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َمةُ    ُمَقدِّ
إىل  ١٨٣٠سعت فرنسا منذ احتاللها للجزائر سنة 

بسط سيطرتها عىل تونس واملغرب األقىص، حيث 
يتها عىل املغرب األقىص سنة  كنت من فرض ح

رية مثل ١٩١٢ ، وأصبحت خاضعة للسيطرة االستع
جارتها الجزائر. وبحكم الروابط العديدة التي جمعت 
أبناء البلدين واملص املشرتك الذي فرضه عليه 

ري بسياساته امل ختلفة، التي أفرزت الواقع االستع
عية وثقافية، وهذا من أجل  أوضاعا اقتصادية واجت
ن استمراريته يف األرايض الجزائرية املغربية، نتج  ض
عن ذلك تضامن وتآزر وتالحم قضايا الّنضال الوطني ب 

ر الفرنيس.  ولقد البلدين للوقوف يف وجه االستع
قاوم الشعبان الجزائري واملغر الغزو الفرنيس 
منذ الوهلة التي وطأت أقدامه أرض البلدين، وكانت 
مقاومته أشّد وأطول ألّن الفرنسي سواء يف 

املغرب األقىص  يتوقّفوا يف احتاللهم  الجزائر أو
، و ّ عهم تقترص عند حّد مع  بل واحد، جانب عن أط

 أهدافهم لتحقيق وحشية أساليب استعملوا
رية، ّ  االستع  عىل سلبية انعكاسات له كانت م

. وشّدة حّدة من زاد ما وهو البلدين،   مقاومته
وبعد تطور القضية املغربية إثر نفي السلطان 

واندالع الثورة الجزائرية سنة  ١٩٥٣محمد الخامس عام 
م، توجه كال البلدين إىل أسلوب الكفاح املسلح، ١٩٥٤
أصبحت القوات الفرنسية تتعرّض يوميا لخسائر  حيث

فادحة، وبدأت فكرة توحيد جبهة املقاومة الجزائرية 
املغربية ضّد العدو الواحد تتبلور يوما بعد يوم، وهو 
ثل بالّنسبة لفرنسا خطرا ال بّد من  األمر الذي كان 
تفاديه، فلجأت أمام قوة املقاومة املغربية سنة 

الع ثورة نوفمرب إىل فتح املفاوضات م، وبتأث اند ١٩٥٥
التي انتهت بتتويج املغرب األقىص باالستقالل 

م. وبقيت بذلك الجزائر ١٩٥٦مارس  ٠٢الداخيل يف 
رية األمر الذي جعل املغرب  تحت السيطرة االستع
األقىص ملكا وشعبا معنيا بأحداثها من يوم اندالعها 

لق كان إىل غاية تحقيق االستقالل. ومن هذا املنط
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"محمد الخامس والثورة التحريرية  اختياري ملوضوع
للمساهمة يف تقّيص الحقائق التاريخية الجزائرية" 
 .املتعلقة به

  أهمية موضوع األطروحة-١
إّن البحث يف هذا املوضوع كان انطالقا من 
ة بالنسبة  قناعتي الشخصية ملا فيه من أهمية كب

طبيعة عالقة و يخ الشعبان الجزائري واملغر لتار
محمد الخامس بالثورة التحريرية الجزائرية يف حد 

 والتعاون بذاته، ك يكشف عن روح التضامن 
الشعور  األشقاء عند املحن والشدائد، وإثبات

حتمية تاريخية عندما و  املغار عىل أنه رضورة
ك أن هنالك  يتعلق األمر بالحرية والكرامة الوطنية.

للبحث يف هذا املوضوع، منها  عّدة أسباب دفعتني
، ويتمثل بصفة خاصة يف كو أجد متعة  ما هو ذا
ة يف معالجة مثل هذه املواضيع، ذلك الجار  كب
الذي تربطه بالجزائر أوارص األخوة الّضاربة جذورها يف 

ق التاريخ والجغرافيا لعل أهمها:  أع
املساهمة يف كتابة التاريخ الوطني السي تاريخ  •

رة الجزائرية ونفض الغبار عىل القضايا التي الثو 
هذا من منطلق مفاده أنني ، و يكتنفها الغموض

يزال يحتاج إىل مزيد من ما أرى أّن هذا املوضوع 
التي تتطلب أساسا االطالع  الدراسات املعمقة،

زالت مغلقة يف وجه  ماسية عىل مصادر أسا
  .الباحث

الطرح يد تفنمكانة الثورة الجزائرية و إبراز  •
ري الذي حاول و  ما زال يحاول إبعاد االستع

ئها و  ربيونعن األشقاء املغ الجزائر فصلها عن انت
  الحضاري.   

ومقاومته ضّد سلطات التعرف عىل محمد الخامس  •
  االحتالل.

ثناء الكث من القادة التاريخي عىل الدور الذي  •
بقيادة محمد الخامس يف  األقىص لعبه املغرب

كن لنا ، و مساندة الثورة الجزائرية بالتايل 
  الوقوف عىل مدى صحة هذا الطرح.

الخامس اتجاه الثورة إبراز الدور الذي لعبه محمد  •
جهوده يف حل القضية الجزائرية يف الجزائرية و 

ا، عسكريً  ا،ا، إداريً جميع املجاالت (سياسيً 
عا، إعالميً دبلوماسيً    ا).ا، ثقافيً يً ا، اجت

محاولة القيام بدراسة شاملة ووافية للموضوع،  •
ذين عدم ترك املجال مفتوح للجانب املغر الو 

من ثم تضّمنت عالجوا هذا املوضوع بتحيّز و 
  كتاباتهم الكث من األخطاء واملغالطات.

ما زال الكث من الغموض يكتنف بعض القضايا  •
  قضية الحدود.املهمة واملتعلقة بالبلدين ال سي 

فرنسا يف مواجهة دور محمد  اسرتاتيجيةإبراز  •
الخامس يف حل القضية الجزائرية يف شتى 

  امليادين. 
 األقىص محاولة تحديد اآلثار املرتتبة عىل املغرب •

ف محمد يف التضامن والدعم املقدم من طر 
  الخامس للثورة الجزائرية.

  

  اإلشكالية التي تعالجها األطروحة-٢
إشكالية الدراسة عىل اإلجابة عن جملة من تتوقف 

ة ب محمد  التساؤالت املرتبطة بالعالقة القا
الخامس والثورة التحريرية الجزائرية. ولتوضيح هذه 

كن طرح التساؤالت التالية:   اإلشكالية أك 
مس ما هي العالقة املوجودة ب محمد الخا •

  والثورة التحريرية الجزائرية؟
من الثورة  مواقف محمد الخامسكيف كانت  •

  التحريرية الجزائرية؟
  دعمه وتضامنه للثورة الجزائرية؟متى بدأت عملية  •
ا، كيف دعم محمد الخامس الثورة الجزائرية سياسيً  •

عيً  ا،إعالميً  ا،ا، دبلوماسيً عسكريً  ا،إداريً  ا اجت
  ا؟وثقافيً 

هل كان دعم محمد الخامس لوحده للثورة  •
ساعد ل املتمثل يف ة القرص املالجزائرية أم 
  رجاله ومسؤوليه؟

ا يف إىل أي مدى بقي محمد الخامس متمسكً  •
 حل القضية الجزائرية؟

كن تفس دعم محمد الخامس للثورة  • ا 
اريخية، الجزائرية؟ هل هو نابع عن قناعة سياسية ت

  أم أن ذلك مرده أمر آخر؟
م محمد فرنسا يف مواجهة دع اسرتاتيجيةما هي  •

 مس للثورة الجزائرية؟الخا
السلطات هي الطرق والوسائل التي انتهجتها  ما •

ها عن قواعدها يف عزلالفرنسية لحصار الثورة و 
  املغرب األقىص؟

نتيجة  األقىص ما هي اآلثار املرتتبة عىل املغرب •
التضامن والدعم من قبَل محمد الخامس للثورة 

 الجزائرية.
 
  طروحةفصول األ -٣

لإلجابة عىل هذه التساؤالت املطروحة ذات 
األهمية التاريخية قّسمت بحثي إىل خطة تضمنت 
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ة متنوعة  ة وقا مقدمة ومدخل وأربعة فصول وخا
ا لطبيعة من املالحق وبيبلوغرافيا متنوعة نظًر 

:   املوضوع وهي كاآل
فبالّنسبة للمقدمة، فإنّني قمت فيها بالتعريف 
باملوضوع مع إبراز أهميته والوقوف عىل األسباب 
التي دفعتني للبحث يف هذا املوضوع سواء كانت 
ذاتية أو علمية ثم طرحت مجموعة من التساؤالت 
وضوع البحث، ثم تطرقت لخطة الدراسة  املرتبطة 

ة لكل والتي حاولت الرتكيز عىل أن تكون شامل
املوضوع، وبعدها استعرضت املصادر واملراجع وذكرت 
األهم منها، ك قمت بذكر املناهج املعتمدة يف 
الدراسة، ثم تعرضت إىل نقد أهم املصادر واملراجع 

هذه األطروحة، وانتهيت  إنجازالتي اعتمدت عليها يف 
يف األخ إىل تحديد جملة من العراقيل والصعوبات 

  .البحث  ثناءالتي اعرتضتني أ 
العالقات تطرقت إىل  الفصل التمهيديويف 

دالع الثورة السياسية املغربية الجزائرية قبل ان
العالقات الجزائرية ، حيث تناولت التحريرية الجزائرية

املغربية أثناء مرحلتي االحتالل واملقاومة، ثم انتقلت 
ة بينه خالل مرحلة  إىل الحديث عن العالقات القا

ا للحديث عن الّنضال السيايس، وخصصت فيه عنرصً 
 األقىص العالقات التي تجّسدت ب الجزائر واملغرب

من خالل اإلشارة إىل  ضمن الّنضال املغار املشرتك،
ضّد للنضال املغار أهم املحطات التاريخية املهمة 

ر الفرنيس.   االستع
فبحثت فيه عن شخصية السلطان  الفصل األولأما و 
 نشأته التعليمية،و مد بن يوسف من حيث املولد مح

ترتيبه و ظروف بيعته ثم انتقاله إىل الرباط ومالبسات و 
، ثم انتقلت للحديث عن دوره النضايل ضد للمخزن

ية الفرنسية، ك تطرقت إىل املؤامرة  سلطات الح
نفي السلطان من خالل رصد مالبسات الفرنسية و 

مواقف وردود فعل الشعب املغر و  ظروف نفيهو 
تحدثت يف نهاية هذا الفصل و من هذا النفي،  إسبانيا

نضال السلطان محمد بن يوسف يف املنفى وبعد  عن
مستعرضا بذلك دوره يف املفاوضات مع  العودة

  .سلطات االحتالل
عن املساعدات للحديث  الفصل الثاوخصصت 

هذا و ، سالعسكرية املغربية يف عهد محمد الخام
ا ألهمية الجانب العسكري بالّنسبة للثورة نظًر 

 إىل تنسيق الكفاح املسلح التحريرية، فتطرقت أوالً
ر  األقىص املغربو ب الجزائر  املشرتك ضد االستع
 ثم أبرزت املدارس العسكرية الخاصة بتكوين ،الفرنيس

مع ذكر  األقىص تأط الجنود الجزائري باملغربو 

 أهم مصانع األسلحة التابعة للثورة يف املغرب
ثم استعرضت عمليات اإلمداد العسكري  ،األقىص

من خالل إبراز  عىل الجبهة الغربية،للثورة الجزائرية 
املساعدات العسكرية املقدمة و التسهيالت املغربية 

وسائل طرق و  ممراتو  ،خطوط اإلمداد من خالل فتح
  بهة الغربية.تهريب األسلحة عرب الج

فإنني تناولت فيه مظاهر دعم  ،الفصل الثالثأما 
محمد الخامس للثورة التحريرية الجزائرية من خالل تتبع 

يف  مظاهر الدعم التي قدمها للثورة التحريرية سواء
ة إىل عقد مجموعة املجال السيايس من خالل الدعو 

رات و  أكتوبر  ٢٣ندوة تونس :الندوات مثلمن املؤ
 ١٩٥٧غربية التونسية يف نوفمرب الوساطة املو  ١٩٥٦

ر طنجة الذي انعقد يف و  ، ١٩٥٨أفريل  ٣٠-٢٧مؤ
ر املهدية يف و  والتي جاءت كلها  ،١٩٥٨جوان  ١٧مؤ

يف املجال و من أجل إيجاد حل للقضية الجزائرية، 
اإلداري فتطرقت إىل التسهيالت اإلدارية املقدمة 

من األقىص  ملغربلفيدرالية جبهة التحرير الوطني با
ان لجبهة التحرير من أجل لجخالل تأسيس عدة خاليا و 

، أما يف األقىص تنظيم الجزائري باملغربتأط و 
املجال الدبلومايس فتعرضت إىل جهود محمد 
الخامس يف حل القضية الجزائرية يف العديد من 
املستويات سواء عىل مستوى هيئة األمم املتحدة 

ريقي أو عىل املستوى أو عىل املستوى اإلف
، أما إعالميً  ا استعرضت أوجه الدعم اإلعالمي العر
 من خالل تأسيس مكتب اإلعالم ملطالب الجزائري

 األقىص الدعاية لجبهة التحرير الوطني باملغربو 
جريدة إصدار الصحف ال سي جريدة املقاومة و و 

إذاعة صوت  :تأسيس اإلذاعات الجزائرية مثلاملجاهد و 
يف نهاية و إذاعة صوت الجزائر بطنجة، ئر الحرة و الجزا

عي والثقايف فأبرزت  الفصل، تحدثت عن الدعم االجت
نوي املقدم لالجئ الجزائري املعالدعم املادي و 

دور فيدرالية جبهة التحرير الوطني يف استقبال و 
، و  ؤسسات و تأط الالجئ ح لهؤالء بالدراسة  الس

.هتاال و الرتبية املغربية    م بأبناء الالجئ الجزائري
، خصصته للحديث عن و  الفصل الرابعأما  األخ

فرنسا يف مواجهة دعم  محمد الخامس  اسرتاتيجية
فرنسا يف امليدان  اسرتاتيجيةللثورة الجزائرية مربزا 

السيايس من خالل تتبع السياسة الفرنسية لرضب 
بقيادة محمد الخامس للثورة  األقىص تضامن املغرب

الجزائرية، أما يف امليدان العسكري فقد تم 
فصل  فرنسا العسكرية من أجل اسرتاتيجيةاستعراض 

عزل الثورة الجزائرية عن قواعدها الخلفية يف و 
 ، إضافة إىل امليدان االقتصادياألقىص املغرب
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ت فيه إىل الضغوطات االقتصادية املايل فقد تطرقو 
 ملسلطة من طرف فرنسا عىل املغربا املاليةو 

  يرية.لتنصل عن دعم الثورة التحرمن أجل ا األقىص
ة ضمنتها أ و  نهيت موضوع هذه األطروحة بخا

الل دراستي جملة من النتائج التي توصلت إليها من خ
الثورة التحريرية الجزائرية ملوضوع محمد الخامس و 

إضافة إىل محاولة اإلجابة عىل األسئلة املطروحة يف 
املقدمة التي ذكرتها يف شكل خالصات واستنتاجات، 

جموعة من املالحق ذات االرتباط  ضّمنتك  البحث 
  بالدراسة.الوثيق 

  يف األطروحةاملنهج املعتمد -٤
ا، كان من ا بالقضايا املطروحة سلفً وعليه وارتباطً 

الرضوري طرق املوضوع، ويف محاولة مّني اإلجابة 
عىل التساؤالت التي طرحتها، فإنّني اعتمدت يف 

  معالجة مضمون هذه األطروحة عىل: 
املنهج التحلييل لتحليل األحداث والوقائع التاريخية  •

ومناقشتها ونقدها وربطها ببعضها البعض ألجل 
مقاربة  بناء خاص يحقق رشوط املعرفة وتقديم

  واقعية لألحداث واملستندة إىل البناء التسلسيل.
املنهج الوصفي والذي اعتمدت عليه يف  •

استعراض ووصف األحداث التاريخية، ك اعتمدت 
عىل املنهج التاريخي لرسد األحداث التاريخية 
كرونولوجيا يف سياقها التاريخي الذي نشأت فيه، 

سواء كانت واملنهج االستنتاجي الستنتاج األحكام 
  نسبية أو نهائية.

  

 املعتمدة يف راجعاملصادر و املأهم -٥
  طروحةاأل  إنجاز

من ب املصادر واملراجع التي اعتمدت عليها يف 
تها، هذه الدراسة التي  إنجاز ال أستطيع حرصها لك

لكن سوف أقوم بالرتكيز عىل ذكر أهمها يف إنجاز و 
  العلمية في ييل:تتمثل هذه املادة لدراسة، و هذه ا
  الوثائق األرشيفية:- ٥/١
ّد املصدر األسايس األول لكتابة أي عَ التي تُ و 

أصبح الوصول إليها صعب و  موضوع بحث تاريخي،
ت املغربية الجزائرية الحساسة، املنال يف ظل العالقا

عىل كل و  باألخص املرحلة املتعلقة بالثورة الجزائرية،و 
وضوع فقد توصلت إىل بعض الوثائق  املتعلقة 

يف نظري  الدراسة، غ أن هذه الوثائق ليست كافية
ذلك بالعودة إىل مركز ملعالجة هذا املوضوع، و 

أرشيف الوثائق امللكية فتحصلت عىل عدد ال بأس به 
من الوثائق والتي هي عبارة عن تقارير ومحارض 

غة ومراسالت ومذكرات احتجاج رسية سواء محررة بالل
كانت متبادلة في ب للغة الفرنسية و العربية أو با

السلطات املغربية أو في ب السلطات املغربية 
يقوم  الدبلوماسية الفرنسية، حيث رصدت لنا جميع ماو 

التدخالت العسكرية به جيش التحرير الجزائري و 
الفرنسية عىل الحدود الجزائرية املغربية ملحقة أرضار 

املغاربة، ك نجد تقارير  بالالجئ الجزائري أو السكان
الثوار بخصوص املساعدات املغربية سواء لالجئ أو 

تقرير السلطات الفرنسية  نذكر هنا:الجزائري و 
بخصوص املساعدات املغربية للثوار الجزائري يف 

رسالة املوجهة من وال عهد امللك محمد الخامس،
السادة: باشا مدينة وجدة  عامل إقليم وجدة إىل

نع بيع  تاوريت، اء الدوائر وجدة أبركان،رؤسو  فجيج 
، ك  املساعدات الغذائية الخاصة بالالجئ الجزائري

املتمثل يف و  األرشيف الوطني الجزائري تحصلت من
الوثائق املوجودة برصيد املركز الوطني 

املتعلقة باملوضوع خاصة في يتعلق و  لألرشيف
ك  أثناء الثورة التحريرية،بالعالقات املغربية الجزائرية 

األرشيف الفرنيس وهي عبارة  اعتمدت عىل وثائق
جيش قواعد جبهة و عن تقارير عسكرية تتعلق بأهم 

 التحرير الوطني عىل الحدود الغربية باملغرب
انتشار تقارير تتعلق  بو  )، ١٩٥٨جويلية٢٥(األقىص

وتوزيع الثوار الجزائري عىل الحدود الغربية مع 
يف عهد امللك  )١٩٥٨أ كتوبر١٥( األقىص املغرب

تم الحصول عليها من موقع شبكة ، و محمد الخامس
  اإلنرتنت.
  الوثائق املنشورة:- ٥/٢

اعتمدت يف هذه الدراسة عىل مجموعة ال بأس 
بها من الوثائق املنشورة منها ما نرشته جبهة 
التحرير الوطني كالنصوص األساسية لجبهة التحرير 
الوطني، وكذلك الوثائق التي نرشها محمد حر يف 

اعتمدت عىل خطب و كتابه: "أرشيف الثورة الجزائرية"، 
جزاء األوىل أل املتمثلة يف او امللك محمد الخامس 

ا يف إعداد بعنوان انبعاث أمة و  التي أفادتني كث
حمد الخامس  ا أنه موضوع متعلق  هذه الدراسة 

باإلضافة إىل بعض الوثائق التي  الثورة التحريرية،و 
قامت بنرشها "مجلة الذاكرة الوطنية" التي تصدرها 

جيش التحرير وبية السامية لقدماء املقاوم و املند
، ك اعتمدت عىل وثائق ٢٠٠٦ة سنة الصادر 

 Ducument) الدبلوماسية الفرنسية لوزارة الخارجية
Diplomatique francais –Ministére des Affaires 

Etrangéres-)     والتي أولت فيها األجهزة الدبلوماسية
 والعسكرية والسياسية الفرنسية املتواجدة باملغرب
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 يف املغربل ما يجري عناية خاصة لك األقىص
أنشطة مؤيدة للثورة الجزائرية من تحركات و  األقىص

لرتفع يف شأنها تقارير إىل الدوائر املختصة يف 
  باريس.
  الشهادات الحية: - ٥/٣

الشفوية لقد اعتمدت عىل الشهادات بنوعيها 
تعّد شهادات القادة التاريخ سواء يف واملكتوبة و 

ابة عن الكث مهمة يف اإلج األقىص الجزائر أو املغرب
من القضايا التي تتعلق بعالقة محمد الخامس بالثورة 

منها: شهادات مكتوبة لقادة و التحريرية الجزائرية 
محمد بوضياف والطيب جزائري أحمد بن بلة و 

شهادات لقادة مغاربة و الثعالبي ومنصور بو داود...، 
عبد الكريم مثل: الغايل العراقي وحمدون شوارق و 

الندوات واملوجودة يف الكتب وامللتقيات و الخطيب...، 
هذه و املغربية العودة إىل الدوريات الجزائرية و ب

ة التي تزخر بعدد كب من ال شهادات الحية األخ
مجلة املصادر كمجلة أول نوفمرب ومجلة الجيش و 

مجلة الذاكرة التي تصدرها وجريدة املجاهد و 
 لتحرير،جيش اوبية السامية لقدماء املقاوم و املند

ك أجريت مقابالت شخصية مع بعض املجاهدين 
املجاهد و  املجاهد بايل بلحسن الجزائري منهم:

ك أجريت مقابالت شخصية مع  محمد مصطفى طالب،
عبد الرحمن  منهم:و بعض املقاوم املغاربة 

اعتمدت وأحمد دروز...، و  السعيد بونعيالتو  اليوسفي
 سي املتاحة يف عىل الوسائل السمعية البرصية ال

لوطني للبحث القرص املضغوط الصادر عن  املركز ا
حول تاريخ  ١٩٥٤ثورة أول نوفمرب يف الحركة الوطنية و 

) ملا يحمله يف مضمونها من ١٩٦٢-١٨٣٠الجزائر (
شهادة حية  ٥٠تضمن  والذي شهادات حية مسجلة

قد انتقينا األهم منها لتوظيفها يف للمجاهدين، و 
  دراستنا.

   املذكرات الشخصية:-٥/٤
وضوع الدراسة  اعتمدت عىل مذكرات لها صلة 
ألصحابها الذين عايشوا الفرتة املدروسة منها مذكرات 

، باإلضافة إىل ١٩٧٩أحمد بن بلة التي نُرشت يف سنة 
ا التي انفردت قناة الجزيرة القطرية مذكراته أيضً 

بلة يكشف عن بعنوان: "أحمد بن  ٢٠٠٧بنرشها سنة 
، وباعتبار أّن أحمد بن بلة من قادة أرسار ثورة الجزائر"

الثورة التحريرية الجزائرية فإن مذكراته جاءت مدعمة 
يف فض اللبس يف تاريخ البلدين، وقد اعتمدت كذلك 

مذكرات أحمد توفيق املد "حياة كفاح"، وقد  عىل
تعرض فيها إىل مواقف محمد الخامس تجاه الثورة 

اعتمدت عىل مذكرات الشيخ لها، و دعمه الجزائرية و 

محمد خ الدين الذي كان رئيس فيدرالية جبهة 
القة وكانت له ع األقىص التحرير الوطني باملغرب

ً لعب دورً وطيدة بامللك محمد الخامس و  ا يف ا كب
 ة،دفع هذا األخ للوقوف إىل جانب الثورة الجزائري

مثل مذكرات  ك اعتمدت عىل مذكرات املغربيون
ملغرب الحسن الثا منها: "الحسن الثا ملك ا

التي استفدت منها باعتباره التحدي" أو " ذاكرة ملك" و 
التطورات وعايش مختلف الظروف و كان ويل العهد 

التي حدثت ألبيه محمد الخامس وعالقته بقادة جبهة 
افة إىل مذكرات الثورة الجزائرية، إضو التحرير الوطني 

الرحيم بوعبيد وأبو بكر القادري الغايل العراقي وعبد 
حمدون شوارق... وقدور الورطايس و املهدي بنونة و 

هم.   وغ
  الجرائد:- ٥/٥

ا من الصحف و  لقد الجرائد التي كانت استفدت كث
قلها إىل نو  تختص برصد مجريات األحداث التاريخية

أخص بالذكر جريدة املجاهد الرأي العام العاملي، و 
التحرير الوطني بحيث كانت تنرش أخبار لسان حال جبهة 

إضافة إىل  الثورة الجزائرية عرب صفحاتها اليومية،
التي أتيحت يل فرصة االطّالع ربية و جريدة العلم املغ

ة  عىل عّدة أعداد منها باملكتبة الوطنية القد
 للمملكة املغربية من خالل تتبع مختلف األحداث

  الوقائع املتعلقة بالدراسة.و 
   الكتب العربية:- ٥/٦
مراجع و عىل عدة مصادر  ةدراسالعتمدت ا

أساسية، سواء منها املصادر أو املراجع التي تعود 
إىل الكتاب املؤرخ الجزائري أو كُتّاب مغاربة منها 

يب الذي وثورة الجزائر" لفتحي الد كتاب "عبد النارص
اعتمدت عليه يف هذه الدراسة من خالل إبرازه لنا 

، وكذا كتاب سلحة املختلفة اآلتية إىل الجزائرشحنات األ 
عمليات التسليح الرسية" ملراد "الثورة الجزائرية و 

 ً ا يف إعداد هذه صديقي الذي اعتمدت عليه كث
الدراسة بحيث يصور لنا األسلحة التي وصلت إىل الجزائر 

ك أفادتني كتابات عبد  .األقىص عن طريق املغرب
الجزائرية املغاربية واإلفريقية "العالقات  الله مقال

الجزء األول  "١٩٦٢ – ١٩٥٤إبان الثورة التحريرية الجزائرية 
، الذي تناول فيه البعد املغار للثورة  والجزء الثا

التي تبنتها جبهة التحرير  واالسرتاتيجيةالتحريرية 
، خاصة منها ي يف تعاملها مع الدول املغاربيةالوطن

التي كانتا تحت سيطرة  وتونس األقىص املغرب
االحتالل الفرنيس، ك اعتمدت عىل كتاب "مواقف 

م" ١٩٦٢ –١٩٥٤الدول العربية من القضية الجزائرية 
ملريم صغ الذي تُفّصل فيه املوقف املغر من 
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الثورة الجزائرية ومظاهر الّدعم املغر املقدم لها. 
ريون أما الكتب املغربية فقد اعتمدت عىل كتاب "الجزائ

م مساهمة ١٩٦٢ – ١٨٣٠يف املغرب ما ب سنتي 
يف تاريخ املغرب الكب املعارص" ملحمد أمطاط الذي 
 تعرض فيه إىل الجزائري املوجودين باملغرب

حيث تتبع التّطور الذي  ١٩٦٢ – ١٨٣٠ما ب  األقىص
وحتى فرتة ما  األقىص عرفه وجود الجزائري باملغرب

الجمع ما ب بلد مستقل وجار  من زاوية ١٩٥٦بعد سنة 
ما زال يعا من االحتالل، فكان أن أبرز من خالل العنارص 

، ذلك الّدور املحوري ااألساسية التي وقف عنده
للمغرب كقطب للتقارب واملنارصة بفضل مجمل األدوار 

الجزائرية، حيث شعر التي قام بها خالل ثورة التحرير 
ا يجمعهم من يف أن وا املغربيونالجزائريون و  حد 

  .وشائج التاريخ والدين والثقافة واملص
  األطروحات الجامعية:الرسائل و - ٥/٧

ة طويلة من الرسائل اعتم دت عىل قا
ا فيها املاجسرت و األطروحو  الدكتوراه ات الجامعية 

الثورة مس و التي لها عالقة بصلب موضوع محمد الخا
دهاقد استفدت منها و التحريرية الجزائرية،  ا العت  كث

من هذه عىل مادة علمية غزيرة ومتنوعة وموثقة، و 
 نذكر رسائل ماجيسرت مثل: ماجيسرت مثل:الرسائل 

بنفليس أحمد، السياسة الدولية للحكومة املؤقتة 
، ولعرج جربان، املغرب ١٩٦٢- ١٩٥٨للجمهورية الجزائرية 

ل بلفردي، ١٩٦٢-١٩٥٤األقىص والثورة الجزائرية  ، وج
ة وتنظيم جيش التحرير الوطني عىل الحدود هيكل

) ومحمد بلقاسم، ١٩٦٢-١٩٥٨الرشقية والغربية (
)، ١٩٥٤-١٩١٠االتجاه الوحدوي يف املغرب العر (

 باإلضافة إىل أطروحات الدكتوراه لجبيل الطاهر،
- ١٩٥٤شبكات الدعم اللوجيستي للثورة الجزائرية 

اتّجاه  ، وودوع محمد، مواقف املغرب األقىص١٩٦٢
، وغيال السبتي، عالقة ١٩٦٢ – ١٩٥٤الثّورة الجزائرية 

جبهة التحرير الوطني الجزائرية باململكة املغربية 
، واللولب ١٩٦٢- ١٩٥٤أثناء الثورة التحريرية الجزائرية 

، ١٩٦٢ – ١٩٥٤حبيب حسن، التونسيون والثّورة الجزائرية 
ا وحدة املغرب العر فكرة وواقع وبلقاسم محمد،

١٩٧٥-١٩٥٤.  
  املؤلفات باللغة األجنبية:- ٥/٨

بعض املؤلفات باللغة يف إطار البحث لجأت إىل 
متفاوتة من حيث األجنبية، وهي عديدة ومتنوعة و 

كتاب محمد لبجاوي "حقائق عن الثورة  األهمية منها:
، ) vérités sur la revolution algérienneالجزائرية" ( 

 les Archivesالثورة الجزائرية" ( أرشيفمحمد حر "و 
de la révolution Algérienne محمد يوسفي"()، و les 

otages de la liberté إضافة إىل كتابات محمد تقية ،(
وعبد املجيد بوزبيد ومحمد قنطاري وبن يام 

هم، سطورا و  التي تحتوي عىل حقائق تاريخية و    غ
وضوع البحث.   التي ترتبط مبارشة 

  األطروحة إنجازصعوبات ومشاكل -٦
وفي يتعلق بالصعوبات يف إنجاز هذه الدراسة 

 فيكن إيجازها عّدة، و فقد واجهتني صعوبات 
  ييل:

ة عربت عن مواقف سياسية  • وجود اختالفات كث
وشخصية زادت يف صعوبة البحث، إضافة إىل 
اختالف اإلحصائيات يف األرقام يف الكتب املتعلقة 

  .باملوضوع
وتوسع قضاياه ندرة الكتابات حول املوضوع  •

أّن إلشكاليات العميقة التي يطرحها وخاصة و او 
املغربية حساسة  موضوع العالقات الجزائرية

اإلفراج عن  م زاد يف صعوبته هو عدمللغاية و 
 صعوبة الوصول إليها سواءالوثائق األرشيفية و 
  . األقىص يف الجزائر أو املغرب

يّز طريقة يزال  ماعامل السكوت املطبق الذي  •
 يف الجزائر أو يف املغرب تعامل جيل الثورة سواء

، عندما يتعلق البحث بقضايا  األقىص مع الباحث
  معينة. 

البحث العلمي يف و عبئ املزاوجة ب الوظيفة  •
األجنبية كذلك عبئ ترجمة الكتابات و  آن واحد،
ات الفرنسية التي فيها ال سي الكتاب والتدقيق

الباحث أن يتوخى الروح العلمية يجب عىل 
  التعامل معها بحذر رغم املادة التاريخية الغزيرة.و 

ن خالل السفر إىل صعوبة التنقالت التي قمت بها م •
واليات الوطن خاصة املغرب األقىص مرت وإىل و 

الجزائر العاصمة من حيث التكاليف املاّدية التي 
الشخيص منذ بداية البحث إىل كانت عىل حسا 

 نهايته.
  

 إنجازالنتائج املتوصل إليها من خالل -٧
  هذه األطروحة

إّن العالقات املشرتكة ب الشعبان الجزائري 
ا طيلة الفرتة واملغر أوجدت بينه تضامنا وتآزرً 

رية، وازداد وتأكّد هذا التضامن والتآزر  االستع
  .التحريرية الجزائريةالتالحم أك خالل الثورة و 

يالد جيش  ١٩٥٥تجسدت هذه الوحدة يف أكتوبر 
 ، فكان موحد يدافع عن قضية تحرير املغرب العر

تي نادت بها الكفاح الهذا تجسيدا ملبادئ الوحدة و 
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والخوف بفعل هذا النجاح املحقق الثورة الجزائرية، و 
الوحدة الجزائرية املغربية، عندها من التنسيق و 

 فرنسا إىل إعادة السلطان محمد الخامس إىل اضطرت
قررت و استقالله،  األقىص منح املغربعرشه و 

لتفرغ لخنق الثورة هذا من أجل او  ،االحتفاظ بالجزائر
سبة بقيت قضية استقالل الجزائر بالنّ التحريرية، و 

مشرتكة و شعبا قضية محورية ملكا و  األقىص للمغرب
،  األقىص تهم املغرب بالقدر الذي تهم به الجزائري

حيث تب للعاهل املغر محمد الخامس منذ الوهلة 
ناقص ما دامت  األقىص األوىل أّن استقالل املغرب

لذلك قّرر املغرب الجزائر تحت االحتالل الفرنيس، 
بقيادة "محمد الخامس" أن يكون يف داخل الثورة 

وط التي كان الّضغو  اإلكراهاتعىل الرّغم من الجزائرية 
  يتعرض لها.

وعىل هذا األساس قّدم محمد الخامس أشكاال 
مختلفة من الدعم واملؤازرة لصالح الثورة الجزائرية، 
ويف نهاية املطاف البد لنا من استعراض وحوصلة 
أهم النتائج التي توصلنا إليها بعد دراستنا املتواضعة 
 ملوضوع محمد الخامس والثورة التحريرية الجزائرية

كننا أن نستنتج ما  وتحليل قدر اإلمكان مختلف جوانبه
   يل:ي
توسع الثورة الجزائرية أّدى إىل تخوف و انتشار  •

النظام املغر بقيادة امللك محمد الخامس من 
ات هذه الثورة التي  تشكل إىل جانب الضغوط تأث

املشاكل الداخلية عراقيل أمام الفرنسية و 
، حيث اهتم األقىص السياسة الداخلية للمغرب

محمد الخامس بالبحث عن الحلول السلمية للقضية 
  الجزائرية.

حرير باقي بلدان تحمل آماال بقرب ت ١٩٥٦كانت سنة  •
بناء مرشوع الوحدة، لذلك سعى املغرب الكب و 

بادرات مشرتكة مع  محمد الخامس للقيام 
الرئيس التونيس الحبيب بورقيبة من أجل إيجاد 

الجزائرية يف نطاق وحدة مغاربية،  تسوية للقضية
نس يحرضه مع امللك حيث تقرر عقد لقاء يف تو 

الرئيس الحبيب بورقيبة ممثلون محمد الخامس و 
لكن اختطاف الطائرة  عن جبهة التحرير الوطني،

عىل ربية من طرف سالح الجو الفرنيس و املغ
متنها قادة الثورة الجزائرية أدى إىل التأكد من أّن 

أن كان رد فعل امللك و  ا زالت يف بدايتها،الثورة م
عىل القرصنة الجوية عدوانا عىل العرش و اعترب 

ء الخمسة حرضوا إىل  السيادة املغربية ألّن الزع
يل يتحمل امللك بالتاو بدعوة منه،  األقىص املغرب

ا يرتتب عن هذا الحدث ا مأخالقيً ا و املغر سياسيً 

، هذا ةعربيو  ومغاربية ةوطنيتداعيات من عواقب و 
الحدث شكل بدوره أزمة العالقات املغربية 

املشرتكة ب نقطة سوداء يف الذاكرة و الجزائرية 
.   الشعب الجزائري و   املغر

 محمد الخامس نفسه بعد استقالل املغرب وجد •
. ورغم ذلك انخرط ضغوطاتأمام عّدة  األقىص

بقوة يف دعم الثورة التحريرية، حيث أراد محمد 
ا يف اتجاه استقالل رئيسً  الخامس أن يكون فاعالً

، الجزائر ، حيث كان يستقبل الالجئ الجزائري
ويسمح بنقل األسلحة واملؤن إىل داخل الجزائر 
ل أراضيه كقواعد للهجوم والرتاجع  ويقبل باستع
بالنسبة للمقاومة الجزائرية، ك عمل عىل تدويل 

عنها يف  القضية الجزائرية من خالل الدفاع
املحافل الدولية، وقام بتجنيد صحافتها وإذاعته 
لخدمة القضية الجزائرية والتعريف بها عىل 
املستوي الداخيل والخارجي، فتبلور الشعور 

وظهر التآزر  ،الوحدوي ب الجزائري واملغربيون
والتعاون بينه بالخصوص يف املنطقة الحدودية 

لثورة  التحريرية التي تحّولت إىل قواعد خلفيه ل
 الجزائرية.

خاصة من  األقىص إّن هجرة الجزائري إىل املغرب •
املناطق الحدودية كانت عبارة عن رد فعل من طرف 

ين من أطياف الشعب ال جزائري، حيث وجدوا الكث
أّن عوامل عدة ناجمة عن السياسة ا لهم، و متنفسً 

رية اجتمعت لتشكل دوافع ة رئيس االستع
الوطن، فهي هنا رد فعل إيجا ملغادرتهم 

ملهاجرون يفرسه الدور الفعال الذي لعبه ا
ا األقىص خصوصً  باملغربالجزائريون بشكل عام، و 

هو لثورة الجزائرية، و يف ايف القضايا الوطنية و 
ما يدل عىل أنهم  ينقطعوا عن بلدهم، بل ظلت 
وشائج االتصال موجودة ب الجالية املوجودة يف 

إخوانهم يف الجزائر يف قىص و األ  املغرب
مجابهة املستعمر الفرنيس، وأّن استقرار 

 يجعل منهم مجرد  األقىص الجزائري باملغرب
نازح يشكلون عبئا عىل البلد املضيف بل مارسوا 

ن عيشهم، و  نشاطات يف اقتصادية مختلفة لض
بعض األحيان تتعدى ذلك من خالل تخصيص جزءا من 

 ً ك استطاع   للثورة الجزائرية،أموالهم لتكون دع
نهم أن يرفع من مستواه الثقايف وتقلد العديد م

ها، مناصب مهمة يف املدارس والكتاتيب و  غ
قفة فتحت اليشء الذي أدى إىل خلق طبقة مث

الثقايف لتبليغ أفكارهم مجاال للنشاط السيايس و 
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البحث عن الحلول لحل القضية وانشغاالتهم و 
  الجزائرية.

حمد الخامس إىل جانب جبهة التحرير وقف م •
ر الفرنيس، عىل  الوطني يف كفاحها ضّد االستع
الرغم من وجود بعض الخالفات أدت إىل توثر 
العالقات، لكن الجبهة عرفت كيف تتكيّف مع هذه 
الخالفات بحكمة وتبّرص شديدين، حيث حرصت عىل 
مبدأ االستقالل يف قراراتها عىل جميع األصعدة 

ىل عالقاتها مع امللك والشعب محافظة ع
املغر الذي وجدت فيه املساند القوي 

 .للقضية الجزائرية
ر طنجة كحدث مغار إليجاد حلول  • جاء مؤ

للمشاكل املتشابكة واملشرتكة التي كانت تعيشها 
، وعىل رأس هذه  األقطار الثالثة للمغرب العر

 ونستشف هذا مناملشاكل تأ القضية الجزائرية، 
ر  خالل مضمون القرارات التي خرج بها هذا املؤ
التاريخي، ك تجب اإلشارة إىل أن جبهة التحرير 
الوطني لعبت دورا بارزا لتكريس دورها 
وطموحاتها املغاربية، غ أن مسألة الوحدة التي 
م من طرف  ر  توّل باالهت دعا إليها املؤ

 املهدية.يف ندوة  هو ما تأّكدالرشكاء املغاربة، و 
ظهرت خالفات ب النظام املغر والحكومة  •

املؤقتة للجمهورية الجزائرية، دون أن يلغي 
استمرار التضامن والدعم املغر مع الثورة 

يخىش  األقىص الجزائرية، يف ح كان املغرب
امتدادها إىل ترابه مع ما ينجم عن ذلك من 
ز اعتداءات القوات الفرنسية بالجزائر عىل املراك

الحدودية بدعوى إيوائها للمتمردين، فاضطّر إىل 
رسة ضغوط عىل املقاومة الجزائرية ومراقبة  م
قواعدها، وبرزت مرحلة جديدة يف تنظيم 
، والتي هّمت وسائل  العالقات ب الطرف
املحافظة عىل حدود وسلطة جبهة التحرير 

 يف إطار احرتام النظام الوطني باملغرب األقىص
  العام.

 عىل تعك العالقات ب املغربفرنسا ت عمل •
الجزائر، التي وضعت عىل رأس األقىص و 

ر طنجة  ماتها القضاء عىل طموحات مؤ اهت
هو خنق الثورة الجزائرية، وقد اكتشفنا ذلك عندما 
تنصلت الحكومة املغربية من مساندة جبهة 
 التحرير الوطني، والتفرغ لتحقيق مصالح املغرب

ب الكفاح الجزائري، لكن الجبهة عىل حسا األقىص
بفضل سياستها استطاعت أن تكسب تأييد الشعب 
ر الفرنيس،  املغر يف كفاحها ضّد االستع

الرغم من هذا فقد أحبطت السياسة عىل و 
الديغولية الساعية إىل استبعاد الجبهة عن 

حيث  ا تناشدها،الوحدة املغاربية التي كانت دومً 
الجزائرية املؤقتة أن تدير استطاعت الحكومة 
بدبلوماسية رفيعة  األقىص عالقاتها مع املغرب

املستوى، وفّوتت الفرصة عىل الحكومة الفرنسية 
سكها بالصحراء الجزائرية يف مفاوضاتها  يف 

  مع الطرف الجزائري.
وين الثورة  • عملت فرنسا بخصوص عملية تسليح و

شاط من أجل القضاء عىل الن األقىص عرب املغرب
بصفة عامة وعىل  األقىص الثوري باملغرب

عمليات التموين والتسليح التي كانت توجه إىل 
، وقد أدركت خاصةالثورة الجزائرية بالداخل بصفة 

األقىص السلطات الفرنسية أهمية املغرب 
بالّنسبة للثورة الجزائرية، لذلك  والقاعدة الغربية

ي جيش التحرير الوطنو  سعت للحد من نشاط جبهة
 املكهربةو ل إنشاء خطوط األسالك الشائكة من خال

إضافة إىل  عىل طول الحدود املغربية الجزائرية،
تجميد مساعداتها وإعاناتها االقتصادية واملالية 
 وجعلها وسيلة للضغط حتى ال يبدي املغرب

رية، أي استعداد ملساعدة الثورة الجزائ األقىص
نع املغربيون محمد بقيادة  غ أن ذلك  

الخامس يف امليض قدما يف دعم الثورة 
الجزائرية حتى نيل الشعب الجزائري الستقالله سنة 

١٩٦٢.  

َةٌ  ِ   َخا
إّن الروابط والعالقات املميّزة وصالت التقارب 

ب الشعبان الجزائري  ومبادئ الشعور بالوحدة
واملغر واملتمثلة يف وحدة الدين واللغة والجوار 

التاريخ املشرتك، والعادات والتقاليد املشرتكة، وكذا و 
هذه الروابط أّدت إىل الحدود املشرتكة ب البلدين، 

التضامن والتآزر بينه للوقوف مًعا يف وجه فرنسا 
رية، وازداد وتأكد هذا التالحم  طيلة الفرتة االستع

خالل الثورة التحريرية والتضامن والتآزر أك فأك 
كنه أن و  .يةالجزائر كن القول أنّه ال أحد  عند هذا 

ينكر ما قّدمه محمد الخامس للثورة التحريرية 
بتقديم أشكال مختلفة من الدعم  الجزائرية فلم يبخل

هذا و  املساندة من أجل تحقيق الجزائر االستقالل،و 
عىل الرغم م كان يتعرض له من ضغوطات من قبَل 

رية الفرنسية لتثنيه عن مواصلة  السلطات االستع
حيث ظل ثابتا عىل  دعمه للثورة التحريرية الجزائرية،

موقفه املساند لها إىل أن وافته املنية يف سنة 
١٩٦١ .  


