
  
  
 

 
 

 

 دراسات

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨ سبتمبر –األربعون الواحد والعدد  –حادية عشرة السنة ال  ١١٨

 

 

ISSN: 2090 – 0449 Online  
UIF Universal Impact Factor, [0.1101].  
AIF Arab Impact Factor for Arabic Scientific Journals, [1.02].  

;ÏËfiöÊ’\;Ï—Ö¢\;∫ÏÁ]⁄¢\;Å‚¡;Ì÷¡;ã]…;
ÁÖp;ÿ˜|;flŸ;ÎÅLa Volonté Du Peuple;

;
   

 

 

  أستاذ باحث في التاريخ المعاصر  

  المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين

  المملكة المغربية – تازة

   
;

;< 

F�« 5�GK�U� »u�J*« wH�B�« qLF�« qJ� …�� � ¨WI�UC� WO�u�U� ◊Ëd�Ë l���Ë W�U�— s� t� UÎ�U� ÊU� U� r�— ¨W�UL(« bN� vK� WO��dH�«Ë WO�d
zU�u�« s� w�uOK� …��� U��UO�√ oO�œ b�d� ÊUJ� ¨À«b�_«Ë  «�G�*« nK��* W��U� …¬d� ÆÍdJ�F�«Ë w�UO��« ��_« f�U�« UNOK� vG� l

K��« W�U�� X�U� «–≈Ë Æ «—uD��«Ë l{u�« vK� �UH(«Ë Í—ULF��ô« UN�ËdA� ÕU$ù ¨WO�UO��« W�U�b�« � X�d�« b� »dG*U� WO��dH�«  UD
�ù« t�{d� U� V��� ¨U�d�UM� W�œËb� r�— WO�dG*« W�U�B�« ÊS� Æt� UÎDD� ÊU� U� o�Ë œö�K� ÍœUB��« ‰öG��« oOI% q�√ s� rzUI�« W�U

 W�—«œ≈Ë WO�u�U� œuO� s� W�UF�« ��b� WOHOJ�Ë ¨W�UL(« ÁU& UNKF� œËœ—Ë UNH�«u� “«d�ù WHI�*« WO�dG*« W��M�« Èb� qL� …«œ√ XKJ� ÆWO�UO�Ë
UM� s�Ë ¨UN�UA�Ë WO�UO��« »«e�_« …QAM� W�UL(« WK�d� ‰ö� »u�J*« wH�B�« qLF�« »—U& rEF� XD��—« b�Ë Æ»dG*U� —u�ú� UN�—«œ≈ 

�« s� UN� j��—« U� WOL�√ ¨À«b�_«  U�d� � U���Q� W�—œË w�ö�ù« UN�UD�Ë UN�uLC�Ë UNKJ� � s�U�� s�Ë ¨ U�ö��«Ë WO�u�u�b�√  «—UO�
¢VFA�« …œ«—≈¢ …b�d�Ë ÆUN��UD� nI� s� l�d�«Ë WOM�u�« W�d(« ŸUI�≈ W�uI� � p�c� ÂUN�ù«Ë q�volonté du peuple  d�UM*« s� …b�«u�

 sL{ ¨WOM�u�« WO�ö�ù« l� q�«u� …«œQ� jI� fO� UN��UJ� U� X�U� Æw{U*« ÊdI�« s�  UMO�ö��« W�«b� …�� ‰ö� WO��dH�U� »u�J*« WD�d�
ö�© W�UL(« s�“ WOL�_«  «– œö��« d{«u� w�U��Ë ¨”U� q�«œ fO����«Ë W��F��« �OKL� � ÂUN�S� q� ¨W�—ULF��ô«  UDK��«Ë lL�:« ¨

 ¨◊U�d�« ¨W�M� ¨Ê«uD� ‰ö� s� WOM�u�« W�d(« W�uI�Ë ¡U�–≈ Èu��� vK� W�U� ¨U�—Ëb� …�� W�œËb� r�— …d�R*« U�—«Ëœ_ W�U{≈ Æ®ÆÆ¡UCO��«
Æ U�ö�ù« � VFA�« V�UD� r�_ ¨W�UF�« W�U�ù« W�UM� …—U�≈ 

;;;
طنية المغربية، االستعمار الفرنسي، جريدة إرادة فاس، الصحافة الو  ٢٠١٧ يناير ١٧ تاريخ استالم البحث: 

  ٢٠١٧ أبريل ٢٨  ر:ــول النشــتاريخ قب الشعب، العمل الصحفي

  
 

 10.12816/0053275 DOI 

 
 

 

 -رية كان التاريخية.دو -."La Volonté Du Peupleالحركة الوطنية في فاس على عهد الحماية من خالل جريدة " ،عبد السالم انويكًة

 .١٢٥ – ١١٨. ص٢٠١٨ سبتمبر؛ ربعوناألالواحد والعدد  -عشرةالحادية السنة 

 
 

َمةُ   ُمَقدِّ
ا��ع و�اء ا����اث وا��راسات التار��ية ���ل العقد�ن 
ا������ن، و��اصة تل� ال�ي توجهت لقضايا ا��ر�� الوطنية 

ليس فقط من حيث ما وا��قاومة ا��سل�ة ا��غربية ل��ستعمار. 
هو نو�ي كعمل ���ي وحصي�� إشك���ت مثارة، بل من حيث 
ما هو امتداد جغرا�ي ��ل� �مل مناطق من الب��د، �ي ��وقع 
ووقائع و���ام �ي زمن السنوات ا��ر�ة ���ماية الفر��ية 
با��غرب، حيث ال�كفاح السيا�� وا��سلح من أ�ل ��قيق 

ات و��وات ���ية ا��ستق��ل. وك�ن ��ا عقد من لقاء
ومطار�ات تار��ية، سواء دا�ل ا��ؤسسات وا��را�� وا��عاهد 
ية، أو ما نُظم وما ��ال �ي هذا ا��طار  الع��ية العليا ك���طة مواز
بعدد من ا��هات، ��ت إ��اف ا��ندوبية السامية لقدماء 
ا��قاوم�ن وأعضاء �يش التحر��، بتنسيق مع فعل ا���تمع ا��د�ي 

يا التار�خ وال��اث وا��ا��ة الوطنية. ك� هذا ك�ن ا��ه�� بقضا
��ور هام �ي التحف�� ��� ال��ابة والبحث والتنقيب والتوثيق، مما 
أفرز دراسات وأ��ال و��ا���ت بقيمة مضافة هامة حول قضايا 
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يظهر أنه  ووقائع ذات ���قة بعدة مدن وبوادي هذه الف��ة. و
عتمدة ��ى الباحث�ن ا�� )١(رغم تعدد مصادر البحث والوثيقة

وا��ؤر��ن، من أرشيف وط�ي وأجن�ي ووثائق �اصة وس�� ذاتية 
ومذ��ات و���ها. فإن أرشيف ��افة ����� ا���اية الفر��ية 
با��غرب، �� ��ال ��وقع والتفاتة متواضعة ��صدر ��عرفة تار��ية. 
��� ا��غم مما هو متوفر من ذ���ة هامة �ي هذا ا���ال، ��� 

يات و���ات و���ها. شك� ��ا��  و����ت ودور
وقد َشكََ� العمل الصح�� ا��كتوب باللغت�ن العربية 
والفر��ية ��� عهد ا���اية، رغم ما ك�ن ��اطا به من رقابة وتتبع 
و��وط قانونية مضايقة، �ي ف��ة ط�� �ل��ا ا��اجس ا��م�ي 
السيا�� والعس��ي. ��آة �اكسة ���تلف ا��تغ��ات وا���داث، 

��صد دقيق أحيا�ًا كث��ة لليو�ي من الوقائع والتطورات.  فك�ن
و�ذا ك�نت ��افة السلطات الفر��ية با��غرب قد ا��رطت �ي 
ا���اية السياسية، ����اح م��وعها ا��ستعماري وا��فاظ ��� 
الوضع القا�� من أ�ل ��قيق استغ��ل اقتصادي للب��د وفق ما 

غم ��دودية منا��ها، ك�ن ��ططا ��. فإن الص�افة ا��غربية ر
ية  ��بب ما فرضته ا��قامة العامة من قيود قانونية و�دار
وسياسية. شك�ت أداة ��ل ��ى النخبة ا��غربية ا��ثقفة ����از 
مواقفها وردود فعلها ��اه ا���اية، ول�كيفية ��ب�� إدار��ا ل��مور 
با��غرب. وقد ارتبطت معظم ��ارب العمل الصح�� ا��كتوب 

ا���اية بنشأة ا����اب السياسية و��اطها، ومن  ���ل �����
هنا أ��ية ما ارتبط ��ا من اختيارات أ��يولوجية واخت��فات، 
ومن تبا�ن �ي شك�ها ومضمو��ا وخطا��ا ا������ي ودر�ة 
ية  يات ا���داث، بل وا����ام ��ل� �ي تقو تأث��ها �ي ��ر

يقاع ا��ر�� الوطنية وا��فع من سقف مطال��ا.  إ
كوا�دة   volonté du peuple"إرادة الشعب" و����ة

يطة ا��كتوب بالفر��ية  من ا��نا�� ا�����مية الوطنية، �من ��
���ل ف��ة ��اية الث��ثينات من القرن ا��ا��. ك�نت ��ا مك����ا 
ية،  ليس فقط ك�داة تواصل مع ا���تمع والسلطات ا��ستعمار

س، وببا�ي بل ك���ام �ي ��لي�ي التعبئة والتحسيس دا�ل فا
حوا�� الب��د ذات ا����ية زمن ا���اية (س��، تطوان، طن�ة، 
ا��باط، البيضاء..). إضافة ��دوارها ا��ؤ��ة رغم ��دودية ف��ة 
ية ا��ر�� الوطنية من  صدورها، �اصة ��� مستوى إذك�ء وتقو
���ل إثارة عناية ا��قامة العامة، ��هم مطالب الشعب �ي 

و��و��ت العمل ا������ي  ا��ص���ات. ��اذا عن أسس
ا��كتوب بفاس ��� عهد ا���اية؟ وماذا عن هذه ا��ر��ة من 
حيث ��أ��ا وصدورها وخصوصي��ا، ودر�ة تأث��ها �ي ا��ر�� 

 الوطنية ا��غربية ���ل هذه الف��ة من زمن ا���اية؟
 

أوًال: أسس وحتوالت الصحافة الوطنية 

 المغربية المكتوبة عىل عهد احلماية
لعمل الصح�� �ي مواجهة ا��ستعمار ومك�نة النخبة ا-١/١

 ا��ثقفة بفاس
اعت��ت ا����طة الصحفية ���ل هذه الف��ة ا��قيقة من 
ية ال�ي  تار�خ ا��غرب، من ا��سل�ة الس��ية السياسية والف��
اعتمد��ا النخبة ا��غربية. ��دف التصدي ل��ستعمر سواء �ي 

وب حيث ا��نطقة الشمال حيث ا��نطقة ا��ليفية أو با��ن
السلطانية، وا��فع من مستوى و�ي الفئة القارئة �ي ا���تمع. رغم 
يا، لتضييق ا��ناق ���  يا وجهو ك� إ��اءات إدارة ا���اية ����
الوطني�ن ا��غاربة و�فشال مبادرا��م، ���ي���� دون صدور 

ية. وا��هم  )٢(منشورات �� ��ا�� توجها��ا ومصا��ها ا��ستعمار
لف��ة ليست الص�افة ا��غربية ال�ي وقفت ��انب ���ل هذه ا

يعها، مستفيدة �ي من ا��عم ا��ا�ي والتق�ي  إدارة ا���اية ومشار
وا��عنوي. بل الص�افة ا��غربية ا��عارضة ��ا وال�ي توزعت ��� 
وا�د وع���ن ����ة، ث��ثة ع��ة م��ا ك�ن ��ا ارتباط وثيق 

سان ناطق با�� بأ��اب سياسية مغربية. فاعت��ت ��ثابة ل
توجهات وأ��يولوجية معينة، ��� مت�اوبة مع الك��ن 
يعه  ا��ستعماري �ي ا��غرب، من ���ل معارض��ا لك� مشار
وسبل ��ب��ه ل��مور. مع أ��ية ا��شارة إ�ى أن ��أة الص�افة 
ا��غربية ارتبطت بتطور ��بة مثقفة ح��ية بفاس، و�ي بعض 

بة لس��، ا��باط، وتطوان، مدن ا��غرب ا����ى ��� ا��ال بالنس
�� طن�ة ��دينة ك�نت �إرث دب��ما�� منذ ��اية القرن التاسع 
ع��، ومعها ا��ار البيضاء ال�ي ��ولت إ�ى �ا�مة اقتصادية للب��د 
ي��ز قيمة  ��� عهد ا���اية. وما يثبت حقيقة هذا ا��رتباط و
فاس كعمل وسلطة إ���مية معارضة ل��ستعمار، هو أن ��انية 

ً إ���ميًا ومد�� ����ة، ك�ن  من ���وع اثنان وع��ون فا���
مسقط رأسه مدينة فاس، ��سة م��م ��دينة س�� وأربعة بتطوان 
وث��ثة با��باط. وح�ى من حيث إصدار هذه ا��را�� فقد ك�نت 
ت���� إما �ي س�� وا��باط أو تطوان، أو بفاس و��اكش ��ك� 

يتع�� با��رجعيات  وفيما )٣(��دود ���ل ف��ة الث��ثينيات.
الثقافية وا��بادئ الوطنية، ال�ي م��ت النخبة ا��ثقفة ا��غربية 
الفا��� �ي ��ال ا�����م بفاس آ��اك، فإن تكو�ن هؤ��ء ��وما 
ي�ن. وم��م من  ك�ن تكوينا مغربيا أصي�� ارتبط ��امعة القرو
أ���ت �� فرصة تل�� تكو�ن وتعل�� ���ي، �ي ك� من م�� 

أروبا ��د��ا فر��ا. أما ما يتع�� بأفك�ر ومبادئ وفلسط�ن أو ب
هؤ��ء، فإ�ى �انب ما تأ��وا به من ف�� سل�� وفلسفة ��ضة 
ع�بية، هناك ا��فك�ر ا����قراطية ا��وربية ا��ستقاة من فلسفة 

 )٤(الثورة الفر��ية.
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ا����طة الصحفية �ي مغرب ا���اية بفاس، ب�ن السبق -١/٢
 والت�ارب ا��زبية

الص�افة ا��غربية الوطنية بفاس، ��� إ�� ما �لفه  ��ز دور
ية، سواء �ي ا��نطقة ا��ليفية  الظه�� ال����ي والسياسة ا��ستعمار
بالشمال أو السلطانية بالوسط، من اضطرابات �محت بتعب�� 
الشعب عن مدى ��طه و����ه من الوضع العام القا��. وك�ن ما 

قائي وشع�ي وبنوع حصل من رد فعل، قد ���� بطابع عفوي وتل
من التأط�� التقليدي من ���ل ا��سا�د ودور الفقهاء والع��اء. 
ك�ها ��وط دا�لية سا��ت بنصي��ا �ي تنظ�� ا��ر�� الوطنية، 
وظهور أول ��ب سيا�� مغر�ي هو ���� العمل الوط�ي بفاس. 

��ور وتأث�� كب���ن ���  )٥(وك�نت ��صية شكيب أرس��ن
ية، من حيث إقناعها بقيمة ��ل الص�افة النخبة ا��ثقفة ا��غرب

ا��كتوبة وا��را��، �ي دعم ا��ر�� الوطنية وتثبي��ا من جهة 
و�ذك�ء روح ال�كفاح ضد ا��ستعمر من جهة أ��ى، إضافة 
ية من أ�ل التأث�� ��� ا��قامة العامة با��غرب  لتعبئة وتوحيد ا��ؤ

ية ا��وجهة ل��ا�ل.وسياس  ��ا ا��ستعمار
�اء ا��ر�� الوطنية ا��غربية بفاس، ك���د وك�نت ��هم ز�

ب��فر�ج و���د حسن الوزا�ي و���د ال����ي..، اتصا��ت ��ذا 
ا��ع�� العر�ي ا��ي أشار ��م بأ��ية التفك�� �ي إ��اء ���� موجهة 

وهذا ا��ق��ح ا��ي  ل��غرب انط��قا من بار�� (���� ا��غرب).
ساب ��ارب ��كن من ����� هؤ��ء من اكت ١٩٣٢��قق سنة 

هامة، �ي ��ال ال��ابة والعمل الصح�� وكيفية التعب�� عن 
يع تطور الص�افة ا��غربية ��وما  )٦(ا��طالب الوطنية. و��كن توز

وبفاس ��د��ا ��� عهد ا���اية، ومعها ال��وط ا��ا�لية وا��ولية 
ال�ي ����ت ف��ا إ�ى ���لت�ن أساسيت�ن: ا��و�ى م��ا ما ب�ن 

��جت �����ا سلطات ا���اية، اس��ا���ية وقد  ١٩٣٤-١٩٣٣
��اربة العمل ا������ي وتضييق ا��ناق ��� العمل السيا�� 
الوط�ي. و�ليه، فقد ظهرت منا�� مكتوبة ��عا�� وأ��طة 
ية.  و��جعيات أك�� وضو�ا بالنسبة ل��جهزة ا��منية ا��ستعمار
��� أنه ���ل هذه ا��ر��� من تار�خ ا��غرب السيا��، ع�ف 

ب ���� العمل الوط�ي ا��قاقا ��تب عنه ظهور ��ب الو�دة ��
ا��غربية (ا���� النا��ي)، و��ب ا��ص��ح الوط�ي (عبد 
ا��الق الطر��)، وا��زب الوط�ي لتحقيق ا��طالب (���ل 

 ر�� القومية (���د حسن الوزا�ي).الفا��)، �� ا��
ومع هذه الت�ارب وا����اب السياسية ظهرت منا�� ��فية 

" و"ا��فاع" التابعت�ن ��زب  l’action du peuple �ة، م��ا"�د�
 l’actionا��ر�� القومية والصادرت�ن بفاس. �� �����ي "

populaire  و"ا��طلس" التابعت�ن ��زب ا��ر�� الوطنية "
ية" التابعة  لتحقيق ا��طالب والصادرت�ن با��باط، �� ����ة "ا��ر

ة "الو�دة ا��غربية" ��زب ا��ص��ح الوط�ي بتطوان، �� ����

التابعة ��زب الو�دة ا��غربية، الصادرة بتطوان. و�من هذه 
الت�ارب الصحفية ال�ي ارتبطت بأ��اب وطنية، صدرت آ��اك 
يا فقط،  ��ف اعتُ��ت مستق�� عن ا�����اء السيا�� ظاهر
��ر��ة "ا��غرب" و"التقدم" ال�ي ك�نت ��يل ��زب ���ل الفا�� 

يف" ال�ي ك�ن ��ا وك�نتا تصدران من مد ينة س��، �� ����ة "ا��
 )٧(ميول ��زب عبد ا��الق الطر�� وك�نت تصدر من تطوان.

 l’action du و�ي ا��نطقة الفر��ية بفاس ��د��ا صدرت
peuple   ١٩٣٣أول ����ة مغربية وطنية باللغة الفر��ية �ام 

��أس ��ر��ها ���د حسن الوزا�ي، وك�ن ذل� مقصودا ل�كو��ا 
����دف إط��ع ا��أي العام الفر��� ��� ممارسات ك�نت 

 )٨(سلطات ا���اية با��غرب.
ووعيًا من الوطني�ن ا��غاربة بأ��ية العمل الصح��، �ي 
ية  التعبئة وتوحيد الصفوف وكشف ��وقات ا��دارة ا��ستعمار

�ي ظروف ك�نت ف��ا  ١٩٣٣با��غرب. �� ���ل صيف 
يات معط�� والتجمعات السياسية مم نو�ة، عقد لقاء ��ي ا��ر

���� ��ع �ددا من الوطني�ن عن مدن فاس وا��باط وس��. 
احتفا�� ��رور سنة عن صدور ���� "مغرب" ال�ي ك�نت تصدر 
من بار��، و�ي مناسبة �� ف��ا ا�����ن عن �ماح السلطات 
الفر��ية بصدور أول ����ة مغربية ناطقة بالفر��ية بفاس، و�ي 

 )٩(أ��ف �ل��ا ���د حسن الوزا�ي. ����ة "��ل الشعب" ال�ي
ومقابل ما تعرضت �� ا��ر��ة من تضييق و��اربة بك� الوسائل 
من طرف ���ة ا��جعية الفر��ية، ك�ن الوطنيون ا��غاربة ��ا���ا 
��ون استثناء معزز�ن منا���ن. ومن ��رر��ا ا��ساس�ن ك�ن 
هناك ���د ال����ي و���د ا��لطي والصديق عواد، �� عبد 

 )١٠(للطيف الصبيحي و��ر �ن عبد ا��ليل و���د حسن الوزا�ي.ا
وال�ي ك�نت ف��ة  ١٩٥٦-١٩٤٢أما الف��ة الثانية ما ب�ن 

متم��ة من تار�خ ا��غرب والعا��، كع��قات ومتغ��ات دب��ماسية 
طبع��ا أ�داث وتطورات ذات ���قة بالوضعية �ي ا��غرب. م��ا 

����يكية وا����اد ��ا�� دعم ك� من الو��يات ا��ت�دة ا
السوفيا�ي ��ق الشعوب �ي تقر�� ا��ص��، وأ��ية ا��يثاق ا��طل�� 

ية سياسية �د��ة ��اه الشعوب ( ). و�ضافة ١٩٤١وآثاره ��ؤ
ل����ال ا����ي�� ��� السوا�ل ا��غربية وحصي�� ما ��ع ب�ن 
ا��ئيس روزفيلت والسلطان ا��غر�ي من تواصل وتبادل للرأي، 

ات دولية �د��ة دا��ة ��رك�ت التحرر هناك دور منظم
الوط�ي، م��ا منظمة ا��مم ا��ت�دة وا��امعة العربية. وبا��غرب 
��� ا��ستوى ا��ا��� ��زت وظيفة وأدوار فئت�ن اجتماعيت�ن، 
ية ح��ية  طبقة �ام�� بأ��طة نقابية ��دودة �� طبقة ��جواز

أن  ���ت عن مواقفها من مضايقات ا��ستعمار ��صا��ها. ���
، أصدر بيانا تار��يا ١٩٤٤��ب ا��ستق��ل ا��ي ظهر �ام 

ية. و��� إ�� ��ونة  تضمن حق ا��غرب �ي ا��ستق��ل وا��ر
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يك ��بون" ��اه الوطني�ن ا��غاربة،  �� أ��اها ا��ق�� العام الفر��� "إ
صدرت ����ة الع�� الناطقة بلسان ��ب ا��ستق��ل �ام 

طقة بلسان ��ب الشورى ، �� ����ة "ا��أي العام" النا١٩٤٦
 )١١(.١٩٤٧وا��ستق��ل �ام 

ثانًيا: جريدة إرادة الشعب نأشهتا، 

خصوصيهتا، محولهتا وتأثري يف احلركة الوطنية 

 بفاس
من ����ة "��ل الشعب" إ�ى ����ة "إرادة الشعب" -٢/١

 مؤقت�
��� إ�� ا����قاق ا��ي حصل �ي ���� العمل الوط�ي، أ�� 

"نوًكيس" ����. و�ليه، انق�� ا��زب إ�ى ا��ق�� العام الفر��� 
��ربت�ن سياسيت�ن بظهور ا��ر�� القومية ال�ي ����ها ���د حسن 

وا��زب الوط�ي ا��ي ����ه ���ل الفا�� �ي  )١٢(الوزا�ي،
ا��نطقة السلطانية. و��ا أن القراءة وال��ابة ���ل هذه الف��ة 
 بفاس، اقت��ت ��� ��بة فاسية مثقفة تكونت من طلبة

ومدرس�ن..، فقد ك�نت هذه ا�����ة �ي �ا�ة ��ن�� إ����ي 
ب��غ صو��ا ومواقفها. ورغم أن القوان�ن وا����اءات  قادر ��� إ
التنظيمية ال�ي ك�نت معتمدة زمن ا���اية ا��جنبية ��� الب��د، 
ك�نت ضد إرادة الشعب و���وع هذه الت�ارب السياسية ا��زبية 

القانون ��صدار ���� ا��و�ى. فقد �� الت�ايل ��� 
�ي بار�� ��ت إدارة الفر��� لون��  Maghreb "ا��غرب"

و�� إصدار ����ة أسبوعية ناطقة بالفر��ية بفاس.  )١٣(روب��،
وسواء هذه ا��نا�� الصحفية أو ال�ي �اءت فيما بعد، فقد ك�ن 
ا��غا��ا ا��سا�� ث��ثة قضايا ك��ى �ي: مسأ�� ا���اية ومفهو��ا 

الوطني�ن الصحفي�ن ا��غاربة، �� القراءة النقدية من وجهة نظر 
لنظام ا���اية باللغة الفر��ية، واختيار هذه اللغة ��ن ال��ابة 
بالفر��ية ك�نت تقابل بليونة قانوني�ة أك�� من الص�افة وال��ابة 
ية ا��غربية والقومية العربية  باللغة العربية، وثالثا ا��فاع عن ا��و

 )١٤(الص�افة الناطقة باللغة العربية.وال��اث ا��س���ي �ي 
وحول الت�ارب الصحفية ال�ي ا���ت ���ربة ����ة "إرادة 

، من ا��هم ا��شارة ��ا ك�ن la volonté du peupleالشعب" 
��تبط ����� "ا��غرب" (بار��) ال�ي قال ع��ا ���د حسن الوزا�ي: 
" �� تكن تل�ي ك� �اجيات ا��ر�� الوطنية �ي الن��، ك�نت 
تصدر ��ة �ي ال��ر ��دودة ا��مد والنطاق ..قلي�� ا��واج.. 
ية ا��غاربة للفر��ية.. وقد كنت شاع�ًا ��ذا  �دم معرفة أك��
النقص وبا��ا�ة إ�ى ��و�� ا��ر�� الفتية، بلسان ناطق �ي 

 ١٩٣٣وه��ا ف�� غشت  )١٥(ا��ا�ل و�ي فاس با��ات".
��، اختار �� أصدر هذا ا����� العدد ا��ول من من�� ���� �د

عنوانا. وهو ما اعت��ه نق��  action du peuple"��ل الشعب" 
نوعية �ي ا��ر�� الوطنية ا��غربية، ال�ي انتقلت �ي أس��ب ��لها 
من ا��حت�اج واللطيف، إ�ى معارضة أك�� تنظيمًا ووضو�ًا �ي 

 ا��طارمطال��ا السياسية. مضيفا أن ما حصل من ��ول �ي هذا 
ذوي ا��أي و���� الق�� ومن د�اة الت�د�� �ي قادته ��بة من 

 )١٦(العمل الوط�ي (��ب الق��).
و�ذا ك�نت ����ة "��ل الشعب" قد صدرت بأول �دد ��ا 

ُ�نع من الصدور �ي دجن�� من نفس السنة ١٩٣٣�ي غشت  �� ،
فإن ذل� �اء ��دف إرضاء  )١٧(�ددا.١٨بعدما صدر م��ا 

ت ���ج ك�ن يصدع ال���ي ا��ستعماري من جهة، و�سك�ت صو
يطالب بتوجيه ا��هتمام وا��عتبار لقضايا واحتيا�ات  با��ق و
ا��غاربة، �ي ��ال التعل�� والص�ة والشغل وا��رض والف���ة 

وك�ن من  )١٨(والف����ن �ي البوادي ا��غربية من جهة ثانية.
أسباب منع ����ة ��ل الشعب قبل أن تصدر من �د�� ��ت 

، كو��ا طالبت با��ساواة ب�ن la volonté du peupleعنوان 
يات.  )١٩(الفر��ي�ن وا��غاربة ��� �دة مستو

و�ي تعلي�� ��ذا ا��نع أورد ���د حسن الوزا�ي �ي مذ��اته، أن 
ا��سؤول عن اصدار ا��ر��ة ك�ن فر��يا ���� القانون وهو 
"جورج هر��". و��ا أنه ك�ن �ُ�مح �� بال��ابة �ي ا��ر��ة و��� 

نه �ي أمور �� تعنيه، �دث ���ف وا��ر��ة ��او�� ���ل م
�اهزة للصدور، وذل� بعد ث��ثة أ��ر ونصف من ��ر هذه 
التجربة ا�����مية ا��كتوبة. مضيفا أنه ح�ى �� يتأ�� العدد 
يضه ��سؤول  ا��د�� عن القراء والوطني�ن بفاس، أقدم ��� تعو

 La dépêche de �د�� مؤقت ك�ن هو رئيس ��ر�� ����ة 
fés " مور�� دوليطوال"، و��ا صدر العدد رفع"هر��" ��سؤول

أول �ل��ا شكوى لو��ل ا��و��. و�ليه، وا�ي ��ن صدور ا���� 
صدرت ا��ر��ة "��ل الشعب"، بعنوان مؤقت �د�� هو ����ة 

 )٢٠("إرادة الشعب".
شك� ا��ر��ة ومضمو��ا وردود فعل ا��عمر�ن وا��قامة -٢/٢

 ��اهها
�ي ظروف   la volonté du peupleلقد �اءت ����ة

استثنائية، �من قنا�ة أ��ية ا��فاظ ��� خط إ����ي مكتوب 
ووط�ي فرض نفسه بفاس. تعود �ليه القراء من أ�ل تواصلهم 
ية،  ب��غ صو��م ��اه ا��دارة ا��ستعمار ليس فقط من ���ل إ
بل مع با�ي مكونات الشعب ا��غر�ي �اصة با��دن. وك�ن العدد 

، لتستمر �ي ١٩٣٣دجن��  ٨قد صدر �ي  ا��ول من ا��ر��ة
، حيث ك�ن قد صدر م��ا ١٩٣٤مارس  ٩صدورها إ�ى �اية 

و����ة "إرادة الشعب" ك�نت  )٢١(�ددا قبل أن تتوقف. ١٤
أسبوعية ناطقة بالفر��ية ����ها ���د حسن الوزا�ي، تصدر ك� 

سنت��، شك�ها وقيا��ا ك�ن هو  ٥٠يوم ��عة من فاس ���ن هو 
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سنت��. وتتكون من أربع صف�ات ��ا ستة  ٤٠��� سنت��  ٦٠
أ��دة، وتطبع �ي مطابع الن�� ا��ولية ال�ي ك�نت تو�د �ي 
مدين�ي فاس وطن�ة. أما عنوان ا��ر��ة فقد ك�ن بال��ن ا��سود 
��� طول أ��� الصف�ة ا��و�ى، مع إشارة إ�ى أن الصور ��ا 

   )٢٢(ك�نت نادرة �دا.
سوى ����ة "��ل الشعب"  و����ة "إرادة الشعب" �� تكن

مؤقتا فقط با�� �د��، و�ليه، فهي �� تكن تتوفر ��� هيئة ��ر�� 
�د��ة. مضامي��ا ظلت ��تمة أساسا بقضايا الشعب وا��مة، و�ي 
مقدم��ا السياسة العامة والتعل�� والعدل وا��دارة والف���ة، 
ية والقضية الفلسطينية  �� وشؤون الشباب والسياسة ال��

ت ال��ودية �ي ا��غرب، والشك�يات وا��ظا�� وا��د ��� والع��قا
ية ومواجهة وكشف أ��طة التبش��  الص�افة ا��ستعمار

وقد صادف العدد ا��ول من ����ة "إرادة  )٢٣(ا��سيحية.
ية ��عمر�ن فر��ي�ن، احتجوا ���  الشعب" ���� احت�اج قو

سوا ا��كومة الفر��ية وا��قامة العامة با��باط، ��عوى أ��م أفل
�ي أ��ا��م ا��قتصادية وأ��ط��م الف��حية، وقد اختلقوا بعض 
ا��ناورات لتحقيق أهدافهم وم��ا ��� ��ة ا��أس. وك�نت ����ة 
"إرادة الشعب" �ي الواجهة من حيث كشفها ��طماع هؤ��ء �ي 
ال��وة، ��� حساب الف���ة والف����ن ا��غاربة �ي البوادي. 

��اع دموي، وهو ما دفع وك�دت الوضعية أن تتطور إ�ى 
السلطات الفر��ية ل��ع مئات ا����ف من ا����ارات من 
ا��را�� ا��صبة ا��غربية �ي �ل أ��اء الب��د، وذل� ��رضاء 

 la volonté duهؤ��ء ا��عمر�ن ا���ت��ن، وهو ما ��لت ����ة 
 peuple .٢١ف�� �ددها التاسع ( )٢٤(��� فض�ه �ي وقته 

كب�� ��� ع�ض صفح��ا ا��و�ى، �� ) وبعنوان ١٩٣٤ف��ا�� 
 laطرح و�ثارة هذا ا��شك�ل ��ذه ا�����: ا��ستعمار ا��صان

colonisation entretenue   ��و�ي افتتاحية نفس العدد اخت .
(ثورة أبناء ���    la révolte des Ali baba العنوان التا�ي

هذا  بابا)، �ي إشارة إ�ى القصة العربية ��� بابا وا��ربعون لصا،
 )٢٥(إ�ى �انب إحصاءات ومقارنات �ي وسط الصف�ة ا��و�ى.

با��ضافة إ�ى مقا��ت كث��ًا ما ك�نت تكتب من قبل مسا���ن، 
أمثال ���د ال����ي و���د ��د�� وعبد القادر �ن ��ر ��ادة وعبد 

  )٢٦(اللطيف صبيحي وا��هدي ا��ني�� وعبد القادر �ن ���ن...،
العدد التاسع من ����ة "إرادة  وقد اعت�� ���د حسن الوزا�ي

الشعب"، قنب�� ��فية من عيار كب�� بطر�ه فيه ��لف ا��را�� 
بالبوادي ا��غربية، ول��ستغ��ل ا��ستعماري وأطماع ا��عمر�ن 

من ا��ر��ة  ١٣و ١٢و�فقارهم للشعب ا��غر�ي. و�ي العدد 
، تواصلت جهود فضح ا��عمر�ن ١٩٣٤مارس  ٢الصادر �ي 
سياسة الفر��ية با��غرب، ��يث �مل هذا العدد بيانا الفر��ي�ن وال

ية ال�ي �� ��عها لفا��ة ا��ستعمار ا���مي، مع  ل��م��ك العقار

إحصاءات ر�مية ���يع ��ليات ��ع ا��ل�كية نق�� عن ا��ر��ة 
و��ى �اية سنة  ١٩٢٧ا���مية، بك� التفاصيل منذ سنة 

٢٧(.١٩٣١( 
، ١٩٤٢-١٩٣٣ب�ن وك�ن ا��عمرون الفر��يون با��غرب ما 

وجهة لعمل وتتبع الص�افة ا��غربية ��دف ��اية العمال 
وا��رفي�ن. وك�ن موضوع الف���ة مسأ�� أساسية �ي عيون 
��رري ا��را��، ��� حصل ��� صف�ات ����ة إرادة 

وفيما يتع�� بقطاع التعل�� �من اهتمامات ا��ر��ة،  )٢٨(الشعب.
)، �� ١٩٣٤ينا��  ١٩ف�� صفح��ا ا��و�ى من �ددها السابع (

، ��يث �� ١٩٣٣-١٩٢٩��� م��انية التعل�� �ي الف��ة ما ب�ن 
��از �دم تك�فؤ الفرص والتساوي ب�ن التعل�� ا��و�ه ل��وربي�ن  إ

ومن ���� القضايا الوطنية ا��امة  )٢٩(ولل��ود ا��غاربة �� ل��س���ن.
���  ال�ي توجهت إل��ا ��يفة إرادة الشعب، مسأ�� ال��ود ا��غاربة

عهد ا���اية، من حيث وضعهم ا��جتما�ي، ��ا ا��جرة و��يع 
ما تع�� بعملية التوافق ا��س���ي ال��ودي. فع�� صف�ات 
ا��ر��ة ك�ن ���د حسن الوزا�ي، ��ارك ��قا��ت وافتتاحيات �ي 

وفيما يتع�� ��دود فعل ا��عمر�ن وا��قامة  )٣٠(هذا ا��طار.
ا��ر��ة، فع�� إ�� ���ها  العامة ��� ما ك�ن ين�� ��� صف�ات

، ردًا ��� ١١ل��قيات احت�اج من طرف ا��غاربة �ي العدد 
احت�ا�ات ا��عمر�ن ا��نظمة با��باط وعقدهم ��ؤ��ر ��ا. عم 
غضب شد�� ����م حيث تقدموا ��لتمس ل��قامة العامة، من 
أ�ل منع ا��ر��ة من الصدور ��ك� فوري مع تغر�� ومعاقبة 

��� هذا ا��لتمس �ي ك� الصحف الساهر�ن �ل��ا. و
ث�� ودر�ة النفوذ ا������ي ا��ي  )٣١(الفر��ية، يع�ي مستوى التأ�

ك�ن ���� ا�����م ا��كتوب با��غرب ��� عهد ا���اية، ��� هو 
 ا��ال بالنسبة ��ر��ة "إرادة الشعب" بفاس ��ر�� وطنية.

مك�نة ����ة "إرادة الشعب" �ي ��تمع فاس ودورها �ي -٢/٣
 � الوطنية ا��غربيةا��ر�

�اءت ����ة "إرادة الشعب" كبديل مؤقت، لت�اوز فراغ 
يقاف ����ة "��ل الشعب"،  ��كن أن ��دث بعدما صدر قرار إ
و�ليه، فرغم هذه ال��وط القانونية والتع��ات ك�ن هناك إ��اح 
��� ا���رار العمل ا������ي ا��كتوب �ي تأدية ��امه. من أ�ل 

ب��غ صوته و���امه  �ي تعبئة ا���تمع ا��غر�ي �امة و�ي ف�س إ
بكيفية �اصة. ودليل ��ق ارتباط ساكنة فاس ��ذا ا��ن�� 
الصح��، و�ي ا���تمع الفا�� �ي هذه الظرفية ا��ساسة من 
تار�خ ا��ر�� الوطنية ا��غربية. هو أنه عندما تقدم ا��عمرون 

لهم ��لتمس ��يقاف ا��ر��ة وتغر�� الساهر�ن �ل��ا، ك�ن رد فع
ا��با�� هو ا��حت�ا�ات وتوجبه ��قيات إ�ى السلطان وا��ق�� 
العام الفر��� با��غرب، ومن هنا يظهر أن ا��ر��ة ك�نت بصدى 
قوي �ي ف��ات �ا�مة رغم ق�� مدة صدورها، ��ليل ما أورده 
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���د حسن الوزا�ي حيث قال: "��ا صدر ملتمس مؤ��ر ا��عمر�ن 
�ي ا��وساط ا��غربية، ح�ى  ا��طالب ��نع ا��ر��ة أ�دث هزة

خشيت ا��قامة أن يؤدي هذا إ�ى انف�ار �ام. فاستد�ا�ي رئيس 
ا��صا�� الب��ية بفاس بأ�� من ا��ق�� العام، و��ا تقابلت معه 
أبلغ�ي أنه �اء �ي ��مة...و�ي أن يؤ�� �ي ع�م ا��قامة العامة 

أي ��� الثبات �ي موقفها من ���� ا��عمر�ن، ��يث �� تل�ي ��م 
مطلب ����ا تعتقد أ��م �� ��تحقون ما يطلبون، خصوصا 
وا����انية �� ���مل ا��رهاق بأية تضحية. �� بعد هذا طلب م�ي 
أن أ��ل ل��ضية ا��ق�� العام بك� ما �ي ا��مك�ن من ا��عتدال، 

و�ي ظل ا��تغ��ات  )٣٢(�ي ���ة ا��ر��ة بالنسبة ��ر�� ا��عمر�ن.
ت ا��عمر�ن الفر��ي�ن حول ا��را��، ا��ا�لية وا��زمة ال�ي �مل

��� حساب الشعب ا��غر�ي والف����ن بالبوادي. و��� إ�� هذا 
اللقاء تأكيدًا م��ا ��� حسن النية، توقفت ا��ر��ة عن صدورها 

 )٣٣(��سبو��ن إ��اما م��ا �ي ��دئة ا��وضاع.
وما يثبت مك�نة ا��ر��ة �ي تأط�� الشعب ��وما وا���تمع 

والتحف�� ��� النضال الوط�ي وال�كفاح. هو أنه  الفا�� �اصة،
عندما �� ��د�� صاحب ا��ر��ة "���د حسن الوزا�ي" بالقتل، 

 ١١و�ه سك�ن مدينة فاس ��قية ل��ق�� العام ورد ت �ي العدد 
) و�اء ف��ا. "نظرا ��لتمسات مؤ��ر ا��عمر�ن ١٩٣٤-٠٢-١٦(

، وأمام ا��اصة ��نع "إرادة الشعب" ��افع من ا��وى ا��ا�ح
ا��ستفزازات الصادرة من ا��عمر�ن وا��وجهة ضد ���د حسن 
الوزا�ي، ا��ي أصبح ع�ضة ��د��ات ����ة. نع�� لسعادت�� 
عن أشد ��طنا واستنك�رنا ملتمس�ن ا��اذ التداب�� ا���دية، ���اية 
النظام العام ومنح ا���اية الواجبة ل��زا�ي ا��ي ��ن ��� استعداد 

وقد �اءت ا��سا�� مدي�� بتوقيعات بلغ  )٣٤(."للتضحية �ي سبي��
 �ددها مائة و��عة ع��ة توقيع عن أهم الشخصيات الفاسية.                                                 

و��� ا��ستوى ا��ا��� �ي مغرب زمن ا���اية الفر��ية، �ي 
���قة هذه ال��قية ا��وجهة ل��قامة العامة با��ر�� الوطنية 

 la volonté) duالتعبئة. يظهر أن العمل ا������ي ا��كتوبو
peuple    وذ�ا)، ��كن من ��قيق تأث�� و��اح كب�� ��ر�ة��

أنه شك� واجهة وطنية، تو�دت ف��ا ك� ا��ساسيات السياسية 
ا��طالبة ���قيق ا��ص���ات. وك�ن السلطان ���د �ن يوسف 

واء ����ة ��ل ر��ا ��ذه الو�دة، من ���ل ما ك�نت تن�� س
الشعب أو ����ة إرادة الشعب فيما بعد، وما ك�نت تق���ه ��� 

ومما ���ل كون ����ة  )٣٥(ا��ال بالنسبة لتنظ�� عيد العرش.
"إرادة الشعب"، ك�نت ��ور وتأث�� واسع �ي ا��رتقاء بأداء 
ا��ر�� الوطنية ا��غربية بفاس، �إ��اجها من أس����ا ا��ول 

لوفة السلبية، إ�ى طور �د�� ����ت فيه حيث ا��حت�ا�ات ا��أ
الفعالية وا��هداف ا��قة الوطنية ا��نشودة. ��� أبانت ا��ر��ة 
عن ��بة مغربية فاسية ��ر�ة �الية من ا��صداقية والقوة 

ا��ق��احية والنضال، فك�نت ا��ق��م الفاسية (الصحفي�ن) 
ية و��اوز ا��ا مؤطرة للعمل الوط�ي، مضايقة ل����طة ا��ستعمار

ول��شارة فبعد  )٣٦(��� حساب ا��غاربة �ي ا��دن والبوادي.
إنصاف ����ة "��ل الشعب" وانتصارها ��� ا��عمر�ن، وضدا 

 ١٦��� ا�����ة ا��بتدائية بفاس، صدرت من �د�� بتار�خ 
، بعنوان كب�� بالفر��ية، و��ته عنوان صغ�� ب�ن ١٩٣٤مارس 

� أنه ��� إ�� . إ�(et la volonté du peupleقوس�ن فيه
أ�داث فاس ��ناسبة ا����� السلطانية، مُنعت من �د�� بقرار 

 )٣٧(.١٩٣٤ماي  ١٤من قا�� جيوش ا��حت��ل با��غرب �ي 
يقاف ا��ر��ة من �د�� هو  بل هناك من ��دث ��� أن قرار إ
ً إ�� مظاهرات واحت�ا�ات  ��بب ما اعتُ�� وقا�ة فاسية، أو��

، وثانيًا ضد قرار ا��ذ حول نُظمت من أ�ل إقامة عيد العرش
 )٣٨(إ��اق ا��غرب بوزارة ا��ستعمرات الفر��ية.

 ةُ ِمتَ َخا
ارتبطت ��افة ا��غرب ا��كتوبة ��وما ��ر��� ا���اية 
ا��جنبية ��� الب��د وبفاس ��د��ا، فقد ظهرت مع ��اية 

) من ���ل منا�� متعددة ك�ن ١٩٣٣ث��ثينات القرن ا��ا�� (
بداية هو ا��ص��ح وفضح ا����طة هدفها ا��سا�� �ي ال

ية و��اوزا��ا. وقد تطورت ��افة فاس ا��كتوبة  ا��ستعمار
(ا��را��) وا��عت مع ��أة الت�ارب السياسية ا��زبية ا��و�ى، 
فك�ن العمل ا������ي رغم ك� ا��ضايقات القانونية لسلطات 

ق�� ا���اية. رافعة ل��قاومة ا��غربية السياسية/ ا��ر�� الوطنية، ون
نوعية �ي تار��ها وأس����ا. و��افة فاس ا��كتوبة من ���ل 
��ربة "إرادة الشعب"، ك�نت ��ا منطلقات وأسس و��و��ت 
مستفيدة من ��بة مثقفة فاسية. و�ليه، ك�نت ا��دينة سباقة 
لطرح قضايا �دة أ��جت ��ا ا��قامة العامة الفر��ية با��غرب. 

ً ك�نت  la volonté du peupleو����ة  ً من�� ً ا وطني ا ا مكتو�
باللغة الفر��ية، ��صي�� مع��ة من حيث تأث��ها �ي ا��أي العام 
ا����� بفاس وا��غرب، و�ي ا��أي العام الفر��� دا�ل الب��د 
و�ارجها، رغم ضيق ا��دة ا��منية ال�ي صدرت ف��ا وال�ي �� 

 ���اوز الث��ثة أ��ر.
ة، فقد ك�ن وفيما يتع�� با��طاب السيا�� الوط�ي ���ر��

يظهر �ليا �ي ا��قا��ت ا��نشورة وا��فتتاحيات وا��خبار 
والت�ليل، �� فيما ك�ن يُطرح من قضايا ذات ���قة بفاس 
وا��غرب وا��غاربة ��ومًا ���ل هذه الف��ة ا��قيقة من زمن 
ا���اية. ��� أن ا��ر��ة ك�نت بأ�� مع�� �ي التحسيس والتوعية 

ا��عمر�ن و�دارة ا��قامة العامة. والت�دي، و�ي فضح ��اوزات 
وما ك�ن ين�� ��� صف�ا��ا شك� واجهة ��ر�� وطنية سياسية، 
أبانت عن �دم ر�� أها�ي فاس ��ا ك�ن يقوم به ا��ستعمار من 
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أ��طة، وما ك�ن �ليه من أساليب ��ميش و�� تك�فؤ الفرص 
 .١٩١٢ومن �دم ال��ام بتطبيق ما نصت �ليه معاهدة ا���اية 

 

 :اِمُش الَهو
 
حول التار�خ ا��د�� ��ى �اك لوغوف الفر��� حول التار�خ، أ��ية  )١(

ية و��ابات  ومعه  langloisتوسيع حقل الوثيقة التار��ية و��اوز رؤ

seignobos  ال�ي تقوم أساًسا ��� النص ا��كتوب. وانفتاح التار�خ

توبة ���يع أجنا��ا، إ�ى �انب الوثائق ا��د�� ��� وثائق مك

ية. �ي هذا ا��طار  ية وا��وايات الشفو ية ونتا�ج البحوث ا���� التصو��

، ����ة التار�خ ا��د����كن ا��جوع ل: �اك لوغوف (ا����اف)، 

���د الطاهر ا��نصوري، ا��نظمة العربية لل����ة، طبعة أو�ى، ب��وت، 

 .٢٠٠٧لبنان، 

يات ا��غربية �ي عهد ا���ايةف��ح، الع��ي ���د ال )٢( ، الص�افة وا��ور

، ا��زء ا��ول، موسو�ة ا��ر�� الوطنية وا��قاومة و�يش التحر��

ا����� الثا�ي، منشورات ا��ندوبية السامية لقدماء ا��قاوم�ن وأعضاء 

 .٣٩٤، ص ٢٠٠٥�يش التحر��، منشورات �ك�ظ، ا��باط، 

، "١٩٥٦-١٩٣٣ا��عارضة ���ماية الص�افة ا��غربية أوشار أمينة، " )٣(

، إصدارات ا��عهد ا��ام�� للبحث ٣٢���� البحث الع��ي، �دد 

، ١٩٨١الع��ي، ا��باط، مطبعة الن�اح ا��د��ة، ا��ار البيضاء، 

 .٧٦ص 

 .٧٧نفسه، ص  )٤(

شكيب أرس��ن حبك خيوط قضية الظه�� ال����ي �إعطا��ا  أتقن )٥(

�ي العا�� ك�� بعدم اقتصارهم ���  أبعادًا ��قية، فقد نصح ا��س���ن

توجيه رسائلهم ا��حت�اجية ���را�� وا�����ت، بل ��ل� إ�ى عصبة 

ا��مم وا��ول ال�ك��ى و�كومة فر��ا نف��ا و����ا��ا و��لس 

شيوخها. مؤ��ا ��� أن ا��قاطعة �ي أ�د ا��سل�ة ال�ي ��شاها 

ل��طني�ن  أك�� من ���ها، وهو ما شك� د��ا كب��ا منه نا��وروبيو

با��غرب ولنشأة ا��ر�� الوطنية. ��ز�� من ا��عطيات ��كن ا��جوع 

يقيا الشمالية ����، ا��ار التو��ية للن��،  لشارل ا��ري جوليان، إفر

. وا��م�� شكيب أرس��ن (جهد الق��) ا��رط �ي ١٩٧٦تو��، 

���� الظه�� ال����ي من ���ل ��اءه للعا�� ا��س���ي إ�� �����ت 

��غرب ببار�� ا���ن زاروه �ي سو���ا. ��يث �ادر لوزان �ي طلبة ا

ليلت�� بأ��د ب�� فر�ج و���د الفا�� �ي بار��.  ١٩٣٠يونيو  ١٨

يق�� عند أ�د أصدقاءه،  هذا قبل أن ينتقل إ�ى طن�ة �� تطوان و

وهو ا��اج عبد الس��م بنونة ا��ي ك�ن ينعت بأب الوطنية ا��غربية. 

ا����لس العربية ا��س��مية، وأ�لن عن ��يث قدم ��ا��ات حول 

ية ضد فر��ا با��غرب. ��ذا ا��صوص ��كن ��اجعة.    معارضة قو
Charles Robert Ageron, Politique Berbere du Protectorat 
Marocain, Revue d’histoire Moderne et Contemporante, 
Armond Colin, Tome, 18 janvier - mars 1971.  

 

 
 .٧٧أمينة، ��جع سابق، ص  أوشار )٦(

 .٧٨أوشار أمينة، ��جع سابق، ص:  )٧(

ا��غرب السنوات ا��ر�ة، ال���� السعودية ل����اث بنونة ا��هدي،  )٨(

يق  .٥٣، ص١٩٨٩، طبعة أو�ى، والتسو

-١٩٣٢ذ��ات ومذ��ات، ا��زء الثا�ي أ��د ا��اج،  امعينينو )٩(

 .٦٤، مطبعة سبارتل، ص ١٩٣٧

، ا��زء ١٩٤٠-١٩٣٠مذ��ا�ي �ي ا��ر�� الوطنية ب��،  القادري أبو )١٠(

ا��ول، طبعة أو�ى، مطبعة الن�اح ا��د��ة، ا��ار البيضاء، 

 .١٥٤-١٥٣، ص ١٩٩٢

 .٧٩أوشار أمينة، ��جع سابق، ص  )١١(

) وهو ��صية سياسية ١٩٧٨-١٩١٠و�� بفاس وتو�ي ��ا ( )١٢(

سواء ���ل  و��فية ارتبطت ��غرب ا���اية الفر��ية، �ا�ى ال�كث��

هذه الف��ة ا��قيقة من تار�خ الب��د أو بعد حصو��ا ��� 

ا��ستق��ل. ���ادة �دد من السياسي�ن ا��غاربة، ك�ن من 

ا��ؤسس�ن ���ر�� الوطنية من أ�ل ا��ستق��ل، بل هناك من 

��دث عنه ��رجعية وكنموذج �ي ا��ر�� الوطنية ا��غربية، وك�ن 

رج من ا��درسة ا��رة للع��م ���د حسن الوزا�ي أول مغر�ي ��

السياسية ببار��، وك�ن �� تكونينا ��فيا ��ل�. ول��شارة ��ع 

��اية ث��ثينات القرن ا��ا�� لعبت الص�افة الوطنية ا��غربية، 

دورا هاما �ي تار�خ الب��د السيا��. من ���ل معر�� الق�� ضد 

�غر�ي إدارة ا���اية با��غرب، وبواسطة �دد من الشباب الصح�� ا�

 ا���ن ��ولوا إ�ى قا�دة ���ر�� الوطنية.

روب�� �ان لو��ي هو ��ام شاب، ا�ن أ�د ا��ناضل�ن ا��ش��اكي�ن  )١٣(

ية. وك�ن الطلبة الشباب ا��غاربة قد  ا��هتم�ن بالقضايا ا��ستعمار

ية �ي فر��ا، وعهدوا �� �إدارة ����  اتص��ا به وبا��وساط اليسار

. وك�ن يكتب ١٩٣٢ر��ية ابتداء من ا��غرب الصادرة باللغة الف

�ي هذه ا����� با��صوص ���د حسن الوزا�ي و���د ال����ي وعبد 

ا��ق وعيد ال����� �ن ���ن. وقد ��حت ا����� ك�داة كفاح �ي 

الت���� با��ستغ��ل ا��ستعماري ا��ي ك�ن يعا�ي منه ا��غرب 

   وا��غاربة، و�ي ا��طالبة �إلغاء نظام مشوه ��وح ا���اية.

 .٨٠أوشار أمينة، ��جع سابق، ص )١٤(

����� ا��نط��ق -٣، مذ��ات حياة وجهادالوزا�ي ���د حسن،  )١٥(

، منشورات مؤسسة ���د حسن ١٩٣٤-١٩٣٠وال�كفاح 

 .٣٤٦، ص ١٩٨٤الوزا�ي، طبعة أو�ى، 

 .٣٥٦نفسه، ص، (١٦) 

يف ���د،  )١٧( ، ١٩٧٥-١٩٣٤ا����اب السياسية ا��غربية ظر

يع مكتبة منشورات ا����� ا� �غربة لع�� ا��جتماع السيا��، توز

 .٣١، ص ١٩٩٣ا��مة، ا��ار البيضاء، 

ا��غرب من عهد ا��سن ا��ول إ�ى عهد الع��ي ز�ن العا���ن،  )١٨(

، ا��غرب �ي عهد السلطان ���د �ن يوسف ٣، ا��زء ا��سن الثا�ي

 



  
  

 
 
 

 

 دراسات
 الحركة الوطنية يف فاس عىل عهد الحماية

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨سبتمبر  –العدد الواحد واألربعون  –حادية عشرة السنة ال  ١٢٥

 

 

 

 
، دار أ�ي رقراق للطبا�ة والن��، ا��باط ١٩٥٦-١٩٢٧

 .١٥١، ص ٢٠٠٩

(19) David Benssousan, il Etait Une Fois le Maroc, les 

Editions du lys, Edition 2, Anneé 2012, p361. 
 .٣٦١الوزا�ي ���د حسن، ��جع سابق، ص  )٢٠(

يف ���د، ��جع سابق، ص  )٢١(  .٣١ظر

(22) Aouchar Amina, ibid. p130. 

 .٣٩٢الوزا�ي ���د حسن، ��جع سابق، ص  )٢٣(

 .٤٠٧نفسه، ص )٢٤(

 .٤١٣نفسه، ص  )٢٥(

 .٣٩١نفسه، ص )٢٦(

 . ٤٣٢-٤٣١نفسه، ص )٢٧(

(28) Aouchar Amina, ibid. p  ٣٩  

(29) Aouchar Amina, ibid. p٥١ 

، منشورات ك�ية ١٩٤٨-١٩١٢��ود ا��غرب كنبيب ���د،  )٣٠(

ا��داب والع��م ا����انية، ا��باط، طبعة أو�ى، مطبعة الن�اح 

 .٢٦٦ص  ١٩٩٦ا��د��ة، ا��ار البيضاء، 

 .٤١٦-٤١٥���د حسن، ��جع سابق، ص  الوزا�ي )٣١(

 .٤١٧-٤١٦نفسه، ص )٣٢(

 .٤١٨نفسه، ص  )٣٣(

 .٤٢٥-٤٢٤نفسه، ص )٣٤(

(35) Baida Jamaa, La Presse Marocaine D’expression, 

Française des Origines à 1956, Pub, fac, Lettres et 
Sciences Humaines ,Rabat, Imprimerie Najah el 
Jadida, Casablanca, 1ere Edition, 1996, p 208.  

 .٣٩٢الوزا�ي ���د حسن، ��جع سابق، ص  )٣٦(

 .٤٣٥-٤٣٤نفسه، ص  )٣٧(

، ا��غرب وا��ستعمار حصي�� السيطرة الفر��يةعياش ألب��،  )٣٨(

منشورات دار ا��طا�ي للطبا�ة والن��، مطبعة إتفاق بوب��ي، 

 .٣٩١، ص١٩٨٥ا��ار البيضاء، طبعة أو�ى، 

 


