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 على ةإلى من كان يدفعني قدما نحو األمام لنيل المبتغى، إلى مدرستي األولى في الحياة أبي الغالي
. قلبي

أمي :  إلى بلسم الشفاء التي جعل اهلل الجنة تحت أقدامها، إلى التي ربتني صغيرا ونصحتني كبيرا
. الغالية

إلى إخواني و أخواتي الذين شجعوني و رافقوني ،إلـى زوجة أخي الغالية ،إلــى صديقاتي العزيزات 
  .إلى جميع أساتذتي الذين رافقوني طوال مشواري الدراسي،

 

 

     

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

. أبي العزيز: إلى الذي بذل جهد السنين من اجل أن أعتلي ساللم النجاح

 أمي الغالية: حت قدميها و غمرتني بالحب و الحنان تإلى من اخص اهلل الجنة 

 وأم زوجي التي كانت بمثابة أم لي

.  إلى من تطلعوا لنجاحي بنظرات من األمل  إخوتي و أخواتي 

 ،مشواري الدراسيفي  أساتذتي الذين رافقوني ىإلى صديقاتي األوفياء، إل

 إلى زوجي وعائلته الكريمة 

 أهدي هذا العمل المتواضع
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 : مقدمـــــــــــــــــــــــة

   برزت القضية المغربية  منتصؼ القرف العشريف، باعتبارىا مف القضايا التحررية المغاربية، إذ 
 يعد 1956 إلى 1944أف دراسة تاريخ الحركة الوطنية المغربية و نياية الحماية المزدوجة مف 

 .مف األمور شديدة التعقيد، و ذلؾ الرتباط جزء كبير مف الحاضر السياسي بيذه الفترة الزمنية

ـ التي اتبعتيا فرنسا بالمغرب شيد النضاؿ السياسي 1930     و بسبب السياسة البربرية سنة 
ـ شيد 1937تطورات جديدة كاف ليا األثر العميؽ عمى األوضاع في المغرب و بحموؿ عاـ 

المغرب تطورا ميما طرأ عمى الحركة الوطنية المغربية بفعؿ االنشقاؽ الذي حصؿ في كتمة 
العمؿ الوطني، و مما أدى إلى فتح الباب مف أجؿ  تأسيس عدة أحزاب سياسية في المنطقتيف 
الشمالية و الجنوبية التي كانت تحت الحماية االسبانية و الفرنسية عمى التوالي، كما أدت ىذه 

 11التطورات إلي توجيو الحركة الوطنية المغربية نحو االستقالؿ، بإصدار بياف االستقالؿ في 
ـ الذي كاف تغييرا جذريا في مرجعيتيا و في مكوناتيا، إذ انتقمت مف المطالبة 1944جانفي 

 .باإلصالحات إلى المطالبة باالستقالؿ

 : أسباب اختيار الموضوع -1
 :   ومف جممة أسباب اختيارنا ليذا الموضوع، يمكف حصرىا في 

-1944)قمة الدراسات السابقة عف تاريخ المغرب األقصى أثناء الفترة الممتدة مابيف  -
 .في جامعتنا (ـ1956

التعرؼ عمى أىـ مراحؿ تطور الحركة الوطنية المغربية و صوال إلى ظيور الحركة  -
 .االستقاللية و استقالؿ المغرب

 الوقوؼ عمى انعكاسات السياسة االستعمارية في المغرب و كيؼ كاف رد فعؿ المغاربة عمييا  -
  إبراز الدعـ الذي قدمو الممؾ محمد الخامس لمحركة الوطنية المغربية  -
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 :حدود الدراسة- 2

( 1956-1944)   أما فيما يتعمؽ باإلطار الزماني الذي تـ تحديده ليذه الدراسة فقد كاف بيف 
أي الفترة الممتدة ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى غاية استقالؿ المغرب، وىي الفترة التي بمغت 

 .فييا الحركة الوطنية  المغربية أوج نشاطيا و توسعيا

 : إشكالية البحث- 3

كيؼ ساىمت الحركة الوطنية المغربية في تحقيؽ :     وعميو فمحور إشكالية بحثنا تدور حوؿ
 االستقالؿ لممغرب؟ 

 :  و تندرج تحت ىذه اإلشكالية تساؤالت فرعية تتمثؿ فيما يمي

  كيؼ نشأت الحركة الوطنية في المغرب األقصى؟  (1
 ما ىي مظاىر المطالبة باالستقالؿ الوطني؟ (2
ما الظروؼ التي أدت إلى تأسيس حزب االستقالؿ و ما ىو برنامجو و مبادئو وكيؼ ناضؿ  (3

 مف أجؿ استقالؿ المغرب؟ 
 ما ىي الظروؼ التي كانت وراء االنتقاؿ مف العمؿ السياسي إلى الكفاح المسمح؟  (4
 ما الدور الذي لعبو الممؾ محمد الخامس في الحركة الوطنية المغربية؟  (5
 فيما تمثمت األساليب التي واجيت بيا األنظمة االستعمارية نشاط الحركة الوطنية المغربية؟  (6

 خطة البحث- 4

   و لدراسة ىذا الموضوع مف جميع النواحي وضعنا خطة بحث حاولنا في بدايتيا إعطاء نظرة 
كمدخؿ عالجنا فيو نشأة الحركة  (ـ1945- 1934)عامة عف نشاط الحركة الوطنية المغربية 

الوطنية المغربية و نشاطيا أثناء الحرب العالمية الثانية باإلضافة إلى نشاط األحزاب السياسية 
 .(ـ1934-1937)
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    أما الفصؿ األوؿ فقد خصصناه لدراسة نشاط أحزاب الجنوب المغربي خالؿ الفترة 
، و ذلؾ بتطرؽ إلي نشاط حزب االستقالؿ، حزب الشورى واالستقالؿ، (ـ1956_1944)مابيف

 . الحزب الشيوعي المغربي، و الجبية الوطنية المغربية

 )     كما عالجنا في الفصؿ الثاني دور الممؾ محمد الخامس في الحركة الوطنية المغربية 
و تطرقنا فيو إلى حياة الممؾ محمد الخامس كمبحث أوؿ أما المبحث الثاني  (ـ1953 -1910

تحدثنا فيو عف زيارة الممؾ محمد الخامس لطنجة و تداعياتيا السياسية،و عف المبحث الثالث 
 . (ـ1953 -1951)جاء تحت عنواف تطور النشاط السياسي بعد نفي الممؾ محمد الخامس 

ـ، 1956 -1944    تناولنا بعد ذلؾ في الفصؿ الثالث التطورات العسكرية المغربية ما بيف 
 و تداعياتيا، 1944 جانفي 29والذي قسمناه إلى ثالث مباحث جاء في المبحث األوؿ حوادث 

ـ، أما المبحث الثالث درسنا فيو 1947 أفريؿ 7والمبحث الثاني تناولنا فيو مجازر الدار البيضاء 
، إذ تكممنا عف بداية المقاومة المسمحة و ميالد جيش التحرر و (ـ1955_1951)الثورة المغربية

 . ـ1955 أوت 20انتفاضة 

عالف االستقالؿ المغرب، فتطرقنا إلى     و الفصؿ الرابع و األخير فخصصناه لممفاوضات وا 
في المبحث األوؿ، أما المبحث الثاني إلى عودة " إكس ليباف"بداية المفاوضات و محادثات 

الممؾ محمد الخامس مف المنفى و إعالف االستقالؿ، كما أننا ختمنا الدراسة بخاتمة بيا النتائج 
المستخمصة مف الفصوؿ و المباحث الدراسة فقد حاولنا مف خالليا الوقوؼ عمى أىـ مراحؿ 

 . دراسة الموضوع

 : أهداف الدراسة- 5

 :    تيدؼ الدراسة إلى

 .إبراز التنسيؽ بيف الحركة الوطنية المغربية في الشماؿ و الجنوب -
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الوقوؼ عمى الطرؽ التي انتيجتيا شخصيات الحركة الوطنية المغربية مف اجؿ التخمص مف  -
 االستعمار 

إبراز مدى التعاوف الذي كاف بيف الممؾ و الشعب المغربي مف اجؿ الدفاع عف القضية  -
 المغربية 

 . الوقوؼ عمى جممة االتفاقيات التي ميدت إلعالف استقالؿ المغرب األقصى -

 :منهج الدراسة- 6

    فرضت طبيعة البحث االعتماد عمى المنيج التاريخي الوصفي خاصة في استعراض و 
تقصي األحداث و التطورات التاريخية، و تتبع مسار الحركة الوطنية المغربية وصوال إلى 

استقالؿ المغرب مع وصؼ األحداث مرحمة بمرحمة، و عممنا عمى توظيؼ المنيج التحميمي مف 
خالؿ تحميؿ األحداث و الوقائع و مناقشتيا و ربطيا ببعضيا البعض بيدؼ الوصوؿ إلى 

 .الحقائؽ التاريخية

 : المصادر و المراجع- 7

   و مف جممة المصادر و المراجع التي اعتمدنا عمييا في إنجاز ىذه الدراسة، إذ اكتفينا بذكر 
 .أبرزىا بالنظر إلى قيمتيا العممية

 : المصادر

،حيث استوحينا منو 2ألبو بكر القادري، ج" مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية"   كتاب 
العديد مف المعمومات حوؿ الحركة الوطنية المغربية خالؿ فترة األربعينيات خاصة وثيقة 

 .االستقالؿ

لعالؿ الفاسي أحد أعضاء " الحركات االستقاللية في المغرب العربي"   ثـ اعتمدنا عمى كتاب 
الحركة الوطنية المغربية وىو مف المصادر األساسية التي تحدثت عف حزب االستقالؿ ،مف 
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حيث التػأسيس و النشاط و المبادئ باعتبارىا مؤلفو كاف ضمف أعضاء حزب االستقالؿ،وأخذنا 
 .منو زيارة الممؾ محمد الخامس لطنجة

لموالي الطيب العموي الذي استفدنا منو في " تاريخ المغرب السياسي في العيد الفرنسي"   كتاب 
 .1944 جانفي 29الحركة الوطنية المغربية أثناء الحرب العالمية الثانية،وخاصة في حوادث 

 : المراجع

دراسات في الحركات الوطنية و "محمد عمى داىش كتابو :      أما عف المراجع فأىميا
تاريخ "اعتمدنا عميو في الفصؿ األوؿ ، و كتاب " االتجاىات الوحدوية في المغرب العربي

لمحمد القبمي وظفناه في المدخؿ و الفصؿ األوؿ، و كتاب مف الحماية " المغرب تحييف و تركيب
 . إلى االستقالؿ لسبيمماف جورج استخدمناه في الفصؿ الثاني

مشاىير رجاؿ المغرب في "    باإلضافة إلي ذلؾ استخدمنا الموسوعات منيا عبد اهلل كنوف 
 .،و المجالت، و الرسائؿ الجامعية" العمـ و األدب والسياسة

 : الصعوبات- 8

 :    في إطار إنجاز ىذا البحث واجيتنا مجموعة مف الصعوبات منيا

صعوبة فيـ األحداث و التطورات السياسة لمحركة الوطنية المغربية في ظؿ عدـ الحصوؿ عمى  -
 . المصادر و المراجع الكافية

كتاب األحزاب : صعوبة الوصوؿ لبعض المصادر و المراجع كنا في أمس الحاجة إلييا مثؿ -
.    لمحمد ضريؼ1999-1934السياسة مف سياؽ المواجية إلى سياؽ التوافؽ 
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: نشأة الحركة الوطنية المغربية: أوال

وىو ما دفع مجموعة  شراؼ فرنسا و إسبانيا،أـ تحت 1912وضعت البالد المغربية مف سنة   
إذ تكونت إحدى ىاتيف الجمعيتيف في  د فعؿ جماعتيف صغيرتيف،رمف الشباب إلى تأسيس ؾ

 أما الجمعية الثانية فقد نشأت في 1الرباط و كاف الناطؽ الرسمي باسميا ىو السيد أحمد بالفريج،
وعمى الرغـ مف أىداؼ  و كاف الناطؽ الرسمي باسميا ىو األستاذ عالؿ الفاسي، فاس،

تفقتا في غايتيما و ىي تكوف دولة مغربية جديدة تساير افإنيما  الجماعتيف اختمفت في منبعيما،
. 2 العالـ أجمعدالتطور الحضاري الذي يسو

" الرابطة المغربية"و باإلضافة إلى ذلؾ فقد ظيرت حركة سياسية في المغرب اإلسباني تدعى    
ـ، وكانت تيدؼ لتجاوز اإلخفاؽ العسكري الذي خمفو ىزيمة 1962أوت 2الذي أعمف عنيا في 

 3.عبد الكريـ الخطابي و العبور إلى العمؿ السياسي

إذ أنيا تمثؿ العقيدة  و ىكذا وجدت الحركة الوطنية في السمفية إيديولوجية مناسبة ليا،   
و تفسر السمفية تقيقر العالـ  اإلصالحية الدينية التي تدعو إلى العودة إلى اإلسالـ األصمي،

اإلسالمي بالعامؿ الديني،معتبرة أف النيضة تمر عبر تصفية المعتقدات مما عمؽ بيا مف بدع  
 4انحرافات و في بداية القرف العشريف استضاؼ السمطاف عبد الحفيظ الشيخ أبا شعيب الدكالي و

                                                           
و ىو مؤسس " كتمة العمؿ الوطني"ـ أسس 1930ـ بالرباط التي تابع بيا دراستو، وفي عاـ 1908ولد عاـ : أحمد بالفريج-  1

. ـ1946ـ و نفيو، ولكف أطمؽ سراحو عاـ 1944ـ، تـ اعتقالو مف قبؿ السمطات الفرنسية عاـ 1943 عاـ االستقالؿحزب 
جامعة  مذكرة ماستر، ،م دراسة مقارن1954-1937حزب الشعب الجزائري و حزب االستقالل المغربي  العايب وىيبة،:أنظر

. 22ص ،2019-2018، أـ البواقي العربي بف مييدي،
مطبعة  ،االستقاللمن خالل شخصية األستاذ عالل الفاسي إلى أيام )الحركة الوطنية المغربية  عبد الحميد المرينسي،-  2

 .15ص ـ،1978 المغرب، الرباط، الرسالة،
ديواف المطبوعات  ،ليبيا المغرب، تونس، المرجع في تاريخ المغرب الحديث و المعاصر الجزائر،عبد اهلل مقالتي، -  3 

 .163ص الجزائر، الجامعية،
 الذي حصؿ ما بيف السمفية االرتباط أف يعبر عف استطاع بالمغرب، 20متزعـ التيار السمفي في ؽ : أبا شعيب الدكالي-  4

 و الفكر لنجاح أي إصالح، و ىو ينكر لمحركة التي تدعو إلى االجتماعيو ضرورة اإلصالح  كفكر و السياسي كممارسة،
أكاديمية عممية )الشيخ أبو شعيب الدكالي  عبد الحكيـ بركاش،: أنظر. و الخرافات  عمى اإليماف بالخوارؽ باالعتمادالجياد 

 .8ص ،1989 الرباط، ، مطبعة المعارؼ الجديدة،(تسير عمى رجميها و تغير معها مجرى التاريخ
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إذ أنو وظؼ دروسو في  حيث كاف لو تأثير قوي عمى الطمبة، الذي درس بدوره في القروييف،
 التي اعتبرت تحريفا لإلسالـ، وقد قاـ الشيخ محمد العربي العموي الطرفيةتفسير القرآف لمحاربة 

. 1بالربط بيف السمفية و الحركة الوطنية

ألف المغرب لـ يكف  و كاف مف الطبيعي أف تبدأ الحركة الوطنية في المغرب ىذه البداية،    
واقعا تحت سيطرة االستعمار فحسب، ولكنو كاف واقعا تحت تحالؼ خطير بيف االستعمار 

إذ أنو لـ يكف يصعب عمى االستعمار أف يستغؿ الرجعية حميفتو ليبرر وجوده  ،2والرجعية 
الضروري في المغرب كمنقذ و لـ يكف يصعب عمى الرجعية أف تستغؿ االستعمار لتحافظ عمى 

 و قد تعززت ىذه الحركة الوطنية بالزيارة التي قاـ بيا شكيب أرسالف لمدينة تطواف 3وجودىا،
إذ كانت لمتأثيرات المشرقية و لالتصاالت و المراسالت التي استمرت بيف رواد  ـ،1930سنة 

. 4الحركة الوطنية و شكيب أرسالف أثرىا الكبير في بمورة نضج الحركة الوطنية 

ـ تأثيرا بالغا عمى بمورة الحركة 1930كما كاف لسف الحكومة الفرنسية لمظيير البربري سنة    
حيث حاولت اإلدارة الفرنسية الفصؿ قانونيا بيف العرب المسمميف  السياسية في المغرب الفرنسي،

 23و البربر الذيف تحكميـ األعراؼ القديمة، وأثار ذلؾ سخطا عارما في المغرب،ففي اجتماع 
ـ تطورات 1934ـ ظيرت بذرة التنظيـ الحزبي السري الذي سيعرؼ إلى حدود سنة 1930أوت 

:  واستغمت مختمؼ الوسائؿ لمتعبير عف المطالب الوطنية منيا ىيكمية و تنظيمية واسعة،

 .تحرير العرائض المطمبية و توجيييا لمسمطاف و لإلدارتيف الفرنسية و اإلسبانية -
 .نشر التوعية عف طريؽ الدروس والتجمعات -

                                                           
،ص ص 2011، منشورات المعيد الممكي لمبحث في تاريخ المغرب،الرباط،تاريخ المغرب تعيين و تركيبمحمد القبمي،-  1

587،588 .
. ىو مصطمح سياسي، يطمؽ عمى الذيف يرفضوف التغيرات العصرية المفيدة حفاظ عمى مصالحيـ:الرجعية-  2

  https://www.alquds.co.uk:انظر
 .129 ،128،ص ص(ت.د) ،(ـ.د) ، مطبعة الرسالة مالمح من شخصية عالل الفاسي، عبد الكريـ غالب،-  3
 .31 ،30ص ص ،2009جواف ،4العدد ،دورية كان التاريخية نشأة الحركة الوطنية في المغرب،  خاليد فؤاد طحطح،-4
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إصدار الصحؼ لمتعبير عف المواقؼ الوطنية ومف ىذه الصحؼ صوت الشعب التي  -
 .1كاف يحررىا محمد الحسف الوزاني 

لى تأسيس حزب سياسي منظـ  كؿ ىذا و غيره يدفعيـ بالسير نحو العمؿ السياسي المنتظـ،    وا 
الذي أخذ عمى عاتقو منذ البداية العمؿ عمى إصالح حاؿ البالد و " كتمة العمؿ الوطني"ىو 

 2.الخروج بيا مف مرحمة التخمؼ الفكري و الحضاري إلى مرحمة التقدـ

(: 1937-1934)نشاط األحزاب السياسية : ثانيا

 :كتمة العمل الوطني (1

عممت النخبة الوطنية عمى  ـ بوزارة المستعمرات،1934بصدور قانوف إلحاؽ المغرب سنة    
كتمة العمؿ "و في ىذا الصدد برز إلى الوجود  صياغة مطالب جديدة تتماشى و المرحمة الجديدة،

ـ، ولـ تكف حزبا 1934التي تعد أوؿ تنظيـ سياسي في الساحة السياسية المغربية سنة " الوطني
وكانت تسند عمى أسس   سياسيا وطنيا لمعمؿ مف أجؿ البالد،اتجاىابؿ كانت تمثؿ  سياسيا،

 الناشئة، 3سياسية و دينية، فيي بمثابة مرحمة جيدة حاسمة في عمؿ الحركة الوطنية المغربية
ولقد استغمت الفرص حيف منعت السمطات الفرنسية السمطاف محمد الخامس مف الصالة في 

 4.طاف حتى تشده إليياؿوإلعالف والئيا لمس جامعة القروييف لنزوؿ إلى ميداف العمؿ الجماىيري،

فكاف رد  ـ بحرية الصحافة،1936ابتداء مف نوفمبر " كتمة العمؿ الوطني"وقد طالبت    
اعتقاؿ الوطنييف وقامت مظاىرات كبيرة في جميع مدف  السمطات الفرنسية عمى ىذا الطمب،

                                                           
. 164،165ص ص  المرجع السابؽ،  عبد اهلل مقالتي،- 1
 .18ص  المرجع السابؽ،  عبد الحميد المرينسي،- 2
الذي انطمؽ  يشير إلى النضاؿ السياسي، في أذىاف كثير مف الناس، بقى مدلوؿ الحركة الوطنية، :الحركة الوطنية المغربية-  3

تاريخ االستعمار و  عمي بف طالب،: أنظر .عقب انتياء حرب التحرير التي قادىا محمد بف عبد الكريـ الخطابي ـ،1962سنة
 .93ص ،2010 الرباط، المعيد الممكي لمثقافة األمازيغية، ،المقاومة بالبادية المغربية خالل القرن العشرين

 المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا،)أقطار المغرب العربي السياسي الحديث و المعاصر تاريخ  أحمد إسماعيؿ راشد،-  4
 .218ص ،2004 بيروت، دار النيضة العربية، ،(موريتانيا
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ذ أصدرت السمطات الفرنسية في  غرب،ـاؿ  مارس 18فاضطرت السمطات إلى إطالؽ سراحيـ، وا 
 1".كتمة العمؿ الوطني"ـ قرار بحؿ 1937

إعادة تنظيـ الكتمة بعد أف تـ حميا 3 و محمد الحسف الوزاني 2كما حاوؿ كؿ مف عالؿ الفاسي   
 بيف القادة حيث وقعت انتخابات لتأليؼ لجنة تنفيذية مؤقتة انفصاؿولكنيا أدت إلى  وحضرىا،

 فانسحب الوزاني ألسباب ومحمد الحسف الوزاني باألمانة العامة، فاز بيا عالؿ الفأسي بالرئاسة،
تعود الختالؼ التكويف الثقافي و لتوجو السياسي و االنتماء الطبقي بيف زعماء الكتمة،و كؿ ىذه 

فانشقت كتمة العمؿ الوطني إلى  أحزاب وتنظيمات سياسية جديدة، األحداث أدت إلى ظيور
 4".حزب الوطني"و"حزب الحركة القومية" :حزبيف ىما

 :الحزب الوطني - أ

" الحزب الوطني"ـ تنظيـ الحزب مف جديد تحت اسـ 1937أعاد عالؿ الفاسي في أفريؿ    
 1937 سبتمبر 1وقاـ السكاف بمظاىرة في شوارع مكناس في  لتحقيؽ مطالب الشعب المغربي،

التي تسقى المدينة إلى أراضي الفرنسييف، و " بوفكراف"ضد قرار السمطات الفرنسية لتحويؿ مياه 

                                                           
 .45ص ،(د،ت) القاىرة، الدار القومية لمطباعة و النشر، ،المغرب األقصى بين الماضي و الحاضر فؤاد دياب،-  1
مف رواد الحركة  ينتمي إلى أسرة عريقة تمقى تعميما و تكوينا إسالميا، مف مواليد مدينة فاس، (1974-1910)عالؿ الفاسي - 2

ـ و 1946ـ إلى الغابوف و عاد سنة 1937نفي سنة  ،1934شارؾ في تأسيس لجنة العمؿ المراكشية سنة  الوطنية المغربية،
 محمد صالح الصديؽ،: أنظر .ـ التحؽ بمجنة تحرير المغرب العربي في القاىرة1947عيف عمى رأس حزب االستقالؿ في ماي 

 . 207ص ،2008 الجزائر، موقع لمنشر، ،2،ط2ج ،أعالم من المغرب العربي
 درس في ثانوية موالي إدريس، وحضر البكالوريا في باريس و في سنة 1910ولد في فاس سنة : محمد الحسف الوزاني-  3

 و ساىـ في قيادة االحتجاج الشعبي 1930 المغرب سنة  الى شارؾ في تأسيس جمعية طمبة شماؿ إفريقيا المسمميف،عاد1927
،  أبحاث و دراسات في تاريخ المغرب العربي المعاصر:حبيب حسف المولب : أنظر.ضد الظيير البربري،وأسس الحركة القومية

 .276،277،ص ص2013منشورات سيدي نايؿ،الجزائر،
، مذكرة تخرج لنيؿ (1956-1927)عالقة الممك محمد الخامس بالحركة الوطنية المغربية فوزية شاحي و نعيمة شاحي، -  4

 .34 ،33ص ص ،2016-2015 خميس مميانة، جامعة الجياللي بونعامة، شيادة الماستر،
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وخرج نحو مائة  فقتؿ أكثر مف خمسة عشر شخصا، قاموا بإطالؽ النار عمى المتظاىريف،
. 1شخص

عمؿ :"و في ذات السياؽ قامت السمطات االستعمارية بمنع إصدار الصحؼ الوطنية مثؿ   
، وأصدر المقيـ العاـ الفرنسي أمر باعتقاؿ زعماء الحزب الوطني و "مغرب"و"األطمس"و" الشعب

ىـ عالؿ الفاسي و محمد اليزيدي و عمر عبد الجميؿ و أحمد مكوار، فثار الشعب ضد ىذا 
 نقؿ عالؿ الفاسي إلى الكابوف حيث بقى منفيا تسعة 1937 نوفمبر 3اإلجراء التعسفي،وفي يـو 

 2.أعواـ

 : الحركة القومية - ب

في " الحركة الوطنية"أسس " كتمة العمؿ الوطني"بعد انفصاؿ محمد الحسف الوزاني عف   
، وأسس جريدة الدفاع و جريدة الرأي العاـ لتنطؽ باسـ الحزب، وكاف برنامجو 1937جانفي 21

يدعو إلى تثبيت الحكـ الدستوري النيابي و التدرج في العالقات مع فرنسا،ولـ يمنعو االنفصاؿ 
، فيما أدى إلى تعرضو إلى "الحزب الوطني"عف إعالف تضامنو مع "كتمة العمؿ الوطني"عف 

قمع شرس مف طرؼ السمطات الفرنسية، وعمى إثر ذلؾ نفي محمد الحسف الوزاني إلى قرى 
 3.الجنوب الشرقي المغربي

:  (م1945-1939): الحركة الوطنية المغربية أثناء الحرب العالمية الثانية:ثالثا

ـ، أعمنت فرنسا و بريطانيا الحرب 1939بعد غزو ألمانيا لبولونيا في الفاتح مف سبتمبر    
ـ، و توسعت بعد ذلؾ لتصبح حرب عالمية استمرت إلى غاية 1939سبتمبر 3عمييا في 

التي  ـ، واعتمدت دوؿ الحمفاء في مواجيتيا لدوؿ المحور عمى مستعمراتيا الواسعة،1945

                                                           
 .43ص ،(د،ت) القاىرة، المكتبة األنجمو المصرية، مراكش، :المغرب األقصى محمد الشرقاوي،-  1
 .43ص نفسو،-  2
، مذكرة مقدمة الستكماؿ متطمبات الحصوؿ عمى (1956-1912)الحركة الوطنية في المغرب األقصى  عفاؼ كالش،-  3

 .38ص ،2013-2012 بسكرة، شيادة الماستر في التاريخ المعاصر، جامعة محمد خيضر،
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مكنتيا مف رصيد بشري و ثروات طبيعية مختمفة وجيت لخدمة االقتصاد الحربي، وكاف المغرب 
 1.مف بيف المستعمرات التي ركزت عمييا فرنسا

وبيذا الخصوص أعمف الممؾ محمد الخامس الحرب ضد المحور و الفاشية باسـ المغرب،    
مساندة فرنسا في حربيا " :ـ، وجو العاىؿ خطابا لألمة المغربية يطمب فيو3/9/1939وفي 

عطائيا كؿ الموارد بدوف تردد، مساندة مطمقة، وكاف مف نتيجة ".. و التضحية بكؿ الوسائؿ وا 
 مواطف مغربي حسب التقرير الذي 360.000ذلؾ أف جندت فرنسا مف المغاربة فقط أكثر مف 

حينئذ إلى اإلقامة العامة " الحزب الوطني"وبعد ذلؾ تقدمت طائفة مف  2قدمتو اإلدارة العسكرية،
كنا نطالب فرنسا بتعديؿ موقفيا معنا فتصمح سياستيا إصالحا " :فقدموا ليا تصريحا قائميف فيو

أما اآلف والحرب قائمة فإننا سنوقؼ نشاطنا السياسي تضامنا مع فرنسا  يرتقي بنا إلى االستقالؿ،
 و دعمت أيضا بقية العناصر الحركة الوطنية المغربية فرنسا، إذ وجيت 3،"نياية الحربالى 

يشرفنا أف نخبركـ بأف الوطنييف في المغرب يتابعوف " :رسالة إلى المقيـ العاـ جاء فييا ما يمي
بكؿ اىتماـ تطور الظروؼ الدولية الحالية و التغيرات التي يمكف أف تحدث،غف المصمحة العميا 

تفرض عمى المغرب وفرنسا االتحاد مف أجؿ المحافظة عمى ىذا البمد الميدد جراء ىذه 
 4..."األحداث

وبالرغـ مف مساندة المغرب لفرنسا في حربيا، إلى أنيا منيت بأقبح ىزيمة في شير جواف    
 وىكذا رأت الواليات المتحدة األمريكية اكتساح القوات األلمانية لكثير مف األقطار، 5ـ،1940

وقتميا لحوالي  وىجـو طائراتيا عمى األسطوؿ األمريكي، وتيديدىا القوي لمقضاء عمى الحمفاء،
                                                           

الحرب العالمية الثانية و تأثيراتها عمى الحركة الوطنية المغاربية الجزائر و المغرب األقصى  فاطمة زىرة آيت بمقاسـ،-  1
 .108ص ،2016 تممساف، جامعة أبي بكر بمقايد، ، أطروحة دكتورة،(1956-1939)- دراسة مقارنة-أنموذجين

 .383ص ،2006 القاىرة، شركة ناس لمطباعة، ،9ج ،السياسي لممغرب العربي الكبيرالتاريخ   عبد الكريـ الفياللي،- 2
من مذكرات األستاذ موالي الطيب العموي أحد مؤسسي )تاريخ المغرب السياسي في العهد الفرنسي  موالي الطيب العموي،-  3

الدار  منشورات زاوية، أحمد العموي، :إعداد و مراجعة ،1964-1826الكتمة الوطنية ورائد الحركة الوطنية باألطمس المتوسط 
 .57ص ،2009 البيضاء،

 .116ص المرجع السابؽ، فاطمة زىرة آيت بمقاسـ،- 4
 .382ص، 9ج السابؽ، المصدرعبد الكريـ الفياللي، -5
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ثالثة آالؼ أمريكي، رغـ أف الواليات المتحدة كانت تظير الحياد و االنعزاؿ، ولكنيا رأت أف 
فقررت الدخوؿ إلى الحرب عمميا، و إقناع الرأي العاـ  سياسة االنعزاؿ ال تجمب ليا إال الدمار،

ـ في مراكش، و كاف لذلؾ أثر كبير 1942إذ أنيا أنزلت جيوشيا سنة  1األمريكي بيذا الدخوؿ،
فقد رحب السمطاف محمد الخامس باألمريكييف، وعقد اجتماعا مع روزفيمت في الدار البيضاء في 

رسالة "ـ، فوعده روزفيمت بتأييد استقالؿ مراكش، وأصدر الوطنيوف مجمة 1943 جانفي22
لمتعبير عف الشعور الوطني، ودخؿ النضاؿ في مراكش مرحمة جديدة ىي " المغرب العربي

 2.المطالبة باالستقالؿ التاـ

، والذي كاف مف "الميثاؽ األطمسي"كاف المممي األوؿ لبنود " روزفيمت"مع العمـ أف الرئيس    
ىذا البند الذي استفاد منو حزب االستقالؿ في " حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا"بيف مبادئو 

 لممطالبة باالستقالؿ المغرب، كما طالبوا في نفس الوثيقة 3ـ1944 جانفي 11تقديمو لوثيقة 
 4.، و المشاركة في مؤتمر الصمح"ميثاؽ األطمسي"بانضماـ المغرب لمدوؿ الموافقة عمى 

 

 

 

                                                           
ء، الدار البيضا مطبعة النجاح الجديدة، ،2ج ،1945إلى1941مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية من  أبو بكر القادري، -1

 .141ص ،1997
 .436،437ص ص ،2000 الرياض، مكتبة العبيكاف، ،تاريخ العالم العربي المعاصرأحمد ياغي إسماعيؿ،  -2
المحور األوؿ، وجاء في  إذ أنيا ضمت ثالث محاور رئيسية، ىي وثيقة المطالبة باالستقالؿ،: ـ1944 يناير 11وثيقة  - 3

فيقرر  أما المحور الثاني، المقدمة، ويتضمف أساسا العوامؿ و األسباب الداعية إلى مطالبة حزب االستقالؿ ووحدة تراب،
 العمؿ عمى ضماف ىذا االستقالؿ، ويطمب مف جاللة الممؾ، في دائرة النظاـ الممكي، ووحدة ترابو، المطالبة باالستقالؿ المغرب،

ويشير المحور الثالث إلى أف الحزب كاف يفكر في النظاـ الذي سيسير عميو المغرب بعد االستقالؿ و ذلؾ بضرورة إدخاؿ 
إصالحات جوىرية يقـو بيا جاللة الممؾ، تشبو اإلصالحات التي وقعت في بعض البمداف اإلسالمية العربية، و لممزيد أنظر 

 .179أبو بكر القادري ، المصدر السابؽ، ص: ، مف كتاب76 ص1 رقـالممحؽ
 .142،صنفسوأبو بكر القادري، المصدر  - 4
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 :(1952-1944)نشاط حزب االستقالل:  المبحث األول

    يعتبر حزب االستقالؿ المغربي مف أىـ األحزاب السياسية في المغرب منذ أكثر مف أربعيف 
عاما مضت، ومنذ بداية األربعينيات احتؿ الحزب المساحة الرئيسية في الخريطة السياسية 

المغربية، وىو بذلؾ يمثؿ الوعاء السياسي األساسي لمحركة الوطنية المغربية بجناحييا السياسي 
 1.و المسمح، و التي نشطت عمى قاعدة مناىضة الوجود األجنبي في المغرب

   وتعود أصوؿ زعامة حزب االستقالؿ المغربي إلى أبناء البرجوازية المدينية عموما،وكانت 
أوائؿ الثالثينيات، " كتمة العمؿ الوطني"مبادرتيـ األولى لمدخوؿ في الساحة السياسية في تشكيؿ 

التي رفعت شعار إلغاء الحكـ األجنبي في البالد و تحقيؽ السيادة الوطنية لمشعب، ولكف 
النجاحات لـ تحالؼ أنشطة كتمة العمؿ الوطني بسبب موقؼ السمطات األجنبية المحتمة مف جية 

و موقؼ السمطاف المغربي الذي لـ يرضى عمى مواقؼ كتمة العمؿ الوطني التي كانت تحاوؿ 
 2.مواجية االحتالؿ مف جية األخرى

ـ قامت رموز بارزة مف الحركة الوطنية المغربية بالمطالبة باالستقالؿ قبؿ 1944  وفي عاـ 
ـ، فمنذ صدور 1944جانفي11إجراء أي إصالح، والتي كرستيا وثيقة االستقالؿ الصادرة في 

الوثيقة فكرت السمطات الفرنسية أف تقنع الوطنييف المغاربة بالتراجع عف فكرة االستقالؿ وحذؼ 
 وقد دخمت فرنسا فعال في مفاوضات مع 3الكممة مف الوثيقة، والتمويح بالمقابؿ باإلصالحات،

أحمد بالفريج، عمر بف عبد الجميؿ، محمد اليزيدي، أحمد : كوف مفيت بالحزب، وكاف وفد الحز
الحمياني، أحمد مكوار، وذلؾ مف  أجؿ تبني إستراتيجية جديدة وىي االنتقاؿ مف الحكـ المباشر 

 4.إلى السيادة المشتركة

                                                           
 .17ص ،1990 ،(د،ـ) ،رياض الريس لمكتب و النشر ،األحزاب والقوى السياسية في المغرب سارة فايز، - 1
 .17ص نفسو، - 2
 .369ص صالح العقاد،المرجع السابؽ، -3
 .369صنفسو،   -4
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 جانفي تمقى الممؾ رسالة مف األميف العاـ أحمد بالفريج بمناسبة المفاوضات 18   وفي يـو 
الجارية بيف الوزراء المغاربة وممثمي حزب االستقالؿ أنو ال سبيؿ إلى أي إصالح مادامت 

إقرارا عاجال لنظاـ "، وأنو ليس في نية الحزب أف يطمب "السيادة مشتركة بيف المغرب و فرنسا"
نظاـ ينمو تدريجيا و يمتد ؿ"بؿ يطمب إقرارا عاجال " نظاـ البمداف الغربية الكبرىؿمغربي مما كؿ 

:  أعمف الحزب مبادئو1944 وخالؿ مؤتمر جانفي 1"إلى جميع فروع الدولة

 .المطالبة باالستقالؿ المغرب ووحدة أراضيو والسعي النضمامو إلى ىيئة األمـ المتحدة -1
 .2توثيؽ الروابط مع الدوؿ العالـ عامة، ومع الدوؿ العربية و اإلسالمية خاصة  -2
ف كاف قد طالب في  -3 أما فيما يتعمؽ بنظاـ الحكـ فإنو أعمف والئو لألسرة الحاكمة، وا 

برنامجو بضرورة تطبيؽ نظاـ الممكية الدستورية،وبمنح الحريات الديمقراطية ألفراد 
  3.الشعب

ـ أنو 1944 نوفمبر 26في خطابو الذي أجراه يـو " غابرييؿ بيو"كما ذكر المقيـ العاـ    
سيجري مجموعة مف اإلصالحات، لكف حزب االستقالؿ رفض إجراء أي إصالح داخؿ نظاـ 

 4.ـ1944ديسمبر 1الحماية في مذكرة صادرة عنو بتاريخ 

ـ، عمى الرغـ مف الوضع 1945وعميو قاـ الحزب بحممة واسعة بتوسيع قاعدتو النضالية سنة    
الصعب الذي كاف يواجيو الحزب، فقد انتشرت الحممة عموما في مختمؼ أنحاء المغرب، وتبعا 

ألؼ سنة 100ـ إلى 1947آالؼ نسمة سنة 10لذلؾ بمغ عدد المنخرطيف في الحزب مف 

                                                           
 و الشركة الوطنية لمنشر الدار التونسية لمنشر، المنجي سميـ و آخروف،: تر، إفريقيا الشمالية تسير  شارؿ أنري جولياف، -1

 .380ص ،1976 تونس، التوزيع،
 .308ص، 2011مصر، ، دار المعرفة الجامعية،دراسات في تاريخ إفريقيا الحديث و المعاصر ،اىد إبراىيـ دسوقيف  -2
 .1104ص ،1966، (د،ـ)لمطباعة و النشر  الدار القومية، ،3ج ،المغرب الكبير الفترة المعاصرة جالؿ يحي،  -3
لة جم، (1956-1945) فاطمة زىرة آيت بمقاسـ، تطور النشاط السياسي في المغرب األقصى بعد الحرب العالمية الثانية  -4

. 60ص ،2019ديسمبر تممساف، جامعة أبو بكر بمقايد، ، العدد الثاني،18، المجمدعصور
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، ويعود الفضؿ في ىذا التوسع إلى العمؿ التنظيمي الذي قاـ بو مناضموف شباب 1950-1951
 2. بالمدف، باألخص داخؿ األحياء الشعبية و األحياء القصديرية1ى البروليتاريا اؿينتموف 

ـ ضد 1945 أكتوبر 13كما وجو الحزب احتجاجا إلى الممؾ و السمطات الفرنسية بتاريخ    
اشتراؾ الفرنسييف بالمغرب في انتخابات الجمعية الوطنية التأسيسية إذ جدد محمد اليزيزي 

 3.ـ1946 ماي 10احتجاج الحزب يـو 

بمـو " صوت الشعب الفرنسي عمى دستور الجميورية الرابعة، وانتخب 1946أكتوبر 13وفي    
الذي قدـ " إيريؾ البوف"و تعويضو بػ " غابرييؿ بيو"رئيسا لمجميورية حيث أمر بعزؿ " ليوف

مخططا بإجراء بعض اإلصالحات اإلقتصادية، و بعد وصولو بثمانية أياـ سممو محمد اليزيدي 
مذكرة تضمنت بوجو الخصوص غياب الحريات " أحمد بالفريج"الذي تزعـ الحزب بعد نفي 

 و فعال تمت 4،(ـ1944-1937)العامة و مصير الزعماء الوطنييف المنفييف أو المعتقميف بيف 
الذي كاف منفيا في " عالؿ الفاسي"أوؿ خطوة قاـ بيا المقيـ كاف إطالؽ سراح و تمبية ىذا النداء 

 5.الغابوف منذ تسع سنوات

احتجاجا لمممؾ ضد مخططات فرنسا التي " أحمد بالفريج"ـ قدـ 1946 جويمية 24   و بتاريخ 
مف طبيعتيا تقوية أسس لسياسة استعمارية أظيرت عبر الزمف فشميا، وطالب باسـ الحزب إلغاء 

نظاـ الحماية وتشكيؿ حكومة مغربية برئاسة الممؾ لتشرع في إجراء مفاوضات مع الحكومة 

                                                           
فريدريؾ "و"لكارؿ ماركس"ظير مصطمح البروليتاريا في القرف التاسع عشر ضمف كتاب بياف الحزب الشيوعي :  البروليتاريا -1

و يقصد بيا الطبقة  ،احتكاري العالـ مف اقتصاد تنافسي إلى اقتصاد اقتصاديشير فيو إلى الطبقة التي ستولد بعد تحوؿ " أنجمز
دليؿ الشراكة  ،الموسوعة السياسيةاحتماؿ مبروؾ، : نتاج و تعيش مجيود ما العضمي أو فكري أنظر التي ال تممؾ أي وسائؿ،
 .2021، (د،ـ)مع الموسوعة السياسية، 

 .18ص  سارة فايز، المرجع السابؽ، -2
 .60، ص... فاطمة زىرة آيت بمقاسـ، تطور النشاط السياسي في المغرب  -3
 .308ص ناىد إبراىيـ دسوقي، المرجع السابؽ، -4
 .103ص  عبد الحميد المرنيسي، المرجع السابؽ، -5
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 ويضيؼ عالؿ الفاسي أف حزب 1.الفرنسية قصد إبراـ اتفاقية جديدة تضمف السيادة المغربية
:  االستقالؿ أقاـ أوؿ اجتماع بعد عودتو مف المنفى و بعد دراستو اإلصالحات تقرر ما يمي

 فييا معارضة الحزب لمبرنامج السياسي لممقيـ، ويرفض شكؿ لفكتابة مذكرة لمممؾ يع -1
اإلصالحات التي عرضيا خصوصا نظاـ الالمركزية و المجالس المختمطة متمسكا بفكرة 
 .الجنوب الوطني و الكتمة في عدـ إعطاء الفرنسييف أي حؽ مف حقوؽ المواطنيف المغاربة

 .كتابة بياف بيذا المعنى يوزع عمى الشعب -2
كتابة مذكرة لمممؾ تبيف فييا خطر البرنامج االقتصادي عمى البالد، و تطمب مف جاللتو عدـ  -3

 .2المصادقة عمى أي تشريع يتعمؽ باغتصاب التراث المغربي أو جانب منو
توجيو نداء مف الحزب لممموليف المغاربة يطمب منيـ رفض التعاوف االقتصادي الذي يطمبو  -4

 .المقيـ العاـ وعدـ االشتراؾ في الشركات التي يؤسسيا بتوجيو استعماري
تأسيس لجنة االقتراع و التوجيو االقتصادي التي تعمؿ عمى ابتكار المؤسسات المغربية  -5

رشادىا و توجيييا لمقاومة مؤسسات اإلقامة العامة لمجنة التنفيذية لمحرب  .وا 
استعداده لتوجيو األمة نحو التضحية الكبرى إذا حاولت اإلقامة العامة تطبؽ  إعالف الحزب -6

 3.برنامجيا بقوة

وخالؿ اجتماع باريس الذي ضـ ممثمي القوى الموقعة عمى عقد الجزيرة الخضراء لمناقشة    
النظاـ الدولي لطنجة، ونشر الحزب مذكرة حوؿ المسألة طالب فييا بإرجاع السيادة المغربية عمى 

 4.ـ لألـ المتحدة1948المدينة، كما طالب بإدراج المسألة المغربية في دورة سبتمبر 

محمد الخامس -   وأيضا قامت قيادة الحزب االستقالؿ بتحرير مذكرة إلى السمطاف بف يوسؼ
:  ـ، لتقديميا إلى الحكومة الفرنسية تطالبيا بػ1952في مارس عاـ 

                                                           
 .104ص ،عبد الحميد المرنيسي، المرجع السابؽ  1
 .289ص ،2003 الدار البيضاء، مؤسسة عالؿ القاسي، ،6ط ،الحركات االستقاللية في المغرب العربي  عالؿ الفاسي، 2
 .290ص ،عالؿ الفاسي، المصدر السابؽ  3
 .349ص ،نفسو  4
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 .تصفية الجو السياسي -
 .ضماف الحريات العامة و الخاصة، و مف ضمنيا الحريات النقابية -
 1.تأسيس حكومة مؤقتة لمتفاوض مع الحكومة الفرنسية -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .19-18ص ص المرجع السابؽ، سارة فايز، 1
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: (1956-1936)نشاط حزب الشورى واالستقالل و الحزب الشيوعي المغربي: المبحث الثاني

 :(1956-1944)نشاط حزب الشورى و االستقالل - أ

   إلى جانب نشاط حزب االستقالؿ فإف حزب الشورى و االستقالؿ يعد واحدا مف أقدـ األحزاب 
ـ بزعامة محمد بف الحسف الوزاني، الذي كاف يشارؾ 1944السياسية بالمغرب، فقد تأسس سنة 

 1. االحتالؿ و تحقيؽ االستقالؿلجالءحزب االستقالؿ في دعوتو 

إلى حزب جديد " الحركة القومية"مف منفاه قصد مدينة فاس حيث حوؿ " الوزاني"    بعد عودة 
ـ، 1946عمى إثر مؤتمر تأسيسي أواخر جويمية " حزب الشورى و االستقالؿ"أطمؽ عميو اسـ 

محمد حسف الوزاني أمينا عاما، : وكاف المكتب السياسي لمحزب يتألؼ مف تسعة مسؤوليف ىـ
عبد القادر بف جموف أمينا عاما بالنيابة، وعضوية كؿ مف الحاج أحمد معنيف و محمد الفاضؿ، 

. 2و إبراىيـ الماللي و عمى العراقي و محمد العممي ، وعبد اليادي الشرابي ومحمد بف عبد اهلل

برنامج لو وقد تمثمت " ميثاؽ االستقالؿ القومي"فاتخذ حزب الشورى و االستقالؿ مف ميثاؽ 
:  محاوره فيما يمي

  المطالبة باستقالؿ المغرب مع ضرورة استرجاع وحدتو الترابية المفككة بيف الشماؿ و
 .20الجنوب بحكـ الحماية وخضوع مدينة طنجية لمنظاـ الدولي منذ مطمع القرف 

  التمسؾ بالممكية الدستورية. 

                                                           
 .77ص  سارة فايز، المرجع السابؽ، -1
 ، منشورات كمية األدب و العمـو اإلنسانية،الجذور و التجميات (1955-1904)ندوة المقاومة المغربية ضد االستعمار  -2

 .237،ص1997، جامعة ابف زىر،(1991 نوفمبر 13،14،15)أعماؿ الندوة العممية 
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  تشكيؿ حكومة تتمتع بثقة األمة و ليا حرية التصرؼ،حتى تستطيع قيادة المغرب إلى
تقرير مصيره وتقـو ىذه الحكومة بسياسة إصالحية لمكياف االجتماعي المغربي مف جميع 

 1.النواحي

ىذا وقد اعتبر حزب الشورى و االستقالؿ أف القضية الوطنية تتكوف مف طرفيف ىما الداخمي    
والخارجي، أو التحرر و بناء الدولة العصرية، ولذلؾ فإف تسميتو التي تضمنت مصطمحي 

الشورى و االستقالؿ لـ تكف صدفة أو مجرد الئحة سياسية، بؿ كانت تعبيرا عف االنتقاؿ إلى 
، ومنو أصدر الحزب إبتداءا مف 2مستوى آخر مف تفكير و العمؿ السياسي بالنسبة ليذا الحزب 

التي صدر عددىا األوؿ بعد زيارة " الرأي"ـ جريدة أسبوعية ناطقة باسمو ىي جريدة 1947أفريؿ 
 3.وتولى الوزاني تحرير افتتاحيتيا" سودةبف أحمد "نيطت ميمة إدارتيا االممؾ األوؿ طنجة وقد 

  وفي سياؽ نشاطو قاـ الحزب بتأسيس فروعا لو في مناطؽ مختمفة مف المغرب، نظـ فصال 
، وىي أوؿ تنظيـ "أخوات الصفا"جمعية :  و كوف جمعيات نسائية مف أىمياروييفطالبيا بالقي

نسائي تأسس بالمغرب، وكاف حزب الشورى و االستقالؿ مف المناديف بإقرار المساواة في الحقوؽ 
و حرية الرأي العاـ والعمؿ عمى تحسيف الرأي العاـ المغربي بمزايا الديمقراطية و عدـ تعارض 

 4.مع الشورى

 

 

                                                           
نموذج لمدور التحرري لمنخبة في المغرب  (1956-1946)، حزب الشورى و االستقالل في المغرب األقصى محمد حواس -1

 .168ص خميس مميانة، جامعة الجياللي بونعامة، ،العربي
 .179ص ،نفسو  -2
الجامعة المستنصرية ، 1960-1946سمر رحيـ الخزاعي،حزب الشورى و االستقالؿ المغربي و موقفو مف القضايا الداخمية  -3

 .(ت.د) ،(ـ.د)، كمية اآلداب قسم التاريخ
 .179محمد حواس، المرجع السابؽ،ص -4
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وبالنسبة لمبرنامج الشورى فإف المؤسسة الممكية تقـو بإصدار ىذا الدستور المستمد مف وثيقة    
ـ ويتخذ مف النظاـ المؤسساتي 1792التي أصدرتيا فرنسا سنة " إعالف حقوؽ اإلنساف والمواطف"

 1.النيابي الفرنسي نموذجا لبناء المؤسسات السياسية المغربية

:  وىو ما يتمخص في برنامج العمؿ

 خمؽ جو سالـ مف التوتر،وذلؾ مف خالؿ: 
مصالح بار أف يعمف باسـ فرنسا حؽ الشعب المغربي في تدبير شؤونو بنفسو و اعت -

 .المغاربة ذات أسبقية في بالدىـ و الصيانة التامة لسيادة البالد و استقالليا الوطني
 .أف تمغي جميع القوانيف الجائرة و التشريع االستثنائي -
 2.أف يتصدر عفو عاـ عف جميع ضحايا االضطياد -

ـ، 1947سبتمبر10و ىكذا تـ االتصاؿ بيف الحزب الشورى و االستقالؿ و اإلقامة العامة في    
عف طريؽ مكتبو السياسي بقيادة محمد الحسف الوزاني و قد تناوؿ ىذا المقاء مضموف مبادرة 

المقيـ العاـ مف حيث المبدأ، وقدـ الحزب أثناءىا نظرتو في األزمة المغربية و الكيفية التي تسمح 
ميثاؽ "ـ، وجاء امتداد لمضموف وثيقة 1944بتحريكيا مف وضعيتيا الراكدة منذ أحداث جانفي 

معتبرا مف الناحية المبدئية أف السيادة مطمب ميـ و األىـ منو التخطيط ليا " االستقالؿ القومي
 3.سياسيا عمى المدى القريب أو البعيد

كما جاء في الميثاؽ ضرورة انخراط المغرب في ىيئة األمـ المتحدة بدعـ فرنسي قبؿ تخمصو    
 4.نيائيا مف كؿ القيود التي تحد مف سيادتو، و االنضماـ إلى جامعة الدوؿ العربية

                                                           
 .169ص المرجع السابؽ،  محمد حواس، 1
 .243.244ص ص   السابؽ،،المرجع ندوة المقاومة المغربية ضد االستعمار 2
أطروحة دكتوراه في ، 1951-1930الحركة الوطنية المغربية في المنطقة السمطانية مقاربة في المضامين   محمد حواس، 3

 .567 ،2017-2016 جزائر، أبو القاسـ سعد اهلل،- 2-تاريخ الحديث المعاصر، جامعة الجزائر 
 .170، المرجع السابؽ، ص...حزب الشورى و االستقالؿ   محمد حواس، 4
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بمذكرة " فتـ بمذكرة لمممؾ و اإلقامة العامة عر1947باإلضافة إلى ذلؾ تقدـ الحزب سنة    
، تعتبر أىـ وثيقة سياسية صدرت عف حزب الشورى و االستقالؿ ، حيث "ـ1947سبتمبر  23

كاف ليذه األخيرة تأثيرات مباشرة عمى طبيعة األحداث التي عرفيا المغرب فيما بعد و تضمنت 
المذكرة تحميال تاريخيا لألزمة السياسية الحادة التي كاف المغرب يعيشيا في شكؿ ىضـ لحقوؽ 

 1.الشعب المغربي و إمداد لمصالحو، وكبت لحرياتو بسبب تصمب اإلدارة الفرنسية في موقفيا

    وجاء في المذكرة عرض تقييمي لألوضاع وآفاؽ العمؿ الوطني لحؿ المشكمة المغربية وجاء 
ال يمكف التفكير في حؿ المشكمة المغربية بمواصمة العمؿ بالحماية أو بمحاولة :"فييا ما يمي 

تطبيؽ جديد لنظاميا الذي ىو مصدر االستياء العظيـ الحاضر ،والذي انتيي بفشؿ ذريع، وغاية 
الحزب ىي العمؿ بجميع ما يستطيع مف الوسائؿ في سبيؿ اتحاد ديمقراطية حقيقية سياسية و 

. 2...."اجتماعية و اقتصادية لفائدة الشعب المغربي 

أما الوسائؿ التي يسمكيا الحزب السترجاع السيادة المغربية و تطبيقيا تطبيقا تاما و تحقيؽ    
المفاوضات : - االستقالؿ الوطني ىي 

تجاه في مرحمة انتقالية تسمح لو بأف ينظـ شؤونو و سير مستقبمو و مصيره أي نحو إل -
. إقرار سيادتو التامة و استقاللو المضمونيف بمعاىدة تحالؼ و صداقة تبـر طوعا واختيارا

، مف أجؿ حؿ المشكمة 1947 سبتمبر 23وىو ما يتجمى في المبادئ التي تضمنتيا مذكرة    
:  المغربية تتمثؿ فيما يمي

 .ضرورة إلغاء نظاـ الحماية و االعتراؼ باستقالؿ المغرب عف طريؽ معاىدة جديدة -
 يعتمد عمى حؿ المشكمة المغربية 1951-1947التأكيد عمى مبدأ تبناه الحزب بيف سنتي  -

لغاء أي إمكانية لتدويميا سواء عف طريؽ المنابر  عف طريؽ الحوار الفرنسي المغربي، وا 
 .الدولية واإلقميمية أو عف طريؽ التحكيـ الدولي

                                                           
 .المرجع السابؽ  سمر رحيـ خزاعي، -1
 .171ص المرجع السابؽ، ،...حزب الشورى و االستقالؿ  محمد حواس، -2
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التركيز عمى المرحمة االنتقالية كإجراء انتقالي يسمح بانتقاؿ السيادة تدريجيا، وقد اعتبرىا  -
الحزب ضرورية حتى يتمكف المغرب مف التحكـ في الممارسة السياسية المسؤولة في 

  1.الداخؿ عف طريؽ دستور و في الخارج باسترجاع شخصية الدولية
رفض اإلصالحات الفرنسية المبرمجة منذ نياية الحرب العالمية الثانية، وتقديـ بديؿ عنيا  -

تميز بكونو معتدال جعؿ مف الدولة الحامية الغائب الحاضر، غيابيا يترجـ بعدـ تدخميا 
في تشكيؿ الحكومة،وفي تنصيب مختمؼ المؤسسات السياسية، و في تسيير مختمؼ 

ىدىا بمساعدة الشعب المغربي و دعمو عالشؤوف المغربية العامة، و حضورىا يظير في ت
 .2ليا مف أجؿ بناء و تنظيـ دولة عصرية ذات نظاـ ديمقراطي بسيادة كاممة غير ناقصة 

ـ مع السمطات الفرنسية و التي 1947كما أجرى حزب الشورى و االستقالؿ مفاوضات سنة    
لـ يقبميا حزب االستقالؿ و حزب اإلصالح الوطني، و شكمت ىذه المفاوضات مدخال ليتقبؿ 

عبد "الشماؿ المغربي أفكار الوزاني، ىذا ما دفعو إلى التوجو إلى الشماؿ، في حيف تـ تكميؼ 
 3.أحد محامي الدار البيضاء بتسيير شؤوف الحزب بمنطقة الحماية الفرنسة " جموف القادر بف

لمسمطات الفرنسية و القصر مطالب حزبو " عبد القادر بنجموف"قدـ " ـ1953مارس 30"و في    
المتمثمة في إلغاء نظاـ الحماية و إقامة ممكية دستورية ديمقراطية، كما خاض الحزب في نفس 

 أوت 15بمراكش يـو " بف عرفة"حممة لفائدة الممؾ، و إثر بيعة " جواف"السنة و تحديدا في 
 أوت إلى وزير الشؤوف الفرنسية رسالة ساند فييا الممؾ 17جموف في   وجو عبد القادر بف1953

 4.و يحتج عمى ما جرى في مراكش، وعمى الممؾ" محمد الخامس"

                                                           
  .176،177،المرجع السابؽ،ص ص...محمد حواس،حزب الشورى و االستقالؿ  -1
 .177 نفسو، -2
 .247ص المرجع السابؽ،  ندوة المقاومة المغربية ضد االستعمار، -3
 65ص المرجع السابؽ، ،...تطور النشاط السياسي   فاطمة زىرة آيت بمقاسـ، -4
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في المفاوضات التي انتيت باستقالؿ المغرب عاـ " الشورى و االستقالؿ"وشارؾ حزب    
 1.ـ، كمحصمة لنشاط الحزب الموازية لنشاط حزب االستقالؿ في المقاومة المسمحة1956

 : (1954-1936)نشاط حزب الشيوعي المغرب - ب

كاف الحزب الشيوعي محظورا في المغرب مف قبؿ السمطات الفرنسية، فمما وصمت الجبية    
ـ، سمحت بتشكيؿ الحزب الشيوعي بعد مقابمة 1936الشعبية إلى الحكـ في فرنسا في جواف 

، ووجد تجمع ليـ بالدار "نوجيس"عدد مف الزعماء حممة الفكر الشيوعي لممقيـ العاـ 
 2.البيضاء،غير أنيـ لـ يمبثو أف اعتقؿ زعماء الشيوعية بالمغرب

تأسست النواة األولى لمحزب الشيوعي المغربي في السرية، ورغـ أنو أسس مف طرؼ المثقفيف    
 ثـ أعيد 3الفرنسييف، فإنو كاف مغربيا مف حيث اليدؼ أي الدفاع عف تطمعات الشعب المغربي،

، فقد اصدر "ليوف سمطاف"، بزعامة "ـ1943سبتمبر "تأسيس الحزب الشيوعي في المغرب 
 4.ة، وكاف ىذا الحزب فرع مف الحزب الشيوعي الفرنسيالفاشيالتي ناىضت "صحيفة الوطف 

الحزب، وتـ تغيير اسـ الحزب مف الشيوعي في 5" عمي بعثة"إستمـ " ليوف"و عمى إثر وفاة    
المغرب إلى الحزب الشيوعي المغربي، وانفصؿ عف الحزب الشيوعي الفرنسي وأصدر صحيفة 

 6.، ورفض فكرة االتحاد الفرنسي"حياة الشعب"سرية بالمغة العربية حممت اسـ 

                                                           
 .77ص المرجع السابؽ،  سارة فايز، -1
 .454ص ـ،1996 المكتب اإلسالمي، ،2طالتاريخ اإلسالمي التاريخ المعاصر بالد المغرب، محمود شاكر، -2
عبد القادر الشاوي و نورالديف سعودي، دار الخطابي : ، ترالمغرب و االستعمار حصيمة السيطرة االستعمارية ألبير عياش، -3

 .395ص ،1985لمطباعة و النشر، المغرب،
 .455ص محمود شاكر، المرجع السابؽ، -4
 في مدينة طنجة كاف عضو في حزب الوطني بالدار البيضاء بداية األربعينيات قبؿ أف 1920 أوت25ولد يـو : عمي بعثة -5

  تقريرا سياسيا لمنخبة المركزية يطمب فييا بإنياء الحماية الفرنسية،1946قدـ سنة  بالحزب الشيوعي المغربي،1943يمتحؽ عاـ 
 .http//www.aljazzera.net:  ينظر1997توفي سنة

  .455ص المرجع السابؽ،  محمود شاكر،-6
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بالرغـ مف الصعوبات النشاط السري، الذي امتد إلى ما بعد نزوؿ الحمفاء بالمغرب، فقد    
: برنامج الحزب مطالبا" الوطف"عرض في العدد األوؿ مف صحيفة 

 .حؽ األمة المغربية في التحكـ في مصيرىا بنفسيا كباقي أمـ العالـ  -
 .االختيار الحر لمنظاـ الذي ترد العيش فيو -
 1.انعقاد مجمس تأسيسي تشريعي -

بدأ ىذا الحزب نشاطو بيف العماؿ حتى اكتسح الموقؼ و أصبحت النقابات العمالية تسير مف    
قبؿ الشيوعييف، كما طالب الحزب الشيوعي باالستقالؿ، و دعا إلى جبية وطنية مغربية، غير 
أف حزب االستقالؿ رفض ذلؾ و شكؾ في وطنيتو، و أنو يتحرؾ حسب توجييات خارجية التي 

 و بعد عزؿ السمطاف محمد الخامس أصدر الحزب ،2تتمقاىا مف مراكز الشيوعية العالمية
 3 طالب فيو بعودة السمطاف 1954،ووزع منشورا سنة 1953الشيوعي كتيبا سنة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .394،395ص ص المرجع السابؽ،  عياش ألبير، -1
 .455ص محمود شاكر، المرجع السابؽ،- 2
 .456ص  نفسو، -3
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:  (1952-1946)نشاط الجبهة الوطنية المغرية: المبحث الثالث

اجتمعت القوى الوطنية مؤطرة في تنظيمات سياسية حوؿ فكرة االستقالؿ سواء في منطقة    
الحماية الفرنسية أو االسبانية، لقد رأينا كيؼ أصر حزب االستقالؿ عمى االستقالؿ التاـ 

لممغرب، وكذلؾ موقؼ حزب الشورى و االستقالؿ المنادى باالستقالؿ المشروط بإقامة ممكية  

 

دستورية ديمقراطية، كما ألمحنا عمى موقؼ الحزب الشيوعي المغربي المتمثؿ في المطالبة بإلغاء 
 1.ـ1946نظاـ الحماية منذ أوت 

وقد ازداد ىذا التوجو نحو الخارج و المحافؿ الدولية قوة و فعالية بفعؿ الزيارة السمطانية عمى   
، حيث حث السمطاف الوطنييف عمى تكثيؼ جيودىـ و تنسيقيا "1947أفريؿ "مدينة طنجة في 

 2.عمى صعيد الجبيتيف األساسيتيف

بالقاىرة وأسفرت الجيود الوطنية ىناؾ عمى المشاركة  الطريس  حيث استقر:الجبهة العربية -
في تأسيس مكتب المغرب العربي الذي كاف وراء نزوؿ األمير عبد الكريـ الخطابي بالديار 

 .برئاستو" 1948جانفي 5"يـو" لجنة تحرير المغرب العربي"المصرية و تأسيس 
ـ غمى نيويورؾ،عاصمة 1948 في ماي 3 حيث سافر الميدي بنونة:جبهة المنتظم الدولي -

العالقات الدولية و مقر ىيئة األممية آنذاؾ، و ذلؾ بتزكية مف الخميفة السمطاني و دعـ 
باسـ  حزب اإلصالح وحزب الوحدة المغربية  مالي مف السمطاف نفسو تثمينا منو لممبادرة،و

و حزب االستقالؿ، أسس ىنالؾ المكتب المغربي لإلعالـ و التوثيؽ بيدؼ التعريؼ بالقضية 

                                                           
 .169ص المرجع السابؽ، حزب الشورى و االستقالؿ،  محمد حواس، 1
 .602ص المرجع السابؽ،،  محمد القبمي 2
ـ في تأسيس لجنة الدفاع عف المغرب 1937، وخالؿ إقامتو بالقاىرة شارؾ سنة 1918ولد بتطواف سنة:  ميدي بنونة 3

 قاـ في تطواف بتسيير 1953األقصى، و أسس باألمـ المتحدة مكتب الربط بيف الحركات االستقاللية لبمداف شماؿ إفريقيا و في 
  http://www.almogtarbeen.com: لممزيد أنظر. جريدة األمة، لساف حاؿ حزب اإلصالح الوطني

http://www.almogtarbeen.com/
http://www.almogtarbeen.com/
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المغربية سواء لدى البعثات العربية أو األجنبية المعتمدة و كذا لدى األوساط الصحافية و 
. 1األكاديمية و السياسية األمريكية

 و أبـر ميثاؽ بيف حزب الشورى وحزب االستقالؿ يتضمف ما يمي : 
و إقرار كؿ حزب عمى الكيفية التي ىو عمييا اآلف لكي يتعطؿ وراء الغرض المنشود  -1

 .ريثما يقع الفصؿ في كيفية السع المشترؾ
إف كيفية توحيد السعي المشترؾ أف يوحد الحزباف ضمف حزب واحد يشتغؿ فيما بعد عمى  -2

 .اسمو وتنظيمو و عممو
ال يقبؿ االنخراط في الوحدة الفرنسية، و إنما تقـو العالقات بيف المغرب المستقؿ و فرنسا  -3

 .عمى أساس معاىدة جديدة
 .عدـ الدخوؿ مع الشيوعييف في جبية وال يجوز االتصاؿ بيـ إال عمى يد المجنة التنفيذية -4
االستعانة بالجامعة العربية لتحقيؽ استقالؿ المغرب و السعي لتعجيؿ الدخوؿ في  -5

، وىذا ما سارت عميو الجبية الوطنية لتجسيد فكرة أصوليا في المادة التاسعة 2حظيرتيا
 22 و 15مف ىذا الميثاؽ وكرسيا بعد مؤتمر المغرب العربي الذي انعقد في القاىرة بيف 

ـ، الذي ضـ ممثميف عف المغرب، الجزائر، وتونس، حيث تـ تأكيد ضرورة 1947فيفري 
 و نظرا لمسياسة المتشددة التي تنتجيا السمطات الفرنسية و ،3المطالبة باالستقالؿ

المغاربة و كرد فعؿ عمى عمييا توجيت األحزاب  االسبانية في مواجية السياسييف
السياسية إلى توحيد جيودىا لمقضاء عمى المناورات الفرنسية،فقاموا بتأسيس ما عرؼ بػ 

. 4"الجبية الوطنية المغربية"

وبتأثير الجامعة العربية التي كانت تحبذ توحيد الجيود بيف األحزاب المغربية خاصة في     
ـ، 1953أفريؿ9في " صالح أبو رقيؽ"األمـ المتحدة ، وىذا ما يتـ بالفعؿ تحت إلحاح مندوبيا 

                                                           
 .602ص المرجع السابؽ،  محمد القبمي، 1
 .413،414ص المصدر السابؽ،  عالؿ الفاسي، -2

 .321،322ص ص المصدر السابؽ، ،عالؿ الفاسي -  3
.  سمر رحيـ الخزاعي،المرجع السابؽ -4
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حزب - حزب االستقالؿ: و التي ضمت أربعة أحزاب" الجبية الوطنية المغربية"حيث تتأسس 
 1.حزب اإلصالح الوطني- حزب الوحدة المغربية- الشورى و االستقالؿ

:  أىـ ما جاء في الميثاؽ المؤسس لمجبية الوطنية المغربية ما يمي

  كؿ األحزاب الموقعة عمى الميثاؽ تمتـز بالدفاع عف االستقالؿ الكامؿ لممغرب،أي حزب
 المغرب في االتحاد الفرنسي و العالقات بيف المغرب المستقؿ و نضواءعميو أف ال يقبؿ با

 .فرنسا، يجب أف تنظـ بمقتضى معادة جديدة
  ال يجب إجراء أي مفاوضات قبؿ إعالف االستقالؿ. 
 ال مفاوضة مع المستعمر ولو حوؿ مسائؿ بسيطة في إطار النظاـ الحالي. 
 كؿ عمؿ مف شأنو أف يقوي اإلقامة العامة و أف يسئ لمممؾ يعتبر مخالفا لبنود ىذا الميثاؽ. 
  األحزاب الموقعة عمى الميثاؽ تمتـز بأف ال تقبؿ تأسيس جبية موحدة مع الشيوعييف

 .المغاربة
  األحزاب الموقعة عمى الميثاؽ تعيف لحنة يتمثؿ دورىا في التنسيؽ و االستشارة و كؿ حزب

 2.سيحتفظ بحرية العمؿ في إطار االلتزامات التي يحددىا الميثاؽ

و منو سعت الجبية منذ بداية العمؿ عمى خطيف األوؿ في الداخؿ و المتمثؿ بالمقاومة وقياـ   
تظاىرات و اإلضرابات تقريبا في كؿ المدف المغرية، والثاني في الخارج بالمطالبة بإدراج المسألة 

المغربية في جدوؿ أعماؿ الجمعية العامة لألمـ المتحدة، و في الوقت نفسو عممت الجبية 
 3.بإرساؿ وفد لباريس الطالع الرأي العاـ الفرنسي بالقضية المغربية

 

 
                                                           

 دمشؽ، اتحاد الكتاب العربي، ،دراسات في الحركة الوطنية و االتجاهات الوحدوية في المغرب العربي  محمد عمي داىش، -1
 .168ص ،2004

 .168،صمحمد عمى داىش، المرجع السابؽ 2
 . سمر رحيـ الخزاعي،المرجع السابؽ 3
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  (م1928- 1910): حياة الممك محمد الخامس: المبحث األول

 : مولد و نشأة محمد بن يوسف (1

ـ 1910ولد عبد اهلل محمد بف يوسؼ ابف الحسف بف محمد بف عبد الرحماف بف ىشاـ سنة    
بالقصر السمطاني بفاس، و أدخؿ لممكتب المعد لتعميـ أبناء المموؾ و األمراء القراءة و الكتابة و 

 إذ أنو ىو االبف الثالث لممولى يوسؼ، 1القراف الكريـ حفظا و رسما بيف جدرات القصر األمامي،
شقيؽ السمطاف المولى عبد الحفيظ، و قد تزامنت فترة والدتو مع فترة المخاض التي كاف يعيشيا 
المغرب في أفؽ فقدانو الستقاللو، و تحت ضغط القصؼ اليومي لجيش االحتالؿ الفرنسي، و لـ 
يكف المولى يوسؼ يضمر محبة أكبر مف المحبة العادية لمحمد الخامس إذ استولى عميو حبو 

 2.لشقيقيو األكبريف منو سنة

ولما بمغ محمد بف يوسؼ مف العمر سنتيف تولى والده المولى يوسؼ العرش الممكي خمفا    
ألخيو المولى عبد الحفيظ الذي أبعده المستعمر، و بذلؾ أنتقؿ األمير الصغير محمد بف يوسؼ 

 3.مف درجة االبف الثالث ألخ العاىؿ إلى درجة االبف الثالث لمسمطاف

و بعد استيالء والده عمى العرش أتخذ مف الرباط عاصمة اإلمارة فانتقؿ المولى محمد بف    
يوسؼ مع جؿ إخوتو إلى القصر، و عيف ليـ مكتبا خاص بيـ داخؿ قصره و أساتذة مالزميف 
ليـ إلى أف حفظوا القراف الكريـ و أنس منيـ التأىؿ ألخذ العمـو الدينية، و درس المغتيف العربية 

 4.و الفرنسية، و لما بمغ السابعة عشر مف عمره زوجو والده

 

                                                           
ـ، 1937، المطبعة االقتصادية، الراباط، الدرر الفاخرة بمآثر المموك العمويين بفاس الزاهرةعبد الرحماف ابف زيداف،  -  1
 .139ص

ـ، ص 1997عمي الصقمي و محمد كمزيـ، مكتبة الميتديف، الرباط، : ، تر، محمد الخامس و يهود المغربروبير أصراؼ -  2
 .95، 94ص

 .95نفسو، ص -  3
 .139عبد الرحماف ابف زيداف، المصدر السابؽ، ص  -  4
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  :صفاته/ 2

إذ 1كاف السمطاف محمد الخامس ذو ثقافة إسالمية متينة ألنو ترعرع في كتؼ الديف اإلسالمي،   
مالكي المذىب سني الجماعة أكسبو طبعو المتسامح مع جميع الييود القدرة عمى تحويؿ نكبات 

إذ كاف مزاجو مستويا متديف : الدىر إلى انتصارات، كما كاف لو ارتباط روحي بالعالـ اإلسالمي
و متقمبا بيف الزىد   و التنعـ بممذات الحياة و الصالة، كاف لينا مرنا مواظبا دءوبا ىدئا و بقدر 

 2.ىدوءه ىذا يتحوؿ إلى الغضب في المواقؼ الصارمة كما كاف يحسف استقباؿ ضيوؼ

:  تولي الممك محمد بن يوسف العرش/ 3

بعد وصوؿ نيأ وفاة السمطاف يوسؼ، اتفؽ العمماء و الفقياء و عمى رأسيـ الصدر األعظـ    
سمطانا دوف " محمد بف يوسؼ"الذي اتفؽ مع اإلقامة العامة عمى تعييف " محمد المقري"أنداؾ 

 سنة فيو ال يفقو 18أخويو الكبيريف، ألنيـ آاردو أف يستغموا صغر سنو فكاف عمره ال يتجاوز 
شيئا في أمور السياسية، و بالتالي فيو سيؿ التحكـ فيو و ال يعرقؿ عمميـ، ففي الحقيقة يرجع 

الذي عوض المقيـ " تيودورستيؾ"الفضؿ في اعتالء محمد الخامس العرش إللى المقيـ العاـ 
 3.ـ1925العاـ ليوطي سنة 

ـ فاستقبؿ الجماىير المغربية 1927 نوفمبر 18كما احتفؿ المغرب األقصى بعيد العرش يـو    
 4.ممكيـ الجديد محمد بف يوسؼ

حيث انتقؿ إلى قصر الرباط بعد أف كاف في ظممات قصور مكناس و فاس، إذ ترؾ أمر   
 5تسيير البالد في يد المقيـ العاـ الفرنسي الذي كاف يعتبر نفسو الخادـ األوؿ لمسمطاف،

                                                           
 . 65شارؿ أندري جولياف، المصدر السابؽ، ص -  1
 .116روبير أصراؼ، المصدر السابؽ، ص -  2
 .97عبد الرحماف ابف زيداف، المصدر السابؽ، ص -  3
 .44فؤاد دياب، المرجع السابؽ، ص -  4
 .66شارؿ أنجري جولياف، المصدر السابؽ، ص -  5
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صعبة جدا ألنو لـ يكف يفقو شيئا في " محمد الخامس"و كانت السنوات األولى مف حكـ السمطاف 
أمور السياسية و ال عمـ لو بأخبار البالد و أوضاع شعبو فيو ىنا وجد نفسو يجب االعتماد عمى 
ذكائو في إيجاد شخص يثؽ في إلفادتو في مثؿ ىذه األمور، و لـ يجد شخص أحسف مف معممو 

 1الذي فرضو عمى الصدر األعظـ" محمد المعمري"

و بعد تمرسو عمى األمور السياسية أصبح برفض وضع الطابع الشريؼ عمى ما عمى ما يقدـ    
لو فأدى ىذا إلى وقوع أزمة مؤسساتيو حادة، إذ أف النشاط الوحيد المسموح لجاللتو القياـ بو ىو 

 و بدأ جاللتو ييتـ بالعمـو و بأخبار العالـ الحديث فأعطاه نوع 2و ممتمكاتو،     شؤوف قصره 
ـ بزيارة لباريس،  حث كاف مف 1928مف الفطنة لألوضاع التي عمييا بالده و شعبو ليقـو سنة 

المعتاد أف يستمع و يحفظ فقط لكف ىذه المرة أخذ في الحديث معيـ في تأمورا المسموح لو بيا 
في مممكتو فغمب عمى وجوه الحاضريف الدىشة ألف ىذا يحدث لممرة األولى منذ تولي جاللتو 

 3.لمحكـ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .100روبير أصراؼ، المصدر السابؽ، ص -  1
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:  1947 سنة زيارة الممك محمد الخامس لطنجة و تداعياتها السياسية:  المبحث الثاني

 : زيارة الممك محمد الخامس لطنجة (1

كانت الحماية الفرنسية تصنع آماؿ كبيرة عمى موقؼ الممؾ الممثؿ الشرعية المغربية، الذي     
أصبح موقفو واضح المعالـ ضد الحماية، و لـ تجد مف يقؼ إلى جانبيا ضد المتطرفيف الذيف 
يطالبوف باالستقالؿ،    و لقد فجر الممؾ الموقؼ في خطوة غير مسبوقة، إذ فكر جاللة الممؾ 

أف يمحؽ سمسمة رحالتو بالرحمة إلى طنجة، التي كانت تحت نظاـ حكـ دولي تحكميا دوؿ 
 كما أفصح محمد الخامس 1 مف الحمايتيف االسبانية و الفرنسية،ةمؤتمر الجزيرة الخضراء مستثنا

وبرغـ . ، فمـ يرتاح ليا و رأى أف ىناؾ شيء مرعب وراءىا"إيريؾ البوف"عف رغبتو ىذه لسيد 
 العاـ إلقناع جاللتو عف العدوؿ عف مشروعو، ـمف المماطمة و االعتذارات التي استعمميا المقي

إال أف جاللة الممؾ قد أصر عمى تنفيذ فكرتو، و بعد مفاوضات كثيرة بيف القصر و اإلقامة 
العامة أخذت المسألة طورىا الدولي الياـ، فقد أفصحت الحماية عف موافقتيا مبدئيا فيما يخص 
فرنسا، و لكنيا أدعت أنو ال بدى مف مشاورة الدوؿ المشاركة في نظاـ طنجة، فأخبرت الجاللة 

الشريفة أف إنجمترا و أمريكا غير موافقيف عمى مشروعو الممكي، فأجابيـ جاللة الممؾ بأنو 
 2.سينتقؿ ال محالة في بالده

ـ عمى متف قطار ينقؿ الممؾ و 1947 أفريؿ 09و ىكذا انطمقت الرحمة مف الرباط يـو     
حاشيتو، و صؿ إلى مدينة أصيال حيث استقبمو خميفة وحشود كثيرة مف قبائؿ المنطقة، و مف ثـ 

ىا انتـ تروف أف المغرب :" ... استقبؿ الممؾ رجاؿ الصحافة العربية و األجنبية و صرح بما يمي
أمة واحدة، بؿ عائمة واحدة، و إف أمنية األمة المغربية التي ستحقؽ بإذف اهلل ىي أمنية جميع 

 3."األمـ العربية، و إذ الشعوب العربية أمة واحدة

                                                           
ـ، ص ص 2005، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 3، جقراءة جديدة في تاريخ المغرب العربيعبد الكريـ غالب،  - 1

352،353. 
 .349عالؿ الفاسي، المصدر السابؽ، ص -  2
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ثـ غادر الممؾ مدينة أصيال إلى طنجة، فانطمؽ القطار عمى الساعة الرابعة ووصؿ إلى    
 1. أفريؿ، أيف استقبؿ الموكب الممكي استقباال كبيرا09طنجة في الخامسة مف يـو األربعاء 

 أفريؿ استقبؿ الممؾ أعضاء الممؾ الدبموماسي وأعياف المدينة 10و في صباح يـو الخميس    
و وفود الجيات، و أستقبؿ سفير أمريكا و ممثؿ انجمترا مؤكد أف بالده ستحافظ عمى صداقتيا 

بانيا عف إعجابو باالستقباؿ العظيـ الذي قامت بو المنطقة، ثـ سمع المغرب، و قد أباح سفير ا
يسرني و أنا بيذه المدينة المغربية التي تجمت في أحرج : "صرح ممثؿ فرنسا لمممؾ بمايمي

الظروؼ، و أف المغرب الذي شارؾ في الحرب يريد أف ينالو نصيبو مف السمـ، و بذلؾ بالتمتع 
 2."بحقوقو التي يطمح إلييا و التي سيحصؿ عمييا بفضؿ صداقتو مع فرنسا

زالة "  إريؾ البوف"  و السياسة التي اتبعيا المقيـ العاـ  ىي التقريب بيف المغرب و فرنسا وا 
الضغائف التي خمفتيا الموظفوف و المعمروف الفرنسيوف، و كاف لزيارة الممؾ محمد الخامس 

لطنجة صدى كبير، حيث وقعت مظاىرات شعبية عظيمة في الرباط و في الطريؽ و في طنجة 
  3.مما يدؿ عمى المكانة العظيـ لمجاللة الممؾ في نفوس الشعب

   و قد تكمف المقيـ العاـ مف االطالع عمى نص الخطاب الذي كاف مف المنتظر أف يمقيو 
السمطاف بيذه المناسبة، و ىنا نقؼ عمى ما كتبو السيد جورج فوشي مممي عميو مف قبؿ الممؾ 

أنيا ممحمة و ليس خطابا سياسيا فحسب، إنو تعيد تحدث :"الحسف الثاني ابف سيدي محمد
خاللو سيدي محمد كإماـ و قائد روحي، قبؿ أف يتكمـ كوطني و عاىؿ دولة منقسمة إلى ثالثة 

أجزاء، لقد كاف عازه عمى استرداد وحدة الوطف و تحقيؽ االستقالؿ و الدخوؿ إلى المنتظـ 
 4."اإلسالمي الذي يتجسد في الجامعة العربية

                                                           
 .355 354، ص صعالؿ الفاسي،المصدر السابؽ - 1
 .356، صنفسو -  2
 .139. 138موالي الطيب العموي، مصدر سابؽ، ص ص -  3
محمد المؤيد، منشورات أمؿ، التاريخ، الثقافة، : ت ،(1956-912)المغرب من الحماية إلى االستقالل ماف، ؿيبجورج س -  4

 .133. 132، ص ص 2014المجتمع، الرباط، 
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و اقبؿ صاحب الجاللة وقؼ الحاضروف منحنيف باحتراـ و صعد إلى المنصة يخاطب     
رعاياه، و كاف واثقا مف نفسو بصوتو القوي و الرزيف، و فصاحة عربية فرنسية، خاطبيـ مخاطبة 

األخ ألخيو، و الراعي لرعيتو، فبيف ليـ ضرورة االعتماد عمى اهلل الذي ال يخيب مف أعتمد 
أال إف أولياء اهلل الذي ال خوؼ عمييـ و ال ىـ يحزنوف، الذيف أمنوا و كانوا يتقوف، ليـ  )1عميو

 2(.البشري في الحياة الدنيا و في اآلخرة اال تبديؿ لكممات اهلل، ذلؾ ىو الفوز العظيـ

 " الحركات االستقاللية في المغرب العربي"وأضاؼ الممؾ إلى كالمو كما ورد في كتاب 

تتمخص محتوياتيا في التذكير أوال بالمجد العظيـ الذي كاف عميو : "لعالؿ الفاسي في قولو
المسمموف األولوف و بالحالة السيئة التي وصؿ إلييا الخمؼ و التي مف مظاىرىا ىذه التجزئة 

ببيف البمداف اإلسالمي الواحد الذي ىو المغرب، و البحث عف األسباب التي نيضت بالمسمميف 
أوال فجعمت منيـ مموؾ الدنيا   و قادة الناس، و العوامؿ التي فتكت بيوياتيـ حتى أوصمتيـ 

 3."لحالة االنحطاط التي يرزحوف تحتيا اليـو

و أكد جاللة الممؾ عمى ضرورة إتباع تعاليـ اإلسالـ الصحيح التي تيدي إلى طريؽ السمؼ     
الصالح القائـ عمى البحث و الدراسة و التعميـ، و االبتعاد عف الخرافات و التموييات، ويستبشر 

جاللتو بالروح السائدة في العالـ العربي و التي أدت إلى تأسيس الجامعة العربية، مؤكدا أف 
المغرب بمد عربي مسمـ،   و أف مجيودات جاللتو في نشر التعميـ ترمي لتوحيد الوجية المغربية 

 4.و ذىنية الشعب مع الوجية

                                                           
، المطبعة الممكية، الرباط،  محمد بن يوسف المعركة من أجل االستقاللدي، تاريخ صاحب الجاللة سيمحمد الرشيد مميف -  1
 .55، ص(ت.د)

 .216، ص(64-62 )اآليةسورة سونس،  -  2
 .361سابؽ، صاؿمصدر اؿعالؿ الفاسي، -  3
 .361.362مصدر نفسو، ص ص  -  4
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يح لمصحافييف عف رغبتو العميقة في تحقيؽ مبادئ الديمقراطية رو عميو أدلى جاللتو في تص    
ىذه النظريات في النقاط ..."الحركات االستقاللية"و قد حصر عالؿ الفاسي في كتابو  لشعبو،
:  التالية

 .تأكيد صفة المغرب العربية الخالصة (1
 .ضرورة تحقيؽ وحدة البالد بإدماج سائر مناطقيا (2
 .وحدة المثؿ العميا الثقافية و الدينية المغربية مع مثؿ سائر المسمميف و العرب (3
 .ضرورة تحقيؽ سائر األماني القومية لممغرب (4
 1". ضرورة تأسيس نظاـ ديمقراطي لمحكومة المغربية (5

و في يـو الجمعة خرج جاللة الممؾ محمد بف يوسؼ عمى صيوة فرسو، وكانت  الشوارع    
الفاصمة بيف القصر و المسجد كميا ممتمئ باآلالؼ المغاربة و األجانب، فدخؿ السمطاف 

المسجد و أذف المؤذف، ففوجئ الناس بأف السمطاف سيمقي خطبة الجمعة بنفسيف إذ تعد أوؿ 
، و رفعت (مسجد طنجة )مرة في تاريخ العيد المحمود يحدث ىذا في المسجد العظيـ 

و التيميؿ ليذه البشرى الجميمة، و كانت خطة سنية إرشادية رائعة  أصوات التكبير و التحميد
  2.ىا مثاال يقتدوف بوفالزاؿ الخطباء إلى اليـو يتخذو

و كاف لزيارة جاللة الممؾ محمد الخامس لطنجة و دخولو إلييا دخوال رسميا و اتصاؿ      
رعيتو بو و بحاشيتو، و ىو الذيف كانوا ممنوعوف مف دخوؿ طنجة و الحصوؿ عمى جواز 
السفر الخاص بيا أىمية كبرى، حيث أنيا تعتبر ثورة عمى ذلؾ الوضع الجائر، و تحطيما 

لمحدود المصطنعة بيف المناطؽ المغربية الثالث و تجاوزا لمقوانيف االستعمارية في المنطقتيف 

                                                           
 .362 ص عالؿ الفاسي ،المصدر السابؽ، - 1
 .65 السابؽ، صصدرمحمد الرشيد مميف، الـ -  2
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المفصولتيف عف المغرب الكبير، منطقة طنجة و المنطقة الخميفة، و طالبت بالوحدة و 
 1.التحرير مف جميع القيود

 : تداعياتها السياسية (2

ـ، كاف ىناؾ غضب عاـر ورد فعؿ قوي في 1947 أبريؿ سنة 8و عمى أثر تصريح طنجة    
الساحة السياسية و العسكرية بفرنسا، ألف السمطاف لـ يذكر فرنسا في خطبتو و ال مرة واحدة، 

إبداؿ إريؾ البوف الذي كاف سبب ىذه الفضيحة العالمي، إذ ىدمت كؿ بفطالب فرنسيو المغرب 
 و تـ عقد مجمس الوزراء 2.ماكانوا يتقولوف بو عمى المغرب و عمى السمطاف بالخصوص

إف سمطاف مراكش ينظر إلى نفسو بإعتباره مف : "الفرنسي الذي صرح فيو رئيس وزرائيا بقولو
في " إريؾ البوف"خميفة " جوف"، كما صرح الجنراؿ "ساللة نبي المسمميف وارث عرش الخالفة

 في تعييني أنني قادر عمى إرجاع األمور إلى نصابيا في  روعىلقد: "المؤتمر الصحفي كاألتي
مراكش أي أنني عينت في منصبي لتأديب السمطاف و المغرب عمى يده حتى ال تكرر مأساة 

 3."طنجة مرة أخرى

باإلضافة إلى أف الحركة الوطنية الشمالية و الجنوبية طالب بإلغاء الحماية و تحقيؽ    
االستقالؿ و الوحدة الوطنية، و كذلؾ اإلدالء باالحتجاج إلى جامعة الدوؿ العربية و منظمة 

األمـ المتحدة، و قاـ حزب االستقالؿ و باقي األحزاب الوطنية المغربية باستغالؿ خطاب طنجة 
و قاد و مظاىرات شعبية واسعة معادية لالستعمار في جميع مدف المغرب، و طالبوا بوحدة 

التراب الوطني المغربي، و أدت سياسة اإلقامة العامة في عيد الجنراؿ جواف إلى زيادة التقارب 
 4.بيف الممؾ و حزب االستقالؿ

                                                           
 .11.12، دار الكتاب المصري، القاىرة، ص ص 2، ط5، مجموسوعة مشاهير رجال المغربعبد اهلل كنوف،  -  1
 .139موالي الطيب العموي، المصدر السابؽ، ص -  2
 .26، ص(ت.د)، الدار القومية لمطباعة و النشر، القاىرة، محمد الخامس و كفاح المغرب العربي ،فؤاد مصطفى -  3
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كما أف التطور الحاصؿ في الميداف السياسي المغربي و المجاىرة رسميا و شعبيا باالستقالؿ    
والوحدة الوطنية في مواجية الحماية الثنائية، قد رافقو تطور ميـ في العمؿ الوطني في خارج 
المغرب، و لقد كانت القاىرة و دمشؽ و بغداد، مركز لنشاط حركات التحرر الوطني المغربية 

 ـ مكتب المغرب العربي، و لجنة تحرير المغرب العربي 1947وتأسس في القاىرة سنة 
 1948.1سنة

و قامت السمطات االسبانية بمالحقة الشعب وقواه الوطنية في الشماؿ المغربي و فرص     
ـ، 1948 فيفري 8غرامة مالية عمى حزب اإلصالح الوطف، و حظرت عميو العمؿ السياسي منذ

إذ واصؿ نشاطو سرا، واستمر حزب اإلصالح المغربي و حزب الوحدة المغربية في مواجية 
 2.األسباف، و بدأ التقارب التنظيمي بيف حزب اإلصالح الوطني و حزب االستقالؿ
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(.  1953– 1951):تطور النشاط السياسي بعد نفي السمطان محمد الخامس: الثالثالمبحث 

 تمقى جاللو الممؾ محمد الخامس عريضة مف طرؼ الجنراؿ جواف 1951 يناير 26    في 
:  المقيـ العاـ الفرنسي تتضمف المطالب اآلتية

 .التبرؤ مف حزب االستقالؿ (1
 .طرد أعضاء الديواف الممكي و بعض كبار الموظفيف (2

و لكف الممؾ رفض ىذه المطالب، بكونو ممكا يريد أف يبقى فوؽ األحزاب، أما طرد الموظفيف    
إما أف تنفذوا طمباتي، و إما أف تتنازلوا :" فال يرى لو مبررا، و قامة الجنراؿ جواف بإنذاره قائال
. 1..."عف العرش و إال فسأخمعكـ تطبيقا ألوامر حكومتي 

و بذلؾ حاصرت القوات العسكرية الفرنسية القصر الممكي، و ساند الموقؼ الفرنسي باشا    
ـ عمى 1951 فيفري 25و عبد الحي الكتافي، واضطر الممؾ في 2مراكش التيامي الجالوي،

بدؿ مف ذكر  (وسائؿ بعض األحزاب)التوقيع عمى التصريح باإلكراه، واستعمؿ الممؾ عبارة 
حزب االستقالؿ، كما قاـ بطرد العديد مف موظفي الديواف الممكي و الحكومة المغربية حتى ال 
يتيح المجاؿ لمسمطات الفرنسية القياـ باالضطياد في حؽ الشعب و قواه الوطنية، و استغؿ 

الجنراؿ جواف التصريح و قاـ بشف حممة اعتقاالت واسعة في صفوؼ الحركة الوطنية المغربية، 
 ألؼ رجال مف رجاؿ الحركة الوطنية، و لكف حزب ألالستقالؿ لـ يبدي أي 30و لقد اعتقؿ نحو 

مقاومة خوفا مف السمطات الفرنسية أف تتخذىا ذريعة لنفي الممؾ الذي يعد رمزا لممقاومة 
 3.الوطنية

                                                           
 . 45.44سابؽ، ص ص اؿمرجع اؿمحمد الشرقاوي،  -  1
 إلى 1912ـ، و المعروؼ باالنجميزية باسـ رب األطمس، كاف باشا مف مراكش مف سنة 1879ولد سنة : التيامي الجالوي -  2

الوي رئيسا لمجولة بعد وفاة شقيقو األكبر سي المدني، و سنادة الحماية الفرنسية ج، مف فبيمة أيت تمويت، أصبح اؿ1956سنة 
أعمف الجالوي قبولو اعادة محمد  أكتوبر 25الخامس، و في  في اإلطاحة بالممؾ محمد

 https://www.aljazeera.netالخامس،انظر
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 فرضت سمطات الحماية االستعمارية بتعاوف مع الجالوي و الكتاني 1953و في عاـ     
 1.مشروع اإلصالحات جديدة عمى الممؾ،فرفضو السمطاف فقرر الجنراؿ جيـو التخمص منو

و ىكذا اعتبر الممؾ محمد الخامس مف أىـ الشخصيات المدعمة لمنشاط السياسي في    
 أوت 13المغرب، ىذا ما أدى باإلقامة العامة إلى تقديـ وثيقة لو مف الحكومة الفرنسية في 

، تجرده مف صالحياتو كممؾ، و مف حقوقو السياسية، وطمب منو تحت الضغط و التيديد 1953
التوقيع عمييا، و قامت قوات الجيش الفرنسي بمحاصرة القصر الممكي إلى جزيرة كورسيكا ثـ إلى 

 2.مدغشقر

ـ بتبرير نفييا لمممؾ و ذلؾ مف خالؿ 1953 أوت 21و عميو قامت اإلقامة العامة في    
إننا نعتبر القواد في مختمؼ الجيات المغربية و مف في دائرتيـ مف المغاربة : "منشور جاء فيو

بما أف السمطاف سيدي محمد بف يوسؼ ... رجاؿ حركة المعارضة و اإلصالح الممضيف أسفاه 
خرج عف جميع رجاؿ المغرب العامميف، و اتبع طريقا مخالفا لمقواعد الدينية بانتمائو ألحزاب 

المتطرفة غير المعترؼ فييا و تطبيؽ مبادئيا في البالد، الشيء الذي جعمو يسير المغرب في 
و أصحاب الحؿ و العقد، و مف ذوي الغيرة عمى   فإننا بصفتنا كبراء المغرب،يةاوطريؽ الو

الديف اإلسالمي نقدـ لسعادة المقيـ العاـ لمدولة الفرنسية طمب عزؿ السمطاف عف الحكـ و تنحية 
 3."عف العرش و إسناد ىذا األمر إلى مف يستحقو

    إذ قامت فرنسا بتنصيب أحد أتباعيا المخمصيف ليا عمى عرش السمطنة، ىو محمد بف 
الذي في أوؿ صالة جامعة حضرىا بصفتو سمطانا ىاجمو عال بف عبد اهلل و السكيف في ؼ،عر

يده، فمـ يتمكف مف الوصوؿ إلى السمطاف محمد بف عرفة، فتـ إطالؽ مئات الرصاصات عمى 
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جسده، فكاف أوؿ شييد يسقط في سبيؿ االستقالؿ، و ىناؾ بعض الشخصيات السياسية الفرنسية 
 1.في باريس عارضت خمع محمد الخامس و نفيو

باإلضافة إلى أف أوؿ رد فعؿ عمى نفي الممؾ مف الحركة الوطنية في القاىرة، و جاء عمى     
سمي نداء القاىرة ألقاء عالؿ  شكؿ نداء قدمتو إذاعة القاىرة بعد ساعات قميمة مف عزؿ الممؾ

 2.الفاسي

و نجد أف المقاومة فرضت تغيير في آفاؽ و تكتيكات العمؿ السياسي بعد أحداث سنة     
ـ مما دعى بالضرورة إلى إحداث تنظيـ جديد و قيادة جديدة، و تـ تأسيس لجنة اليقظة و 1953

ـ، و نددت بخيانة القواد الذيف جعموا مف 1953 أوت 12الدفاع عف الممؾ    و العرش في 
 3.محمد بف عرفة سمطانا و لكف مف دوف جدوة، و كانت ىذه التحركات األخيرة لممقاومة السممية

يعد نفي الممؾ محمد الخامس البوابة الكبرى التي زحفت منيا طاقات القومية العربية في     اذ 
المغرب نحو التحرر و االستقالؿ، كؿ ىذا كاف خيبت أماؿ الفرنسيوف ألنيـ ظنوا بأنيـ قادروف 

 و لكف الشعب المغربي و بعض أعضاء الحركة الوطنية المغربية أدركوا أف 4عمى التغيير،
األسموب السياسي غير قادر عمى انتزاع الحقوؽ الوطنية، و ىنا برزت قوى جديدة آمنت بأف 

طريؽ االستقالؿ ال يكوف إال بحمؿ السالح مرة ثانية، و اعتماد أسموب الكفاح المسمح، و عميو 
 5.ـ شيدت تداخال بيف النضاؿ السياسي و المقاومة المسمحة1953فإف سنة 
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أما عمى المستوى العربي فقد رفضت الشعوب  خمع و نفي السمطاف محمد الخامس، و     
أصبح ليذا الموقؼ الرافض صدى واسع في األوساط الشعبية و السياسية العربية و اإلسالمية 

ـ بدأ مجمس األمف الدولي جمسات لدراسة نفي محمد 1953 أوت 25في المحافؿ الدولية، ففي 
الخامس و قد تـ طرح المسألة أماـ مجمس األمف لموفود العربية و األسيوية، و سجمت القضية 
المغربية في جدوؿ أعماؿ الجمعية العامة لألمـ المتحدة، و أما الجزائر فقد كانت ىي األخرى 

  1.رافضة لنفي الممؾ محمد الخامس

كما بدأت السياسية االسبانية تتغير اتجاه فرنسا و الحركة الوطنية الشمالية منذ نفي الممؾ،     
ذلؾ ألف فرنسا لـ تستشير إسبانيا في نفي الممؾ، و اعتبرت اسبانيا اإلجراء الفرنسي إىانة 

 االسباني و عميو لـ تعترؼ بالممؾ الجديد، و وجيت إسبانيا مذكرات إلى حكومات دوؿ ؼلمشر
ـ، و ذلؾ بمسيا لشخصية العاىؿ 1906العالـ تتيـ فييا فرنسا بخرؽ معاىدة الجزيرة الخضراء 

المغربي الشرعي، فالتوتر في العالقات الفرنسية االسبانية دفع بالحركة الوطنية المغربية إلى 
استثماره، إذ أصبح بإمكانيـ دخوؿ المنطقة االسبانية بحرية تامة عند تعرضيـ لتعسؼ الفرنسييف 

 2.و بذلؾ أصبح الشماؿ مركزا ميما لتنظيـ نشاط المقاومة المسمحة ضد فرنسا
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:   و تداعياتها1944 جانفي 29حوادث :  األول المبحث

ـ، تأبيد المضموف وثيقة المطالبة باالستقالؿ في 1944 جانفي 31-30-29اندلعت حوادث    
ـ، و استنكار لحمالت التقتيؿ و التنكيؿ و االعتقاالت التي أقدمت عمييا 1944 جانفي 11

ىا، ليسمطات اإلقامة العامة لمحماية الفرنسية الستيداؼ زعماء وقادة الحركة الوطنية و مناض
وعمـو أبناء الشعب المغربي إثر تقديـ ىذه الوثيقة التاريخية المجسدة إلرادة العرش و الشعب و 

 1.الميثاؽ التاريخي لنضاليا البطولي الموحد في سبيؿ الحرية و االستقالؿ و السيادة الوطنية

دة مستنكريف ما أقدمت عميو ش جانفي خرج سكاف مدينة الرابط في مظاىرة حا29   ففي يـو 
أحمد بالفريج، محمد اليزيدي : سمطات الحماية مف اعتقاؿ لزعماء الحركة الوطنية مف بينيـ

بالرباط و اإلخوة عبد العزيز بف إدريس و الياشمي الفاللي و أحمد مكوار و قامت ىذه 
المظاىرات التضامنية في كؿ مف الرباط و سال، و قد بمغ صدى ىذه المظاىرات مسامع ولي 

 و منو قرر المسؤولوف أف يعمف 2الذي التحؽ بصفوؼ المتظاىريف،" الحسف الثاني"العيد آنذاؾ 
 3.اإلضراب عشية اليـو نفسو

امف مع المعتقميف ضبالرباط بدور رائع، و ت" موالي يوسؼ"باإلضافة إلى قياـ تالميذ ثانوية     
ر اعتقاؿ أحمد بالفريج و اليزيدي و قياـ المظاىرات في خبو المتظاىريف، فبمجرد ما بمغيـ 

الرباط قاصدة دار المخزف لممطالبة بإطالؽ سراح المعتقميف، و كانت الساعة تشير إلى الحادية 
عشر و النصؼ فمـ يشعر المسؤولوف في المدرسة مف مدير و أساتذة، إال و التالميذ يغادروف 

أقساميـ متجييف إلى ساحة الثانوية حيث اجتمع التالميذ الداخميوف و الخارجيوف و صاروا 
 4.ييتفوف باالستقالؿ و إطالؽ سراح المعتقميف
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   و عميو أمرت السمطات االستعمارية بقطع الطريؽ عمى جميع الوضوء القادمة إلى الرباط و 
نكموا بمف وجدوه مسافرا ثـ بدأت الحوادث بمراكش فقبض عمى ثالثة عشر رجال مف أعياف 
المدينة المتضامنيف مع السمطاف حوؿ االستقالؿ و كاف الجالوي في طميعة المحاربيف لفكرة 
االستقالؿ، و تـ قبض كذلؾ عمى موطنيف بالرباط و أوقؼ الوزيراف السيد محمد بف العربي 

ضطيادات و القتؿ و الترويع بكؿ إلالعموي و أحمد بركاش، ثـ تتابعت االعتقاالت   و ا
 1.أنواعو

 جانفي في تجمع ىائؿ، 30-29مرت المظاىرات طيمة يومي السبت و األحد تسا   و قد 
انطمقوا في شوارع البالد مردديف اسـ اهلل المطيؼ، قاصديف ضريح المولى إدريس و لـ تدرؾ 

اإلدارة ساكنا أماـ ىذا الحشد االستقاللي العظيـ، فيكؿ حي مظاىرة، و الخطباء بدورىـ يميبوف 
العربي العمري و : حمية األمة، و يحافظوف عمى النظاـ، و انضـ إلييـ خطباء آخروف أمثاؿ

  2.إدريس ربيحة المسؤولوف عف تنظيـ المظاىرات و توجيييا

في ىذه األثناء أرسمت الحكومة جيوشيا و فسدت الحارات عمى الناس و قدـ المقري و     
الحجوي و الجالوي دعما ماديا معنويا لمفرنسييف بينما عارض ذلؾ ابف العربي و بركاش فكاف 
مصيرىما العزؿ    و التغريب و بيذه المناسبة مد الفرنسيوف أيدييـ إلى أمواؿ الناس و أمتعتيـ 

 3.و نيبوا و أشاعوا الفساد كعمؿ المنتقـ

ـ اختموا أزقة المدينة و سطوح الدور البارزة و المدارس و 1944 جانفي 30و خالؿ يـو    
سطوح المساجد و دور السمع و كؿ محؿ عاـ بجنود مدججة بالسالح، و حفروا كذلؾ الخنادؽ و 

نيـ مصمموف عمة القتاؿ و في ىذه الثناء حمقت  أغرسوا األسالؾ الشائكة األمر الذي يدؿ عمى 
فوؽ المدينة طياراتيـ في ارتفاع قريب جدا يرىبوف الناس و ما أزفت الساعة الحادية عشر حتى 
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بدأ المعتدوف يطمقوف الرصاص عمى المسالميف في األزقة و في المساجد و عمى نوافذ الدور 
فأينما وليت وجيؾ تجد كواكب منيـ تطمؽ شواظا مف نار و نحاس، فأصبحت فاسكنيا موقد نار 

 1.أو جحيـ فسقط في ىذه الساعة اثناف و ثالثوف قتيال دوف الجرحى نحو ثمانيف رجال

 جانفي تسرب الجيش االحتالؿ المدينة و تطويؽ القروييف ليمنع عمى 31و في ليمة    
و استعد بحفر الخنادؽ في حي الشماعيف و سماط : المتظاىريف دخوليا أو االقتراب منيا

العدوؿ، و بمغت أخبار تحركات الجيش في و قتيا إلى المجاىديف، و بات مف المؤكد وقوع 
 و بذلؾ أعطيت 2،االصطداـ بيف جيش االحتالؿ و المجاىديف مف رجاؿ حزب االستقالؿ

بغ واحد بعد د في تمؾ الميمة بقيادة سيدي العربي اإلدريسي باف يتسمموا مف دار اؿ3األوامر لمدباغة
واحد جاعميف بذلؾ حاجزا بيف صفي الجنود المدججيف بالسالح، ثـ ييجـ كؿ واحد مف الدباغة 

 و غيرىـ مف بقية الشعب، 4عمى واحد مف الجنود، كما أعطي اآلمر لمفئة األخرى مف خرازة
لمقياـ بنفس الدور، لكف النساء و األطفاؿ سبقوا األحداث فياجموا الجنود بالحجارة فرد الجند 

 و تقدـ المجاىدوف إلى المعمقة بالتكبير 5عمييـ بإطالؽ النار، فصاح الشعب و تعالى الصياح،
الجنود و أمطرىـ بوابؿ مف الحجارة، و تمكف أحدىـ مف " الحسف العموي"و التيميؿ و ىاجـ 

إطالؽ النار عميو فسقط شييد وودع كأوؿ شييد معركة االستقالؿ، و تمكف العربي الكعاظ مف 
الصعود إلى برج القروييف و صار يمطر مف أعاله الجنود بالحجارة فصوب إليو أحدىـ بندقيتو 

 6.فكاف ثاني شييد في المعركة
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 )و توالت اإلصطدامات، وسقط الشيداء في ساحة الشرؼ أمثاؿ سيدي عبد العزيز بو طالب    
 1.و العربي تعبوط و محمد بناني و عبد العمي الصفمي و غيرىـ (مف الحركة القومية

ـ إلى 1944 جانفي 31و كرد عمى اليجمة االستعمارية، تقدمت جماىير مف أىؿ الرباط    
اإلقامة العامة تطالب بسراح أحمد بال فريج و اليزيدي و جميع المعتقميف، و لقد كاف لمدينة 

عظيـ في ىذه االنتفاضة الباسمة التي اندلعت تحديا الغطرسة االستعمارية و تأكيدا " سالحظ"
عمى مضموف و ثيقة المطالبة باالستقالؿ و ذودا عف مقدسات الديف و الوطف، حيث ىب 

وطنيوف أفذاذ مف ىذه المدينة في انتفاضة تاريخية يجوبوف شوارعيا و يواجيوف قوات االحتالؿ 
 2.حيـ فداء لموطفاو ىجوميا الشرس الذي أدى إلى استشياد رجاؿ أبرار بذلوا أرو

 أغمقوا المساجد و منعوا الناس مف صالة الجمعة، ثـ ألقي القبض 1944 فيفري 11و بتاريخ    
 فيفري، و لما انتيوا مف إخالء 13و 12عمى جميع العمماء المفاوضيف و غيرىـ في يومي 

المدينة مف رجاليا شرعوا في اليبوط إلى الدور ينيبونيا ووضعوا لذلؾ برنامجا منسقا يوما لدور 
التجارة في الحي ما لمحي األخر و يوما لمقيسارية ثـ نفذوا ذلؾ بكؿ دقة كأنيـ يقتسموف غنائـ 
الحرب، وثـ أمروا أىؿ البادية قوادا   و أشيانا أف يعتقموا كؿ مدني وجوده في بيوتيـ و باعوا 

 3.كتبيـ و أمتعتيـ بالمزاد وألقوىـ في غيابات السجوف

كما عمـ الشعب أف السمطاف في جانب الوطنية وأنو أصبح حامؿ راية االستقالؿ أمف بنجاح    
قضيتو، ذلؾ أف الفرنسيوف كانوا يشيعوف بينيـ أف الوطنييف قمة غير قانونية و أف السمطاف ال 

 4.يوافقيـ
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:  م1947أفريل 7مجزرة الدار البيضاء :  الثانيالمبحث

التي ارتكبيا سمطات االستعمارية الفرنسي و السابع مف أفريؿ " الدار البيضاء"شكمت مجزرة    
ـ بداية لمرحمة حاسمة في رىاف القوة بيف المقاومة الوطنية و بيف رغبة المستعمر في 1947سنة 

" محمد الخامس"بسط نفوذه في البالد، و لعؿ مف أىـ أسباب ىذه المجزرة ىو قرار السمطاف 
و كانت ىذه الرحمة تيدؼ إلى إعالف عف مطالب 1947 أفريؿ  9زيارة مدينة طنجة في 

 1.المغرب في حريتو و استقاللو و تأكيد وحدتو و تمسكو بمقوماتو

    فبينما كاف المغرب كمو يتييأ لزيادة جاللة الممؾ لطنجة عاصمة مممكة الدبموماسية، و كانت 
المدف و القرى التي يسير منيا الموكب الممكي تستعد الدبموماسية، و كانت المدف و القرى التي 

يسير منيا الموكب الممكي تستعد لمتمتع بمشاىدة ممكيا في طريقة إلى مدينة لـ يتمكف مف 
زيارتيا ىو وال والده مف قبمو، و لـ تستطيع سمطات االستعمارية مف إرجاع الممؾ عما عـز عميو 
مف ىذه الزيارة و ألنيا تعمـ سمفا أف ىذه الجولة ستكوف مظيرا كبيرا مف مظاىر الوحدة المغربية 

و تتيح الفرصة الوطنية كي تظير موقفيا لمتضامف ضد االستعمار الفرنسي و االسباني و 
 2.الدولي

    و عمى الرغـ مف ما أظيرتو الصحافة االستعمارية مف تيـ عمى الشعب المغزلي و ممكو و 
زعمائو و اإلشاعات التي كانت تمأل الجو مف أف الجنراؿ ديجوؿ و صحبو سينتيزوف فرصة 

ىـ القومية مف الدار البيضاء إلى باريس و أف الشيوعييف الفرنسييف رتسفر الممؾ ليعمنوا ثو
يتييئوف إلعالف إضراب في  عممية السمؾ الحديدة التي يمر منيا جاللة الممؾ في يـو سفره، كؿ 
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ىذا و عيف مف التيجمات فقد استطاعت الوطنية المغربية أف تمتمؾ أعصابيا و تحتفظ ببرودة 
 1.دميا، ليتـ تحقيؽ البرنامج الممكي الذي يعتبر فوزا كبيرا القضية المغرب

و لما رأى المستعمروف أف السمطاف قد نجح في عزمو عمى زيارة طنجة وأنفقوا في عز قتمو    
ـ، و 1947 أبريؿ9مف الناحية السياسية أو عزوا إلى جند السنيغاؿ في اليـو الذي قبؿ سفره 

أصررىـ باليجـو عمى حي في البيضاء و قتؿ عدد كبير مف األبرياء و جرح كثيرا حزيف مف 
 2.بينيـ العجزة و النساء و الصبياف

وواصمت فرؽ الفرساف السنغالييف بقيادة ضباط فرنسييف بإطالؽ الرصاص عمى األىالي    
العز، وطوقوا األحياء الوطنية مف كؿ جانب و نظموا اليجـو عمييا، و قد احتموا الشوارع و 

ىاجموا المارة بالقتؿ و التنكيؿ، ثـ دخموا البيوت بيتا بيتا يقتموف مف وجدوه فييا مف طفؿ أو امرأة 
أو رجؿ، بؿ قتموا حتى الدواجف مف الحيوانات، نيبوا األمتعة و كسروا ما لـ يقدروا عمى حممو، و 

في اليـو التالي حشدت السمطة الجيوش الفرنسية و األجنبية سائر أحاء المدينة بكؿ الطرؽ 
 و قد ثبت بعد 3.المؤدية مف البيضاء إلى الرباط، و لـ يكف معيـ و ال جندي مراكشي واحد

التحري و البحث أف الجيوش و رجاؿ الشرطة المغربية بردوا مف كؿ سالح قبؿ الحادث بيـو 
. 4واحد األمر الذي يدؿ عمى أف المأساة مدبرة مبيتو بميؿ 

و قد بمغ مجموع القتمى و الجرحى المغاربة في ىذه المأساة التي انتقـ فييا الجيش الفرنسي    
ي شخص مغربي بريئ، كما أف السمطة الفرنسية لـ تبد اعتمادا كبيرا ؼمف الوعي القومي أؿ
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بالحادث، و كؿ ما فعمت أنيا استنكرتو زاعمة أنو وقع مف السنغالييف مف تمقاء أنفسيـ، و 
 1.اعتقمت بعض صفوؼ الضباط الذيف تيميـ الوطنيوف، و لكنيـ سرعاف ما أطمؽ سراحيـ

أما الشعب المغربي فقد أعمف تضامنو مع البائسيف بإضراب عاـ شمؿ سائر المدف المغربية                
فعتيا الييئات و الشخصيات العميا، و باالكتتاب العاـ لمساعدة المنكوبيف،  رو باحتجاجات شديدة

و قد طالب حزب االستقالؿ بإجالء الجنود السنغالية مف المغرب، و ىو مصر عمى المطالبة 
بالدار البيضاء بعمؿ جميؿ إلسعاؼ " يات حزب االستقالؿتسيدات ؼ"دائما، و قد قامت ىيئة 

 2.(أفريؿ7)ى المأساة ممجأ و مدرسة تعرفاف بمنظمةـيتاؿالعائالت المنكوبة وأسست 

و قد أظيرت فرؽ الشباب الرياضة و الكشفية التابعة لحزب االستقالؿ بطولة عظيمة، إذ    
قامت بمجيود جبار الختطاؼ جثث الشيداء و إحصائيـ و معرفة أسمائيـ، ونقؿ الجرحى إلى 

 3.المستشفيات، و البحث عف عائالتيـ

و كاف ليذه المأساة أثرىا العمؽ عمى جاللة الممؾ و عمى سائر أأفراد أمتو، و قد توجو جاللة    
الممؾ بنفسو لمبيضاء حيث أشرؼ عمى بحث عرض منو حقيقة المأساة، كما عمؿ عمى مواساة 

 ثـ 4البائسيف مف عائالت الموتى و مساعدة الجرحى الذيف تركتيـ غطرسة الجيوش الوحشة،
محبطا " 1947 أفريؿ 9: تو في موعدىا المقرر يـوياريتوجو بعد ذلؾ إلى مدينة طنجة لمقياـ بز

. 1947 أفريؿ 11بذلؾ مناورات السمطاف االستعمارية، و كذلؾ ألقي خطابو التاريخي في 
بطنجة، و الذي أكد فيو لمعالـ أجمع إرادة الشعب المغربي و عزمو عمى المطالبة بحريتو و 

 5.إستقاللتو، معمنا أف المغرب متمسؾ بسيادتو ووحدتو و صوف كيانو الوطني

 
                                                           

 .344.345، ص ص عالؿ الفاسي،المصدر السابؽ -  1
 346-345،ص ص نفسو -  2
 345نفسو، ص - 3
 .345نفسو،ص -  4
 .[ص.د]حسف البصري، المرجع السابؽ، -  5



 _________________________________ 1956-1944التطورات العسكرية مابين : الفصل الثالث

~ 53 ~ 
 

 (1955-1951)الثورة المغربية: المبحث الثالث

   اقتنع القادة الوطنيوف بعقـ المواجية السياسية ضد اإلقامة العامة و ما كانت تسمكو في 
سياستيا مف قمع و تعسؼ ضد الوطنييف، إذ كانت تنتظر الوقت المناسبة لتعمف المواجية 

العسكرية ضدىا، و بعد نفي الممؾ محمد الخامس بدأت المقاومة المسمحة تنضـ نفسيا لتواجو 
 1.اإلقامة العامة بالعنؼ

  :بداية المقاومة المسمحة/ 1

ـ وضمت حسف العرائشي 1951 أفريؿ 7كانت االنطالقة األولى لممقاومة المسمحة يـو     
 وآخروف، و نظرا النتمائيـ السياسي لحزب االستقالؿ، بدؤا في اختيار 2ومحمد الزرقطوني

الكفاءات و العناصر المؤىمة لتحمؿ المسؤوليات مف الخاليا التي كانت منبثة في جميع أنحاء 
ـ شرعوا في إعداد خاليا منفصمة عف التوجيو السياسي إلعدادىا 1952البالد، و ىكذا في سنة 

 3.إعدادا خاصا

كما استغؿ التنظيـ الحزبي النتقاء العناصر القادرة عمى خمؿ السالح، إذ أف ىذه الخاليا     
ابتدأت بإمكانيات بسيطة تتجمى في نوعية األسمحة التي تتوفر عمييا مف مسدسات و قنابؿ مف 
صنع أفراد الخمية، و كانت األوامر التي تتمقاىا المقاومة المسمحة تصدر مف طرؼ الخمية التي 
تقـو بالتخطيط لعمالتيا بطرؽ انفرادية و لكف بالتنسيؽ مع باقي الخاليا، ذلؾ ألنيا لـ تكف ليا 
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ـ، كاف مف أبرز منظمي المقاومة المغربية السرية قبؿ نفي الممؾ و بعد النفي، كثؼ نشاطو الثوري بشكؿ 1944االستقالؿ 
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، جويمية، 151، العدد نشرة التواصلمصطفى الكثيري، المندوبية السامية لقدماء المحاربيف و أعضاء جيش التحرير، : أنظر
 .3،ص2015

 إلىة األولى ي المقاومة المغربية و تطورها لمذكرات مدعومة بالوثائق منذ إنشاء الخاليا السرانطالق الحسف العرائشي،  - 3
ـ، ص ص 1982  مطبعة الرسالة لنشر و التوزيع، الرباط، ( الممكةاألسرةتصعيد المقاومة المسمحة بعد نفي محمد الخامس و 

11 ،12. 
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قيادة عميا، كما أنيـ يقوموف بتحريات حوؿ سيرة الشخص المترشح لاللتحاؼ بيا حتى ال تقع 
الخمية في أيدي البوليس الفرنسي،أما عف الوسيمة اإلعالمية التي يستعمميا المقاوميف ىي 

 1.المناشير التي كانت تطبع في سرية

أما عف مصادر التمويؿ فكانت ىناؾ تمويؿ لممنطقة عف طريؽ تبرع أفرادىا حسب قدراتيـ و    
عف طريؽ عمميات االكتتاب، باإلضافة إلى تبرعات بعض األشخاص الميسوريف خارج المنطقة 
الذيف تدفعيـ الغيرة الوطنية إلى التبرع بمبالغ ىامة و كانوا يخصصوف جزء مف الماؿ إلعالة 

أسر المسجونيف أو توفير اإلقامة لممقاوميف الفاريف، و فيما يخص السالح فكانت أسمحة بسيطة 
مف القاعدة األمريكية، شراؤىا مف : حسب التمويؿ في البداية، إذ كانت مصادر األسمحة مختمفة

الخارج و تيريبيا إلى الداخؿ، و كذلؾ منطقة الحماية االسبانية التي أصبحت المصدر الرئيسي 
 2.لألسمحة خاصة بعد نفي الممؾ الخامس

   و يمكف القوؿ أف نشاطات المقاومة المسمحة كانت تحت المراقبة االسمية لحزب االستقالؿ و 
كاف عالؿ الفاسي يقـو بدور الوساطة مف القاىرة بيف الحزب و المقاوميف و المندوب السامي 

 في المنطقة الشمالية التي كانت مركزا لمعمميات الفدائية، و كانت 3"كراسيا فالينو"االسباني 
العالقات بيف المجموعات المسمحة بالبوادي و الحزب الوطني رمزية و لـ تكف تخضع لعمؿ 

مشترؾ و أعمنت في نياية األمر عف تأسيس جيش التحرير عندما بدأت اليجومات عمى الريؼ 
 4.ـ بقوة كبيرة مف أجؿ عودة محمد الخامس مف المنفي1955خريؼ 

باإلضافة إلى أف المنطقة الشمالية كاف ليا دور في تنظيـ المقاومة و جيش التحرير، ألنو لف    
يتحرؾ إال في الجباؿ حيث يتمكف المناضموف مف الحركة و العمؿ االستمراري، و كاف مف 

                                                           
 .300، 299، المرجع السابؽ، ص ص...ندوة المقاومة المغربية ضد االستعمار  -  1
 .300، المرجع السابؽ، ص...ندوة المقاومة المغربية ضد االستعمار -  2
ـ 1956-1951شغؿ منصب المندوب السامي اإلسباني بالمغرب ما بيف سنتي : كارسيا فالينو -  3

www.maghress.com ،15 21:41، 2021 جواف .
 .96جوف واتربوي، المرجع السابؽ، ص -  4

http://www.maghress.com/
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 و قد تـ تقديـ اإلعانات 1الضروري أف تكوف المنطقة  مركزا لمتدريب واالنطالؽ و التسميح،
المالية الضخمة التي دفعت لممقاوميف و أعضاء جيش التحرير مف أغنياء المنطقة الشمالية، كما 
ف أف أىـ عمؿ قاـ بو  كاف منزؿ الطريسي مأوى لجيش التحرير فيو األكؿ و الشرب و المباس، وا 

سباف رغـ ظمميـ لموطنييف في الشماؿ، فكانت مصمحة المغرب مسبقة إلالطريسي ىو ميادنة ا
 2.عمى مصمحة المنطقة الشمالية

كما كاف عالؿ الفاسي ينتقؿ بيف القاىرة و مدريد إلقناع الحكومة االسبانية بغض الطرؼ عف    
تدريب المكافحيف سواء مف أجؿ المقاومة أو مف أجؿ جيش التحرير و بغض الطرؼ عما يصؿ 

 3.إلى الجيش مف سالح، وقد استغؿ عالؿ الفاسي توتر العالقات بيف إسبانيا و فرنسا

و ىكذا أسس عالؿ عبد  الكبير الفاسي شبكة لجمب السالح و تدعيـ المقاومة بالتنسيؽ مع    
حافظ إبراىيـ و عبد الرحماف اليوسفي بإسبانيا ، كما تحدثت السمطات بفرنسا عف مجموعة قتالية 

 الذي كاف مركزه تطواف،وذكرت أف نفس  تدربت  بفرنسا  وتنتمي إلى حزب المقاومة السري
الحزب قد استقبؿ مجموعة مف المخربيف تمقوا تكوينيـ العسكري بالقاىرة و أنيـ كانوا عمى عالقة 

 4.بحزب اإلصالح الوطني و حزب االستقالؿ

 خمية لممقاومة 100ـ تكونت أزيد مف 1954 و جواف 1953و في الفترة ما بيف سبتمبر    
المسمحة واستيدفت العمؿ عمى زعزعة ثقة المعمريف و الجالية الفرنسية بالمغرب في مفيـو 

 5.العيش اآلمف

 24و باإلضافة إلى أف المقاومة المسمحة قامت بعمميات ىي قنبمة السوؽ المركزي في    
 قتيؿ و عدد 19ـ التي جاءت كرد فعؿ ضد نفي الممؾ محمد الخامس و خمفت 1953ديسمبر 

                                                           
 .385ػ المصدر السابؽ، ص3عبد الكريـ غالب، قراءة جديدة، ج -  1
 .132الحسف العرائشي، المصدر السابؽ، ص -  2
 .386ص المرجع السابؽ، ،3ج قراءة جديدة،  عبد الكريـ غالب، -3
. 74ص المرجع السابؽ،  عفاؼ كالش، -4
 .26ص ،2009  فيفري،74العدد  ومضة بطولية مف زمف المقاومة،نشرة التواصؿ،: عممية المارشي سنطراؿ  سعيد نافع، -5
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كبير مف الجرحى وخسائر مادية كبيرة، واختارت المقاومة مناسبة حموؿ السنة الميالدية الجديدة 
و أيضا كانت ىناؾ محاولة إغتياؿ ابف عرفة و الجالوي الذيف كانوا في مسجد بريما ألداء 

ـ، بإلقاء قنبمة في المسجد مف طرؼ اثناف مف 1954 مارس 9صالة الجمعة و كاف ذلؾ في 
المقاوميف البارزيف في فرقة حمداف الفطواكي ىما أحمد أقال و محمد بف العربي، و أصيب ابف 

و لـ تقتصر 1.عرفة بجروح طفيفة،وقاـ الجالوي و أبناءه باغتياؿ منفذي العممية في المكاف نفسو
العمميات الفدائية لغرفة الفطواكي عمى السمطاف و العمالء المغاربة، بؿ امتدت لتشمؿ كبار 

" جيـو" ماي مف نفس السنة نفذت عممية ضد الجنراؿ 24الشخصيات في اإلدارة الفرنسية، ففي 
 2.عندما كاف يقـو بزيارة إلى مراكش

  :جيش التحرير المغربي (2

: أدت جممة مف العوامؿ إلى تكويف جيش التحرير المغربي مف بينيما   

قياـ المقاومة في المدف،ثـ في المناطؽ البدوية و الجبمية التي تحولت إلى ثورة، أي حرب  -
 .التحرير

أيضا مقاومة فاس الدامية تحولت إلى حرب الصحراء و األطمس و الريؼ، وحرب العصابات في  -
المدف خاصة الدار البيضاء، كؿ ىذا دوف تنظيـ الصمة بيف ىذه و تمؾ، إذ أنيا كانت محاولة 

 1953.3مف قيادة المقاومة أف تنشئ خاليا لجيش التحرير في األطمس سنة 

و يرجع الفضؿ في تأسيسو لعالؿ الفاسي الذي دعا الشعب المغربي إلى ضرورة الكفاح    
لو و قد حضره ممثميف زـ بمف1955 جانفي 11المسمح،حيث قاـ ىذا األخير بعقد اجتماع في 

الوفد الجزائري في الخارج، وعبد الكبير الفاسي بف عالؿ الفاسي ممثال عف مراكش، وتـ عرض 

                                                           
 ،2016 عماف، دار غيداء لمنشر و التوزيع، ،1956-1939اإلدارة الفرنسية في المغرب   ثامر عزاـ حمد سميـ الدليمي،- 1

 .204،205ص ص 
 .205ص  نفسو، -2
 .384ص المرجع السابؽ،،3ج، قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي  عبد الكريـ غالب، -3
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موقؼ الكفاح بالجزائر و مراكش، وضرورة العمؿ بيف الجبيتيف و في نياية االجتماع انتيوا إلى 
 1.ضرورة إمداد الجانبيف بالسالح

ـ تـ اإلعالف عف ميالد جيش التحرير المغربي و ذلؾ 1955و ىكذا في الفاتح مف أكتوبر    
بالقياـ بثالث عمميات فدائية استيدفت الموقعيف الحدودييف بيف تيزي أوزلي و بورد الفاصميف بيف 
المنطقتيف السمطانية و الخميفية و مركز المراقبة في بوزنيب، واعتمد جيش التحرير عمى قواعد 
محمية قوية بالتنسيؽ مع المقاوميف في الشماؿ اإلفريقي و المشرؽ العربي بيدؼ القضاء عمى 

 2.اإلستعمار في جميع شماؿ إفريقيا

و بالفعؿ تـ ضرب الجيش الفرنسي عمى الجبيات الثالث التي توحدت خصوصا في الجزائر    
و المغرب، إذ أف الفرنسيوف تفاجؤا بإنطالؽ جيش التحرير سواء المستوطنيف أو سياسييف، 
خصوصا أف إدارة االحتالؿ لـ تكف تتوقع ىذا التنظيـ المحكـ لمجيش، وىذا راجع العتماد 

المنظميف و المؤطريف عمى حرب العصابات نظرا إليجابياتيا الكثيرة و لعدـ قدرة الجيش الفرنسي 
 3.تتبع المناضميف

 شيدت األحداث السياسية عمى الساحة المغربية تطورا ممحوظا و 1956و في بداية سنة    
سريعا أدى بالحكومة الفرنسية إلى اتخاذ مجموعة مف القرارات و عمى رأسيا إيقاؼ القتاؿ في كؿ 
مف تونس و المغرب مف أجؿ التفرغ لمقضية الجزائرية، ولكف تفطف أعضاء الوفد الخارجي ليذه 

، واتفقوا عمى 1956 فيفري 24السياسة،فعقدوا اجتماع مع قادة جيوش المغرب العربي في 
كما اتفقوا عمى تزويد جبية تونس بالسالح و 4مواصمة الكفاح و توحيده في بمداف المغرب العربي،

الذخيرة لدعـ قدرات جيش التحرير التونسي و ضمو إلى جيوش تحرير المغرب العربي،لكي 
                                                           

 .73ص ،1999 القاىرة، دار المستقبؿ العربي، ،2ط ،عبد الناصر و الثورة الجزائرية فتحي الذيب،  -1
 .600ص سابؽ،اؿمرجع  اؿ محمد القبمي، -2
مذكرة مكممة لنيؿ شيادة  ،(م1944/1956)نضال الحركة الوطنية المغربية و نهاية الحماية المزدوجة بف قسيمة، امؿ   -3

 .34،ص2016-2015المسيمة، جامعة محمد بوضياؼ، الماستر في تاريخ العالـ المعاصر،
 .74،77ص ، 2010الجزائر، دار الحكمة لمنشر و التوزيع، ،مؤتمر طنجة المغاربي دراسة تحميمية تقييمية  معمر العايب، 4
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 1956يتمكنوا مف تعميـ القتاؿ عمى جميع أراضي الساحة المغاربية في وقت واحد و في سنة 
واجو النظاـ المغربي مشاكؿ عدة، عمى رأسيا مصير جيش التحرير المغربي، لذا بدأ العمؿ مف 

 1.أجؿ دمجو مع الجيش التونسي

 : و نتائجها1955 أوت 20انتفاضة  (3

ـ سمسمة مف االنتفاضات الشعبية التي كانت 1955عرؼ المغرب في شير أوت مف سنة      
ليا أبعاد تاريخية وسياسية ،ولـ تكف تمؾ االنتفاضة شيئا جديدا أو طارئا في تاريخ المغرب ضد 

 قد اكتسبت 1955قوات االحتالؿ األجنبي، إال أف موجة االنتفاضات التي وقعت في شير أوت 
طابعا مختمفا و تمتميزا عف سابقاتيا نظرا لمتغيرات التي طرأت عمى الساحتيف السياسية و 

 2.االقتصادية سواء داخؿ المغرب أو خارجو

ـ ذكرى نفي الممؾ محمد الخامس ابتدأت حركة المظاىرات 1955 أوت 20و بتاريخ    
الجماعية في مختمؼ مدف المغرب الكبرى و الصغرى، فقامت مظاىرات سممية واسعة النطاؽ 

خالؿ عدة أياـ متوالية في مدف وجدة و أحفير، تازة، فاس، صفرو، مكناس، أزرو، خنيفرة 
، تادلة،  وسيدي قاسـ، تطواف، الجديدة، سال، الرباط، القنيطرة، الدار البيضاء، سمطات ووادي ـز

القصر الكبير، أصيمة، والعرائش، و قد شاركت المرأة المغربية في ىذه المظاىرات مشاركة 
فعالة، بؿ إف المرأة المغربية نظمت عدة مظاىرات خاصة بيا دوف مشاركة الرجاؿ و السيما في 
الدار البيضاء، وكاف شعار المتظاىريف و ىتافيـ رجاال ونساء، المطالبة باالستقالؿ المغرب و 

 3.عودة ممكو محمد الخامس

                                                           
-1945محطات من النضال التحرري المشترك بين المغرب األقصى و تونس مابين سنتي   نصيرة نواصر و صالح بوسميـ، 1

 .236ص ،2018 جامعة غرداية، ،2،العدد11المجمد  ، مجمة الواحات لمبحوث و الدراسات،1956
 .305، المرجع السابؽ،ص.... ندوة المقاومة المغربية  -2
 .39ص ،2006شركة ناس لمطباعة، القاىرة،  ،12ج ،التاريخ السياسي لممغرب العربي الكبير  عبد الكريـ الفياللي، -3
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 14و تـ كسر زجاج المقاىي و المتاجر مف طرؼ المتظاىريف و اشتبكوا مع حيش فقتؿ    
 مف المتظاىريف، و في الدار البيضاء 200 وألقي القبض عمى أزيد مف 30شخصا وجرح

استمرت االنتفاضات طيمة نيار اليـو و إلى ساعة متأخرة مف الميؿ وكانت الجماىير تياجـ 
قوات المستعمر و مف خمفيا النساء يزغردف و ييتفف بحياة الممؾ الشرعي و قد اشتبؾ الجميع 

 ألؼ جندي مستعممة الدبابات فسقط 20مع قوات األمف الفرنسي التي بمغ عددىا أكثر مف 
 1.العديد مف الشيداء

كما انطمقت في مدينة خنيفرة جموع المتظاىريف مف ساحة دار العسكري، حيث كانوا يحمموف    
الفتات وييتفوف بحياة المولى محمد بف يوسؼ و يطالبوف بطرد المستعمر مف البالد كما حطموا 

 2.الكثير مف المنشآت األوربية و أحرقوا السيارات و المتاجر

، حيث قاـ سكاف ىذه المدينة و إلى     باإلضافة إلى االنتفاضة التي حدثت بمدينة وادي ـز
جانبيـ سكاف القبائؿ المجاورة كالسماعة و بني خيراف و بني سمير بانتفاضة مسمحة ذىب 

ضحيتيا عدد ىاـ مف الفرنسييف، وكاف ذلؾ تعبيرا منيـ عف رفضيـ الصريح و الكامؿ لموجود 
االستعماري بكؿ أشكالو فوؽ التراب الوطني، إذ فاقت الخسائر البشرية في صفوؼ الفرنسييف و 

 3.بدرجة كبيرة ما حدث في باقي الجيات بما فييا الحواضر الكبرى

و بالرباط انطمؽ المتظاىروف مف دوار الدـو وقد تدخمت الشرطة بسرعة و أطمقت عمييـ النار    
بينما قذؼ المتظاىروف رجاؿ الشرطة بالحجارة فأصيب شرطي في رأسو بجروح كما قتؿ أحد 
المتظاىريف و جرح آخر كما انطمقت بمراكش المظاىرات مف المساجد، وقد أضرمت النار في 

                                                           
الوثيقة الثالثة، شالة، الرباط،  ،المقاومة وجيش التحرير المندوبية السامية لقدماء المقاوميف و أعضاء جيش التحرير،  -1

 .228،ص1985
 .228 نفسو، ص -2
 .305، المرجع السابؽ، ص.... ندوة المقاومة المغربية  -3
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العديد مف الضيعات التي يمتمكيا المعمروف األجانب أما في مدينة طنجة فقد خرج الجماىير في 
 1.أعنؼ مظاىرات و أصيب العديد مف األشخاص بجروح

و أضرمت النار في متجر بالمدينة القديمة بالدار البيضاء و في مزرعة معمر فرنسي و    
كذلؾ مزرعة فرنسية، و في غابة ببو لحوت، و قد أسفرت ىذه الحرائؽ عمى خسائر كبيرة قدرت 

أما مدينة فاس .  قنطار مف التيف و كمية ىامة مف القمح، و خمسمائة ألؼ فرنؾ 14.000بػ 
فأعمنت عف إضرابيا العاـ وذلؾ حدادا عمى ضحايا القمع الوحشي االستعماري و يقـو الجيش 

 2.الفرنسي بتطويؽ جميع أنحاء المدينة

ىذا و قد أثارت المجازر التي ارتكبتيا فرنسا في المغرب ثائرة رجاؿ اإلعالـ في مختمؼ    
البالد و منيـ بعض الصحافييف الفرنسييف، فأوفدت صحافة باريس بعثة لتحري الحقائؽ و 

تسجيؿ الوقائع قوبمت مف الشعب المغربي مقابمة حسنة و مع ذلؾ فقد كاف دور دىاقنة 
لكف ما قدـ إلى صحافة  وبنؾ باريس ولألراضي المنخفضة أقوى،" لوينا"االستعمار و شركة 

عمى اليمجية الفرنسية، وما قامت بو  3 و أدلةالشرؽ العربي عموما و مصر خصوصا مف وثائؽ
ذلؾ الصحافة مف إعالف و ماقدمو األميف العاـ لمجامعة العربية عبد الخالؽ حسونة بواسطة 
برقية مطولة إلى األميف العاـ لألمـ المتحدة يطالبو فييا بالتدخؿ في حوادث المغرب التي بال 
مبالغة لـ يعرفيا تاريخو قط، و قد كاف ما عرفو الشعب المغربي األعزؿ مف ضيؽ و عذاب و 

 4.نكاؿ مف قبؿ االستعمار

 

                                                           
 .228،229المرجع السابؽ، ص ص المقاومة وجيش التحرير، المندوبية السامية لقدماء المقاوميف و أعضاء جيش التحرير،  -1
 .229 نفسو، ص -2
 . 49المصدر السابؽ، ص،12ج عبد الكريـ الفياللي،  -3
. 49، صنفسو  -4
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". إكس ليبان"بداية المفاوضات و محادثات :  األولالمبحث

ساىمت عدة عوامؿ في إضعاؼ اإلدارة الفرنسية مما جعميا تمجأ إلى المفاوضات مع      
المغرب خاصة في ظؿ انفجار األوضاع السياسية بعد نفي الممؾ محمد الخامس و فشؿ 

المواجية العسكرية ضد المقاومة المغربية المسمحة كحؿ لألزمة مع المغرب ، فقد كاف لفرض 
أبف عرفة مكاف الممؾ محمد الخامس أثر في جر الوضع السياسي إلى التأـز ،فوجدت فرنسا 

 1.نفسيا مجبرة عمى إيجاد حؿ الحتواء الوضع القائـ

ومف األسباب األخرى التي أضعفت اإلدارة الفرنسية في المغرب اشتداد الحممة اإلعالمية    
المناىضة لالحتالؿ فقد أيد مؤتمر باندونغ نضاؿ بمداف المغرب العربي مف أجؿ االستقالؿ و 

أيدتو أيضا البمداف االشتراكية، وأسيمت الجامعة العربية و األمـ المتحدة كذلؾ في فضح سياسة 
فرنسا و تعريؼ الرأي العالـ العالمي بالقضية المغربية و تركيزىا عمى ضرورة إجراء مفاوضات 

 2.بيف المغرب و فرنسا

إذ استطاعت ثالثة عشرة دولة إفريقية و آسيوية تقديـ اقتراح لبحث النزاع بيف المغرب و     
فرنسا أماـ   الجمعية العامة لألمـ المتحدة في دورتيا السابعة، وبعد المناقشات اتخذت الجمعية 

 توصى فيو طرفي النزاع بالدخوؿ في مفاوضات سريعة 1952 ديسمبر 19العامة قرارا في 
ـ 1954 و 1953لتسوية الموقؼ بالطرؽ السممية طبقا لميثاؽ األمـ المتحدة، و في سنتي 

نظرت الجمعية العاـ لألمـ المتحدة في قضية المغرب األقصى مف جديد، و أصدرت قرارا قالت 
تنصح األمـ المتحدة فرنسا بالدخوؿ في مفاوضات عاجمة مع كؿ مف تونس و المغرب  "3:فيو
لتقرير الحقوؽ و المصالح الشرعية المقررة لشعبييا بموجب العرؼ و القواعد المرعية " مراكش"

عمى أف يسود المفاوضات جو مف الثقة و حسف النية و االحتراـ المتبادؿ .. في القانوف الدولي 

                                                           
. 1021 جواف 14 جنوحي يونس ، مغاربة حضروا مفاوضات إيكس ليباف انصرفوا لمسياحة و شراء اليدايا، تاريخ االطالع  1

http//www.alakhbar.press.ma. 
 .213 ثامر عزاـ حمد سميـ الدليمي، المرجع السابؽ، ص 2
 .46 محمود الشرقاوي، المرجع السابؽ، ص 3
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و أف يسوى النزاع طبقا لروح الميثاؽ و تكؼ فرنسا عف القياـ بأية أعماؿ أو إجراءات مف شأنيا 
 1."أف تزيد في خطورة التوتر الراىف

سنة " الكوست بغراندفاؿ"   كما أدى تطور األوضاع في المغرب بفرنسا إلى تغيير مقيميا العاـ 
سياسة فتح الحوار " غراندفاؿ"ـ وعميو تغيرت السياسة الفرنسية منذ ىذه المدة حيث تبنى 1955

حكومتو باتخاذ " غراندفاؿ"ـ و أوصى 1954مع قادة حزب االستقالؿ الذيف أفرج عنيـ أواخر 
إجراءات لالحتفاظ بالسمطة في المغرب و أكد عمى ضرورة خمع بف عرفة و إعادة محمد 

الخامس المتصاص غضب الشعب المغربي، إال أنو واجو معارضة  الجالوي و أنصاره و 
في الوقت الذي اشتدت فيو المقاومة، " دي التور" فحؿ محمو 2المستوطنوف فأرغـ عمى االستقالة،

وبدأت جماعة الجالوي و أنصاره تنشؽ، حيث إنفصؿ سكاف األطمس المتوسط عف قادتيـ و 
بعثوا برقية إلى باريس طالبوا فييا بعودة محمد الخامس، و قد تغيرت موازيف القوى لصالح 
الحركة الوطنية في المغرب حيث لـ يعد باإلمكاف قمع مقاومة الجماىير الشعبية كما لـ يعد 
محمد بف عرفة يتمتع بأي شعبية ـ أنصاره، إذ قامت فرنسا بفتح باب المفاوضات مع حزب 

 3.االستقالؿ لمنح استقالؿ المغرب

و ذلؾ مف أجؿ التفرغ و تركيز قوتيا العسكرية عمى الجزائر، ألف الثورة الجزائرية اتسع مداىا    
في أقطار المغرب العربي، فأصبحت فرنسا في وضع محرج، إذ يتطمب احتواؤىا و السيطرة 

عمييا نفقات باىظة في وقت كانت األوضاع المالية لفرنسا ال تساعد في تمؾ المدة لمقضاء عمى 
 4.ثورة بيذا االتساع

التي اقترحيا عمى التيارات السياسية لالستماع إلى آرائيـ في " بيير جولي"   وبناءا عمى خطة 
، ولجنة المتابعة الوزارية (ادغافور)حؿ المشكمة المغربية، والذي ناؿ رضا رئيس الوزراء الفرنسي 

                                                           
 .47صمحمود الشرقاوي ،المرجع السابؽ ،  1
 .246 محمد عمي داىش، المغرب العربي المعاصر، المرجع السابؽ، ص 2
 .145،146ص ص المرجع السابؽ ، ..... محمد عمي داىش، دراسات في الحركة الوطنية  3
 .217 ثامر عزاـ حمد سميـ الدليمي، المرجع السابؽ، ص 4
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المكمفة بالمشكمة المغربية فقد بدأت المفاوضات الفرنسية المغربية بعقد مؤتمر مشترؾ لمطرفيف 
 1.ـ1955 أوت 22الفرنسية في " إيكس ليباف"في مدينة 

 رئيس 2"إدغارفور"و كاف الوفد الفرنسي الذي حضر مناقشات إكس ليباف يتكوف مف    
الحكومة، و أنطواف بيناي وزير الشؤوف الخارجية و الجنراؿ كوينغ وزير الدفاع، و روبير 

 شخصية كاف مف بينيـ مبارؾ 37شوماف، و بيير جولي، بينما كاف الوفد المغربي يتشكؿ مف 
البكاي، و الحاج محمد المقري إضافة إلى ممثمي األحزاب عبد الرحيـ بوعبيد و محمد اليزيدي و 

 مف جانب حزب االستقالؿ و عبد القادر بف جمدوف و 3عمر بف الجميؿ و المخدي بف بركة 
، إلى جانب 4عبد اليادي بو طالب و محمد الشرقاوي مف طرؼ حزب الشورى و االستقالؿ

شخصيات مقربة مف السمطة الفرنسية التيامي الجالوي و القواد، حيث حرصت الحكومة الفرنسية 
عمى عدـ دعوة زعماء األحزاب الوطنية البارزيف عالؿ الفاسي و حسف الوزاني و أحمد بالفريج، 
كما حرصت عمى عدـ دعوة حركة المقاومة المسمحة باعتبارىـ إرىابييف و متطرفيف وقادة يتمقوف 

 5.الدعـ مف جيات خارجية معادية لفرنسا

:  و قد خرج إيكس ليباف باالتفاؽ اآلتي

 .خمع محمد بف عرفة ، ويخمفو عمى العرش مجمس وصاية (1

                                                           

 .217 ثامر عزاـ حمد سميـ الدليمي، المرجع السابؽ، ص-  1
 مبكرا بالحزب الراديكالي، التحؽ بصفوؼ التحؽىو رئيس الحكومة الفرنسية، مارس مينة المحاماة بباريس، :  إدغارفور -2

الغالي : أنظر : المقاومة الفرنسية أثناء االحتالؿ األلماني لفرنسا، أشرؼ عمى المصمحة القانونية التابعة لمحكومة المؤقتة الفرنسية
 .245ص ،2009دار ىومة لمنشر، الجزائر، الغربي، فرنسا و الثورة الجزائرية،

مناضؿ و زعيـ سياسي مغربي مف مدينة الرباط، بدأ عممو السياسي كمناضؿ في  (ـ1965-1910):  الميدي بف بركة -3
ـ في صياغة بياف االستقالؿ مما أدى إلى اعتقالو، انتخب بعد 1944صفوؼ العمؿ المغربي و ىو في الثانوية، شارؾ سنة 

الموسوعة العربية : أنظر. إطالؽ سراحو عضوا في المجنة اإلدارية لحزب االستقالؿ، شارؾ في المفاوضات الفرنسية المغربية
 .302ص ـ،1999مؤسسة أعماؿ الموسوعة لمنشر و التوزيع، الرياض، ،2ط ،24العالمية ، مج

-40مجمة وجية نظر، العدد   زكي مباؾ، موقؼ محمد بف عبد الكريـ الخطابي و عالؿ الفاسي مف مباحثات اكس ليباف، -4
 .21ص ،2009 ،المغرب،41

 .21 نفسو، ص -5
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ينتقؿ محمد بف يوسؼ إلى فرنسا عاجال، مقابؿ امتناعو عف أي نشاط سياسي و أف  (2
 .يترؾ لممغاربة ليقرروا مستقبميـ كما يشاؤوف

يعيف مجمس الوصاية حكومة اتحادية وطنية جديدة تضـ ممثمي الحركات السياسية في  (3
 . المغرب

تفاوض الحكومة الجديدة فرنسا لبحث العالقات السياسية و اإلستراتيجية و الثقافية عمى  (4
 .أف تحتفظ فرنسا في المغرب بمركز عمى الدوؿ األخرى

تعترؼ فرنسا بأف المغرب دولة حرة ذات سيادة، و يوجو محمد بف يوسؼ نداء مواطنيو  (5
 1. ليوقفوا جميع أعماؿ العنؼ و ليتعاونوا مع الفرنسييف

كما كانت ىذه المفاوضات الفرنسية المغربية ردود فعؿ غاضبة مف عدة أطراؼ مغربية،    
فالحركات واألحزاب االستقاللية المغربية كانت تيدؼ باألساس إلى تحقيؽ استقالؿ و بناء 

المغرب مف جديد، أي أف ىدفيا كاف التغيير و ليس اإلصالح في حيف أف مفاوضات اكس 
ليباف اقتصرت عمى مجرد إصالحات مف نوع معيف يسمح لالستعمار الفرنسي بالبقاء بالمغرب 
عبر زرع حمفائو و مواليو في مراكز صنع القرار، وذلؾ في نظر الكثيريف كانت بداية استعمار 

 2.جديد

وعميو فإف اتفاقية اكس ليباف لـ تكف مريحة لكثير مف األطراؼ القوى الوطنية ألنيا لـ تحقؽ    
لمشعب المغربي كؿ اآلماؿ التي كاف يطمح إلييا في االستقالؿ الكامؿ و في الوحدة الترابية، وقد 
بقيت أجزاء كبيرة مف التراب الوطني خارج االتفاقية المبرمة بيف الدولة المغربية و بيف فرنسا و 
اسبانيا باإلضافة إلى رفض الحركة الوطنية و خاصة حزب االستقالؿ ما خرج بو لقاء اكس 

                                                           
 .170 ص،12ج عبد الكريـ الفياللي، المصدر السابؽ، -1
 ولد القابمة، مفاوضات إكس ليباف مف أصاب و مف أخطأ في عيوف التاريخ و الشعب مؤيدوىا أـ معارضوىا؟،  إدريس، -2

 .ـ7/10/2012، 3873الحوار المتمدف، العدد 
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ليباف ألف ما جاء فيو يكرس الحماية الفرنسية في المغرب و ألنيا تعرؼ أف فرنسا لف تعطي 
 1.المغرب استقاللو بيذه السيولة لذلؾ واصمت المقاومة المسمحة

ـ أعمف فيو المغرب ممؾ 1955أكتوبر 25إذ عقد الجالوي مؤتمرا صحافيا في الرباط يـو    
واحد و ىو محمد الخامس و أنو مديف لو و مبايع لو وطمب مف الحكومة الفرنسية إعادة الممؾ 

 2.إلى عرشو

ـ لمممؾ محمد الخامس، بمغادرة منفاه 1955 نوفمبر 5وعميو سمحت الحكومة الفرنسية في    
مدغشقر، والتوجو إلى باريس إلجراء المفاوضات حوؿ االستقالؿ، وقد شارؾ في المفاوضات 

 نوفمبر و 6عدد مف المستقميف ومف قادة حزب االستقالؿ وبدأت المفاوضات التمييدية في 
: الذي احتوى عمى النقاط اآلتية (ساف كمود)انتيت إلى إصدار تصريح 

 .تشكيؿ مجمس الوصاية و منحو السمطة الكاممة في إدارة المغرب (1
 3.تشكيؿ حكومة في المغرب تضـ كؿ االتجاىات السياسية و االجتماعية (2
استئناؼ المفاوضات مع فرنسا لتحديد عالقة المغرب كدولة مستقمة مرتبطة في تكامؿ مع  (3

فرنسا و مربوطة بيا داخؿ نطاؽ التعاوف المتبادؿ، أي ما يسمى االستقالؿ داخؿ حدود 
 .التكامؿ 

 .إقامة نظاـ ممكي دستوري في المغرب (4

 4.كاف تصريح ساف كمود بداية االعتراؼ الفرنسي باستقالؿ المغرب

 

 

                                                           
 .395، المصدر السابؽ، ص3 عبد الكريـ غالب، قراءة جديدة، ج -1
 .395 نفسو، ص -2

 .147 المرجع السابؽ، ص،...دراسات في الحركات الوطنية محمد عمي داىش، 3
 .147، صنفسو  4
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:  عودة محمد الخامس من المنفى و إعالن االستقالل:  الثانيالمبحث

لنضاالت الحركة الوطنية المغربية المطالبة بتحقيؽ " محمد الخامس"نتيجة مساندة السمطاف    
االستقالؿ قامت سمطات حماية بنفيو إلى مدغشقر، و عمى إثر ذلؾ اندلعت مظاىرات مطالبة 
بعودتو إلى وطنو، وأماـ اشتداد حدة المظاىرات قبمت السمطات الفرنسية بإرجاع السمطاف إلى 

ـ رفقة أسرتو، حيث كاف ىناؾ جمع كبير مف المغاربة في 1955 نوفمبر 16عرشو بالرباط يـو 
 نوفمبر يوافؽ عبد العرش، الذي كاف المغرب يحتفؿ بو احتفاالت 18، وكاف يـو 1استقبالو

ضخمة، و كاف مناسبة يخطب فييا الممؾ خطبة يعبر فييا عف سياستو نحو البالد و ما يتطمبو 
 2.مف حرية البالد و استقالليا

 عف إنتياء عيد الحجر والحماية و 18في خطابو الجماىيري يـو " محمد الخامس"و أعمف    
بزوغ فجر االستقالؿ، ولكف فرنسا لـ تمغي الحماية رسميا، وعميو فإف الخطاب كاف عبارة عف 

:  برنامج وضع لمحكومة المقبمة، و أىـ ما ورد فيو ما يمي

 .اإلشراؼ عمى حكـ البالد -1
قياـ ىيأة ديمقراطية عمى أساس انتخابات حرة تتولى حكـ البالد، عمى أف يراعى فييا  -2

الفصؿ بيف السمطات الدستورية في الدولة ممكية ديمقراطية تحفظ فييا حرية األفراد و 
 األدياف

تتولى الحكومة الجديدة إجراء مفاوضات مع فرنسا، كإنياء الحماية الفرنسية و معاىدة  -3
، تراعى الوضع الجديد في المغرب، بروح 1912جديدة تحؿ محؿ معاىدة الحماية سنة 

 3.التفاىـ والتعاوف المستمريف فرنسا و المغرب

                                                           
 .21ص  ديسمبر،10، 8040، جريدة الشرق األوسط حاتـ البطيوي، حوارات مع عبد اليادي بوطالب،  -1
 .396، المصدر السابؽ، ص.... عبد الكريـ غالب، قراءة جديدة  -2
 .320، المصدر السابؽ، ص12 عبد الكريـ الفياللي، ج -3
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وبذلؾ تـ إلغاء المخزف العتيؽ الذي حافظت عميو اإلقامة الفرنسية، و أنشأت حكومة وزارات    
وعوض قواد بالعماؿ، و ألغي الظيير البربري، و تـ االعتراؼ بالحؽ النقابي لمعماؿ المغاربة 

 1.الذيف أسسوا االتحاد المغربي لمشغؿ

ـ، و ىي التي دخمت 1955 سبتمبر 07 يـو 2تشكمت الحكومة برئاسة مبارؾ البكاي   
مفاوضات مع فرنسا و كانت ىذه الحكومة تحمؿ اسـ حكومة االتحاد الوطني، ألنيا تألفت مف 

تسعة وزراء مف حزب االستقالؿ، وستة وزراء مف حزب الشورى و االستقالؿ، وستة وزراء 
. مستقميف

وسميت ىذه الحكومة أيضا بحكومة المفاوضات، حيث قادت ىذه الحكومة برئاسة البكاي    
  3.ـ1956 مارس 2مفاوضات االستقالؿ استمرت شيريف و انتيت بتصريح 

:  إذ نصت االتفاقية عمى ما يمي

نياء اتفاقية الحماية التي لـ تعد صالحة، و ىي المعاىدة التي لـ عمى المغرب سنة ا -1
 .ـ1912

 .اعتراؼ فرنسا باستقالؿ المغرب الذي يستوجب إنشاء تمثيؿ خارجي وجيش وطني -2
تأكيد وحدة التراب المغربي و احتراـ ىذه الوحدة المضمونة بحكـ المعاىدات الدولية و  -3

 .العمؿ عمى احتراميا
فرنسا و المغرب دولتاف متساويتاف ، و ذات سيادة تقوماف بإبراـ اتفاقيات جديدة تحدد  -4

العالقات بيف البمديف في مياديف مصالحيما المشتركة، و تنظـ تعاونيما عمى أساس 
الحرية و المساواة وخصوصا في شؤوف الدفاع، والعالقات الخارجية، و االقتصاد و 

                                                           
 .407 عياش البير، المرجع السابؽ، ص- 1
، كاف سياسيا مغربيا و أوؿ رئيس حكومة في المغرب ( بالرباط1961 أفريؿ 12 بركاف ، وفاة 1907ولد ):  مبارؾ البكاي -2

: ، أنظر1958 أفريؿ 15 في ىذا المنصب حتى 1955بعد االستقالؿ، حيث عيف مف طرؼ العاىؿ آنذاؾ محمد الخامس 
https :www.maghrebvoices.com 

  .21حاتـ الطيوي، المرجع السابؽ، ص- 3
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الثقافة، و تضمف حقوؽ الفرنسييف، المقيميف في المغرب و حرياتيـ، و حقوؽ المغاربة 
 1.المقيميف في فرنسا و حرياتيـ، وذلؾ في حدود احتراـ سيادة البمديف

أما المسؤولوف اإلسباف ، الذيف فوجئوا و ثاروا التساع االمتيازات في منطقة الحماية الفرنسية    
فقد أعمنوا أنيـ سيقودوف المغاربة في منطقتيـ تدريجيا نحو االستقالؿ الذاتي، فقد صرح الجنراؿ 

ـ، أنو ال يمكف القبوؿ بأساليب الحكومة الفرنسية، غير أف 1955 سبتمبر 16فرانكو يـو 
، فسارع فرانكو إلى دعوة الممؾ محمد 2المظاىرات الشعبية التي قامت في الشماؿ المغربي

ـ، وتـ االتفاؽ عمى إنياء الحماية 1956أفريؿ4الخامس لزيارة مدريد، و تمت الزيارة في 
اإلسبانية في الشماؿ المغربي، لكف اسبانيا ظمت محتفظة بمدينتي مميمة وسبتة و بعض الجزر 

 3.الساحمية

: ـ و نص عمى ما يمي1956 أفريؿ 7وقد تـ التوقيع عمى تصريح بمدريد يـو 

ترى الحكومة اإلسبانية و جاللة محمد الخامس ممؾ المغرب أف النظاـ المطبؽ في  -1
 ال يتالءـ مع الحقائؽ الواقعية، وتعمف أف االتفاقية الموقع عمييا في مدريد 1912المغرب 

ـ لـ تبؽ صالحة ألف تسير مقتضاىا في المستقبؿ العالئؽ 1912 نوفمبر 27يـو 
 .اإلسبانية المغربية

و بناء عمى ذلؾ فإف الحكومة اإلسبانية تعترؼ باستقالؿ المغرب الذي أعمنو جاللة  -2
السمطاف محمد الخامس و بسيادتو التامة بكؿ ما تقضيو ىذه السيادة، وضمف ذلؾ حؽ 

يالة الشريفة في أف تتوفر عمى دبموماسية خاصة وجيش خاص، وتعيد تأييد عزميا إلا
عمى احتراـ الوحدة الترابية لإليالة المغربية تمؾ الوحدة التي تتضمنيا األوفاؽ الدولية لكي 

و تتعيد الحكومة اإلسبانية كذلؾ بإمداد 4،تصبح تمؾ الوحدة الترابية أمرا واقعيا ممموسا

                                                           
 .323 عبد الكريـ الفياللي، المصدر السابؽ، ص -1

 .408المرجع السابؽ، ص  عياش ألبير، 2
 .172 محمد عمي داىش، المرجع السابؽ، ص 3
 .44، ص1984 الرباط، ، دار الغرب اإلسالمي،3 بف العربي الصديؽ، كتاب المغرب، ط 4
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جاللة السمطاف بكؿ اإلعانة التي قد يعترؼ بكونيا ضرورية باتفاؽ مشترؾ، و خصوصا 
. فيما يخص العالقات الخارجية و الدفاع

المفاوضات المفتوحة في مدريد بيف حكومة اإلسبانية و جاللة محمد الخامس ترمي إلى  -3
إبراـ أوفاؽ جديدة بيف الفريقيف، و بما أف ىذيف الطرفيف يتمتعاف بالسيادة و المساواة و 

أف االتفاؽ يرمي إلى تحديد التعاوف الحزبيف األمتيف فيما يرجع لمصالحيما المشتركة فإف 
ىذه األوفاؽ تضمف كذلؾ في دائرة الروح الودية الخاصة المشار ليا أعاله حريات و 
حقوؽ االسبانييف القاطنيف بالمغرب و المغاربة القاطنيف بإسبانيا، وذلؾ في المياديف 

الخصوصي، االقتصادي واالجتماعي عمى أساس التكافؿ بيف الدولتيف و احتراـ 
 1.سيادتيما

و بإبراـ المعاىدة المغربية اإلسبانية، تدعـ استقالؿ المغرب مف الناحية الدولية بعدما ألغيت    
ـ، كما وافقت الدوؿ التي تتولى إدارة طنجة بتاريخ 1956أفريؿ 18حكومة المنطقة الشمالية في 

ـ و ىي بمجيكا، إسبانيا، والواليات المتحدة األمريكية، فرنسا، إيطاليا، ىولندا، 1956أكتوبر 29
والبرتغاؿ، وبريطانيا عمى إلغاء نظاميا الدولي ووضعيا تحت سيادة المغرب، وفي شير نوفمبر 

ـ قررت الجمعية العامة بناء عمى توصية مجمس األمف قبوؿ عضوية المغرب باألمـ 1956
 2.المتحدة

 

 

                                                           
 .45السابؽ،ص  بف العربي الصديؽ، المصدر - 1

 .326المصدر السابؽ،ص،12جعبد الكريـ الفياللي، -  2



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 __________________________________________________________خـــــاتمة 

~ 72 ~ 
 

: ةــــــــــــخاتم

: في نياية ىذه الدراسة خمصنا إلى النتائج التالية        

جراء السياسة ـ 1912عاـ   عاني المغرب األقصى مف نضاـ الحماية المفروض عميو منذ-1
سبانيا، غير أف المغاربة   عف رفضيـ لموضع القائـ محاوليف تغييرىا عبرواالتي اتبعتيا فرنسا وا 

.  المطالبة باستقالؿ وتحرير المغربإلىمف خالؿ مقاومة االستعمار والتدرج في المطالب وصوال 

الحرب العالمية الثانية قوية وفعالة فقد وقفت إلى جانب في كانت مشاركة المغرب األقصى - 2
.   النصر عمى دوؿ المحورأف تـ  إلىالحمفاء واختصت لقاء آنفا في الدار البيضاء 

 أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدىا كنتيجة كفاح وتحضير عمى مدى حزب االستقالؿنشاط - 3
.  الممؾ والشعب في نيؿ االستقالؿرغبةسنوات توج في األخير بوثيقة االستقالؿ التي عبرت عف 

 إصالح دستوري بالمغرب، وقدـ عمى إثر ذلؾ إلحداثسعى حزب الشورى واالستقالؿ - 4
ـ حوؿ اإلقامة العامة 1947الثالث والعشريف مف سبتمبر "مذكرة لمسمطاف محمد الخامس في 

لغاءتضمنت الحموؿ اإلصالحية ألوضاع المغرب  .  الحماية واسترجاع سيادة المغرب واستقاللووا 

االستقالؿ حيث حزب مطالب التي دعا إلييا اؿبدت مظاىر الوحدة المغربية في برنامج - 5
. شممت كؿ المجالت والمياديف السياسية واالقتصادية واالجتماعية

بدأت المقاومة السياسية بالوعظ الديني والمظاىرات والمطالبة بإصالحات وكذلؾ القياـ - 6
باالحتجاجات التي تطالب باالستقالؿ  

مواقؼ السمطاف محمد الخامس المؤيد لممطالب التي جاء بيا حزب االستقالؿ المغربي - 7
. أفسدت عالقتو بسمطات الحماية و ىو ما كاف سببا في خمعو عف الحكـ ونفيو إلى الخارج
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كاف نفي محمد الخامس بمثابة نقطة تحوؿ في تاريخ المغرب حيث أصبح رمزا مف رموز - 8
حيث التؼ حولو كؿ أطياؼ الشعب المغربي و انتقاؿ الحركة الوطنية مف  الستقاللية،الحركة ا

. العمؿ السياسي إلي العمؿ المسمح

ؼ الحركة الوطنية التي شكمت مفصال حقيقيا بيف اؽأىمية زيارة طنجة في تقوية مطالب و مو- 9
 في مدينة طنجة، و الذي 1947حقبتيف زمنيتيف مختمفتيف، و كذلؾ خطاب السمطاف في أفريؿ 

 األمة و حقيا في استرجاع استقالؿ البالد ووحدتيا الترابية، وقد كاف رادةأكد فيو لمعالـ أجمع إ
صحاب المطامع االستعمارية  ألالخطاب رسالة واضحة المعالـ و المضاميف 

 لمضاميف وثيقة المطالبة داـ اندلعت تأيي1944 جانفي 29االنتفاضة الشعبية بتاريخ - 10
باالستقالؿ و استنكارا لحمالت التقتيؿ و التنكيؿ و االعتقاالت التي أقدمت عمييا سمطات 

الفرنسية  

ـ 1947 أفريؿ 7تعتبر مذبحة الدار البيضاء التي ارتكبتيا سمطات الستعمار الفرنسي في - 11
بداية لمرحمة حاسمة في رىاف القوة بيف مقاومة الوطنية، و بيف رغبة المستعمر في بسط كؿ 

. سمطة عمى البالد

لقد ساىـ ظيور المقاومة المسمحة في المغرب األقصى ثـ جيش التحرير المغربي فيما بعد - 12
. في تغيير منحى القضية مرة أخرى، و برر ذلؾ مف خالؿ عجز فرنسا عف حؿ القضية بسيولة

في خضـ ىذه األحداث المتتالية لـ تجد فرنسا حال إال الرضوخ لممفاوضات التي بدأتيا - 13
بإحضار محمد الخامس مف المنفى و فتح المفاوضات معو لتستكمميا في المغرب بعد رجوعو و 

 .1956مارس  2توقيع عقد نياية الحماية معو و الذي نص عمى منح االستقالؿ لممغرب في 

خمقت المفاوضات المغربية ردود فعؿ غاضبة مف عدة أطراؼ مغربية، فالحركات و - 14
األحزاب االستقاللية المغربية كانت تيدؼ باألساس إلى تحقيؽ استقالؿ حقيقي و بناء المغرب 

" إيكس ليباف"مف جديد أي أف ىدفيا كاف التغيير و ليس اإلصالح، في حيف أف المفاوضات 
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اقتصرت عمي مجرد إصالحات مف نوع معيف يسمح لالستعمار الفرنسي بالبقاء بالمغرب عبر 
ع القرار، و بذلؾ في نظر الكثيريف كانت بداية ترسيخ صفزرع حمفائو و مواليو في مراكز 

. استعمار جديد

لـ يكف جيش التحرير و المقاومة المسمحة راضييف عف المفاوضات ايكس ليباف التي - 15
اعتبروىا مجرد خدعة لتجميؿ وجو االستعمار و تكريسو مف خالؿ أعواف فرنسا في المغرب، 

. وأنيا خيانة لموطف

 الخاضع ليا في اتفاقية مغربيعودة الممؾ محمد الخامس واعتراؼ فرنسا باستقالؿ الجزء اؿ- 16
خرى باالستقالؿ الجزء األ، نفس األمر انطبؽ عمى اسبانيا فبدورىا، اعترفت ىي 1956 مارس 2

. الخاضع ليا

إف تطور القضية المغربية بيذا الشكؿ و نيميا لالستقالؿ كاف لو أثر واضح و صدى قوي - 17
. عمى حركات التحرير األخرى
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م 1944نفي سنة جا 11 قميثـــا (01)الممحق 

النص الرسمــــي 

 الدولة إف حيث حرة، وشخصيات السابؽ الوطني الحزب أعضاء يضـ الذي االستقالؿ حزب إف
 قرنا عشر ثالثة طيمة استقالليا عمى وحافظت الوطنية، وسيادتيا بحريتيا دائما تمتعت المغربية

 .خاصة ظروؼ في الحماية نظاـ عمييا فرض أف إلى

 المغرب إلييا يحتاج التي اإلصالحات إدخاؿ ىما لوجوده والمبرر النظاـ ىذا مف الغاية أف حيث
 الشعب سيادة ذلؾ يمس أف دوف والعسكرية المالية االقتصاد، الثقافة، العدلية، اإلدارة، مياديف في

 .الممؾ جاللة ونفوذ التاريخية المغربي

 لفائدة واالستبداد المباشر  الحكـ عمى مبني بنظاـ النظاـ ىذا بدأت الحماية سمطات أف وحيث
 لـ وأنيا منو، يسير جزء عف إال المغرب يتوقؼ ال الذي الموظفيف جيش ومنيا الفرنسية، الجالية
 .البالد في العناصر مختمؼ مصالح بيف التوفيؽ تحاوؿ

واحتكرت  الحكـ، مقاليد عمى االستحواذ إلى النظاـ بيذا توصمت الفرنسية الجالية إف وحيث
 .أصحابيا دوف خيرات البالد 

 المشاركة مف المغاربة ومنع المغربية، الوحدة تحطيـ الوسائؿ بشتى حاوؿ النظاـ ىذا أف وحيث
  .عامة أو خاصة حرية كؿ مف ومنعيـ بالدىـ، شؤوف تسيير في الفعمية

 .الحماية فييا أسست التي الظروؼ غير ىي العالـ يجتازىا التي الظروؼ أف وحيث

 بأعماؿ رجالو وقاـ الحمفاء، بجنب العالمية الحروب في فعالة مشاركة شارؾ المغرب أف وحيث
ا كوستاريكا صقمية، تونس، فرنسا، في الجميع أثارت إعجاب  مشاركة منيـ وينتظر يطاليا، و 

 المقدسات ـر ا واحت تحريرىا، عمى فرنسا لمساعدة وباألخص أخرى، مياديف في أوسع
 .إسالمية عربية دولة المغرب باعتبار العربية والحضارة بالثقافة والتشبث اإلسالمية
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 :السياسي الميدان في

 لمقطر بالنسبة ال االستعمارية السيطرة عمى القضاء االستقالؿ حزب أىداؼ جممة مف أف حيث
 أف وحيث العبودية، نير تحت اآلف لحد ترزح التي الشعوب كافة إلى بالنسبة بؿ فحسب المغربي
 أماـ مسؤولياتيـ ويحدد وحقوقيـ، المواطنيف حرية يكفؿ ديمقراطي نظاـ إقامة الحزب مبادئ

 :اآلتية األىداؼ لبموغ سعيو االستقالؿ حزب القانوف، يؤكد

 :الداخل في

 المغربي والواقع اإلسالـ تعاليـ مف مستمدة واقعية ديمقراطية مؤسسات إقامة عمى العمؿ (1
 تستند

 .و أيده اهلل نصره الخامس محمد الممؾ جاللة رعاية تحت الدستورية الممكية عمييا

 والصحافة التعبير حريات االنتخاب، حؽ :لممواطنيف العامة والحريات الحقوؽ لكفالة السعي (2
  .المواطنيف لجميع والواجبات الحقوؽ في المساواة والنقابات،ضماف والتكتؿ االجتماع والتفكير،

 بالمعنى وطنية إدارة إلى الحماية عيد في الموضوع شكميا مف البالد إدارة تحويؿ عمى العمؿ (3
 مغربة االدارات، في اإلسراع مع الوسائؿ مف وماليا البالد حاجات فييا تراعي الصحيح
 .وتعريبيا

 :الخارج في

 السيطرة ضد الوطني الكفاح مف جزءا استقاللو سبيؿ في الجزائري الشعب كفاح اعتبار (1
 .استقاللو يتحقؽ أف إلى الوسائؿ بجميع الشقيؽ القطر تأييد ومضاعفة االستعمارية

 سبيؿ في معيا والتعاوف واإلسالمية، العربية الدوؿ مع واألخوة التضامف عالقات توثيؽ (2
 .العاـ الصالح

 بحؽ األطمسي وثيقة في اعترفوا الحرية سبيؿ في دماءىـ ييرقوف الذيف الحمفاء إف وحيث
 المذىب عمى سخطيـ رف ا طو مؤتمر في ر ا أخی وأعمنوا بنفسيا، نفسيا حكـ في الشعوب

 .الضعيؼ عمى االستيالء حؽ القوى تزعـ بمقتضاه الذي
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و منحوا  اإلسالمية الشعوب عمى عطفيـ المناسبات شتى في أظيروا الحمفاء إف وحيث
 .حاضره وفي ماضيو في شعبنا دوف ىو ما منيا غيرىا لشعوب االستقالؿ

 واجبات مف عمييا وما ليا بما تشعر زء ا األج متناسقة وحدة تكوف التي المغربية األمة أف وحيث
 الديمقراطية التي الحريات قدرىا حؽ وتقدر المحبوب، ممكيا رعاية تحت وخارجيا البالد داخؿ
 بالبالد الحكـ نظاـ وضع في األساس كانت والتي الحنيؼ ديننا مبادئ جوىرىا في توافؽ

 .الشقيقة اإلسالمية

 :يأتي ما قرر

 :العامة لمسياسة يرجع فيما 1-

 المفدى البالد ممؾ الجاللة صاحب ظؿ تحت ربو ا ت ووحدة المغرب باستقالؿ يطالب أف :أوال
 .ده وأأّی  اهلل نصره يوسؼ موالنا بف محمد سيدنا

 االستقالؿ بيذا رؼ ا لالعت األمر ييميا التي الدوؿ لدى السعي جاللتو مف يمتمس أف :ثانيا
 .وضمانو

 مؤتمر في والمشاركة األطمس ميثاؽ عمى الموافقة لمدوؿ المغرب انضماـ يطمب أف :ثالثا
 .الصمح

 :الداخمية لمسياسة يرجع فيما 2-

 .المغرب عمييا يتوقؼ الذي اإلصالح حركة برعايتو يشمؿ أف جاللتو مف يمتمس أف :ربعا ا
 

 180-176ص . أبو بكر القادري، المرجع السابق
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 الوثيقة األصلية بتوقيعات أصحابها (02)الملحــق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 180ص . أبو بكر القادري، المرجع السابق
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 عودة الملك محمد الخامس من المنفى : (03)الملحق 

 

 

 

 .605ص  ،السابق جعالمر القبلي،
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 ( :   04)الملحق 
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  39-38 الصديق بن العربي، المصدر السابق، ص 
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 ( :   05)الملحق 
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  41-40 الصديق بن العربي، المصدر السابق، ص 
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 ( :   05)الملحق 
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 43-42 الصديق بن العربي، المصدر السابق، ص 
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 ( :   05)الملحق 
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 46-44 الصديق بن العربي، المصدر السابق، ص 
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 :قائمة المصادر و المراجع

:  القران الكريم
.  216، ص64سورة يوسؼ، اآلية 

:    المصادر-1
ابف زيداف عبد الرحماف، الدرر الفاخرة بمأثر الممؾ العموييف بفاس الزاىرة، المطبعة  (1

. ـ1997االقتصادية 
عمى الصقمي و محمد كمزيـ، مكتبة : أصراؼ روبير، محمد الخامس و ييود المغربي،تر (2

. ـ1997الميتديف، الرباط، 
ميشيؿ خوري، ورد لمطباعة و النشر و التوزيع، : أوفقير فاطمة، حدائؽ الممؾ، تر (3

 .2000دمشؽ،
. ـ1984، دار الغرب اإلسالمي، الرباط، 3بف العربي الصديؽ، كتاب المغرب، ط (4
المنجي سميـ و آخروف، الدار التونسية : جولياف شارؿ أندري، افريقيا الشمالية تسير، تر (5

 .ـ1976لمنشر، الشركة الوطنية لنشر و التوزيع، تونس، 
مذكرات مدعومة بالوثائؽ منذ إنشاء ) العرائشي الحسف، انطالؽ المقاومة المغربية و تطورىا (6

 (الخاليا السرية األولى إلى تصعيد المقاومة المسمحة بعد نفي محمد الخامس و األسرة المالكة
. ـ1982مطبعة الرسالة لنشر و التوزيع الرباط،

مف مذكرات األستاذ موالي )العموي موالي الطيب، تاريخ المغرب السياسي في العيد الفرنسي  (7
-1826)الطيب العموي احمد مؤسسي الكتمة الوطنية ورائد الحركة الوطنية باألطمس المتوسط 

. ـ2009احمد العموي، منشورات زاوية، الدار البيضاء، : ، إعداد    و مراجعة(1964
، دار الغرب االسالمي، 3غالب عبد الكريـ، قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي، ج (8

. ـ2005بيروت، 
[  ت.د]، [ـ.د]غالب عبد الكريـ، مالمح مف شخصية عالؿ الفاسي، مطبعة الرسالة،  (9
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، مؤسسة عالؿ الفاسي، الدار 6الفاسي عالؿ، الحركة االستقاللية في المغرب العربي، ط  (10
ـ 2003البيضاء،

شركة ناس لمطباعة،  ،9جالفياللي عبد الكريـ، التاريخ السياسي لممغرب العربي الكبير،  (11
 .2006القاىرة، 

، شركة ناس لمطباعة، 12جالفياللي عبد الكريـ، التاريخ السياسي لممغرب العربي الكبير،  (12
. 2006القاىرة، 

، 2، ج1945 إلى1941القادري أبو بكر، مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية مف  (13
 .1997مطبعة النجاح الجديدة، الدار البضاء،

 محمد الرشيد،تاريخ صاحب الجاللة سيدي محمد بف يوسؼ المعركة مف أجؿ مميف( 14
. [ت.د]االستقالؿ، المطبعة الممكية، الرباط، 

 
:   المراجع- 2
أكاديمية عممية تسير عمى رجمييا و تغيرىما )بركاش عبد الحكيـ، الشيخ أبو شعيب الدكالي  (1

. ـ1989، مطبعة المعارؼ الجديدة، الرباط، (مجرى التاريخ
بف طالب عبي، تاريخ االستعمار و المقاومة بالبادية المغربية خالؿ القرف العشريف، المعيد  (2

. ـ210غية، الرباط، يالممكي لمثقافة االماز
داىش محمد عمي، دراسات في الحركات الوطنية و االتجاىات الوحدوية في المغرب  (3

. ـ2004العربي، اتحاد الكتاب العربي، دمشؽ،
، الدار العربية (االستمرارية و التغيير) داىش محمد عمي، المغرب العربي المعاصر  (4

. ـ2014لمموسوعات، بيروت، 
دسوقي ناىد إبراىيـ، دراسات في تاريخ إفريقيا الحدث و المعاصر، دار المعرفة الجامعة  (5

. ـ2001لمطبع و النشر و التوزيع، مصر، 
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، دار غيداء 1956-1939الدلمي ثامر عزاـ حمد سميـ، اإلدارة الفرنسية في المغرب  (6
. ـ2016لمنشر و التوزيع، عماف، 

دياب فؤاد، المغرب األقصى بيف الماضي و الحاضر، الدار القومية لمطباعة و النشر،  (7
  [ت.د]القاىرة، 

. ـ1999، دار المستقبؿ العربي، القاىر، 2الذيب فتحي، عبد الناصر و الثورة الجزائرية، ط (8
ليبيا، )راشد أحمد إسماعيؿ، تاريخ أقطار المغرب العربي السياسي الحديث و المعاصر  (9

. 2004، دار النيضة العربية، بيروت، (تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا
محمد المؤيد، : ، تر(ـ1956- 1912)سيمماف جورج، المغرب مف الحماية إلى االستقالؿ  (10

. ـ2014منشورات أمؿ ، التاريخ الثقافي، المجتمع، الرباط، 
، المكتب اإلسالمي، 2شاكر محمود، التاريخ اإلسالـ التاريخ المعاصر بالد المغرب، ط (11

ـ  1996
. 2008، موفـ لمنشر ، الجزائر،2، ط2الصديؽ محمد صالح، إعالـ المغرب العربي، ج (13
العايب معمر، مؤتمر طنجة المغاربي دراسة تحميمية تقيمية، دار الحكمة لمنشر و التوزيع،  (14

. ـ2010الجزائر، 
عبد القادر الشاوي و : عياش ألبير، المغرب و االستعمار حصيمة السيطرة االستعمارية، تر (15

. ـ1985نور الديف سعودي، دار الخطابي لمطباعة و النشر، المغرب، 
. ـ2009الغربي الغالي،  فرنسا و الثورة الجزائر، دار ىومة لمنشر، الجزائرف (16
[ ت.د]مراكش، المكتبة األنجمو المصرية، القاىرة، : الشرقاوي محمد، المغرب األقصى (16
فايز سارة، األحزاب و القوى السياسية في المغرب، رياض الريس لمكتب و النشر،  (17
. ـ1990،[ـ.د]

القبمي محمد ، تاريخ المغرب تعييف و تركيب، منشورات المعيد الممكي لمبحث في تاريخ  (18
 .2011المغرب، الرباط، 

المولب حبيب حسف، أبحاث و دراسات في تاريخ المغرب العربي المعاصر، منشورات   (19
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مف خالؿ شخصية عالؿ الفاسي إلى أياـ )المرنيسي عبد الحميد، الحركة الوطنية المغربية  (20
. 2019، مطبعة الرسالة، الرباط، المغرب،(االستقالؿ

مصطفى فؤاد، محمد الخامس و كفاح و المغرب العربي، الدار القومية لمطباعة و النشر،  (21
. [ت.د]القاىرة، 

الجزائر، تونس، المغرب، )مقالتي عبد اهلل، المرجع في تاريخ المغرب الحديث و المعاصر  (22
. 2013، ديواف المطبوعات الجماعية، الجزائر، (اليبي
المندوبية السامية لقدماء المقاوميف و أعضاء جيش التحرير، الذكريات الوطنية،  (23

 . [ت.د]الرباط،
المندوبية السامية لقدماء المقوميف و أعضاء جيش التحرير، المقاومة و جيش التحرير، (24

. ـ1985الوثيقة الثالثة، شالة، الرباط، 
الجذور و التجميات، منشورات  (1955-1904)ندوة المقاومة المغربية ضد االستعمار  (25

جامعة ابف  (1991، نوفمبر 13،14،15)كمية األدب و العمـو اإلنسانية، أعماؿ الندوة العممية 
. ـ1997زىر، 
عبد الغني أبو : واتربوري جوف، أمير المؤمنيف الممكية و النخبة السياسية المغربية، بر (26

. ـ2013، 3العـز وآخروف، مؤسسة الغني لمنشر، الرباط، ط
، [ـ.د]، الدار القومية لمطباعة و النشر، 3يحي جالؿ، المغرب الكبير الفترة المعاصرة، ج (27

ـ  1966

:  المجالت و الدوريات- 3

أيت بمقاسـ فاطمة زىرة، تطور النشاط السياسي في المغرب األقصى بعد الحرب العالمية ( 1
، العدد الثاني، جامعة أبو بكر بمقايد 18، مجمة العصور، مج(1956-1945)الثانية 

. ـ2019تممساف، ديسمبر
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 ضحية بالبضاء، جريدة 200، مجزرة خمفت أزيد مف "ضربة ساليغاف"البصري حسف، ( 2
. ـ2013 أفريؿ 8، [ع.د]المساء، 

، 8040،10البطيوي خاتـ، حوارات مع عبد اليادي بوطاؿ، جريدة الشرؽ األوسط، العدد( 3
. ـ2000ديسمبر،

مف طرؼ السمطات الفرنسية، مجمة  (محمد الخامس)لي رفيؽ، نفي محمد بف يوسؼ ( 4
 .01/08/2021، جامعة الدكتور موالي الطاىر، سعيدة، 2ف العدد12: متوف، مج

، جواف 4طحطح خاليد فؤاد،نشأة الحركة الوطنية في المغرب، دوريةكات التاريخية، العدد (5
. ـ2009

مبارؾ زكي، موقؼ محمد بف عبد الكريـ الخطابي و عالؿ الفاسي مف مباحثات إكس  (6
 .2009، المغرب،41-40باف، مجمة وجية نظر، العدديؿ
يري مصطفى، المندوبية السامية لقدماء المحاربيف وأعضاء جيش التحرير، نشرة كتاؿ (7

. ـ2015، جويمية 151التواصؿ، العدد
ومضة بطولية مف زمف المقاومة، نشرة التواصؿ، : شي سنطراؿارنافع سعيد، عممية الـ (8

. ـ2009، فيفري 74العدد
نواصر نصيرة و بوسميـ صالح، محطات مف النضاؿ التحرري المشترؾ بيف المغرب  (9

، مجمة الواحات لمبحوث و الدراسات، /1956 -1945األقصى و تونس ما بيف سنتي 
. ـ2018، جامعة غرداية، 2، العدد11مج
ولد القابمة إدريس، مفاوضات إكس ليباف مف أصاب و مف أخطأ في عيوف التاريخ         (10

 .ـ3873،07/10/2012و الشعب مؤيدوىا أـ معارضوىا؟،الحوار المتمدف، العدد 
 
 
 



 _____________________________________________________ قائمة المصادر و المراجع

~ 96 ~ 
 

:  مقاالت- 4 

نموذج  (1956-1946)واس محمد، حزب الشورى و االستقالؿ في المغرب االقصى، ح (1
 .[ت.د]لمدور التحرري لمنخبة في المغرب العربي، جامعة الجياللي بونعامة، خميس مميانة،

الخزاعي سمير رحيـ، حزب الشورى و االستقالؿ المغربي و موقفو مف القضايا الداخمية  (2
 .[ت.د]،[ـ.د]،الجامعة المستنصرية كمية اآلداب قسـ التاريخ، 1946-1960

:  الموسوعات- 5

. ، دار الكتاب المصري، القاىرة2،ط5كنوف عبد اهلل، موسوعة مشاىير رجاؿ المغرب، مج (1

، المؤسسة العربية لمدراسات و النشر، 6الكيالي عبد الوىاب الموسوعة السياسية، ج (2
. [ت.د]لبناف،

. ـ2021،[ـ.د]مبارؾ التياؿ، الموسوعة السياسية، دليؿ الشركة مع الموسوعة السياسية،( 3

، مؤسسة أعماؿ الموسوعة لمنشر و التوزيع، 2، ط14الموسوعة العربية العالمية، مج( 4
. ـ1999الرياض،

: الرسائل الجامعية- 6

:  أطروحة الدكتورة/ 1

ايت بمقاسـ فاطمة زىرة، الحرب العالمية الثانية و تأثيراتيا عمى الحركة الوطنية المغاربية  (1
، أطروحة دكتورة، (ـ1956-1936)دراسة مقارنة - الجزائر و المغرب األقصى أنموذجيف

 .ـ2016جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، 
مقاربة في المضاميف - حواس محمد،الحركة الوطنية المغربية في المنطقة السمطانية (2

القاسـ - 2-، أطروحة دكتوراه في تاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الجزائر 1930-1951
 .ـ2017 ،2016سعد اهلل، جزائر،
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 :ماستر/2

بف قسمية أمؿ، نضاؿ الحركة الوطنية المغربية و نياية الحماية المزدوجة ( 1
، مذكرة ماستر في تاريخ العالـ المعاصر، جامعة بوضياؼ، المسيمة، (ـ1944،1956)

 .ـ2015-2016

 شاحي فوزية، و شاحي نعيمة، عالقة الممؾ محمد الخامس بالحركة الوطنية المغربية (2
 .2016-2015، مذكرة الماستر، جامعة الجياللي بونعامة، خميس مميانة، (927-1956)

 ـ دراسة 1954-1937العايب وىييبة، حزب الشعب الجزائري و حزب االستقالؿ المغربي ( 3
 ـ2019-2018مقارنة، مذكرة ماستر، جامعة العربي بف مييدي، أـ البواقي، 

، مذكرة مقدمة (1956-1912)عفاؼ كالش، الحركة الوطنية في المغرب األقصى ( 4
الستكماؿ متطمبات الحصوؿ عمى شيادة الماستر في التاريخ المعاصر، جامعة محمد خيضر، 

 .2013-2012بسكرة،

:  المواقع اإللكترونية- 7
https://www.alquds.co.uk.  

https://www.oljazzera.net 
htttp://alnogtarbeen.com  

www.maghress.com 
http//www.alakhlar.press.ma 
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 فهــرس الموضوعات

 شكر و عرفاف  
 إىداء  
 2مقدمة 

 (. 1945- 1934)نظرة عامة عمى نشاط الحركة الوطنية المغربية : مدخل
 8.  نشأة الحركة الوطنية المغربية:أوال
 10.  (ـ1937 -1934)نشاط األحزاب السياسية : ثانيا
-1939)نشاط الحركة الوطنية المغربية أثناء الحرب العالمية الثانية : ثالثا

1945 .)
12 

 . (م1956-1944)النشاط السياسي ألحزاب الجنوب المغربي : الفصل األول
 16.  (ـ1952-1944 )ؿنشاط حزب االستقال: المبحث األوؿ
نشاط حزب الشورى و االستقالؿ و الحزب أشيوعي المغربي : المبحث الثاني

(1936-1956 .)
21 
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 : الممخص

   بعد فشؿ المقاومة المسمحة في المغرب اتخذت الحركة الوطنية المغربية مف األسموب السياسي كوسيمة 
لمدفاع عف القضية الوطنية، كما كانت لمحرب العالمية الثانية تأثير كبير عمى الواقع السياسي نتيجة قياـ فرنسا 
بتجنيد أعداد كبيرة مف الشعب المغربي الذي قدـ دعما لفرنسا في الحرب، بيدؼ الحصوؿ عمى تأييد الحمفاء 
وتغيير فرنسا لسياستيا، إال أف اإلدارة الفرنسية استمرت بسياسيتيا العدائية، األمر الذي أدى إلى تطور نشاط 

الحركة الوطنية المغربية التي بدأت تطالب باالستقالؿ و ىذا بظيور األحزاب السياسية التي تولت قيادة 
الوطنييف بالتنسيؽ مع السمطاف محمد الخامس،  مما أدى إلى توتر العالقات بينو و بيف الفرنسييف الذي أدى 

، كما اشتد الصراع بيف الفرنسييف و الوطنييف، و بدأت القضية 1953إلى نفي الممؾ محمد الخامس سنة 
قميميا، إذ انتقمت الحركة الوطنية مف العمؿ السياسي إلى العمؿ المسمح الذي  المغربية تأخذ بعدا دوليا وا 

استيدؼ المصالح االقتصادية الفرنسية في المغرب مما أثر عمى فرنسا و جعميا تمجا لممفاوضات مع الممؾ و 
، باإلضافة إلى أف المنطقة 1956 مارس 02الحركة الوطنية و استجابة لمطالبيـ فتـ إعالف االستقالؿ في 

 قد  اعترفت باستقالؿ 1956 أفريؿ 7الشمالية الواقعة تحت االحتالؿ االسباني، وبمقتضى تصريح مدريد 
 .المغرب

     After the failure of the armed resistance in Morocco, the Moroccan national movement 

adopted the political method as a means to defend the national cause, and the Second 

World War had a great impact on the political reality as a result of France recruiting large 

numbers of the Moroccan people who supported France in the war, with the aim of 

obtaining the support of the allies France changed its policy, but the French administration 

continued its hostile policy, which led to the development of the activity of the Moroccan 

national movement, which began to demand independence, with the emergence of political 

parties that assumed the leadership of the patriots in coordination with Sultan Mohammed 

V, 

     Which led to tense relations between him and the French, which led to the exile of King 

Mohammed V in 1953, and the conflict between the French and the patriots intensified, 

and the Moroccan cause began to take an international and regional dimension, as the 

national movement moved from political action to armed action that targeted economic 

interests The French in Morocco, which affected France and made it resort to negotiations 

with the king and the national movement, and in response to their demands, independence 

was declared on March 2, 1956, in addition to the northern region under Spanish 

occupation, and according to the Madrid Declaration of April 7, 1956, it recognized the 

independence of Morocco 

 

 

 

 


