجسم.ييمكنال

بالسبةحتىوالحياةلالستقاللاألولوالشرطاألخيرالملجأ
فيورغبةالوطيةالوحدةعلىالحفاظوراءوسعيأ.للشعوب
المجتمعيالتطورتحقيقلحريقفي0الحريةوبكاملقدمأالسير

اإلنساذيكوذأذيكفيفالرواده<دائمأكثاوالذيالمحتوم
حالةفييكوذأذحتىوالءاألرضوجهعلىباليشرلهمسموحأ
يسطينأنكذلكعليهيجبولكن0نفسهعنبالدفاعلهتسمح
يمكنالماوهذا.عليهاا-كيدنيأبدأيتردأوأالحقوقهفرض
السيفحدوقوةمالمةعلىيبقيأذشريطةإالبهالقياملالنسان
.اا...بمقبضهيصكهالذي

واحدهشيآكالهما0القوةوتقديىاالستعماريالفكرإذ
بينالشباذقبالةحتىعنهماوالمدامعا~~مهوليوطروكاذ

.مبادثهبجرثومةالفتيةعقولهمإلخصابمهمحاولةفي0مواطيه

ئأذنيالعنمىالدولينالقامعةالماساتإلىالمتكلمييرربمار:~لم
المغرب.



لرجعناتعليق<إلىحاجةفيليوعليكلماتكانتولو
~9هأأمهبارثوهلويسيومثذءمعاصوهشأنهفيقالهماإلىمرورين

:سابقأالحكومةرئيس»9.ه«1ه0ا

فيوهوالمغربإلىيرسللمليوعليالجنرالفإنااوهكذا
يطتقأنبوسعهكانإذ0االستعماريةالمسائلعنالجهلأقصى

خمسةطوالالسابقةتجاربهبحكمتعلمهماالقطرهذافيبحذافيره
وقدءوهرانوإقليمومدغشقرالطونكانبينقضاهاعامأعشر

الشخصهووليس0االستعماريةالممارسةمعرفةلديهاكتملت
علىإنهبلجديد»عالمفيشيءهكلمنمجردأبهسيلقىالذي
أبانتالتيوالمناهجالمواصفات0وضحاهاعشيةبينليطبقأهبة
اا...أخرى.جهاتفيفعاليتهاعن

وفيءللحمايةمنظمأبوصفهالمغربإلىإذنليوعليتقام
موضعووضعتصياغتهاتمتالتيالمهنةأسرارمنكثيرجعبته
رجلكانليوعليفإنءوبالفعلالمستعمرات.فيالتنفيذ

المسمدةاالستعماريةبالسياسةالخاصةااااالمناهجوااااالمواصفات
منالصادرةالتعليماتعلىبناءظلتالتيالحمايةلكن.الحماية
وفنجانالبتسامةأاسياسةعلىقائمةءاألولومنظرهاواليها
كبرىمهزلةإالفيهايرونبةالمغارباتماوالتياا«الشاي

وموقفهمثقتهمعدمثباتجانبهممنيفترماذلكوخداعأى
يقعواولمينخدعوافلمبهم»يتربصلمافطنواوقدلهاالمعادي

وسيبقىكانالذيالحمايةنظامحقيقةووعواأدركوابلالفخ«في
ءمزدوجمدلولذااستعماريأ_نظامأبهيتقننمضىمارغم_



التوسعيالنامفإنه0أخرىبعبارةو01تدحيومعنىواقعيبمعنى
.والمخادعةالطغياذتوةقوامه0الستعماري1

الالتيالحقيقةلهذهبملنأتيأذيقتفياألمركاذوإذا
.تامحأوأكروموحأأكرالبرهانااوأي:نقولفإنا0عليهاغبار
االستنار،لحالةخانعأماطقهأغلبنييزالالالمغربأذمن
توميعتكرهايزالالاااألهليةليامةااباعهاالمعبرالياسةوأذ
.وبوليي؟ااعكريطابعذاتإلدارةبعوذتا





د´غمنارألين





الحمايةيناهضالمغرب

يشيعهالذيالرأيعلىحكمناءتقدمفيماأصارنا،
األوساطمختلففياالستعمار،دعاةمناألقالمأصحاب
فييكونقدالحمايةنظامأنمفادهوالذيوالسياسيةاالجتماعية

إقرارهوأنءالشعوبمنشعبلدىاامرجؤأاااألحيانبعض
بينالحريةبكاملتجريمفاوضاتعنيتمخضأنيمكنرسميأ
متعاقدين.طرفين

كانالذيالمغربيعنيالالرأيهذاتبنيفإن0كلوعلى
أنهماعلىقاطعأدليألالحمايةنظاممنوعاهلهشعبهموقف
كماقلناهأنكذلكلناسبقواالستعمار.االحتالليرفضان
نظامإألهومااا»)ابالحمايةالمسمىالنظامإنداثمأءسنقول
جهانبوامعلةوقسرأكرهأضعيفةدولةعلىقويةدولةتفرضه
الدولةعلىالحمارضربهدفهماعسكريةوترسنةسياسي

بالسالح.مدغممحكمطوقسجينةلتبقىالمستضعفة

أعقابفيجاءبالمغربالفرنسيةالحمايةإقرارأننعرف
والدولفرنسابينطواألأعوأمأعصرتدبلوماسيةأزمةمراحل



تدخلوقتشذالحمايةجعلالذياألمرتنافسها،التياالستعمارية
الدولةويحاربقواهبكليناهضهاالمغربظلأخرىمرحلةفي
إليهاالتطرقيجبمسألةوهذهاحتالله؟علىتجرأتالتي

.وتبيانها

بمابةفعألكاذااءالحمايةااعقدمواببغيرينىماإذ
.الحمايةفدالمغربلجهادالعاذأطلقتالتياألولىالشرارة
مابمجز«البالدسادتالتياألوفماعإذناتسمتشيآفبأي

اا؟(الحمايةعليهافرفت

امتالكتخولهامزيفةوثيقةعلىتتوفرفرنأأمبحت
الورقةتلكوتحمل.أ912مارسفيالممضاةوهي_0المغرب

منلهاحاملةتزكيةمعالصرفحريةفرنسامح.سطورهابين
ماالرفىبعينترىالالقريباألمىإلىكانتالتيالدولفيط

تأتتىالصامتةالدوليةالتزكيةهذهوبفضل.الرتكابهنرناتتأفب
.المغربواستعماراحتاللخطةتفيزتتكملأذلفرنسا

بارثو:لويىيقوا،السياقهذاوني

وفي0عليهالموقعونيتجاهلهلعقدحقيقيةقيمةأي...اا
بالوسائلءبودهتفيزعلىبالسهرالمكلفالشحمىتزويدغياب

ليولحيالجزالإكالطرون؟أحسنفيمهمتهألداءالضرورية
لييتالميذخاطبيومالمسألةهذهفيقولهيجببماممزح
يتوفيأكا~هعلىاايتقين:كالمهوهكذا.190(عاموهراذ،
.الغير»علرحقهفرضمنتمكهالتيالوسائلعلى

علىااحقهأنوفمنالقوييتمكنأذسهأليبدوكانوكم



أنالحثلبوسحكانمتىإذللضحك»عويلشيآهذاالضعيف.
الفتراسه)يتأفبالذيالذئبيرعب

وقدوحيداءنفسهالمغربوجد»6962مارسشهرفي

ءالذئبأمامالحملوضعفييكنلمأنهإالءالدولجميعنبذته
القناص»أمامالليثأوالصقرأوالجزار»أمامكالثوربدابل

قواهيجمحبهواذاشراءبهأرادلمنالسهلاالستسالمفرفض
وهعليصارعزمنامعهاظلعظيمةوثبةيثبثمءقدراتهويعبىه
وبمخالبه.وبمنقارهءبقرنيه

األحداث.مجرياتإلىاآلنولنتطرق
وضعطرفأالناسيعتبرهالذيحفيظمواليالسلطان

فيفرنسامعتعاونكلرفضءالمزيفالحمايةعقدعلىإمضاء»
ا~جانببهأتىالذيالنظاممنواتخذالعقدهذامضمونإطار
ممارضأ.موقفأ

بارثو:ويقول
العدائيالموقفبمناهضةيتسمملوكأالعامالمقيمااسلك

علىوقعالذيهذاإنينهجه.حفيظمواليالسلطانظلالذي
عرقلةعلىالشديدبحرصهنقفهإلىوسعىأنكرهالحماية0عقد
علىطفتصعوبةمنومانتفيأه.تيسيرمنبدألءبنودهتطبيق

اا`~).امتقالتهبتقديموهذدالسلطانبهاوتذرعإالاألحداث

بارثو:وأضاف

_باريريانلربوتينشر_47و46صءوالمضربليوعلي:بارثولويى)6(
.باريس



عريةالالتيالحقائقمنإننقولءالكالمفيشططاادون
.وزنألنايقيموالعطفألنايكنالالسلطانإنجليأيبدوفيهاه
أولأثناءبالجفاء»المشوبةالحصافةليوعليالجنرالالتزمءلذلك
احتفاءهذاااوليكنقال:حيثالسلطان»ديبيناهأ(قخطاب
بيأنيطتوقاالسلطان»جاللةالبال»هذالعاهلبالصحةودعاء
ءواألمنالنظامواقرارسلطتكمتاعيمعلىجاللتكممساعدةمهتة
ووفاثياا.بإخالصيجاللتكمعلىأبخللنوشوف

منهأقربالبروتكولإلىكانءبالصحةللسلطانالدعاءكان
تعاون:إذنالحمايةالوديالطابعإلى

كاذوبعدما0معأطرفينوجوديقتضيالتعاونالكن
62وماي63بينالمتراوحةالفترةفيالطرفينبينساريأالتعارك
اا(~).التعاونمواصلةيرفض.حدهما)خذ0غشت

العدائيبالموقفبارثواعترافواعتزازفخربكلفسجل
الحماية.بهيقابلاألسبقالمغربيالعاهلكانالذيا~يح
عنهيقالالذيالمغربيالعاهليعارضلماذايتسا»لامرى«ورب
مضمونهتنفيذفيالعقباتويضعءبتوقيعهالحمايةعقدذيلإنه

استقالته.بتقديمويهددبشرنه.التعاونويرفض

وردودالحمايةتجا»حفيظمواليمشاعراآلننعرفإننا
الحمايةبمقابلةليسعدالسلطانيكنلمطبعأ،نها.شفيفعله

إذنوكيفالعدى.معالتعاونونبذوالعداهبالجفا»بلبالرضى»

._)ء»ءه6:«هام»ء»«ه»ء0ء99ص،والمفربلبوعليبارثو:لوبى)6لم
~»~.~~~



لحرحمنبدالوهاالمتاتضين؟اللطاذموقفيتفيريمكن
أآلالحماية؟عقدأممىاللطاذأذمحيحااهلالؤالين:هذين
توقيعبصحةشلهامافإذاغصبأ؟مهعاتقدتوتيعهيكوذ

رفعهستغرب)نإاليمكنفال0المشؤومالعقدعلىاللطاذ
منالملموسموقفهأمالهم.العداءواضمارالغزاةمعالتعاوذ
وقعاللطاذكوكحالةنيإالوتبرير»شرحهيمكننال0االحتالل
الحماية.عقدعلىمرغمأ

منكاذالعقدتوقيعأذالتطوراتهذهمنوجوبأيتنج
إلىالمغربيالعاهلدعاماذلكءالفرنسيالجانب0واحدجانب
القرنيةالكومةفإذءوبالفعللها).قيمةالووقة~مجرداعتباره
شيآوالالقبيل<هذامنورقةموىالمذكورالعقدفيترلم
الذي~كالجوازاباعتبارهابهاءتتمسكراحت.نهاغير0أخر

به.رعاياهالتوطينالمغربأبواباقتحامهاعدللمآلأظهرته
العيوبمنيحملهمارغمالمذكور،العقدفإذ0أخرىوبعبارة
يجدفلم0لذاتمليكية.وثيقةكاذءبهالعملإلبطالالكافية
علىوإكراههاللطاذلمقاومةالتمزيمنبذأليوطرالجزال
الباطلفتو~يومأالعاهليصيحالحتىملكأ<البقاء

0الدوليالعامالرأيوأمامالمغربيالسهبأمامفرنماويفضح
أهدافها.تحقيقعليهافيفسد

الذيالردىداا(االستقبالعنالكفايةفيهماقك)نانعتقد
استقبله~األنولظالحماية.عقدالمغربسلطانبهخص
جانبه.منالعب



يوموكانالمملكة<عاصمةفامىمنالشعبيةالثورةانطلقت
الجيشعناصركلرفضتحيثمشهودأيومأ6962أبريل67

العسكريينالمرشدينأوامرإلىاالمتثالبفامىالمتواجدةالمغربي
الخبر»المكانعلمولما.وقتلوهمعليهمفانقضواالفرنسيين«
ااأيام_الحمايةحولياتفيتعرفشعبيةانتفاضةبدورهمانتفضوا
:قائألبارثوعنهاتحدثوقدااءالداعيةفاس

االنتفاضة»فيشاركتالمحليةوالهيئاتاألوساطااجميع
ءداعيةمعاركوبعد..مثل.لهيشهدلمبعنفالعملياتواتسمت
جهودتظافربفضلءالوضععلىتسيطرأنقواتنااستطاعت
الكولونيلوقواتبريالوالجنراليقودهاكانالتيالقوات
جبالهممننزلواالمسلحينبرالبرامنألفأعشرينلكنموانيي.
يكنفلمالسكان.صفوفتعزيزقصدالمدينةإلىللدخولوتهيأوا
الحديداستعمالعليناوجببليضيع»نتركهماالوقتمنلنا

منعنهالترتبحدثتولوكارثة»وقوعدونللحيلولةوالنار
شيآكلوينتهي0الرياحمهبتذهبمساعينايجعلماالعواقب
بفاس»ليوعليكانهاي»24يوموفي..فيها.رجعةالبصورة
الوطنيون(اقرؤواالعصاةتسرباليوم«ذلكليلةوفي

ثالثةبعدإالعنهاإجالؤهميتمولم..المدينة.إلىالمجاهدون)
بضواحيطاحنةأخرىمعاركأعقبتهاالمجابهات»منأيام

سلسلةفحققكوروىالجنرالالعملياتهذهيقودوكانالمدينة.
هنوتمكنجوانبنا،تأمينبذلكواستطاعاالنتصارات»من

_وقضيالسبرلوادياليمنىبالضفةتجمعتالتيالحشودتشتيت
منالممتدةالمنطقةوصارتالمحلية»نيةالعصياالحركةعلى



لحريةواألمماسيةالحسإسةالمنطقةوهيأمنة«فاسإلىالرباط

المالكةا~ياموبعد0وهكذا..ؤحداتنا.بينالمواصالت
السفينةاسترجعتوا~عاميرءالعواصفمووووبعدالقاسية»

اا.توازنها

قائأل:يضيفنفسهبارثولكن

لهماكانمهمامكنأمر«عنالخطروإبعادفاستحريرااإن
واحدأإاليسؤيانالفإنهماالعسكري»الجوعلىوتأثيرأهميةمن
المغربياا.المشكلجوانبمن

يتملممايتحققلنالفرنسيالعملإستكمالأنمحيح
تمتلى،باتتالتيالغصصااسروهذاالسلطان.عداءعلىالتغلب
حيثغشت»62يومذروتهااألزمةووصلتليوعلي.روحبهااا
أبىوقاالعرش»عنحفيظمواليالسلطانتنازلعنفيهأعلن
لقبيحملوهوشعبهعلىالملكبممارسةمهافهيواصلأن

ظن_وقاولحسابهماألجانبالمحتلينوباسماا»الحمايةااسلطان
أنيضايقه»كانالذيالسلطانطريقهعنأزاحأنبعدليوطيآ
قبل.زيمنأحسنشكلعلىستجرياألهور

أفرزتوالحديدهبالنارالشمالفيأخمدتالنيالثورةلكن
العينين.ماءبنالهبةالمجاهدقيادةتحتءالجنوبفيأخرى
بارثو:كتبالموضوع»هذاوعن

أعدادأفشدةإلىففذتانطلقت»التيويةالمهلالحركة~إن
األمرأوليإنحتىللجهاد»المتحمسيناألنصارمنهائلة

علىطرأالمذيبالتفييز>علمعلىيكونوالموأهاليهبمراكش



ملطانأ،بصفتهالجنوبعاصمةإلىدخلالهبةألنذلك0العرش
تقدمءالقبائلمنالعديدبهامتتطبالذيالفتحهذامنوبحافز
تحركإنهالشارية.علىنفوذ»بسطقصدالشمالنحوبجنوده
مااالنتشارهوسرعةوالعنفوالتلقائيةءالمفاجأةمنلهءعظيم

0»0 .ااالتنبؤاتكلبعثر

ألهبابعثمان»بوبسيديانهزمواالمجاهدينفلولنلك
إلىوعادالمعركةمنالهيبةانسحبالكارثة»هذهوأمامكثيرة.
السلطانوخليفةالجنوبملطانهوكانحيث0دانتتارو

شتنبر7يوممراكشاحتاللمناألجنبيةالقواتوتمكنت)كادير.
ر.رر

قال:ليوعليفإنعثمان»بوميديمعركةأهميةعنأما
ءالقصةبهذهشبيهةحكاياتالقيصر،تعاليتىفياايوجد

منطقةمصيرتقرراليوم..واليوم.للغاية.جميلشيآوهذا
اا.بالمغربالشارية

والنار<الحديدوبقوةبفعلالشاريةمنطقةمصيرتقررءنعم
الفتيانمستمعيهأمامليولحيبهأشادطالماالذيالمنهجوهو
لكن»بالقوة)ءالحقفرض(وجوب6907عاموهران»بليسي
االحتالل»قواتتحققهاكانتالتيالعسكريةاالنتصاراترغم
منذلكفيمابكلالقوات»هذهمقاومةواصلالمغربفإن

منمجموعةيضموهوءبالمغربالمسكريةالعملياتكتاب:راجح)6(
للجيشالعلياللقيادةالتابعةالتاريخيةالمصلحةنشرتهاالمقاالت
ليوعلينظمهالذيالمستعمراتمنتوجاتمعرضبمناسبةالفرنسي»
بالفرنسية).صادر(كتاب.6936عامبباريى



واسترجدعاستقاللهميانةعلىمنهعمألوالعتادهالعددفيتفاوت
.الضائعةحقوقه

بارثو:كتبهمافلنقرأ
كانالتيباالنتصاراتءالمحنكليوطيآالجنراليغتراالم
بنصرانتهتالنعركةاعتبارمنيتحفظكانبلءجنودهيحققها
تقديريوجدأنقذااهشيآااكلوااضاغشيآااكلبينإذ...تام

اا..والتبضر.الحكمةبهتأمرعادل

خاللبباريى،الياسيةالعلومبمدرسةانعقداجتوعوأثناء
:ليوعليالجنرالقال06962عاممنأجنبر

.شيآكلنخسقلما0مواردمنأمتناعليهتتوفرمااابفضل
باالنتصارمنهاالخروجيمكنالوالحرجةالصعبةاألوضاعلكن
.اامجابهةأولوفيواحاقدفعة

يخلفهكانالذيعاالهببالفةبدقةالخطابهذايترجم
أولويةءالمغربعلىاالنتصاروكانالنفرمى»فييومثذالمغرب

.األولويات

ااوالعصيانالثورةإخمادإلىالراميةالحربيةالعملياتا(إن
طويأل،ونفسأمتواصلةكبيرةجهودأتتطلبءا(األوضاعوتهدئة
.ااطويلةسنينبعدإالالنصرفيهايتحققوال

قواتفإنوالجنود»األصلحةفيالكبيرتفوقهاورغم
فرنسالهاترلمبمقاومةالبالدعبرتصطدمفتثتمااالحتالل
علىدليلبارثوهقولحسبوهيءوالعنفالشدةفيمثيأل،
مهماالعبادة،»رجةإلىوسيادتهملهمبامتقالبةالمغار~تمنك



هأهشكلةوقلوغيرهاداءاألرواحفيثمنمنذلككلفهم
تلكمبمثابةكانءالفرنسيةالقواتعلىخطوافعأل»المقاومة
بأمرربهااا.شيآكلتبتلعالتيالعاتيةالعارمةااالموجة

المغربيةالمقاومةشأةمنلحظهبماليوعليالجنرالتأثر
جيوشإلىالتعليماتبإعطاء06962يونيو60يومفبادر

بالتمركزءيلجلأمرورصلحينوإلىتكتفيااكياالحتالل
فيهاهاألمنبضمانالقياممعتحتلها،التيالمناطقفي

جميعاااستخدامثمواقتصاديا(ا0واجتماعيامياسيأوتنظيمها
ذاتغيراألخرىالمناطقمناألتيةالهجماتلجعلالوسائل

وىاا.جد

يسمىمامجرياتعنتنحدثأنالمقامهذافيعليناليس
المغربثمأوالهالنافعالمغربواحتاللغزويعنيااء~بالتهدثة

المتكافىءغيرالمسلحالصرعهذااا`~)ءالمغربامعركةإن.كله
كانواالمتعبادءاالحتاللنظامضاالمستقلالمغرببهقامالذي
إنه.مجدأوأكثرها0بةالمغارخاضهاالتيالمعاركأقوىمن

بالداراالحتاللجيشبإنزالبدءأءسنة27زهاءاستغرقصرع
العملياتانتهتحيث6939مارسشهرإلى6907عامالبيضاء
انطلقتاألخيرهالتاريخهذاقبلولكن.االحتالليةالعسكرية
الفعلردتجشموهيبالمغرب»المدنيةالوطنيةالمعارضة
معترأالمغربي«الشعببهاتحلىالتيالمقاومةوروحالسياسي

اامعركة:وهوبارثو،لويسلصاحبهكتابعنوانمنمستعارةعبارة)6(
.624:الصفحاتعدد؟6969باريس؟9المغرب

دمةهااأه)دط0هاه_ه.ءه9».د:هأ124.919.دءىدم



بهيطالبالمغربأخذالذياالستقاللنحوتوأالمتجهالتطورعن
.أ944يناير61منذ

منة38مضيوبعدالتطوراتهذهخاللمنإذنيتجلى
والطغيان«الجورأنرعكلواكبتهالذيالعسكرياالحتاللعلى
ليساليومجيلإنحيثبالمغربيمتلماالمنقاللئقديسأن
فيوالنغيسبالنفسضخواالذيناألمسأجيالمناستحقاقأأقل
ومجده.المغربيالوطنإنقاذميبل









ا_-يةألزمةالكبوىاألسباب

واجهالتيالمقاومةروحشكلهااألزمةلهذهاألولىالعلة
تميتهعلىاصطلحماعهاترتبالتيوهيالغزاةالمغرببها

العواطينمكتالتيالعبادةوهي0ااالشرعةاالستقالل~بعبادة
روحوإذ.الجبالأهلمنأمالهولأهلمنأكانراءبةالمغار
منومالهالمغربيالعبحيويةمدىعلىقاطعلدليلالمقاومة
فداألمركانوكذلك0وحقوتهوبواجباتهالوطيةبالكرامةوعي

هاتينتمكنرغمإذ<66و65القرنيننيواألسبازالبرتغال
فإنهماءالمغربيةالشراطرءعلىالمراتعبعضاحتاللمنالقوتين

مقاومةبفضلوذلكالمغربيالترابداخلتتوغالأذتستطيعالم
عبتبريريمكنفبماذاراال.المغربفيأجبياحتاللكل

ببذلمرهونأغزوهكاذ~الذيالمغربداخلالتوغلعنالبرتغال
أفاقأفتحتالتيالدولةهوالبرتغالأذالعلممعاا<الجبارةالجهود
.المسيحية؟والديانةالغربيةللحضارةجديدةوعوالم

.أل)6(ءدد«ء»ءمرطيراهانويكتبهماإلىاالشارةوتجدر
فعنردكاذ0الكفارلحرفمنالبالدغزوااوأمام:السانهذافي



ءالدينيةالطرقشيوخمنالعديدألنذلكعنيفأ.المغرب
فيالبالدبهمتزخركانتالذينءالصالحينواألولياءواشرفاء

مريديهمويحزضرنيدعرنراحواغيرها،منأكثرالظروفهذه
ضدالمسلحالصرعفإنوهكأا..الجهاد.إلىوأنصارهم

الشرفاههؤالءمنبمبادرةبالخصوصكانالبرتغاليين
ءجهويةمحليةالمسلحةالمقاومةكانتطبعأ،والصالحين:

اا.فقالةكانتولكنها0متقطعة

0عهدهافجرفيوهيالسعديةالدولةعنكتبهماعياةوفي
:اسطيرتال

أناستطاعواالجهاد،يقودونالشرفاهمنفريقهماها
الجنوبثمكلهاسوسمنطقةحركتهمإلىتدريجأيستميلوا
قاطبة.المناطقتلكأهاليسلطانهمإلىفدالءبأكملهالمغربي

إجالءثم)1546(أيديهمعلىأكاديرتحريرمنكانوما
شهرتهمفيزيادةإال)6542(وأزمورأسفيعلىالبرتغاليين
اا.ومجدهم

ااالتيالشهيرةالثالثةالملوكمعركة»6578سنةوشهدت
ضونالبرتغالملكبهاقامالتيالمجنونةللمغامرةحدأوضعت

البرتغال.)يديةالجايكإالتبقولمميبامتيان).

مرطيراويواملالعلوية.الدولةالسعديةالدولةوخلفت
بكلوطيةسياسةءالخارجيةإسماعيلمواليسياسةاإذكالمه:
دولةكلهوادةبدوزيحاربالسلطاذهذاكاذالكلمة.معنى
منحدوده.سالمةتهددأوالبالدمنجزهاحتاللتحاولأجبية



اإلنجليزعهاجالالتيطجةعلىنفوذهبطأنهبطوالته
رغمولكهوأميالالعراشعناالسباذدطفيوتوفق0)6684(

شديدكاذ.ومليليةسبقةاستر-عيتطعلم0الجهودمنكير
الخاطروطيبالفىبرفىمعهايتعاملولم0أورباعلىالحقد

شديدظل0المغربسالذوبمفته.البالدشرتىاألتراك_حارب
ولربما0ممكتهترابعلىكاملةالسيادةلهتكوزأذعلىالحرص
جيرانهعلىسالنأكذلكيكوذأذفتمنى0العرييينحلمداعبه

إلىنجحتالعلوييندبلوماسيةفإذءكلوعلى...شرقأالواقعين
شؤوذنيربيةاألوالتدخالتءيمكنماأكرإرجاءني0ماحد

.ااالمغرب

البالدهذهوفعفإنهفرنماءطرفمنالجزائراحتاللأما
عهمكوتتارةنزع0المغربمعمستديمنزعحالةفيالغازية
المغربإ~عفيراغبةأستفرنساألنذلكءمفضوحوتارة
االمستعمرتهااا.امتدادأليكوزنفوذهاإلى

أآلالربانيةاألقدارشاءت0)6844(ايسليواقعةوبعد
العظمىبريطانياتدخلتإذاالستعمار،شباكفيالمغرب~

العظمىبريطانياأذولذكرالمغرب.إلنقاذباريىلدىدبلوماسيأ
علىعينلهاتغمضالالتياالستعماريةالدولمنيومذكانت

الفرنسية.التوسعيةاألهداف

اس:طيروقال

العظمىالدولأخذت0عشرالتاسعالقرنمنتصفاافي
االقتصادينفوذهاثوابتترميحسياسةجديةبكلتنتهج



بفرضوذلكالبالدهعمقفيحتىأقدامهاوتثبيتوالسياسي
بة.المغارالمواطنينلبعضتمنحهاكانتالتيالحماياتمشروعية

منإشعارفإنه0إسبانياطرفمن6860عامتطراناحتاللأما
موضوعفييجريممامحايدةتبقلمبأنهااألخيرةالدولةهذه

فيثابتةالعلويةالدولةسيامةكانتالظروف»هذهوفيءالمغرب
معالزمانمنيمكنماربحهدفهاءاألجنبيةالتدخالتوجه
المغربلسالمةالمهددةولاللأطماعودفعالوسائلكلإعمال

اا.بينهافيماللتعارض

أورباأطرعمعالمأخذتءالعشرينالقرنإطاللةومع
تنافسيفشماوهذاحجمها،وخطورةبفداحتهافأكثرأكثرتتضح
علىلالستيالءتتشرفأضحتالتيالعظمىربيةاألوالدول
العواصميهزاأليالدبلوماسياالضطرابمنجوفيالمغرب
لهذهواعتبارأالمغرب.حسابعلىالمساوماتتتخللهءربيةاألو

هذهأخذتءربيةاألوالدولبينالسريةولالتفاقياتالحسابات
ثم0بالمغرباهتمامهاعنوتعدلالحيادجانبتالزماألخيرة
تشاءهكماتتصرفلكيوحدهالفرنسامفتوحاالمجالتركت
ااااالحمايةوفرضلالحتاللتمهيدأءالمبرراتمنتشاءماوتذعي
المغرب.على

علىالمغربعزمءعنهربيةاألواالولإعراضوأمام
فيهااتهكتبيائسةحرببشنالغاشمةودساثسهاتحالفهامواجهة
وفيكبرى.بشجاعةخاضرهاالذينللمواطنينوالمجدالشرف
طالتألتياالستعماريةالحربيةالعملياتاصطدمتمراحلهاكل
نظيرأ.االستعمارتاريخلهايعرفلمبطوليةبمقاومةمنة»38



ألطوعالعارمةالشعبيةمقاومتهمفيالمجاهدونتطعهشوطأهم
الكبيرالمجاهدقادهاالتيالهائلةالريفثورةفييتجنمءالغزاة
ببطليذكرناالذيالفذالبطرهذا0بيالخطالكريمعبدبنمحمد
نياالسبانياالستعمارمنويالالفيز(محرربوليفاراسمهآخر

الجيوستحالفالريفبطلعارضلقد).69الترذمتصف
يهزملم0أعواملبضعةتحركاتهاوعرقلواإلمبانيةالفرنسية
استعمالإلىاالستعماريتانولتاذالدلجأتأذبعدإالعكريأ
تستخدملمالتيوالكيماويةالجويةاألصلحة(ومنهامتطورةأسلحة
.األولى)العالميةالحربفي

)ابالعبادةبارثوسماهماحقأتترجمالمغربيةالمقاومةإن
هذااالستعماريةالقواتأدركتلماولوالها.اا~متقاللالشرهة
تكشفالمخلبضربةااإنءنعم.المغربيالمزاجمنالجانب
أنإلىونشير.التينيمثليقولكماااالليثصاحبهاطبيعةعن

ةلفاثلتنتهلمااالمغرب(امعركةيسمىماأيءالداعيةالمجابهات
األسلحةمثلعلىتوفرهملعدمبلالمجاهدينقلةبسببالغزاة

.عليهايتوفيالهدؤكانالتيوالفتاكةالمتطورة

األعبابمنسببألولبتحليلقمناقدنكونوهكذا
فدالمغربيةااالمقاومةإالالسببهذاوما0الحماية~رقةاكبرى
.األخرىاآلسباباآلنولنعالج.الجوراا

حالتهامنتحولتبلءالمقاومةتتوقفلم0الحقيقةفي
والاألرض«غزويفلحولم.وسياسيةأدبيةصيغةإلىالعسكرية
اراستدرفيءواالنتهازيةالصارمةالسياسةوالءالشعباستعباد



ولنيقعلموالعقولاألفدةغزوواذ0الغزاةمعالقومتعاطف
واستقالله<وحريتهأرفمهفقدالذيالسهبهذاوبقيأبدأ<يحدث
إيمانهبكاملمتثبنثأبقيأنهكما0وفمير»عقلهسالمةعلىمحافظأ
إذ.للقويسائغةلقمةالضعيفيتركالالذيالعزيزالقويباثنه
شيآوكلءالجهاتمنغيرهفيكماالمغربنينافذةاتهإرادة
.(توأذ)الصابرين~معاثنهإذم.أجلهقبلشيآيحدثوالءأجل

والعقول؟الذراتغزودوزاألرضغزوتيسةوما
):6(»ءأ(مهتارديىقال

علىالخمرميرغمءمتواصلةبكيفيةالقوةإلىاللجوءاإذ
تجالماالقاميالدرسأما.طواعيةامتعالتهمعلىوالاالستسالم

لههولةوالادجامعلىنفهيفرضفإنه0المدافعاستعمالعن
.ااالذراتعلى

:قالفإنه0ليولحيأما

.ااالقوةعلىاعتمدإذاقائمأيدومميآ(ال

:أضافثم

متانةوتأمينالبلدهذانيفرنالخدمةالوسائلأحن~إذ
وأذبالمودةالفرسيالشعبيقابلهأذهي0وبوعهفيعملها
ومفاءوسموأثرنأكراالعيإذ...وروحهبقلبهمعهيتعامل
ليى0مميرهافيمعبأتشركأذهو0وتقاليدهابفرنساوجدارة
وبفضلها0بحمايتايعمشعبولكن0العبوديةنيواقعشعب
وغاثبهيلبيأنيتطعوبماعدتهاالطيعيةحقوقهبكامليتمع

.كلها(االمعويةوحاجياته



0شيثأيعنيوالالتناقضاتمننسيجأالخطابهذايشكل
أنلليوكلييطيبكانالكالميالتشذقمننموذجفقطهوبل

رأيناهكماءاليومنراهالذيالمغربيللشعبويسمعهبهيتفؤ»
يحكمأالقرزألنهصدقهفيويشكالكالمبهذايباليالباألمس»
خاللمنوالءأعمالهمخاللمنإالءواألنظمةاألشخاصعلى

األبصاربهايغزرونالتيالزائفةومظاهرهمالمعسولةأقوالهم
.واألنام

فيهرمانأجولكتبهماالقارىءإلىننقلالصدد»وبهذا
واالمنعمارا(~):ااالتسلطكتابه

ومنمحبوبأ،سيكون)نهالمستعمرينكرأنالحمق~من
لحكمهسيخضعأمر»علىالمغلوبالمجتمعأنيظنأنالعمى
.اا..الخاطر.وطيبالثقةبكاملمعهوسيتعاملمرضيا»راضيا

االعترافالرأيفيالشجاعةومن_مثألنضربأننريدوال
االحتالل»تحتبلدانهموقعتشعوبأ_موجودغيرالمثلهذابأن

الذينمعلهمليسوبالتالي»والقارات«البحاربينهموتفصل
مهماخفي.هافبدونيقبلونهاجماعيةرابطةأيبلدانهمغزوا
والحضاري،اإلنسانيوتدنيهمالمغلوبةالشعوبهز»ضعفكان

علىأوءالطبيعيينوؤساثهمالىوالخبثالقبحجانبكانومهو
كانواأوءبهمالخاصةحضارتهمقترىكانمهماذلك»عكس
وسواءحساءللوطنيةأومعنىلألخالقيعرفونالأغبياءأوأذكياء
تشريفأءدينيةلعقيدةأواإلقطاعيلنظامهمأوفياءمخلصينكانوا

.654صواالستعمار؟التسلط:هرمانأجول)6(



دائمأيعتبرونفإنهمءاإلنسانتصورهمحالأيوفيءاثهمألمر
القولويمكن0لهمخالصأءعنهموإبعادهباثيغرحكمذهابأن
نوع0بأخرأجنبيحاكمتعويضأنيرونأكثرهمأوجميعأإنهم
اا.والخالصالتحررمن

يسلكوأنوأجنبيأ،غازيأيكونأنللغازييكفي.).اا(.
أمالها.~مخصومةوبوظاشفمتميزةهيشةفياألرستقراطيةملك
أحسنبواجبهيقومجعلهإلىالسعيطبيعتهامنالتيحكومته
بكل.تتمتع0إطالقأمسيطرةحكومةإالتكونأنيمكنالقيام،

ألنءالسياسية.الحريةبكامنوتنعمءالتنفيذيةالسلطةمالحيات
دائمأيكونفالغازيللمساواة.مظهرسوىليتالحريةهز»
أرستقراطيأيبقىفإنه0يصنعومهماالمتميزاا،ااالطاغيهو

اا.ومغتصبأ

ال0المتميزااااالطاغي0المستعمرالغازيفإذءيمنعومهما
غزاه.الذيالبلدمععالتاتهفيالقوةاستعمالعنأبدأيستغني
يقومالذياألساسهياالنتهازيةمعالمتحالفةالقوةنإذ0لذلك
يتجاوزالومفعولهاالقوةقبضةإذاستعماري.غزوكلعليه

كلعلىفيستحيل0وبالتالياشن.عنيتوالالوالخير0المادة
لهاتكونأن0ةومتشرماهرةكانتمهماءاستعماريةسياسة

تذهبالتيالضمائرترتضيهاوأنالمستعبدةالذراتعلىالسيطرة
والعدوان.السزفحية

أدبيأثمأوألىبالسالحبةالمغارمارسهاالتيالمقاومةإن

يشكلهأاكلالذرات»غزولحقاايريحاللوالفشلوسياسيأ،



ال~ارةانأرىزعزعةالتيالمحتومةلألزمةرئيسيينسببين

ومقوماتها.

الشعوببدأتعندماالحمايةتحتقهرأالمغربوقع
0واالستقاللبالحريةوتطالبتستيقظوالمستضعفةائمغلوبة
الحربتساقطاتمنأنهذاعلىزداالستعمار.منتخلصأ
أتتوماءويلسونلسانعلىبهالتصريحتممااألولىهالعالمية

فيالحقالشعوب»لكافةأنعلىتنصيصمناتالمعاملبه
إلىالقاضيةالضربةلتوجيهكافيأهذاكانالمصير.وتقريرالحرية

الغاشم.االستعمار

:6936عاميقولماروأليبركتبءالموضوعهذاوفي

أزمةالحقيقة:تجميلفيةفاثلوالالوضع»هوااذلكم
أورباوعلىءمطروحوالمشكلجهة.كلفياندلعتاالستعمار
حتمأدخلمصيرهاإنللغاية.المحزنةالطرونوفيءبالخصوص

لهاكانتبعدمالهاعبدةأمستوالتيأننأتهاالتيالدوامةفي
عليهااا´~).السيادة

قائأل:ذلكبعاأضافثم

الكامنالخطرمنواجهتينإالأعالجلم0األنحد)اإلى
تشكلالتياالنتفاضةوهيالملونين»األجناسانتفاضةوراء
أحوالهاوترديسياسيأنيهاتلإلىسيؤذيإذألورباءتهديدأ

.6936باريى.269صءوتبعاتهاالستعماريالمجدو:ماقأليبر)1(
.منصحة288
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علىالقائمواالقتصاداالستعماريالسنافقدانهابسببالمادية
أخرى،واجهةتضافالواجهتين»هذينوالىاالستعمار.فواثل

المتضامنةاألجناشهذهستعلنهالذيالعدوانيالتمرديجتمها
0ومحاصرتهاألورييالموقععلىلالنقضاضبينهافيما

اا.الترابيةوثوارعهدارهقعرفيوستهاجمه

أخذتاالستعمار،شباكفيغصبأوقعتالتيالشعوب
صارالتطورمنمرحلةفيودخلتالخمولغبارنفسهاعنتنفض
عنايتهاكلتوجهأنهاإذمستحيأل»أموأجماحهكبحمعه

اإلصرار،هذاوأمامالمصير.بتقريراإلنعامإلىومجهوداتها
أنباإلشارةوجديرتفاقما.وازدادتاالستعمارأزمةتضاعفت
سياسةالعظمى،بريطانياتنتهجهاالثيوالتحرراالنفتاحسياسة
األولىالعالميةالحربقبيلبوادرهاظهرتوقالءوأقومسليمة

أوزارها،الثانيةالعالميةالحربوضعتبعدماجديأ<وتواصلت
الحريةلمنحاستعدادهاكلالكبرىاالستعماريةالدولأبدتحيث

تعدالقريباألمسإلىباتتالتيمستعمراتهاإلىواالستقالل
حديثأالمستقلةالدول_فصارتالبريطانيةاالمبراطوريةمنجزءأ
بالكومنويلثالمعروفةالكتلةتلكالعظمىبريطانيامعتؤلف

متضامنة.حرةكتلةوهيالبريطاني

أوزارهاوضعتألتي~االثانيةالعالميةالحربعنترتب
التعاطفوتدعيمالوديةالعالقاتوتوثيقالصفوفتوحيدمؤخرأ»
إنه_مماكسونية.األنكليوالكتلةالعربيالعالمبينوالصداقة
التيالعربيةلالمموالكاملالفعليوالتحررللتطور~لحدث
أحاجعلتالتيالعربيةالجامعةهيءسماسكةكتلةاألنتؤلف



ءالعربيةالشعوبكللتحريرالوسائلجميعإعمالالكبرىأهدافها
عنفضألهأااألوريي.االستعمارربقةمنونهاثيأكامألتحريرأ
~معامألشكوالستكونءةالجايلالدوليةالمؤسسةهذهكون
.المستضعفةالشعوبكلوحرية

االستعمارنهايةجرسدقوأخيرأالمعطيات»كلتضافرت
أيامإالعمر»منيبقولمبالزوال«اآلنمنعليهالمحكوم

ودات.معل

أركانحاليأتهزالتيوالسياسيةاألدبيةللثورةسيكون
غراروعلىزاهر.مستقبلالجارية«األحداثخضمفيءالمغرب
أوعاجألإن0المغربسيسترجعءاولبنانوسورياوالعراة»مصر
الوسائلبجميعءالحالاقتضىإناستقاللهعوسيتحريتهأجال»

المعركةهذهفيوحدهالمغربيكونولنوالناجعة.المالئمة
صفوفهنظموالذيالحرالعربيالعالمأنإذءالحاسمةالنبيلة
المغربيةالقضيةتبنىوقدءمعهمتضامنأيقفءبيوتهورتب

بمهمتهوسيقومأفتنانحوواجبهيؤديكيفكالكوسيعرف
جمعا-العربيةاألمةيجعلأنأقسمالذيوهوقيام»أحسن
واالستقالل.بالسيادةت_تتمتعوجل_وأينما









المياترةواالدارةالحماية

رئيسباريتيهليرذلسانعلىجاءتأقواأليليفيمانورد
عنمتحدثأءبالمغربالمهتمالفرنيالبرلمانيللفريقسابق

:للحمايةالرمميالمذهب

محتفطأيبقىمحميبلدعلىالمعلقالظامهيالحمايةااإذ
.وأعرافهوعاداتهوأخالقهبديهأي0الروحيةوبخموعياتهبهويته
ءالمحميةالدولةعلىالحاميةالدولةتطبقهالذيالظامصيغةإنها

.المباشرةاالدارةعليهاتبنيالتياالستعماريةيةالظمستبعدة
وتعرفاألهوروتعثروذالشرتيرالتيهيالحاميةالدولةولكن
.مستواهاإلىالمحميالبلدلترقيةسبلمنتلكهأذيبنيما

فيتتملفإنها0األهالينحوالمتبعةالياسةعنااأما
طريقعنال0الشعوبمنلعبوالمعوياالقتعادياالختراق
ولكن0حرياتاإلىحتىوال0قوتاإلىكرهأواخضاعهاستعباده

هذافيمتبادلتعاوذوإقامةوبيهبينهاوثيقةشراكةإتراوطريقعن
جونيشؤونهتدبيرعلىنقدم0آشراكةهذهبفضلإذ0المضمار

طبقأ0الخامةالحكوميةمؤسماتهبواسطةوذلك0السلممن



.االنفسهيرتضيهاالتيوحرياتهألعرافه

كهذاتعريفأأصادفلمإني0وصراحةصدقبكلأقول
الذيالنظاميميزيجعلهماالدالالتفيوالتنافرالتشابهمنيحمل
ضربتعريفإنه.باريتيليونلسانعلىذلكوردكمايشرحه
.قياسمنضربهماالمعنىعنوالخروجوالغموضالتناقضفي
هذاكونإلىيرجعالحمايةلنظامالتفسيرهذاإننظريىوفي
أيمنبناؤهويخلوواألصالةاألصليفتقدذاته»حآفيءالنظام
.شرعيةقاعدة

علىتنثني0باريتيليرذااااالفقيهتولحب0الحماية
خامةصيغة0متالمقتاذااااأختاذوكأنهمامتالحمتينصيغتين
مابكلأي0والروحياألدبيبتراثهيحتفظالذيااالمحمي(ابالبلد
منالجانبوهذا.تغييرأعليهيدخلأذ(الحاميااالبلديطعال

والالحاميللبلدسمنفيهلس0وتانههزيلالحمايةتعريف
بالبلدخامةفإنهااألخرىالصيغةأما.وراهمنير.جىاستحقاق
فإثه0ذلكمعولكن0متطفلتدخلأينييرغبالالذيالحامي

منكبيرةوالمغيرةعليهتخفىالالذيالمتطفلنهجيهجيفتأال
.يتطعومايريدماويفعل0المحميالبلدشؤون

إلىونغولتهاالستعمارانتهازيةغيرأخرشيأهذايعنيهل
سياسةباريتيإليهايدعرالتياااااألهليةالياسةوهلدرجة؟أعلى
ااإن:يقولفالملمتعمار؟االبهيتقفلمامغايرمعيارذات
الفاكهةطيعةوما0تقعأمكالهاعلىالطيورواذ0أبيهسراالبن
.شجرها(الحبيعةمنإال



باريتي«تولحبإنهااألهلية؟الياسةمعنىوما
الذيالعبيامنهل0ولكنوالروحي.تتمادياالاالختراق
أي0ااالروحية~اخصومياتهعلىنطةالمحاومعويأماديأاخترتى
يكوذأذيبنيوماهومامهتجعلالتيوعاداتهوأعرانهديهعلى
حال؟منعليهيتمروما

االستعباد_عدم0أيضأنظ«نيتعني0األهليةالياسة
هذاعدول0ذلكمعوبالتوازي0الحاميالبلدقوةإلىوا~ع

يعمالتيالحرياتبفىيتمتنأنالمحميللبلدالماحعنالبلد
0ارستقراطيأالمتميزالكانذلكممهتجعلوالتيهوبها

البر.بينمناألممىالدرجةيتبوأوالذي0اليادةنيوالمتفوتى

متاتضةوأساليبميغغيرالحمايةليت0القولوجملة
تقومبعضنوتىبعمهامتراكمةوتارةمتعارفةتارةحقائقتترجم
المحمية.الدولةحابعلىالحاميةالدولةبخدمة

0مذهبهعليهيصماوحب0رسميأ0الحمايةنظامكاذ
وبكلجديأالظيمعنمنولكنالمباشر.الحكميتبعانظامأ
هذامصوصيخالفالراتعأذحيأيالحظاألهور،نيتأتيق

نيللعياذوظاهرةوحقيقيةملموسةالمخالفةهذهوأنالمذهب
المغرب.مل0فرناااأمحميات

الفصل(راجعالبدايةنينقالهبماالتذكيرنيعيبوال
ألمخيلةابتدعتهنظامأأمألكانتالحمايةأذمن0االنيا

حبتطبيقهنييتونقوانلم0الفرنيوذتباهثم0االنجليزية
المجهولمتعمارياالالكاتبالحظ0ولهذااإلنجليزي.مفهومه



رمجلءشيآكلقبلهوءااالفرنسي:أن»سأبقأعنهنقلهاوالذي_
أحسنتتالءمالتيالطبيعيةطريقههيوتلكءالمباشرةاإلدارة
.ااومصيرهومزاجهذهنهوميزات

شاهدتهاالتياألحداثضوءعلىالتعريفهذاإلىفلننظر
عنالحديثلنامتقلأنهعلمأءالحمايةإمرارمنذالمغربيةالساحة

علىعهدها،بدايةفيكيانهاوهزتالحمايةضربتالتياألزمة
قابلهافعالعداءمنأساطينها،تعبيرحسببه،اصطدمتماإثر
منالمغربيةالشعبيةوالثورةءجهةمنحفيظموالياللطانبه

الجديداا.ااالنظامعلىسالحهاشهرتوالتيأخرى،جهة
االستعمارااغالةااحزبغطرسةمرجعهاأخرىعلةولألزمة
المباشرةاااإلدارةبنظامواستبدالهالحمايةنظاممحوإلىالداعي
اا.المطلقة

فينصرفهاوقفةنمنحهأنيستحقحدثأالتطورهذاويثكل
للقواء.وتبيانأتذكرةءوتفصيلهشرحه

ءوأساليبميغعدةمنيتركبنقإنهاالحماية؟معنىما
نظرناإذاءولكن_أفالطونيةونظريةليبروتكونظامفهيوبالتالي
نصفيتوجدالااااحمايةلفظةأننالحظءالواقعبعيناألهورإلى
بندهيقتصرالذيء6962مارس30_المؤرخالزائفائعقد
وفياا.للحمايةجديداانظامعبارةإلىفقطاإلشارةعلىالرابع

لويسيقولالحماية»وموضوعالجديد،النظامهذاموخدع
بارثو:

لظاماااومدلولااااالحمايةمدلولبينيوجدال0نظرياافي



قيمةذلكمعلهفرتىولكهءبسيطفرةسوىااللحمايةالجديد
كانواالذينأذأظن0التعبيرلحنفيالوقوعأهشلموإذاكبرى.
والتهمدوا0النهائيةميفتهفيووضعهالعقدتحريروراءمن
تصدمأذشأنهامنيكونربمالفظةاستعمالعدم0شك
لحسدمدعاةوتكرذحماسيتهمفتجرح0البدايةمن0بةالمغار
اا(~).األجبيةالدول

طواعيةالمقصوداالغفالإلىالقومننبهأننحنعلينالكن
لعامالزائفالعقديقضمنهاالالتيااااحمايةلفظةإمحمالفي

وحمىاءءاه»ه)(اددهااااحمايةلفظتيبينإذ06962
وإن0كليهمامدلولفيكبيرسياسيفرقيوجدأاءءاه»م).(»ه
العقانصواضعيإنحتىءالدالالتمنكثيرأيحملالفرقهذا

فيالواردالنصعنبحذافيرهنتلوهطبعأ،الفرنسيونوهمالزائف،
ثمتونسعلىااااالحمايةبمقتضاهفرضتالذيباردو_عقد

إمساكهممع0وحدهمجانبهممنفرضأالمغربعلىفرضوه
لفظةاعتبروهاألنهمااااحمايةللفظةوثيقتهمتضمينعنالمقصود
معتتوافقوالعليهم«وخطيرة0مصالحهملولهاقديهدأ

الدبلوماسية.التزاماتهم

تفضيلتماألجنبيةللقوىوالللمغرباعتبارأفليسءإذن
علىظاهرهافيحمىتعنيالتيااالحمايةمنجديداانظامعبارة
نفذذلكولكن0الزائفالعقدتحريرعند0وحدهاااااحمايةكلمة
واالتفاقاتالعقودجميعفإنءوبالفعلمي.دبلوماالتزامبحكم

.603صءسابقأالمذكورالمصدر:بارتولويس)6(



منتسيرال0المغربشأذاألخرىوالقوىفرنسابينالمبرمة
باستاءالسياميبمدلولهاااااحمايةمصطلحإلىبعيدمنأوتريب

والتي6966فونبر4بتاريخالمبرمةاأللمانية_الفرنسيةاالتفاقية
ودالالتهاااالحمى(امعنىتحملالالحمايةأذنعلملكنهاتتضمه.
باعترافوذلكءقيمتهله0المدلولفيفرةإذذهاك.ومداها
فيبارزأعضوأأيفأكاذوقد0سابقأالوزراءريسبارثو<لويى

وكاتبالدولةرجاالتكبارأحدأنهيعني0القرنيةاألكاديمية
يجعلماذلك0االنسانيةالعلومفضاءفيكبرىشهرةلهمرهوة
وتقييملتقديرمزدوجتأهيلعلىتتوفرالساميةالشحميةهز»

المعاجمفإذ0كلوعلى.والسياسيةاللغويةالمصطلحات
منأعالهوردماتؤكد0اللغةاذميدفيالهامالوزذذاتالفرنسية
يفيدااالحثى(امصطلح0وبالفعلباللفظين.تتعلقمالحظات
األعداء<من0(ءدد«ه»دأ)الروسقاموسفيجاءماحسب
الروسويأتي.واإلغاثةوالمعاونة0مضزشيآأيعنعاالمت
.عداء0طغياذ0ظلم:إنهاويقولاا<ااالحمىبأضدادكذلك

اتفقت0د)اد»ه)ءء)هالسياسيبمعاهاحمايةلفظةوعن
0ااكييااوهيأهمهانذكرالتيءالفرنسيةاللغويةالقواميى
بأنها(سياسيأ)الحمايةتعريفعلى0وغيرهااا)االروس0ااروبيراا
ءفعينةدولةعلىمراقبتهابفرضقويةلدولةيسمحاانظام

اا.الخارجيةشؤونهاوتستأثرشؤونهاتدبيرفيوتسارك

عقدفيالواردةااللحمايةالجديدلظاماااعبارةفإذ0لذلك
شكألوالتزويروالخدعالتلفيقيشربهوالذي_1962مارس30

.والعداءوالطفياذالظلمسوىذاتهاحزفيتعنيال_ومضمونأ



مقدحورواالذينالفرنسيينأننعتقد0أيضأذلكأجلومن
ولمالياميبمعاهاااااحمايةكلمةعمدأتحاشوا6912مارس
الوحيدةهيألنهاوإجارة)(ورعايةااحثى(اأنهيفيدماإاليحتوه
الدوليالطامجعلهاالتيااللتزاماتمعتتوانتىكانتالتي

.لفرنساملزمأ0بهجاريأالعملكاذوالذيللمغرب

ااحتى(اكلمةجانبأتركواالفرنسيينأننرىوهكذا
0القانوذمتجاوزين0وسياسيأعمليأفوهاوعقأ)ءء)ه«و)(«ه

وهيد))اءء)ه(ا«ءهااااحمايةبكلمةوالمشروعية<المتعلقمخالفين
بهايغترمناألرضعلىيوجدال0وابتداعهماختالتهموليدة

.وبأبعادها

طغياذتحتيرزحالذيالمغربهلاألنتساءلهاماوإذا
الذيليوطرلسانعلىالجوابنجدبالفعلمتعمرةاا<ااالحماية
~ل:

ويمارسبمؤسساتهيحتفظبلدأأذتعيالحمايةيةنظااإن
الخامةومؤسساتهبهياتهوذلك0بفسهشؤونهويديرذاتيأحكمه
الخارجيالتميلمجالنيعهتوبغربيةدولةمراقبةتحت
فيقيادتهوتباشرالماليةوشؤونهجيه،إدارةعمومأوتتولى
ويطبعهايةالظهذهيسودالذيواألمراالقتعادي.نمو»لحريق
أملوبمعالمتعارضالعراقةأسلوبهوءالخاصبطابعها
اا.المباشرةاإلدارة

الترهاتمننموذجأيثكلالذيالتعريفهذامنيستخلص
الالحمايةأن0ويجتزهابهايتشذقأنليوعليللجنراليحلوالتي



العكريهي:0ميادينثالثةنيمحدودةأجنبيةمراقبةسوىتعني
ونظامالحمايةنطامبينالموافقةفإن0لذاواالقتصادي.والمالي
األخر.يستيغالكليهماأذإذستحيلأمر0المباشرةاإلدارة

والتأدبوالبهتانالكذبإاليتضحن7التعريفهذاولكن
نظامأإآلليست0الملمومىالراتعبحكمءالحمايةألذالسطع
بالزاهة،ماوتمتكاالمباشرة.اإلدارةعلىيقوماستعماريا

الكلمة.معنىبكلمتعمرةمارالمغربإذالقولإلىنذهبال
ااأمام01912عامنفسهاوجدتفرناأنفهو0ذلكتعليلأما

0تمتكأتمابحريتهاومتمكةمستقلةالتاريخفيعريقةمملكة
مناألولىالسزاتحدودإلىوكانت0وعبوديةتبعيةكلتأبى
القائمةالدولةنونيأتابهتتعفمابكلتتعف0العشرينالترذ

ولما0التراتبسلمإلىموظفرهايخمع0والكياذاألركان
اا.االجتماعيةومؤسساتهاالخارجفيسفاراتها

محدودةالمغربفيعملهاحريةأذفرنساالحظتولما
نيبوسعهايكنلمءالدبلوماسيةالمعاهداتمنبترسةومقيدة
منتجعلأذوالرسميالعليالصعيدوعلى0الطرونهذه

فرنسالكناألخرى_المستعمراتغرارعلىمستعمرةالمغرب
الجزائريةمستعمرتهاتمديدإلى0الحمايةوراءمن0تتطلعأمست
والمالكلمستعمراتهالمتعيىنظرةالمغربإلىفظرت
إدارةشؤونهتدير0الحمايةغطاهتحتمضتثم0لممتلكاته
ليولحيذكرالقولنافلةمنليىاألمورىتدقيقنيوزيادةمباشرة.
حكومتهإلىرفعهالذيالتقريرفيكتبالذيوهوأخرىمرة

.1916أجبر16بتاريخ



ماكل0العالميةالحربالعانلمنونصفمنتيناابعد
المغربإبقاءإلىاألولىبالدرجةيهدفإنجازهفيوأجتهدمنعته
وشيآامتلكناه<بلدألنهفقطليسالفرنسيهالنفوذتحت

مصدرأيشكلألنهكذلكولكنءحققناهكاملوربحاكتسبناه»
إليأوحىالذياالهتماممنإذنينبععمليالخيرات.لجميع
واجبأاا.أمرأاتخاذهيومثذرأيتاأليالقرار

المقاصدعلىوضوحبكلأبصارناتفتحالكلماتهذه
هذايكنلمبالمغرب.الحمايةنظامإليهايرميالتيالحقيقية
غيراا)الحماية_والمنظمةااااالحاميةالدولةنظرفييتبرالبلد
البشريةللمواردوخزانمحققةووفرةوربحامتلكتهاأرض

والطبيعية.

بهذااااامحميةبين0هذهوالحالةإذنالفرقيكمنأين
لمقتضياتمنحهايمكنمصداقيةوأيمستعمرة؟وبينالمفهوم
الشعبخدمةإلىيرميااللحمايةجديداانظامإنهعنهقيلعقد

التيوالضماناتالتعريفاتإليهتؤولأنيمكنوماالمغربي؟
مرةويؤكدالحماية)نظامموضوعفيليوعليلسانعلىجاءت
قائأل:أخرى

ولفائدتنالنايضمنالحمايةمثلسيامينظاميوجدااال
المحلقةوالهيشاتالمؤمتساتطريقعناالمتيازاتمنالمزيد
األكثرالنظاممزاياكلعليناتدرالحمايةإنمواردها.وتطوير
.00مر~ة

خدعة؟أمب؟~ةأملوبأمخرافة؟أمحماية؟هز»هل



صورةفيالقبيحلناويقذملهقيمةالكالمأعليايندقليومليإن
جميلة!

بارنو:(وبىوال

اتقاذيبنيعاميةوألقابكلمات0السلطاذشأذنياايوجد
وقد..القوة.هز»يغفللمالعامالمقيمأذشكوالاستعمالها
ماهرباحتراماستعمالهاحسناستطاعتهعلىليوطرالجزالبرهن
للكالمالعذبةالبراتجميعومنالعاميةالسياسةقبيلمنيعد

•• )..`.والمتدبر.المالشم

الجزالعليهايتوفيالتيالعاليةللمهارةعورة0واثهإنها
واالجتماعيةالياسيةالقوةمن0كبيربتبضرلالستفادةليولحي
هذهأماميحيواذاللطاك.سلطةلهتقدمهاالتيوالديبة
إقرارإعادةعلىيعملواذوتعظيمأ<شرفأذلكنيزيده0السلطة
نفوذهمنيضاعفالوقتنفىفيكانفإنه0السلطاذنفوذوبط

احترامهعلىيؤكدماسبةكلوفيمكاذكلفيوكاذالشحمي.
0والمقاومةوالدعايةللعملأداةلفسهوىغ0تقليديلرمز
(د)»» ).اا(كبيرةنتائجمنوجيزةمدةنيحققتهبمااالسفاجأت

>«<0ه كاذليولحياذ0)اخر(مرفعفي0بيانهفيبارثوويزيد
مالثمةااحركاتاللطاذءإلىالموجهةالكلماتهذهإلىيضيف
وعدما..ووفوح.جالءبكلااالتعامليةااطريقتهفيهاتبرز

.600صءوالمغربليوعليبارتو:لويس)6(
.609_608صمىالمصدوء)2(
.602صالمصدوءتمس)3(



التشريفاتتبعاتيتقبلليوعليكانالسلطان»طرفمنيستقبل
فييرىعظيمقائدبهايتميزالتيالصدرورحابةبرضىءالسلطانية
أداءعنيرغبقطالجنرالكانماطبيعيأ.أمرأالتكاليفتحتل

ءالموقفوجاللةيتالءمالزمنمنبفارقالنظاميةالثالثالتحيات
فيويشرعالمقابلةتنتهيوعندماالسلطان.أماممثلكلما

سنتهاالتيالتحيةأداءينسىأندونالقهقرىيمشيءالخروج
بعملالجنراليقملمالتقاليد«هذهوبمسايرةنية.المخزاألعراف
أحسنوهيءسياسةهذاسلوكهإنبلفحسب«لبق

ااا ~..~.المساسات.

نتدويليوفيما.والتدثرالحذاقةمنجانبعلىكالمااإنه
؟«.
وهوالمنأسبأتاااحدىفي0ذادتهليوهيبهفأهمنهااخرنموذجنا
و~نوا.ولمتا~(جهوردد.0~~مذما«فيه(.ة(اا؟.ر».؟.اساطا».ا.<يخاطب
واألمنالسكينةنعمبسطعلىجاللتكملمساعدةستصرف0معي

ويمكن...الكريمةالجميلةمملكتكموبوعبينءوالعدل
حكومةأصبحتالتيالمساعدةمنواثقينتكونواأنلجاللتكم
من_السابقةلالتفاقياتطبقأ~لكمبذلهاعلىعازمةالجمهورية

مؤسساتها»وترقيةخيراتهاوتنميةءمملكتكمفيالسالمبسطأجل
ودينهااا(~`.`.تقاليدهاالتاماالحترامنطاقفيوذلك

درمو~.بحتبقو`~ء7ا<`عنذهعثىتعشيقهسرتروفي

واللياقةاللباقةمنبأكثرااالحمايةتمارسهأنممكنأ~لس

.ا5»_ا00مى:المذكورالمصدر:بارثولوبر)1(
.ا01صكذلك،)7(



أكملفيوالسياسيةالتشريفيةالمراسمتلتقيحيثوالمهارة
اا`~)...السلطان.تحميوحدهاالكلماتوليست..االنسجام.

هذافقطنوردءالجانبهذافيإلحافكلعننعالوإذ
أنناوبماتعنيه»وماتساويهماعلىواالطالعاإلعالمقصدالر:ي
مناآلنمنعالجها0ااااالحمايةمسألةالكفايةفيهبماوئرحناينتأ

المباشر.بالحكمعالقتهاجا~

المباشر.الحكمنيةتنفيالرسميةاألطروحةأنسابقأرأينا

األطروحة.هذهجهترقماينفيالواقعلكن

الكاتبقولحسبالمباشرة«اإلدارةرجلالفرنسيإن
لويسأخرىمرةقالهماوهذاأعاله.إليهأشرناالذيالمجهول
بارثو:

وبالمغرببفرنساكان(األولى)العالميةالحربنهايةااقبل

تنتهيأنبعدإنهيقولونءبرأيهميستهانالالرجالمننفر
باستبدالالتعجيلقصدالمرثيةالواجهةإسقاطينبغيءالحرب
6966عامءتقدمولقدالمباشرة.االدارةبنظامالحمايةنظام

تمتالتيالمولدبعيدواالحتفاالتفاسمعرضإقامة_بمناهبة

الرأيهذاعنأعربأنااسامفرنسيااموظفالسلطان_بحضور
ليوعلياا(().الجنرالإلى

فاتحبتاريخحكومتهإلىليوعليرفعهالذيالتقريروتضتن
يلي:ماالتقريرفيوجاءالشخص.ذلكمرأي06966أجنبر

.663_اا2ص،كذلك(.)
)2(



منعددرأيعلىالقاطعالبرهانأتانيقالئلأياماامنذ
إقامةبمناسبةبفاسحلواالذينمواطنينابينمنالفرنسيين
المشوباندهاشهميخفوالمإنهمصراحةوأقول..المعرض.
لسانهمعلىتلخيصهايمكنأقوالإلىترجموهالذيباالستنكار

تقتضيهلماتخضعونأنكمإذنفهمكم<أننااانعتقديلي:كما
أنوهو0فيهننكرمايماثلتفكيركمولكن0مفاجئةحربضرورة
هذهكلوأن0الحربانتهاءبعدتستمرأنيمكنهاالكهذهحالة

الجديهالعملوتعرقلالعصرروحتسايرالالتيالمؤسسات
وإلىرائعةوالياتإلىالمكانلتتركالرياحمهبتذهبأنيجب
التشريعمننظامهاتستعذوإدارةاألركانمتينإقليميتنظيم

الفرنسياا.

المباشرةاإلدارةأنصارصار0الحربنهايةوبعدوهكذا
حتى0إلحافأالمباشربالحكمطالبواأنإالفشيثأ»شيئأيتكاثرون

الردإلىليوعليدفعالذياألعوءللقلقمدعاةأمسىمسهاهمإن
:بقولهء6969فوبر24يومعليهم

والمحلية»وال0شخصيةبمسألةليسالحمايةنظام...اا
االتفاقياتوتكفلتءالمعاهداتضبطتهاواقعةإنهفرنية.
بمقدوروالمناواحدأيباستطاعةوليسبضمانهاءالدولية
دولةالمغربأنهذامنويستنتجتفيرها.أنالفرنسيةالحكومة
ءالسلطانسيادةتحتيبقىولكنه0بحمايتهافرنساتقوممستقلة
اا(~)...الخاص.دستورهوله

.ا15صاالبن،الممار(ا)



أصواتهميرفعونانفكواماالمباشرالحكمأنصارأنغير
بمناسبةأخرىمرةليوعليعليهمفردوإلحاحأ«جهرأمطالبين
اوالبيضاء:اللميناءتدشين

0والمخزن0بهيحيطالذيوالجهازالسلطانليى...ا.

و~~واجهةاهنهيمى0أقول0التقليديةبالمؤسساتواالحتفاظ
.~م•« .شيءاا~منهيغيرلن

معمجابهةفيفحسبنفسهليوعلييجدلمالواقع»وفي
أنعليهكانبلالمباشرة«باالدارةيطالبظلالذيالقويالحزب
بالخصوصالمباشرةاالدارةرجلالفرنسيهمزاجكذلكيواجه
الالفالة)لمعاكسةيصنعهأنيستطيعكانوماذا.شيآكلوقبل
إدارةإلىااالحمايةاانظامتحولءالسببولهذايكاد.أوشيآ
.شأنهافيالصادرةوالردودعنهاالمعترالنوديارغممباشرة

ممكنأ)أخرتطوركانوهل
المنظمهووكانالزائفالحمايةبعقدمتمشكأليوعليكان

ءواليتهخاللتدريجيأ«يستأصلفمضىءللحمايةاألول
المخزنعنقالالذيهوأليس.المغربيةولةاللحكومةمؤسسات

:6966«جنبيبفاتحالمؤرختقريرهفي

يخضعالمالكلبالنسبةفغالةغيرصارتااالحماية
الدولةإلىالواقعبحكماختصاصهيرجعوفيما...الختصاصها

واألشغالوالميزانيةوالدبلوماسية<ءالحرب(مثلالحامية
فيالوعلىصادقةالحكومةتبقىأنالضروريمنلكنالعمومية).

.665صكذلك،)6(



0التعليم0الديبةالشؤوذالملمين:وومعالضميريهمماكل
اا؟األهليةالخيريةوالمؤسساتتافاألوإدارة0القضاثيالتظم

الحكومةعلىوقفأتبقىالتيالميادينهذهكلأنغير
إدارةطرفمنالواسعةتبةوالمرابالتدخالتتأثرتالمغربية
القاطعةااللتزاماتمعيتباينالذياألمر0الفرنسيةالحماية

والتمياتالعهودنيوالواردة1962عقدنيعليهماالحصوص
منكيرنيوحكومتهالمغربيالشعبإلىأعطتالتيالرسمية
سبات.الما

لهاالتظيرتمالتيالحمايةأنالمطافأخرفينالحظ
0المغربيةالدولةباستقاللالعقدوز0للمراقبةأسلوبكمجرد
0للبالدوالديبةالتقليديةوالمؤسساتوحكومتهاللطاذوسيادة
مواطنمنيمكنماأكرلهامباشرةإدارةإلىتحولتمامرعان
شأننييقولباريتيوكتبغيرها.ريةامتعماإدارةأيمعالشبه
الحماية:نظام

0السلطةشوارع0األهاليمنعيانلألتتوكالحمايةااإن
األوروبيينالموظفين0الستراتيجيةةالطمفترقاتفيوتضع
امىاالعتروحقالمبادرةحقالوسيلتين:هاتينتمحهمالذين

اا(~).الكملممارسةيكفياذوهما0والرفض

أعدهالذيالتقريرفيوفضحهاالحالةلهذهليولحيفطر
فيه:قالحيثء1920عام

ما)ةهه8د0:()ء1د30ء<ءد•663ص،المغربنينرسا:باريتيليرذ)6(.
.246ص006932بارير«ددال0ه0(



يوقعالذيفهوءالسلطانباسمتتخذاإلداريةالتدابيرااكل
لهوليسحقيقية،سلطةأيلهليستعمليأ،ءولكنثر.الظها
يرأهمفرنسيون)موظفون(وهمالمخزنمستشاريمعإالاتصال
شكليأ.إالرأيهيعطيواليستشاروال0يومكل

أيفييشاركونالالوزراءوباقياآلعظمالصدرااإن
القرنيةالمصالحتعالجهاالتيالهامةباألهورتتعلقمداوالت
عنتقريرأييوجأالويكادعنهمغيبةوفيدونهم0و~ها
والوزراءالفرنسيينالمصالحرؤساءبيناألهورعنأوالعمل
يوشكللعمل«وازعأييجدالالذيالمخزنفإنلذابة.المغار
الهادىءاا.النومفييغرقأن

أخر.تأكيدأيعنغنىوفيالوضوحتمامعلىاألمرإن
مافضحإلىفسارعءيااهكسبتماعلىبالندمليوعليشعروربما
المسؤولهوإنهوحكومته!للمغربأرادهالذيالنظامإليهأل

التييفالتعارمنالعشراتهذهوماءحدثماكلعنالرئيس
منالعديدفيألقاهاالتيوالتسريحاتءالحمايةنظامبهافنر
بمحاكمةكفيلةالخطورةمنطابعأتكتسيأعمالإال0مباتالمنا

أمامواالنتهازيءلألصالةالفاقدالنظامهذاومحاكمةصاحبها
العالمي.والضميرالتاريخقضاء

كتبه:مالنقرأباريتيليونإلىأخرىمرةونعود

الشؤونفيالعالميالضميرتدخليتزايد0ألخريوماامن
وحقالمستعملةاألساليبمراقبةحقلهأنويذعيءاالستعمارية
هوالضميروهذاالمحصلة.والسياميةالمعنويةالنتائجمراجعة



0فرسايبمدينةالمجتمعينالمتفاوضينعلىأملىالذي
القانونفيأدخلالذيالفصلوهوءالمعاهدةمن22الفصل
اا(~).لالنتدابالجديدةالنظريةالدولي

نظرفي_تضمنالتيهيإليهاالمشاراالنتدابنظريةإن
نحوالسريعالتطورعليهما»تنطبقالتيللشعوب_الدوليالقانون
متجاوزةاليومأصبحتالنظريةهذهإن0أقولواالستقالل؟الحرية
توميالتيالجديدةاألمريكيةالنظريةمحلهاوحلتكبيرحدإلى
الحمايةأواالستعمارتحتوالواقعةالمستعبدةالشعوبتسيربأن
.الدوليةالمراقبةتحتوذلكواالستقاللالحريةنحواالنتدابأو

.162مراسابن،المصدر:باربنىلبوز)1(









الحمايةطبقتهاالتيالسياسة

مباالمفرفي

قومهبيمنجمعفيأعلنليولحيأذأخرىمرةنذكر
ااالحقوقفرضعلىتقومالحمايةسياسةأن01907عامبوهران
هذهقابلأذإالءدورهجاءلما0المغربمنكاذفمااا.بالقوة
قوةفدالالحاستعمالإلىولجأبالمقاومةاالستعماريةالفكرة
القلووساثلالفتاكةاألصلحةبأحدثالمجهزةاالستعمارفلول

جيئىإاليومذملهاعلىيتوفيلمالتيالمتطورةواالتصال
قوةسالحهفكاذ0المغربيالجيثرأماوالتظيم.التكوينعصري
فعففماءلهبامتقالالخاوةوتبهكفاحهوشررعيةبائنهإيمانه
كانتالتيالجمةالعراقيلأمامنوااستكاوماالشجعانأبطاله

فيوفخوا0وعزمبصبروالمشاةعبالمتافتحتلوا0تعترفهم
والفيى.وبالفى0والرخيصبالغاليءواالستقاللالحريةميبل

يلي:مانقرأ0الصددهذافيبارثوكتبهماجملةومن
الفرسياالحتاللجشبينتدورالمغربمعركة(كانت

(الكانبهاقامعينةقويةمغربيةمة0مقاوبينبالسالحالمدخج



األمليفقدوالماألين.ءللقتالالمستعدونلالحتالل«افضوناا
جميعلهاتداعتالتيالمقاومةااوهي..اا(~).الغزاةطردفييومأ

الكبرىاا(~).العالميةالحربأثناءالمغربيةالجبهات

بارثو:يضيفثم

هذهدراسةعلىخاللهمنفنكتالذيالجانبيكنااومهما
رسمأوليستوالخيالالوهممنضربأليستفإنهاءالمعركة
ومحتألحاميأواقعأكانتإنهابلءالورقعلىخطوطهوضعت

اا`(`.الكبرىالحربمخلفاتأحديشكلباألخطار،

فوةتدوروحاهاكانتالتيالعالميةالحربتوقفتوبيما
األوافيفوتىتنوافلالمقاومةحربفإن0ربيةاألواألوافي
قائد0الفوسيالجزالدعامأذلك0وقوةفراوةبكل0المغربية
26يوم0جودهإلىيوميأمرإمدارإلى0االحتاللتواتأركاز
:الخصومىعلىنيهتال0أ921نوفمبر

عدوكمدامما0بعدتتهلممهتتكمأنالجودأيهااااعلموا
تمامفيلعدوإنهوجوهكم؟فيالالحيحملاألرضبهز«
تؤلبهالتيالمغرفةالدعاياتإذ...أوربافيحصللماالجهل
أذبعديدركلمولكه0أبصارهأعمت0أعوامأربعةمذعليا
يضيعأذيمكنفالءرجعةبدوزتحددمصيرهوأذبهنزلالقضاء
الكبرىالحربمنمتمرينخرجاوقدأيديابينمنشيآأي

.62صءالساهنرالمصلبارثو:لوبس/6(
ء72صءكذلك)2(
.78صءكألك/3(



.ااالظروفكانتمهما0كمعدقفيوجهتصمدواأنينبغيلكملذا_

الذينجنودهامنكاملةبفيالقاالحتاللجيشفرنساعززت
للمغربأنأيضأهمااعلمواوهكذاالكبرىهالحربفيشاركوا
اا(~~.كذلكضاريةحربوأنهاحربه

30يومفقال0بفامىموجودأكانالذيليوعليأما
بدامعالمغربفييحاربالاالحتاللجيشااإن:6926أكتوبر
إسداءإلىترميعسكريةبعملياتيقومولكنهواللهوهءالمتعةمن

الناصعالمغربتشخيصعلىويعملوطنه»إلىماتالخلأفضل
أنودونالبالدمجاهلفيالتوغلإلىيسقىأن«ونوتنميته»
قابلهومافيهليسءنفعزيغيرمغربفياالنتصاراتيستهدف
اا`~~.واإلنتاجلالستغالل

خاطبأورتا،فيالمتحاربةالدولةأبرمتهاالتيالهدنةغداة
قائأل:بالمغربالمقيمةالفرنسيةالجاليةليوعلي

فرنسامنهاتستنياالتياالقتصاديةالمواردمضاعفةااإن
علىأساسأتتوقف0فأكثرأكثرمنهااالستفادةوستواصل

«.ه `.اا´بكمالمنوطةالمهمةبرنامجأستنفاذ´واإنجازاتكم

:أخرىبمناسبةقالثم
0لالعلوسيعتهاالبالدههذهأرجاءاألمنيعتااسوف

.ااومؤسساتهدينهاحتراممعوذلك

.78صالمذكور،المصدربارثو:لوبس)6(
.80مىءكذلك)2(
.73صكذلك)3(



فيهوعدالذيالمعولبالكالميغتروالمبةالمغارلكن
هذايقصدهشيآوأيالمقدسات.واحتراموالعدلباألمنماحبه
الغازيةالدولةتمتلكالأموومناالستعماريةفرنساباسمالمتكلم
الفرنيالتدخلوفع0الميادينهذهفيوحتىفيها؟التحكم
عليها.فضولهبصماتبمراقبته

الطغيانغيرآخرشيأالموعوداألمنيكوذأذيمكنوهل
فعينة؟دولةمعقويةدولةبهتتعاملالذي

مغربيموالحنلفائدةعهالحديثيكنفكيف0العدلأما
قوانينإلىونيلجأأسياتطرفمنواالستغاللللجبروتيخمع
فحاياهم؟علىونفوذهمتهمسيطلفرضالغاب

عشاعامأوثالثينثالثةمذباتمرتجربةبعدوهكذا
أذاليحق0اا)ابالحمايةيستىماتعقفاتوطأةظلفيفصولها
هيماالمغربي<للصعببالنهبة0االستعماريةالياسةبأذنجزم
التفيذمرفعويمعيشخمىأجبي_دركيبيروقراطينظامإآل
والسعببالقوة،ااااالحقوقفوضوهو:األساسيااااالحمايةمبدأ

هذا.مندرايةعلىالمغربي

هيل.التفاتبيانإلىنتقل0الوجيزالمدخلهذاوبعد
إطارفيتتهجهانونامضتالتياالستعماريةالسياسةإذ
إيجابيأحدهماءمتاتضينبجانبينتتميز0المزعومةااااالحماية
عامةربييناألونصيبمنأفمحىفإنه0األولأماسلبي.واألخر

مناالمتيازاتمفاتيحأيديهمبينجعلإذ0خامةوالفرنبين
األجانبمؤالهإذحتى0الخيراتوضروبالعمأمافجميع



حينفيءأوربيةطيةأريستقراطبقةالبلدهأافييشكلونأمسوا
عأةمنهاينالالمحروم»الشعبنصيبمنالسلبياتباتت

بعضبالذكرمنهانخصالتياإليجابياتمنينالهمماأضعاف
والمستشفيات<المدارسمثلاالجتماعيىالطابعذاتالمنجزات
والتأمين»للتعاونمؤسساتوانشاء0التاريخيةاألثاروترميم
منصنفتسييرعلىبالطبع__طفيفةإصالحاتوادخال

والمحاكمءالخيرية(كالمؤسساتالتقليديةأوالدينيةالمؤسسات
العصري).األهليوالتعميرءالشرعية

المغربيةواالقتصاديةالهاذيةالهيكلةأنفي.شكمنوما
وإنشاءالحديديةالسككووضعءطرقيةشكةبناءبفضلتغيرت
ميدانعرفكما0ذلكوغيرالعصريةوالمعاملوالسدودالموانىء
0ذلكإلىأضف0بيينباألورخاصةعصريةأحياءبناءالتعمير»

.المناجمواستغاللالمحليةاالستثمارات

للشعبخضيصأتنجزلماألشغالهذهأنإلىاإلشارةينبغي
لالستثمارالالزمةالعيشوضرورياتالحاجياتإنبل.المغربي

لعلةتبريرأالمستعمرىعلىأملتهاالتيهيللبالدالعامواالستغالل
منالشعبيستفدلمءإذن.استعماريةمؤسسةكلوأهدافوجود
عليناوجبتلذاوالبخت.االتفاقبابمنإالالمنجزاتهذه
التياألعمالبأنواالعترافالقوليتقينبحيثالكالمفيالدقة

الذيشعبنامصالححسابعلىتمتءبالمغربفرنساأنجزتها
.أجلهامنوالتضحياتتبعاتهاتحتل

نيبرتىتلماالذيالظهر0للميااتالخلفي!لظهرهوذكم



تصفناالحتىإليهنشيرأنإألأبيناولكنناءبةالمغارنحنوجهنا
المجاني.والتشهيرالنزاهةبعدمالنقادألسنة

القارىءوننبه0بالتحليلونعالجهالخلفيهذاإلىننظروإذ
مؤسسةضدوافيةشافيةبمرافعةالقيامنعتزمالأننابدءزيبادىء

0تنبينأنفقطنويالكننا0المغربيةالنظروجهةمنااءااالحماية
ظهرتجانبأيوفيكيفءالملموسةاألمثلةبعضمنانطالقأ
لذازجرية.وقمعيةرجعية»عقيمة0للغايةضارةالمؤسسةهز«
الميادينفيمتعمارياالالعملواقعتفاصيلنوضحأنعلينايتقين
النظرةحدودالعملهذايتجاوزولنأكبر»فةوالها0أكثرالعانة

هز»أنونؤكدءالموضوعفيترتعوالتعتقباوناإلجمالية«
األضواءتسلطسوفإنهابلوالتزوير،الكذبتتضقنالالنظرة
القضيةخلفياتبذلكلنافتجنمالصورة<قسماتعلىالكاشفة
نعالجها.التي

والحكومي:السياسيالمستوىعلى_العمل6

كأداةالجديدالنظاماستغلهالذيالمزعومالحمايةعقدإن
0البابهذافيكذلكإليهنلجأءهمقاصلالبدايةفيمنهايستلهم
الموضوع.فيأفكارمنلناماوتفصيلشرحبغية

الجديدالنظامإنيقولاألولبندهأنإلىشيآكلقبلنشير
إصالحياا.أساسعلىشريفمخزنتنظيم)اسيضمن

مصطلحيغنيفمااها!أذكوفاعباراتمن~ألطفها~ما
~األيالروسمعجمفيابالجننجدلعلناعام؟بوجهااااإصالح
وصححقؤمأيءأحسنصيغةإعطاءمعناه:اااإلصالحيقول:



وتصحيحأحسن)ءهوبمااستبدالها(أيالقوانينإمالح:مثال_
القضاءضار:هوماإلغاء:الروسيضيفثم.األخالقتقويمأو
.تقشفعلى

الجديدالنظامأنمفادهاوالتيالعقدفيإلواردةالعبارةإن
ء- بانلكنيلةإصالحياا«اساسعلىشريفمخزنتنظيم)اسيضمن

أنيظنواأنالحمايةأمرحقيقةمنبينةعلىليسواالذينتوهم
متخرجوأنهاالجديدالنظامظلفيمتتألقالمغربيةالدولةحكومة
العظمة.منجديدلباسفيللعالم

وحاضرأماضيألتفهممؤفلةليستالحمايةأنوالواقع»
نيةالمخزالحكومةهياكلعلىستدخلهأنهازعمتالذياالصالح

الحديثيمكنفالالكالم؟إالاالصالحمناألنلحزترلمالتي
ثوبفيللناسوأخرجتأصلحتحكومةعنالحالهز»في

تحتترزحباتتالمغربفحكومة0بالعكساألمربلتشيب«
ماوتشذيباإلصالحعنالبعدكلبعيدءالحسابةمننظاموطأة
تجريدفغي0ا~بةنشطتوإذوالتطور.واالقتصادبالنمويضر

لصالحاختصاصاتهاوملبهاحقوقهامنالمغربيةالحكومة
لهذهونتيجةالدخيل.الجديدااااالنظامابتدعهامؤسسات
مابشيآتحتفظالمغربيةالحكومةتعدلمءالجذريةالتحؤالت

والهيكلءوالعالمةءوالرمنمستى،بدوناسمعدا
قرار0الحكومةإعدامحكمألنذلكءوالجثة..العظمي.
علىنضتالتي)6962(المشؤومةالمعاهدةمقدمةتضنتته
السكينةعلىقائمالمغربفيمنظمحكمااتأسيسوجوب
ماإلىاألولبندهافيأشارتمابعد0ااالعامواألمنالداخلية

.لى:<.»



الشريف.المخزنتنظيمبخصوصءأعالهأوردنا»

ااالحكملهذاواألولىالكبرىالضحيةأناآلننعلملكننا
األساسيااا(االصالحولهذااااخليةالل)االسكينةولهذهااالمنظم
تمالتيالمغربيةالحكومةهيوستبقىكانتءالفخلهذاقلأو

فياألهوروأغربالتهميثى.مناألسفلركاللإلىأعملتدنيها
تبذلااأنالفرنسيةالجمهوريةعيهتلماهويبقىالصددىهذا

عرشهأوشخصهسيهذدخطركلضددائمأأتذييلالشريفةلجاللته
العرشلوارثالتأييدنفسكذلكوستقدمإيالته»راحةسيقلقأو

بعداا.منولتابعيه

خدعمنيحملهعمايكشفالبندهذاعلىاالطالعإن
حيثالدرجاتأعلىالوقاحةمنبلغقدءوبهتانوكذبونفاق
القاضيةالقراراتعلىاإلمضاءصالحيةالسلطانإلىيوكل

التيااااالحاميةولةاللحكومةوأصدرتهاحروتهاوالتيبالموت
بكلالمطالبةبحقلنفسهاواحتفظتاالختصاصاتجميعاحتكرت

مخالفألهايبدوماورفضاألوامرواصدار)ء5(البندتريدهما
لمصالحها.

أن:الفرنسيونيزعم

الفرنسيةالحكومتينبينالتعاونعلىتنصفاساامعاهدة
الحمايةمذهبمبدأحسبهذاءعنإذنويستنتج..والمغربية.

اإلصالحشملهامخزنيةحكومةمعلعقة»حكومةتشكيل0ذاته
يكونجديدةمؤسساتجانبهاإلىثم0جهةمنالسلطانويرأسها
جهةمنالفرنسيةالجمهوريةعنالناشبالعام»المقيمرأسهاعلى



اا`~)....المخزذومراقبةالبالدتقيةبتأمينومكلف0أخرى

المعنىالمقاهيمهذهمعانمنتحملهماذاأعالهفضحناإننا
شملهالذيالمخزنالمطعمة»الحكومةءالتعاون~:عنها

كانت06967عامففيالمخزن.مراقبةالبالدهتنمية0االصالح
منوتتألف0السلطانإشرافتحتتعملالمغربيةالحكومة
الحر~ووزيراخلية)لللووزيرأللحكومة(وثيسأاألعظمالصدر
ووزيراليحر)(وزيرالخارجيةالشؤونووزيرالعألف)ير(الرن
األمناء).اأمينالماليةووزيروالشكاياتالعدلية

الحكومةتقويمعلىلتعملبإصالحاتهااالحمايةوجاءت
بجميعذهبتإنهاحيث0كادتأوكاملةصالحياتهامنوتجريدها
األولىالوزارةعلىإالمنهاتبقولمالرياحأدراجالوزارات
ارةونصارتالتيءاألوقافهيللدولةومصلحةالعدليةووزارة
العدل«وزارةإلىألتمقاليدهفإناإلسالميالتعليمأما.بعدمن
الحكومةلتمثيلءالتعليمفياألعظمللصدرمندوبتعيينتمكما

.العموميللتعليمالعامةالمديريةلدىالمغربية

األوصالالمتفككةالمصغرةالهيئةهذهاعتباريمكنال
هيئتانهناكبلمطقمة<لحكومةإذنوجودفالحكوميأ»جهازأ

وتحتلهاخاضعةواألخرىالسلطات»بجميعتتمتعإحداهما
أسندفيماحتىللتعسفتتعرضفقط»صوريةهيشةوهيمراقبتها»

وصايةتحتيقعإذالمحجوركمثلومثلهارمزية»مهاممنلها



هيوتلكجبار.طاغسيدلهكخادمأوأثيمستجترواص
.الحماية!

:المامأار:اإلدمسنوىعلىالعمل•2

ااااتركةاإلداريةومصالحهاالحمايةسلطاتاقتسمت
حقوقهمامعظمعلىاستولتكماالمغربيتين«والدولةالحكومة
وهوالسلطان،جعلالذياألمرءالتنظيميةووظاثفهماالطبيعية
أنإذ0يحكمواليملكءللغايةمصغرحكوميبجهازمحاط
التوزيعحسبالقرنيين،أيديبينصارتوالصالحياتالسلطة
التالي:

المقيمالمندوبيوجدواإلداريالسياسيالهرمقمةفي
وزيرصالحياتبينءالوقتنفسفيويجمعلفرنساممثألالعام

للمملكةالخارجيةالشؤونووزيرالحربووزيرالداخلية
.األهليةبالسياسةيسمىمااختصاصاتكذلكوله0المغربية
تابعةكبرىتقنيةمديريات0الوزاراتهذهشؤونتدبيرفيتساعده
مؤتمنأبصفتهءالعامالمقيمالمندوبفإنلذاه.لسلطتهمباشرة
تهمالتيبالقضاياومكلفأبالمغرب»فرنساسلطاتجميععلى

عنيمارسهاتنظيميةسلطةيمتلكواألجانب»الفرنسيةالجالية
يوجدءالعامالمقيموبجانب.سقيميةقراراتمنيصدرهماطريق

ءالعامةباإلقامةالمفؤضلقبيحملأحدهماساميان«موظفان
ءالمنصبفرغعندمقامهويقومغيابهأثناءالعامالمقيمعنينوب

جميعبينينتقالذي0للحمايةالعامالكاتبهوالثانيوالموظف
.واالداريةالمدنيةالقضايا



فإنهءوالسلطانالعامةاإلقامةبينالعالقاتفيالربطأما
الحكومةممتشارلقبيحملسامفرنسيموظفإلىموكول
الوقت.نفسفيالحكومةهذهويراقبءالشريفة

وهمالعظيمةالهامةالسلطاتهذهالفرنسيونويمارس
هذهلتقلدالمقتدرةالمغربيةاألطروجودااعدمبدعوىمتذزعون
الفرنسيةالعناصرإلىاللجوءجعلمماالجديدة»الجسيمةالمهام
ذاتفهيءأنشئتالتيالجديدةالمصالحأمامنه.مناصالأمرأ

والفالحةءالعموميةاألشغالمثلاالجتماعيأواالقتصاديالطابع
ءالعموميةوالصحةالجميلةوالفنونوالتعليموالتعمير<والتجارة
~.(~)...الخ.

ويريدفرنسيةغدتالمغربيةالعامةاإلدارةفإنوباختصار،
الموظفينمنجمهوريسيرهافرنسية«تبقىأنعليهاالقاثمون
وعلىلفاشدتهمالعامةبالميزانيةتخلالتيبرواتبهمكاهلهايثقلون
المغربي.الشعبحساب

علىءتضطلعإقليميةإداراتالمركزيةاإلدارةعنوتفرعت
ءالمركزيةاإلدارةومهاماختصاصاتبجميعالجهويآالمستوى
رأسعلىويوجدالناحية»رئيسلقبيحملمسؤولرأسهاوعلى
إلىالداثرةوتنقسممدني.مراقبلها»التابعةثراالوامنداثرةكل

رأسعلىويوجدءداثرةلكلالجغرافيةاألهميةحسبمقاطعات
السلمفيبالطع»خاضعمدنيأوعسكريحاكمالمقاطعة
الداثرة.رئيسالمراقبإلىاإلداري»

.209صالساهن،المصدر)6(



بكونهاتتميزءالحمايةمبدأتطبيقعنالناجعةالثنائيةإن
:مغاربةموظفينالفرنسيةاإلداريةاألجهزةجانبإلىجعلت
أنالمفروضمنوكان.الباديةفيوالقاثأالحاضرة<فيالباشا
المدنفياإلدارةمسؤوليةوالقوادالباشواتمنكليتولى

الحكامومراقبةألوامرخاضعينالواقعفيلبثواولكنهموالبواديه
حسبويسيرونهااإلداريةالمصالحيترأسونكانواالذينالفرنسيين

الموظفونهؤالءكانوما.االستعماريةالسيامةعليهمتمليهما
فمزةكانواإنهمقلأوالفرنسيينلرؤساثهمأعوانأإالبةالمغار
أما.بةالمغاروالمواطنينالمحليةالفرنسيةاألجهزةبينوصل

ألنهمذلكمتعددة»لمراقباتيخضعونباتوافإنهمءالباشوات
وهمالحكومةمندوبيطرفمنيراقبونكانواحكامأ،بوصفهم
رؤساءبجانبهمكانالبلديات»رؤساءوبوصفهمفرنسيون»أعوان

بتوقيعاتهمالمصادقةصالحيةلهمكانتالذينالبلديةالمصالح
منجزءأيتولواأنأيضأويمكنهمءالباشواتقراراتعلى

السلطةللباشواتكانتولثن.الباشواتهؤالءاختصاصات
موافقةعلىحصلتإذاإالنافذةتمسيالقراراتهمفإنءالتنظيمية
.للحمايةالعامالكاتب

المباشراالتصالوصالحيةحقالشريفةللحكومةوليس
فإنءولذا.الداخليةاإلداريةاألجهزةفيوأعوانهابممثليها
ءوالباشواتالقوادمعالحكومةتتبادلهاالتياإلداريةمالتالمرا
:التاليةالقنواتعبرتمر

التيالملمةإلىا~عطمالصدررسالةمشروعايقدم



.مستعربونموظفيهوجميعءالعامةباإلقامةءالدولةقسمتسنى
ظرففيوتوجهءالرسالةكتابةتعادءالمشر«ععلىالمصادقةبعد
النسختينبدورهيسلمالذيالدولةقسمإلىمنهانسخةمحمغلق
علىفتطلحمحلياءبالمراقبةالمكلفةالسلطةإلىاإلرسالورقةمع

إلىاألصلبالنسخةوتبعثبنسختهافتحتفظالرسالة»فحوى
ءالرسالةهذهعلىالرديتبعهاالطريقةونفس_إليهالموجهةالعون
اا´~´.األعظمالصدرإلىباألمرالمعنيالشخصمن

االدارة»مستوياتجميععلىااااالحمايةحقيقةهيوهذ»
المباشرالحكمنظامعنشيآفيتختلفالإنها.محليةأوعامة
لسانعلىعانقطبدونتتكررالتيالرسميةالنظريةينهتلاألي

متعمار.االأساطين

:العامةالمصالحتمثيلمستوىعلىالعمل_3

يدعىاستشاريجهازعلىللحمايةالمركزيةالمصلحةتتوفر
فرنسيآوقسممغربيقسممنيتألفوالذيالحكومةمجلس
واالجتماعيةواالقتصاديةالماليةاألحواللتدارسدوريأويجتمع
القضايافيالنظرصالحياته»عنويخرجءكلهالمغربصعيدعلى
اختصاصاتمنيبقيانينالألوالتشريعبالسيامةتتعلقالتي

علىتقومالألنهاءآديةستبلاالالتوجهاتذاتالمركزيةاإلدارة
.وهاينتقدبأنالشعبلممثليتسمحوالالتعبيرحريةأمبل

اه_)؟ط(اهمالبيجمعهامغربية؟_فرنسيةمحاضراتبالفرنسية:)6(
بمناسبة)لقيةالمحاضراتمنمجموعةوهي؟644ص؟2الجزء
البيضاءبالدارنظمالذيالمغربيالفرنسيوالمعرضالرباطمعرض
.6967باريى؟~جزآن~



مزيترأاأليالعامالمقيممنباعوقالحكومةمجلسيجتمع
الجهاتورؤساءالتقنيةالمصالح~يومحاطأاالجتماعات

الحكومةتشكلالتيهيالمجموعةوهذهوالمدنية.العسكرية
المغربية.للمملكةالحقيقية

الذيهوالمجلسلهذاالفرنسيالقسميكونأنغرابةوال
ميزانيةدراسةفي0عمومأواألهمااللحبرا~نذااالوريؤذي

البلد»لهأاواالجتماعياالقتصاديالنشاطودراسةالعانةالمغرب

بأعضاثهاأنيطتالتيللميزانيةلجنةعلىءالمهامهذهفيويعتما
الميزانية.وفصولأبوابمختلفوضحمهمة

وتكونأيام»محاةالفرنسيالقسماجتماعاتتستغرق
أراشهمعنالمجتمعونيعنبىحيثاألحيانغالبفيحادةمناقشاته

والحياةاإلداريةبالشؤونيتعلقماكلفيالحرية«بكامل
كلفيمتقلالمركزيةاالدارةوأنخصوصأءبالمغرباالجتماعية

المستقبلية.مشروعاتهاوعنالماضيةأذ:مطتهاعنتقاريرءمناسبة
اإلدارةأعمالمناقشةصالحيةلهليستالقسمهذاأنورغم

انتقاداتاالعتبار»بعيندائمأتأخذاألخيرةهذهفإنالمركزية»

أثناءعنهايعربونالتيوالرغباتءالفرنسيينالمندوبين
مااوالتهم.

ونوابرؤساءالوقتنفسفيهمالفرنسيالقسممندوبي
تموقدءوالصناعةوالتجارةللفالحةألفرنسيةللغرفالرؤساء
طوفمنحريةبكلالمؤسساتهذهمكاتبأعضاءانتخاب
منوبينمنلعلىزيادةءالصناعاتوأربابوالتجارالمقترين



فيالبوأمحابزالمتهكزه~ز~التيالقالتا~
.الحرة

الفرنسيةالجاليةاثحثرجميعأن0سبقماخاللمنيتبين
ممثليهاطريقعن0الحكومةمجلسفيفغالةبكيفيةتشارك

ردودمنفرنساتخؤفولوالبرلمانيون.نوابوكأنهمالمنتخبين
فيأعضاءانتخابحقالفرنسيةللجاليةلمنحتالدولية»الفعل

العالميةالحربانتهاءمنذلكنالشيوخ«مجلسوفيالبرلمان
البرلمانفيفريقتشكلء6920سنةأواثلمنذأي0(األولى)
للمغرب»البرلمانيبالفريقيعرفناثبأء62(منمؤلفالفرنسي
مجلىمنعضوأ65_تعززوقدءالفرنسيةالجاليةباسميتكلم
هذانشاطعنفكرةللقارىءنعطيوحتى.6923عامالشيوخ
قال:الذيباريتيليونلرئيسهالكلمةنتركءالفريق

0للمغرببزياراتنقومونحنءالفريقتأسيىيوماامن
اءالفرنسيةالجالية(يعنيشعبهمعاتصاالتفنجري0فيهونقضي
يرافقنا.والصناعيةمنهاالفالحيةءية0االقتصامنجزاتهعلىونطلع
فيكتسبالشيوخ<مجلسمنزمالثنابعضالرحالتهذهفي

.ااعنهيدافعونخبرةذويجددأأصدقاءمرةكلالمغرب

فتخا~الفريق«هذاأصواتترتفعنيابيةفترةكلوعند
.الفرنسيةالجاليةمصالحعموففيالحكومةوتساثل

:أيضأباريتيليونوقال

بتدخالتهوحماسحيويةمنمالهأظهرالنيابيالفريقااإن
.ااالمغربيةالقضاياحولالبرلمانفي



مجلسفيالفرنسيالقسمعنيةالكففيهماقلناأننانعتقد
الجاليةباسمباريسفييتكلمالذيالنيابيالغريقوعنالحكومة
.المجلس)نفسفيالمغربيالقسمعنفماذا.الفرنسية

منالفرنسيالقسمينتهيأنبعدإالإليهتوجهالالدعوةإن
فيجتمعءوتوجيهاتهمواقفهحددقدويكونءومناقشاتهأشغاله
فيالفرنسيونقررهماعلىليطلعواثالثأوجلستينفيبةالمغار
تقررمايناقشونالحيثهادىء،جوفيالجلساتفتمرءقسمهم
الشكلياتبابفمن0مالحظاتهمعنأعربواوإنءعنهمغيبةفي

الفرنسيون.قررهمالتزكيةإاليجتمعونالوكأنهمفقط»

المركزيةاإلدارةتعينهمممثلينمنالمغربيالقسميتألف
والفالحة»التجارةغرفتيفيالمغربيةاألقسامأعضاءبينمن

ممنانتخاببدونءالمناصبهذهفيكذلكاإلدارةعينتهمالذين
المناوبينهؤالءإلىويضافوالتجارة.الفالحةشؤونتهتهم

الموظفينبينمنتعيينهميتممغاربةصوريونممثلونءالصوريين
فإنالفرنسيهالقسمألعضاءوخالفأ.نظاميةهيشاتبينمنأو

الرأيإبداءصالحيةعادةيفتقدونالمغربيالقسم(مندوبي(ا
عنشيئأينقهونالأقيرنأغلبهمألنذلكالحرة<والمناقشة
إذاماحالةفيوحتى.المؤسسةهذهفيلهمأئيندالذيالدور
أننفسهلهلتوسؤوالوعي«الغهممنماجانبعلىأحدهمكان

باسمءمنذررنوهمقمعوهمنتقدأ،رأيهعناإلعرابيحاول
المقام.وحرمةاالنضباط

رؤساءأحدأوالعامالمقيملسانعلىالقمعهذاويأتي



انتقادبهدافعأءعالموفيتطلبهالذيبالشرحلإلتيانءمصالحه
عندماأخطأأنهالطايثيللعنصرمبينأتبريراالهااليسالذيالمتكلم
.العلةانتقادبغيةالمالأمامصوتهرمععلىأقدم

السلطاتعنالصادرالعدائيالموقفهذامبررهوفما
ماوينتقدوايناقشواأنأرادواكلمابةللمغارتتماىالتيالفرنسية
منأنههذا«بسلوكهاالفرنسية<السلطاتتدعيعليهم؟يعرض
اعتبارمعالهيبةعلىحفاظأنصابها(اإلىاألهورااإرجاعواجبها
الذينبةالمغارأمامللالزعنمعصومة_القمعسلطةأي_السلطة
بهاءيسمعونالوآذانبهاءيبصرونالأعينلهمتكونأنيكفيهم
يرضيالبماالنطقعلىيقرونفالبهاءيتكلمونالوألسنة
وضماثربهاءينقهونالأفشدةلهمتكونوأنءالحاكميناألسياأ
تكونأنينبغيبلوالتقديرهاألهورعلىالحكمتستطيعالجامدة
وبعبارةيطلبون»ومايقولونماعلىللحكامبهايصفقونأيادلهم

إلىبةالمغارتحويلعلىالحرصلشديدوالحكامفإنأخرى،
يمتثلواوأنءإرادتهمإلىالخضوعتمامخاضعينلمحباش
.وحينوقتكلفيءلنزواتهم

كلماءالحكومةمجلسجلساتأثناءبالفعليحدثماوهذا
_ذلكعلىتجرأهوإن_بةالمغارالمندوبينأحلالكلمةطلب
ليفوه_المناقشاتفيأبدأيتدخلوذالبةالمغارإننقولالوحتى
ءالصوابعنخارجةجارحةاإلدارةفتعتبرهاءنقديةبعبارات
غيرفيعدونهءالوقحالمغربيلهذاالفرنسيونالمسؤولونفيتصدى
طاعةمنهأكثرآخربعنصرويعوضرنهيخلعونهثمءفيهمرغوب
احتجاجية»أونقديةحركةكلالمهدفيتقتلوهكذا.وامتثاأل



زعزعهاالتيهيبتهاالسلطةوشتستعيدءبةالمغاربينلعدواهاتالفيأ
.اللحظاتبعضالفضوليينأحد

التياألسباباإلدراكتمامندركيجعلناأعالهجاءما
مشاركة0الحكومةمجلسنيالمغربيةالمشاركةلجعلتظافرت
البأجسامهمالمهرجانفحضروا0والبهرجةلألبهةاختيروارفاتى

0فيهفاشدةالفارغامنطوقهمكانتكلحواماإذاحتى0بعقرئهم
يتثاءبونالمقاعدعلىأغلبهمماثلين«وجودالجمعفيووجودهم

يعلمون.الوهمصوابعلىذلكنيكانواولرتما0ينامونأو
وقعالذيالدوروهو0الصامتينالممثليندوريؤذونأنهميبقى
وأمانة.بصدتىليؤدو»االختيارعليهمأجلهمن

القسميسيركيفاإلجمالي<العرضهذابعدولنفظ
الحكومة.فيمجلسالمغربي

مكانةإبرازهوالتفصيلي»العرضهذابهنفتتحماأولإن
رؤساءكباربمعيةالجلساتليترأسيعدمالذيالعامالمقيم
منءوالجهاتالنواحيورؤساءالعامة»باإلقامةاالداريةاألقسام
األعظم»الصدرأمابالطبع.فرنسيونوكلهمءوعسكريينمدينين
رمزيأطابعأحضور»ويكتسيالعام»المقيمبجانبيجلسفإنه

ويحتشداال~ع.قاعةفيالمخزنحضورإلىيشير
كلعندزينتهمويأخذونالقاعة»نصففيبةالمغاراالمندوبونها

يفتتحثمالشأن.عظيماحتفاليومأوعيديومفيوكأنهمجلسة
يذكرالحاضرين«علىيتلوهبخطاباألولىالجلسةالعامالمقيم
تريدالتيالمغربيةللقضايامسبقأالمخصصاألعمالجدولفيه



تناطثماألهالي«اامناوبي(اعليهاتطلعأنإرادتهابمحضاإلدارة
المقيمي،للخطاببالعربيةملخصتالوةمهمةاإلقامةأعوانبأحل
منشيآإدراكيستطيعونمنبةالمغاربينمنيوجدأنعسى
ومهماالثقافيمستواهمكانومهماءالواقعوفي.المقيمكالم
أحدهممنيطلبفلمءوقراءةكتابةالعربية«باللغةيلفونكانوا
ا~عظمالصدريتناولثم_يقالمماشيئأيفهملكييجتهدأن

عنلهويعربالعامالمقيمعلىوالثناءالشكرفيفيطنبالكلمة
بوجود».بةالمغارامتنان

يخرجونالويكا«ون_ااااالمندوبينمنصغيرةثلةأنإال
يتناولون_االجترعأثناءخلالتلعلىتعودةالتيالزمرةعن

0السلطةلممثلييرهموتقلاحترامهمفاثقعنالتعبيرمعءالكلمة
التقبيلإلىتحتاجفيهيقطنالذيالزقاقأرضيةإنيقولمنفمنهم

ءالعموميةاالنارةتنقصهاحومتهإنيقولمنومنهمءوالترصيف
أخرينوترى.إصالحإلىتحتاجأومعطلةبهاالماءحنفياتوإن

السالميتبادلونأخرىوطائفةبة«المغارزمالثهمآذانفييهمسون
يرذءوأولثكهؤالءوعلى_وطينتهشاكلتهعلىكل0والتحيات
ثمءاالداريةالمصالحمسؤوليةبعدموهمليخبرالمصالحرؤساء
وافرالمندوبونيصبهاءوعنل.رغباتهمبدراسةونهميعل

األينالفرنسيينالمسؤولينعلىواالمتنانالتقديرعبارات
منكلالىبالرضىباإلحساساألمروينتهيءخاطبوهم
الطرفين.

القسميؤديهالذيالديكوريالدوربعديستكملولم
أنليوعلي،ابتدعهالذيالعرفحسبوجب«إذالمغربي«



باالقامةاستقبالحفلةإلىالحاضرينجميععوةبلااورةا(اللتختتم
.الشايوفنجان)ابتسامةسياسةهيوتلكالعامة»

المشععالشايأفاجينبخارعلىالحديثتبادلوبعد
أماموذالحافريقف0اظرونأرادتهاالتيالفارغةوالمذاكرات

هيتلكعرفأ.ممارتجماعيةلصورةفرنساااءاادارمدخل
األحوالبأذبةالمغارليوهمالمتعمىلدذمنالمتبعةالسياسة
الشعبعنممثلينبمشاركةيتميزالحكومةمجلسوأذتغيرت

ماوالذكاءالفعلةمنلهالواعيهالشعبهذاأذإالالمغربي.
يغرهنال0العاقبوالتفكيرالصائبالحكمعلىقادرأيجعله
بقوةهذاولقولقبهما.يؤمنحتىبالسرابيغتروالالتغيير
علمليةالمؤوقمةفيهممنيعلمهحتىومراتمراتونكرره
).اليقين((اا

0البالدمستوىعلىالمصالحتميلعنأعالهقالهوما
0البلدياتمل0المحليةالمؤسساتمستوىعلىكذلكيظبق
0جهةمنيوجد0بلدياتتحتضنالتيالمدذجميعفيأنهذلك

0المدذعمدبحقهمورؤساؤهاالمدنيالطابعذاتبلديةمصالح
0تمينمنتتألفالتيالمختلطةالبلديةاللجان0أخرىجهةومن

فرنسي.والماني0مغربيأحدهما

منمنتخبمجلسفاسلمديةيتوفيأذالمفروضمنكان

منواالستقاللالشورىوحزبالوزانيحسنمحمدموقفراجع)6(
العربعزتأليفوالدي»حائنيكتابفيوذلكالحكومة»مجلى
عامالوزاني،حسنمحمدمؤمسةنشر266_205صصالوزاني،
ووور



األقسامعنعمليأيختلفالأنهإال.بةالمغاراألهاليطرف
.األخرىبالمدنالمغربية

تقريريةسلطةلهبلديمجلىعلىالبيضاءالداروتتوفر
.المدينةمصالحمستوىعلى

ثانويةبأدوارتقومالبلدياتفيالمغربيةاألقسامأنالمالحظ
بهايتمالتيالطريقةفيتوجدذلكوعلة.الفرنسيةلألقسامبالنسبة
الشروطعادةفيهمتتوفرالأنهمإلىإضافة0األهاليانتقاء

وعدموالقرارللرأيالفرنسيالجانباحتكارعلىزيادة0المالئمة
حرةمناقشةإطارفيأراشهمعنبالتعبيربةللمغارمماحه

.بالدهممصيرفيوالمساهمة

:القضائيالمترىعلىالعمل_9

وتنظيمإنشاءعلىالحمايةسلطاتأقدمتعندما
اختصاصاتأعطتها0بالمغربالفرنسيةالقضائيةالمؤسسات

ويشكلوالشرعية»المدنيةالمغربيةالمحاكمحسابعلى0واسعة
إلىالحمايةوجهتهاالتيالضرباتإحدىاالستعماريالعملهذا

.ومقوماتهااختصاصاتهابانتهاكالوطنية»السيادة

المغربيةالكرامةيراعيأنالفرنسيالقضاءعلىتحتمأنهإال
الجمهوريةرئيسباسماألحكاميصدرفطفقالمظهرهحيثمن

السلطان.وجاللةالفرنسية

العايدةفاالنتهاكات0والتجاريالمدنيالميدانفيأما
المتقاضينتشملالفرنسيةالمحاكماختصاصاتألنتحصى،
بعضفييحيلهمأنالجديدللنظاميحمدونالوهمبةالمغار



.جنبهاالالمحاكمهذهعلىاالحان

التيالقضاياجميعفيتنظربالمغربالفرنسيةالمحاكم
مواطنأأوفرنسيةحمايةلهأوفرنسيأ،المتقاضينأحدفيهايكون
أ«العلممعلفرنساالمغربفيامتيازاتهاعنتنازلتأوربيةلدولة
ذاتالقنصليةالمحاكمتكنلم0المفروضةالحمايةقبل

المتقاضيمنبطلبإالبةالمغارإلىصالحياتهالتمتداالختصاص
والمغاربةالفرنسيينبينالقائمةالنزاعاتأما.نفسهالمغربي
المحاكماختصاصاتمنباتتفإنهاالمسجل«العقارحول

0التعبيرصحإنءتفرنسالمغربيالعقارفإنوبالتالي»ءالفرنسية
0المغربيةولةاللتهمالتيبالمحاكماتيتعلقفيمااألمروكذلك
الفرنسي.القضاءاختصاصاتمنأضحتفإنها

تحاكمالتيهيالفرنسيةفالمحاكمالجنايات«يخصوفيما
المحميينأوالفرنسيينضدأحداثفيالمتهمينبةالمغار

.امتيازاتهاعنالمتنازلةالدولةمواطنيأوالفرنسيين

الفرنسيينالقضاةأنيالحظ0المناسباتمنكثيروفي
ءعرقيةأحكاموهيءبةالمغارضدقاسيةجدأحكامأيصدرون
0الزديميوالعقابربية»األوااااالهيبةاعتباراتعليهمتمليها
لمنويمكنعنصرية<أحكامإلىتعودمشينةالعتباراتانصياعأ
لدىمغاربةمساعدينقضاةإنبقولهعلينايحتجأنينتقدنا
كلما0المحاكماتهذهمثلفييشاركونالفرنسية»المحاكم
ضذمغاربةفيهاطتوتجنائيةقضايافيتنظرالمحاكمهذهكانت
وربيين.األمنعناصر



القضاةهؤالءأنهوالمالحظةهذهعلىالجواب
فيالفرنسيينللقضاةبالنسبةأقليةيشكلونبةالمغارالمسا~ين
منشيئأيفهموناليكادونوإنهم0جلسةكلمحنلالمحكمة«

يشاركونالتيوالمحاكمةالتحقيقمراحلمنوالاالتهامصك
بةالمغارالمتهمينتفياالالقضائيةةمحلالمساإننقولاءللفيها
يذكر.شيئألهمتضمنوالءالفرنسيةالمحاكمإلىيساقونالذين

التيالواسعةاالختصاصاتمدىعنفكرةالحالهأهتعطي
بهاتستأثرالتيالجسيمةالحقوقوعنالفرنسيةللمحاكممنحت
المتقاضينضااألثمانحيازهاوعنالمغربيالقضاءحسابعلى
.بةالمغار

مناالنتقاصإلىفقطيتعزضالفإنهالمغربي،القضاءأما
تدخلإلىأيضأيتعرضبلالفرنسية»المحاكملفاثاةاختصاصه
وهكذاالفرنسية.االدارةلدنمنعليهالمفروضةالشديدةالمراقبة
حاضرةبكلالقاثدءومحكمةالباشامحكمةأعضاءبينمنيتواجد
أومدنيفرنسي،عونالشريفةالعليابالمحكمةوكذاوبادية<

ءمزدوجةبمهمةليقومءالعدلوزيرلدنمنمنتدبعسكريه
تأديةواألخرى0المذكورةبالمحاكماألهورسيرمراقبةإحداهما
العامة.النيابةدور

وبهتانأظلمأيسمىماإلىاإلشارةمنبدالوأخيرأ»
القضائيةالجماعاتحيثالبربريااهالعرفذاتااالمناطق_

وحتىءفرنسيونأعوانعمليأيسيرها0العرفيةبالمحاكمالمسمدة
الضبطكتاببالفرنسيةيكتبهاوقراراتهاجلساتهامحاضر



.~ربآل.و»لصيوأللرهسبنسوأل.و)لرهسيوأل

ءالضماناتبجميعيتمتعونالفرنسيونالمتقاضونكانولما
ءأمامهالمتقاضينبةالمغارللمواطنينيمنحالالمغربيفالقضاء

الحالهذهوتجلوالضمانات.الحقوقمناألقلالقليلإال
سلطاتبيلللقمعأداةيعلالمغربيالقضاءكونفيتفسيرها
المسمدةسياستهاتنبنيوالتيادهااستبليتوسعالتيالحماية
خفية.أغراضتحقيقإلىوتهدفالعلياالمصلحةعلىااءهأهلية

االستعماري:الحمايةعمل_5

رسمتهاالتيالترتيباتتنفيذعلىفرنساأقدمتعندما
مستعمرةالبلدهذاجعلهدفهاكانبالمغرب»_ااحمايتها(ا

الفرنسيونثمرعءاألحداثهذهخضموفيللجزائر.وامتدادأ
مستعمرةأملالستغاللمستعمرةالمغربسيكونااهليتساءلون:
له؟أختيرنظامأيظلفيلإلسكان

إذاالستعماريينالمنظرينأحدلسانعلىالجوابوأتى
بالشكللسماحمجالالءالموضوعهأايخصأفيماقال:

يحققأنللمغربيمكنوحتىلذاهوأذهاننا.عقولناإلىليتسرب
منهيجعلما0والعظمةالقوةمنالمزيديكتسبوأنوافرأثراء
ءيجبفرنسا»منعتهالذياالستعماريالتاجفيالجواهرأنفس
قصدالبلدهذاعلىمواطنونايتهافتأنءالهدفلهذاتحقيقأ
حتىالءولماألالق»ومشاتباألالق»واإلسكان»بهاإلقامة

منالخالءالمساحاتتعميرفيللمساهمةاستطاعوا»إنبالماليين
منالمتشكلةالبربريةالمناطقأنبديهيأكانواذا..أراضيه.



بتضاريسها_منيعةعقبةتشكلالمجاورة«والجهاتاألطلسجبال
األرديةفإنوربيآاألاإلسكانوجهفي_البشريةوظروفها
منوالممتدةالمنحدرةالحواضربجانبتتفتحالتيالعريضة
مالثمةاالطلتني»المحيطشواطىءإلىا~طلسيةالهضبات
االستيطانفيالراغبينربييناألوالمهاجرينواسكانالستقبال

.البلدبهذا

قبلةليصيرمرشحالمغربفإنالمعطيات»لهذهواعتبارأ
يفوقألنهواستعمارهتعميرهيرغبونالذينربييناألولكل

اا´~).وحظوةجماألالفرنسيةالمستعمرات

السريةوالمقاصدالحقيقيةالنودياالخطابهذايفضح
الحمايةخلفتشركانتالتيداءالكأالبشعةواألهدافالظلماء
التقوىهلباسترتديوهيءبالمغربالدوائرتترتصظلتالتي

.المزعومةااااالحمايةباسمبمصيرهوتعبثعليهلتنقض

وجوبواستحسنواالمغربمصيرإذنالفرنسيونخطط
وهوواالستغالل»لإلمكانمستعمرةإلىاااامحميةمنتحويله
طبيعيةلظروفءالفرنسيةالمستعمراتبينمنلهامثيلالجوهرة
وحتىءالمعقرينمناألالنعثاتالستقطابتؤفلهوغيرها»
أراضيهعلىالسطووحتوالتلففالجشعيدفعهمءمنهمالماليين
منالعرعرمالجيشهذاإسكانيمكنأينءولكن.وخيراته
ءمتعاقبةبشريةأمواجفيعليهسيتواردوناألينوالغزاةالمعمرين

.االستعمار)مخالببينفريسةصاروقد

.المذكوركنابه:مالبي)6(



مالبيوضعهاالتيالشاسعةالسهولإذنتصلحشيآوألي
منقليلبشيآشعرالمنظرهذاولكنعينيه؟نصباد_)ط(»ه
:قائألأضاف»ءالعالجوجدأنهظنولما.القلق

يجب0والتعميراألوريياالسكانمستقبلولتأمين...اا
مناألهليةاألمربعضلفائدةالعقاريةالملكيةحقوقضمانإقرار
إرساءالحين»فيحققتعملياتوهيواألقوياءىاألغنياءبين

هذهفضاثلومن.يتنازعونهاالقبائلأوالسالطينكانثروةقواعد
البالدأراضيأغنىعلىلالستحواذالمجاللناتفتحأنهاءالسياسة
أهلتهاوالتيأحديستغلهاالالتياألراضيوهيعطاء»وأوفرها
.الفرنسياااالستعمارنصيبمنلتكونقيمتها

مالبييعطيهاالتيواألبعادالمعانيءالخطابهذاضوءعلى
بهاويقصدالمغرب،أرضمنالخالءااالمساحاتعبارةإلى

األراضيأجودوهي0العريضةواألوديةالشاسعةالسهولخاصة
للمعركة،ميدانأقلأولالستعمارهمفتوحةأراضإلىتحؤلتالتي
الغزوحقوحيثالضعيف»علىااااحقهيفرضالقويإنحيث
األفضل!هوالقويبهيتطلماإنوحيثالعظمى،قوتهيمارس

التيالمحاضرةتضمنتهامالبوءعنهاأفصحالتياآلراءإن
البيضاءهالدارمعرضإقامةبمناسبة6966أكتوبر31يومألقاها
ءالمناسبةبنفسألقيتالتيالمحاضراتمنغيرهافيوردكما
إلي:ترميكلهاكانتوالتي

الكتابتقديمنصيؤكدهكماووثاثقي»إعالمياهدف
برضىيحظىوالذيالمذكورةالمحاضراتمجاععلىالمشتمل



.ااالمستعمرةزواربينومنبالمغربالمغيمينالفرنسيين

المحاضراتااهيكلةأنالتوضيححدإلىالتقديمويذهب
طارددوالفريدتصوراتإلىاألولىبالدرجةيرجعانوتنظيمها(ا
الكاتبنائبمنصبيشغليومثذكانالذي)51~ء»)ء~8(ءال«»
رسميشبهطابعالمذكورةللمحاضراتكانلذا«للحماية!العام
لهااستنكارأارتفعليوعليصوتأنءاألنلحديبلغناولم

اللكن.للحمايةالرسميةالنظريةمعالمتناقضولمضمونها
فينفسهليوعليكتبهلمامالبيأراءمطابقةينفيأنأحديستطيع
:قالحيث06966أجنبرفاتحبتاريخوذلكحكومته«إلىتقرير»

ماكل0العالميةالحرباندالعمنونصفسنتيناابعد
المغربإبقاءإلىاألولىبالدرجةيهدفإنجازهفيوأجتهدمنعته
اكتسبناهوشيآامتلكناه»بلدألنهفقطليسالفرنسيهالنفوذتحت
لجميعمصدرأيشكلألنهكذلكولكن0حققناهكاملوربح

بالقرارإليأوحىالذياالهتماممنينبعإذنعملي.الخيرات
.واجبأااأمرأاتخاذهيومثذرأيتالذي

منذليوعليالجنرالاهتمواالستعمار»التعميرموضوعفي
بارثوعلقدالصلهذاوفيالعقارية.الممتلكاتبإحصاءالبداية
االستعماريةالمصالحتقتضيهلماطبقأتسيرالاألهورااإنقائأل:
الجنرالفتىءوماوترتضيه.األنفستشتهيهماعلىتسيروال

اا.أجلشيآلكلواصبروا»~انتظرواللمعمرين:يقولليوعلي
الجنرالوكانءألسنتهمعلىجاهزأكانالمعمرينجوابلكن
الذيالجنرالحقمنأهلوهي:يعرفها»بلردودهم»يتوقع



الكالىمنليظاأنهخترشيآعلىلهمبرالأنهنعرف
ملىحاشيتهتحريضعنيفكالالذيوهو0والمتعاطلين

إلىيدموناأذحقهمنهل0الدؤوبوالعملالريعالتحزك
بالفوريشعربأنهونؤمنالخفيةفواياهنعرفإنماوالتأي؟المبر
إني11الجزال:ويقولاألمراا.نيماكلوهذاالمعمرين.تجا»
ومن0لينضبهذلككاذومااا.مدورهمنييختلجماأعلم
يكرهكاذالجزالأذالطنإلىأحديذهبأذالقصرىالبالهة

العقيمأمنإفرازعلىالحمايةالتتمرتلوالهمإذ0المعمرين
•••>> .11..عير.

:يقولكتبفإنهباريتي»ليونأما

أقدامهمويشنت0مابأرضاألجانبتواجديؤطدمااإن
ءكسولةغيركادحةبعناصراألرضهذهواسكانتعميرهوبهاء
مطردأتجعلهمتينةأسسعلىمبنيأبهاإسكانهميكونأنوعلى
الثكناتفإن0االطارهذاوفياألجيال.تناميمعمتناميأ

الالبالدهترابعبرالمتفرقةالصغرىوالمناصبالعسكرية
والمزارعالمنيعاتولكنالنهاشي»االحتالللناتؤمنأنتستطيع
الفتيةوالمستنبتاتباألشجار»جنباتهاالمغروسةالجميلةوالطرتى

يجباءللأمنأ.مستقبأللناتضمنأنتستطيعالتيهيوالبواري»
أحدهووهذا..بالمغرب.يستقرأنالفرنسيالمعمرعلى

وتدويمهااا`~`.الحمايةلترسيخاألساسيةالشروط

.645_694المذكور:كتابهبارثو:لويى)6(
.263المذكور»كتابه:باريتيليون)2(



هوءشأنهفيالكالميتكررالذيهذاإناإلمكان))اوما
علىإذنفلنحرصبالمغربعملناودوامحلنباألماميةةعلالقا
آحسنلهانيترآنلناوينبفيهناك«الفرنسيةالساكنةتزايد

هذ´ا´ألبلدأ~ا.قيواأألستقراار´ألظرو~`لنإلقأقة

0المنظورهذاحسبتعني0المغربااا(حمايةأنجليأيبدو
بعدأيضأ،هذاويعنيءواماللومحءالعمقفيجغرافيأ،استعماره

لتحقيقالعنانإطالق0فرنساحجرفيوضعهعمليةتتمأن
وأخصبهاهأراضيهأجودخلىاألستيالءإىالهادفةأألطرح
وكفائدةاكشرعيينأصحابهامنغصبأ.خيراتهعلىوألسطو
وكيساككرتوقألعواكصعالحيكاكلصوصفياكتىبينمنألمحتلين
يشنلونجعلتهموفرتهمإنبل0بنادروأولثكهؤألءوجود
كلفياككمحبحافز0اكمغربأبوابألتتحامتتزاحمبيرهوا

0سهولة~بتحصيلهااكوعودتلقواوقل0بهايزخر~1ألثمرات
ا~بوفي.ا~رضعنلىمثيبطفردوسخيراتواوعلوكأنهم
:يليماورد0ألصددبهداا~يةإدارةنشرتهاآلي

مبدثيآينبغيوالءالحمايةتحتواقعبلدلمغربأا
همبةالمغارألنءاقتصاديةبامتيازاتيطالبواأنللفرنسيين
فيالحالعليهلماخالفأ0المركزيةاإلدارةوألناألرضأصحاب
.يع´لفلتونقابلةشاسعة´ار´اضعنلىتتوقر`ألأألجزأاثرء

لهكان..جبار.عملالنجازجهدأءللم..اإلدارة(لكن
متعمارواالخصوصاالتعميرعلىوااليجابيالفتالاألثر

.231مىالمصدر،تمر)6(



هوتنفيذ»<فينتوانىالأنعلينايبقىالذيالعملأما..عمومأ.
ينتظرالذينالمعمرينعلىيقهالترناألراضيمنرصيدإيجاد

هذهإلىاهتديناوقدقانونية.بطريقةتحصيلهاونريدءوصولهم
_ومنوالتسجيلالعقاريةالمحافظةنظامتنظيمبواسطةالنتيجة
نيةالمخزاألراضيعلىيدهاوضعتاالدارةفإن0أخرجانب
منهافمنحتالمغربي،الترابعبرالمبثوثةاألرجاء،الشاسعة
معمرينإلىالكراءبابوفتحتءبالمجانقطعأالمعنرينلبعض
ومتوسطةصغيرةقطعإلىاألراضيتلكجزاتأنبعدءأخرين
تلبيةعلىاإلدارةمنحرصأذلكوكلءالمساحةحيثمنوكبيرة

ا ).اا(المعنرينمنزبائنهاطلبات

أراضيهم»مناألشخاصوتجريدالمخزنتجريليتموهكذا
المغربلتعميرالحمايةسلطاتمتهمامتقاأجانبمحلىفتوزيعها

موجزةصورةإالهنانوردلمإننايأره.بلالفرنسيالوجودوتدعيم
هامةمساحاتعلىالسطوإلىلجأالذيالرمميمتعماراالعن

للتعميرمقاطعاتإلىوقشمهاالمغربيالترابمجموععبر
والقرى،نالملمنمقربةوعلىءوا~وديةالسهولفيواالستعمار

البريةالطرقطولوعلىءالعسكريةوالثكناتوالمحطات
كلعلىالمغصوبةاألراضيبهذهأنعمثمءالحديديةوالسكك
عنمدافعينأحسنليكونوا0لفهملفومنالمعمرينأصناف
االستعماريةسياستهاوعنفرنسا<تطبقهكماالحمايةنظام

والتوصنعية.واالستغاللية

ه:»»:ء:داهد07د0.؟ه.و151.



الطلباتكللتلبيةالانيةغيرالمخزنأرافيكانتااولما
االستعماريةالسلطاتفإن0الكبرىومساحاتهاالوافرعددهارغم

أمالكوهي0األوقافأرافيعلىفتطاولتالشرععلىتحايلت
منهاالمتقيدينحسابعلىللغير»بتفويتهاالشريعةتسمحال

المصلحةإطارافييدخلماتفويتيمكنالكماالشرعيين
اا´~´.العامة

مؤسساتوهيالحبسية«األمالكااااالحمايةأتلغتوهكذا
بحمايتهاالتزمأن6962مارس30لعقدسبقءشرعيةدينية

ءواالنتهازيةوالخدعبالحيلةعليهااستولتفرنسالكنوصيانتها.
لقمةسلمتهاثم0المقذساتجاههاعنوحولتهاواغتصابأ<غصبأ
علىيؤنبهاضميرللحمايةيكنولمالمعنرينجحافلإلىسائغة
.ترتكبهاالتياألولىالجنايةهيهذهوليستصنعها<

كافيةغيرأمستالحبسيةواألمالكنيةالمخزاألمالكإنثم
المتصاعدالجشعزياالستعمارمتطلباتإلىلالستجابةمعأ

فياالستعماريةاإلدارةتتوانىولناأليام.مرورمعوالمترايا
وتضحياتضخممجهولعليهافرضالتيالقبائلإلىاللجوء
الذيناللصوصيةعمالءإلىأراضيهامندفعةبتسليمكبرى

الجماعيةاألراضيااتعبئةيسضماوهذارسميأ،الحمايةتدعمهم
يقول:عالموففيباريتيوكتباا.للقبائل

األراضيمنتتألفلمالستعمارءألتالتياألراضيااأهم
6969أبريل27(ظهيرحديثتشرحبغضلوذلكءالجماعية

.682صالساهن،المعار(ا)



مساحاتهاكانتإذاالقبائلأراضيرة0بمصايسمحبالخصوص)
.ومستقبأل(احاضرأالقبائلتلكحاجياتتفور

التياألراضيإليجادالمصدربهذااالستعمارقنعهل
علىلالستيالءأخرىأساليبإلىلجأبل.الللمصادرة؟رشحها
ااإنشاءاالستغالليتفكير»عنتمخضإذاألراضي،منالمزيد
أضعافالزيادةهواألساسهدفهاالماءاا،شؤونتدبيرمصلحة
تحتوضعهايمكنالتيالجماعيةاألراضيمساحاتفيمضاعفة
.معنرينا(اتصرف

منأخرىأنرعإلىبةالمغارتعرضءأخرىجهةومن
قوانينإصدارإلىاالستعمارسلطاتلجأتعندماوالظلمالغصب
ليوعليبأنعلمأ»الملكية،ععملياتبمقتضاهاتتمكانتجائرة
صيانةااضرورةإلىء6966أجنبربفاتحالمؤربخ0تقريرفيأشار

.ااالعقاريةالملكيةوضمان

:باريتيأضافثم

ففوسفيوالخوفالقلقتبعثالتيالقضاياأخطرااإنها
فيمستقرونأشغالهم»علىمثابرونمزارعونوهماألهالي
أنويخشونبهامتشبثونعليهاهبالغيرةيشعرونءأراضيهم
لفائدة_بالجزائرسابقعهدفيلغيرهمحدثكما_منهايطردوا

.اا..الفرنسيةالدولةمنوبإثرافربييناألوالمعمرين

منمأمنفيالمغربيالعقارتجعللماألقوالهذهأنإال
جهةكلوفي.الفرنسيةاإلدارةتمارسهالذياالستعماريالغصب

نزعإجراءاتإلىبةالمغاركونالمالتعرضءالمملكةجهاتمن



المغربيمالكهامناألرضينزعااظهيراابمقتضىالملكية
باسمءوقاحةبدوناألمرهذاويتمالمعنرءإلىويمنحها
اا!العامةااالمصلحة

وغباتبإرضاءتكتفلماالدارةأنإلىاالشارةوتجدر
منوقهرأغصبأسلبتهاالتياألراضيبإعطاشهالرسميالتعمير
التسهيالتكلللمعمرينبمنحهاذلكعلىزادتبلءبةالمغار

منالمستخلصةوالقروضالبذورلهمتقدمحيثالستغاللها
علىلتشجيعهمفآتالمكاعلىعالوةءولةلللالعامةالميزانية
واستصالحها.األراضيوتعميرالفالحةمكننة

هومكانكلوفيدائمأظلالرسميالتعميرأنوالواقع
الحماية.تهوللاأليوالمعلوفللالملالطفل

استغرقتهاخمسةمنهاالحماية<منأعوامعشرةظرفاافي
علىالمغرباستوطنوااالينالمعمريندعل~زادءالحرب
هكتاراا`~~.400~~.0منأكثريستغلونءاأللف

عددااصارأخرى،أعوامعشرةبعدأي»6932عاماوفي
مساحةوكانتفرنسيون«أرباعثالثةمنهمآالف»ثالثةالمعمرين
هكتاراا(~~.300المتوسطة<رعةالمننموذج

وآفةبةللمغاربالنسبةكارثةكاناالستعمارفإنوباختصار»
عنالوجيزةالنظرةهأاتوضيحفيمناورغبةمثيل.لمايسبقلم

المناسبمنأنهنظنءالحمايةمؤسسةأواالستعماريةالمؤسسة

.643صملذكورىمصدر:بارتولويس)6(
1ذ)»ذ)أههههاه.ءه«»_.م182ل2(



متعماراال.لىيتبنرسيمعترنظوجهةنقذمأذالمفيدوه.ز
0الحمايةلحريقعنالمغربدخلتأخرىأنةوهو0الخصومي

فوميتمارسيلنقلهامذاكرةخاللرأيهشرحالمعمرهذاتاموتد
،المالية)اأفريقيا:عواذيحمللهكتابني(ءءددا)ألااء_ه
)1~94ء»وذ»ده7.(«هبباريى6935عامالصادر0االنتظارأرض
ورررورر.ردروررم

األراضي،:اتالساعلأنرعكلتلقيتمأنكمبلغنياا_
..البذور.ءالقروض

متميزةعمليةإنهالرسمي)التعميرعنتتحدثأنأتريا_
فسرعتكلفهاموففرنك»مليونمائتيمنأكثرااااالحمايةكلفت
.ااالمغرب

يسمحفصلأيالحمايةعقديتضحنالالجواب.إليك_
فرنساعلىوجببالعكس»بلاألرض.علىباالستيالءلألجانب

الشريفةالحكومةأموالأىءالمخزنأموالعلىتحافظأن
وممتلكاتها.

أقدمحينإذ0الموضوعبهذاتباليالالفرنسيةالحكومةااإن
األراضياقتناءعلىالحيةالضمائرذويمنالمقترينبعض

عليهمأنعمتأخرينمعمريننجدنقدأ،دفعوهاالتيبأموالهم
هذاوكانالحقيقيين.أصحابهامنغصبأانتزعتهابأراضالحماية
المنتصرالسيدأنحيثالقديمةالغزوأساليبإلىرجوعابالفعل
وخدماتهم.ألعمالهمجزاءعليهاهومناألرضمقاتليهإلىيمنح



لهممعمرينسمتهممنهلالحمايةسلطاتيهميكناالم
قدماءمنيكونواأنأكثرهمكفىإذالءأمحقيقيةمهنة

العاملةدليلواستغاللالعنفاستعماليتقنواوأنالمحاربين«
األهلة.

ماوطنهمفييجارالممحامونءالمغربإلىإذنااجاء
زبناثهم»محنزهاءغيروموثقونءفاشلونومهندسونيأكلون»

كثيرو~.وأخرولومحاسبون

األشخاصهؤالءإنهذا:منأكثرفظيعةأشياء)اولوحظت
وأوهاالتيغيرطبيعيةسنبلةيرواولمءخبرةأيةلهمتكنلمالذين

المغربعنفكرةأيلهمتكنلموالذينءالورقعلىمرسومة
لمزاولةالضروريةالبدنيةاللياقةفيهمتشترطلمءوالمغاربة
وكأنيللغاية؟متعبةجهودعلىتتوقفالتيالفالحيةاألعمال
التي)االنقطعلىبناءأرضيةقطعأتمنحهمالحمايةبسلطات
أن:ذلكااءالعامةالمباراةفيعليهاحصلوا

المعاشعلىوأحيلالجيشفيرقيبرتبةلهكانتاامن
ستعلىيحصلءالخدماتمنسنةعشرةخمسأقدميةبعد
أطفاله.عددحسبءثالثأونقطتانأونقطةإليهاتضافتنقط،
أعلنتعندماهودرجة»أعلىإلىالسخريةيثيرما0ولكن

حصلتالذينالمحاربينقدماءأنبالمغربالفرنسيةالسلطات
وأهمأكثرمكافأتعلىسيحصلونوالعاهات»األعطابأكثرلهم
منالمغربإلىأقبلاالعتبارولهذاغيرهم.عليهايحصلمما
كذلكومنهمءالخطيرةاألمراضمنيعانونمنكلءتعميرهأجل



وحتىمبتورةيدلهمنومنهمالخشب»منرجللهالذيبجاألعر
.بهم!جيآالمتعدون

يغادروالمالمحظوظينالمعمرينهؤالءمناألعظمالسواد
مائتامساحتهاأرضيةقطعأفأعطوابفرنساءقريتهمأومدينتهميومأ

ءسنةعشرةخمسخاللالحمايةإلىثمنهايؤذواأنعلىهكتارى
علىلهمتدفعالدولةولكنللهكتار.فرنكألفعشراثناوهو
ويقرضهماألرض.ثمنمنالمائةفيستينونقدأ»الفور

المزارعلتجهيزالفرنكاتأالفعثاتعدةالفالحيالصندوق
مالكيهاأي_ليناألواألرضأصحاباإلدارةوتجبرالليات.با

الذينالجدداألسياأخدمةعلى_أراضيهممنالمطرودينبةالمغار
البيضاءالدارإلىيذهبونثمالعمال»علىحازمأرئيسأيوظفون

التياألموالوالفواحشالمعاصيفيليبأروافاسأوالرباطأو
.تلحوها

»شيآعميبقىوالالجيوبفارغييصبحونااوعندما

أ~ك)´~و~علىيحصلون

ثمالتفكيرىفيخاللهاغاصهنيهة<محاوريتوقف
حديثه:استأنف

إن.السلوكهأامثلفرنسايكلفكميجهلونا~الناس
بسوءويخصونهماألهالي،يحتقرونالرسميينالمعمرينهؤالء
ءمزريةأجورأإأللهميؤذونوالالقوللهمويغلظرنءالمعاملة
الفقربينمافاحشترففيالمعمرونهؤالءيقيس.يؤدونهاوقلما
.الشرعييناألرضأصحابالعمال»نصيبمنوالمجاعةوالبؤس



كاذبعدما0أعوامعشرةمنأقلفيإذءواقحة)افالنتيجة
مليرذثالثمائةقدرهرميأعلىيتوفيللحمايةاالحتيالحيمندوق

الدولةأذحينفيفرنك<مليرذبمائةيتدرعجز»مار0فرنك
عمليات•بةالمغارالفالحينمنتتخلعهمما_تدغمالمغربية

منمليونأعشروأحدخمسمائةقدر»0يصدتىالبمبلغ0التعمير
مليونخمسمائةقدرهافالحيةقروضإليهاتضافءالفرنكات

هاءتذ~المقترفةاألموالهذهأكالبديهيومنفرنك~
.منورا

فييزيدوممااإلفالس»إلىواالستعمارالتعميرألاالذلك»
الفرصةءاألقوالبعضحسبءيترقبوناألهاليأنءبلةالطين

عماالبعدكلبعيدة0ظروفهمألنالبحر»إلىبناليلقواالمناسبة
أبعدإلىمنهمالمثقفونويذهببه.الحلمإلىالمعاهداتدفعتهم
منبدامععليهوقعنامافيتراجعناأننايزعمونإذءذلكمن

الخاصة.مصالحنا

المتميزسلوكناألنءعليهمليسكلهالذنبأنااوالمصيبة
سيدي«ياقاتمأالمستقبلليويظهريقولون»مايبزرباألخطاء
مساعدةأينتلقىأندونعوام»األعليلةمثليكذواللزينبالنسبة
اا.الضروريةحاجياتنالتأمين

فيألتأملنفسيعلىوانطويتالرباطإلىعدتوبعدما
وضعيتهازدادتالذيالمغربيالفالحفيفكرتالموضوع<

السلطانعلىالحمايةإدارةفرضتهظهيرصدوربعدتفاقمأ
كلماأصحابهامنالملكيةنزعمشروعيةعلىوينصفأمضا»»



وقعاا،العامةااالمصلحةهذهوباسماا.العامةااالمصلحةاقتضت
.وربيين!األالمقترينلفاثاةأراضيهمنالمغربيالفالحتجريد

منألفينأوألفعلىاالستيالءواحديومفييتقرروقد
اإلدارةتقومعندثذءالمعمرين.إلىوتخصيصهااا~رات
أجودمنوهيءالخريطةعلىفيهاالمرغوبالمساحةبتحديذ
أعوانهأحأالناحية<رئيسالعامالمراقبيكلفثمافيآاألر

الذينالفالحينإلىبدورهيبلغالذيالقائد_أو_الباشابإطالع
ءالصفقةتاريخويحددأراضيهم.بيعإجبارية0أمالكهممتصادر
قبلهايومأعشرخمسةاالستعجال»حاالتفيءذلكيكونوقد
الرسمي.اإلعالنبعد

المظلومينالمستضعفينهؤالءيصيبماأحديتصورهل
الخبريتلقونعندماعميقوحزنبليغوأسىعارمذهولمن

ءأبعنابنأءأراضيهمخدمةعلىجبلواوقدءالمشؤوم
أجدادهمقبورخلت؟قرونمنذوربماءأجيالمنذيتوارثونها
زاويةفيمنصوبةتوجدءاألحيانبعضفيأبناثهموحتىوأباثهم<

أراضيهميخدمونءالموقعبنفسدائمأءالحقولتلكمنما
لهموليستألحدىماينينليسواوهموفجأة«بريعها.ويعيشون

ألحدوليس0الدينوأحكامالنبيتعاليمواتبعواقضائية«سابقةأي
..أرضهم.منيطردهممنيأتيأقول«وفجأةبه»يؤاخذهمما

األرض<بحجزيقوممنيومأ<عشرخمسةبعديقبلثم
..بحقوقه.ويطالبالفالحفيحتج

لألرضمالكمنالدهر!لسخريةوياءالشغليجدثم



منه!سلبهامعترلحساببهاعاملإلىميتحول

ظلفيأخرطريقأالمسكينالفالحلهذاأنأحديعتقدنوال
أنذلكءالشريفةااليالةفيالمطبقالداخليةالمرورجوازاتنظام
قريةمنينتقلأناألهاليمنواحدأيعلىحظرتالحمايةإ«ارة
موظفمنالعبورأوالمروررخصةعلىحصولهدونأخرىإلى

عنوانإداريألهايخضعالتيالجهةفيمتواجدةبإدارةيعملفرنسي
الموظفويتلقى.داخليأوالتنقلالسفرفيالراغباألهلي
يحتاجالرسمياالستعمارألنءالطلبلرفضتعليماتالفرنسي

لحسابيعملأنالسابقالمالكرفضماوإذا.العاملةاليدإلى
فيعليهالمنصوصالقانونهوذلك.السجنفيبهيلقىالمعتر،

فيتطبيقهيالحظوالذياألهالي(امعبالتعاملالخاصلكودااا
.المستعمراتجميع

أعقبتالتيالفترةفإنااءالعامةااالمصلحةظهيرعنأما
.إليهاللجوءفيباإلسرافالمغرب»فيتميزتالكبوىالحرب
منااااقانونيةبصفةانتزعتالشريفةاإليالةأراضيأجودفإنوهكذا
هذاعنفنتج.الرسميينالمقترينعلىلتوزعالشرعيينأصحابها
أراضلهمكانتالذينالصغارالفالحينمنأمةأنالغصب
أجورأيتقاضونفالحيينعمالإلىقادربقدوةتحولوا0يستفلونها

يستىماوهذا0المجاعةمناالغاثةمستوىتتجاوزال
.اا)ابالحضارة

المطلقة:والظالميةالمدرسيالعمل_6

مشكلعلىخاطفةنظرةنلقيالموضوع؟فيالتوسعقبل



استعراضالمفيدمنولعلهاالستعمارية<السيطرةإطارفيالتعليم
منبشذراتنستشهدمتعمار»االدعاةبينمنالكتاببعضأراء

:مثال.أقوالهم

أسمىوتقلدممابقأبلوعاميةاللاحترفالذيماندهارجول
:قالالفرنسية»المستعمراتبعضفيالمناصب

أصعبءالمستعمراتفياألهاليلفائدةالتعليمنشراايشكل
إثارةوأكثرهاسلطته»ممارسةفيالغازيتواجهالتيالقضايا
حدةعنتكشفلمالمسألةهذهأنبالمالحظةوالجدير.لحيرته
اا`~´....هذهأيامنافيإالصعوبتها

ينبغيالتيالعانةالمبادىءعلىتقريبأاإلجماعحصل...اا
منبأنالقولإالعليناومااألهالي،تعليمتوجهاتفيتتحكمأن

تعليمهمتنظيم:ثانيأ0األهاليتعليم:أوألمصلحتنا»ومنواجبنا
الماديىالسياسياا»ااالمعنىفيأي0المالحظاتلهذهطبقأ
.~م~ .اا..والعلمي.الواهقي

برامجهبتجريديعتنيأنالمستعمرعلىويجب...0
بماضينااالجتماعية»بأعرافنامتشعهوماكلمنالتربوية
منومواقفناالسياسيةوبخالفاتناوالكالسيكية»الفلسفيةوبتقاليدنا
إالالنظريهالتعليمبرامجمنءيحتفظأالعليهيجبكماالدين»
اا(().وعاممطردهووبماااءإليجابيةهابجوانبها

.256صسابق؟مصدرأءا»()؟8ء».ء»(هماندهارجول)6(
.236صالمصدر:تمس)2(
.267صالمصدر:تمس)3(



تعليمتضيةعنبتاتأتفصلالأخرىمهمةتضيةهاكثم
المستعيرةالحكوماتتهجهاالتيالتربويةالسيامةوعناألهالي
لقلوتخيرهاالمستعيرلغةشرتضيةوهيأالالميم)ء(بكر
وما.عابعيدأالموجودينرعاياناإلىتبليغهانريدالتيالمعارف

التجارةمجالنيفروريواحدةلغةاستعمالأنفي0شكمن
اا(~).واألعمال

0بتونىالمعارفالدارةالسابقالعامالمدير0((»ءاء»)~)شارليتي
بسمالالخاصاالستعماريالمؤتمرأعمالحولتقريرهفيكتب
:يليما0)266ص0الماني(الجزء1908عامالمنعقد0إفريقيا
المعرفةالمعلميستعملأذهو0وجوبهعلىالتأكيديجبما~إذ
التالميذعقولعلىبهاليؤثر0العلوممنتحميلهاعليهيجبالتي

.ااومدعيةفالحية0البييةالحياةأشكالبعضعلىوليطتقها

سامكمسؤولميتهذعالذي(أدءأاأ»«)كالبينيالجزال
0شهيراستعماريمذهبوكصاحبالمتعسراتإدارةرامىعلى
:المتعسراتأهاليتمدرسعموففيتال

مهةيتعلمواكيالمعارفببعضتزويدهمهو0)ااألهم
.وربحأاادخأللهموتؤمنيحترفونها

أعظممنيعدالذي0)7.أ«دءأل(اهفيريوادواردأما
أكرهموهو0الثالةالجمهوريةعهدفيالفرنسيينالدولةرجاالت
:قالفإنهءبالديمقراطيةتمتكأ

.اا0تحرير0شيآكلتبليعي0شعبااتعليم

»««.مرالممار:تمر(ا)



نظريةعنمطلقأيختلفالفيريوخطاب:ننالحظلكنا
ءيقصدانهفيما0ينطبقانالثانيومذهباألولمذهبألنكالبيني،
كلبالطبعالنوعانويتباينسين»المتدرمنخاصصنفعلى

التباين.

االبتعاديتحزىاالستعماري«المنظورحسبءالتعليمإن
بعيلمنأوقريبمنيمقماكلعنألطاعون_منيفز_وكأنه
االستعمارية.السيطرةمنيعانيءشعبأي0شعبتحرير
ولكنهاءتحريرهمإلىفيتهلالاالألهاليااالمخصصةرسةفالمل
ماكلمعاالستعماريبالجوللتكيفتأهيلهمعلىفقطتقتصر
والتأقلمالعبوديةقبولعلىلحملهمعليهممؤثراتمنيتضحنه

أماالمستعمرة.ولةاللةلفاثلواالقتصاديالسياسيباستغاللهم
ءمحيرةمعبة«مسألةيرونهاالستعماريينالمنظرينفإنتعليمهم«
بتجريدالمالشمالحللهاوجدواأنهموظنواءوخطيرةشائكة
إلىسيطرتهمومعزضأضارأيكونقدماكلمنالتعليميةالبرامج
الالميم)(بفتحالمستعمرينتعليمفإنأخرى،وبعبارةالخطر.
الموادمنااااتنقيتهتتموبعدمابالتقتيرهإاللفاشدتهمينظم

والتقنيونالسياسيونوالقادةالمستعمرونيحرمهاالتيوالعناصر
المستهترين.على

قضيةعنالحديثبابنفتح0التمهيدهذاضوءوعلى
.بةالمغارلفائدةااااالحمايةتنظمهكماالرسميالتعليم

64يومالبيضاءهارباللالفرنسيةالجاليةأمامليوعليقال
المعلميناماستقلجهةمنعليناوجب..اا.:6964يوليوز



جهةومن0باستمرارالعدديةأهتيتهاتتضخمأوربيةجاليةألباء
هذاوبينهمبينهافشىءلكياألهاليألباءالمدارسنتح0أخرى
التقدملعملمتيةقاعدةويكلاألنكاريقلالذياللغويالربط

طريقعنإالإنجازهيمكنالالذيالعملوهو0والحضارة
.بينها(اوالوذيالوثيقالتعاوذ

0والجملالمفرداتااسحرااعنفلنبتعدكالم!منأجملهما
.فقطالواقععندلنقف

التيالتعليميةالسياسةموضوعفي0كولييزأندريوقال
:ليوعليانتهجها

أجرىوبعدماءالمغربإلىليوعليالجنرالدخلااعندما
بكلقررءالمحليةالتعليميةعاألوفحولوشخصيأحاقأتحقيقأ
عددأكبرفتحمعاألهالي،تعليملبرنامجالعريضةالخطوطجرأة
أبناءإلىفيهايلقنحيثاإلسالمية_الفرنسيةالمدارسمنممكن

ومبادىءالحسابمنقليألالفرنسية«اللغةعلىزيادةءالمسلمين
الصبغةعلىيركندائمأكانليوعليولكن.األوليالمهنيالتعليم
نشعروفعأله.فنظمهالذيالتعليمإلىتعطىأنيجبالتيالمهنية
اا(~`.الميدانهذافيأقوياءبأننا

يأتيفإنه0ليوطيسيرةفيكتبالذي0بارثولويسأما
:قالحيثأكثر«بتوضيح

ءالصعبالميدانهذافيوالتعقلالحذرجانبالتزامااينبغي

9ا05ءدء:»ءأااه85ءء)مهه)ءء)ه0)هد«اءا:دءه0.>داءءءأءءءدمد)ء:ءما912>)6(
1930.(34.دءءده.دأاد)ا930.



اإلحصائيالعملاستعجالإلىعاالندفوعدمبالصبرالتحليويجب
اللكننا0بهيعتزقدومايرضيهماكبرياؤنافيهيرىقدالذيالمدرسي

.أمننا(احسابعلىبهذانقبل

األهدافعنالحجابورفعشيء«كلاتضحوهكذا
ءوالغموضااللتباسانكشفكمااألفكار»وخفايااالستعمارية

االفتخارهعلىيبعثلماوالللجرأةمجالللفرنسيينوليس
قدماواجتنابحدأقصىإلىواليقظةالحذرجانبالتزامويكني
التيالظروفهيوتلكالخطر.إلىالمستعمرأمنيعرض
وإطارهاسياقهاوفي0بالمغربالتعليممشكلبظهورأحاطت
المشكل.لهذاالحلوجاأنهالمستعمراعتقد

وكأنهمالمغربمعوالمستعمرونربيوناألووتصزف
واألمنالسلمواجهةرغم0عدوا~بلدفيويعكرون~~يقيمون
كليكونأننظرهمفييجب.وبوعهبينالسائدالنظامومظاهر
وراحتهم،أمنهميتطليهومامالمتهمتقتضيهماحسبمنظمأشيآ
:ألنذلك

وفالظمع~القابلة0الصاعدةاألجيالااتعليم
الثجعرالوسيلة0باريتيحب0يعتبر0المعونةنيوالراغبة
غزوفإذ0الجاعحالفثاإذا..الفرسية.الحمايةتواعدلتدعيم
0أخطأناوإذ0مكانهوعقولذراتبغزوميتعززالمغرب
واألشقياءوالمتمردينالعصاةتكوينعلىساعدناقدسكوز

البيليهيهالذيالحقدزرعاتدوسكرذوالمحرومين<
طويل،أمدبعديتحولوقد0الريبةشاعريغذيالذيللعمياذ



0االعتباراتهذهخاللمنويتجلى.والبغفاهالكراهيةمشاعرإلى
بكيرحلهايبني0للغايةوخطيرةحاسةتضيةالتعليمسالةأذ
اا`~).والهايةوالحذرالتر~من

معالحذرالتزامعلىوقحاالتفاقأناهلمنيستنتج
يحظياأنينبغيانالألالعنصرانوهمااألمنيهبالجانباالهتمام

اعتبار.كلفوقباألولوية

المعضلة0بالمغربالتعليممعضلةالحمايةقادةيعالجوإذ
متطلباتيخالفونالفإنهم0نفرمهمنيالحيرةتبعثالتيالشاقة
النظامباهتةالبليغتمكهاتغفللمالتياالستعماريةالياسة
الياسةهذهأذنؤكاعدماالقولنينخلوالإنااألمن.وثابتة
وعلةف.القطنيومغاالتهاشدتهابكل0بالمغربطويألعترت
شجاعتهويفتخربأمولهيعتزقومأداهلبوابةالمغارأذذلك

إلىواالنصياعالخضوعورنضالحريةغريزةفيهتري0الحربية
0وعكريةمديتة0االحتاللتواتنإذ0لذااألجبي.الحكم

لضعاذ0شيأتغفلولم0طيعتةكانتمهماعملكلاستباحت
الغرائزعوا~لهبوبتالنيأ0والعبادالبالدعلىسيطرتهاإحكام
الطغاةالمتحنمينفد0الجسوهذاالقومهذاالماعرعدوتمزد
تدراتالمتعسرونالفالةهؤالءيتدروإذ.و~يحتلوذالذين

كرامتهمندليلنيللطامعينللتقذيمكانهومؤهالتالمغرب
تمكندوزللحيلولةأعورهمفبطنييتهاونوذالفإنهم0وسيادته

تطوره.وعلىالحقيقينموهعلىتاعدهالتيالوسائلهذاالبلدمن

.653صءسابقمصدرباريتيهليون)6(



نييتوغلالمغربتركنيعافيةالحمايةأذنرى01لذ
الياسررستالذيا~مريق0المالحغيراهريق

ا~أحواهوترذيالعبتمععلىالمعتمدةاالستعمارة
ساعده،عىعكفتوليتها.وغيرماالحمارة~وتقهقر
.والنهادمالتمنارنيأيالعلسي،هرتنيخواهوتوبسر

إتهاماتوال0مجانيةأحكامأالمالحظاتهذهوليت
تحقيقهاإلىترميالتياألهدافواقعأعال»أبرزنالقدمغرضة.

ذلكعلىواستهدنا0التعليممجالنياستعماريةسياسةكل
منيتحدثرذوهمبهاأدلواالذينقيمةتجاهليمكنالشهادات
أقوالهمممداتيةنيالشكيمكنوال0والمؤوليةالوعيموقع
االستعماريةالياسةلفضحمدعاةذاتهاحدنيتكلالتي

شهادة.لىشيرالهادات«هذهإلىوإمانةتوق.بكلوشجها
وشرحلكشزغيرهاعنمصداتيةوالأهميةتقلالأخرى«
إليهالتوما0التعليممجالنيااااالحمايةمنالمقصودالهدف
استجابتهاوعدمالبرامجسخانةبسبب0المممارهذانيميامتها
هذهاشهادةأمامحها.تفرالتيالرديةوالتامج0األمةلطلعات
يعيهشخصىعنمادرةفإنها0المقامهذانيشرهاارتأياوالتي
للتعليمسابقمدير0أهلهامنشاهدفهو0األولىبالدرجةاألمر

نيقالالذي»ه)ددو)ا()»هلوطكاستوذبالمغرب.العمومي
الفرنيالمعرضبماسبةألقيتالتيالمحاصراتإحدى

:1916كتوبر130يوم0البيضاءبالدار~المغربي

يجنيهقدبمانفسهقرارةفييشعرمنكمواحدكلأنااأظن



بذكاءموزعتعليمينتجهاطيبةثمارمنالشريفةالمملكةرعايا
.ااوالجنسيةوالدينالعرقاالعتباربعينتأخذبرامجحسب

أخرى:فقرةفيأيضأ،قالثم

عرقحسبالصواب»هوكماتختلف»التعليممناهجا(إن
.اا..المعلمون.إليهميتوجهالذينالتالميذ

فيتر«التيالعباراتبعضمعانيوتوضيحشرحويجب
أولشكأسرارهاويدركيفهمهالكيااء)اللحمايةالرسميالخطاب

قيلاأليالتعليمإن.وخباياهاااااالحمايةخفاياعنهمغابتينالل

واجبهممنأنالفرنسيوناعتقدااءطيبةااثمارأينتجإنهشأنهفي
كانإذاماواعتبارالدقةبمراعاةتوزيعهيعنيوهذابذكاءهتوزيعه
لكلأنإذيهودأ<أمأوربيينأممغاربةمنهالمستفيدونالتالميذ
أهدافلتحقيقالمتبعةالمناهجأنكماءلهيصلحماوعرقصنف
العناصرباختالفكذلكتختلفاالستعماريةالتعليميةالسياسة
.المذكورةالعرقية

أوحتسيامةبمواصلةيتعلققافاألمرءالقولوخالصة

أودينيةأوعرقيةتعقبيةسبقيةأحكامعلىقائمةاعتباراتبها

ترقية~مأوتوفيةالسياسةهذهمخططياستهدفوقدامبريالية،
أونصرانيأمغربيأ»أوأوربيأكونهحسبالمذكورةالعناصرمنكل

.مسلمأأويهوديأ

الغاياتبةللمغارالمخضصالحمايةتعليميتوخلم

تنتبلالتحريرههدفهحقيقيتعليملكلوالساميةالنزيهة
وقلوالخزو.الدعايةهدفهامؤسسةخدمةفيليكونصياغته



:البابهذافيلوطكاستونقال

بباريسالعموميالتعليموزيرأنقليلة»أيامقبل(بلفكم
منفرنساتجنيهاالتيالجنةبالغواثايشيديومئأ)سازو(أليبر

.11المعلمومهمةالطبيبمهمةعليهاتنطويالتيالدعاثيةاألعمال

فرنساأتستهاالتياألولىالمدارسعنحديثهسياقوفي
:لوطكاستونقالءبالمغرب

بنتائجتأتيإنهاحصيلتها،عنالقوليمكنماأقل...اا
وتعزفهماألهالي،منتالميذممثليناحولتجمعحيثءإيجابية
العداءقليليالمؤسساتهذهروادكانولثنومؤشساتنابلغتنا
األعدادعلىفيؤثرونالخميرة»بمثابةيكونواأنيستطيعونوانهم
.لبلدنا(اوتقديرهمعطفهمويستجلبونءمواطنيهممنالكبرى

وربلتقومالمغربيةالمدرسةأنفيللشكمجاليبقىال
.منهالمستفيدينعقولعلىللتأثيرأداةبهاالتعليموإنالدعاية

التيواألساليبالمناهجإنالقولإلىلوطكاستونويذهب
بعدةالرومانإليهاسبقهمالمغرب»فيتطبيقهاالفرنسيونيتبنى
واإلقناعالقوةاستعمالفي~التناوبابتكرواانزينوهمءقرون
.ااالشعوبعلىسيطرتهملترسيخ

:أيضأالعموميالتعليممديرقال
استطعنا،ءسياسةمنالرومانينهجهكانماغرار(وعلى

أنجيشنا،لواءتحتالمنضويةاألجنبياللفيفكتائببفضل
األمناستتبابمعأخرى»ءننشوأنمدنأونومنعالطرق»نشق
عمالالتعليمفيعملنايكونأنكذلكأردنالكننا.البواديفي



مزالذيربالد.القيامبمهتةالحاميةالدولةبتكليف)..(.متميزأ
الضروريةللمراقبةالمسخرةالوسائلبينالتنسيقيحققأنشأنه
البال«.علىسيطرتناتأمينعليهايتوقفالتي

يشل0مناهجنامنجهلفيبةالمغارإبقاءأنشكمنااما
.ا»~تراك:ااااالنكشاريينيشبهماإلىانقالبهمخطرلهيعادخطرأ
بةالمغارعليهايبرهنالتيالعمليةالحامتةأن0السادةأيهااعلموا
ي،«الترقاالحترا.رمنقليليكفيناأنهعلىلدليلأمامنايومكل

بفضلهايستخلصونالتياالنجازاتطريقإلىتوجيههملناليتيتي
مشاعرإضمارإلىوتدفعهمترضيهمالتياألهورمنيكفيما

الحقلناالتيالمشاعىوهيناءبللنحوواالخالصالوفاء
اا.عليهااالعتمادوفيجانبهممنانتظارهافيالمشروع

معلمينحواالخالصوتحصيلاالستعماريةالهيمنةتأمين
فانهل0الهيمنةلهذهبالدعايةبالقيامكلفواالذينالمدارس
لتحقيقهماجا~ةوتعملااااالحمايةسياسةإليهماتطلعتأساسيان

التعليمي.عملهامجالفي

فإنه0بةالمغاراألطفاللتمدرسالفرنسيةارسالملإنشاءأما
عنصدرتالتيالصارمةالتعليمات_حسبوراثهمنيرجىعمل
الشبابااحصر_العموميالتعليممديريةرئيسإلىليوعلي

المجتمعيالتفاوتتحترمالتيهوتقدليلأعرافهإطارفيالمغربي
واألفراداا.األسربين

الذيالعضالالداءءالطبقيةغيرأخرشيئأيعنيهذاهل
فيالحمايةوتذكيهتصطنعهوالذياألورييالمجتمعمنهيعاني



مميرالنبيوبتعاليماالسالمبروحالمتثبتعالمسلمشعبناوسط
باألمس«ربيوناألويفهمهكانكمامجتمعيأتراتبأيعرفالوالذي
.اليوميفهمونهوكما

ءاألجانبذنبوالذنبالمغرب<تاريخفيمرةألول
للتمييزكعاملتظهرالمستعمرون»الغزاةأسسهاالتيارسفالمل

بالروحتتسمأنهاكماواحل»شعبأطفالبينوالتفرقةالمجتمعي
آلفاتمزعجمصدرإلىتنقلبأنتعدوالالتيالدخيلةالطبقية
سربهالذيالوحيداالاههواألسفمنهأاوليسوخيمة.جسيمة

الخباثثكللفضحهناليس_والمقامالبلدهذاإلىاالستعمار
وحدهاتتحتلالحمايةأننؤكاأنأردناإنما_.بهاأتاناالتي

في_العنصريةمنلونوهي_المجتمعيةالتفرقةإدخالمسؤولية
مننوعإنشاءعلىبإقدامهاوذلكءوالتعليمالتربيةمجال

منآخرونوعوالوجهاء»عياناألألبناءخصصتهاالمدارس
الشعب.أبناءمنلغيرهمفتحتهاالمدارس

يعرولمينخدعلمفرنساءمقاصدوعىا(ذيالشعبلكن
منالنوعينكالإلىأبناءهيرسلفشرعالتمييز»لهذااهتمامأي

طابعأاكتسبالتمييزهأاأنإالالماكرين.مكررغمءالمدارس
عدمجراءمنءيلحقولمفاعلغيروبقيءالورقعلىرسميا
الشعب.بوحدةضررأيالواقع»إلىترجمته

يقول:لوطكاستونفإنءالمدارسهذهقيمةعنأما

التعليموهوءفقيهيدعلىالقرآنتعليمهمإلىااباإلضافة
التالميذفإنءأولياثهممنفاثقوتقديربالغباهتماميحظىالذي



؟القرنيةتعلمنيواألساسيةاألوليةالمعارفمدارسانييتلقون
لدراسةكقاعدةتتعملعاديةعلميةمعارفالتربيةهز«وتتمتن
.واإلنشاءااواالمالءالقرنيةاللغة

المجتمعيهالتمييزحسبوترتيبهالمحليالتعليمتقسيملكن
التالميذ:إنحيثءعياناألأبناءمدارسعلىطابعهخلف

لولوجتؤفلهمأعلى،مستوىمنعامةتربيةاايتلقون
التباريمنتمكنهمالتيدراساتهمفيهايختتمونالتياالعداديات

المخزنيالنظاميخمصهاالتياالداريةالوظائفمختلفعلى
.ااعياناألألبناء

المطنقةالتعليميةالسياسةيميزباتاالنسجامعدمأنغير
غالبفيءعياناألغيروأبناءعياناألأبناءكانإذءالمغربفي

الفرنسيةباالعدادياتالمقاعدنفسعلىيلتقونءاألحيان
تمييز.بدوناالبتدائيةارسالملجميعمنوافدين0المغربية_

فيكألكتجلتفإنها0ليوطيعلىالعزيزةالطبقيةروحأما
بهتتمتعامتيازأالقيادةلتبقى(أيالمعنىهذاااوفيأخر.ميادن
لنابدتولكنهاشكوالأرستوقراطيةفكرةقبلناالكبرى)األسر

التالميذهيشةإنشاءعلىء6968عامءاإلقداموهيءضرورية
اا`~`.عياناألأبناءالشبانبينمنفستقطبهم:بةالمغارالضباط_

0الذريعبالفشلالطبقيةروحباءتأيضأ،القطاعهذاوفي
المجتمعية«الشرائحمختلفإلىينتمونالضباط_التالميذألن
فيباالرستقراطيةالمتسمةالتعليميةالسياسةجعلالذياألمر

.1_5صاالبن،الممارباربي،لبون)6(



وراحءالمغربفيإيجابيأصدىتجدلمءالمستوياتبعض
وهافاستنكرءرديئةمستوردةبضاعةأنهاعلىإليهاينظرونالناس

نهجهاالحمايةسياسةحاولتحيثماوهايسايرولمءباإل~ع
وإقامتها.

إالكلهبالمغربيوجألم<اثيةاالبتلارسالملوهو~
فيإليهماوأضيفت»بالرباطواألخرىبفاسإحداهماثانويتان
ءالمؤسساتهذهبرامجأما.بمراكشثالثةثانويةاألخيرةالسنوات
ءوالثانويادياإلعلبينخليطأ»ياةعلسنينمدةبقيتفإنها

خاصةوال0ادياإلعلبالتعليمتمامأخاصةالبرامجهذهفليست
.الثانويالتعليمفيزسيلماتتضمنكانتوإنءالثانويبالتعليم

اإلعدادياتبرامجعلىأدخلتالتياإلصالحاترغم
الثانويالتعليمبرامجتدرسأخاتاألخيرةهذهفإنءالمغربية
للتصورمطابقةبرامجبتدريسذلكجانبإلىواحتفظتبذاتها»
األوضاعهز»يحاربونالمواطنونوكانالتقليدي.التربوي
فياالستعماريةاالديولوجيايقاومونواستمرواالمنحطةالتعليمية
.6944عامءباالستقاللالمغربطالبأنإلىالتعليم»مجال
التنازالتبعضعلىالموافقةإلىالحمايةإدارةاضطرتعندثذء
الثانويتعليمهمبمواصلةللشبانوسمحتإصالحات»اعتبرتها

ا.(الليسياتالفرنسيةالثانويةبالمؤسسات

زالومابالمغربيوجدفلم0العاليبالتعليميتعلقفيماأما
إال0الحمايةعلىممتعامأوثالثينثالثةبعد0بهيوجدال

التيالمؤسةوهي0البربريةواللهجاتالعربيةللغةعليامدرسة



ليستإنها.ااالمغربيةالعلياالدراساتاامعهدتسمىصارت
الموادأماالعالي.التعليممناهجتنهجولكنهاجامعية»مؤشسة
المغربية،والثقافةالمغربيبالطابعتارةتتميزفإنهاتدرسها»التي
تبقىفإنهاالحالتين<كلتاوفياإلسالمي.بالطابعأخرىوتارة
أنيى،البرامج«هذهعلىعالوةاستعمارية.روحذات
وقمالقانونية«الدراساتفيلالجازةتحضيريقسمااالمعهد(ا_
بةللمغارفقطليس0اإلنسانيةوالعلوماألدأبفيلإلجازةآخو

فالطلبةواليوم<التكوين.هذافييرغبمنلكلبلءوحدهم
باألمس.كانواكماأقلية»)االمعهداا»هآافييثكلونبةالمغار

مؤسسةوعمليأ<نظريأااالمعهدااءيبقىءذلكومع
وتأهيللتكوينومركزأءالمحليةاللغويةواألبحاثللدراسات
.االداريةالمناصببعضولوجإلىالطلبة

تنظمهكماالرسميللتعليماإلجماليةاللوحةهيتلك
طابعوذوالمجالضيقتعليمإنهبة.المغارلفائدةااااالحماية
تنظيمهتمتعليمعيوبجميعيتضتنواستعماري»نوعيمحلي
تحتوقعواالذينأنهذاومعنىالمستعمر.لمصالحخامة

الكمجانبفيهيراعىتعليمفيإالالحقلهمليساالمتعمارء
االحتاللحاجياتنطاقعنيخرجاناليناللذا~وجانب

الذيواألمنالمهيمنالنظامضروراتتقتضيهعماوالواالستعمار
يتسنىحتىالشعباستعبادإلحكاموجوباءا~الحمايةإليهتتوتر
القرنيينسالمةعلىمطمئنةوهياستغاللهفيتستمرأنلها

عامة.وبيينواآلورخاصة»



:يقولباريتيكتبالجانب،هذاوبخصوص
النخبةيكؤنالذيالعاليالتعليمهذاأنيقينعلىاانحن

ماإذأمالنايخيبولنيفاجئنالنربما0إلداراتنااألطرويهيه
والمبادىءالتقاليدإلىالوفاءفيللحمايةالعليااإلدارةاستمرت
يطبقهااا´~´.ليولحيالمرشالكانالتياالقتصادية

لفائدةبالتقتيرالمنظمالهجينالتعليمهذاجانبوإلى
العقبات<منكثيرأويواجهالقيودمنلكثيريخضعوالذيبةالمغار
أبناءلفائدةجودةوأحسنتنظيماأحسنأوربيتعليميوجد
.واألوروبيةالفرنسيةالجالية

يلي:مالوطكاستونبقلممكتوبنصفيورد
الفرنسيينللمواطنينالمشروعةالرغباتنلتي)اوإذ
للبرامجمطابقأتعليمأألبناثهمونيريلالذينالبلد)بهذا(المقيمين
مننتمكنحتىمناهجناتلطيفعلينايجببغرنساءالمطبقة
يتساوونبالمغربالفرنسيينميلالتالجعلأهداف:ثالثةتحقيق
المعابمواجهةإلىمنهمالشبانتهييهبفرنساءقاثهمأصلمع

بهمينتهيلكياألجانبالمعمرينعلىالتأثيروأخيراءالمغربية«
اا.أخرينمعلمينعلىالفرنسيينالمعلمينتفضيلإلىاألمر

لبرامجبالمغربالفرنسيالتعليمبرامجتطابقعلىزيادة
ألبناثهاتجاواألجنبيةالفرنسيةالجاليةفإنومضموناءشكألفرنسا
والقرىالمدنفيالمغرب»منجهةكلفياالبتدائيةارمىالمل

وإعدادياتليسياتعلىنالملكبرياتوتتوفروالبوادى.

.659صىالساهن؟المصدرباربني؟لبول)1(



وللذكورىللفتياتخاصةداخليةأجنحةبهاأخوى»وثانويات
يتوفي0الثانوياتهذهجانبوإلىتجهيزىأحسنومجهزة
وبمابالمنحأبناؤهمويتمتعالتقنيللتعليممدارسعلىربيوناألو
كانواإذاخصوصأءدراستهمالستكمالالشرفيةبالقروضيسمى

جودةيقلاللنمغربباالفرنسيالتعليمفإنوباختصار»فرنسيين.
.بفرنسانظيرهعن

التعليميخضلونبةالمغارالشباننرىاألسباب«ولهذه
كانتالتيالحمايةسلطاتلهمتنظمهالذيالتعليمعلىالفرنسي
إالالقيودهذهترفعولمءلولوجهبةالمغاروجهفيالعراقيلتضع
المديربهردالذيبالجوابالصددهذافيونستشهل.6949عام
بةالمغارعياناألأحدإليهوجههطلبعلىالعموميللتعليمالعام

دراساتهابمتابعةالبنتهالسماحقصلالبيضاء«بالدارالقاطنين
..~~0 ):المدينة(هبهلنسي´لمرابالليسي

بقبولالمتعلقالقانونأنعلمأأحيطكمأناايشرفني
أنيمكنااال:قطعأيؤكداألورييالتعليمفيالمسلميناألطفال
أوالمتجنسينالمسلمينأبناءإالالفرنسيالتعليمبمدارسيتسجل

.ااالفرنسيينالمسلمين

أبناثهتسجيلفيالحقلهليسالمغربيأنهذامعنى
الدولةلهاتمقوالتيالمغربفيالمفتوحةالفرنسيةبالمدارس
التعليمبامتيازالتمتحأنءإليهالمشارالقانونمنويفهمالمغربية.
اآلباءبينمنفيهالراغبينمنيستوجبءالمحضالفرنسي

اليعقوبي.محمدببنتاألمريتعلق(.)



وأناإلسالم»دينهموعنجنسيتهمعنينسلخواأنءبةالمغار
ا.مرأوربية»غيرهاجنسيةأوالفرنسيةالجنسيةعلىيحصلوا
جاللةرعايامنلمواطنبالنسبةمستحيأليكونيكادالذي

السلطان.

منواألنوارالمعارفينهلواأنبةالمغارعلىحزموهكذا
السماحوكانءواألوربيونالفرنسيونمنهيغترفالذيالمعين

تنهجهاالتيالسياسةمعيتنافرأمرأجيدهتعليمبتتبعللمواطنين
واألمنالنظامضمانهاجسهواألولهمهاظلالتيااااالحماية

التيالمهمةأيالمثمرهوتطورهشعبناتقذموليسواالستعبادى
فيالحقبةللمغاراليومترفضكماتأديتهادائمأالحمايةرفضت
إنوتطور».الثمعبتقدميتطلبهمالكلبستجيبعصريتعليم
بهافؤاخذالتيالعيوبأكبرمنواحدأتشكلالسياسةهذه

نطاقوعلىلظالميةبادومأتعاملنامدرسيةسياسةااءااالحماية
األرجاء.واسع

الشعبمنهايعانيالتيالتعليميةاألوضاعلترذيتشخيصأ
فرنساءتنهجهاالتيكيلينالكيللسياسةنظرأقهرأ،المغربي
عددأنإلىاإلشارةتكنياا»ااالحمايةعلىغاليةسيامة
منبكثيرأدنىءبالماليينيعذشعبأبناءبةالمغاررسينالمتمد
عثاتبعضاألنفسفييتجاوزالالتيربيةاألوالجاليةأبناءعدد

تنظيمزيمتكامل<حقيقيىبتعليمتنعمالجاليةهذهإناآلالف.
فيالغزاة»عرقمنأطفالةلفاثلالضماناتأقصىتواكبهجيده
يؤديالءمتزنغيررديثأءبةللمغارالمخصصالتعليمكانحين
األطفالمنيمكنماأقلإلىبتقتيريعطىالذكرهيتحقماإلى



المدارسيجدواولمالتمارسسنبلغواضخمةأعدادبينمن
.ابمليرنينويقدرعادهملتسجيلهم؟الكافية

الميزانيةفييساهمالذيالمغربيفالشعبأخرى؟بعبارة
المعتمدةالميزانيةتقتطعطبعأومنها0.أل90بنسبةولةلللالعامة
وربيينلألالمخصصالتعليممنهايمتصوالتيالعموميللتعليم
منواحدربعمنإالالشعبهذايستفيدال.~)75(أرءعثالثة
الميزانية.هز؟

«6944عامالحمايةقررتهاالتياالصالحاتتتضمن
األطفالبينمنممنويأتلميذ10.000رستملإلىيرميبرنامجأ
تمامأالبرنامجاهلطبقإذاماحالةفيأنههذاويعنيالمقاربة<

سنالبالغيناألطفالكلتسجيلضرورةوباعتبارسنة»كل
منمليرنينتهمالتيالمغربيالتعليممشكلةفإنالتمارس»
أكبرهااأليسمنة!مائتيمضيبعللهاحألمتجاءاألطفال
هوالحمايةظلفيالتعليمالشاملة!االستعمارظالميةعلى«ليل
واضحةصورةإنهاءالسلحفاةبخطىمالتقلطريقفيالسير
لألمن0األقصىلالحترامىالمنتظم»للتراجع0الدائمستعبا«لال

االستعمارية.الهيمنةلنظاموالمطردالكامل

مساوى،أنوالواقعشيء.كلنقللمفإنناذلك»ومع
أعددناها،ومهماتحصى.الالتعليممجالفيالنظامهذاوأضرار

منها.بعضذكرننسىأنبدفال

06962معاهدةبمقتضىءأنفسهمتلقاءمنالفرنسيونالتزم
ومبقاالعالمي.أوالتقليايالطابعذاتالمؤسساتكلباحترأم





.والتقدموالحرية«والعدل0والشر~

الوطنيينأحدرأيهناندرجأنيسرنا0الختاموفي
الشمالية<إفريقيا:كتابهفيفوميتمارسيلسجلهكماءبةالمغار
:الكتابهذامؤلفإلىالمغربيالوطنيوقالاالنتظار.أرض

أجلمنبالعملفقطتكتفواولم0عندناباإلقامةاااكتفيتم_
يوموسيأتيمتكم.بخلالقيامعلىأرغمتمونابلءمصالحكم
ألنناذلكفيه«عريةالأمروهأا0أجألأوعاجألإنءرحيلكم
األبدإلىنبقىأنمعهايمكنالدرجةإلىبوطنيتناونعتزنفتخر

ذلكيحلوعندمافرنسا.هوكانولوأخرىبلدالدارةخاضعين
0والقضاةءوالمحامينالموظفين«إلىحاجةفيفسنكونءاليوم

سيكونكمأدريوالالمعماريين«والمهندسينوالمهندسين»
شهاداتيحملون0ألفمائتيعنيقللنأنهواألكيلءعددهم
فيعليهمالتوفرمسألةتنابرأناألنمنعلينايتقينلذا»عليا.
لتكوينالوسائلجميعاستعمالعلينايحتمماذلكالالزم<الوقت
نخبتنا.عناصر

يظنأنالفادحالخطألمنوأنهأحدىفيهينكرالطبعأ،_
اا.لالندماجقابلشعبأننافرنسافيأحد



أراضيحؤلواعندمااللتزاماتهمالفرنسيونتنكركيفرأيناأن
بكيفيةتدخلواعندماوكذلكاستعماريهاستغاللإلىاألوقاف

المؤثرة«ولكنهاالمتسترةبمراقبتهماالسالمي»التعليمفيسافرة
معارضةفينجدهدليلقوأصل.ظالميةمنأيضأهيتخلو

»6932عامبفاسالقرويينطلبةبعضلترشحالحمايةسلطات
.العالميةأيءالتخرجامتحاناتإلى

استكمالفيرغبتهمعنأعربواالذينبةالمغارالطلبةإنثم
الحصولمنمنعواءاألوسطالشرقبأقطارنفقاتهمعلىدراساتهم

ءاألنحدإلىالحظرهذاعنهميرفعولمالسفر،اتجوانعلى
.غيرهاأومصرإلىالسفرجوازاتعلىبةالمغاريحصلوقلما

ءالظروفهأ»فيمؤقأل،ليسالمغربيالشعبأنوندرك
أمةحياةيحياتجعلهالتيافاألهايحققحتىوالتطورللتقام
تكوينمنلهمناصفال0الغايةهذهإلىوليبلغوحرة.عصرية
وباستطاعتهاءالمجتمعيةالشرائحكافةإلىعناصرهاينتمينخبة
مغرب0الغدمغربسيحتاجهاالتيالتقنيةاألطرللوطنتعطيأن

يتخلصأنالضروريمنغدافإنه0لذا.وأحالمناطموحاتنا
وتكسيربهاءكنلتهالتياألغاللومن0الحمايةقبضةمنالمغرب
هذا.سيادتهواستردادحريتهواسترجاعبهاءربطتهالتيالقير«
لحاجياتناالمطابقينالمؤكاوللتطورالحقيقيللتقدمأساسشرط

حالةإناألسمى.الوطنيولمثلناالعامةلمصالحناءالجماعية
يضعهأوالشعوبمنشعبعلىالحمايةتفرضهاالتيالعبودية
تهديأنلهايكونولنلهاكانماأجنبيآسياسينظامأيفيها

الكرامةمنجوفيالسعادة»طريقإلىالمستعبدالشعب







األولالملحق
مبه(`)المفرفيفرنساتدخلتكيف

وعبثتالمغرباستقاللحرمةفرنساانتهكتكيف_6
اا.ااالحمايةباسمالحتاللهاستعدادأبوحدته<

بلدأء6962عاممنمارسشهروإلىدائمأالمغربكان
ربيةاألوولاللبمختلفوتربطهوسيادتهباستقاللهيتمتن

الدولية.أوالثنائيةالصبغةذاتمعاهداتءواألمريكية

رياح0بكثير6962عامحلولقبلاستشعرالمغربأنإال
والواقعالوطنية.وسيادتهباستقاللهبالعصفتنذرالتيالتهديدات

6880عامتونسغزوتالهالذي6830عاماثوالجزغزوأن
التوتعيةالمطامعذاتدولةفرنسامنجعالءمحميةإلىوتحويلها

بعدخصوصأالغيرهأراضيالتهامشهيةلهاوفتحواالستعمارية»
إثرهعلىفقدتوالذي6870عامألمانيامعحربهافيانهزامها
أقطارعلىاالستيالءإلىسعتءلذلك_لورين.لزاساألمقاطعة
ترابها.علىفقدتهمابهالتستعيضالجغرافية<حدودهاخارج
نحوأطماعهاتوجهبدأتالغرض»هذالهاقيتحةوحتى



لكنالفرنسية.الهيمنةتحتلوضعهجاهدةوتعملءالمغرب
0حدأقصىإلىبسيادتهوالمتشبثاستقاللهعلىالغيورءالمغرب
سيماالعشرىالتاسعالقرنخاللعنهالهيمنةهذهإبعادفيتوفق
<6880عاماإلسبانيةبالعاصمةانعقداأليماريدمؤتمرغادة

بينهاهمنفونساكانتالتيربيةاألووالدولالمغرببمشاركة
وبهذا0تغضيألااللحثيالدولةصفةلفرنساالمؤتمرهذاومنح

مشروعهاوإبطالفرنساأطرعيهدىهأنعامتطاألسلوب»
كماءالمغربيةالشؤونفيالتدخلفيحقهاإقرارإلىالرامي
وحدته.علىوالحفاظالمغرباستقاللإنقاذإلىتوصل

الدوليةالمشروعيةانتزعفيإخفاقهابعدفرنساءأنغير
بلأطماعها،تدفنلمءالمغربعلىسيطرتهابسطمنلتمكينها
والمناوراتالمؤامراتوتحيكجهودهامنتضاعفراحت
الخدععلىمبنيةسياسةبنهجوذلكالتوسعية»أهدافهالتحقيق

الظروفوخلقالمغربية»للحكومةالمشاكلوإحداثءوالدسائس
طريقلهاتفتحالتيوالعسكريةالدبلوماسيةتهالتاخالالمالئمة
.إفريقياشمالعلىهيمنتهاالستكمالالمغربعلىالسيطرة

المغربعالقات«خلتالعشرين»القرنإطاللةومع
المعابمنعهدأواالستعماريةالتوسعيةبفرنساالمستقل
كادتإنهاحتىالدوليةاألجواءوستمتكزرتالتيواألزمات

.عالميةحرباندالعفيتتسببأنالمناسباتمنكثيرفي

علىإصالحاتإدخالفي6906عامالمغربفكروعندما
الخبراءمعبالتعاونوالعسكريةوالماليةاإلداريةتطامحاته



ءفاسإلىدبلوماسيةبعثةالفرنسيةالحكومةأوفدتاألجانب«

لوضعهاوفرضت0ابتكارهامنإصالحاتحقائبهافيتحمل
منغيرهمإبعادوجوبعلىملحة0فرنسيينخبراءالتنفيذموضع

الفنيين.

حكومتهإلىالفرنسيةالبعثةرئيسكتب0الصددهذاوفي
قائأل:

مبادرةمعوجدةمدينةاحتاللتقتضيالفضلىالمسياسةااإن
.خطوطهاإلىوالرجوععنهالالجالءشروطهاعنلالعالنفرنسا
نفوذوبسطالفرنسيالوجودفرضأنأرىفإنيهذاءإلىوإضافة
عملعلىاماإلقليسبقهماأنبدال0المغربيةالحكومةعلىفرنسا
.ااالخطةهذهنجاحمنلواثقوإنيأوربا<فيما

سرأشتىىبتحركاتتقوموفرنساءالحينذلكمنذ
كمالألراضي»احتالليعقبهامسلحةبعملياتوتأمرءوعالنية

ربيوناألوأخذماإطارفيءمكثفدبلوماسيبنشاطتقوم
اا.المغربيةالمسألةا(تسويةيسمونه«

للمساوماتبسوقشبيهأالفرنسيبلوماسياللالعملأضحى
حبكتهاواضحةدبلوماسيةمؤامرةأضحىكماءربيةاألوالقوىبين
السياسة.الترابيةووحدتهالمغرباستقاللضدنفسهاالقوىهذه

منءبالمغرباااالهتمامعناااإلقالع_وقتشذعنهاالمقبرالفرنسية
إلى6909وعام6902عامأذتلفرنسا«المنافسةالدولطرف
بينءالكتمانطيفيبقيماومنهاعنهأعلنمامنهااتفاقياتإبرام
.أخرىجهةمنوانكلتراوإسبانياوايطالياءجهةمنفونسا



الموقعةاألطرافمنطرفكلاستأثراالتفاقيات»هذهوبموجب
أمعمتالتيوالعبادالبالدومعفيوالتصرفالعملبحريةعليها
بينهاهالترابيةالتنازالتاألطرافهذهوتبادلتأطماعه.محط

د والمغربإنكلترانصيبمنومصر0إيطاليانصيبمنليبيافكانت
لفرنسا.

فرنساءخارجيةوزيردد«ءاءط)»(ةديلكاسينطقيومثذء
بالفوزاغتباطهعنمعربأوبطلها»الصفقةهذهفكرةصاحبوهو
فقال:ءسياستهبهظفرتالذي

التيالماديةووساثلناواالستراتيجيةوالسياسةالجغرافياااإن
امبراطوريتناحدوددقةبكلترسمء6904عاملناتوفرة

هذهفيالمغرببالضرورةأدمجأنيتنسواوال.االستعمارية
.أفريقيا(افيانحصرتالتياالمبراطورية

تقصاتكنلمفرنساأنوهوبالحقيقةرسميإقراروهناك
التقدمطريقفيالمغربتوجيهوالعسكريهالدبلوماسيبتدخلها

جهودهاقسرتولكنها0باسمهاالناطقونيذتيهكماوالحضارة
عنوانتحتاالستعماريةالتوسعيةأهدافهاتحقيقعلى

اا.ااالحمايةنظامعنوانوتحتااا(االصالحات

تتوصلأنواسبانياوانكلتراإيطاليامنكلاستطاعتولثن
علىكاناألمرفإن0العشرينالقرنمستهلفيفرنسامحاتفاقإلى

فرنسالمناوراتمعارضتهاواصلتالتيألمانيامعذلكخالف
الفرنسية»التحركاتمنمواقفهافيالمغربيةالحكومةوساندت

وصيانةالمغرباستقاللعلىبالحفاظعلنيأاهتمامهالتوأو



تروتكماتفضيأل«االنحرالدولةمفةالدولكلمحمعوحدته
.)1880(الدوليةمدريدمعاهدةذلك

وعملياتهاالدبلوماسيبنشاطهاألمانياحفيظةفرنساأثارت
يسمىماوراءمنالتصرفهذاوكانالمغرب»ضدالعسكرية
الدبلوماسيةبالعاصمةنزلحيث<6905عامطنجة«بأزمة

فيفوجدألمانياهامبراطورالثانيكيوممارس»36يوم0للمغرب
المناسبة»وبهأ».هامأمغربيأأوفلالسلطانعنونيابةاستقباله
جاء0العالمولقادةالمغربلقادةبهتوجهخطابأالثانيكيومألقى
الخصوص:علىفيه

جاللةإلىوآيةبزيارةاليومأقومءطنجةإلىهذا)ابقاومي
يبقىأنوأمليءالمستقلةالدولةهذهعاهل0المغربسلطان
للمنافسةمفتوحأالعلياءالسلطانوسيادةحكمتحتالمغرب
ءاستعماريةوالاحتكاريةامتيازاتدونءالدوللجصيحالسلمية
منهدفيالتامة.المساواةقدمعلىالمنافسةهذهتقومأنوعلى
القيامعلىالعزممصممأنيجميعأالناسيعلمأنهوالزيارةهذه
ألمانيامصالحعلىفعالةبطريقةوالدفاعللحفاظيجبمابكل

فأريلءالحريةتمامحرأالسلطانجاللةأعتبرأنيوبمابالمغرب.
اا.المصالحهذهبضمانالقمينةالوسائلعلىمعهأتفقأن

العواصممختلففيعميقةأصداءالتصريحهذاخلف
أنلوالكبرىءحربمعهاتشتعلكادتدرجةإلىربيةاألو

صذالخضراء،بالجزيرةانعقادهوتحدادوليمؤتمرعناإلعالن
يناير65يومالمؤتمريعقدأنوتقررفتيلها.وأطفأالحربرياح



وهي_المغربية»بالمسألةالمعنيةالدولجميعبمشاركة«69~6
المغرببينهاومن~6880السابقمدريدمؤتمرفيشاركتالتي

بالطبع.

منت)6880(األولىأنهوالندوتينبينالغرةأنإال
بالرعاياالمتعلقةاالبلوماميةالمسائلبعضعلىفقطاهتماقتا
حينفيءبالمغربالعقاراتامتالكفياألجانبوبحقبةالمغار
وأحبطت0عليههيماعلىالحالةإبقاءقررت)6906(الثانيةأن

6902اتفاقياتحولهاتمحورتالتيالتقسيممخططات
أجلمنالعظمىوالدولالمغرببينتعاونأوأقرت06904و

المالحظةاإلدارية.المؤسساتعلىالضروريةاإلصالحاتإدخال
3(الجزيرةمعا~ةعليهنصتالذيالتعاونهذافيالجوهرية
وهي:مبادىءثالثةعلىيقومأنه)6906أبريل

0لمملكتهالترابيةوالوحدةله«وامتقالالسلطانسيادة_
.الدولبينتمييزأدنىدوناالقتصاديةوالسرية

لمشكلةدوليأحألأقرالخضراءالجزيرةمؤتمرأنهذايعني
احترامضرورةعلىوأكدالفرنسيهالحلمنبدألءالمغرب
بدونكلهاالدولمعاملةمعووحدتهوسيادتهالمغرباستقالل
االقتصادي.المجالفيبالمساواةاستثناء

ءالدوليةالمعاهدةهذهعلىوقعتفرنساأنمنبالرغم
بغيةالمغربعلىوالتامرالدماثسحبكفيامتموتفإنها

أ«و)»1ا(الءهكيأرقالءالجزيرةمؤتمرنتائجعلىوتعقيبأ.احتالله
بفاس:فرنساقنصل



منبحرفيالمغربوسيغرقالشغبأعمال)استتضاعف
شباكفيبسقوطهستعجلالقادمةالظروفوهز»والفوضىهالفتن

.اااألجنبيةالسيطرة

الفرنسيةللحكومةالحقيقيةالنودياعنالخطابهذايكشف
منالمزيدإحداثعلىعازمةمضىوقتأيمنأكثرباتتالتي

ءوبوعهفيالفتنوإثارةالمغربيالكيانلزعزعةاالضطرابات
أندونعليهميطرتهالبسطتمهيدأءشؤونهفيخلهاتللتبرير
بالحمايةأوالمزعومةاإلصالحاتبحجةللتذرعحاجةفيتكون
باريس.دبلوماسيةتختلقهمماذلكوبغير

بماالحائطعرضتضربأنفضلتفرنسافإنءوبالفعل
ذلكعلىودأبتءالمشاركينكلالجزيرةمعاهدةبهألزمت
مقرراتجعلالذياألعوءالمغربضدوكيدهانميهافيوتماأت
وجوبعلىمنهانصماوأنكلهاهنافذةغيرالجزيرةمعاهدة
الحكومةتآمربفعلالرياحمهبتذهبءالمغربيةالسيادةاحترام
بالمغربتصنعوأنخططها،تطبيقعلىصممتالتيءالفرنسية

بتونس.منعتهما

هز»يومذالقرنيةالدبلوماسيةقادةكبار~ولم
ءدءا)جوريىجاناستفرلما0ذلكمن.آلمسيةاألعمال
وريرديلكاسيآ01908عامالفرنيلماذالبرفي(دة»ددا
:بقولهاألخيرهذاأجابه0الخارجية

الذيوأناءالمغربيةللمشكلةالفرسيالحلماحبااأنا
.يشاؤوذاامااالسفليقل0نتائجهعواقبأتختل



الكامنةالحقيقةهيوتلك0علمعلىشمسمنأوضحهذا
علىحمايتهالفرضتخططمضتالتيفرنساتدخالتوراءمن

واإلقدامسيادتهواغتصاباستعماريأ،غزو»علىبلالمغرب»
وباختصار،مسلح.وعاوانمؤامرةوعلىقانوني<غيرعملعلى
عليهتسلطسوىليى0المغربضدتأترهراحتمافإن

عملها.لتبريرمقعواستغالل

حلعنالبحثالدبلوماسيالميدانفيفرنساواصلتواذ
معإتغاقأولإبراممنتسكنتفإنهاالمغربية<للمشكلةفرنسي
طوعاألمعارضةعلىعزمهاأكدثالتيالوحيدةالدولةألمانياه
بالقلقتشعرألمانياأخذتءالسنواتبعضمضيوبعدالفرنسية.

العالمأمامهامواعلعنشعرتالتيالفرنسيةالسياسةجراءمن
برلينحكومةأدركتوقتشذ»المغرب.علىنفوذهالبطاستعدادأ

فيألمانيامصالحبضربيهذدالمغربحولاألوضاعتطورأن
ماالسلوكمنألمانيانهجتالمخاطر«هذهولمواجهةالمنطقة.
ااحادث_شنيتء6966يوليوزشهرفيدوليةأزمةأحدث
سفينةالمغربي<الميناءإلىألمانياحكومةأرسلتإذأكديراا»
ء6966فونبر9يومانفرجتاألزمةأنإالا(بانثيراا.اسمهاحربية
بينهمااتفاقأالطرفانأبرمأنبعدأخرى،مرةالحربشبحوابتعد
تنازلمقابلءبالمغربالعملبحريةلفرنساألمانياتنازليتضحن
الكونكو.عنأللمانيافرنسا

العظمى»الدولمعفرنساعقدتهاالتياالتفاقياتأثروعلى
وتركته0بجانبهاونأتءالمغربمعلصداقتهااألخيرةهذهتنكوت



التاريخ«هذاتبلقواتهاباتتالتينرناسةغطيواجهوحيدأ
.ترابهمنا~لحرافشاسعةوأقاليمالهاتةالمدذبعضتحتل

لهايشكوالعظمىالدولنحووجههالمغربولىوعبأ
شكواهقابلتالدوللكن0الطالعةوتعفاتهافرناواذعد

مفتوحةأفحتأبوابهأذلهفتبينحاله<علىوتركته0بالالمباالة
مذفرنسا<اعتزمتالتيالكبرىالمغامرةأماممماريقهاعلى
نيالمغربلمكلةالدوليالحلوأذ0عليهااإلتدامزمان<
أمتنرساوأن0الرياحأدراجذهبالعظمىالقوىمععالقاته
لهتمهدظلتوتد0وتبتغيهترتضيهالذيالحلنرضعلىقادرة
.الراتعاألمرويباسةميالدبلومابالعمل

الدوللزمتهالذيبالحياديتعززبجانبهانرساشعرتواذ
عليهوعرضتالمغربإلىفالتفتت0المغربيةالقضيةمنالعظمى
.وشروطهاحمايتهاقبولوجوب

رسالةوني.لحويألأمدأحفيظموالياللطاذوممد
:المغربيةالحكومةتالت0فرساإلىموجهة

فتحهأذمذالمغربأذإلىالفرسيةالحكومةانتباهااأثير
مهلتجعلدولةأية0األياممنيومنيبهتظرلم0العرب
عرثالثةمذالتامةواليادقباالستقالليتمنعوأنه0مستعمرة

علىمعاملتهاقبولعنالشريفةااليالةتمتع0آلببولهذا.تونا
.االستعمارااتراببهيعاثلماغرار

الضغوطوجهنيأخرىمرةحفيظموالياللطاذوممد
)9ا)ا«»دءءوونيوالفرسيالوزيرعليهمارمهاالتيوالتهديدات

الحماية»د6



عقدعلىالتوقعورفضلواءهبرتبةفرنيبنفابطينبمعية
أذإلىمراتعدةالكزةوأعادوا.رأسهعدواقفوزوهمءالحماية
عملياتعنتمحضبرفعإقرارأاللطاذإمضاءابتزازفينجحوا

لمالحمايةعقدعلىالتوقيعلكن.المستقالعكرياالحتالل
ظلالذي_السلطاذجانبمنسواءءالمغربيةللمقاومةحدأيضع
مراتعدةهددإذالفرنيهالدكتاتوريالتعزفهذايعادي
سلطان0تعبيرهحسبءيكونالحتىءالعرشعنزلبالتما

استقاللعلىللحفاظالمتحتىالداعيهوكانبعدماالحماية
0وثارغضبالذيالمغربيالجشجانبمنأو_المغرب
البقةوجهفيالسالحشهر0الخبرمحةمنتأكدمابمجرد

فيعرفتتحويويةحركةلقيادةوتضب0الفرنسيةالعكرية
أبريل68و67(الداعيةفامرأيامباسمالحمايةحوليات
ر.ر.م

إلىاالحتاللقواتلجأتإذعيفأالفرنيالفعلردوكاذ
الرعبيشروذالفرنسيونالجودأخذثمءملهفامىترلمقمع

كانتالتيفاس»وهذه.الكازمفوففيوالدامياألسود
عليهاتتهاطلالمدافعتزافترىمارتءللمملكةعاصمة
مرتفعاتعلىالقرنيوننعبهاالتيالبطارياتمنقادمة0وتهال
ذهبالتيوالتفميلبالجملةاالعداماتموجةعليهازدءالمدية
الكانعلىفرفتفادحةغرامةإلىإضافةوذءالمجاهدفحيتها
.قاطة

قواتسلوكمنالمغربيالشعبمعاناةالسلطانيتحمللم
قرارهعارضتفرنسالكن.العرشعنالتنازلفقررءاالحتالل



تنازلك)اسأعارض:للسلطانقالالذيبالمغربممثلهالسانعلى
.ااالقوةاستعمالإلىاألمربيأذىولوالعرشعن

عنبالعدولالسلطانإلقناعمحاولةفيأشهرأليوعليوأنفق
ضارةأزمةحدوثخشيةمنهيتطييفرنساممثلكانالذيالتنازل
االركإلىتدنتأحوالهأنالحظالذيالسلطانلكن.بالحماية
:وقالتنازلاألجانبالحكامنظامظلفياألسفل

إعطاءعلىالقدرةسوىلييبقولمسلطةليااليست
.ااالحكممارس:ليوقالواورجلييديكبلواإنهم.النصائح

المغربلتجريدفرنساإليهلجأتالذياألسلوبهوذلك
هوكاناألولقصدهاااااحمايةستارتحتووحدتهاستقاللهمن

بدونالبالدواستغاللالرقابفيوالتحكمالشعبعلىالتسلط
واألعمالدوليةدبلوماسية0مؤامرةعنهأسفرتماوذلكهوادة»
.العصريةاألممتاريخفينظيرلهاليسالتيواالغتصابيةالعدوانية

علممعالمغربلسيادةااالدوليةااالقرصنةهذهفظاعةوتزداد
التيكالشعوبالشعبعلىوتلطواتطفلواأنهمالقرنيين
أدرجالذينفسهليوعليبشهادةوذلكاالستعمار«تحتوقعت

بمدينةألقاهخطابسياقفيءالمغربعن_بعضهاأو_انطباعاته
:6966فبرايرشهرفيبفرنساليون

ءالمغربعلىحمايتهافرضعلىفرنساأقدفتااعندما
علىغيورةءومستقلةائقدمفيعريقةمملكةأمامأنفسناوجدنا

كانتءالعبوديةألوانمنلونكلرافضةءالغيرةأشداستقاللها
اإلداريةأنظمتهالهاءالهياكلكاملةدولةاألخيرةالسنواتإلى



بفضلذلكلهاتأتىوقا..الخارجي.وتمثيلهاوالمجتمعية
المغربيةالحاكمةاألسركلبينهاتداولتهاالتيالسلطةاستمرارية

وبغضلوكذلكءمتواصلةبكيفيةالدولةرأسعلىتعاقبتالتي
رياحهاهنتالتيالثوراترغماألساسيةالمؤمنساتعلىالحفاظ
اا...المملكة.على

منتنصفناسابقأبهاالتذكيرتمالتيالتاريخيةاألحداثإن
علىالسافربالكذبالغصبهذايؤيدونالذينكلاأعاءات
بقولهم:وذلكءالحقيقة

»6962عامفرنسامنطلبتالتيهيالمغربيةاألمةااإن
اا.زاهرمتقبلنحوإرشادهافيالمتمثلةالصعبةبالمهمةتقومبأن

تحت6912عامالفرنسيةالحكومةنشرتهكتابفيوورد
)9»»ه»أدد»ءد»دااالمغربفيالنجاحضمانأجلاامنعنوان:
ءه_:(ءه

فعتلالتيالحركةخارجالبقاءيستطعأنللمغربكانااما
الوافرةالصناعيةلمنتوجاتهاجديدةمنافذفتحإلىربيةاألوباألمم

وابقاء.األياممرورمعوتتنامىمشروعاتهاتتزايدالتيوتجارتها
<بالجزائروصلوعلىالمتوسطالبحرأبوابوهوعلىمنغلقأالمغرب
علىقدراتله0غنيأبلدأإن.العصرهذافيطالتةباثلحالةيشكل

التوسعيةالقوىهجماتهامشعلىيدومأنلهيجوزالءاالستهالك
»اواألسوعنتبحثالتيأوربالتجاراتالعنانتطلقالتيالعالمية
.مؤخرأاكتشافهاتمالتيالعالمبلدانفي»قدراتهاكانتمهما

هز»عنبعيدأالمغربيبقىأنالمستحيلمنإذنااكان



للتدخلوالعميقيسالرالسبببوفرحيبينماوهذا0راتالتو
.ااالمغربنيالفرني

:الكتابمنأخرىجهةفينقرأثم

0وحدهاالحجةهز«علىالوطنيفرناموفيستاااال
إذ.وجديوعامل0كإناذالمغربيقيمةنييوجدتبريرهولكن
العمالمنيضبالموردأالبالسبةتثكلالمغربيةالساكة
أذشريطة0ومتفوقوذمتميزوذجودوالمغاربة...والجود
.ااالفرنسيينا~وخباطالضباطمنكافعدديؤطرهم

:ليولحيتال01916يونيو66_المؤرختقريرهوفي

اقتصاديةتقيةأتصىتعطيأذالحمايةعلىاايجب
يبنيالتيالجيدةوالساعيةالتجاريةالعمليةمهلتجعل،للمغرب

.استعماريةمؤتسةكلمنالمقصودالهدفتكوزأن

الحمايةبأناعتراف0المأذوذاالستشهادهذاملإذ
بالجودالمؤداةءوالحضارةالتقدمرسالةمفةتتقتصالبالمغرب
مزحالذيهوليولحيأليى.والترفعوالزاهةالذاتونكران
:1922أجبر7يومبالرباط

أتزايدوأناالبالءهذافيوأعشبةبالمغارألتقيمااابقدر
مكتملةامبراطوريةهاوجدناإنا...األمةهذهبعظمةيقيأ

.ااوععليمةجميلةحمارةواكتسفاالهياكل

:الفرنسيينوالطغيانللغزوالمغربيالشعبمقاومة.؟

المغربإكراهتقامتالتيعشرةاالثنتاالسنواتتميزت



01962مارس30معاهدةبموجبالفرسيةالحمايةقبولعلى
والمغاربة،المغربفدالفرنسيوذقادهامسلحةعدوانيةبعمليات

القادمينالقرنيينالغزاةبينطاحةمعاركالفترةهذهشهدتكما
المحيطففافعلىالواقعةبالغورنزلواالذينأوالجزائرمن

وحدهاءالظاميةالقواتالفرسيللعدوانتتمتولماألطلتي.
ضديقاتلوأخذاألخرهوالسالحبحملساندهاالسهبولكن

علىاألعداءرآفيالجميعوماهم0الفرنسيينالمهاجمين
كلهااألمةألنللمجاهدينالفوزهذاتيتيولقدخاسرين.أعقابهم
المغرب.فيملحةكانت

ألوامرمتالاالالمغاربة.رنضواالجودأذإلىسابقأأثرنا
ثمءالقرنيةالحمايةإقرارعناإلعالذغداةالقرنيينالضباط
علمإلىالخربلغوبعدماالكير،منهموقتلواعليهمهجموا
مفوفهم.وعززوابةالمغارالجودمعتضامواالكاز<

أرادواالتياألتاليمالفرنسيوذكرالعاهاجمولما
فظمواالذينرجالهابينالعامةالتعبةالقبائلأعلت0احتاللها
بشجاعةالوطنأرضعنالدفاعفيواستماتواالمسلحةالمقاومة
الخلود.مكفيالبطوليةأعمالهمبذلكمجلينوتضحية

العامةاإلقامةكرميعلىحاليأالمتربعكيومالجزالإذ
فيوالتهدئةالمناوبةبوالبراكتابه:نيسابقأأشاد0بالرباط
السهببهايتحلىالتيالوطيةبالروح0المتوشطاألطلى
هذافيقالحيث0الشديدةالمقاومةعلىوبإقدامه0المغربي
ا~:



اإلنسانلدىالمشاعىمنغير»علىيطفىالذيالشعورااإن
حبمنعليهجبلماهوالمغربي)الى(أيالبربريه
كلإثرعلىبهايشعرالتيالغريزيةالفظاعةهذهوما.لالستقالل

التياليائسةللمقاومةتفسيرأإالءبحريتهيمنتسلطوكلإكراه
فإنبأمواله»تشبثهورغم.لوطنهأجنبياحتاللكلبهايقابل
النضالسبيلفيبهاالتضحيةفيواحدةلحظةيترذدالالبربري

أرضهمالمةعنعالدففييستبسلواحدكلإذءوالمقاومة
لدعوةاستجابةالمعارك»لخوضمتأهبأيبقىأنهكماوقبيلته<
أحسنشكبدونوهولهاهمثيلالطينةمنمحاربإنه.إخوانه
.إفريقيا(اشمالأبناءبينمنالمحاربينوأقوى

أوااااالتهدئة_ءالقولفيلحنأءالفرنسيونيسميهماإن
وتحركالمدافعقصفتحتلهمتمالهادىءااهاااالختراق
كانوما.العصريةالدمارأسلحةوكلالطائراتوتدخلالدبابات
تضحيةأيةتقديمعنوالالجهاد،عنليتقاعسالمغربيالشعب
علىاألحرارهالرجالأيااءيغيوناااألمانعزموقدءمنهمطلوبة
.الغزاةكياوردالمغربيالوطنرحويةكرامةعندفاعأيقاتلواأن

:كذلككيومالجنرالوقال

أيةلناتستسلمولمنفسهاتلقاءمنقبيلةأيةلناتخضعاالم
رصاصةلهاتبقلمأنإلىمقاومتنادونوالمحاربتنادونقبيلة
بعدإالالقبائلمنأيلناتخضعولم.أخرىوهيلةأيةوالةواحل

االحتاللمراحلمنمرحلةكلتميزت.المعركةفيانهزامها
حدودتحصينالضروريمنكانمحطة»كلوعندضاريةبمعارك



تددأذتواتاعلىوجبوتد0واستلمتخمعتالتيالمعلقة
تحفهاوتاسية،معبةظروفنياماألعوطلةالحراسةعليها
.نخرااوالمجدنيهاالوليى0جانبكلمنأخطار

نيالمغربيالشعبواستبالشجاعةاالعترافهذايؤكد
القضاءإمكانيةيذعيوهويحلمكاذليولحيبأذ0االحتاللمتدومة
قمداالحتاللجشعضالتبإظهار0المغربيةالمقاومةعلى

لهتلميذأكانالذي0ذاتهكيومالجزالوهذاالكان.تخويف
:بقولهسياستهنيرأيهيبدي0ماعديهأقربومن

كقوله:بترديدهاليوعلييتباهىكانالتيالعبارات~إن
اافتحوإن0امتعمالهاااإلىاللجوءعنيغنيالقوىاااستعراض

تمامأتطبيقهايمكنالعباراتاا»كتيبةتعبئةمنخيرللعملورش
خصمناإنالموت.حتىاستقاللهعنالدفاعفيشديدشعبعلى
باونويقبللهاهحدالشجاعتهافريقياهشمالفيمحاربأشد
فيحياتهحتىويسترخصوبعاثلتهبأموالهالتضحيةعلىترذأ
إعجابناتستحقبطوليةبمقاومةواجهونابةالمغارحريته.سبيل

إالعرفماماضفيثابتةأصولهامقاومةوهيوتقديوناء
اا.االستقالل

المغربيالشعبشغلتوالظلمالغزوضدالمقاومةحرب
قادهاولقد.6934عامأواخرفيإالتنتهولمقرنربعمدة)كمله
األطلس.جبالفيالزيانيحموأوموحامثلأشارسزعماء
بينمنبرزءاالحتالللقواتاستسلمتالتيالمناطقوحتى
البالدهتحريرميبلفيجاهدواالمقاومةحربفيأبطالسكانها



تحريرحربوبطلالريفأميرالخطابيالكريمعبمحملمثل
كانمماوجودةعددأأقلبأسلحةخالدةمعاركقاداأليالمغرب
حربأظهرتوقدفرنسا.وحليفتهاإلسبانيالعدوعليهيتوفي
الذينالمقاربةوشجاعةالمغربيةالوطنيةقوةىملللعالمالريف

واالستقالل´~~.الحريةسبيلفيحياتهميسترخصون

بحربالشأنهوكماالمسلحةالمقاومةأنالقول»وصفوة
وفيالقتالفيبطلالمغربيالشعبأنعلىقاطعدليل0الريف

الذيالشعبوأنءوالشرفوالحريةالوطنأجلمنالتضحية
أيمنأكثروعازمأحيأزالالاألجنبيهالغزوبالسالحقاوم
مسارهاستردوطنفيوسيادتهحريتهاسترجاععلى0مضىوقت

االستقالل.طريقعنالطبيعي

30عقديخصفيماللقانونوالمخالفاألحاديالطابع_3
:69ط2مارس

:6966فبراير29يومقائأل<ليوعليصرح
التاريخفيعريقةامبراطوريةأمامالمغربفيأنفسناااوجدنا
منلونكلرافضةالغيرة«أشلاستقاللهاعلىغيورةواالستقالل

تتوفرءقانونيةدولةا~خيرةالسنواتإلىكانتالعبودية.ألوان
ءبالخارجمشلوهاولهاءالموظفينمنتراتيتةهيشةعلى

اعلموا..موجودة.أغلبيتهاتزالالالتياالجتماعيةومؤسساتها
كانواالذينالساميناألشخاصمندعلالحياةقيدعلىيزالماأنه

مذكرات:كتابراجع؟الريفوحربالخطابيالكريمعبدموضوعفي)6(
الجزءالمغربيةالتحريريةالوطنيةللحركةالسياميالتاريخ.وجهادحياة
.6983.و..حم.م؟الوزانيحسنمحمدبقلمالثاني



بسانءالمستقلالمغربسفراءيومنا»قبلأعوامستةحدودإلى
كتابيرافقهمءوباريسومادريا»ءوبرلينولندن»ءبترسبودغ
للندندأتفاوضواواسعة»ثقافةلهمرجالءبالسفارةوملحقون
حسلهمالذينربييناألوالدولةرجاالتمعالمساواةقدموعلى
اا.السياسيةالشؤونفيوذور

وصفهالذيالمغرببهذافرنساحمايةصنعتفماذا
اقتطعتثمءوتجزثتهوحدتهفصمإلىأوألعماتإنهاليوعلي)

وشوهتهونهبتهأرادت»ماأطرافهمنوأخذتشاءتمامنه
.وظلمتهوامتغلته

مارس30عقدللحماية»ااالقانونيةااالوثيقةإلىاألنولننظر
التوقيعأنيرىالمغربيالشعبإنالحين»فيونقول6962
معتمامأيتنافىكانحفيظ»مواليالسلطانإلىنسبالذي

أنللسلطانيجوزالأنهعلىتنصالتيللبيعةالشرعيةالمقتضيات
الدولمعوموضوعاتهاطبيعتهاكانتمهمامعاهدةأيةيبرم

للشعبالشرعيينالممثلينبرأيمسبقأاألخذدوناألجنبية
جانبمنوفرضكتبالحمايةبعقديسمىماولكنالمغربي`~´.

إلىوالمدنيونالعسكريونمشلوهالجأالتيفرنساطرفمنواحد
السياسيةوالمساومةوالتهديدالديبلوماسيةوساثلجميعاستعمال
التيربيةاألوالدولتآمرضحيةذهبالذيالسلطانتوقيعالنتزع

مواليخلععناإلعالن:6(9صإلى6(5صمنأسفله.راجع(ا)
ده_)المغربيةالوثائقالمصدر:حفيظ.مواليوبيعةالعزيزعبد
لورو.إرنيستنثر.6رقم»64المجلد»50ء60دء«ءدهدءه0ادءه

.1559باريى،



المغرب.موفوعفيوعالنيةسريةمعاهداتبينهافيماأبرمت

0ماتيسة1912مارس30عقدعلىللتوقيعكاذإن0لذا
األمرنإذ0حفيظموالياألسبقالسلطاذبأخرىأوبكيفيةااااتلزم
بعقدمتمتكأيبقىالذيالمغربيللشعببالسبةكذلكليى
دوزدولياتفاتىأيإبراماللطاذعلىقطعأيمعالذيالبيعة
الجيثرثورةيفسرماوهذالألمة.الحقيقيينالمملينموانقة
وهذا06962مارمى30عقدببأعلماعدماالمغربيينوالشعب

اشهادة:بهذه0بعدفيمااإلدالءعلىليولحيإقدامبررما

فيعريقةامبراطوريةأمام0المغربفيأنفساوجدنا...اا
اا...واالستقالل.التاريخ





االنيالملعو
العزيزعبدهواليخلعومامو

:األولىالوثيقة

لكبارفاسسكانمشلووجههالذيالسؤالنصيليفيما
العزيز.عبدمواليالسلطانشأنفيالعلماء

والسالموالصالةللمتقينوالعاقبةالعالمينربشهالحمد
األبرارآلهوعلىواآلخرينليناألوميلمحمدسيدناعلى

خيار.األالمنتخبينوصحابته

.اثهورحمةعليكمسالمكافةفاسعلماءسادتنا

احتاللمنالمغربيالقطربهذاحلمايخفاكمفالوبعدى
ومدينةمظهربنيوعيونوفجيجكقواتنواحيهجلاألجانببعض
اختاللعننشأاحتالألآخربعدموضعأالبيضاءالداروثغروجدة

أجناسلبعضومواالتهماالستعدادعنالوالةوتقاعداألحكام
المسلمينإدخالإلىتؤديشروطأمعهمعقدواحتىاألجانب
بماواألمصارالقرىمماثرفيلهمالتصرفيدوبسطحكمهمتحت
فيبالترتيبالزكاةكإبدالالشرعيةاألحكامإسقاطمنعنهتسبب
ساثرفيالربىإدخالإلىالمؤديالبنكواحداثاإليالةساثر



ءوالعمومالخصوصلدىءمعلومهومماذلكوغيرالمعامالت
مصالحهاغيرفيوصرفهااألجانبمنالعظيمةاألموالكاستالف
البوليسوانزالعمارتهبعدالمسلمينمالبيتخالءعلىزيادة
كليدمنالسالحسلبدواهيهأعظممنياللالمراسيببعض
اإليالةأبناءمنواحاكليعلمهاالتياألهورمنذلكوغيرمسلم

الشاريةقبيلةأهلالغزاةلمقاتلةوتوجيههجيشكتجهيزالمغربية
الرعيةتحققتحتىلهوانتصارأالبيضاءاراللاحتالللجيشإعانة
وبقيالقلوبمنهففرتكليأعجزأبأعورهاالقائمأميرهابعجز
بعضهميأكلفوضىوالبواديالمدنساثرفيذلكبسببالناس
التخلصكيفيةوماالعضالالداءهذاعنجوابكمهوفما.بعضأ
وبقيذلك»علىالحالدامإنوكيفاالضمحاللتحققمعمنه

أمكلههذاتحقيقمعخلعهيجوزوهلهنالك؟فيمامنهمكأاألمير
أجناسبعضأيايمنوربقتكمربقتنايخلصبماأجيبرناال؟

الحرامالقعدةزيوعشريثامنفيوالسالم.مأجوريناألجانب
.وألفوثالثمائةوعشرينخمسةعام

كبارمنشخصأوعشرونخمسةالسؤالهذاأمضىوقد
نفسفيوحضر.واللمعليينوالعدوةلساألندحوماتأهل

أنهمواعترفواالمذكورةالحوماتأهلجلالمذكورالتاريخ
عنالبحثفيعنهملينوبواالسؤالعلىالحمضيناألشخاصانتخبوا
بأسفلمثبتةوثيقةفيكماالمذكورالسلطانفياالسالمحكم
.السؤال



:السؤالعلىالموقعون

اااااألندلسحومةأمحيان
(مقدمالراميبوجيدةميديبنالتهاميالحاجالمقدم

.األزهر)إدريسمواليفريح
.الصقليإدريسمواليبنسليمانسيديالشريف
.القيطونياإلدريسيالوافيبنإدريسمواليالشريف
.األمرانيجعفرمواليبنالعباسمواليالشريف
.األندلسيالصغيرةمحمدسيديبنأحمدالحاج
.بنيسالعربيالحاجاألمينابنبنحمادالسياألمين
.برادةامحمدالحاجالتاجربنالطيبالسيالتاجر
.األزرقالعربيبنمحسنسيديالرميشيخ

ااااالعدوةحومةأمحيان

.األمرانيحمادميايبنالغاليسيديالتاجرالشريف
.مخلوفبنالطيببنالرحمنعبدسيديشياب
.برادةعليالحاجبنالعيساويالسي
.حدةبنالرحمنعبدالحاجبنأحمدالسي

.ويلالسافضولبنالحاجبنالعربي

اااااللمطيينحومةأمحيان
.الطاهرالعباسسيديبنإدريسسيديالشريف
.الصقليمحمدسيديبنمحمدسيديالشريف
.البلغيثيبناصرسيديبنمحمدسيديالشريف
.العلويمصطفىمواليبنإسماعيلمواليالشريف



.الوزانيالحسنمواليبنالراضيسيديالشريف
.العلويعمرمواليبنالعربيمواليالشريف
.الهاديبنمحمدسيديالشريف
.الصنهاجيالحسينبنمحماالحاجبنإدريعىالحاج
.الغماأقاسمالحاجبنالمكيسيدي
.العيديعمروبنمحمدسيدي
.ليالفيالالمعطيبنمحمدالحاج
.دليالتاالطالببنإدريسسيدي

:الثانيةالوثيقة

:ونصهاالسلطانارتكبهاالتيباألخطاءتشهدوثيقة
اثهرسولمحمدوموالناسيدناعلىوالسالموالصالةشهالحمد
.وصحبهألهوعلىعليهاثهصلى

أمحيانمنوكلهمتاريخهعقبأسماؤهمالموضوعةشهوده
بأنيشهدونوغيرهموتجارهاورؤساشهاورماتهاوشرفاشهافاس
وطبعأشرعأمنكرةأموومنهصدرتالعزيزعبدمواليحينهاألمير
النهاروأطرافالليلأناءاألجانبأجناسلبعضوميلهمواالتهمن

وتبديلالعالمينربيرضيالفيماالمسلمينمالبيتوتبذير
هوالذيللربىالموجبوالبنكالترتيببإحداثواألعشارالزكاة
ذلكبسببانحلتحتىيرضىالبماواالشتغالالذنوبأعظممن
تمكينإلىالحالوأدىالمسلمين~عوتفرقتالدينعرى
ونواحيهاتواتعلىاستولىأنإلىبالدهممناألجانببعض
يستأصلوكادالبيضاءوالدارووجدةمظهربنيوعيونوفجيج



تحكمنيهالذيالبوليىكلهذلكمنوأعظمالملمينبالدات
حتىأيديهممنسالحهمو«عالملمينرقابعلىالصارى
جيوشأجهزوقداالنعدامإلىوتميراإلسالمشوكةتمسزكادت

لمجيهنيسالفرجسقاتلواحينيقاتلهمبالشاريةللمجاهدين
عهونرتالعابرعلىالمقروءةثرالطهانيبإتوارهالبيماءللدار
يعاينلمابالمعديةعلمهمنيذلككلفوضوبقوارعيتهجل

وغيرهمالعدلأهلألةعلىالمتفيضالفاشيوالماع
التاريخغدنيلساثلهامهممؤولةشهادتهمتيأتوبمضمه
~مال..

.ئمخص~ئأمنأ~وأوضرور

لثة:الثاالوثيقة

:نصهوهذاالخلعوجوبويتضمنالعلماءجواب

والنصرالعزألويةوناشرباليسرالعسرمبدلتهالحمد
فضلكلمحرزمحمدوموالناسيدناعلىوالسالموالصالة
السعادة.بدوروصحابتهءالسجادةتيجانألهوعلىوفخرء

الخلقومنشىءءوملهمهالحمدمستحقاتهحمدبعدأما
وحرزناعليهاحتوىماوفهمناحولهسؤالكمطالعنافقدءومعدمه
قدكانأميركمالعزيزعبدمواليأنفيهفقولكمءوقولهلفظه
األجانببعضدفاععنوعجزءوالقوأنالسنةيخالفبمااشتفل
بالفعلتمكنهمإلىأدىمامنهصدربلالمسلمينثغورعن

غيرإلىمبينومتضحمحولهأسفلبالموجبمثبتذلكحسبما



مل~ة«الكلمدوريهرالتي0المكرةاألهورمنذلك
.وتولهحكنفوذوعدم0لعزلهمو~األهورمذه

فيجبذكر<ماثبت~للمراب:العونقواةفالجواب
ونعلهتوهيفز0الملمينبأموويقومممنغيرهوتوتعزه
المرابطعلىوالبل0الشر~التواعدعلىتجرلمإماتلكوز
وعنخلع0عنهتقاعدإذمانيهيعتبراإلماملكوز0المرعية
خالةعنعبارةاااإلمامةشلموذ:ابنتالدنن.المظمىاإلمامة
الرعتوانينإتامةني0والالمالعالةعليهللرسولشخص
وثروههااااألمةكانةعلىاتباعهيعبوجهعلىا~و~
خلعهعنالمسؤولوهذاكالمه.آخرإلى0متعليهاالمتفق
جميعنيعاكتواعدعلىيعرلمإذالمذكورالعابهعنخارج
يختلماكل~المتفقآلبباوبا~الكي:وتالاألعور.
الكي:علىحواشيهنينينالعاررأستال.11اإلمامةمقمود~

~مناعتبارهويبني0بالممالحالقيامعنالهجرفياايدخل
الموا~وني.لىاانيوسرأتدريوجد~واماقسبةكوه

مهيوجدأذمليوجبهلببوعزلهاإلمامخلعولألتوشرحها
الخ.0الدينأمووواتكامرالملمينأحوالاختالليوجبما

مجهودهميبالغواأذالملمينعلىفيجبوسلموهاأليةو~
استيالءمنأعظمالأهيغفىوالالملمينعنالمرردنعني

يركنممناالنتقامعليهميجبكماوييناألروباجاساألبعمى
الياوجل:عزاهتالويواتيهم.إليهمويتحببويواليهمإليهم
تال(اآلة).أولياء»والمارىاليهودتتخذواالآمواالذينأيها
المتوليوذلكبهم.واالمتمارلهمكالمرةالمفرينبعض



المسلمينعنعللدفتحركوماالعجزوأظهروقاربهمواالهم
بالدعلىاألجانببعضاستيالءعنمكتبلبغمزولو

الأنهيخفىوالالسؤال.فيالمذكورةكاألماكنءالمسلمين
ذكر»حسبماالمسلمينبالداتعلىاستولىإذاشهادتهتجوز
إلىااالمهادنة)اولالمامخليل:الشيخقوللدىالزرقانيالشيخ
ااأوالزرقاني:قالاا.مسلمبقاءكشرطعنخالااإنقال:أن
للصوابيلهمناسبحانهواته.االهمخاليةالمسلمينحريةبقاء

والفعل.القولمنيرضاهلماويوفقناالفصلوالقول

أسماؤهم:األتيةالعلماءأمضاهوقد
الكتانيالكبيرعبدبنومحمدالعراقيرشيدبنمحمد

وعبدالشامي،محمدبنالحفيدومحمدالمواز«بنوأحمد
وعبد0العمرانيالحسنيالسالموعبدالهراري»محمدبنالسالم
زغياليامحمدبنوالطاهرالخياطابنمحمدبنأحمدربه

العباسبنالمهديبنوأحمدمغاري»األالجالليبنوأحمد
يوني«القرأحمدبنومحمدكنون»التهاميومحمدالبوعزاويآ

الرحمنوعبدالعلوي»بلاإلماميإدريسبنانهوعبد
غازيالسالموعبدالشاميحفيدبنومحمداإلماميهالقرشيابن

الزريقي.العزيزعبدابنوأحمدالشاميوأحما

:الرابعةالوثيقة

:ولفطها0الخلعوثيقة
ناسأهلمنأعالهذكرمنسؤالوقعبعدما.شهالحمد

عهمنيهاالبينأعالهالملتزمأعالالؤالعقبأسماؤهمالمقيدة



االدريسيةالحضرةبذيالعلماءللساداتناسأهلبقيةوعن
تعالىانهحكمعنمحولهممدرالجوابعقبأسماؤهمالمقيدة
استأدأ~~أشيربهأجابوهمبماوأجابوهمأعالهاإلمامخلعفي
حسبماعليهمانهوفواذاأليمةنصوصمنجلبى»لمامنهم

يعدالومنلهمالمشارالساثلوذحينهذاشهدلهالمماربالجواب
واعيانوتجاروشرفاءفقهاءمناالدريسيةناسأهلمنكرة

وأعلواأعماقهممنلهالمثاراالمامبيعةخلعواأنهموغيرهم
مصالحهمفيويجتهدبأعورهميقوممنألنفهمواليظبذلك
بالباتيجلهموعرفوبأكملهقدرهعارفينتامينوإعالنأإشهادأ
السالمعبدمحبهأقحمبذلكوأعلواالحقأعالهالسهرمتموني
.ودعاثهماشكلهماالحسي.اليلغييالعربيبنوأحمدغازي



الثالثالملحق
الحفيظعبدمواليبيعة

)6908يدير6325/5عامالحرامالحجةزي(فاتح

أميرموالنابنالحفيطعبدموالناالمعاليأبوبويع
فامىأهلجميعمنناسخة»أيةخيراثهجعلهالذيءالمؤمنين
وكبراثهموقضاتهموعلماشهمورماتهمأشرافهموساثراإلدريسية
وعامتهم»وخاصتهموأعيانهموصلحاثهمومرابطيهمونقباثهم
كلهمفبايعوهبيعتهالجميعتقلياعلىالجديدفاسأهلوكذلك
للمجديشيدالذيوالعدلوالديانة»والعفافواألمانة»األمنعلى

الكلوأمضاهابنواحيهمالتيالقبائلساثرإليهاوندبواءأركانه»
سلكفيواالنتظاموالطاعة»السمععلىوالجميعيالمجموعي
واليسر»والعسروالسر»الجهرفيبهيدينونإمضاءالجماعة»
.وطوعأمنهمرغبةوالتزموها

كتبفيبينتالتيالشرعيةبالكنايةالمتصفوهوالوكيف
فينجدةذاوضبطها»األهورمصالحإلىمهتديأيكونبأنالفقه
على:)...(الثغوروسدالجيوشتجهيز



الشروطمنبهمأفرمارفعفيجهدهيسقىأذ_6
والسلمتهاوالعليهااألمةتوافقلمحيثالخزيراتفيالحادثة
يباشرها.كاذمنبأمانةوفيت

منالمأخوذةالجهاتاسترجاعفيوسعهيعملوأذ_2
المديتينمنالمحتلالجسإخراجيباشروأذالمغربيةالحدود
لبيضاء).والدارا(وجدةبهمااحتلاللتين

الحماياتدسمنرعيتهتطهيرفياثهيستخيروأذ_3
دعتوإذاألمة.أموونياألجانبإثارةاتباعمنوالتزيه
المسلمينإخوانامعفليكنتعاضدأواتحادإلىالضرورة

المستقلة.اإلسالميةالممالكبقيةمنوأمالهمعمانكآل

أمووفياألجانبمعفةمفاويوجبماعرضوإذا_4
_كمالألمةبهالصاعبعدإالمهاأمريبرمفالتجاريةأوسلمية
_حتىاألول)(الحسللذمةالحافظالمقدسسيدنايفعلهكان
نيوالعوائدهافيوالدينهافييقدحالبمامنهاالرفىيقع

سلطانها.استقالل

وساثلالتخاذالشريفةوجهتهاتهأيدهيرجهوأن_3
فيهتصرفماأهمألنهاوالعبادىالبالدعنللمدافعةاالستعداده
.والجباياتالذخائر

.المكوسضرربرفعوالنفرس»العيونبفضلهيقروأن_6

حرماتهمعنبالذبرعاياهوكافةخدامهرجاءويحقق_7
حقوقهموخياطةدينهموصيانةوأعراضهموأموالهمودماثهم
الوظائفوتقويمالعلمنشربزيادةوشعاثرهاالسالممعالموتجديد



أهلوانتخابالقديمعملهاعلىاألحباسوإجزاءوالمساجد
.ينيةاللللمناصبوالورعوالمروءةالصالح

وتركالشرعية»الخططفيخولاللعنالعمالوكف_8
مراداتهمبتنفيذالرؤساءالستبدادالمستلزمالجمعمنأحدثما
.واألغراضالقضايافي

الخاصاألمرفيكفايتهعلىالمسلمينواعتماد_9
العلموأهلاألشرافمقاديرواعتبارالصالحين»وتقريبءوالعام
المبراتمنلهمعهدماعلىالحرمةذويوإقراروالدين

.واالحترام

.والراشينالمغترينواخساءالكالحين»وإبعاد_60
.المقدسينأسالفهومنمنهوهتعودبماالمؤمنينومعاملة

مآثروتجديل.واألناةوالرفقوالحلمالعفووايثار_66
.والثباتالعزحالةفيالخير

مملكتهأهلحملاثهأيدهبسيدناالظنوحسن_12
لجاللتهعواصلأنعلىءالمنيفةبيعتهبكريمالمتيمنينالشريفة»

عنايةإالبهممايكشفالأنهمعالمين.مضرتهفيهمأثرتبما
.وهمتهالمنصورموالنا

عمومأعنهمفيهبماأنفسهمعلىأشهاوا)...(
.وأكملهقدرهعارفونوهمخصوصأعقبهأشكالهموالواضعون

.وألفوثالثمائةوعشرينخمسةعامالحرامالحجةزيفاتحوفي





محياةموجز
الوزانيمحسنمحمد

.191~يديرفي(المغرب)بفاسولد_

:والثانويةاالبتدائيةد«استه

(ساتيةخيارسيديالقرانيالكنابمغيروهودخل_
.بفاس)األماتي

ويتعلمعمريأتكويأليتلقىاللمطيينبمدرسةسجل_
.الفرنسيةاللغة

مواليثانويةدخلاالبتدائيةالهادةنينجاحهبعد_
.سزاتأرعبقيحيثبفاسإدريى

الديبةمعلوماتهنتتخامةعربيةدروسأيتابعكاذ_
.والعقدية

بالرباطكوروبلييالتحقفاسبانريةدرامتهإنهاءبعد_
.الفرنسيكانيينبداخليةأثاءهمايقيمكاذعامينبهو~

هيأحيثباريىإلىسافرالمانويةدراستهإنهاءقبل_
.لماذشارليسيفيالبكالوريا



:العليادارسته

الياسيةللعلومالحرةالمدرسةني1927سةانخرط.
.مهامغربيخريجأولكاذالتي

:نيأرمركما
.فراسدوكوليج.
.الصحافةوبمعهد_
.الرتيةاللغاتوبمدرسة_
الدوليةالياسةنيمعلوماتهعمقبباريىمقامهأثا،ني_
كانتالتيالدوليوالقانرذميالدبلوماالتاريخدروسعلىبإتباله
.االلالم(كارنيجيمؤسةتظمها

:لياسيةواالقافيةنشاطاته
أنريقياشمالطلبةجمعيةتأسسفيشارك_1927
.الجمعيةهذهمكتبنيعضووهو0الملمين

أفريقياشمالطلبةلجمعيةالعامالجمعانتخبه_6928
عامأأميأ6928ديسمبر16يبباريىالمعتدالملمين
قاموقد.يدهبخطومومعمكتوبالمداوالتومحمر.للجمعية
المغاربأتطارشبابفيهادعاهامةبمداخلةالجمعهذاخالل
.واالتحادالتآزرإلىالالثة

إرسالبباريىالعربالطلبةبعضمعبتعاوزنظ_1928
فيالجاعبمدرسةأرامتهملمتابعةبةالمغارالبازمنبعةأول

.فلطين

نحاداالجمعيأنأسبسرفيفعاألمئاركنهثارك•6929



الدينصالحمحمدهولهارئيسأولكانالتيبباريسالعربي
النحاسحكومةفيالخارجيةالشؤونوزيربعدفيماأصبحالذي
يقياااألفرالشمالااكوكبجمعيةفيعضوأوانخرط.بمصرباشا
.6926سنةالحاجمصاليأسسهاالتي

سيدنامسجدبهدمبفاسمقامهأثناءعلم(شتنبر)_6929
0الصهاينةمعبتعاوناإلنجليزيةالقواتطرفمنبفلسطينعمر
وؤجهتالتوقيعاتباالفأمهرتعريضةشكلفياحتجاجأفنظم
لهذهالمحركبصفتهتعرضوقد0البريطانياألولالوزيرإلى

.االستعماريةالصحافةطرفمنحملةإلىالعريضة

.المغربإلىورجعبباريسالعليادرامتهأنهى_6930

ءبفاسبالقرويينالجمعةصالةبعداااااللطيفقراءةنظام_
صدورعلىاحتجاجأالشوارعفيشعبيةمظاهرةرأسعلىوخرج
.)1930ماي66(البربريالظهير

وحكمالبغداديىابنالباشاجلد»المظاهرةهذهأثرعلى_
.تازافيقضاهاأشهرثالثةبالسجنعليه

.بفاساإلجباريةباإلقامةألزمالسجنمنخروجهوبعد_

حضورمناإلجباريةواإلقامةالسجنبسببيتمكنولم_
المنعقدالمسلمينأفريقياشمالطلبةلجمعيةاألولالمؤتمر
.193~غشت2~يومبتونس

علىحصلأنبعدفرنساإلىمتوجهأالمغربغادر_6936
.شهرينصالحيتهمدةتتجاوزالسفرجواز



ااعاصفةبعنوان:كتابأبباريسقاثهأصلمعبتعاوننشر_
األوساطمنبتأييااابربريةسياسةأخطاءأوءالمغربعلى

للحكومة.االستعماريةللسياسةالمعارضةالفرنسية

اامواليعنبباريسمحاضرةألقىمارس)64(_6932
اا.المغربيةالنهضةأبياألولالحسن

شكيباألميرمعتعاونحيثجنيففيأقام_6932
د)7أا«ا(»هااالعربيةاااألمةمجلةفيمقاالتونشرءأرمالن
.ا.5ءط»»

.السياسيةنشاطاتهبسببسويسرامغادرةإلىاضطر_

العربيةااالجمعيةتأسيسفيشاركحيثمدريدإلىتوجه~
.)6932(جواناااإلسالمية_

)6932فونبرأكتوبرى(سبتمبرىوتطوانمبتةفيأقام،
برنامجأمعهمونسقالشمالفيالمقاربةبالوطنييناتصلحيث
.للعمل

لونكيجانووبيرمعباريسفيشارك(جوييى)~6932
.مهمةمقاالتبانتظامفيهاوكتباااامغربمجلةتأسيسفي

حولتحادثحيثريدملإلىتوجه(ديسمبر)_6932
.اإلسبانيةللجمهوريةدالجلالقادةمعوالثقافيةالسياسيةالعالقات

عبربرحلةفقام.بطنجةمارأفاسإلىر~(يناير)_6933
فامى»فيومظاهراتاجتماعاتخاللهانظمالمغرب

.البيضاءارواللءوالخميسات



~عمارالشهيرةالجريدةفامرنيأمدرغشت)4(.6933
.بالقرنيةااالشعب

تصرالصربتهييهفاسفيقامشتنبر)23•69(ر1ىرو

أ~فيمنهياللالمسلمينأفريقياشمالطلبةلبهميةالثالث
ا_فاة

68العددالمحكمةحجزتأنبعدديسمبر)8(_6933
ااإرادةجريدةالوزانيحسنمحمدأصارااءالشعبااعملمن

ااعملجريدةسيستالوزانيحسنمحمدأعطىوقدااالشعب
خطيرأسالحأالمغربيةالوطنيةالحركةااالشعبااإرادةوااالشعب
هذهبفضلالمغربية.المطامحلتحقيقالوقتنفىفيوفعاأل
وبعض0الحمايةإزاءحقوقهماكتشافمنبةالمغارتمكنالجرائد
لمبرراتها.الحقائق

فيبفاسالوزانيحسنمحمدحضرا(مارس~6934
والمواطن.اإلنسانحقوقلجامعةالمغربياالتحادمؤتمر

علىبالتحريضاالشعب(عملاتهام(ماي)_6934
الخنقسياسةإلىوجومحأذلكفكانالصدورمنومنعهاالشغب

~التح.

الحزبمؤتمرالوزانيحسنمحملحضر~6934
كامألتقريرأالفرنسيينأصدقاثهإليووجهاإلسبانيىاالشتراكي

المؤتمر.هذاأشغالعن

الجمعالوزانيحسنمحماحضرشتنبر)68(_6934



الواقعبالضغطللتشهيراإلمبرياليةضدالرابطةأقامتهالذيالكبير

تونى.في

اثنينثانيالوزانيحسنمحمدكانديسمبر)(فاتح~6934
فيالفرنسيةالحكومةإلىااالمغربيةاإلصالحاتاابرنامجقاما

البرنامج.لهذاالرئيسيينالمحررينأحدوهوباريى.

فيالوزانيحسنمحمدحضرديسمبر)30_28(_6934
اإلمبريالية.ضدللرابطةالعاليالمؤتمركسيلبرو

هامأتجمعأالوزانيحسنمحمدحضريناير)66(_6935
بشارعمقرهافيالحمراء(ا)اإلغاثةنظمتهأفريقياشماللعمال
بباويسر._موروتيرانما

جانبإلىالوزاني»حسنمحمدأمبح(مارمى)_6935
اللجنةفيعضوألونكيهجانبينهممنالصحفيينمنعدد

بيرطرن.أندريبرئاسةءالمستعمرةألشعوبلجامعةالمؤقتة

باريسرىفيالوزانيحسنمحمدحضرمايا2(_6935
ءعينيينوهندوسوريين»وتونسيينجزاثويينجانبإلى

ءوالفاشيةالحربضدالشبابلجنةنظمتهاجتماعأوملفاشيين»
شمالفيوبخاصةالفرنسيةالمنتجاتمقاطعةمسألةدرستحيث
أفريقيا.

المؤتمرالوزانيحسنمحمدحضوماي)36(_6936
المؤتمرينعلىفوزع)5.3(.~.(.االشتراكيللحزبالوطني

الشعب~نداءبعنوان:منشورينفيالمغربيةالمطالبوالصحفيين
الشعبية~.الجبهةحكومةإلىالمغربي



علىبفاسالوزانيحسمحمدامتقبل(غت).1936
وروبير0ؤانيروليو0لونكيجازوروبيرءروسيدافيدالتوالي
الحركةإعانةإمكانيةمعهليبحواجاؤواالذينثوري)(نقابيلوزر
معالوزانيفهيأ.فرانكوفمداإلسبانيةللجمهوريةالمغربيةالوطية
إلىالجليلعبدبنعمرمحبةوتوجهللمساعدةبرنامجأأمدقاثه
أطروحاتالجمهوريةالحكومةإلىبجاحقدمحيثبرشلونة

الدوليةالوطيةالجماعةمعوهيأ.بةالمغارالوعليين
.طتعاوذ~ه~)ء(ه5أ)»«ء5.»8أا«ءادأ(»دهأ)«»«ءاددا(ءا«ده

إالالمبرمةاالتفاقاتتطبقأنالجمهوريةالحكومةتردلم
عارضلألعفلكنالشعبية»للجبهةالفرنسيةالحكومةبموافقة
بلوم.ليونذلك

إلىتوجهبإسبانيامدةالوزانيحسنمحمدأقامأنوبعد
جدوى.بدونلكنالقرنيةالحكومةإلقناعمحاولةفيباريس

مؤتمرأولالوطنيالعملكتلةعقدتأكتوبر)23(~6936
بالرباط.لها

فرنسامنالوزانيحسنمحمدرجعفونبرا2(_6936
فيهامتعرضبفاسالوطنيالعملكتلةمؤتمرفيخطابأوألقى
ولمالشعبية.الجبهةحكومةلدىومساعيهفرناإلىسفرهنتيجة
العملفيوفكرالحكومة»موقف)ثرعلىالكبرىأملهخيبةيخف
إاليعتمدواأألبةالمغارعلىبأناقتنعبعدمابالمغربالمباشر
العملكتلةطرفمنمظاهراتعدةحينثذوهيئتأنفسهم.على

الوطني.



حريةحولالبيضاءالدارفيتجمعمنعفونبر)64(_6936
علىالمحرضكونهبتهمةالوزانيحسنمحمدوأوقفءالصحافة

حركاتوقعتو~لونكي.جانووبيرمنالمستوحىاالضطراب
منعدداعتقالعملياتتلتهابالمغرب»مدةعدةفياحتجاج

إلىالحمايةسلطاتعماتالجوتلطيفوألجلالمناضلين.
القمعيةاإلجراءاتورفعورفاقهالوزانيحسنمحمدسراحإطالق
الوطنية.الصحافةعن

العملكتلةحظيرةفيانشقاقالسنةهذهفيوقع_6937
وبالبنياتالسياسيبالبرنامجتتعلقخالفاتإثرعلىالوطني
ااالحزبحركتان:الخالفهذاعنوانبثقللمنظمة.المكونة
الديمقراطيالعصرياالتجد»ذاتااالقوميةااالحركةوالوطنيااه
ااعملالصحف:منلهاكانالتيالوزاني»حسنمحمدبزعامة
العربية.باللغةاا(الدفاعو0الفرنسيةباللغةااالشعب

أعمالالملتزمتينبصحيفتيهاالقوميةالحركةساندت
بسبب)6937شتنبر2(مكناسحوادثعنالمترتبةاالحتجاج
)6937شتنبر24(مراكشوحوادثءانبوفكرواديمياهتحويل
هذهإلىفوكيسوالجنرالرمادييزيارةأثناءالبيانأثارهاالتي

المدينة.

ااالشعبااعملمن22و56العددينحجزوقعوقد
القمعمنموجةخضموفيالحدثين.لهذينالمحمصين
بظهيرونفي0الوزانيحنمحمدعلىالقبضألقيواالعتقاالت

سنوات.تسعنفيهطالحيث6937فونبر



فيابتدأااالذيالوزانيحسنمحمدنفي_6946_6937

.6946مايمتمفيوانتهى6937فونبرستهل

الشورىااحزبالوزانيحسنمحملأسس_6946
أهدافألحزبهووضع.للحزبعاممينكبزعامتهااواالستقالل

:يلىفيماتلخيصهايمكن

هوءاسمهعليهيدلكماواالستقالل<الشورىحزبااإن
ديمقراطيةإقامةبطلوهوالحق»المغربييمقراطياللالحزب
أجلمنالوطنيالكفاحإنالمغربي.الشعبلفائدةبالمغرب
ينفصمالارتباطأمرتبطأزالوماكانءالحزبنظرفياالستقالل
.دستوريةليبراليةملكيةإطارفيديمقراطيةإقامةأجلمنبالكفاح
وإنما0ذاتهحدفيغايةليسالحزبنظرفياالستقاللفإنلذلك
أمرزماممالكةجديدمنوجعلهاالبالدلتحريروسيلةهو

حرمجتمعبواسطةإالتحقيقهيمكنالماوذلكمستقبلها،
سيادةلكلكالمحتويتظهرااليمقراطيةفإنوهكذاديمقراطي.

.واستقاللهااألمة

كعمليةالديمقراطيةالحزبرسالةتأكدتاالستقاللأومنذ
ومصيرالبالدلحياةوحاسمأساسيملحوكعملوطنيآخالص
اا.شعبها

فيالحيةالعناصرجميعجندبمهمتهالحزبيقوم)اولكي
للشعبالديمقراطيالنضاللقيادةالضروريالتجنيدهذااألمة.

لهيالنضالهذافياألساسيةالمحركةالقوىإنالمغربي.
والمثقفين<الفكر«وأهلءوالفالحينالكادحينطبقات



والجماعاتاألفرادجميعالعموموعلى0الصغيرةوالبرجوازية
مصلحةيضعونالذينالقومية»واألهدافالعليابالمثلالمقتنعين

.شيآكلفوقاألمة

فيوعمالشهاالستعمارعنفضألاألماميين»خصومنااإن

المهمةوان.أثكالهابجميعوالديكتاتوريةاإلقطاعيةلهيالبال«ء
علىالديمقراطيالنضالتنسيقفيلتتمثللحزبناواألولىالرئيسية
العمالكفاحمعمباشرة»غيرأومباشرةبكيفيةالوطنيالمستوى
علىالشعبأفرادوجميعوالنساءوالشبانوالمثقفينوالفالحين
الواجهةعلىوباألمماسالضرورية»الواجهاتجميع

.االقتصاديةوالواجهةءاالجتماعيةوالواجهةاإليديولوجية»

المضطهدالمغربليحقأنهوللحزبالعامالمنطلق(إن
فيمزدهرسياستهفيحرمغربإلىاقتصاديأوالمئتثلسياسيأ
إلىوالمتأخرالجاهلالمغربيتحولأنكذلكيجبكمااقتصاده.
االعتباربعينتؤخأأنيجبذلككلولتحقيقءمتقدمعالممغرب

.ااالشعبسعادةءالديمقراطيةءاالستقالل:التاليةالثالثةالمبادىء

عنالمنفىمنرجوعهمنذالوزانيحمنمعمدينقللم
~الرأيجر«ةففيلعزبه.رسمهاالتياألهدافلتحقيقالكفاح
افشامياتهافيمبانتككتب،699(أبريلنيأمبتالتي6العام

مغتلففيهاتناولاساسيةمقاالت~بالفمرات~الشهيرة
الياسةيهمماسواءوالدولية،الوطنيةالساعةموفوعات
فيحقيقيةدروسألتعدالطويلةمقاالتهوانواالقتصاد.واالجتماع

السياسة.علم



جميعالوزانيحسنمحمدرفض(غشت)_6996
خطابهفيالبونإيريكالعامالمقيماقترحهاالتياإلصالحات

فيبةالمغارالوطنيينمشاركةفيوعارض6946يوليو22يوم
.الحكومةشورىمجلس

23مذكرةالوزانيحسنمحمدحرر(شتنبر)_6947
موضوعكانتالتيالفرنسيةالحكومةإلىالمقدمة6947شتنبر

العاموالمقيمواالستقاللالشورىحزببينرسميةمحادثات
أساسعلىالمغربي_الفرنسيالمشكلتسويةأجلمنبالرباط
وطنيمجلسوانتخابالوطنيةالسيادةواسترجاعالحمايةإلغاء
ملكيةأساسعلىقائمأدستورأالمغربإعطاءاألولىمهمتهتكون

.المحادثاتهذهفيالحزبوفدترأسوقدءدستورية

المؤسسينأحدالوزانيحسنمحمدكان(أبريل)_6956
طرفمنطنجةفيميثاقهاؤقعالتيالمغربيةالوطنيةللجبهة
.المغربيةالوطنيةاألحزابممثلي

الوزانيحسنمحمدهاجرينايرا69ال7_(غشت_6936
القضيةلشرحانالبللمنعددإلىفتوجهالخارجإلىطواعيةعن

ءاألميركيةالمتحدةالوالياتءاألوسط)الشرقعنهاوالدفاعالوطنية
وحضرإناونيسيا)ءالهند»ءباكستانسويسرا»البرتغال»إسبانيا،
.وبنيويوركشايو)ء(قصربباريسالمتحدةاألممدورات

العربيالمغربتحريرللجنةمؤمسكعضوشارك_
لهارئيسأالخطابيالكريمعبدمحمداألميركانالتيالقاهرة
الحياة.مدى



العربيةالدولجامعةلدىواالستقاللالشورىحزبمثل_
.بالقاهرة

باندونكمؤتمرفيالمغربيةالوطنيةللحركةكممثلحضر_
.)1955(أبريل

حزبوفدأجراهاالتيالمحادثاتبتسييرلوزانمنقام_
لكوننظرأ)6955اغشتليبانإيكسرفيواالستقاللالشورى
.عليهمحظورأكانالفرنسيالتراب

يوصفبنمحمدالملكجاللةر~عبعلباريسفيأقام_
.المغربيةالفرنسيةالمفاوضاتلمتابعةفرنساإلى

استقاللأنيعتبركانولما.ذلكبعدالمغربإلىرجع_
إلقامةالحينذلكمنذاتجهفإنهءذاتهحدفيغايةيكنلمبالده

تنتظرهكانتالتيالمهامنفسههوحددوقدحقيقية»ديمقراطية
المغربتحريرهوسنةثالثينمنذالوحيدهمناكان:بقوله

تحققالهدفهذاإننقولأنويمكنترابه»وحدةعنوالدفاع
كانوقداستقاللناونكملوحدتنانتمأناألنبقيوقد.جزئيأ
منالكفاحجانبإلىءدائمأيناديواالستقاللالشورىحزب
يتيسحتىديمقراطيةتربيةالمغربيالشعببإعطاء0التحريرأجل
بصفةوالوطنيةاإلقليميةشؤونهدفةيسيرأنالبالدتحريرعناله
.زمةه

أذ.الوزانيحسمحمديقول_اآلذبهأهتمماأول(وان
واذ.غاجلةبكيفيةدستوريةملكيةأنظمةإقامةإلىبكليتيأتوجه
.الحكممنالرعهذايحبذالسلطاذجاللة



المغربيالجمهورمعاالتصالأستأنفأنمنبدالااثم
الجماهيرهذهتربيةهودوريوسيكونحزبيفيوالعاملين
استغاللها.فيالطامعينإلى.نبهها

المغربيالمواطنشخصيةإبرازهياألولىرسالتناااإن
نمودونتحولالتيالنفسيةوالعقدالمركباتمنوتحريره

مطامحهلفهمالشعبإلىالتوجهوجبولذلكالشخصية»
الناجع.العالجلهالنجدأمراضهعنوالتنقيب

تتطلباألنواالجتماعيةاالقتصاديةالمشاكلوانااهذا
المالئمةالحلولعنالكشففيجبغيرها،منأكثراالستعجال

لهداا.

رفاهيةلخلقالبشريةوقواتهثرواتهيجدأذالمغربااوعلى
بكلنقومأذعليايجب0المغربمكانجميعمالحفياقتصادية
فال0عادألتوزيعأتوزيعهوضماذالوطنيموردنالرفعمجهود
لماستعماريأاقتمادأكاذ_الحمايةفترةخالل_اقتمادناأذننهى
الطاممعتحالفواالذيناالتطاعيينوبعضاألجانبإالمهيستفد
التيالمظالمتسويةيتظزالماالمغربيالشعبإذ.السالف
.ااناهجالهذالتحقيقسرتجداألذمذرانيمحيتهاذهب

إلقامةيكافحيكنلمالوزانيحنمحمدفإنوهكذا
ديمقراطيةإلقامةأيضأولكن0فحسبسياميةديمقراطية
6957يديرفيالبيضاءبالدارتجمعنييمزح.لم.اجتماعية
:بقوله

واالستاللالشورىحزبتأسيىمذدائمأكافحا~لقد



سياسيأنظامأليسيمقراطياللالنظامهذاديمقراطي.نظامإلقامة
والعاملالفالححالةإناجتماعي.نظامأيضأولكنهءفحسب
توزيعابتكارأجلمناالجتماعيةمفاهيمنامراجعةعليناتفرض
.ااوعادلةحديثةطريقةوفقالبالدلثرواتومنصفجديد

ألنالعاملة»للطبقةكريمةلحياةمكانةإعطاءمنإذنباااال
كانءوالحريةاالستقاللأجلمنيكافحكانعندماالشغلعالم
.ااالعيشورغدالعدالةالكفاحهذامنينتظر

الوطنيهالتحريرمعركةموازيةبكيفيةيتابعالوزانيكان_
وافنيآومليلية»سبقةراضيفيالبالد.أجزاءااأبوحدةويطالب
ءوالطارسءوالقنادسةبشار،كولومبمثلءالذهبووادي

أنويجبمغربية»أراضيترجعأنيجبوموريتأنياوتيندوف
اا.بالدنالتوحيدالوسائلكلنستعمل

المغربيالوفدالوزانيحسنمحمدترأس~6957نهاية
عضوأوعينالقاهرة»فيالمنعتااألسيرييقياألفرالمؤتمرفي
المؤتمر.لهذاالدائمالوطنيالمجلسفي

الشرقمنكلفييدةعلمراتأقام_6959_69~ال
وسويسرا.األوسط

ولمالمغربي»الدستورمجلسفيعضوأسمي_69ال9
المجلس.هذاجلساتقطيحضر

المكتبأعضاءبعضانفصل_شتنبر)_(غشت6959
معليؤسراالحزبعنواالستقاللالشورىبلنالسياسي
مستحوذينااالشعبيةللقواتالوطني~االتحادبركةبنالمهدي



حسنمحتدفجمعأمل.ومطبعةااالعامااالرأيجريدةعلى
حزباسموغير06960يناير2و6فيبفاسمؤتمرأالوزاني
الديمقراطيهستوراللحزبيسمىفأصبحواالستقاللالشورى
باسمه.الناطقةااالعامالرأي(شورىةجريلوأصبحت

ءللدولةوزيرأالوزانيحسنمحمد_شمي(يونيو.6966
الوفدترأسللدولةوزيرأوبصفتهامتقالته.قامأسابيعبضعةوبعل

االنحيازعدملدولالتأسيسيالمؤتمرفيالمغربيالرسمي
العربي.المشتركالدفاعمجلسوفيءبالقاهرة

وزانينةملعننائبأالورابيحسنمحملانتخب_6969
مغربي.برلمانأولفي

»6962ستور(اااللمياسيتين:جريدتينوأصدر_
يعرضكانوفيهماتحريرهما.رئيسوكان06967اا(السياسةو

.وليةاللأوالوطنيةبالمسائليتعلقفيماسواءأفكاره»

فيبجروحالوزانيحسنمحملأصيب_(يوليو)6976
الحينذلكومنذاليمنى.دهوبترتءالمخيراتحوادث
عدةلالستشفاءاإلقامةإلىواضطرتتدهورالصحيةحالتهأمست
أصابتهقدوأمراضهجراحهكانتواذاوبالخارج.بالمغربمرات
ونشاطهمعنوياتهعلىإطالقأتؤثرلمفإنهاالضعفمنبكثير
اجتماعاتبعقاالسياميعملهتابعفقلالعمل.علىرتهوقل
ةالسائلللوضعيةبالنسبةمواقفهفيهايشرحالمغربأنحاءعبر

التحريريةالوطنيةللحركةالسياسيالتاريخبكتابةوقامأنذاك.
المغربية.



197إمذالمغربيةالمشاكلتجا»الياسيةمواقفهأما
:يليكماتلخصأنفيمكن

:الداخليالصعيدعلى•1

أكرأنذاكيواجهالمغربأذيرىكاذ:العامةا~مة~أ
بلءواإلفالسالفسادفيالترديعميقةداخليةونعيةقبلزيمن

باالنفجار.ومهددةمتوترة

شعورأيلهمليسوكأنيبدونواأسفاهالمسؤولينلكن
البالد.لهاتتعرضالتيوبالتهديداتتخفيهاالتيباألخطار
شيآكلكأنومالمةصحةبأفضليتمتنءيرؤجونفيمافالمغرب

يرأم.ماأحسنعلىيسيرفيه

لالنهيار.وعرضةمتأزمةتظلالداخليةالوضعيةأنغير
باالنفجار.وقتكلفيتهادأزمةوضعيةأنهافيهشكالومما
المأزقإلىسائرةفهياليوموليدةليستأنهاصحيحأكانوإذا
للجميع.بالنسبةلهمنغذ

نرىالوطنيةالحياةمنالحاسمةالساعةهذهففيولذلك
فعلى0كلهابالحقيقةيكنلمإن0الجميعنصارحأنعليناواجبأ
.كتمانهااإلمكانفييبقلمالتيالحقائقببعضاألقل

يزالماءسنةعشرةمتمنذءالمغربأنبهنمرحمافأول
فإنوهكذاءوالخالصاإلنقاذمسلكوعنطريقهعنيبحث
يسيرأينإلىمنزعجين:بلءمهمومينيتساءلونبةالمغارجميع

العمل؟وماالمغرب؟



الدواء)وماالداءأين:هذاومعنى

بسببالحالةتخرجتكلمامتزايدةبحدةتثارأسثلةوهي
علىمصممونونحن:الحكوميةوالمناهجالحالةتغييرمحدم

.عنهااالجابةعناصرببعضاألسئلةلهذهاإلتيان

منمريضأ(ااارجأليشبهالمغربأنفيهشكالفمما
تستأصلكبرى(اجراحيةااعمليةبواسطةبإنقاذهالتعجيلالضروري
علىقادرةجديدةقيادةهوماهرااااطبيبيدعلىوتجريالداء»
.صحيحأصالحأحكمأالبالدحكم

السياسيةالمشكلةمضىوقتكلمنأكثراليومتثاروبهذا
إالتسويتهاإلىسبيلالمشكلةوهيءالمستقلالمغربفي

ءالراهنالسياسيالجهازفيهايتخبطالتياألزمةمنالبالدبإخراج
معاناةفيالمغربيستمرالجوهريةالمشكلةهذهحلبدونإذ

يمكنالالفرغوهذاالعامةالحياةبهتتصفالذيالكبيرالفرغ
فوةتبرزمؤسسةأيةبإيجادأوااالحكممناارهطأيبقيامملؤه

.شعببالديمقراطيةأيوصائيةأواسميةديمقراطيةمسرحها

سابقأعنهاثالمتحلالسياسيةالمشكلةفإنءواحدةوبكلمة
.المغربفيالمسيرةالطبقةإفالسوعنالدولةأزمةعنحقأتعبر
االحتفاظتستطيعالالتيةالقائلالطبقةااإنبعضهم:قال

تدومأنيمكنالوالتيالعملعنتحجمأنبشرطإالبانسجامها
مجرىمسايرةعلىتقدرالوالتي0التغييرعنتمتنعأنبشرطإال

الصاعدةلألجيالالفتيةالطاقةاستخدامعلىوالاألحداث
.ااالتاريخمنواالضمحاللباإلنقراضعليهاالمحكوم



لمعالجتها؟العملكيفمتسائلين:الوضعيةإلىولنعد
المشكلةبإعطاءإالهذاإلىسبيلمنليسأنههيالحقيقة
ولزومأ.حتمأتتطلبهالذيالحلاليوملمغربالكبرىالسياسية

الشعبيمكنأنهونفسهيفرضالذيالحلأنبهذاونعني
وصانعءمصيرهعنوالمسؤولءنفسهقائديصيرأنمنالمغربي
القابلغيرءالمطلقالطبيعيىالحقهذافاسترجاعمستقبله.
عنلغيبتهحدوضعإالللشعببالنسبةمعناهليسأبدأللتفويت
معءكأنهالقوميتراثهتدبيرمنولحرمانهءالعامةشؤونهتسيير

أخذفيحقهيسترجعلمالكفاح»بضراوةانتزعهالذياالستقالل
راشدأ،شعبأبصفتهوذلكءبنفسهنفسهحكموتوليءبيدهمصيره
وطنه.فيوسيدأ

هذهنيالجوهريةالياسيةللمكلةهذاغيرحلكلإذ
الرالعبوممارسةالوطيةالميادةتعنيسكلة.وهيالبالد

الكيبالرفضنقابلهأذإأليمكناالمحها.االتجةالحقوق
الحلولأمحيكونالآخرحلكلعنبهذاممتعينالمطلق
اإلطالق.علىوأفملها

وذاتءاألساسيةالوطنيةالمشكلةفإنهذاءانتظاروفي
العالجمفتاحتعدالتيالرثييةالمشكلةهيفتثتمااألسبقية
كلحلأنإذنالبينالواضحفمنالمغرب.فيالراهنةللوضعية
حتمأرهنهوإنماأهميتها،كانتمهماأخرى،داخليةمشكلة
بكللنوضحبللو.حلوأملأفضلذاتيالمشكلةتلكبإعطاء
صالحأحكمأالبالدحكمغيرليتالرئيسيةالمشكلةتلكأندقة



بكلبل0وجرىاتفقكيفماحلهايمكنالمثكلةوهي0رشيدأ
جوهرهافيوطيةسكلةباعتبارهاأمابها.تجدرالتيالجدية
أجلها.ومنمعهابلءاألمةخارجتسويتهاتباشرأالفيجب
البالدتزويدهوواحدطريقغيريوجدالالتويةهذهوالنجاز
مالغيروعلى0جديدلحرازمنبحكمأيمالحوطنيمكم
المغرب.فيسابق

الحكم؟بهذاإذذنعنيفماذا

أبريل20في0الدولةريسإلىمرفوعةميامنيةمذكرةفي
الحلإلىوأشارءالمكلةنفىأثارأذلحزباسبق01965
لحيمسألة0رأيافي00هيكأساليومفالمذلةلها.المالشم
البالدوتمتين0نهاثيأطيأالحظالسيةالحكوميةالتجاربصفحة
0األمةباسموواقعأحقأالحكمتتولىأميلةمحمةبحكومة
فيسياسيةقيادةلهاتتوفروحدهوبهذاوبسدها.0أجلهاومن

االمطالععليهاالتيوالمهامكاهلهاهعلىالملقاةالرسالةمتوى
الوطني.الصالحخدمةفيتتحملهاالتيوالمسؤوليات0بها

فإذلألمةواالجتماعياألساسيالمطمحهذاولتحقيق
وحدههوالبالدفيالقائمالسياسيالجهازلكياذالكاملالتغيير
ذلك.إلىيؤديأذيمكنالذي

والسياسة0ورجالهااألجهزةتغييريتحتمأخرى،وبعبارة
تكونأذيمكنفالذاتهاالصالحةالوطيةالحكومةأماوماهجها.

الخبةرجالمنلفتأذيجبكما0جديدنوعمنحكومةإال
فهمومزايا.وجداراتءمقدراتمنلهمبماوذلكالحقيقيين



ءواستقامتهموكفاءتهم«تكوينهم»بفضلوأهليةقيمةذوورجال
التيوالثقة0العامالصالحخدمةفيوتفانيهمءوفعاليتهم
.األمةمنيستمدونها

لالمطالعمؤهلةالصالحةالوطيةالحكومةتكوزوحتى
علىرسالتهابأداءجديدةجديدةكقيادةوتعمل0القوميةبمهامها
التيوالوساثلاللطبجميعمزودةتكون)ذيجبالبالدهرأس
لحكومة0واحدةوبكلمةوفعالةونشيطةحقيقيةحكومةلكلتكوز
وبجدوى.بالفعلالحكمتتولى

اارجالمنتتأفحكومةكلمعيتأفىالحكومةهذهوقيام
ومنكيفية.بأيةشيآأيليعملواحد«أييدخلهاأياامسخرين
الحياةيطعالذيالفرغيمألأذالصالحالحكممجيآشأك
البالدشقيبينالحواريؤمسأذشأنهمنيكوذكما0العامة
واألمة.الحكومةبينأي0والحقيقيالرسمي

الحلهوالوطيةالحكومةتلكمجيآأذاألمروخالمة
الحكمتظمبيرهاالتيالكبرىالسياميةللمشكلةالوحيد
المغرب.فيالسلطةوممارسة

محاوروذفيهيوجدأذيمكنالالذيالحلهذافانعدام
0والعواطينوالمحكومينالكاوبيننافعحواروال0مالحوذ
البالدفيهتحسالذيالسياميالمأزقإن0أخرىوبعبارة
المقاهيمبتغييريتحققسياسيأمخرجأبالضرورةيستوجب
~ىسياسةنهجيعنيوهذا0الحكممجالفيوادماليب
جمعا،.األمةإليهتطمحالذيالتجديدنهضةتحقيقتستهدف



منباردةثورةبتطيمالقيامرأيا<في0هذايعي0وافحوبتعبير
وبرنامجكسياسةء6962مذ0لهاندعرفتاماالتيهياألعلى
بمهمةوللقيامالبالد.وسدءوثقةبتقديرهتتمتعجديدةلقيادة

تبنيأنالجديدةالقيادةعلىفإذمهمتهاهيالتيالوطنيالتجديد
لمقتمياتالمطابقةالجويةاالصالحاتمنبرنامجعلىمملو
المزدوجالبرنامجوهذالألمة.المشروعةوللمطامح0الساعة
إعادةوهدفه0المستعجلأواألدنىالحدبرنامجمنأوألىءيتألف
األزمةعناالشيآالرفعوتقويمللبالدالمعويالجوإلىالصفاء
الغيةالهزةكلهبهذامحدثأالشعبإلىالثقةوإعادةءالداخلية
ويستمل0المؤجلأواألقمىالحدبرنامجمن0وثانيأءالضرورية

واألجهزةاألوضاعقلبإلىالهادفةالجذريةاالصالحاتعلى
علىيشادمحلهاجديدوطنيتطيمواحالل0عقبعلىرأسأ
جديد.ومجتمعمظمواقتمادمالحةوحكومة0عصريةدولة

الحافرالسياسيللمأزقمغذرأياىفي0يوجدالوهكذا
عينةثورةهيالتياألعلىمنالباردةبالورقنميهماخارج
قيادةوتقادءمكمنظامعلىوتقوم0محيحتفكيرمن~
موفقة.

التياخليةاللاألزمةلحلوسيلةذلكغيرنرىلسنا0نعم
ا~مةلخالصوطريقأ0عقباهتحمدالماإلىالبالدبدفعتهدد

التاريخها؟~أنإلىةميلحرةبصفتهاتطمحالتيالمغربية
فرضأ.عليهاويفرضتتحملهأن

مره0فنرىالمغربفيإصراربكلالمتأزمالوضعأما



قيامبغيةبتغييرهللمطالبةالصوتنرفعأنعليناواجبأأخرى»
حكمايحكمأنفيالمغربيالشعبوبحقجديدهوطنيوضع

ومالكأءالسيادةوصاحبراشدأ»شعبأبوصفهصالحاصحيحأ
لمصيره.

وأموال»وجهود»أوقات»منعليهفيعماالمنرتشكنى
الكفاحبشديدوسيادتهاستقاللهعاتحركوطنبهعوملماوكفاه
فيكاملةحقوقهبممارسةجديركوطنأيءالتضحيةوجسيم
.أبدأحسيبوالرقيبوالعليهوميالوالسياسةالحكم

علىمطروحةفتثتماالتيالجوهريةالمسألةإنوباختصار
الءالداخلفيع~وفكاملجذريتغييرمسألةهيالبساط
ومسألةء_عمنيغنيواليمنالللدستورجزئيتعديلمسألة

وهيسواها«دوناألعلىمنباردةثورةمسألة_نظرنافيالتغيير~
حبلى.بهااأليامتكونقدوأخرىمضتأحداثفرضتهاثورة

ءمتزامنينطورينذاتاألعلىمنالباردةالثورةأنوبديهي
والتطويرهوالتغييروالبناء»الهدمهماءمتالزمينودورين
واإلصالح.والتصحيح

التياالنقالبيةالسياسةهياألعلىمنالباردةفالثورة
دولةالجديدالمغربوتبنيجذورهمنالفسادتقتلعأنتستطيع
التطهيرحيثالجديدةاآلفاقنحوباألمةوتنطلقومجتمعأ
والءالطريقهونظرنافيفهذاءوالخالصواإلنقاذءواإلصالح

سواه.طريق

ماعلىكانماواستمرحالهاعلىلقمانداربقيتإذاأما



عدمنتيجةعقباهتحمداللمامعرفأالمغربفيطلكاذ
عاألوفيزيدأذإآلهذاشأذمنوليى0األمنوعدماالستقرار
إذ:القولوخالمة.تزايدأواالنفجارتفاقمأ،وادرمةفساداء
الفسادأوضاعمنفيههوماتحمليطقيعدلمالمغربيالشعب
جدقبلزيمنأكرأمبحوأنهوالتدهور<واالنحرافوالتعفن
اإلنقاذالتماسإلىبهيدمعهذاوكل0ومستقبلهحاضر»علىقلق

كلإلىالوحيدالسبيلأنونعتقدالجمر.ينأحرعلىوالخالص
بوساثلفعالةجديدةوطيةبورقالقيامهوكوخالمىإنقاذ

نطاتىفيوذلكوالتظيم<الترينوبوامعلةءواإلمالحالكمة
األمةعامرساثرتشملحماسيةشعبيةوتعبة0رائعوطنيإجماع
.وتضحيةجهدمنكلفهامهماأحسمصيرإلىالمتطلعةالمغربية
ماوأفضلأولهووالطمأنيةواألمناالستقرارفماككاذواذا
العادلالقانوننطاقفي_مةتوفر»أندولةكلعلىيجب

تستمدالتيحقأالسليمةوالديمقراطيةءالصحيحةوالمشروعية
العامالصالحخدمةفيإالتكوزوالالعبمنفعألوجودها
الحقيقةفيهذاكلإلىالمؤديةالسيامةبنهجالتعجيلفيجب
أذيجبحواركلأذبصراحةنعلنالحاسبةوبهذه.والواقع
إقامةبغيةوذلك0البالدفيالواعيةالحيةالقواتكلمعيكوذ
أعظميثكلالذيالداخليالفادأوضاعبدلالصالحالكمنظام
ماعلىكاذمافبقاء.وستقبلهاحاضرهااألمةحياةعلىخطر
أجلهمنالتحايلفيواالستمرار0والياسةالحكمفيكاذ

البالديعرضاذإنماوالمراوغةوالمغالطةوالدورازاللفبوساثل
للجميعبالسبةوالمصيرالمقلبموءإلىأخرىمرةوشعبها



وضعإلىيهدفأنيتحتمالمنشودفالحواراستثناءهوبدون
لألمةالجديدةالعامةالحياةنظامعليهايشادأنيجبالتياألمس
والتجديدالتحولإرادةوبمقتضىوميادتها»لهاامتقالعهدفي

الظالمين.علىإالعدوانوالءللمتقينوالعاقبةلديها،

البرلمانية:التجارب

مراجعةمر«عفدموقفأالوزانيحسنمحمداتخذواه
البرلمانيةبالتجاربالمتعلقةهنظوجهةشرح)69(2(الدستور
والمحاوالتالتجاربتلكااومنع:الموفهذافينكتب
علىالتميليةومؤساتهامتوريةالدالعملياتالحظالتعسة
مسختأنهاالحتميةالتيجةكانتوقد0ودرجاتهاأنواعهااختالف

0أنظمتهاوأفسدتسمعتها،وشوهتالبالدهز»فيالديمقراطية
زيغيرهوماإالمنهاتجربلمالتياألمةنفىفيإليهاوأساءت
وجدوى.قيمة

فإناألساسيةمطالبنامنوالدستورالديمقراطيةكانتواذا
ااواالسترةالدمقرطة~سياسةقليلوالكثيرفيمطلقأيعنيالهذا
فيعليهامحكومسياسةألنهاءاليومحتىبالدنافيألفناهاكما

اا.األرينوالفشلالتامةبالخيبةمهدها

اإلنتخابيةالقوائمفيالمواطنينتسجيلبعدميتعلقوفيما
التالي:التفسيرالوزانيحسنفحمدأعطى

االنتخابيةالقوائمفيالمواطنينتجيلفيالنقصكانااإذا
إلىيرجعذلكسببفإنالمنوبيةالناخبةالهيئةفيثغرةيعد

عنالمسجلينوغيرالمسجلينالمواطنينمنالماليينإعراض



ءجهةمنهذاالمغرب»فيمرةكلويجريجرىكمااالنتساب
إقامةهيالغايةإذغاية»الوسيلةالتسجيلفإن0أخرىجهةومن
ءالشعبإرادةمنحقأوجودهيستمدسليمحقيقيديمقراطينظام
مسمىهبالاسمأيكونالبحيثءالشعبلصالحإاليعملوال
وسياستهمالحاكمينلمصلحةومسخرأملفقأيكونالكما

طبقأالحكمشورىأساسعلىيتحققأنينبغيماوذلكالظرفية<
األصيل.اإلسالميللمنهج

الغايةلتلكوهيلةيكوذالالذيالتسجيلأذوالخالمة
ومع0السهبإرادةتزييفبهايرادعمليةمجردهوإنما

الديمقراطيالحكمإلىيمتالالذيالمألوفالذعمنمؤمات
يكنلمإذسابقاتهالهسخرتلماالمؤسساتوتخير0بصلة
لمفهوممثانيتينونتيجتهااالنتخابعمليةتكوزوهكذا0أكر

إذغىءكلمنوسالمتهالتقويتحريةوهواالنتخابومسمول
ويكرذ0العواطينلصالحمهمتهاالنتخابيؤديالهذابدون
كونهعنيخرجوالودعايتهاهالسياسةأغراضلخدمةوسيلة
نفىنيأنهبالذكروالجديرومضللة.مهرجةديماغوجيةمجرد
واذاعةمحفمنالرسميةالدعايةأبواقفيهتعملالذيالوقت
بممارسةالسلطةأعوازيشطكماالتجيلفيالعواطينلترغيب
ممارسةأذنالحظ0الغرضلفىالعواطينعلىالضغوطشتى

وحقالوأيعنالتعبيركحريةاألخرىالديمقراطيةالحقوق
الرقابةبوامعلةعمليأتعرقلوغيرهاالصحفبوامعلةفةالمعار

العامةالحرياتلقانوذخالفأالصحافةعلىالمفروفةالبوليسية
تحرصفلماذا0خاممأبابألهايفردالذيالرسميوللدمتور



االنتخابلوائحفيالتسجيللحقالمواطنينممارسةعلىالسلطة
طيهفييحملالسؤالومواطن؟إنانلكلالتيالحقوقبقيةدون

..الجواب.

الخارجية:السياسيةصعيدعلى_2
الخارجية:السياسةعموففيالوزانيحسنمحمدكتب

المقدسبحقهالتمسكشديديزالماالمغربيالشعبإن
طبقأاالستعماريدوعلىمتعماراالزمنءاغتصبماجاعامتوفي

الالتيالسميمةالمغربيةاألوافيمنوالترافيآالتوسعلسيامة
والمحتلينالغاصبينقبضةمنتحريرهابدونوحدةوالسيادةتتم
أكدكماءوتضحيةثمنمنذلككلفهومهماالزمانطالمهما

غيروبصفةحقبفيروالتنازلبالتخليتتصفسياسةلكلمعارفته
معاهدةلكلوكذلكاألراضي،تلكمنجزء.يعنمشروعة
والترابالسيادةصاحبالشعبغيبةفيلهذاتبرمقدأوأبرمت
المبرماالتفاقوبمناسبةاليوم.لحدالمغتصبأوالمحررالوطني
بكليالحظ6972يونيوفيبالرباطيقياألفرالقمةمؤتمرفي

علىسرأبهاحتفظالذياالتفاقهذانشرعدمواستغرابدهشة
ماحقيقةيجهلزالوماكانبحيثءواضحغيرلسببالشعب
منسنواتخاللوالجزاثرالمغربفيالمسؤولينبينجرى

األمرالخفاء،طيفيكلهاظلتواتفاقاتءومخابراتلقاءات»
مايجهالنالخارجفيالعاموالرأيالداخلفيالشعبجعلالذي
وبعدوهكذاءالمحتلةواألراضيالحدودمشكلةفييتملموماتم
الأمرماكأنألحقةبالدهمخريطةالمقاربةيعرفالشهريننحو
فيالمسؤوليننطالبولهذاكثير.والقليلفيمطلقايقنيهم



الشعبيحكمحتىالمغربيةبلوماسيةاللمخبقاتبكشفبالدنا
وبينة.خبرةعنعليها

والتساهلالتعاونإلىتميلسيامةكلبشدةنستنكركما
اكمقاعدةأساسعلىالسهلةللحلولوطلبأالعواطفمعجريأ
المتسمةالسياسةتلكبنبذونطالببتركها(اقضيناهاحاجةمن

أسسفيالتفكيربإعادةجديدةخارجيةسياسةوبسلوكبالعجزه
مطابقةأكثرلجعلهاوذلكءالمغربيةالدبلوماسيةواتجاهات
ماوهو0واألمةللوطنالعلياللمصالحومراعاةالوطنيةللمتطلبات

بالواقعتتقيدسياسةونهجءمتساهلةعاطفيةسياسةكلبتركيتم
ءوالرجاللألشياءهبالنسبةالتجاربضوءعلىوتسيرءوالحقيقة
وتتعرضهدىغيرعلىتسيرإنماهذ»ءغيرسياسةوكلوالدول؟
.والكارئةالهزيمةإلىالبالدوتجروالخيبة»للفشل

الترابية:بالوحدةيتعلقفيما_3

فيالوزانيحسنمحمدكتبءالترابيةالوحدةيخصفيما
:6975يونيو

ءالتجزئةتقبلالترابيةقضيةوالتوحيدالتحريرقضيةإن_
وجنوبأشماألاإلسبانيمتعماراالعليهيسيطيماجميعتشملفهي
ساثرتشملكماواألقاليم»والجزرالمدنمنوالبحرالبرفي

بالشمالوسيطرتهااحتاللهاعهدفيفرنسااحتلتهاالتيا.صقاع
6958فيالمغربمعالتفاوضأرادتوالتيكلهيقياألفر

وارثةنفسهااعتبرتالتيالجزائرعليهاترامتثمإليه»إلرجاعها
منفرنااقتطعتهفيماالفرنسيمتعمارواالاألجنبياإلحتالل



كذلكهيوالملحقةالجزائرفيبسيطرتهاوألحقتهالمغرب
المنطقةوتقع06830منذاحتاللهامدةالفرنسيبالتراب
بشاربينفرنسابعدالجزائرلدنمنالمغتصبةالصحراوية
المغربحدودأقصىإلىوتمتدغربأتيندونوبينشرقأوالقنادسة
.جنوبأالتاريخية

.سبقيةيعدالمغتصبةواألطرافاألتاليموتوحيدتحريرإن_
ألنها0المغربفيوشأنهانوعهاكانكيفمااألسبقياتجميع
بمعركةتتعلقهذابسببفهيإليه»بالنسبةموتأوحياةقضية
التضحيات.كلمبيلهافىتهونمصيريةوطنية

واألمةكله،المغربتضيةوالتوحيدالتحريرتضيةإذ_
االستبداديحاولأنفردأليأوفريقألييجوزفالجمعاءء
للتهريجأوالحزبيةللدعايةشكلبأيواستغاللهابأمرها

الغوغاي.

غيريعنيالالكاملةالوطيةالوحدةتضيةنيالبتإذ_
المغربحقبإحقاتىفيهاالفصلوان0ودولةوأمةوطأالمغرب
حكوماتءومرتزقتهوعمالشهوحلفاشهاالستعمارباطلوابطال
كيفماخارجيةعظمةأيةتملكهال0أشخامأأوجماعاتأوكانت
بجميعالمغربيالشعبهوإنماذلكفيالعمدةبل0نوعهاكان

فالوحدةالوعلي.الجشطليعتهاوفي0وقواتهووساثلهعالتاته
اثهوليمرث0اثهعدمنإالالصروما0سبيالوالجهادمخايتاء
يصره.من

ضداإلسبانياالستعمارمعوموريتأنياالجزائرتكتلإن_



العربياا)ابالمغربيمىماسياسةفمحقدوعالنيةسرأالمغرب
أذملىالبرهاذفأتام0إليهالمنهوبالتضامنالصميمنيوطعن
خاسرةوورقة0فارغةأمكلورةيكوذأذيعدوالالعربيالمغرب
الجزائرتتوسعأذوتحاولتومعتالذيللمغرببالنهبةخصومأ
بعدأواالستعمارعهانيسواءالمغتصبةأراميهحسابعلى

االستقالل.

ءجهةمنبالتجارب»واالتعاظبالوقاء»االعتبارإن_
منللبالدالعلياالمصلحةوضروراتالوطني»الواجبومتطلبات

فيجذريأالنظربإعادةالمغربيعجلبأنكلهاتقضيأخرى»جهة
ءوالمجامالتالعواطفسياسةبنبذوذلكءالخارجيةمياسته
مواقفهوبتقييمءوالتساهلالمرونةعوىبلوالخياالتواألوهام

إن.والمصلحةوالواجبءالواقعمنوسليممحيحأماسعلى
هوإنماوالتنازالتوالتساهالتاألساطير»سياسةفيالتمادي
ءلحقوقهواهدارالوطن»بقضاياواخاللالن»الخلفيإمعان

عن)نفسنانربأالذيالسياسيالعمىوهوءبمصالحهوتضحية
.بهيتصفموقفأياتخاذعنفضألفيهالوقوع

مضطرأأمبح_لقضيتهووفاءبحقه»تمسكأ_المغربإن_
العربية<ولاللوبعضوموريتأنياالجزائرمنموقفهمراجعةإلى

تجاهمنهاواحدةكلملوكنتيجةوذلكالعربية»الدولوجامعة
المحتل.المغربيالوطنيالترابكاملاسترجاعمسألة

لسانعلى_تخلتاألمميةالحقائقتقصيلجنةإن_
نيابموريتاوجودهاوأثناءللجزائرزيارتهابعدحيادهاعن_رئيسها



وجهةونواكشوطبباريستصريحاتفيعنهاالمسؤولتبتنىحيث
معوقضيتهالمغربضدمعهوالمتواطئيناالستعمارنظر
اللجنةمهمةحقيقةعنبألكفحادءوالموريتانيينثربنالجزا
بطلبالدوليةالعدلمحكمةتحكيمفيطعنأناألمربهبلغحتى
كلاللجنةفقدتالموقفوبذلكالمتحدة.ا.ممهيشةمن

وفشلتاالستعمار»تصفيةلجنةباسموالتحقيقللبحثصالحية
تضمنإنالمغربلدنمنالطعنإلىتقريرهامعرضةمهمتهافي
فيالمغربحقضدوعمالشهوحلفاشهاالستعمارباطليؤيدما

المغتصبة.محراثهاسترجاع

وا~ر3ال~الصادرفيليالمكياالجزائريالبالغإن_
بشكلءيثبتالرسميةالجزائريةالصحافةوكالةباسم6975
اإلسبانيىمتعماراالمعالسافرالجزائريالتواطؤءووقحصريح
المغربوحدةحسابعلىجديدمنوالتوسعالتراميوإرادة
نحووالتحديالتهجمموقفعلىهذابكلمبرهناالترابية

معونزاعهالداخليةشؤونهفيالتدخلإلىوالتطاولالمغرب»
الدوليةالعدلمحكمةنظرعلىحاليأالمعروضالمستعمرةإسبانيا
العملالمغرب»لطلبتأييدأءالمتحدةاألممهيشةطرفمن

الباغي.االستعمارضدحقهفيإلنصافه

ءأمرهيحزمأنالمغربعلىيتقينكلهلهذافنظرأ
إذاالقتضاءهعنابالقوةحقهألخذعدتهويعدعزمهويقوي
المغربيقفأنيجببهذاوعمأليعطى»واليؤخذالحق

هددتكماانسحابمنإسبانياعليهتقدمقدمالكلبالمرصاد
ليكتسحوذلكوالمغالطةالتناورسبيلعلىرسميأوأعلنتهمه



محها.الجالءفورإليهتسلملمإنأرافيه

فيجبتتجزأالتضيةالوطيةالترابيةالوحدةتضيةأذوبما
وبما0وجدحزمبكلالوقتنفىفييعملأنالمغربعلى
بالسعال.وجزر»وجيوبهمدنهالستر-عفعالةوساثلمنيملك

موقفهاعلىالوحيدالفعلردفإذالجزائريخصوفيما
االستعمارمعالعلنيوتواطهاءالمغربمنالمكشرفالعداي
المغربيالوعليالترابحسابعلىالتوسعيةوخطتها0فد»

الحافرنيوأمةوطأالمغربفمدوالبعيدةالقريبةومراميها
كالميةوحربسلبيلجاجنيمعهاالدخولهوليىءوالمستقبل

دولةبمفتهامعهاالترابيالملففتحعلىاالقدامهوبل0عقيمة
وألحقهالمغربيالترابمناقتطعهفيماالفرنياالستعمارورثت
الفرنيالترابنيمدمجكقطللجزائرمالكأكاذوقتمابسيطرته
سة.630منأكرمذ

خلفأالجزائرتحتلهمااستر-عتضيةوفعإلىوالبيل
هو:عميمةمغربيةماطقمنلالستعماروارثأ

وبالغ69_1~15فيالمؤرخةإيفرانمعاهدةإلغاء_1
واتفاتىالمحمديةومحادثات6970مايو27نيالمشتركتلمساذ
تط.المغربعليهايمادةلمالتي6972يونيو65فيالرباط

طقالماجميعاسترجاععلىالمغربعزمإعالذ_2
االستعمارعهدفيالجزائرإلىفمتالتيالمغربيةوالحدود
وبعده.



المغربمن6958فيفرنساطلبتالتيالحقةوالتاريخية
الجزائريةالثورةحكومةالتزمتوالتيإليهإلرجاعهامعهالتفاوض

غيرالترابيمشكلهابتسويةالمغربمع6966يوليو6اتفاقفي
.الفرنسياالستعمارعهدفيالمصطنعةبالحدودمتقيدة

منظمةأيةلتحكيممسبقأالمغربقبولبعدمالتصريح_4
أواألفريقيةالوحدةمنظمةأوالمتحدةاألمم(هيشةخارجية
تاخلهاألنءالمغتصبةأراضيهتحريرقضيةفيالعربية)الجامعة
تقرضتماإلىويعرضهااألجواءعليهايفسدأنإآلشأنهمنليس
أفأتمنالحاضرفيإليهوتتعرضالماضيفيقضاياهإليه

وأنممالو.

إلجراءمحاولةكلسلفأيرفضأنالمغربعلىيجبكما
إنحيثكلهامنعامةشروطهألنالمصيرىتقريربحقيسمىما

والسليموالنزيهالصحيحتطبيقهتمنعأنتستطيعالمتصرفةالسلطة
والتزوير،ءللمغالطةومسرحياتمناورات»منبهتقومبما

.اإلسبانيةالسيطرةتحتمحراثنافيويقعوقعكماءوالتضليل

منالمغتصبةالمناطقمكانبةالمغارإلىالنداءتوجيه_3
تجاههمالتحريريةالمغرببسياسةلتعريفهماالستعماربعدالجزائر

إنقاذفيللمساهمةووساثلهمففوسهمتعبئةإلىولدعوتهم
الجزائريةالسيطرةمنأقوامهموخالصءاالحتاللمنأراضيهم
الفرنسية.االستعماريةالسيطرةبديلة

بكلذلكأجلمنالجديللعملمحكممخططتطبيق_6
.واإلعالموالتوعيةاالتصالمجالفيالمجديةالوسائل



ويرتفع0الوطنيةمسؤولياتهالمغربيواجهكلهتقدمفبما
والتوحيدالتحريربقضيةالخاصةاألحداثمستوىإلىبموقفه
وتسترخصءاالختياراتكلمبيلهفيتهونالتيالوطنيلترابه
.لكمغالبفالاتهينصركمإنقالتضحيات؟ساثر

فأكثرىأكثرالوزانيحسنمحمدصحةرتتدهو_6975
كثيرألهايكنكانالتيكلثومأمالسيدةحرمهبوفاةالتأثربالغوتأثر
.معهتحملتهاالتيالتضحياتبسببواإلعجاباالحتراممن

ودفن0نحبهالوزانيحسنمحمدقضىشتنبر)9(_6978
0أجدادهوبينزوجتهبجواربفامىأسرتهروضةفيرغبتهحسب
للحريةاألولىالدعواتشهدتالتيالحاضرةهذهقلبفي

واألملالثقةفأعادت0الثالثيناتبدايةفيبهانادىالتيوالعدالة
محمدتركوقد.تاريخهمنقاتمةساعةفيالمغربيللشعب
.هامةمؤلفاتالوزانيحسن

ءءم
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:الوزانيحسنمحمدتأليفمن
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التحريريةالوطنيةللحركةالسياسيالتاريخ:العامموضوعها
.)6946_6960(المغربية

أجزاءستة:القلمحرب_

المؤلفكتبهاالمقاالتمنمجموعةالسلسلةهذهتتضمن
موضوعاتحولوتتمحور»6957عاممنابتداءبالعربية
.وأدبيةواجتماعية»اقتصاديةءسياسية:مختلفة

:وتأمالتدراسات_
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(ترجمةنموذجأالمغرب:األمةعلىجايةالحماية_
.عربية)
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