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َمةُ    ُمَقدِّ
باستقالله  اعاش املغرب ملدة طويلة متمتعً 

ية الفرنسية الذا حيث  ،قبل أن تُفرض عليه الح
 ،املرابط واملوحدين دولتيعرف أزهى فرتاته مع 

حيث شهدت الرقعة الجغرافية املغربية أقىص توسع 
لها حيث امتدت نحو تونس والجزائر من جهة الرشق 
ل وموريتانيا والسنغال  ونحو األندلس من جهة الش

إال أنه مع بداية القرن التاسع عرش  ،من جهة الجنوب
ساءت األمور وأصبح املغرب فريسة سهلة تسابقت 

ري وىف مطلع  ،ة الصطيادهاالدول األوروبية االستع
القرن العرشين استطاعت فرنسا بعد عدة تسويات 
واتفاقات أجرتها مع الدول األوروبية األخرى الطامعة 

ُعرف بنظام  احتالل املغرب أن تفرض عليه ما يف
ية وذلك    م.١٩١٢مارس  ٣٠ يفالح

جرد أن   األرايضالجيوش الفرنسية  وطأةو
الرافض للسيطرة  املغراملغربية هب الشعب 

ً  ،األجنبية إىل الدفاع عن أرضه  يفإىل الجهاد  اقا

البداية عىل  يففركزت املقاومة  ،سبيل الوطن
ن بقاء الدولة لكن  ،محاولة وقف عمليات االحتالل وض

 ،لعدم توازن القوى العسكرية اباءت بالفشل نظًر 
فلم يرض  ،وبالرغم من ذلك استمر صمود املغاربة

ريبالوجود  راملغالشعب  عن رفضه  امعًرب  االستع
بأساليب شتى اختلفت باختالف الظروف ومستوى 

  طيلة فرتة االحتالل.  الوعي
رية كانت  العناية وىف ظل السيطرة االستع

 بنائهاأ  منلألمة املغربية شخصيات  تفيض لهيةاإل
 أو قوس قاب تكون ح ،ايده لها د لها ةنقذمُ 
تذكر به من بعد  اوتركت ورائها تاريخً  االنهيار، من دأ 

زمنهم  يفوأثروا عىل مجرى األحداث  ،حياتها
لهم الخالدة. فولعً  هم بأع يزوا عن غ  اوشغفً  او

ء املغرب اوتقديًر  اوإعجابً  ،بحب التاريخ وألن  ،لعظ
وجدنا أنه من  ،نسيان الذاكرة هو انتقاص من شأن األمة

ا كان البحث  ء يفالرضورة   ،س هؤالء العظ
ممن  ينالوا حقهم من الكتابة التاريخية.  اخصوصً 
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تاريخ املغرب  يفبرزت  التيومن هذه الشخصيات 
ة  يفالحديث واملعارص، وأبلت البالء الحسن  مس

الذى سعت  ،"امللك محمد الخامس" التحرريالكفاح 
رية لتوليته العرش لصغر سنه وعدم  فرنسا االستع

ولكنه استطاع أن يقود  ،لشؤون السياسيةإملامه با
وسط األمواج املتالطمة ليصل بها  يفسفينة الكفاح 

إىل بر األمان وينتزع استقالل بالده عىل الرغم من 
منا لحجم هذه  افوعيً  ،حيكت ضده التياملؤامرات 

 ،الشخصية وقع عليها االختيار كموضوع للدراسة
ها محاول بذلك إبراز ثقلها وأهميتها وم دى تأث

 السيايسعىل مجرى األحداث خالل سنوات النضال 
  .التحريريوالكفاح 

  الدراسات السابقة
وقد سبقت دراسة ذلك املوضوع عدة أُطروحات 

جست دون التعرض بشكل ُمفصل لدور  والدكتوراه لل
تعزيز دور الحركة الوطنية  يفمحمد الخامس الكامل 

حيث أن معظم هذه  ،املغربية الستقالل املغرب
للمغرب وحركــات  األجنبي لالحتاللالدراسات قد تعرضت 

قـــام  التي املاجستاملقاومــة املغربية كأُطروحـة 
األم بعنوان " البدويحسن محمد حسن  الدكتور بهـا 

رحياة كفاح ضد  الخطاعبدالكريم   الفرنيس االستع
للباحثة  املاجستوكذلك أُطروحة  ،"م)١٩٦٣- ١٩٤٧(

بعنوان " حزب االستقالل  رحاب محمد مصطفى
توجهاته الفكرية ودوره  يف"دراسة  املغر

 املاجستوكذلك أُطروحة  ،"١٩٥٦- ١٩٤٤ الوطني
بعنوان:  الرشقاويللدكتور محمد أحمد الربعى 

مراكش وأثره عىل الوعى  يف األوروالتدخل "
ة وكذلك أُطروح ،"م١٩٥٦- ١٨١٤ املراكيش القومي
املقاومة  ،العطار إبراهيمللدكتورة سلوى  املاجست

ية حتى  يفونشأة الحركة الوطنية  املغرب من الح
 املاجستطروحة وأُ  ،١٩٢٦- ١٩١٢سقوط دولة الخطا

مرص والحركة " :عطية شعبان بعنوان للدكتور ماهر
ية  يفالوطنية  -١٩١٢االستقالل  إىلمراكش من الح

 للدكتور رضا عبد الدكتوراه، وكذلك أُطروحة "م١٩٥٦
 ١٩١٩الوفد والقضايا العربية " الفتاح أحمد عىل بعنوان

– ١٩٥٢".  

  اختيار املوضوع دواعي
ىل اختيار هذه إ دفعتنيالتي  األسبابما عن أ 

ها الشخصية  فهي  دراستي التكون موضوعً دون غ
  منها: عدةسباب أ 

املرحلة من تاريخ  تب يف هذهإن أغلب ما كُالً: و أ 
يكتنفه الغموض ويحتاج إىل إعادة كتابته  ملغربا

بتاريخ  الخاصةبأقالم وطنية السي وأن أغلب الدراسات 
كتبت بأيدي فرنسية غ بريئة وتحوي كفاح املغر ال

غالطات التاريخية التي تسئ إىل رموز الكث من املُ 
ويه تقزيم أدوارهم وتشل ةالثورة وقادتها يف محاول

بين الكتابات املغربية  ،تاريخ الثورة عىل العموم
ولذلك وجدنا من  ،الوطنيمجدت وعظمت من دوره 

وضوعية عىل تاريخ الحركة  الرضوري أن نقف 
الوطنية املغربية ودور محمد الخامس فيها كمحاولة 

  له. الحقيقيإلجالء الحقيقة وإظهار الدور 
عىل صعيد  الشخصيةالتجاهل الذي القته تلك : اثانيً 

ية التي خُ الدراسات األ  صصت للبحث يف حياة كاد
عية فلذلك  ،الكث من الشخصيات السياسية واالجت

الحركة  يفسوف يتم الرتكيز عىل دور محمد الخامس 
يتعلق بذلك من أدوار وجوانب  الوطنية املغربية وما

مختلفة من حياته الشخصية وعالقاته بالقوى 
وكذلك عالقات  ،املغرلداخل ا يفالسياسية 

عهده، وانعكاسات املوقف  يفاملغرب الدولية 
من القضية املغربية عىل عالقاته  والعر الدويل

بالحركة الوطنية وهو ما يتم تغطيته بشكل مبارش 
  الدراسات السابقة. يف

ىل دراسة الحركة إن معظم الباحث اتجهوا إ : اثالثً 
مهم وتركيزهم  الوطنية املغربية ككل وانصب اهت

 تحظ بعناية الباحث هذه الشخصية و  ،إنجازاتهاعىل 
ك أن افتقار املكتبة العربية ملثل  ،العرب بقدر كاف
 يفأمٌر له مسوغاته املوضوعية  ،هذه الدراسات

قام  الذي الوطني تكريس رسالة علمية لدراسة الدور
خدمة القضية الوطنية  يفبه امللك محمد الخامس 

تجعل  والتي ،تلك الفرتة املليئة باألحداث يفاملغربية 
  تاريخ العرب الحديث واملعارص. يف احيويً  امنه موضوعً 

أردت من خالل هذه الدراسة املساهمة ولو : ارابعً 
 الوطنيالكفاح بتواضع يف إثراء مواضيع تاريخ رجاالت 

نعرف عنهم القليل بالنظر إىل الدور الكب الذي الذين 
  لعبوه من أجل الوطن.

  منهج البحث
أما منهج البحث فقد خضعت الدراسة ملنهج البحث 

يقوم عىل جمع األصول واملصادر  يالذ التاريخي
 عليهاوإثبات صحتها وتحرى األصول وتحديد العالقة 

الحقائق التاريخية وتنظيمها وتحليلها  وإثباتونقدها 
وربط  ،هذا من جهة الًمقبو  اتاريخيً  اثم عرضها عرضً 

  النتائج باملقدمات من جهة أخرى.
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  الصعوبات
ثلت  التيأما بالنسبة للصعوبات  واجهتنى فقد 

وصعوبة  ،الحصول عىل الوثائق املغربيةيف صعوبة 
و فقدانها أ بعض املصادر العربية لعدم وجودها  إيجاد

وصعوبة التوفيق ب االختالف يف وجهات النظر يف 
ي يف أ واختالف الر  واألجنبيةبعض املصادر العربية 

اليشء الذي جعلني اختار  ،التاريخية األحداثتقديم 
  .اعتقده أك موضوعية وعلمية منها ما

  البحث مصادر
قد استندت هذه ف ،أما عن أهم مصادر الدراسة

بالدرجة األوىل عىل الوثائق املودعة بدار الدراسة 
 ،وثائق الخارجية املرصية: الوثائق القومية مثل

ومجلس النظار  ،ووثائق عابدين ،وأرشيف البلدان
الوثائق و  ،العراقي امللووثائق البالط  ،والوزراء

مريكية والوثائق األ  ،)Foreign Office( الربيطانية
Foreign relation of the United States (1927-1961)، 

 Year book إضافًة إىل الكتاب السنوي لألمم املتحدة 
of the united nation ، والذى يتضمن التقارير الصادرة

عن الجمعية العامة لألمم املتحدة والتي تحتوى عىل 
معالجات ملوقف املنظمة الدولية من أبرز القضايا 

ببعض محارض  االستعانةوكذلك  املرتبطة بالبحث،
م العربية وتقارير األ  والقرارات الخاصة بجامعة الدول

ومحارض جلسات مجلس الشيوخ  ،العام للجامعة
  والنواب املرصي.

ك اعتمدت الدراسة عىل املصادر واملراجع 
وترجع أهمية  ،وضوع البحث اوثيقً  الًاملتصلة اتصا

هذه املصادر واملراجع أنها قد كتبها باحثون 
دهم عىل متخ صصون من مختلف االتجاهات العت

ا  يكن يف استطاعتي الحصول عليها  ،مصادر ر
إىل جانب أرائهم ذات األهمية يف التعليق عىل 

 ،ومن هذه املراجع: الغايل العراقي ،األحداث وتحليلها
محمد الخامس (سياسة التحرير ب فن املمكن 

 ،شأنا عائد من مراك ،روم الندو ،واملستحيل)
عالل  ،تاريخ الحركة الوطنية املغربية ،عبدالكريم غالب

هذا  ،العراملغرب  يفالحركات االستقاللية  ،الفايس
بحاث واأل  ،األجنبيةإىل جانب العديد من املراجع 

املنشورة وكذلك املقاالت املنشورة عىل املواقع 
 التيتقل أهميتها عن املراجع  ال التي اإللكرتونية

  ذكرتها.
حد أ  فقد كانت ،العربيةاملرصية و أما الصحافة 
لتغطية ومتابعة الكث من األحداث  الروافد املهمة

 اتضمنتها هذه الرسالة وشكلت سندً  التيوالقضايا 

 ،إلقاء أضواء جديدة عىل بعض الثغرات يف اقويً 
وتزويد الباحث باملزيد من املعلومات لدراسة بعض 

ونذكر عىل  ،الرسالةبعض جوانب  يفالزوايا املظلمة 
تضمنت العديد من  التيوجه الخصوص صحيفة األهرام 

من الدوريات  الباحث داك استف ،املعلومات والحقائق
وجريدة  ،والنداء واألساس صوروال سي مجلة املُ 

ها.   املنار الجزائرية وغ
استفدت استفادة كربى من مجموعة  ننيإ ك 

ثل جهد الباحث القا  وهي ،الرسائل العلمية
تعطى معلومات مركزة إىل حد كب  وبالتايل ،عليها
تعد من  والتي ،كث من األحيان مادة البحث يفتخدم 

الروافد املهمة التي زودت الرسالة باملعلومات عن 
الكث من األحداث التي شهدتها اململكة املغربية 

  ذلك الوقت. يف

  محتويات األطروحة
ىل إتقسيمها  اقتضت قدالدراسة  طبيعةأما 
هيد وستة فصول رئيسية  مقدمة ة:و    وخا

التنافس  ت فيهفقد تناول يدهالتمأما عن 
ري رية ب القوى  االستع  أواخرمنذ  الكربىاالستع

ية  الً القرن التاسع عرش وصو  إىل توقيع معاهدة الح
االقتصادية والعسكرية وكذلك السياسة  ،م١٩١٢

رية  التي واإلدارية  يفاتبعتها القوى االستع
حركـة املقاومـة  واندالعإيقـاظ  يفاملغرب ودورهـا 

 الخطاالكريم  املغربيـة بقيــادة األم محمد عبد
م ١٩٢١مثل معركة انوال خاض معارك متعددة  الذي
ً حقق فيها انتصارً  والتي جعل  الذي األمر ا عظي

رية تتحالف للقضاء  )إسبانيا –(فرنسا  القوى االستع
  م.١٩٢٦عام استسالمه  إىل أدىعليه م 
املرحلة املبكرة " وخصصته عن  الفصل األولوىف 

" ١٩٣٠- ١٩٢٧من قيام محمد الخامس بدوره  الوطنى
 يفنشأة امللك محمد الخامس ميالد و تناولت فيه 

عليه  وأهم العوامل املؤثرة ،أحضان الدولة العلوية
من األحداث الذى شهد العديد قرص ال يف مثل نشأته
وتنطق جدرانه وأركانه بقصص ومواقف ملوك  ،الجسام

مه ذلك  ،الدولة العلوية فبعد والدته غادر أحد أع
دينة طنجة، إنه املوىل عبدالعزيز  ،القرص واعتكف 

 ،املوىل عبدالحفيظ الثاواعتىل العرش بعده العم 
ثم ودع هذا القرص والعرش ليؤول املُلك إىل والده 

كل هذه األحداث وقعت واألم محمد  ،املوىل يوسف
تكتوي به ضلوع من  يشهد ويرى ويسمع ويالحظ ما

حدث  ما ،تفيض به عيونهم من لوعة وحزن وما ،حوله
إىل  اسباقً  ،ب إخوة أو أبناء اأمام عينيه  يكن رصاعً 

رضب  الًولكنه كان زلزا ،الستئثار بها يفالحكم أو رغبة 
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كان لها أثٌر واضح  التيومن ب العوامل املغرب كله 
 املغروصل إليها الشعب  التيتكوينه الحالة  يف
ية البغيض وما يف يعانونه من فقر  ظل نظام الح

األمر الذى جعله  ،وجهل وتفيش لألمراض واألوبئة
ية  وكانت مظاهر  ،داخله يفينتقد سلطات الح

ً  التيالبؤس والفقر   اشاهدها تالزمه وتشوش كث
 يفدور فرنسا ك تناولت  ،عىل سلوكه وهدوء طبعه

، واستهالل ١٩٢٧عىل العرش عام  محمد الخامس تربع
 ،وقفه من السياسة الرببرية الوطنيقيادته للعمل 

  .العرالعا  يف املغروكذلك صدى الكفاح 
دور محمد الخامس : وهو بعنوان "الثاالفصل أما 

فقد  ،م"١٩٣٩- ١٩٣٠والقوى السياسية املغربية 
 التيوالعوامل  الوطنيتناولت فيه إرهاصات العمل 

األحوال  يترد يفتتمثل  والتيظهوره  إىل أدت
عية والثقافية  كذلك و ، والتعليميةاالقتصادية واالجت

اندلعت يف مختلف أنحاء  التياملقاومة املسلحة 
 األمالبالد ضد املحتل الفرنسي واإلسبان بقيادة 

الخطا الذي شن غاراته عىل محمد بن عبدالكريم 
ة، وحرر مساحات  القوات اإلسبانية وكبَّدهم خسائر كب

عىل الرغم من قلة  شاسعة من األرايض املغربية
نترشت ا التيوالحركة السلفية  ،إمكانياته العسكرية

، الوطنية األحزابظهور داية بتناولت ك  ،املغرب يف
موقف امللك من مختلف القوى السياسية كذلك و 

لية  املنطقت يفظهرت  التيوالحزبية  الش
محاولة منه للم شمل أطياف الحركات  يفوالجنوبية 

سبيل الحصول عىل  يفواألحزاب السياسية للعمل 
بوفكران ثم موقفه من انتفاضة  ،الوطن استقالل

  .م١٩٣٧الدامية عام 
موقف فقد خصصته للحديث عن: " الفصل الثالث أما

الحرب العاملية الثانية  أحداثمحمد الخامس من تطور 
بالرشح والتفصيل فيه  ت: حيث تناول١٩٤٥ – ١٩٣٩

من الحرب محمد الخامس مللك املوقف الذى اتخذه ا
من  كانم ف ١٩٣٩عام  يف اوتحديدً العاملية الثانية 

 يفشاركة الجنود املغاربة  اامللك إال أن أصدر أمًر 
الحرب إىل جانب فرنسا، فل استسلمت لألملان عام 

واستمر عىل والئه  ،م أبدى تأثره وحزنه الشديد١٩٤٠
عىل نفسه وشعبه فرصة التخلص من  الها، مضيعً 
ر أنفا  وتفاصيل ،سيطرتها رئيس الالذى أكد فيه مؤ

لحصول  هتأييد عىل املغرعاهل لل األمري
وما إن حلت السنة املوالية  ،عىل االستقاللاملغرب 

ر حتى هيأت نخبة من الوطني عريضة  النعقاد املؤ
ضمنوها املطالب األساسية املتمثلة يف استقالل 
البالد، ولكن فرنسا رفضت عريضة حزب االستقالل، وردت 

ا عىل إدخال بعض اإلصالحات، عليها بأن أعلنت عزمه
وزجت فرنسا بالوطني يف السجون، واتهمت 
الوطني بالتواطؤ مع عدوها اللدود أملانيا الهتلرية، 
و يشفع لهم أن املغرب وضع تحت ترصف الدول 
الحليفة جميع موارده الطبيعية وقواعده العسكرية، 
وأن أبناءه قاتلوا يف صفوف الحلفاء لتحرير فرنسا 

يطاليا من النازية. ك لجأت اإلقامة العامة الفرنسية وإ 
فتارة  ،الوطنيإىل تعميق هوة الخالف وشق الصف 

كانت تلجأ إىل إذاعة أخبار كاذبة عن ممالئة امللك 
 الً هذا فض ،وتارة أخرى عن معارضته لهم ،فرنسيلل

الدولة الفرنسية  يخرج عن  يفعن أن رأس السلطة 
هذه السياسة حين دعا امللك لزيارة العاصمة 

له بآمال ووعود باالستقالل  االفرنسية باريس ملوحً 
أفرغها ديجول من محتواها حين عاد امللك من تلك 

الوفاض اللهم إال باستثناء ذلك الوشاح  خايلالزيارة 
يادة الذى قلده إياه ديجول ُمكافأة له منه من ق

نعكس عىل ا الحرب ما يفالحلفاء عىل دور املغرب 
رأت  التينظر بعض القوى السياسية  يفصورة امللك 

ا  يستغل إمكانياته  الحصول عىل   يفأن امللك ر
  مكاسب سياسية أثناء ذلك اللقاء.

عالقة : وهو بعنوان "الفصل الرابع يفت وتناول
 تناولت فيه حيث" ١٩٥١- ١٩٤٧باالحتالل  واألحزابالقرص 

ارتفاع مد تيار الحركة الوطنية بعد الحرب العاملية 
ليها فرنسا إلجأت  التي واإلصالحاتاملغرب  يفالثانية 

سة امللتهبة ال  قلوب املغاربة  يفمتصاص الح
ثم زيارة  ،عن املطالبة باالستقالل أنظارهمورصف 

م وخطابه فيها ١٩٤٧امللك محمد الخامس لطنجة عام 
ثابة نقطة فارقة عىل درب العمل  والذى كان 

أعلن فيه بأن الحركة الوطنية املغربية  حيث الوطني
ا  يف جزء من الحركة اإلسالمية والعربية  هيبالده إ

تصاعد الرصاع وكذلك  ،األجنبيللتخلص من املستعمر 
، ومحادثات الفرنيسطات االحتالل ب العرش وسل

باريس  يفمع الحكومة الفرنسية  املغرالعاهل 
واملوقف  ،م١٩٥١ومحاولة خلع محمد الخامس  ،م١٩٥٠
من هذه املحاولة سواء عىل مستوى جامعة  العر

  ،والشعبي الرسميالدول العربية أو عىل املستوى 
ة أروقة األمم املتحد يفثم دخول القضية املغربية 

  م.١٩٥١عام 
عزل محمد : وهو بعنوان "الفصل الخامسوخصص 

املحلية والعربية  األفعالالخامس عن العرش وردود 
 تدهورفيه  تحيث تناول ،م١٩٥٥-١٩٥٣والدولية" 

خاصة  الفرنيس االحتاللالعالقات ب القرص وسلطات 
ات القرن العرشين يخالل السنوات األوىل من خمسين
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وصلت إىل حد املواجهة املبارشة وتبادل  والتي
خاصة حين اختار امللك االمتناع عن توقيع  االنتقادات

 التي) واملصادقة عىل القرارات املراسيمالظهائر(
ورفضه لإلصالحات  ،قدمتها إليه سلطات االحتالل

وعىل إثر فشل املفاوضات  ،املزعومة التي بارشتها
،  يبق أمامه  التي أجراها مع املسؤول الفرنسي

إال العمل عىل اتخاذ سياسة علنية ملساندة حزب 
الوطني الرافض  االستقالل، وذلك بهدف تعزيز موقفه

االحتالل الفرنيس ؛ إذ كان يترصف إلمالءات سلطات 
بحكمة وبكث من التأ يف حقل ملئ باألشواك 

وكذلك  ،ل للمغربواملصاعب من أجل تحقيق االستقال
أهم املالبسات والدسائس واملؤامرات تناولت 

رية عزل امللك محمد  يفساهمت  التي االستع
وتأث عزله عىل الحركة الوطنية  ،الخامس وأسبابها

هذه  إزاءوموقف جامعة الدول العربية  ،املغربية
  منه. والدويل العروكذلك املوقف  ،التطورات

 الخامسمحمد بعنوان " : وهوالفصل السادسأما 
- ١٩٥٦بالد وسياستها الداخلية والخارجيةواستقالل ال

 أجربت التيسات بواملال ظروف الفيه  تحيث تناول ،"١٩٦١
الحكومة الفرنسية عىل  فتح مفاوضات مع  وأرغمت
عرفت باسم  والتيالوطنية املغربية  قوىالمختلف 

امللك عودة كذلك ظروف و  ،ليبان" –"أيكس  مفاوضات
ثم جهوده الوطنية لتصفية  ،محمد الخامس إىل بالده

) األمري – الفرنيس – اإلسبا( األجنبيالوجود 
جاالت امل يفثم إصالحاته الداخلية  ،املغرب يف

، والتعليمية والعسكرية والنيابية واإلداريةاالقتصادية 
 وخاصةوجهود بالده املتواصلة لدعم القضايا العربية 

القضية م، و ١٩٥٦عىل مرص عام  الثالالعدوان 
  م.١٩٦١حتى وفاته عام الجزائرية 

  نتائج الدراسة
ة فقد أظهر فيها الباحث أهم النتائج  أما الخا

امللك محمد  ليها من خالل دراسته لدورإتوصل  التي
  :وهيالحركة الوطنية املغربية  يفامس الخ
املقاومة  رموزمن أهم  محمد الخامسسيبقى  -١

واملعارص بفضل  يف تاريخ املغرب الحديث املغربية
معاركه التي خاضها ضد الفرنسي الذين حاولوا تسخ 

، اوجشعً  ااملغرب لصالحهم واستغالل ثرواته طمعً 
سخها وتشويهها،  وطمس الهوية الرببرية 

واملس  ،واإلساءة إىل حرمات األمازيغي وأعراضهم
وزعزعة  ،مبشخصيتهم الدينية املبنية عىل حب اإلسال 

حاولة فصلهم عن  ثقتهم عن طريق خلق الف 
بيد أن أمازيغ جبال األطلس املتوسط،  إخوانهم العرب

استطاعوا أن يصدوا املحتل وأن يلقنوه درسا يف 

ة التي  الصمود والتحدي وخاصة يف املعركة الشه
ثابة نقطة سوداء يف تاريخ فرنسا باملغرب  كانت 

  م.١٩٥٣ام عزل محمد الخامس عوهي 
عىل خريطة  االسرتاتيجيكان ملوقع بالد املغرب -٢

ع األجنبية،  السياسة العاملية أكرب األثر يف زيادة األط
رية للسيطرة عليها.  ولذلك تسابقت القوى االستع

وإرشافها  ١٨٨٢ملرص يف عام  إنجلرتافبعد احتالل 
عىل الطرق املوصلة إىل الهند، شعرت فرنسا بتخلخل 

، إنجلرتاالتوازن الدويل وبدأت يف إثارة العراقيل ضد 
كنها من إجبار  عىل الجالء عن  إنجلرتاونتيجة لعدم 

رأت مساومة الحكومة الربيطانية عىل حل وسط  ،مرص
 يف مقابل وهو أن تتغاىض فرنسا عن احتاللها ملرص

لفرنسا حرية الحركة حتى تتمكن من  إنجلرتاأن ترتك 
االستيالء عىل املغرب الذي كانت تتطلع إىل احتالله، 
ًة  خاصة بعد ظهور أملانيا عىل مرسح األحداث كقوَّ

  عظمى، ورغبتها يف التنافس عىل املستعمرات.
ية مؤرشً  -٣ ً  اكانت معاهدة الح عىل تنازل  اخط

غربية عن كل مظاهر السيادة الداخلية اململكة امل
رية  والخارجية وما ترتب عليها من ترشيعات استع
قراطية،  تضمنت حرمان الشعب من أبسط الحقوق الد
وكانت النتيجة املبارشة  لذلك انطالقة ثورة الريف 
بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطا الذي أنشأ 

نظيم ت عىل عاتقها مسؤولية تذجمعية وطنية أخ
الكفاح واملقاومة وإدارة شؤون الحكم يف املناطق 

 – الفرنيسالتحالف األمربيايل (املحررة، ولكن 
لطموح  االغازات السامة وضع حدً استخدام و  ،)اإلسبا
يف إرساء مرشوعه الجمهوري وأنهى ما  الخطا

ر،  أبدعه من طريقة جديدة يف مواجهة االستع
وهي حرب العصابات التي أخذت عنها كث من 
الشعوب التي كانت تحت االحتالل . وكانت انطالقة تلك 

ر األول  الثورة نعش  يفُدق  الذيثابة املس
فمنذ انطالقها بدأت  ،املغرب يفالوجود الفرنيس 

السيطرة الفرنسية بالزعزعة لتمهد الطريق أمام 
  القوى الوطنية الداخلية للدفاع عن املغرب.

كان  ،املغرب إلخضاعظل املؤامرات الدولية  يف-٤
بفاس قد استقبل مولد محمد الخامس  امللالقرص 
رية لتوليته العرش لعدم  الذي سعت فرنسا االستع

فحرصت ومن يس يف  ،إملامه بالشؤون السياسية
ركابها من رجال املخزن عىل إحاطته بكل مظاهر 

 يفوإبعاده عن الشعب وعن الحركة الوطنية  ،التسلية
محاولة منها إلبعاده عن التفك يف مشاكل اململكة 
رسة سلطاته التي خولها له عقد  أو التطلع إىل م
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ً ولكن انقلب السحر عىل الساحر البيعة،   األنه كان دا
  هموم األمانة امللقاة عىل عاتقه.ب الًمنشغ
عمدت فرنسا منذ احتاللها للمغرب إىل قطع  -٥

 واإلسالمي العرالصلة ب املغرب وب الوطن 
رية الهادفة إىل االحتفاظ  كجزء من سياستها االستع

والقضاء عىل مقومات شعبه الدينية  ،بهذا القطر
لعزل  الرببريفكان إصدار الظه   ،والفكرية والحضارية

إال أن املناطق الرببرية عن بقية مملكة املغرب ؛ 
وشكلت  ،سياستها هذه قد أدت إىل نتائج عكسية

ة النطالق الحركة الوطنية وبروز الوجوه  ،فرصة مال
ر  السياسية املثقفة القادرة عىل مقارعة االستع

يس تبنت التنظيم السيا والتيبأساليب سياسية، 
ولو نجحت اآلمال الفرنسية النقسم  ،والعمل الوطني

، هزيلت ااملغرب إىل دويلت ضعيفت سياسً 
، خاضعت ذليلت للمستعمر الفرنيس ااقتصاديً 

  وسطوته العسكرية.
إن امللك محمد الخامس قد أدرك وبوعي منذ  -٦

وقت مبكر أن االرتقاء باملسؤولية الوطنية وتحقيق 
 ،يمة يتطلب العمل الجاد املستمرأهدافها العظ

مع الحركة الوطنية املغربية التي  اأجرى تنسيقً لذلك و 
اعتربت هذه املبادرة وااللتفاتة تعزيز وقوة لنضالها 

وكلل هذا الجهد  ،يف مواجهة املحتل الفرنيس
بإقرار وثيقة املطالبة  االوطني والتنسيق الحقً 

 ،باالستقالل التي تقدم بها حزب االستقالل املغر
حظيت  والتيوالحرب العاملية الثانية كانت يف أوجها 

األمر  ،باركة امللك وتأييده ملا تضمنته من مطالب
ثابة الصاعقة لفرنسا وسياستها يف  الذى كان 

ل أفريقيا امللك لدى  امبكًر  اووعيً  اويعكس نضجً  ،ش
ستقالل املغرب يف األمم م عجل بعرض قضية ا

  املتحدة.
أعقبت نهاية الحرب العاملية  التيشهدت الفرتة  -٧

الثانية الكث من التطورات عىل الساحة العربية 
انعكست عىل تطور الحركة الوطنية  التيوالدولية 
فلم تعد الحركة الوطنية تكتفى بالتعاون مع  ،املغربية
، يذ خارجيعض بل ظلت تبحث عن دعم بعضها الب

مجهوداتها النضالية للحصول عىل االستقالل، فربطت 
 العرألجل كسب التأييد  العرعالقاتها مع الرشق 

أعقاب إنشاء الجامعة  يفلها ضد فرنسا وخاصة 
حيث وفرت باعتبارها منظمة إقليمية عربية العربية 

أضفى الرشعية عىل تدخل أعضائها من  امناسبً  اإطارً 
 الها وواجبً  اوجعله حقً  األخرىأجل استقالل الدول 

 ،العام نفسه يفعليها، ثم منظمة األمم املتحدة 
وقد وجدت الحركة الوطنية فيها من خالل مبادئها 

 ما التياملناخ املناسب للمطالبة باستقالل الشعوب 
رية مر الذى وهو األ  ،زالت تحت السيطرة االستع

ة اإلمرباطورياتصاحبه انهيار  وظهور قوى  ،القد
ثلت  الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد  يفجديدة 

م أعطى الفرصة وساعد عىل ظهور  ،السوفيتي
  اجتاحت العا الثالث. التيحركة االستقالل 

حادثة حصار القوات الفرنسية للقرص  كانت-٨
للضغط عىل امللك محمد الخامس لتنفيذ  املل

ل حزب االستقالل واعتقال عنارصه  مطالبها بإدانة أع
بالد  يف واإلسالمي العرمؤذنة بانفجار الشعور 

مع املغرب، وىف الوقت  اتضامنً  العراملرشق 
 يفبتعظيم دور مرص  انفسه كانت تلك الحادثة إيذانً 

 يفد تجىل ذلك مساندة الحركة الوطنية املغربية وق
 التيرفض حكومة مصطفى النحاس لصفقة األسلحة 

عرضتها فرنسا عليها من أجل غض طرفها عن مساندة 
  القضية املغربية.

كانت حادثة محارصة القوات الفرنسية للقرص -٩
ه من ١٩٥١املغرب عام  يف املل م بدعوى تطه

أعضاء حزب االستقالل  يفالعنارص الشيوعية املتمثلة 
مرص  يفم ١٩٤٢فرباير  ٤تتشابه إىل حد كب حادثة 

تطه القرص  يفادعت فيها بريطانيا رغبتها  والتي
يستع بها امللك فاروق  التيمن العنارص املحورية 

لجأ  الذيالترصف  يف اويكمن التشابه أيضً  ،قرصه يف
هادنة املست عمر إليه امللك بتمرير األزمة وذلك 

حقن الدماء وعدم تعريض  يفمطالبه رغبة  يف
  يعلم مداه إال الله. مستقبل الوطن لخطر ال

السلطان  بنفيلقد اعتقد املستعمر أنه  -١٠
ء الحركة الوطنية  ،الرشعي السجون  يفوالزج بزع

دإ و سيحكم قبضته عىل البالد  جذوة املقاومة  خ
هذه غ أن  ،صفوف الشعب يفوزرع اليأس والخوف 

ة النكراء بقدر ما  يف اخلقت استياء عميقً  الجر
ألهبت نفوس املغاربة وأذكت مشاعر  النفوس بقدر ما

للدفاع  افهبوا جميعً  ،تشبثهم بوطنيتهم وهويتهم
فبمجرد شيوع خرب  ،عن مقدساتهم وثوابتهم

املؤامرة املشؤومة اجتاحت املظاهرات الصاخبة 
وكان ذلك  ،واالنتفاضات العارمة جميع أنحاء اململكة

جسدت أروع   التيباندالع ثورة امللك والشعب  اإيذانً 
زج ب القمة والقاعدة   يفمظاهر التالحم والت

ر م اضطر اإلقامة العامة لفتح  مواجهة االستع
  بحصوله عىل االستقالل. انتهتت مع املغرب مفاوضا
رية  - ١١ اتبعتها فرنسا  التيإن السياسة االستع
املغرب خاصة بعد عزلها محمد الخامس قد أدت  يف

حيث كانت هذه  ،العربية إىل استياء العديد من الدول
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املواقف يف معظمها تعب صادق وشجاع عن هذا 
ملغرب أو املوقف التاريخي من عدوان ليس عىل ا

األمة العربية واإلسالمية، ولكنه اعتداء عىل البرشية 
 ،التي تتشدق بها فرنسا اإلنسانيةجمعاء وعىل القيم 

نقل  يفكب  امرص لعبت إذاعة صوت العرب دورً  ففي
صورة تفصيلية عن الكفاح املسلح الذى كان يخوضه 

املدن املغربية ضد أعتى  يفاملجاهدون املغاربة 
 ،من القرن العرشين الثاالنصف  يفرية قوة استع

يدرك صمود  العامليالعام  الرأي لما جعوهو 
وحمالت  ،وثباته أمام أساليب التعذيب املغرالشعب 
عية اإلبادة ارسها فرنسا  التي ،الج  يفكانت 

أدعت أنها جاءت لتمدين املغرب وإيجاد  والتياملغرب 
  مبادئ العدل واألخوة واملساواة.

قام بها محمد  التيكانت الزيارة التاريخية -١٢
م من أبرز املحطات ١٩٤٧الخامس ملدينة طنجة

التاريخية عىل صعيد عالقة محمد الخامس بالحركة 
عىل تشبث املغرب  االوطنية املغربية حيث جاءت تأكيدً 

سكه  اوشعبً  املكً  بحرية الوطن ووحدته الرتابية و
لزيارة األثر العميق قوماته وهويته. وقد كان لهذه ا

حيث اشتد  ،عىل عالقة اإلقامة العامة بالقرص املل
الرصاع خاصة وأن امللك  يخضع لضغوط سلطات 

ية املتمثلة أساسً  يف مناهضة الحركة الوطنية  االح
فكانت مواقفه الرافضة لكل مساومة  ،واملد التحرري

يف تأزم الوضع ورشوع املستعمر يف تدب  اسببً 
م وهو الخطأ ١٩٥٣ة لنفيه إىل الخارج عام مؤامر 

كن اعتبار  .الذي عجل باالستقالل يف النهاية ولهذا 
ثابة بداية  املغرزيارة العاهل  لهذه املدينة 

ر والتدخل األجنبي يف شؤون  النهاية لالستع
  .املغرب، واالنطالقة الحقيقية التي أدت إىل االستقالل

ساس أ وضع حجر  أدرك محمد الخامس أهمية-١٣
لبالده بعد االستقالل وذلك من خالل قيامه وضعه 

املجاالت  يفالبنية التحتية ملؤسسات الدولة 
السياسية والترشيعية واالقتصادية والتعليمية 
والثقافية والعسكرية من أجل الدفاع عن البالد 
مواجهة األخطار الداخلية والخارجية، فشهدت البالد 

ة   يفخالل السنوات القليلة بعد االستقالل حركة كب
ساندة الدول العربية وعىل  سبيل تحقيق ذلك 

  رأسها مرص.
لرغم من عدم توافر القوة الكاملة عىل ا-١٤

انه ضد مستعمر مشرتك  ساندة ج للمغرب للقيام 
وهو فرنسا إال أن التزام محمد الخامس بفكرة العروبة 
قد دفعه دون إبطاء ملساندة الثورة الجزائرية 
ء البالد العربية وه  ودعمها بالتنسيق مع أبرز زع

ل عبد  أسهمت وقد ،النارص والحبيب بورقيبة ج
عملية التنسيق املبكر ب املغرب وتونس ومرص من 

 يف العرتأصيل البعد  يفأجل القضية الجزائرية 
سياسات املغرب الخارجية ومنارصتها لقضايا التحرر 

  .العربالد العا  يف الوطني
ما أنجزه محمد  ذهنهما من أحد إال ويتبادر إىل -١٥

يوم  ١٩٥٥نوفمرب  ١٦الخامس امللك املستقل من يوم 
يوم لحق  ١٩٦١فرباير  ٢٦من منفاه إىل يوم  اعاد مظفًر 
هي التي حشدت الشعب يوم  إنجازاتهإن  ،بجوار ربه

فاجعته مخلوب اللب منهار القوى يوشك أن يفقد كل 
ا استحال إىل سيل من إ بل  ،صواب نه قد بدا وكأ
ت املفجوعة املجزوعة تنسكب من مختلف العربا

الجهات لتتجمع يف الرباط آية من أصدق آيات الوالء 
  واالعرتاف بالجميل.

  
 يفوىف الختام أرجو أن أكون قد أسهمت بتواضع 

إلقاء بعض الضوء عىل صفحة مهمة من تاريخ املغرب 
 العلميالحديث واملعارص، ُمعتمًدا عىل أسس البحث 

قياس املوضوعية واملنطق مبتعًدا والنظر لألحداث 
  املخل. اإليجازاململ أو  اإلسهابكل البعد عن 

  
 
  


