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  9﴿ولئن شكرمت ألزيدنكم ..﴾ صدق هللا العظيم  سورة إبراهيم اآلية  :قال تعاىل

  ﴿من اليشكر الناس اليشكر هللا ﴾ :ومن قوله ملسو هيلع هللا ىلص 

  احلمد  والشكر  على مجيع نعمه

  يسر أن  نتقدم جبزيل الشكر لألستاذ الدكتور بلبايل عبد الكرمي الذي كان موجهنا ومرشد

  البحث  فقد زود بكثري من الفوائد واملعلوماتيف هذا 

لشكر للجنة أعضاء املناقشة ونشكر الصديق بدالوي عباس على مساعدته لنا   كما نتقدم 

لكتب واملذكرات والنصح واإلرشاد   من خالل تزويد 

م لنا   وكذلك نشكر عمال املكتبة على مساعد

لكلمة    الطيبة.وكل من ساعد من قريب أو بعيد ولو 
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  املقدمة

إن موقع املغرب األقصى يف اجلزء الشمايل للقارة اإلفريقية وإشرافه على املسطحات املائية        
إلضافة إىل حتكمه  الكربى مثل البحر املتوسط واحمليط األطلسي، وتوفره على موارد إقتصادية هائلة 

ة الدولية، كل يف مضيق جبل طارق الذي يعد من أهم املنافذ البحرية اليت تتحكم يف املالحة والتجار 
هذا أكسبه أمهية كبرية جعله عرضة لألطماع األجنبية خاصة من جانب فرنسا وإسبانيا، حيث  

ومل تكتفي  م1912تعرض إىل االحتالل من طرف فرنسا من خالل فرض احلماية عليه يف سنة 
ذا سقط املغرب أس بذلك بل قامت بتمزيق وحدة الرتاب قتسامه مع إسبانيا، و ري احلماية املغريب 

اخلضوع  لكن الشعب املغريب رفضوأصبح حممية فرنسية.  مجيع مظاهر السيادة املزدوجة اليت أفقدته
اليت  وكانت حمفز لظهور احلركة الوطنية لإلستعمار مناهضةشعبية مسلحة فظهرت عدة مقاومات 

ضلوا من أجل بالدهم ا وأعالمها الذين جاهدوا و رخيها جبهود أقطا وكانت هلم بصمتهم  ارتبط 
الوطنية املغربية وكان له مسارا حافال  ومن بينهم عالل الفاسي إذ يعترب من الزعماء الذين صنعوا احلركة

من الشعب املغريب فهو كان من اجليل املتشبع  لنضال واجلهاد من أجل إرجاع احلق الذي سلب
رزا يف مكاف   .حة السياسة االستعماريةلدين اإلسالمي واللغة العربية فكان هلدورا 

  :دواعي إختيار املوضوع

حث أسباب ودوافع جعلته خيتار موضوع حبثه،         وتتجلى أسباب اختيار البد من أن لكل 
  :هلذا املوضوع لألسباب التالية

، وإثراء رصيد املعريف حول رغبتنا يف إثراء املكتبة املركزية ببحث علمي عن شخصية عالل الفاسي
   ريخ املغرب األقصى. 

الكفاح من أجل حترير املغرب األقصى من اهليمنة  التعرف على شخصية عالل الفاسي ودوره يف
  .االستعمارية، ويف بناء املغرب احلديث

ريخ املغرب األقصى حيث تعت        لغة فهو يدرس فرتة مهمة يف  رب حيمل هذا املوضوع أمهية 
لكفاح العسكري وهو موضوع حيتاج  مرحلة التحول يف نصاله الذي تظافر فبيه النشاط السياسي 

  .للدراسة والبحث

  متتد حدود حبثنا حول الدور الذي لعبه عالل الفاسي يف احلركة الوطنية املغربية  :حدود الدراسة
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  املقدمة

رخيية حيث ختللت م 1956م إىل 1920لزماين ميتد من اإلطار ا      هذه الفرتة أحداث ووقائع 
ا عالل الفاسي يف حياته .   متيز 

  :األهداف وأمهية الدراسة

ريخ املغرب األقصى تعترب مرحلة        لغة حيث يدرس فرتة مهمة يف  وحيمل هذا املوضوع أمهية 
ية من خالل حتول يف نضاله من الكفاح العسكري اىل النشاط السياسي وتطور احلركة الوطنية املغرب

  الفاسي.ل نضال الشخصيات البارزة فيها ومن بينهم  عال

عتباره زعيما ومناضال سياسيا   إعطاء هلذه الشخصية قيمتها التارخيية 

  إبراز دوره يف احلركة الوطنية املغربية.

  :إشكالية البحث

الوطنية املغربية من تتمحور إشكالية موضوعنا هذا حول شخصية عالل الفاسي ودوره يف احلركة       
 :م وتندرج ضمن هذه اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية1956م إىل 1920

  ؟ وماهي العوامل اليت سامهت يف تكوينه؟من هو عالل الفاسي  - 1

  ؟ماهي أهم حمطات نضاله السياسي والتحرري   2

سيس االحزاب السياسية يف املغرب األقصى  كيف   3   ؟ساهم يف 

  فيما يتمثل دوره يف احلركة الوطنية املغربية؟ 4

  ؟ما الدور الذي قام به  يف جلنة حترير املغاربة 5

  :املنهج املتبع

حيث اتبعنا املنهج التارخيي، كونه مناسبا لسرد األحداث ووصف الوقائع وكشف احلقائق والتعبري     
  عنها بكل مصداقية.
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  املقدمة

  :خطة البحث

إلضافة إىل  3فصول يف كل فصل  3تتكون اخلطة املتبعة هلذا البحث من مقدمة  و        مباحث 
خامتة وقائمة املالحق وقائمة املصادر واملراجع، فاملقدمة تتكون من عدة عناصر متهيدية للدخول يف 
تفاصيل صلب املوضوع، يتحدث الفصل األول عن التعريف بشخصية عالل الفاسي مولدا ونسبا، 

م إىل 1920لنسبة للفصل الثاين فقد تناولنا فيه دور عالل الفاسي يف احلركة الوطنية املغربية من  اما
سيس كتلة العمل الوطين مث احلزب الوطين أما  3م وينقسم إىل 1945سنة  عناصر حيث مت 

سيس حزب اإلستقالل، أما الفصل الثالث يتمحور حول استئنافه العمل السي اسي  املبحث الثالث 
بعد احلرب العاملية الثانية ودوره يف جلنة حترير املغاربة، أما اخلامتة تضمنت خمتلف النتائج اليت توصلنا 

  إليها.

 :الدراسات السابقة

ونظرا ملا اكتسبته شخصية عالل الفاسي من أمهية يف منطقة املغرب العريب فقد قامت عليها        
عية يف خمتلف اجلامعات العربية واحمللية من خالل دراسة عدة حبوث ودراسات ومذكرات ورسائل جام

.ل 1975-1910اجلانب السياسي كمذكرة عالل الفاسي ودوره يف العمل الوحدوي املغاريب  
فاطمة الزهراء جوادي اليت استفد منها من خالل دوره يف جلنة حترير املغاربة، كذلك األبعاد الثقافية 

  يز الثعاليب وعالل الفاسي إذ ذكر نشأة عالل الفاسي السياسية.والسياسية يف حركيت عبد العز 

  :هم املصادر واملراجع املعتمدةأ

ملوضوع،         وقد اعتمد يف إجناز هذا البحث على مصادر ومراجع متنوعة هلا عالقة مباشرة 
يف املغرب األقصى والذي استفد منه  فمن بني املصادر كتاب عالل الفاسي احلركات اإلستقاللية

بشكل كبري يف الفصل الثاين والثالث، أما املراجع فهي متنوعة من الكتب واملعاجم واملوسوعات  
ملوضوع كامال   كذلك املذكرات منها كتاب دمحم الصاحل الصديق أعالم املغرب العريب حيث أحاطنا 

  ة مقاومة اإلستعمار.كذلك كتاب أسيم القرقري عالل الفاسي إسرتاتيجي
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  املقدمة

ت البحث   :صعو

ت وعراقيل يف إمتام هذا البحث منها         :واجهتنا عدة صعو

قلة املصادر واملراجع يف املكتبات احمللية للوالية مما جعلنا نعتمد على الكتب اإللكرتونية بنسبة كبرية 
  جدا

  الفاسي خصوصا أثناء وجوده يف املنفى.قلة املصادر األجنبية املهمة اليت عاصرت فرتة عالل 

صعوبة التواصل بيننا ومع بعض االساتذة الباحثني يف جمال موضوعنا بسبب الوضع الراهن الذي 
  تعيشه البالد.
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  الفصل األول
  التعريف بشخصية عالل الفاسي

  

  املبحث االول مولده ونسبه -

  املبحث الثاين تعليمه وشيوخه -

  املبحث الثالث نشأته وتوجهاته السياسية -
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  الفصل األول:                                              التعريف بشخصية عالل الفاسي
رز داخل           كان عالل الفاسي من أبرز الشخصيات املغاربية اليت كان هلا نشاط سياسي 

لرجوع إىل فرتة  اإلستقالليف حتقيق املغرب األقصى وخارجه، وقد ساهم هذا النشاط  لبالده، لكن 
ا األساسية ممارسات سلطات احلماية  تكوين هذه الشخصية جند أنه قد مر بظروف قاسية مسا

  ة.التعسفي

  مولده ونسبه: املبحث االول

يف  بن عبد الواحد الفاسي ابن عبد السالم بن عالل الفهريولد األستاذ عالل الفاسي          
عامل سلفي هو عبد الواحد  أب العاصمة العلمية للمغرب من، 1م مبدينة فاس1910جانفي 
وا من األندلس الفهري الذين هاجر جلد  لالفاسي من أسرة عربية عريقة من آ ينحدر عالل ،2الفاسي

بسبب احلصار اإلسالمي عن األندلس،  انتقلوا من األندلس إىل فاسمث  ه8إىل املغرب سنة 
ل الفاسي مولدا ودارا ومنشاشتوإوا مدينة فاس حتت اسم بين اجلد، فاستوطن وأسهموا طول  هرت 

ملغرب حاملة لواء العلم واملعرفة  هذا التاريخ يف العطاء العلمي وأسرة آل الفاسي من األسر الشريفة 
ريخ اململكة الشريفيةسياسي و العهود، وقد قاموا بدور  منذ أقدم عن  اجتماعي وثقايف وديين يف 

نشائها   .طريق الزوا اليت قاموا 

من   اإلشارة إىل أن عالل الفاسي هو ابن العالمة عبد الواحد الفاسي الذي كانكما جتدر          
راضية أم عالل وهي  كبار علماء املغرب، وكان مدرسا جبامعة القرويني وقاضيا ومفتيا، تزوج من اللة

جر بفاس امسه بناين، ولقد اعترب زواجها مبثابة حتالف   .3بني أسريت الفاسي أرملة 

  
                                                             

سست يف عهد السلطان إدريس الثاين 1  م تقع يف منتصف طريق بني وجدة و الدار البيضاء ، تعتربنقطة193مدينة فاس : 
 كلم عن200م ، تفصلها مسافة 370الوصل بني الشمال و اجلنوب و الشرق و الغرب ، يبلغ ارتفاعها عن سطح البحر 

ا 1911كلم عن وجدة سنة 350مكناس و  رخيي  يف عهد السلطان عبد احلفيظ دحاها اجليش الفرنسي ، أهم أثر 
ط، ،د 3طكتاب املغرب، الصديق بن العريب:  :انظر .جامعالقرويني   9.20، صم1983ار املغرب اإلسالمي، الر

م االستقالل ، : عبد احلميد املرنيسي 2 ط ، احلركة الوطنية املغربية من خالل شخصية عالل الفاسي إىل أ مطبعةالرسالة ، الر
  21.م ، ص1978

ط املغرب ،  منشورات عاللفهرس املخطوطات خزانة مؤسسة عالل الفاسي، : عبد الرمحن بن العريب احلريشي 3 الفاسي ،الر
  2ص
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  التعريف بشخصية عالل الفاسي                                             الفصل األول: 

سقوطها سنة  فهؤالء الفاسيني الذين سكنوا هذه األمصار منذ الفتح اإلسالمي هلا إىل غاية 
لضبط إىل ه على أيدي املسيحيني نزحوا إىل املغرب األقصى1492 فاس، اليت وجدوا فيها األمن  و

م    .لدينهم ومعتقدا

رضه وشعبه، وكافح للحفاظ  وهلذا الوطن يف نظر عالل الفاسي هو اإلعتزاز          واإلفتخار 
على عقيدة االمة ونشر اإلسالم مببادئه ومكارم أخالقه حيث جعلت هذه البيئة من عالل الفاسي 

أو برملان أو ر احلكم دون شورى حلزب الواحد واحتكاحمبا للحرية وكارها لإلستبداد وحكم ا
اهد عالل الفاسي وذلك من إ ت، وكان جلمال الدين األفغاين دوار كبريا يف تبلور شخصية ا نتخا

ئرة ضد االستعما ا األفغاين كلها أفكار  دى  والتخلف واجلمود  رخالل التعاليم واألفكار اليت 
  .1والرضوخ للمستعمر وحكم الطغاة

صابت وطنه وأصابت العامل أحداث اجلسام اليت ذا جند أن عالل الفاسي ولد مع األوهك         
حيث كانت  1914م واحلرب العاملية األوىل سنة 1912العريب واليت تتمثل يف فرض احلماية سنة 

السبب يف تغلب روح التضحية فكر الوطين والسياسي لديه وكانت السبب املباشر يف تكوين ال
ونكران الذات على نفسيته الشيئ الذي جعله يندفع راضيا لتحمل املصائب والشدائد من أجل حترير 

  .2عمر منذ السنوات االوىل من حياتهوطنه من أيدي املست

  

  

  

  

  

  
                                                             

ر من العلوم اجلارية والوطنية اخلالدة،  :احلق عزوزيعبد 1  60، صم2010مؤسسة عالل الفاسي املغرب، عالل الفاسي 
 25عبد احلميد املرينسي املصدر السابق، ص 2
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  التعريف بشخصية عالل الفاسي     الفصل األول:                                         
  تعليمه وشيوخه :املبحث الثاين

 هبدأ عالل الفاسي تعليمه األول على يد أبيه، وملا بلغ سن اخلامسة من عمره أدخله والد          
ظهر القلب  إىل الكتاب القرآين لتلقي مبادئ الكتابة والقراءة وتعلم القران الكرمي كما مت حفظه عن

فيها بيئة علمية وأخالقية  فالبيئة اليت نشأ، 1راألشعامن عمره مع بعض النصوص الدينية و يف السابعة 
تمع الراقي، وبعد اإلنتهاء من مرحلة الكتاب أحلقه والده  ألن الرتبية واألخالق والعلم هم نواة ا

قصد تعلم قواعد اللغة العربية  بفاس، حبي القلقلني حدى املدارس االبتدائية وهي املدرسة الناصرية
فاسي على أيدي العلوم والدين داخل هذه املدرسة تتلمذ ال إلضافة إىل قواعد أخرى يف جمال

  .2بينهم ابن عمه الشيخ عبد السالم بن عبد هللا الفاسي من جمموعة من املشايخ

أن  عتبارلقرويني لكي يكمل مراحل تعليمه بعد إمتام هذه املرحلة انتقل بعدها إىل جامعة ا          
وإلتقى يف هذه  هذه اجلامعة كانت منربا للعلم الذي استقى منه زعماء احلركة الوطنية املغربية تعليمهم،

الشيخ أمحد بن اجلياليل  املرحلة مبجموعة من أعالم الفقه والشريعة وتتلمذ على يدهم ومن بينهم
لتدقيقاملعروف مبؤلفاته وبدروسه الفق   .3ينإلضافة إىل الشيخ املهدي الوزا هية اليت متتاز 

د          لعمل على تنظيم هذه اجلامعة  ىوعندما كان عالل جبامعة القرويني يزاول دراسته 
ونشر احلركة السلفية ونبذ الشعوذة والوثنية ورجال الطرق والزوا مما تلقاه عن  الدراسة وحتديد أساليب

  .4دمحم بن العريب العلوي، والشيخ أيب شعيب الدكايل شيوخه أمثـال

 جهـاده التحريـري الباسـلسنة، كرائد ملهم مدشنا 15وقد برز جنم عالل الفاسي الفىت وعمره         
  أطربة ألعب *** وأهلو بلذات احلياة و أبعد مرور اخلمس عشر  :يقول فيهابتنظيمه لقصيدة عصماء 

                                                             
دراسات  ، مركزتملستقبل العريب، بريو ، اعالل الفاسي منوذجا من أعالم احلركة التحررية يف املغرب العريب :مد رحايـحم1

  137، ص2015الوحدة العربية، 
ط املغرب، مالمح عن شخصية عالل الفاسيعبد الكرمي غالب : 2   200،صم1974، مطبعة الرسالة للنشر، الر
ملغرب، ومفيت إمام مالكي وشيخ الشيوخ  .م1850 ولد:أبو عبد هللا دمحم املهدي بن دمحم بن خضر احلسين الوزاين الفاسيهو 3

، مؤسسة الوطنية للفنون املطبعية ، اجلزائر ،  2، ج أعالم املغرب العريبدمحم الصاحل الصديق:  . م1923فاس، تويف سنة 
  207م ،ص2008

 23عبد احلميد املرنيسي: املصدر السابق، ص4
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  الفصل األول:                                              التعريف بشخصية عالل الفاسي
ط 1927وعلى اثر ذلك جند عالل الفىت يف سنة  م أديبا وشاعرا مشهورا بني مثقفي فاس والر

وملا ازدهرت احلركة السلفية يف املغرب 1،بفصاحة لغوية وأدبية وشخصية متميزةوذلك لتمتعه  وتطوان
مد بن العريب ـشعيب الدكايل وحم م برز عالل كامتـداد نظـري أليب1930م و 1926فيما بني 

سيس أول مجعية وطنية سرية م 1925سنة  العلوي من خالل مسامهته مع زمالئه الطلبة يف 
ستها رغم صغ سـيس ،م1926سنة  ر سنه وتزعمه حركة الدفاع عن ماء فاسوانتخب لر املدارس  و

  .3وهذا مبثابة الوعي الوطين املبكر لعالل املتدرج من السلفية إىل الوطنية، 2ونشر الوعي الوطين

 م وعمره انذاك1932استمر يف دراسته يف القرويني حىت أحرز على الشهادة العاملية سنة         
ها ملعتقداته الوطنية وأفكاره التحريرية ،سنة21 املنادية  لكن سلطات االحتالل الفرنسي منعته إ

لتدريس قبل ،الستقالل احلصول على  ومل يتحصل عليها إال بعد فرتة طويلة من الكفاح وبدأ 
العاملية كأستاذ يف املدرسة الناصرية اليت كان من منشئيها  يف القرويني، كما ترأس الفاسي وهو طالبا 

لقرويني املناهضة لألعمال  لسياسة االحتالل الفرنسي، هذا التعسفية يف جامعة القرويني مجعية سرية 
إلضافة ملا مي راجع لفطنته ونبوغه تاز به من قدرة على التأثري يف مستمعيه املبكر وفصاحة لسانه، 

سلطات  يف قول احلق كل هذه الصفات جعلته يكون جديرا هلذا املنصب والقضية مفادها أن وجرأته
الفرنسيني على  االحتالل الفرنسي كانت تعمل على استغالل مياه مدينة فاس لصاحل املعمرين

ر حفيظة عالل الفاسي وه سيس مجعية حساب أصحاب األرض هذا ما أ و طالب يف اجلامعة إىل 
  .4الطلبة أطلق عليها مجعية القرويني املؤلفة من جمموعة من زمالئه

لشيخ حم         ثر عالل الفاسي يف هذه املرحلة  فكارهـكما   مد العريب العلوي الذي ميتاز 
لفكر السلفي خاصة وأن العالمة حم كانت له  العلوي مد العريبـاإلصالحية التجديدية وكذلك 

لقد كان هلذا  األقصى، اتصاالت خارجية خصوصا مع أعالم ورجال النهضة اإلسالمية خارج املغرب
  النزعة الفكرية واإلصالحية التجديدية،  ثري كبري داخل صفوف طلبته الذين أخذو عنهالعامل الصاحل 

                                                             
  25،ص2010الشرق، ، الدار البيضاء افرقياة مقاومة األستعماريإسرتاجتعالل الفاسي  :اسيم القرقري1
 33عبد احلميد املرنيسي : املصدر السابق ، ص2
 128عبد الكرمي غالب املرجع السابق، ص3
م ، 2001مصر،  ، مركز احلضارة العربية ، القاهرةأعالم النهضة العربية اإلسالمية يف العصر احلديثزكي أمحد الصاحل: 4

  15ص



10 
 

  تعريف بشخصية عالل الفاسيالفصل األول:                                              ال
من بني الشيوخ الذين تتلمذ على أيديهم، يتميز  الشيخ أبو شعيب الدكايل الذي كان أيضا نالحظ

لفكر اإلصالحي والنزعة السلفية اليت هلا أثر يف بناء شخصية عالل الفاسي من خالل  هذا الشيخ 
ا يف أوساط الطلبة جبامعة  دعوته للحركة اليت كان القرويني ألنه يهدف حملاربة الشعوذة ورجال ينادي 

  .1الصوفية العاملني لإلستعمار الطرق

يف  إن نشاط عالل الفاسي مل يتوقف عند هذا احلد بل استمر يف نشر هدفه األمسى واملتمثل         
تمع فيجامع ابث الروح الوطنية من خالل الدروس اليت ألقاها على ج القرويني، مع غفري من فئات ا

يستطيعوا مواكبة حركة نضال  وكان من بينهم طالبه الذي عمل على تدريبهم وتكوينهم وطنيا حىت
  .2التحرير للبالد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  207، ص2008املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر،، 2،جاعالم املغرب العريب :مد صاحل الصديقـحم1
  24عبد احلميد املرنيسي : مرجع سابق ، ص2
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  الفصل األول:                                              التعريف بشخصية عالل الفاسي
  نشاته و توجهاته السياسية: املبحث الثالث

ليف الكتب وهو اليزال         ت األوىل لعالل الفاسي يف ميدان اإلنتاج الفكري و كانت البدا
الدينية والدواوين  اشتغل مبطالعة الكتبا خرج من دروسه العلمية طالبا يف جامعة القرويني، فكان إذ

نيا، خاصة  شيوخه داخل اجلامعة الشعرية قدميها وحديثها وبعناية أدبية وعلمية من أبيه أوال مث من
كل هذه الصفات سامهت يف بناء واستقامة ف ملا كان يتصف به هذا الشاب من ذكاء وحسن سلوك

فكره وتطلعاته الفكرية، غري أن حالة اليأس اليت وصل إليها شعبه من جهل عام واحنطاط يف األخالق 
سي من قبل شيوخه األحداث لفتت انتباهه وهوال يزال صبيا، كما لقب عالل الفا والدين، كل هذه

ديس فلقبه بشاعر الشباب وزمالئه  كما تعود زعامة   .1سلشاعر احلماأما الشيخ عبد احلميد بن 
عالل الفاسي السياسية والفكرية إىل شخصيته فهو يتمتع بكفاءة علمية ومقدرة على تتبع النشاط 

كار أو املذاهب كما وضعها األف الفكري واإلقتصادي يف أورو والعامل العريب، ولكنه ال يتقبل
ا وإمنا يعرضها عرضا نقد فيأخذ من اجتاهه وواقع بالده والبالد العربية واإلسالمية عموما،  أصحا

فكاره إىل درجة التعصب، ولذلك كان  لتثبت  ويرفض ما ال يتفق مع هذا االجتاه، ومتتاز شخصيته 
ملفهوم التشريع اإلسالمي عنده ه، ويظهر هذا االجتاه يف   صاحلا هلذا العصر  املتجدد الذي يعطيه إ

  2.القيمني مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها، وكتابه الدفاع عن الشريعة كتابيه

ليف الكتب يف شىت املوضوعات نذكر           وإىل جانب هذا جند ان عالل الفاسي برع يف 
إلضافة هنا القاهرة، النقد الذايت، احلركات االستقاللي:منها ة يف املغرب، حديث املشرق يف املغرب، 

 ة دواوين شعرية منها ديوان املنفى وأيضا ديوانمن املقاالت واحملاضرات، وكذلك عدإىل عدد كبري 
للغة الفرنسية مها الكتاب األمحر األوراق، كما قام بتعريب عدد من الكتب األجنبية وألف كتابني 

  . 3املغربيةكتاب احلقيقة عن احلدود و 

  

                                                             
  312م ، ص1992، دار العلم ، بريوت لبنان ،  معجم أعالم اللغةمنري البعلبكي : 1
  335عبد احلق عزوزي : مرجع سابق ، ص2
 208- 206 :غالب مصدر سابق، ص ص:عبد الكرمي3
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  الفصل األول:                                              التعريف بشخصية عالل الفاسي
عالل الفاسي هي كتابه النقد الذايت، الذي وضع فيه عصارة  اليت ألفها ولعل من أبرز الكتب      

ليفه اطلع على  ليف هذا الكتاب، فهو قبل  أفكاره خالل كل سنوات كفاحه اليت مرت عليه قبل 
عشرات الكتب واملؤلفات العربية واملعربة، ودرس وجهات النظر املتباينة فيها، وقد قارن بينها قدر 

ذا الكتاب كما دعا يف خامتة هذا الكتاب االستطاعة وأسقطها على  جتاربه يف الكفاح وخرج لنا 
ت، ووضع الربامج املفصلة اليت تسهل  احلركات االستقاللية يف املغرب العريب أن يهتموا بوضع النظر

  .1شدها األمم مىت مت هلا االستقاللعليهم حتقيق اإلصالحات العميقة اليت تن

  :ادرة عن املؤسسةومن أهم مؤلفاته الص       

  النقد الذايت-

  مقاصد الشريعة ومكارمها -

  دفاع عن الشريعة -

  املغرب العريب منذ احلرب العاملية األوىل -

  كي الننسى-

  حديث املغرب يف املشرق -

ض االطفال - لصور :ر   شعر سهل 

شيد وطنية -   أ

  ديوان عالل الفاسي يف أربعة أجزاء -

  1946. و1937األول خاص بشعره يف املنفى الثاين والثالث خاصان بشعره يف املنفى بني سنيت 

  .الرابع خاص بشعره بعد رجوعه من املنفى إىل وفاته

  
                                                             

  أم، ص 1999، املطبعة العاملية ، القاهرة، 1، ط النقد الذايتعالل الفاسي : 1
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  الفصل األول:                                              التعريف بشخصية عالل الفاسي
ديوان عالل الفاسي يف ثالثة أجزاء حبيث ضم اجلزأين الثاين والثالث اخلاصني بشعره يف املنفى يف  -

  .1وذلك يف طبعة جديدة فريدة ومنقحةجزء واحد 

وشاء هللا ان يتوىف عالل الفاسي وهو يف ميدان العمل واجلهاد، حيث توىف يف بوخارست        
  .2م1974ماي  13ل املوافق  -ه1394ربيع الثاين  20 عاصمة رومانيا يوم اإلثنني

  خالصة الفصل 

نستنتج أن عالل الفاسي  اكتسب خربته السياسية منذ صغره من خالل دراسته على يد أبيه         
لعلماء ويعود الفضل أيضا للشيوخ  الذي كان قاضيا ومفتيا وكذلك عائلته اليت كانت معروفة 

مد ابن العريب العلوي وأيب شعيب الدكايل، ـعلى يديدهم أمثال الشيخ حموالفقهاء الذين تتلمذ 
مور دينه، فمن خالل مالزمته  افجعلو  منه رجال حكيما وفقيها وعاملا  ملتزما بعقيدته وهويته وعارفا 

لكتاب القرآن مث يف  العديد من اخلصال واألخالقلوالده اكتسب  احلميدة، ومن خالل دراسته 
عربية، وظهر نبوغه يف الشعر واخلطابة واختاره الطلبة رئيسا جلمعيتهم السرية، وبدأ حياته املدرسة ال

اربة الطرق دعو إىل نبذ الشعوذة والوثنية وحمالنضالية مع الفالحني والعمال والطلبة والتجار وكان ي
  للدين.الصوفية ونشر احلركة السلفية اليت تدعو إىل نشر الوعي واالعتقاد الصحيح والسليم 

  

 

                                                             
  337، صعبد احلق عزوزي، املرجع سابق1
  387املرجع السابق، ص :منري البعلبكي2
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  :الفصل الثاين
  م1945-1920دوره يف احلركة الوطنية املغربية 

  سيسه لكتلة العمل الوطين :املبحث االول - 

  سيسه للحزب الوطين  :املبحث الثاين - 

 سيسه حلزب االستقالل  :املبحث الثالث - 
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  م1945- 1920الفصل الثاين: دوره يف احلركة الوطنية املغربية 

كان إعالن الظهري الرببري بعد أن انتهت املقاومة املسلحة احلدث الفعلي الذي فجر الوعي     
ا عن ذلك الوعي الوطين يف املغرب األقصى وكان الت ويعد ميالدا عبري الديين هو الصيغة اليت يعرب 

دى إىل ظهور النخب الوطنية اليت سامهت بشكل كبري يف ثقيف أة املغربية مما فعليا للحركة الوطني
زاب وقاوم الذي قاد جمموعة من االحومنهم عالل الفاسي  ،ركة الوطنيةالشعب وتوعيته وقيادة احل

ته كاحلزب ذستنفاو  ،ستعمار بكل أشكالهاإل دف  يف ذلك كل جهوده وإمكا الوطين واجلمعيات 
  ة الوطنية.دستقالل واسرتجاع السياحتقيق اإل

 سيس كتلة العمل الوطين  :ث االولاملبح  

 :اإلرهاصات األوىل لظهور كتلة العمل الوطين

ا الشخصية متهيدا لدجمها          عانت املغرب من السياسة الرببرية من حماوالت التشويه من مقوما
ستعمارية بكل ما أويت من قوة، فواجهها الالسياسة الشعب املغريب قاوم هذه يف الوطن الغريب، ولكن ا

مبقومات سياسية إصالحية وتعترب احلركة اإلصالحية من أبرز هذه املقومات اليت محلت مشعل التغيري 
  والثورة.

على حتقيق احلركة الوطنية  عملتتعترب هذه املرحلة مرحلة النضج والتنظيم وحتديد الربامج، إذ        
وإن كان ذلك عن طريق السياسة العن  وهي اإلستقاللاألهداف من أجل الوصول إىل نفس النتيجة 

  .1طريق احلرب وكانت أوىل هذه التنظيمات السياسية هي كتلة العمل الوطين

لفكر احلديث وهي دعوة 19 تبلورت الفكرة اإلصالحية يف املغرب منذ أواسط القرن          متأثرة 
حيث تعود إتصاالت املغاربة واألفكار  إستمدت مصادرها من احلركة الوهابية، سلفية إصالحية

ثر الفكر املغريب، 18032الوهابية إىل سنة  على  يف مصر احلديثة اليت ظهرت فكار السلفية وقد 
ا كا السلفية واليت كانت أكثر تفتحا من ،مد عبدوـاألفغاين وحم يد مجال الدين نت الوهابية،كما أ

جلامعة اإلسالمية يف  السياسية فقد إرتبطت على يد األفغاين أوسع أفقا من الناحية   ورشيد رضا 

                                                             
  .438، ص1972، دمشق،1939-1916تنظيم احلماية الفرنسية يف املغرب :دمحم خري فارس 1
، التكوين واملصادر، داراملنتخب العريب بريوث، لبنان، يف املغرب العريباخلطاب اإلصالحي  :عبد اإلله بلقزيز 2

  .41،ص1997
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  م1945- 1920الفصل الثاين:                               دوره يف احلركة الوطنية املغربية 

جلامعة العربية عقب احلرب العاملية وارتبطت على يد 20مطلع القرن  األوىل وكان  شكيب أرسالن 
  .1العربية حلركة اإلصالحية املغربية احلركة اإلصالحية ربطهلا بذلك أثر يف 

ملغرب بشكل أكرب يف العشرينات قد نشطت احلركة السلفيةو           حيث دشنت ،اإلصالحية 
 دينياواختذت احلركة الوطنية مظهرا  ،التفكري يف مسألة العمل السياسي اإلصالحية النخبة املغربية

ت العامة، اليت التستطيع بواسطتها وقالبا هلا، وهذا بسبب تعطيل سلطات احلماية األحزاب  للحر
 ،2التعبري حرية والتنظيمية اليت حتد من أن تعرب عن آرائها من خالل جمموعة من النصوص التشريعية

اليت شنتها، حبيث  قاومةاملغربية يف نوعية امل وجتلى هذا الطابع الديين السلفي يف احلركة الوطنية
إعتمد يف دعوته  وكان قد يف فاس، 3مد العريب العلويـفات وتزعمها حماتوجهت إىل حماربة البدع واخلر 

ا مجال الدين األفغاين، وأبو شعيب الدكايل يف دى  ط إىل اإلصالحات اليت    .الر

رت هذه احلركة إهتمام األوساط الشبانية خاصة طالب          القروين وعلى رأسهم عاللوأ
الت العربية، كمجلةـالفاسي وحم أم  مد اليزيدي، وقد نشط هؤالء من خالل الكتابة يف الصحف وا

خاصة  املؤيدة هلذه الفكرة وبواسطة توزيع الصحف العربية ،السرية اليت أسسها عالل الفاسي البنني
الت اجلزائريةكصحيفة الشهاب    .4بتها إبراهيم أمحد الكتاينيف كتاساهم  يتوالبعض ا

تمع، وقد إستعانت بعدة   وسائل   فاحلركة اإلصالحية تركت ترا من خالل مدى فهمها لواقع ا
أساسيني  واليقظة مها شرطان ، مبا ان التوعيةىالبعيدة املد ق أهدافها السياسيةكالتعليم والوعظ لتحقي

  يف توحيد  السلفية كان هلا أثر كبري اإلصالحيةوبذلك فإن احلركة  ،لنضوج أي فكر ثوري حترري

                                                             
  101املرجع السابق،ص :عبد اإلله بلقزيز1
  121املرجع نفسه، ص2
يف سلك  لقصر اجلديد مبدغرة، وبعد أن درس مبسقط رأسه إخنرط 1983أحد الرجال املصلحني ولد  :مد بن العريب العلويـحم3

حباس فاس  1900طلبة معهد القروين  سة جملس االستئناف الشرعي األعلى وساهم بنشاطه  1914مث توىل قاضيا  مث توىل ر
،رسالة ماجستري االجتاه الوحدوي يف املغرب العريبدمحم بلقاسم للمزيد أنظر  1964العلمي مبسار احلركة الوطنية يف املغرب تويف 

  .167،ص1994ملعاصر، معهد التاريخ، جامعة اجلزائر،يف التاريخ احلديث وا
فكار الشيخ دمحم العريب العلوي وايب شعيب 1907أكتوبر  19ولد إبراهيم أمحد الكتاين بفاس يف 4 ثر  ، درس جبامع القرويني و

ث نشرت يف وله مقاالت وحبو  1950-1935الدكلي كان من رجال احلركة اإلصالحية الوطنية مبراكش زار اجلزائر سنة 
  448’447املرجع السابق، ص:الصحف املغربية، للمزيد من التفاصيل أنظر دمحم خري فارس
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 ونشر التعليم وقد لعبت دورها حتت ستار العمل الديين الشعب للوقوف يف وجه املستعمرصفوف 
متاما مع سياسية  ووطنيا يتناقض سالمياإ عربيا جهت الشعب املغريب توجيهاودروس الوعظ فو 

لغ األثر يف وبفضلها أصبح الشباب  التمهيد لألفكار الثورية؛ اإلحتالل وتوجيهه، وبذلك كان هلا 
واذا كان اهلدف فيها عالل الفاسي،  املغريب مهيئا للنشاط السياسي، فأسس مجعيةسرية يف فاس برز

الطرق عمل ديين لكنه يف  ، فإن نشاطها محل مضمو سياسيا ألن مقاومةللجمعية هو دينيا الرئيسي
ألجنيب، وقد قاوم عالل ا نفس الوقت سياسي ألنه يهدف إىل مقاومة التأخر واجلمود والتعاون مع

ته، ستعمار بكل أشكاله وإستنفذ يف ذلك كل جهودهالفاسي اإل  واإلستعمار العنصرية وإعترب وامكا
  .1معوقات احلضارة اإلنسانيةواإلستبداد من 

 الدين ويؤكد على أمهية الصحيحة العقيدة إلحياء الديين كان عالل الفاسي من دعاة التجديد   
جمموع ما  يف حياة األمم والشعوب ويعتربه أهم املسائل يف العامل، والدين يف مفهوم عالل الفاسي هو

ن  ،و جامع لإلميان واإلسالم واإلحسانأنبيائه وه هللا من أحكام مساوية منزلة على اشرعه واعترب 
تلل الشرع اإلسالمي شامل لكل جوانب احلياة، فإن عالل يؤكد على إحرتاما  ، أما فيمااألخرى د

إنصبت يف خدمة  اإلصالحية خيص منهجه اإلصالحي فأهم ماميزه هو الوضوح يف أهدافه، وجهوده
اإلستقالل على الرغم من تعدد  وحتقيق بالده من األجنيب بالده حيث كان يهدف إىل حترير

ستقالل بالدهمبراس واملغاربية وحىت يف منفاه قام والعربية اإلسالمية إهتماماته ؛ 2لة "ديغول" وطالب 
ومن هنا إعتمد منهجه  ،إصالح فكري وثقايف يكن مثة مل قد أن هذا اهلدف بعيد املنال إذاوكان يعت

حلركة الوطنية، وليس معىن هذا العودة  إرتباط احلركة والعقل، وهوما يعللعلى إصالح الفكر  السلفية 
تباع مناهج تبتغي اجلمع بني خصائص إىل  املاضي وترك احلاضر بل هو اإلستمداد من الرتاث 

هو  السلفية ومن مثة فاملنهج الذي إعتمدته احلركة، 3الغربية املنهجية ية، وبعض مزااإلسالم املنهجية
من  زرعها اإلسالمية ونبذ البدع واخلرفات اليت حاول اإلستعمار للتعاليم العودة إىل املنابع الصافية

ا ضربت العمق املغريب إنطالقا من بعده خالل صدوره لقضية   الديين وبعده العريب  الظهري الرببري كو

                                                             
رخيية وفكرية مقارنة“األبعاد الثقافية والسياسية يف حركيت عبد العزيز اليعاليب وعالل الفاسي  :د رحايـحمم 1 مذكرة ”، دراسة 

  193، ص2005قسنطينة، سنة  لنيل شهادة املاجسرت، جامعة منتوري
 200املرجع نفسه، ص2
 1. 03مد رحاي : املرجع السابق، صـحم3
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درت احلركة الوطنيةمتزيق وحدة السلطنة املغربية، لذحبيث عمل على  إىل رد فعل جتاه هذا  لك 
املغرب، حيث أدى إىل توحيد املنظمات  إجيايب على الوطنيني يف الظهري، الذي كان له إنعكاس

جلماهرياوشع ا ودفعها للعمل الوطين كما أمدها  الواسعة بعد أن كانت مقتصرة على  الشعبية را
  .1د حمدود من شبيبة املدنعد

 صدرت جملة املغرب1932ففي سنة  ،أسست صحف عديدة للدفاع عن مصاحل الوطن        
ا بصورة رئيسية على ذه، 2فريحبباريس، وكلفت أمحد بال للغة الفرنسية  املهمة، وتركزت مقاال

 ونقدت بشدة السياسة اليت إتبعتها فرنسا يف املغرب، ولكي تتغلغل يف الوطنية فكرة الوطن والقيم
لفرنسية، وجريدة ،صفوف املواطنني  احلياة عمدت الكتلة إىل إصدار جريدة عمل الشعب يف فاس 

أطلقوا عليها  إجتمع أمحد بلفريح مع بعض زمالئه وقرروا إنشاء مجعية وجملة السالم يف تطوان، حيث
 وأنتخب بالفريح إليه أحد وهو إسم قصد به التمويه حىت ال يتعرض1926أوت 2 يف "أنصار احلق"

أعضائها املكي  ومن ،3ا اإلسم إلخفاء أعماهلم السياسيةرئيسا للحركة وكانوا يسترتون وراء هذ
البالد، و  السياسية ومستقبل دراسة الوضعية مد بن نونة وكان هدف هذه اجلمعية هوـالناصري وحم

ط بزعامة أمحد بال إلتقى1927سنة  يف أفريل بزعامة عالل  فريح مع مجاعة فاسمؤسسوا حركة الر
ط  التجديد إطار العمل املشرتك يف و يفأوبد، 4الفاسي ويف هذا اللقاء مت دمج اجلمعيتني فاس والر

يف صفوف  تتغلغل ولكي، 5اإلسالم الصحيح والتمسك بفضائله بعثقراطية من جهة و والدمي
وأشرف على حتريرها زعماء 1933 الفرنسية منذ أغسطس سنة للغة  الوطنيون أصدرت أسبوعية

  كبريا يف  وقد لقيت هذه املبادرة جناحا ،مد احلسن الوزاينـالشباب املغريب وعلى رأسهم حم

                                                             
  453. مد خريفارس : املرجع السابق، صـحم1
ط بعد1908ولد عام 1908-1990) (  بلفريح أمحد2 ط من عائلة حمافظة تلقي تعليمهبمدينة الر حصوله على لر

، إنتقل إىل فرنسا أينشهادة نظر: ،يحضر ليسانس يف التاريخ مث دبلوم الدراسات العليا يف العلومالسياسية جبامعة السربون البكالور

  38ص،""دراسة حتليليةتقيمية، مؤمتر طنجة املغاريبمعمر العايب :

 "من العهد العثماين ريخ العامل العريب احلديث واملعاصرشوقي عطاء هللا اجلمل وعبد اهللا الرازق إبراهيم : 3
 281.ص،2007املكتب املصري لتوزيع املطبوعات، القاهرة، سنة 1للعامل العريب إيل الوقت احلاضر،" ط ،

  170. املرجع نفسه ص4
  448.مد خريفارس : املرجع السابق، صـحم5
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ط وفاس ومكناس وطنجة والدار البيضاء ومراكش، واستغلت احلركة الوطنية رة الر اليت كان يقوم  الز
رته لفاس يف ،ا امللك كل ربيع إىل مكناس وفاس سنة  ماي ونظمت له إستقباال حارا أثناء ز

ور الوضع تط مظاهرات هاتفة حبياة امللك واملغرب، وخشيت فرنسا حتول هذا اإلستقبال إىل 1934
الكتلة على هذا القرار  إحتجت حينها ،مد اخلامس من الصالة يف جامع القروينـفقررت منع امللك حم
حىت جتذبه  ،والئها للسلطان ونزلت إىل العمل اجلماهريي لكي تزيد من ه الفرصةوإنتهزت الكتلة هذ

وازداد امللك  ،1ملساندة احلركة الوطنية إليها وتتخذه شعارا للوحدة الوطنية مما أدى سالطني املغرب
لكتلة الوطنية املمثلة للوطن وركزت احلركة الوطنية ا إلتصاقا   إىل التشهري السياسية املغربية حتركا

إلصالح العام لشؤون البالد  ،املغريب واألساليب اليت تعتمدها فرنسا ضد الشعب حلماية وطالبت 
  2. وحتسني حالة أبنائها

الصالح حتت نظام الدولة  حيث     كانت مجاعة االصالح معتدلة يف مطالبها، اذ طالبت 
دى به الرئيس  االمريكي املستعمرة لكن اختلف االمر بعد تصريح "السالم بدون انتصار" الذي 

بعض  مصريها، فإستعادت اجلماعة املغربية ويلسون يف جانفي الذي نص على حق الشعوب يف تقرير
بنظام مالئم  اليت كانت منربا ملطالب أهايل املغرب العريب، 3جملة املغرب ت من خاللاآلمال وطالب

  .آلماله، ومع ذلك كان للجماعة املغربية بعض الشكوك يف حتقيق هذه اآلمال

 حممية لقد عمدت فرنسا إىل إحلاق املغرب بوزارة املستعمرات، ومعناه أن املغرب مل يعد دولة        
ضد هذا  ة متشددافكان رد فعل املغارب، 4الفرنسية بل أرضا مستعمرة تشكل جزء من اإلمرباطورية

إحتجاجية  اإلحلاق وأعقبته عدة إحتجاجات لدى السلطات الفرنسية، كما رفعت عدة برقيات
ط والدار البيضاء ومراكش وغريها إىل سم سكان مدن فاس والر   رؤساء جلنة الشؤون  أرسلت 

                                                             
املغرب األقصي﴾،  -اجلزائر-تونس-"من الفتح اإلسالمي إىل الوقت احلاضر﴿ليبيااملغرب العريب الكبريشوقي عطا اهللا اجلمل : 1

  33.4،ص2007املكتب املصري لتوزيع املطبوعات، القاهرة، سنة ،
ريخ املغرب العريب املعاصرحممود علي عامر 2   .269,270، ص2006، منشورات جامعة، دمشق : 

للغة الفرنسية تصدر شهر ولكن بصفة متقطعة ، أسسها دمحم3 طقة   جملة املغرب هي جملة مغربية 
اية شهر ماي  جمنا كما كتبت1916شا حامبه يف   جبونيف وجاء يف إفتتاحية العدد األول هلا مقال بعنوان بر

إلستقالل1918عدة مقاالت خالل سنة    .50,59واحلرية ملغرب العريب، ص تطالب من خالهلا 
  3.ص، 2004، سنة 932والعلمانية يف املغرب العريب، العدد  عبد الغين اليعقويب : الدميوقراطية4
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هم إىل التفكري يف سبل ن املغاربة على هذا اإلحلاق ودفعالوطنيو  اخلارجية والربملان الفرنسي فإحتج
ا أفرزت يف أول املطالب اجلديدة، مم يمية تكون قادرة على إيصالظمواجهة الوضع اجلديد عرب أداة تن

والذي كان مبثابة نواة األحزاب 1934 إنشاء كتلة العمل املراكشي يف ماي  متثل يف سياسي تنظيم
جما لإلصالحات طالبت  الوطنية   .1فيه فرنسا بتطبيق معاهدة احلمايةحيث أعدت بر

 سيس كتلة العمل الوطين  

ماحيدث يف املغرب إىل الرأي العام عملت النخبة الوطنية املغربية على إيصال صدى           
سست كتلة العمل  الفرنسي،  وكذلك وضع مطالب حول احتياجات الشعب وطموحاته، وهلذا 
مج  لصحافة من خالل جريديت الغرب وعمل الشعب وقامت الكتلة بتحرير بر الوطين اليت دعمت 

ان املغريب وكذلك والسلط إىل احلكومة الفرنسية بباريس 1934إصالحات قدمته يف أول ديسمرب 
  .2اإلقامة العامة

نشأت كتلة العمل الوطين تبعا لرغبة الوطنيني املغاربة يف التكتل يف دائرة منظمة تعمل  لقد         
لتنسيق احلركة الوطنية وتوجيهها وقد كان لألستاذ عالل الفاسي شرف إبداء هذه الرغبة والعمل على 

 اعملو إبرازها للوجود مبساعدة صديقه أمحد مكوار ومحزة الطاهري الذين اجتمعوا يف فندق بفاس و 
سم الزاوية، وكان أفراد هذه اجلمعية ضمن الوفد  سيس مجعية سرية وضعت هلا قوانني ومسيت  على 

لشعبية ضد وقدم له ألول مرة وثيقة االحتجاج ا 1930االول الذي حظى مبقابلة امللك يف غشت 
دى بتحرير السلطة املغربية من اهليمنة الفرنسية عليهاالسياسة الفرنسي   .3ة، و

بشكل   قد برز عالل الفاسيالعمل لتنسيق احلركة الوطنية، و  اجتمع الوطنيون يف دائرة كتلة        
  .4كبري يف تنبيه الشعب وبث روح الوعي فيه

  

                                                             
  .20ص،1988، دار إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، سنة ،املغربية األحزاب السياسيةد ظريف : ـحمم1
  51املصدر السابق، ص :عبد احلميد املرنيسي2
  59ص نفس املصدر 3
  .51صعبد احلميد املرنيسي : مرجع سابق ، 4
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طنجة مث إىل تطوان، مبعوث من طرف كتلة العمل الوطين إىل مدينة  سافر عالل الفاسي          
الشمال لتنسيق العمل معهم، فحاولت اإلدارة الفرنسية اعتقاله وهو عائد من طنجة   إىل الوطنيني يف

العرب، وقد  ، وسافر إىل اسبانيا وفرنسا وسويسرا حيث اتصل بكثري من املناضلني1علم بذلك لكنه
املغرب، وعند انتقاله إىل  فكرين االسبانيني لشرح احلالة العامة يفعقد عدة اجتماعات مع بعض امل

لتعاون مع مجعية طلبة مشال إفريقيا،  ريس  كانت فرتته كلها نشاط مستمر يف سبيل مصلحة بلده و
ت وكان هلذه واستبداله  احلركة أثرها يف تغيري املقيم العام الفرنسي لوسيان أقاموا عدة مؤمترات ومهرجا

لعودة للمغرب واستئناف در  ،2د هو بونصومبقيم عام جدي لقرويني،  الذي أذن له  كما كان هلا وسه 
  .3احلركة بني الدستوريني التونسيني وجنم مشال اإلفريقي اجلزائري و كتلة العمل الوطين أثر يف توحيد

ت الكتلة1934منذ ولكن هذه الكتلة نزلت إىل امليدان العمل اجلماهريي           م، وبعد حماد
مد بن يوسف على ـمع امللك قرر أعضاء الكتلة الوطنية تنظيم االحتفال بعيد العرش مبناسبة تربع حم

لصالة يف جامعة القرويني ـالسلطان حم العرش، ورفضت اإلقامة العامة الفرنسية أن يقوم مد اخلامس 
السلطات الفرنسية شيئا لالنتقام به من كتلة  ومل جتد ،4ت معقال من معاقل الكتلة الوطنيةاليت كان

الشعب ومنع جملتها مغرب اليت تصدر بباريس من الدخول  العمل الوطين، سوى توقيف جريديت عمل
السالم وجريديت احلياة من الدخول لألراضي السلطانية كما حاولت توقيف  إىل املغرب، ومنع جملة

  5.األستاذ عالل الفاسي دروس

سيس صحافة تعمل         وقد عمل االستاذ عالل الفاسي ضمن إطار كتلة العمل الوطين على 
ريس وكذلك أسست جملة  ا، حيث أسست جملة مغرب يف  على شرح القضية املغربية والتعريف 

تفاق بني الوطنيني يف الشمال اوود بتطوان واملنطقة الشمالية السالم حتت إشراف األستاذ د
للغة العربية واليت  واجلنوب، وك   عبد  ذكان يرأس حتريرها الزعيم األستاذلك صدرت جريدة احلياة 

                                                             
  20. صاملرجع السابق :عبد الكرمي غالب1
 0.18، ص 1948، مطبعة الرسالة القاهرةاحلركات االستقاللية  يف املغرب العريبعالل الفاسي : 2
  181.نفسه : ص3
، 1966، الدار القومية للطباعة والنشر، اإلسكندرية،حيي جالل: املغرب الكبري، الفرتة املعاصرة وحركات التحرر واإلستقالل4

  .1096ص
  6.11السابق ، صعالل الفاسي : احلركات االستقاللية ، املصدر 5
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لشمال وإىل جانب هذه احلمالت الصحفية  ،اخلالق الطريس واليت كانت لسان كتلة العمل الوطين 
ويف رحاهلا قام االستاذ عالل  ،اليت كانت تشنها احلركة الوطنية املغربية متجسدة يف كتلة العمل الوطين

لقائها يف جامعة القرويني، فكانت هذه الدروس  الفاسي حبملة توعية عن طريق دروس شعبية قام  
قررت  1932وية والنخبة املثقفة يف البالد، ويف سنة تضم إىل جانب طلبة اجلامعة واملدارس الثان

سيس جملة  ذه املهمة صديقنا االستاذ املالكتلة  للغة الفرنسية بباريس حيث كلفت  أمحد بال غرب 
لة وجيمع من حوهلا جلنة رعاية  ،األمني العام حلزب اإلستقالل،1فريج وقد عرف االخ كيف ينظم ا

للغة  »عمل الشعب«من أحرار فرنسا اليساريني، مث قررت الكتلة بعد ذلك أن تصدر بفاس جريدة 
صدارها حىت ذلك احلني والة احلماية املستبدون ذن    .2الفرنسية أيضا ألن الصحافة العربية مل 

مج للكتلة الوطنية يف املغرب جاء متواضعا ونشأ يف نوفمرب        وإشتمل ،1934والواقع أن أول بر
صالحات داخلية، ومل يشتمل على مطالب واضحة قد تؤدي إىل اإلصطدام  على املطالبة 
مج نقده على سلطات احلماية، وطالب بفصل السلطات  إلستعمار الفرنسي، لقد ركز هذا الرب

نشاء جمالس القضائية  عن السلطات اإلدارية وتعيني الشباب املؤهل يف وظائف القيادة وطالب 
بلدية وجمالس للطوائف، ومن الضروري اإلبقاء على السلطان مسيطرا على السلطتني التشريعية 

  .3املرحلة االنتقالية والتنفيذية يف خالل هذه

مج إصالحات وكانت اخلطوط ال  مج تتمثل يف مايليوقامت الكتلة بتحرير بر   عريضة هلذا الرب

  .الوحدة اإلدارية والقضائية يف املغرب كله -

  .مشاركة املغاربة يف القبض على زمام السلطة يف خمتلف فروع اإلدارة -

  .صل السلطات املركزية عن القوادف -

                                                             
طيية أصلها أندلسي،  سياسي مغريب من زعماء احلركة الوطنية املغربية،إضافة إىل أنه مؤسس حزب اإلستقالل مع 1 من عائلة ر

الدر البيضاء، مطبعة النجاح اجلديدة،  ،1940-1930أبو بكر القادري، مذكرايت يف احلركة الوطنية املغربية عالل الفاسي، 
  .193، ص1992

  61عبد احلميد املرينسي املرجع نفسه، ص 2
  267املرجع السابق، ص:جالل حيىي3
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ت وجمالس حملية وغرف إقتصادية وجملس وطين يتكون من ممثلني مغاربة ومسلمني  - إحداث بلد
  .1ويهود

وقد تلقت كتلة العمل الوطين عبارات التأييد من مجيع أحناء املغرب، ومل يكن نشاط هذه         
إىل ميادين أخرى كالصحة والتعليم والثقافة،  الكتلة مقصوراَ على تنفيذ هذه اإلصالحات بل إمتد

وظهرت عدة مدارس قرآنية جمددة تنشر تعليما حديثا يف املغرب، لكن االدارة الفرنسية لزمت 
يار، فقررت كتلة العمل الوطين عقد  الصمت املطلق وكانت حالة الشعب أقرب إىل البؤس واأل

صد لفت إنتباه اإلدارة الفرنسية إىل ضرورة سلسلة من املؤمترات يف خمتلف مدن املغرب وذلك ق
ا يف  م وأكد فيه األعضاء على ضرورة 1936اكتوبر 25التعجيل خبلق إصالحات، فكان أول مؤمترا

ت الدميق ومت إعداد ، راطية والتعليم والعدل والفالحةتنفيذ املطالب املستعجلة للشعب مثل احلر
لعرب لقاهرةللمشروع اإلصالحي حيث حرر املشروع  مث ترجم إىل  1934 سنة يف سبتمرب  ية وطبع 

 سنة واملغربية يف أول ديسمرب الفرنسية وسلم إىل السلطات1934 الفرنسية يف أواخر نوفمرب 
مجويش،1934  تطالب، 21934سنة  فصال يف ديسمرب على مخسة عشراإلصالحي  مل الرب

صالحات داخلية وأهم ماجاء مج الكتلة من خالهلا    اإلصالحي للكتلة هو يف بر

  : ديةقتصاواإل  اإلصالحات اإلدارية :أوال

  .تنفيذ بنود احلماية اليت يتمثل نشاطها يف البالد على إعطاء التوجيه واإلرشاد-

ستقالهلا التام  -   .الفصل بني السلطة التنفيذية والسلطة القضائية لتتمتع السلطة القضائية 

  .سيس جمالس بلدية متهيدا ملمارسة ممثلي الشعب السلطات التشريعية  -

ت وتشكيل اجلمعيات بكافة أشكاهلا  - سيس النقا   .منح العمال املراكشيني حق 

ب التوظيف أمام املثقفني املغاربة  -   .3فتح 

                                                             
  308املصدر السابق ص :أبو بكر القادري1
  468ص فارس : املرجع السابق،  مد خريـحم2
  722.املكتب اجلامعي احلديث، القاهرة، ص ،2، جالعامل العريب احلديث واملعاصرجالل حيي : 3



24 
 

  م1945- 1920املغربية ركة الوطنية الفصل الثاين:                               دوره يف احل

  .اية صغار املالك املزارعني الوطننيمح -

  .إحرتام مبدأ حرية التجارة، وإنتقاد سياسة فرنسا اإلحتكارية -

  .املساواة يف الضرائب  -

  .اية الصناعة الوطنية من املزامحة األجنبيةمح-

  .ميم املوارد الطبيعية املياه واملناجم -

ري إستقالل-   .1سالبنك املغريب عن بنك 

  اإلصالحات اإلجتماعية والثقافية :نيا

  .توحيد نظام التعليم يف املغرب -

  .إنشاء املستشفيات وتطوير الصحة واإلسعاف العام-

لس األعلى الديين -   .إبقاء املعاهد الدينية حتت نظر ا

  .إجبار أساسه تعليم القرآن واللغة العربية واإلسالم أن يكون التعليم اإلبتدائي -

ت العمل-   .مكافحة البطالة والتعويض عن إصا

  .إعتبار اللغة العربية لغة رمسية-

  .2كلمة الصليب من األومسة املغرب  إحرتام العلم والنشيد الوطين املغريب وإلغاء -

  

  

  
                                                             

 30,32،ص2009، دورية كان التارخيية، العدد الرابع، سنة نشأة احلركة الوطنية يف املغربخاليد فؤاد طحطح : 1
  271ص، 2006، منشورات جامعة دمشق،ريخ املغرب العريب املعاصر :حممود علي عامر2
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عتقال زعماء احلركة الوطنية مما  وردا على ماتقوم به كتلة العمل من نضال قامت اإلدارة الفرنسية 
وتطبيق  تأدى إىل خروج املغاربة يف مظاهرات إلطالق سراح املعتقلني مما زاد يف نسبة اإلعتقاال

ت قاسية ضد الشعب   .1عقو

وبعد هده اإلعتقاالت قررت الكتلة توسيع دائرة عملها وعهدت إىل األستاذ عالل الفاسي        
بوضع قوانني وتنظيمات جديدة لتسيري الكتلة تسيريا حمكما، وهكذا مت  ،2مد حسن الوزاينـوالسيد حم

تكوين جلنة تنفيذية وجملس وطين وجلان فنية وفروع، وقررت ايضا أن تتخذ جلنة تنفيذية مؤقتة تشرف 
، وفعال وقع إجتماع  يثما يعقد املؤمتر العام ألنتخابعلى العمل ر  اللجنة التنفيذية الدائمة وبقية اخلال
ستها 1937يف جانفي  م انتخبت فيه اللجنة التنفيذية املؤقتة عن طريق اإلقرتاع السري وأسندت ر

إلمجاع، واستمر العمل هكذا وفتحت مكاتب يف مجيع األحناء لتسجيل  إىل االستاذ عالل 
إلقامة العامة إىل إصدار قرار حل كتلة العمل الو  املنخرطني، ائيا يوم مما حذا  مارس  18طين حال 

19373.  

  

  

  

  

  

  

                                                             
، 2014، منشورات أمل،1مد املؤيد، طـحم :تر،1956-1912املغرب من احلماية إىل اإلستقالل :جورج سبيلمان 1

  102ص
موسوعة أعالم  :مد حجيـم بفاس مغريب وأحد رموز احلركة الوطنية املغربية ومؤسس حزب األستقالل، حم1910يناير 17ولد2

  98، ص8،ج1996، دار الغرب اإلسالم، بروث،1،طاملغرب
  61عبد احلميد املرينسي املصدر السابق، ص 3
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  سيسه للحزب الوطين :املبحث الثاين

م حدث انشقاق يف صفوف الكتلة، ويرجع ذلك 1937بعد حل كتلة العمل الوطين يف سنة         
التكوين الثقايف والتوجيه السياسي واالنتماء الطبقي بني  د علي داهش، بسبب اختالفـحسب حمم

يف حني قررت الكتلة عقد مؤمتر وطين النتخاب جلنة تنفيذية، وكانت نتيجة االقرتاع  ،1ةالكتل زعماء
سة اللجنة التنفيذية و  ومبجرد  ،2مد حسن الوزاين أمينا عاما هلاـحمالسري فوز عالل الفاسي بر

فاستمرت كتلة العمل  ،3كتلة وقام بتأسيس احلركة القوميةالنتيجة أعلن الوزاين استقالته من ال ماأعلنت
الوطين متارس مهامها السياسية املعارضة للوجود االستعماري وذلك مادفع سلطات اإلقامة الفرنسية 

كتوبر م، إال أن ذلك مل مينعها من نشاطها السري، ففي أ1937بقرار حلها مرة أخرى يف سنة 
سيس احلزب الوطين لتحقيق امل1937 ط وقررت  لر طالب م عقدت الكتلة مؤمترا وطنيا 
وواصلوا نشر صحيفتهم وتنوير الرأي العام حلركتهم، وكانت جريدة األطلس تعلن متسكها ،4املغربية

إلصالح وتطالب بقيام نظام نيايب إنتخايب، يستمد من أسس األسالم، وع ملت إلسالم وتنادي 
على القيام بنشاطات جلذب أنظار الشعب املغريب، وقام احلزب برفع مطالب امليثاق إىل اإلقامة 
ن أقدمت على اعتقال املسؤولني الرئيسيني يف احلزب الوطين  العامة، وكان رد فعل هذه األخرية 

ة سرية وعلى رأسهم عالل الفاسي، وكانت حجتها يف ذلك هو أن عالل الفاسي قام بتأسيس حكوم
ذا امليثاق على حافة  مناهضة للسلطان املغريب، وكانت أرو يف الوقت الذي تقدم فيه احلزب الوطين 
املواجهة املباشرة بني دول احملور واحللفاء، وهكذا حصل  املقيم العام يف املغرب األقصى على كامل 

دمي احلزب الوطين للميثاق، الصالحيات لضرب احلركة الوطنية املغربية وزعمائها فاستغل فرصة تق
سم اإلقامة العامة ليتناقش معه حول حل  حية فاس  فاستدعى عالل الفاسي من طرف حاكم 

الذي دفع املقيم العام  شيءنقاش حاد بني الطرفني ال املشكلة حسب زعمه وخالل اإلجتماع دار
لقبض عل   .5م1937أكتوبر 25ى عالل الفاسي يف صدار األمر 

                                                             
  219م،ص2014العربية للموسوعات، ، الدار 1، طاملغرب العريب املعاصر :دمحم علي داهش 1
  م.2007، املكتب املصري للنشر، القاهرة، املغرب العريب الكبريمن الفتح اإلسالمي إىل الوقت احلاضر :شوقي اجلمل 2
 .16، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة مصر، صمد اخلامس وكفاح املغرب العريبـحم:فؤاد مصطفى 3
 275، املرجع السابق،صالعريب احلديث واملعاصرالعامل  :حيىي جالل4
  72عبد احلميد املرنيسي، املصدر السابق، ص5
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حلقوق  لرجوع إىل مطالب احلزب فنجد إنه اختار هذه املرة سياسة أكثر جرأة يف املطالبة  و
م قدم احلزب جمموعة من 1936السياسية، حيث بوصول اجلبهة الشعبية إىل احلكم يف فرنسا 

إلضافة إىل عدة مطالب أخرى1املستعجلة من بينها تغيري املقيم العاماملطالب  وواصل أعضاء ، 2، 
إلسالم  م، وكانت جريدة األطلس تعلن متسكها  احلزب نشر صحيفتهم وتنوير الرأي العام حلركا
وعملت على القيام بنشاطات جلذب أنظار الشعب املغريب وبعد اإلجتماع املنعقد من قبل عالل 

جمه املتضمن الف   :اسي، أعلن احلزب بر

سم الشعب املغريب مجيع أنواع االضطهادات-   .استنكار مجيع املؤمترون 

  .اإلستعمارية سةيستنكرون السيا-

وعند إصدار هذه املطالب ازدادت اإلدارة الفرنسية قلقا إزاء ماأحرزه هذا احلزب من جناح        
م، حيث قام سكان مكناس مبظاهرة يف الشوارع ضد 1937سبتمرب  1احلوادث يف  ونفوذ، وإزدادت

مج احلزب، وقامت  موعة مطالب بر القرار الذي إختذته اإلدارة اإلستعمارية املتمثل يف رفضها 
م بتحريض من إحتاد العمل الفرنسي ومت منع  طالق النار على املتظاهرين كما بدأ العمال إضرا

حف الوطنية مثل عمل الشعب واألطلس واملغرب وكذلك منع إنعقاد مؤمتر طلبة مشال صدور الص
ط، ويف  لر م قاومت فرنسا احلزب من جديد 1937أكتوبر  26إفريقيا الذي كان مقررا انعقاده  

  وحلته وشردت زعمائه، وإعتقلت قادته ونفي عالل الفاسي إىل الغابون يف إفريقيا اإلستوائية منذ سنة
العامة ذي أحدث صداما عنيفا بني اإلقامة ، األمر ال3م1946وبقي هناك إىل غاية  1937

 والشعب املغريب الرافض هلذا القرار حيث انطلقت عدة مظاهرات يف مناطق متفرقة من املغرب
  األقصى األمر الذي أدى بسلطات احلماية إىل قمع هذه املظاهرات، مما ولد صدامات عنيفة بني

                                                             
والذي استمر يف منصبه إىل عينت احلكومة الفرنسية مقيما عاما جديدا وهو مارسايبريوتون  1936يف شهر مارس 1

لتصلب اجتاه احلركة الوطنية،وبوصول اجلبهة الشعبية 1936سبتمرب م، وكان قبل هذا مقيما عاما يف تونس ومتيزت سياسته 
احلركات عالل الفاسي،  :.ينظر1943-1936م فصل وعني مكانه اجلنرال نيوجيس الذي حكم من 1936للحكم يف فرنسا 

  .202، مصدر سابق، ص  اإلستقاللية
ريخ 32.ص2009يونيوالرابع،:جملة الكرتونية ،ع، دورية كان التارخيية، "نشأة احلركة الوطنية يف املغرب"خاليد فؤاد طحطح،2 .

  2021أبريل 27 :األطالع
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  م1945- 1920الوطنية املغربية  الثاين:                               دوره يف احلركة الفصل

ول ومل تسرتد نشاطها إال عنيفة بني الطرفني ونتيجة هذا القمع أصيبت احلركة الوطنية بنوع من اخلم
  .1بعد مدة

النضالية، فقد أصبح  وتعترب املدة اليت قضاها عالل الفاسي يف منفاه من أهم مراحل حياته         
مبعدا عن أرض الوطن وعن االحداث اليت جتري فيه بعد أن كان من أكرب احملركني والفاعلني يف 
األحداث هناك وبعد النشاط احلثيث أصبح يعيش يف هامش ضيق من احلرية بسبب اخلناق الذي 

ستقالل بالده فرضه عليه املستعمرون الفرنسيون أثناء نفيه. ورغم هذه الظروف مل يتواىن  عن املطالبة 
ملسؤولني الفرنسيني ومنها مطلبه الذي تقدم به لدى حكومة فرنسا احلرة  عن أول فرصة عند لقائه 

سة اجلنرال   .2ديغول حتت ر

وهكذا نالحظ أن عالل الفاسي رغم بعده عن الوطن ورغم عزله عن القضية املغربية، إال أنه         
أجلها حىت وهو يف أحلك الظروف نتيجة سوء املعاملة حيث تعرض ملرض مل يتخلى عن النضال من 

خطري ظل يعاين من آالمه مدة طويلة، ورغم هذا ظل يناضل من أجل قضية لطاملا كانت شغله 
كلفه نشاطه يف املنفى الكثري،  وقد ،3تقالل املغرب االقصى هدفه األمسىالشاغل وكان حتقيق اس

إذا كان عملي «حيث أصبح يعاين الضيق يف منفاه أكثر من سنوات أعتقاله األوىل فهو يقول 
  أعوام على األقل، وضعاين 3وصراحيت يف الدفاع عن وجهة نظري قد أخرا إطالق صراحي مدة 

  

  

  

  

                                                             
 72عبد احلميد املرنيسي، املصدر السابق، ص1
ئب  م يف مدينة ليل بفرنسا عني عضوا يف وزارة املارشال بيتان،مث1980نوفمرب  22هو شارل ديغول ولد يوم 2 اصبح جنراال و

اية احلرب الريفية تلكاتب الدولة للدفاع الوطين وتراس حكومة فرنسا احلرة، عبد الكرمي غالب،  ملغرب  اريخ احلركة الوطنية 
 125م،ص2000، 2، الدار البيضاء، مطبعة النجاح اجلديدة، ج3، طحىت اسرتجاع الصحراء

مل :عبد الكرمي غالب3  21، املصدر السابق، صغربريخ احلركة الوطنية 
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  م1945- 1920لوطنية املغربية دوره يف احلركة ا                              الفصل الثاين: 
يف نظام أضيق من نظام السنني االوىل، فإنين على كل حال أرضيت ضمريي بتحقيق ماكنت أسعى 

  .1»إليه 

اجلنرال لديغولية بني حكومة فيشي بقيادة  فبعد إعالن احلرب العاملية الثانية، وقيام احلركة ا       
دخوله لقرية مويال الواقعة يف جنوب الغابون، استطاع إن يتتبع بيتان وفرنسا احلرة بقيادة ديغول، وعند 

إلستقالل لبلدهاألحداث ويرف   .2ع الصوت ويطالب 

املغريب نتيجة الظلم و  نستنتج أن عالل الفاسي أنه ال يريد سوى حتقيق االستقالل للشعب       
رسال مبعوث عنها للتباحث مع وبعدها قامت فرنسا ، االستبداد املطبق من قبل االستعمار الفرنسي

سم فرنسا احلرة يف شأن املغرب، للعمل على منع احتالهلا من طرف األملان أما فيما  عالل الفاسي 
خيص املغرب فقد أكدله استعداده للعمل على حترير املغرب من الضغط األملاين متعاون يف ذلك مع 

  .3قالل املغربهو أن يعلن ديغول استاحلرة، ولكن بشرط واحد  فرنسا

ا عالل الفاسي يف املنفى ظل يواصل البحث عن        أي  على الرغم من الظروف اليت كان مير 
أكدوا على 1942نوفمرب 8وسيلة لتحقيق االستقالل لبلده، وعند نزول احللفاء يف مشال إفريقيا 

عرفت الساحة املغربية  مد اخلامس قوات احللفاء، وهناـمبادئ احللف األطلسي، وقد دعم السلطان حم
اخلارجية األمريكية واالجنليزية من  أما عالل الفاسي فقد طلبت وزارة، نشاطا مكثفا للقضية املغربية

هو إعالن االستقالل لكنه رفض ذلك، ويف  اجلنرال ديغول إطالق سراحه رمسيا وقبول شرطه الذي
أملانيا، فأذاعت حمطة برلني نبأ وفاة إشاعة وفاته من طرف  الوقت الذي كان منفيا وقعت حادثة وهي

إلقامة العامة الفرنسية يف املغرب  عالل الفاسي، مما جعل الشعب املغريب يف هيجان، إذ أدى ذلك 
  .4اخلرب بتكذيب

  

                                                             
  280،املصدر السابق، ص احلركات اإلستقاللية،عالل الفاسي 1
  126املصدر السابق، ص :أبو بكر القادري2
  308، املصدر سابق، ص: مذكرايتأبو بكر القادري3
 87عبد احلميد املرنيسي : مرجع سابق ، ص4
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  م1945- 1920الوطنية املغربية  الفصل الثاين:                               دوره يف احلركة

  اإلستقاللسيه حزب   :املبحث الثالث

سيس حزب اإلستقالل   ظروف 

 : لقد أدت جمموعة من الظروف الداخلية واخلارجية لتأسيس حزب االستقالل أمهها        
اخلالفات اليت كانت تعرفها كتلة العمل الوطين بني عالل الفاسي وحسن الوزاين على نتيجة  -

د الوزاين، واحلزب الوطين القومية عنالتصويت الختيار اللجنة التنفيذية، نتج عنه ظهور احلركة 
ثل عالل الفاسي الذي نفي م1937 إلضافة إىل حل الكتلة واعتقال ونفي الزعماء عام ، 1للفاسي
  .2للجابون

  .فريج السياسي ودعوته لأللتفاف حول مطلب اإلستقاللنشاط أمحد بال -

  .1937املظاهرات الشعبية واإلحتجاجات على نفي الزعماء عام  -

عضاء احلزب الوطين -   .القمع الذي حلق 

سياسة اإلقامة العامة حتت نظام احلماية إلستغالل الثروات وخريات الشعوب املغربية، وإلغاء  -
ميش املغاربة   .احلقوق و

ت يف مدينة مكناس بعد تغيري مسار ماء بوفكران، وإعطائه للفرنسيني -   .ظهور إضطرا

  .الت كثريةحرمان املراكشيني ووقوع إعتقا -

مد اخلامس للحركة الوطنية ومسامهته يف توجيه السياسة حنو احلرية، حيث صار على فرنسا ـدعم حم -
  .أن تواجه وطنية واحدة تدعو إىل اإلستقالل

ا   -   .كتلة العمل الوطين واحلزب الوطينفشل اإلصالحات اليت طالبت 

  
                                                             

  89ص،مرجع سابق،عبد احلميد املرنيسي1
الكتاب العرب ،  ، منشورات احتاددراسات يف احلركات الوطنية و االجتاهات الوحدوية يف املغرب العريب د علي داهش :ـحمم2

  133م ، ص2004دمشق ، 
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  م1945- 1920يف احلركة الوطنية املغربية دوره                               الفصل الثاين: 
املغرب، ليلتقي  مد اخلامس نزول جيوش احللفاء يفـاندالع احلرب العاملية الثانية واستغالل امللك حم -

ت املتحدة روزفلت ورئيس وزراء بريطانيا تشرشل، الذي  أعلن امليثاق األطلسي والذي برئيس الوال
  .1اعرتف حبق الشعوب بتقرير مصريها

  :سيس حزب اإلستقالل

اليل الثوري هدفه اإلستق العامليتني ظهور اإلجتاه احلربني عرف املغرب األقصى يف فرتة ما بني       
حيث بعد عيد العرش يوم ، اإلستقالل بكل الوسائل لتحقيق اإلستعماري امظالقضاء على الن

مد اخلامس وبعض الوطنيني من مجاعة احلزب ـم، بدأت اتصاالت سرية بني حم1934نوفمرب 18
دف تكوين هيئة للمطالبة  ط ومكناس،  الوطين، وبعض علماء جامعة القرويني وعلماء الر

مد اخلامس واحللفاء، ـكما برزت اكثر فكرة اإلستقالل مع اللقاء الذي مت حتديده مع حم  ،إلستقالل
سيس حزب اإلستقالل حسب عالل  الفاسي إىل احلزب الوطين، فقد قامت ويرجع الفضل يف 

ط يف  لر ، حيث نشأ حزب اإلستقالل كحزب 1944جانفي 11اللجنة التنفيذية بعقد مؤمتر عام 
الستقالل.   مهمته العمل واملطالبة 

  :ومن أمهها:مطالب حزب اإلستقالل

  .االمم املتحدة هليئة ستقالل املغرب ووحدة أراضيه والسعي إلنضمامهاملطالبة -

  .توثيق الروابط مع دول العامل عامة والدول العربية خاصة -

  .يعلن احلزب والئه لألسرة احلاكمة -

ت الدميقراطية جلميع افراد الشعب -   .املناداة بتطبيق امللكية الدستورية كنظام للحكم ومنح احلر

  .التعاون بني امللك والشعب على حترير البالد -

لتدخل فيهحتقيق اال -                   .2صالح واعتباره أمر داخلي  العالقة للفرنسيني 

                                                             
ت اخلارجية عالل اخلدميي : 1    158، إفريقيا الشرق ، املغرب ، ص م1851|1947املغرب يف مواجهة التحد
  308املرجع نفسه، ص2
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  م1945- 1920دوره يف احلركة الوطنية املغربية                                الفصل الثاين:
ضل  فريح احملرك األساسي يف هذا الشأن بعد إستشارة عالل الفاسي يف منفاه، كماوكان أمحد بال  

دف رفع املستوي املعيشي للشعب احلزب أيضا من أجل سن قوانني املغريب  إجتماعية يف املغرب 
يف  ذا الشأن قدم حزب اإلستقالل نسخة منه للمقيم الفرنسي العامهوكذلك األمن الداخلي، ويف 

  .1املغرب

   جانفي 11 سامهت يف جعل زعماء احلركة الوطنية يقومون بعقد مؤمتر وطين يف  هذه الظروف كلها
اعتمد على بقا احلزب الوطين  الذي كان يضم األغلبية الساحقة من الفالحني والطبقة  م1944

العاملة والتجار وغالبية النخب املثقفة يف البالد، فيعد هذا احلزب مظهرا من مظاهر التكتل لألحزاب 
لعربية ،بقة اليت توحدت حتت ظل هذا احلزبالسا لفرنسية  اإلستقالل وجريدة فأصدر جريدة العلم 

مللك حم وأستبدل احلزب لقب السلطان بلقب امللك  مدـالذي أصبح يسمى منذ ذلك الوقت 
مد اخلامس ووقف ـلدراستها واليت آزرها السلطان حم اخلامس وقد رفعت هذه املطالب إىل السلطان

وقرر هذا املؤمتر ان يتخذ لنفسه اسم حزب  احلركة الوطنية، إىل جانب أعضاء حزب اإلستقالل ودعم
سيس حزب االستقالل من خنبة أبناء املغرب  االستقالل وجعل االستقالل هدفه األول حيث مت 

سبانية اال مل يف املنطقةالبالد يف احلرية، وقد اندمج فيه حزب اإلصالح الذي كان يع لتحقيق أمنية
سة عبد اخلالق الطريس   .2بر

لة رسالة املغرب اليت تعترب  لقد         سيسه  أرقى  كان هلذا احلزب العديد من النشاطات، أبرزها 
للغة العربية، وجريدة التقدم األسبوعية تقدمي مذكرة  كما عمل على،  3جملة يف الشمال اإلفريقي 

 ،4دول احللفاءقدمت للملك و ممثلي فرنسا و  ،م1944جانفي 11عرفت بوثيقة االستقالل يف 
ملطالبة بضرورة توثيق الروابط مع دول مج احلزب    العامل عامة، والدول العربية  واستمر بعد ذلك بر

  

  
                                                             

 294، ص عالل الفاسي : املصدر السابق1
ب2   145،دار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، صاملغرب األقصى بني املاضي واحلاضر :فؤاد د
 475، مصدر سابق ، ص احلركات االستقالليةعالل الفاسي : 3
ب4   155املرجع السابق،ص :فؤاد د
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  م1945- 1920دوره يف احلركة الوطنية املغربية                                الفصل الثاين:
ومن مطالب  ،1والءه لألسرة احلاكمة واإلسالمية خاصة أما فيما يتعلق بنظام احلكم فانه قد أعلن

   :احلزب

مللك حمااستبد -  مد اخلامسـل احلزب لقب السلطان بلقب امللك، الذي أصبح يسمى 
  .2للحكم  إقرار امللكية الدستورية كنظام -

حياء احلزب الوطين املنحل وخالل تواجد عالل الفاسي يف املنفى قام أمحد بال       فريج وزمالئه 
سيس ف "حبزب االستقالل" ومت اإلعالنجديدة يعر  يف تسمية  جانفي 11احلزب بتقدميه يف  عن 
ع من قبل  بيان االستقالل 1944 ي احللفاء، حيُث وّق لكلّ  من السلطان املقيم العام وممثّل

ومنذ ذلك احلني أصبح احلزب  ،3ووطنيني أحرار شخصية من أعضاء احلزب الوطين السابق58
إلستقاللالوطين  يعرف حبزب االستقالل وم وبعد عودة عالل الفاسي من ، 4همته األوىل املطالبة 

الستقالل / فاس، اّطلعاملنفى ودخوله إىل مدينة  م وصادق 1944جانفي/11على عريضة املطالبة 
االستقالل وتدعيم احلركة النقابية يف فاس والدار البيضاء وبين  عليها، وبدأ عالل نشاطه كزعيم حلزب

فرنسا وخالل إقامته بباريس كانت عبارة عن عقد  مثّ سافر عالل الفاسي إىل ،5مالل وأغادير
لشخصياتاجتماعات وندوات  دف إقناع  وحماضرات واتصاالت  العربية والفرنسية وغريها و

هم مببادئ حقوق دت الفرنسيني بضرورة إعالن استقالل املغرب مذكرا إ ا الثورة  اإلنسان اليت 
  .17896الفرنسية سنة 

اخلطايب دورا كبريا يف مصر، حيث ترّأس جلنة حترير املغرب العريب يف  مير ن لعبد الكوكا       
  ،ومتّ انتخاب عالل  1948جانفي  05واليت متّ اإلعالن عنها رمسيا يف يوم 1947 ديسمرب05

                                                             
 1104مرجع سابق، ص ،: املغرب الكبري الفرتة املعاصرةحيي جالل1
 17،الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة مصر، صدمحم اخلامس وكفاح املغرب العريب: فؤاد مصطفى2
ر املغاربية(أمحد عبيد،3  ابن القدمي،)اجلزائر، تونس، املغرب التماثل واالختالف يف حركات التحرّ

  262.ص2010للنشر والتوزيع، اجلزائر،
  28املصدر السابق،ص ،احلركات االستقاللية يف املغرب العريبعالل الفاسي، 4
 20صاملرجع السابق  :القرقري أسيم5
  105املرنيسي، املصدر السابق، ص عبد احلميد6
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  م1945- 1920الوطنية املغربية  الفصل الثاين:                               دوره يف احلركة

عاد عالل إىل املغرب واستقرّ  بطنجة وهناك    1948، ويف أواخر سنة 1للجنة الفاسي كاتبا عاما
رجع عالل إىل مصر وبقي فيها حىت ّ حصول املغرب  1951ويف سنة  كان يوجه حزب االستقالل

ونفته إىل  1953اوت 20مد اخلامس يف ـالسلطات الفرنسية حم ولـما اعتقلت2على االستقالل،
والقضية املغربية فألقى ندائه الشهري من إذاعة القاهرة الذي  نصرة امللككورسيكا مل يتوان عالل عن 

ملغرب عرف بـ "نداء القاهرة" دعا فيه إىل النضال املسّلح ضدّ  ، وقام جبولة يف 3االستعمار الفرنسي 
ت املتّحدة األمريكية، وبعض رة الوال الدول األوروبية   بعض الدول اآلسيوية واإلفريقية وقام بز

فية كالنرويج و م بعد  السويد كهولندا وبلجيكا وسويسرا وإيطاليا والدول اإلسكند الكتساب أصوا
رات تنوير  وهدفه من هذه 1952ما متّ طرح القضية املغربية من جديد يف دورة األمم املتحدة يف  الز

رة الضمري   .4 العاملي لصاحل القضية املغربيةالرأي العام الدويل وإ

لسلطات الفرنسية واليت شرعت اللجنة وأعضاء من حزب اإلستقالل         إلتصاالت املتكررة 
نه ال تستطيع التنازل عن معاهدة  احلماية، وأن ما ميكنها فعله هو الشروع يف بعض أقرت صراحة 

ن ـاإلصالحات وقد ذهب املقيم الفرنسي العام إىل أبعد من ذلك، حيث أبلغ حم مد اخلامس 
ن  ناليكو  طرفا يف أي مفاوضات تكون مطالبها األساسية تغيري نظام احلماية وأعلمته أيضا 

إل احلكومة   .5صالحات اليت تراها ضرورية للبالدالفرنسية وحدها اليت هلا احلق يف أن تقرر 

 وعمل هذا احلزب على رفع هذه املطالب إىل السلطات الفرنسية لدراستها و املوافقة عليها،       
احملرك  فريج هووكان عالل الفاسي يف ذلك الوقت يف منفاه يف افريقيا اإلستوائية و كان أمحد بال

  واليت من  حيث إن هذا احلزب حافظ على التقاليد الوطنية، 6األساسي هلذه العملية يف فرتة غيابه،

  
                                                             

  408ص  عالل الفاسي، املصدر السابق،1
  204املرجع السابق، صعبد الكرمي غالب،2
ط املغرب،رةھنداء القا:عالل الفاسي3   03، ص1959، الطبعة األوىل، املطبعة االقتصادية الر
  127احلميداملرنيسي، املصدر السابق، صعبد 4
ململكة املغربية أثناء الثورة التحريرية غيالين السبيت : 5 ، رسالة دكتوراه 1962-1954عالقة جبهة التحرير الوطين اجلزائرية 

تنة،   42، ص2010جامعة احلاج خلضر جامعة 
  1105املرجع سابق، ص املغرب الكبري الفرتة املعاصرة،حيي جالل: 6
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اية احلرب ييد امللك وجنده منذ  العاملية الثانية، قد مال إىل  ضمنها النظام امللكي مما جعله يكسب 
  .1ة واتفقت آراءه مع حزب االستقاللاملشاركة يف احلركة الوطني

ريس أحد مستشاري           وزارةأما رد فعل االقامة العامة، فقد كان عنيفا حيث أرسلت حكومة 
درت مبجموعة من اإلصالحات لكن مت رفضها من قبل الشعب  اخلارجية ليهدد السلطان كما 

طوال أسابيع عدة من  املغاربة وحرمت فرنسا املدينة كما جرت معارك عنيفة يف فاس ضد،2املغريب
ء واملو    .4فريجاألمني العام للحزب أمحد بال إلضافة أيضا إىل قيامها بنفي ،3اد الغذائيةاملاء والكهر

عادة1946- 1947البون { ع  قام املقيم العام اجلديد اريكيف ظل هذه األوضا           م} 
مد الوزاين ـوحم فريج من كوسرتيكا،الزعماء املنفيني أمثال عالل الفاسي من منفى الغابون، وأمحد بال

م، 1946مارس 26من بنزرت، وبعد عودة عالل الفاسي من املنفى ودخوله إىل مدينة فاس يف يوم 
الستقالل وصادق عليها وبدأ عالل الفاسي نشاطه كزعيم حلزب  اطلع على عريضة املطالبة 

  5.االستقالل

لغابون مناسبة حسنة جلمع         أعضاء احلركة الوطنية حول يعترب رجوع عالل الفاسي من منفاه 
رجوعه ألرض الوطن مناسبة  اهلدف األساسي الذي يتمثل يف احلصول على االستقالل، كما كان

ستدعاء ـامللك حم العمل بني الوطنيني وبني القصر امللكي وعلى رأسه قلتنسي در  مد اخلامس الذي 
منفاه مباشرة وأبدى له استعداده الكامل لرجوعه من  األستاذ عالل الفاسي واستقباله يف اليوم املوايل

  ، وبعد كل هذا حضر عالل الفاسي إجتماع عقده 6سبيل الوطن ملساعدة الوطنيني والتضحية يف

  
                                                             

  40معمر العايب : مرجع سابق ، ص1
، مكتبة ألجنلو املصرية، 6تونس املغرب األقصى، ط: املغرب العريب يف التاريخ احلديث واملعاصر اجلزائر صالح العقاد2

 370، ص1993
ريخ احلركات العربيةدعاء فرح: 3  159م ، ص1999، دار النشر بريوث ، 20-19، ج موسوعة قصة و
  38، املصدر السابق، صاحلماية يف مراكش  من الوجهة التارخيية والقانونيةعالل الفاسي : 4
ض 1،ط2، جالتاريخ اإلسالمي احلديث واملعاصر القارة اإلفريقية :غي إمساعيل أمحد، حممود شاكر5 ، دار املريخ، الر

1996  
  104عبد احلميد املرنيسي: مرجع سابق ، ص6
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لس األعلى حلزب ط  ا ا املقيم العام  لدراسة خمططاإلستقالل يف مدينة الر اإلصالحات اليت قام 

دئة النفوس ومتثلت يفومن بني هذه اإلصالحا ،1البون إريك دف إىل    :ت اليت 

طالق سراح املعتقلني السياسني ومن بينهم عالل الفاسي-   .إصدار األوامر 

تنفيذ مشاريع استغاللية خاصة الفرنسية يف  إنشاء شركات برؤوس األموال الوطنية، واشرتاك احلكومة-
مج تضرر أصحاب الصناعات، كما2استخراج املعادن....اخل ر املرتتبة عن هذا الرب  . ومن اآل

مج إريك البون فقد وجه امحد بال سم حزب االستقاللعارض الوطنيني املغاربة لرب يوم  فريج 
، رسالة احتجاج للملك ضد املقيم العام املهتم بتدعيم السياسة االستعمارية م1946ة يجويل24

سنة على فشلها واالعتداء على املغرب مبنح الرأمسالية الفرنسية امتياز استغالل 34برهنت جتربة 
ا ساخطا على هذه  الثروات للبالد بصورة غري مباشرة و تفكيك وحدة املغرب وجتزئته ورفع صو

  .3السياسة

مج اريك البون مل يرضي أوساط املعمرين الفرنسيني ومل        لرغم من التوجه االقتصادي لرب يقنع  و
واألساليب  ،املغاربة الذين صمموا على نيل حقوقهم كاملة يف بلدهم، ألن خطة السياسة مل تتبدل

فقرر احلزب عدم اإلقدام على أي أمر من شأنه ان يقلب األوضاع هلذا قرر  ،االستعمارية مل تتغري
ريس ليكمل مهمة الوفود السابقة، يف فرتة قصرية استطاع أن  عالل الفاسي أن يسافر بنفسه إىل 

عمال عديدة من بينها نشاطه يف دعم احلركة يف فاس والدار البيضاء واغادير فاحلركة الوطنية  يقوم 
، مل يرتاجع امللك 4لتوسع من نشاطها يف التنظيم والتوعية ة قد استغلت انفتاح العهد اجلديداملغربي

رة طنجة بصفتها جزء رغم استخدام الضغط عليه، وكان قد قر  مد اخلامس عن موقفه الوطين،ـحم   ر ز

  

  
                                                             

،  ، شركة فاس للطباعة و النشر ، القاهرة 10، ج  السياسي للمغرب العريب الكبريالتاريخ عبد الكرمي الفياليل : 1
  184،ص2006،
  1151.، املرجع سابق، صاملغرب الكبريحيي جالل: 2
  311عالل اخلدميي : املرجع سابق ، ص3
  312املرجع نفسه،ص4
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ا و أثناء نزوله استقبل من قبل احلسن بن مهدي ،م1947أفريل 7 يف و  ،1من بلده ر و  قام بز
ف مث غادر إىل طنجة بصحبة املقيم العام املندوب السامي االسباين والوفود الشعبية للمدن واألر

ستقباال حارا يف كل  امللكي أفريل وقد حظي املوكب9فبدأت رحلة امللك يف صباح  2الفرنسي،
األمر الذي دل على وحدة العواطف املغربية، و مهما قيل  مكان حل به وخاصة يف املنطقة االسبانية،

رة امللك حدا فاصال بني  عن أمهية الرحلة فسيظل احلديث عن اية، لقد كانت ز تلك األمهية بدون 
الستقالل سنة مد اخلامس، ـبقيادة امللك حم عهدتني يف نضال املغاربة م 1944لرغم من املطالبة 

امللك معتدال وجمامال ال يتعدى التلميح إىل تعاطفه مع تطلعات شعبه يف احلصول  فقد ظل خطاب
املغاربة ملكا  حريته واستقالله أما يف طنجة فقد مت التصريح بكيفية علنية وثورية واضحة برغبة على

خطابه بفصاحة حىت كان  مد اخلامسـفقد ألقى حم ،3األجنبيةحيد والتحرر من السيطرة وشعبا يف التو 
م يعيش استقالله وأن حم اخلامس الذي خياطب شعبه و العامل يف ذلك  مدـيتخيل للمغاربة أن مغر

رغبة الشعب املغريب املتطلع للحرية واالستقالل ونبذه  اليوم حصل على إستقالله، فلقد أفصح عن
الذي متثله فرنسا ورجاهلا ومل يتعرض هلم ولو بكلمة بل أحل اخلطاب  مارللعنصرية والعبودية واالستع

ييد للجامعة العربية فقد حدد اخلطاب دوافع املعركة اليت بدأت قبل  على الدعوة لتحرير املغرب و
 ثالث سنوات ومل تكن بعد احلامية، واليت جيب على املغاربة  خوضها ملكا وشعبا من أجل التزود

إلستقالل وإلغاء احلمايةلعلوم وامل وتوحيد  عارف من خالل فتح ي املدارس والتحرر من االستعمار 
  .4ليت تتطابق مع مبادئ اإلسالمية و حتقيق احلياة الدميقراطية اتراب اململكة املغرب

حداث الدار البيضاء اليت وقعت يف        ذهب  واليتم 1947أفريل 17و بينما كان اجلو مكهر 
ا امللك حم ضحيتها رة اليت قام  مد ـمئات املغاربة من سكان املدينة، واليت جاءت على إثر الز

املغاربة ملكا وشعبا يف توحيد  اخلامس ملدينة طنجة كما صرح بصورة علنية وثورية واضحة عن رغبة
هذا اخلطاب لكن اإلقامة العامة الفرنسية قابلت  أقطار املغرب األقصى والتحرر من السيطرة األجنبية،

  البيضاء كما شنت محالت عنيفة على الصحف املغربية  ملذحبة الشهرية اليت ارتكبتها يف الدار
                                                             

  0.115، املرجع سابق، ص: املغرب الكبريحيي جالل1
ريخ املغرب: دراسات د علي داهش ـحمم2  164، املرجع سابق ، ص يف 
  159: املرجع سابق ، صعالل اخلدميي3
 211ص: املرجع السابق ،عبد الكرمي الفياليل4
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أمام  ،1تطوانخصوصا اإلدارة اإلسبانية حيث صادرت الصحف الوطنية اليت كانت تصدر مبدينة 
سافر عالل الفاسي إىل فرنسا وأثناء وصوله هناك وجد يف إستقباله مجهورا  هذه األحداث املشحونة

  :الطالب والتجار والعمال املغاربة على أصوات نشيد حزب االستقالل واملتضمن غفريا من

   وطين روحي فداه ... ومن يدمن حقوقه يذ رداه

  .2فداه  دمي له روحي له...  وماملكت

بعد هذا االستقبال أدىل عالل الفاسي عند وصوله تصريح لبعض الصحف مفاده أنه جاء      
جاء من  كي يواصل اجلهود اليت بدأها إخوانه من قبله فهذا التصريح يوضح الغاية واملهمة اليت لفرنسا

قصد احلصول على استقالل املغرب، وأدىل بتصريح آخر مع مندوب  أجلها وهي التفاهم واألنسجام
مج العام للمغرب املستقل وجاء احلديث كاآليت جريدة فرانس  :والذي أعطى فيه نظرة عن الرب

جمكم يف املغرب الغد؟   املندوب: ما هي سياستكم وبر

تراثنا الروحي  الدميقراطية الغربية مععالل: إننا سننظم احلكومة والشعب يف املغرب املستقل على غرار 
  .واملعنوي

مج اجتماعي؟ :املندوب   هل لكم بر

تمع وتطوير الذهنية  صالح فالحي وتربية عميقة يف ا عالل: إننا نواجه تنظيم الثورة القومية والقيام 
م وحقوقهم عالقتكم  امللك: ماهي .املغربية لنجعل من املغاربة مواطنني عصريني يقومون بواجبا

 مللك؟
  .: إنه امللك احملبوب وحنن مجيعنا من وراءه ألن جاللته ال يعمل إال لشعبهعالل

جلامعة العربية يف الوقت احل   اضر؟.املندوب ماهي عالقتكم 

  

                                                             
 160: املرجع سابق ، صعالل اخلدميي1
املغرب ،  ، املركز الثقايف العريب ، دار البيضاء 1ط ،دمحم عبد الكرمي اخلطايب من القبيلة إىل الوطنمد العريب املساري : ـحم2

  221م، ص2012



39 
 

  م1945- 1920الوطنية املغربية  الفصل الثاين:                               دوره يف احلركة

العريب وإن  إلحياء العامل احلاضر نتابع بكثري من االهتمام جمهودات اجلامعة العربيةعالل: يف الوقت 
  1.عملها جيب أن يؤيد مجيع شعوب البحر األبيض املتوسط

عماله اليت حضر ألجلها فأسس جلنة تنسيق تشمل ممثلي        وبعد هذا قام عالل الفاسي 
التونسي  حزب االستقالل املغريب واحلزب الدستورياألحزاب املغرب العريب وضمت فيه ممثلني من 

التصال مهمتهم تنسيق أعمال االحزاب الثالثة املغاربية بفرنسا،الشعب اجلزائري  وحزب كما قام 
، 2مقابلة وزير اخلارجية الفرنسية مع املسؤولني الفرنسيني للبحث معهم عن جوهر املشكلة هلذا طلب

املوظفني الفرنسيني املتعاطفني مع القضية املغربية  من جهته بعض الذي مل جيب على طلبه وإمنا بعث
             الدخول يف احملاورةاليت قام بتوضيحها يف حواره مع املندوب قبل  قصد تصفية بعض النقاط الغامضة

من الشخصيات السمية اليت  الفاسي حديثه مع مندوب جريدة فرانس وغريها ويستخلص عالل
  :قابلها يف اعتبار

  أن فرنسا غري مستعدة إلعطاء املغرب استقالهلا.-

ملغرب كمواطنني مغاربة ضروريني لفرنسا-   .3اعتبار اجلالية الفرنسية 

م وثيقة مسيت بوثيقة اإلستقالل، ورفعت مطالبها 1944جانفي  11قدم حزب اإلستقالل يف       
ت املتحدة االمد اخلامس وإىل املقيم ـإىل السلطان حم مريكية العام الفرنسي وحكومات كل من الوال

  .4ةيومجهورية روسيا السوفييت

إلستقالل التام ووحدة األراضي املغربية، إقرار امللكية الدستورية   :من أهم بنودها        املطالبة 
 العالقة للفرنسينيامر داخلي ا كنظام للحكم، التعاون بني امللك والشعب على حترير البالد على أ

  ، أيد السلطان هذه املطالب دون الرجعة إىل السلطات الفرنسية وشكل جلنة لدراستها، 5لتدخل فيه

                                                             
 184-182، املصدر سابق ، ص: احلركات االستقاللية عالل الفاسي 1
  108، املرجع سابق ، ص : مالمح عن شخصية عاللعبد الكرمي غالب 2
  108عبد احلميد املرنيسي : املرجع سابق ، ص3
ط، 1، طدمحم اخلامس واليهود املغاربة، تر، علي الصقلي ودمحم كليزميروبري أطراف، 4 م، 1997، مكتبة املهتدين، الر

 .109ص
 286عالل الفاسي، املصدر السابق، ص5
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لسلطان حمعلى  افريج أنه أثناء إعداد هذه الوثيقة كانو ويذكر أمحد بال مد اخلامس، ـإتصال 
ا ايضا  ييد من مجيع طبقات الشعب، كما اجتمعت حكومة املخزن مع امللك وايد وحصلت على 

  .1لتصبح هذه الوثيقة ذات صبغة شعبية عامة

سعى بكل الطرق لتحقيق الغاية  عالل الفاسي رئيسا حلزب اإلستقالل حوهكذا منذ أن اصب       
  .احلزبيت من أجلها أسس ال

  خالصة الفصل 

سيس األحزاب واجلمعيات والسرية فكان أول         بدأ عالل الفاسي نشاطه السياسي من خالل 
سيسها وأصبح رئيسا هلا،  كات وكان متأثرا حبر هذه األحزاب هو كتلة العمل اليت كان له الفضل يف 

كان يعمل على توعية الشعب االصالح يف املشرق اإلسالمي بقيادة مجال الدين االفغاين، حيث  
دف غلى القضاء على مقومات الشعب  وبث روح الوعي فيه ومقاومة السياسة الفرنسية اليت كانت 

ا متملغريب، حيث أخذت الكتلة تعقد مؤ ا رات وجتمعات شعبية لشرح املطالب اليت كانت تنادي 
لشعب، لكن السلطات ال ائيا ولفضح أعمال االدارة الفرنسية ولالتصال  فرنسية قامت حبل الكتلة 

احلزب الوطين الذي   لكن هذا مل مينع عالل الفاسي من مواصلة نشاطه السياسي حيث قام بتأسيس
ا الكتلة، ومت اعتقال عالل الفاسي سنة  كان حيمل نفس اهلدف واملطالب اليت كانت تنادي 

ا اإلدارة الفرنسية ونفي إىل الغابون، حيث عاد من منفاه مبطالب جديدة وجريئ 1937 ة واجه 
سيسه حلزب اإلستقالل، ورفع عريضة اإلستقالل إىل سلطات  إلستقالل من خالل  وهي املطالبة 

عالن النضال املسلح ـمد اخلامس، وعندما اعتقل حمـاحلماية وحم مد اخلامس أعلن تضامنه معه وقام 
  تقالله.ضد االدارة الفرنسية إىل ان حصل املغرب األقصى على إس

  

  
                                                             

 118املصدر السابق،ص :عبد احلميد املرنيسي1
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  1956- 1945يف احلركة الوطنية من  دوره                                  الفصل الثالث: 

األوىل على  :خاض عالل الفاسي معركة التحرر من اهليمنة اإلستعمارية وفق خطني متوازيني       
سيس كتلة العمل  الصعيد الداخلي من حيث توحيد صفوف الشعب املغريب وذلك منذ مسامهته يف 

ستقالل، وإستئنافه لنشاطه السياسي بعد إىل غاية رجوعه من املنفى وترأسه حلزب اإل 1934الوطين 
على الصعيد اخلارجي، فكان من الطبيعي أن يعي عالل الفاسي ما  ةاحلرب العاملية الثانية أما الثاني

للوحدة املغاربية من أمهية قصوى يف إجناح أي مشروع حترري، لذلك إنضم إليها وقد متثل دوره يف 
اء الوجود االستعماري وحتقيق  حتقيق الوحدة والتنسيق بني دول املغرب العريب من خالهلا إستطاع  ا

  احلرية واالستقالل.

  املبحث االول استئنافه العمل بعد احلرب العاملية الثانية :املبحث األول

اخلامس واجلنرال جوان  مدـزداد التوتر يف العالقة بني امللك حمابعد احلرب العاملية الثانية         
رة فرنسا،  التوتر عملت احلكومة الفرنسية على توجيه وللتخفيف من هذا دعوة للملك املغريب بز

كيد الوحدة رة يتمحور حول  املغربية الفرنسية بشكل علين كذلك حماولة  وكان اهلدف من هذه الز
رة يف  والعناصر منها الفصل بني امللك دمحم اخلامس ، 1م1950اكتوبر10الوطنية يف البالد، متت الز

اجلمهورية الفرنسية طرح فيها بوضوح مشكل احرتام معاهدة احلماية  قدم السلطان مذكرة إىل رئيسف
مد ـم، فردت عليه جوا على مذكرة امللك حم1912ومراجعة املعاهدة سنة  وإلغاء اإلدارة املباشرة

 لتغرياتم، واليت اعربت عن تثبتها مبعاهدة احلماية، واقرتاح بعض ا1950اكتوبر 31 اخلامس يف
رة مل تسفر عن نتائج اجيابية لصاحل املغرب، وعند عودة امللك  اجلزئية، هذا ما يدل على أن هذه الز

ييده1950نوفمرب 9مد اخلامس يف ـحم امي اجلالوي يعلن  لفرنسا وينتقد موقف امللك  م أخذ 
ييده للملك خاصة االحتفاالت اليت اقيمت يف بعد  املدعم حلزب االستقالل، لكن الشعب سيظهر 

التصال جبميع  وبعدها ،2لوس على عرش البالدالبالد مبناسبة ذكرى اجل مباشرة سارع عالل الفاسي 
العاملية والعربية اليت يهمها األمر، ومن بينها جامعة  الشخصيات وسفراء الدول الكربى واملنظمات

دف إىل  القضاء على دف فضح هذه امل الدول العربية وهيئة األمم املتحدة ؤامرات اليت كانت 
  االستقالل. امللك وعلى رجال حزب

                                                             
  9م، ص2007، دار البصائر للتوزيع و النشر، اجلزائر، 2جملة املنار،عدد ،رحلة امللك إىل فرنسا :عالل الفاسي1
  342املصدرالسابق، ص، عبد الكرمي الفياليل2
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     م1945- 1920الوطنية املغربية  دوره يف احلركة:                              الفصل الثاين 

لرغم         ا مل  من جمهودات اجلامعة العربية حلل املشكلة املغربية مع احلكومةو الفرنسية إال إ
لوطنيني يف الداخل للتكتل داخل كتلة واحدة تضم مجيع األحزاب املغربية  تستجب هلا هذا ما دفع 

دف  حيث كانت أول خطوة اختذها هو العمل على عرض القضية املغربية على طاولة األمم املتحدة 
جوان  األنصار هلا والعاطفني عليها، إذ قام اجلنرال إعطائها صبغة دولية وكذلك من اجل جلب

إلصالحات مد اخلامس رفض توقيعها، فادعى املقيم ـلتوقيعها، لكن امللك حم بتقدمي مراسيم خاصة 
مد اخلامس مبا ان إحداث ـ، فأخذ يعني احلكام دون مراجعة للملك حم1البالد جوان انه يعرقل تطوير

 رئيس الوزراء والصدراإلدارة املغربية ال ميكن ان يقع إال مبقتضى تشريع رمسي يقدمه  املناصب يف
اجلنرال  األعظم ويصادق عليه امللك إذ بعث امللك لرئيس اجلمهورية الفرنسية حمتجا على سياسة

األزمة اليت حدث بني  جوان مؤكدا حق املغاربة يف احلرية واالستقالل، فحاولت الوزارة اخلارجية كتمان
ري القصر واإلقامة العامة وخلق جو احلديث عن التفاوض بني فر  نسا ومراكش وقد استطاع املراسل 

خذ من اجلنرال جوان تصريح يعرتف ا الوطنيني  إزاءبه   برس ان  املظاهرات الشعبية اليت يقوم 
حلرية واالستقالل إزاء رفض امللك فحاول اجلنرال  املصادقة على اقرتاح مينع هذه املظاهرات، هاتفني 

بعاده عن ب مد اخلامس وقامـتشويه مسعة امللك حم نه حيمل ترخيصا من حكومته يسمح  تخويفه 
كما واصل إستخدام أساليبه العدائية وأخذ يوزع ، معارضة املخطط اإلصالحي العرش إذ استمر يف

سم ر اجلمهور واخذ يهتف  منشورات ممضاة  اجم امللك واسرته، فأ حزب اإلخوان املسلمني 
 وتطورت إىل مناورات عسكرية لوال دعوة امللك الشعب إىل جوان واحلماية الفرنسية بسقوط اجلنرال

  .2اهلدوء

مث سافر عالل الفاسي إىل فرنسا، وخالل إقامته بباريس كانت عبارة عن عقد اجتماعات        
دف إقناع الفرنسـيني  ونـدوات لشخصيات العربية والفرنسية وغريها. و وحماضرات واتصاالت 

دتاستقالل ا بضـرورة إعـالن هم مببادئ حقوق اإلنسان اليت  ا الثورة الفرنسية سـنة  ملغرب مذكرا إ
لقضية املغربية، ويف  م، مث أكمـل1789 م وصل 1947ماي 25سفره حنو الشرق العريب للتعريف 

   اجلنرال "جوان"الفرتة عني هذه ق به عبد اخلالق الطريس، ويف التح عالل الفاسـي إىل القـاهرة، مث

                                                             
  327، املرجع سابق، صالعامل العريب ،حيي جالل1
  438، مصدر سابق ، ص : احلركات االستقالليةعالل الفاسي 2
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  1956- 1945يف احلركة الوطنية من  دوره                                  الثالث:  الفصل

لقاهرة انضم إىل زعماء املغرب العريب  مقيما عامـا للجمهوريـة الفرنسـية يف املغرب، وخالل تواجده 
شراف جامعة الدول العربية،  من أجل حتقيق االستقالل، وانعقـد مـؤمتر لدراسة قضا املغرب العريب 

سيس"مكتب املغرب العريب" بعد اتفاق كلمن حزب الشعب اجلزائري واحلزب احلر الدستوري  و مت 
يف نشاط هذا املكتب، الذي أصبح ميثل  التونسي، وحزب االستقالل املغريب، وأسهم عالل بفعالية

  .1حررطموح املغاربة يف الوحدة والت

ته الصحفية وإلقاء العديد من احملاضرات حيث          وأثناء إقامته مبصر قام بعدة نشاطات منها كتا
لقاهرة وأيضا عضوا مراسـال  كـان أستاذا حماضرا جبامعة األزهر، وعني عضوا مراسال للمجمع اللغوي 

وأيضا املغرب وشـارك يف العلمي العريب بدمشق، كما عمل على توطيد العالقة بني مصر  للمجمـع
ت  عـدة مـؤمترات واجتماعات لكسب األصوات املصرية وغريها من بقية الدول العربية، وكسب املعو

الوطنية يف املغرب، ومسامهته يف فرار البطل عبد الكرمي اخلطايب، من على ظهر  املادية لصاحل احلركة
 رة الريينيون "ومتوجهة إىلقادمة من منفاه "جزييف بور سعيد وكانت  الباخرة " كاتومبا " اليت توقفت

نية   .2فرنسا لنفي البطل املغريب وأسرته 

-5 وكان لعبد الكرمي اخلطايب دورا كبريا يف مصر حيـث تـرأس جلنـة حتريـر املغـرب العـريب، يف       
كاتبا   م، ومت انتخاب عالل الفاسي1948/01/05واليت مت اإلعالن عنها رمسيا يومم 1947- 12

م، مت تعني عالل الفاسي أمني عام للجنة، 1948مايو 10حترير املغرب العريب، ويف  عامـا للجنـة
لتـايل حتـول مدينـة القاهرة إىل عاصمة عربية ومغاربية حقيقية وبروز اخلطاب الوحدوي العريب  و

  .3االستعمار احملتضن ملشاريع التحرر الوطين من

عاد عالل إىل املغرب، واستقر بطنجة وهناك كان يوجه حـزب  م1948ويف أواخر سنة       
ليفه أيضا كتاب " النقد الذايت" والذي فضح فيه سياسة  االسـتقالل ويكتب يف صحفه وجمالته و

م رجع عالل إىل مصر وبقي فيها 1951ويف سنة .الرأي العام العريب والعاملي اجلنرال " جوان" أمـام
 أوت  20مد اخلامس يف ـالسلطات الفرنسية حم ستقالل، وملا اعتقلـتحىت حصول املغرب على اال

                                                             
  439ص، ، مصدر سابق : احلركات االستقالليةعالل الفاسي 1
 442ص، املصدر نفسه2
 128عبد احلميد املرنيسي: املصدر السابق، ص3
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 1956- 1945يف احلركة الوطنية من  دوره                                  الفصل الثالث: 

والقضية املغربية، فألقى نداءه الشهري  م ونفيه إىل " كورسيكا: فلم يتوان عالل عن نصرة امللك1953
من إذاعة القاهرة كما ساهم عالل يف أشغال مؤمتر الدول املناهضة لالستعمار بباندونغ يف ماي 

لقضية املغربية وتعرف على العديـد مـن رؤسـاء الـدول م على رأس وفـد1955  مغريب للتعريف 
ينا عاما للجنة حترير املغرب العريب خلفا لبورقيبة م أم1955واحلكومات، وأيضا مت انتخابه يف أكتوبر 

  .1امات بسبب تبذير األموالالذي كان حمل ا

وقد ساند عالل الفاسي  الثورة اجلزائرية وساهم مع قادة جبهة التحرير الوطين يف توحيد حركة        
توجيهه  ، والسهر علىم1955- 5-3 سيس جيش حترير املغرب العريب يف املقاومة من خالل

ت املادية واملعنوية ملعو وكان عالل يعارض اجتماعات "أكس ليبان" بسبب إشراك اإلدارة  وإمداده 
، وهذه االجتماعات أسفرت عن توقيع 2الكيالوي والكتاين الفرنسية جلماعة من اخلونة أمثال
غـريب، والـيت مبني احلكومة الفرنسية والسلطان امل1955/11/06بروتوكول" السيل سان كلـو" يف 

سـتقالل املغـرب يف  مع بقاء اجليش الفرنسي ، م31956-3- 2أدت يف النهايـة إىل االعتـراف 
  .واإلسباين يف بعض املناطق املغربية

وبعد استقالل املغرب عاد عالل الفاسي من القاهرة عرب جنيف حنو مدينة مدريد وصوال إىل       
واعتربه  حارا من طرف اجلماهري، حيث انتقد اتفاقية اسـتقالل املغـرباستقباال  ا اليت أستقبل طنجـة

ال ميكننا أن نعترب أنفسنا " خالل خطابه بطنجة بقوله ، وهذا من4استقالال منقوصا ومغشوشا
دامت هناك بقعة من بقاع وطننا املغريب أو جزء من أجزائه حتت احلماية أو االنتداب أو ما مستقلني،
  .5"االستعمار

وتفرغ الفاسي ملهمة بناء املغرب املستقل من خالل مشاركة حزبه يف خمتلف احلكومات، وملا       
ملغرب شارك فيه عالل الفاسي ممثال حلزب االستقالل، 1958/04/25مؤمتر طنجة يف  انعقـد   م 

                                                             
  129ص:  نفسه املصدر1
  205عبد الكرمي غالب: املصدر السابق، ص2
  .290أمحد عبيد: املرجع السابق، ص3
ط، املغرب، ماي2، طمعركة اليوم والغد :عالل الفاسي4   46صم، 1999، مطبعة الرسالة، الر
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  1956- 1945يف احلركة الوطنية من  دوره                                  الفصل الثالث: 

فـريج وعبد الرحيم بوعبيد، وقيادات مغربية وتونسية وجزائرية رمسية وشعبية، حيث تناول رفقة أمحـد بال
اجلزائرية وقضية الوحدة املغاربية وتصفية خملفات االستعمار يف منطقة املغرب  املؤمتر الثورة التحريرية

مة انشقاق نتيجة أزمة حكومية، استطاع عالل الفاسي بشخصيته ألز  العريب، وبعدما تعرض احلـزب
ن حيفظ للحـزب شـعبيته ومكانته بعدما أخرجه من هذه األزمة اليت كادت أن تعصف به،  وصموده 

ن يتم أنتخابه علـى رأس إلمجاع خالل سنوات  وهذا مما مسح له  م، 1960احلزب عدة مرات و
  .1م1967م، 1965م، 1962
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  1956- 1945يف احلركة الوطنية من  دوره                                  الفصل الثالث: 

لقاهرة :املبحث الثاين   دوره يف جلنة حترير املغاربة 

لقد كانت البالد العربية ملجأ لعالل الفاسي نتيجة حالة النفي واالعتقال اليت كان يتعرض هلا      
ملغرب، بسبب نضاله الوطين السرتداد بالده من حضن الفرنسيني االستعمار  من قبل الفرنسي 

م إىل القاهرة كالجئا سياسيا، وال 1947املغادرة حنو املشرق حيث توجه عام  احملتلني مما دفعـه إىل
إللتقـاء والتعرف على العديد من الشخصيات الوطنية والقومية  شك أن هجرته هذه مسحت لـه 

الغربية يف االحتالل الفرنسي للمغرب على  ، وقد أسهم يف توضيح خماطر األطماعمبصر وخارجها
صرار وعزم يف املغرب العريب واملغرب على وجه  السواء، وظل يواصل نضاله ضد االستعمار 

الوطن العريب  اخلصوص، ومل يبقى نشاطه حمصورا يف نطاق جغرافيا حمدد، بل امتد علـى طـول
دفاعه عن القضا العربية كالقضية  نشاطه يتميز بطابع القومية من خـالل، وأصبح 1وعرضه

  .الفلسطينية ودعوته إىل الوحدة العربية

إن «ولذلك دعا عالل الفاسي األمة العربية واإلسالمية إىل االحتاد ومراجعة النفس قائال:         
أن تراجع حاهلا وجتمع كلمتها وتدخل يف نضال  ااإلسالمية يف مشارق األرض ومغار  علـى األمـة

احلصول على حق تقرير املصري... ومبا أن اإلسالم دين التوحيد فاملسلمون ال تقوم  واحـد مـن أجـل
لفرقة أو يدعو إىل الشقاق...وابتعدوا عن كل ما يؤد قائمتـهم إال إذا توحـدوا وحالتهم اليوم ي 

 أن يعقدوا العزم ا مفتوح والطريق إليها سهل ميسر وما عليهم إالتدعوهم... إىل الوحدة موقنني 
  .2»ويبيتوا النية

ذا احلد، بل جنده يطرح قضية الوحدة العربية وهذا يرجع إىل إميانه  ومل يكتف عالل الفاسي        
العربية كما ذكر سابقا، حيث كان يطمح إىل حتقيق وحدة املغرب العريب يف إطار الوحدة  لوحدة

الوحدة الشاملة، حيث جندها تتخذ عدة تعابري، حيث آمن احلزب الذي يقـوده  اإلسالمية لتحقيق
لعروبـة   م، حيث 1944جانفي11واإلسالم، كما جاء يف ميثاق االستقالل بتاريخ  عـالل الفاسـي 

  
                                                             

، جملة 20، ط1961- 1956املعارضة احلزبية يف املغرب النشأة والتطور، :عبد العزيز عبد الوهاب مد صاحل الكرويـحم1
  225، ص41ة واحلضارة، مجيالدراسة التارخي

  321، املصدر السابق،صاحلركات االستقاللية :عالل الفاسي2
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  1956- 1945يف احلركة الوطنية من  دوره                                  الفصل الثالث: 

طيلة ثالثة عشر قر من الزمن، أي منذ الفتح اإلسالمي لبالد  يقر احلزب أن املغرب دولة مسـتقلة
لتاريخ العريب اإلسالمي دون  املغرب العريب، وهذه داللة واضحة علـى روح التواصل التارخيي املغريب 

عروبته، وجزء ال يتجزأ من الوطن وهو يف ذلك يؤكد أن املغرب عريق يف ،1لتاريخ ملغرب جهل املاضي
 :كد ذلك يف ميثاق جلنة حترير املغرب العريب كما يلي العريب واألمة العربية ،وقد

إلسالم كان ولإلسالم عاش، وعلى اإلسالم سيسري يف حياته املستقلة1-   .املغرب العريب 
  العربية على قدم املساواة مـع بقيـة املغرب جزء ال يتجزأ من بالد العروبة، وتعاونه يف دائرة اجلامعة2- 

  .2األقطار العربية أمر طبيعي والزم

ومن هنا بدأت نواة الوحدة العربية الشاملة تتضح أكثر وخاصة بعدما تشكل مكتب املغرب        
م، وهذا التحول 1947م وجلنة حترير املغرب العريب يف حدود ديسمرب 1947العريب فيشهر فيفري 

النضال املشرتك من أجل حتقيق احلرية واالستقالل لشعوب املغرب العريب قاطبة  وحـدةطورته ظروف 
إلسالم، إذ  لوحدة العربية إال أنه يربطها  لعروبة و وصوال إىل الوحدة العربية، لذلك فهو يؤمن 

مح إسالمية يكون العروبة ويغنيها بروحه ومبادئه حىت تصبح عربية املال يعترب اإلسالم احملتـوى الـذي
العربية "كلنا عرب وكلنا  هالعربية فيؤكد عالل متسكه بقوميت املرامي إنسانية املقاصد، أما القومية

لقومية العربية الصحيحة اليت ال  إلسـالم ربطـا مؤمنون" ولكنه يربط القومية أساسيا، فهو يؤمن 
عند عالل الفاسي اليت تقوم  ترضى بغري اإلسالم بديال، وهذا يعد من أساسيات الفكر الوحدوي

ته األوىل، ولذلك كانت عميقـة اجلـذور، ذات  على أساس املفاهيم اليت حركت حوافز النضال يف بدا
.كما أدرك عالل الفاسي أبعاد الوحدة العربية حبكم انتمائه العريب القومي، حيث كان متعددة أبعـاد

لتعديلاخلبري إىل ميثاق جامعة الدول العرب ينظـر نظـرة لتحليل واملطالبة  ، بسبب عدم دخول 3ية 
مستقلة إليها لتعارض ذلك مع ميثاق اجلامعة، رغم امتداد املغرب العريب طبيعيا  البلدان العربيـة الغـري

ن  إىل املشرق العريب، إضـافة إىل   رابطة اللغة والدين والعادات والتقاليد والتاريخ، لذلك جنده يطالب 
                                                             

 287، املصدر السابق، صاحلركات االستقاللية يف املغرب العريب :الفاسيللتوضيح ينظر: عالل 1
 409، املصدر السابق، صاحلركات االستقاللية يف املغرب العريب :عالل الفاسي2

دف تقوية صف التضامن العريب  لقد مت تكوين جلنة صغرية تضم بعض كبار العاملني يف مصر واملغرب ووضعت مشروع امليثاق3
، املصدر السابق، احلركات االستقاللية يف املغرب العريب :ميثاق جامعة الدول العربية، للمزيد ينظر: عالل الفاسي وتطعيم
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  1956- 1945يف احلركة الوطنية من  دوره                                  الثالث:  الفصل

وكل ما ترجوه البالد املغربية هو أن تضع : «يقول لالعربية فهو  يكون املغرب العريب ضـمن العائلـة
اجلامعات  بتجميع أعضائها لكي تعيش يف رخاء مع الدول ثقتها يف هذه العائلة العربيـة السـعيدة
  .»1األخرى يف ظل حمبة مشرتكة للحرية والسالم

ا تعكس واقع الوعي العريب القوي يف نفـوس املغاربـة،         ويعترب عالل الفاسي هذه الدعوة 
أصبح الكفاح من أجل اجلامعة العربية جزء ال يتجزأ من الكفاح الوطين العام، وأن مراكش  لـذلك

جزء ال يتجزأ من بالد العرب، معتربا أن احلدود املوجودة بني األقطار  العريب وسائر بالد املغرب
دف جتزئة البالد والعباد، ومن هنا غريت مالمح التوجه  االستعمار العربيـة مصـطنعة مـن قبـل

لتايل قطع الطريق أمام االستعمار الذي كان يعمل عمل عزل  الوحدوي القومي عند عـالل الفاسـي و
وقد قارن عالل الفاسي بني الوحدة العربية والوحدة اإلسالمية  ،2ريب عن املشرق العريباملغرب الع

عملي داعيا للخروج بفكرتني إىل حيز الوجود على أساس أن  وربط بينهما ربطا حمكمـا يف حتـرك
هنا  وهو ألخرية ال سبيل لقيامها إال استنادا على األوىل،ا وىل مكملة  للوحدة الثانيـة، وأنالوحدة األ

تقوم على أساس دين أو عقيدة، كما خيتلف مع  خيتلف اختالفا بعيدا مع دعاة القومية العربية اليت
لتضامن اإلسالمي دون اعتبار للعروبة، وهذا ما مييز فكر عالل الفاسي املطبوع بطابع  القائلني 

دف  تتعارض بني عناصرهاالتوازن واجلمع بني العروبة واإلسالم يف منظومـة واحـدة ال تتنـاقض وال
  .3الوصول إىل الوحدة العربية الشاملة

سيسها سنة  ،4وقد اهتمت اجلامعة العربية               م بقضية استقالل الوطن العريب1945منذ 
ا، أو على ا وفود مغاربة داخل جلا حتضا خلصوص اقطار املغرب العريب سواء    صعيد متابعة  و

                                                             
  474نفسه، ص املصدر1
  490، املصدر السابق، صاحلركات االستقاللية يف املغرب العريب:عالل الفاسي2
  187أبو بكر القادري: املصدر نفسه، ص3
سست اجلامعة العربية يوم 4 لقاهرة ، انعقد املؤمتر1945مارس 22تعريف اجلامعة العربية :  سة  م بقصر الزعفران  العريب بر

الوفود العربية على ميثاق اجلامعة العربية واملتضمنة الدول اآلتية مصر ،  حممود فهمي النقراشي رئيس الوزراء املصري وقعت أثناءها
املغاربة يف حركة حترير تونس و اجلزائر من  دور الوطنينيرضا ميموين :  :نظري . السودان ، العراق ، لبنان سور السعودية اليمن
دةاملاجستري يف التاريخ احلديث و املعاصر ، قسم التاريخ ، ، مذكرة لنيل شها اية احلرب العاملية الثانية إىل غاية االستقالل

تنة ،    38م ، ص2012-2011جامعة احلاج خلضر 



50 
 

  1956- 1945يف احلركة الوطنية من  دوره                                  الفصل الثالث: 

خبطورة سياسته و  تطور االستعمار الفرنسي بدور املنطقة والعمل على تعبئة الرأي العام         
الدول العربية وكانت من العوامل  يت القضية املغربية مبكانة هامة يف تفكري جامعةظأساليبه، وقد ح

السياسي وتنسيق العمل بني احلركات املغاربية  سامهت يف إجياد صبغة مشرتكة لتوحيد النضال اليت
ا لقضا التحرر يف البلدان العربية، إذ  لتحقيق مشروع االستقالل هو ظهور اجلامعة العربية ومساند

اصبحت يف هذه الفرتة العواصم األوروبية وخاصة فرنسا إىل القاهرة مبصر اليت  حتول نشاط املغاربة من
لتوحيد  للعديد من الوطنيني الذين لعبوا دورا مهما يف التنسيق والعمل املشرتك من سجل الدعوة قبلة

  .1النضال املغاريب ضمن جبهة قوية متثل اقطار املغرب العريب متثيال حقيقيا

عالل الفاسي بتاريخ  ومن بني هؤالء الوطنيني الذين وصلوا إىل القاهرة زعيم حزب االستقالل       
مر وبعد كلمةم 1947ماي - 25 ترحيبية له  وكان يف استقباله مدير مكتب املغرب العريب احلبيب 

ملكتب العريب مداخلة يف قألقى عبد اخلال إطار ندوة صحفية تدخل  الطريس ممثل املغرب األقصى 
حالة من أوضاع املغرب تقدمي  طلب حينها من عالل الفاسيو يف النشاطات العادية للمكتب، 

عطاء حقوق اقتصادية وعسكرية هلا يف إفريقيا يف  األقصى كما أشار إىل أن فرنسا تسمح ألمريكا 
ا   .2سبيل االحتفاظ مبستعمرا

 وبعد فرتة من وصول عالل الفاسي إىل مصر عرف مكتب املغرب العريب حد مهما وهو       
السياسي  مد بن عبد الكرمي اخلطايب ضيفا على املكتب بعد جلوءهـحلول قائد ثورة الريف املغريب حم

عالل الفاسي لتهيئة  م، فبادر سفراء مكتب املغرب العريب ومن بينهم1947ماي 31ملصر يوم 
مد بن عبدالكرمي اخلطايب إىل مناء بورسعيد ـالظروف للجوءه إىل القاهرة واإلقامة فيها وملا وصل حم

ء  الفاسي وطنية كبرية من بينها عالل وجد يف استقباله شخصيات الذي اخرب من طرف احد اقر
مد بن عبد الكرمي اخلطايب ـالبقاء فيها، فكان جلوء حم مد بن عبد الكرمي اخلطايب الرغبة يفـالزعيم حم

أمال املناضلني املغاربة املوجودة يف القاهرة، حيث عمل عالل الفاسي  إىل مصر واستقراره فيها زاد من
مكتب املغرب العريب وتوسيع أعماله فيها لضرورة حتقيق االستقالل لألقطار  إمناء فكرة على

  بينهم  بعد املداوالت والنقاشات بني األحزاب املغربية ومن ،تونس، اجلزائر، املغرب األقصى)(الثالثة

                                                             
  93املرجع السابق ص:عبد العزيز عبد الوهاب مد صاحل الكرويـحم1
 187املرجع السابق ص :عبد الكرمي غالب2
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  1956- 1945يف احلركة الوطنية من  دوره                                  الفصل الثالث: 

عالن سيس جلنة حترير  احلزب الدستوري احلر وحزب الشعب اجلزائري وحزب االستقالل وانتهت 
لقاهرة من طرف حمم1984جانفي5، يف 1املغرب العريب عبد الكرمي اخلطايب حيث نشر  د بنـم 

مد بن عبد الكرمي اخلطايب رئيس ـانتخاب حم ميثاقها يف أغلب الصحف املصرية واملغربية وبعدها مت
  .2مد بن عبود أمني الصندوقـحماللجنة واحلبيب بورقيبة أمينا عاما هلا و 

العام على  وفعال مثلت جامعة الدول العربية دورا مركز يف تدويل القضا املغربية وحتفيز الرأي        
ا  وفهم مشروعية عدالتها   .االهتمام 

  خالصة الفصل 

واصل عالل الفاسي نشاطه السياسي بعد احلرب العاملية الثانية حيث أصبح أكثر إصرارا على        
مطلب اإلستقالل وتركز نشاط الوطنيني املغاربة  أكثر يف املشرق العريب وذلك لعدة أسباب منها 

سيس اجلامعة نشاطهم السياسي هناك وتنظيم أنفسهم وأيض اتواجد الطلبة املغاربة هناك الذين بدأو  ا 
العربية اليت أصبحت مبثابة الراعي الرمسي هلؤالء املغاربة، وكان عالل الفاسي من بني الوطنيني املغاربة 
الذين يؤمنون بضرورة إجياد تعاون مغاريب من أجل توحيد النضال وتوحيد العمل لذا سعى لتحقيق 

سيس جلنة حترير املغاربة   تهاسيس عدة هيئات وتنظيمات كانت بدايهذا اهلدف من خالل  مع 
اليت أصبح عالل الفاسي أمينا هلا ومنها إنطلق للعمل على تنسيق اجلهود من أجل خلق وحدة 

سيس مكتب األحزاب املغرب فاوضات مغاربية حيث أشرف على امل مع احلكومة الفرنسية من أجل 
لقاهرة،  وواصل جهوده يف حتقيق وحدة املغاربة إىل العريب بباريس مث انضم إىل مكتب املغرب العريب 

  م.   1956غاية حصول بالده على اإلستقالل سنة 
  

  

  

                                                             
 407، املصدر سابق ، ص احلركات االستقاللية يف املغرب العريبعالل الفاسي : 1
 190صاملرجع السابق :أسيم القرقري2
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  اخلامتة

من خالل ما مت عرضه ومناقشته  يف هذا البحث الذي تناولنا فيه شخصية األستاذ عالل          
 :نتائج  نذكرها يف النقاط التاليةالفاسي متكنا من استخالص 

فاس، وعرفت  أن عالل الفاسي من عائلة عربية هاجرت من األندلس حتت اسم اَل اجلد، وسكنت
 عرفت العائلة الفاسية مبسامهتها يف ميادين املعرفة، فكان منهاو  بعائلة الفاسي، أو الفاسي الفهري،

  علماء، ومؤلفون، وقضاة كثريون.

الطلبة  اسرية سياسية، كو  السياسي وهو تلميذ صغري، فكان رئيس أول مجعية بدأ نضاله        
األمة يف  كتسب عالل الفاسي خربته السياسية من خالل دراسته على يد شيوخ وفقهاءا ، القرويني

  .تلك الفرتة، كتقلده العديد من املناصب كالقضاء والتعليم و السياسة

أخذ نضاله السياسي يف بداية عمله عدة جبهات حيث كان يناضل ضد سلطات احلماية وتزعم 
ضل ضد الشعوذة والطرق الصوفية  إلصالحات كتحسني التعليم خاصة يف القرى و املطالبة 

  واإلعتقادات املنحرفة .

ي الذي كان ر بعندما قام املواطنون مجيعهم ضد الظهري الرب  1930اعتقل ألول مرة يف عام       
  حياول أن يفصل العرب عن الرببر يف املغرب من الناحية الدينية والقضائية واالدارية.

آلف من آالنصح واإلرشاد وكان جيتمع حوله وين للتوعية و ن يلقي دروسا ليلية يف جامع القر كا
  املواطنني.

دعوة  الشعوذة من أجالللقد عمل عالل الفاسي على نشر احلركة السلفية اإلصالحية ونبذ        
هلم صدى كبري يف  إىل العقيدة اإلسالمية الصحيحة، إذ كان متأثرا مبجموعة من املصلحني الذين كان

  .مد العريب العلويـالعامل اإلسالمي من بينهم: شعيب الدكايل و حم

 م مع1927سيس اجلمعية السرية من خالل بدأ عالل الفاسي نشاطه السياسي        
الفاسي إىل  ئيسا هلا على الرغم من صغر سنه، وهذا التنظيم أدى بعاللر من الطلبة وانتخب  جمموعة

على الرغم واليت تعرضت للحل  م1934سيس جمموعة من األحزاب من بينها كتلة العمل الوطين 
  إىل حل حزب كتلة العمل  من العراقيل واصل احلزب نشاطه الوطين وهو ما دفع سلطات احلماية
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  اخلامتة

يف أفريقيا  بنفيه إىل الغابون الوطين واعتقلت زعمائه وعلى رأسهم عالل الفاسي الذي قامت
سيس حزب جديد هو احلزب  اواصل مناضلو الكتلة عملهم يف سرية حيث  متكنو ، اإلستوائية من 

إلصالح إىل الوطين. لكن بنشوب احلرب العاملية الثانية تطورت مطالب الشعب املغريب من املطالبة 
الستقالل، وذلك منذ إعالن وثيقة اإلستقالل  م ومن هنا أخذ عالل 1944جانفي  11املطالبة 

مارس  22ستقالله يف اب هذه الوثيقة على أن مت للمغرب الفاسي على عاتقه حتيقيق مطال
  م.1956

ثري احلرب العاملية الثانية أكثر          اصرارا على مطلبلقد أصبح عالل الفاسي  نتيجة 
سيس أنصاره حلزب االستقالل املغريب يف جانفي   1944 االستقالل، وهو ما جتسد من خالل 

لفريج هو احملرك  مد اخلامس، وكان أمحدـورفع عريضة االستقالل إىل سلطات احلماية والسلطان حم
املطالب اليت احلماية رفضت هذه  األساسي للحزب يف غياب زعيمه عالل الفاسي ولكن سلطات

الفاسي من منفاه واصل نشاطه كزعيم حلزب  مد اخلامس. وبعد عودة عاللـحظيت بدعم امللك حم
  .االستقالل

ضل عالل الفاسي  من أجل توحيد مجيع أقطار املغرب العريب بغرض حتقيق        االستقالل  ولقد 
سيس مكتب  الفرنسية منواسرتجاع السيادة الوطنية، إذ اشرف على املفاوضات مع احلكومة  أجل 

لقاهرة، كما استطاع أن  األحزاب املغرب العريب بباريس بعدها انضم إىل مكتب املغرب العريب
، ومل عمليات عسكرية بني املغرب واجلزائر يؤسس جيش حترير املغرب العريب و ذلك عن طريق تنسيق

  امس.مد اخلـيعد إىل املغرب إال بعد إعالن االستقالل وعودة حم

السالم الذي اليرى اي  وكان يعترب عالل يف العامل العريب واالسالمي زعيما للفكر التقدمي املرتبط 
ته يف حل املشاكل االقتصادية واالجتماعية واالنسانية وبني احلياة  تناقض بني االسالم كدين له نظر

  ية املعتمدة على العلم واملعرفة.العصر 
التاريخ من أوسع أبوابه حيث أنه شخصية متعددة اجلوانب، مناضل دخل عالل الفاسي        

عاش حياته كلها ومل يتواىن حلظة دون أن ومثقف ووطين وعريب مسلم،  وسياسي وزعيم ومفكر كبري
  يقوم بعمل أو ينتج فكرة أود يقود حركة أو يكتب كتا أو يوجه شعبا أو يناقش وجياذل ويقنع
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  1956- 1945يف احلركة الوطنية من  دوره                                  الفصل الثالث: 

يف خمتلف الباحثني خمتلف هتمام هذا العمل ان حيظى عالل الفاسي كما نتمىن يف ختام        
  العربية. اجلامعات
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  املالحق
  

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  املالحق
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  1امللحق رقم 

ا عالل الفاسي للجنرال ديغول.مقتطف من الرسالة اليت    بعث 

إن املغرب األقصى املرغم على استمراره يف نظام العصور الوسطى والذي يرغب يف تطور شعبيه مبا « 
طاليا وهو يعتقد أن يوصلت إليه مصر والعراق الميكنه أن يقبل جتديد االحتالل من أملانيا أو إ

ن ترضيه    بتحقيق أمانيه القومية.احلكومة احلقيقة لفرنسا جديرة 

لست أريد أيه اجلنرال أن أحدد يف هذه الرسالة مطالبنا، ولكنين أريد أن أكد أنين شخصيا ال أرغب 
  يف جاه وال مال، إمنا أرغب يف مصاحل وطين وحقوقه.

ا يف ماخيص 5ولرئيس احلزب املبعد منذ   أعوام اليريد إال أن يعرف السياسة اجلديدة اليت ستشدنو
  املغرب األقصى.

أمحله ألميت من نتائج أمتتع به من ثقة الشعب، وفيما س إنين ال أمثل شيئا من ذايت، وإمنا قينيت فيما
  عملكم الرمسي.

إن ليوطي الذي حترتمونه مل يرتكب أخطاء نيوجيس وأمثاله وقد أعراب عن ندمه على كثري من أنواع 
  السياسة اليت إتبعها بنفسه.

من الفرنسيون حركتنا، فإذا كانت سياسة سعادتكم تتفق مع سياستنا حنن فإنه من  ولقد أيد الكثري
  »املمكن يل أن أفعل...

  

  273احلركات اإلستقاللية ، ص :عالل الفاسي
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  املالحق

  2 :امللحق رقم

  

  
  

  ل الفاسي يف االربعينات من عمرهصورة لعال

ر من العلوم اجلارية   343املصدر السابق، ص :عالل الفاسي 
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  املالحق

  3 :امللحق  رقم

  
       

  ة املغربية من بينهم عالل الفاسيزعماء احلركة الوطني

  147املرجع السابق، ص :رضا ميموين
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  املالحق

  4 :امللحق رقم

  
  

  
  

  

  من الصور النادرة للزعيم عالل الفاسي

  

ر من العلوم اجلارية   352املصدر السابق، ص :عالل الفاسي 
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  املالحق

  5 :امللحق رقم

  
  

  صورة للزعيم عالل الفاسي يف اخلمسينات

  

  

  

ر من العلوم اجلارية   354املصدر السابق، ص :عالل الفاسي 
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  قائمة املصادر      

  واملراجع        
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  :املصادر -1
، 1ط مد املؤيد،ـحم :،تر1956-1912املغرب من احلماية إىل اإلستقالل :جورج سبيلمان -1

  .2014منشورات أمل،
اية احلرب الريفية حىت اسرتجاع الصحراء،  :عبد الكرمي غالب -2 ملغرب  ريخ احلركة الوطنية 

 .م2000، 2، الدار البيضاء، مطبعة النجاح اجلديدة، ج3ط
ط  -3 عبد الكرمي غالب : مالمح عن شخصية عالل الفاسي، مطبعة الرسالة للنشر، الر

 م1974املغرب، 
 .1948الفاسي : احلركات االستقاللية  يف املغرب العريب، مطبعة الرسالة القاهرةعالل  -4
 1950.عالل الفاسي : النقد الذايت، املطبعة العاملية، القاهرة،   -5
عالل الفاسي : الدفاع عن الشريعة، حتق : إدريس تراوي، دط، الكتاب املصري، القاهرة  -6

 .2010، رمص
كش من الوجهة التارخيية والقانونية، مطبعة الرسالة، عالل الفاسي : احلماية. يف مرا  -7

 .1948القاهرة،
ط، املغرب، ماي 2معركة اليوم والغد، ط ، :عالل الفاسي -8  .م1999مطبعة الرسالة، الر
ط املغرب،هر القانداء :عالل الفاسي -9  .1959ة، الطبعة األوىل، املطبعة االقتصادية الر

، شركة فاس لطباعة 10عبد الكرمي الفياليل : التاريخ السياسي للمغرب العريب الكبري، ج  -10
 .2006والنشر، القاهرة ،

، الدار البيضاء، 1940إىل 1930أبو بكر القادري، مذكرايت يف احلركة الوطنية املغربية من  -11
 .1992، 1مطبعة النجاح اجلديدة، ج

م  عبد احلميد املرنيسي -12 : احلركة الوطنية املغربية من خالل شخصية عالل الفاسي إىل أ
ط،   .م1978االستقالل، مطبعةالرسالة، الر

، شركة فاس للطباعة  10عبد الكرمي الفياليل : التاريخ السياسي للمغرب العريب الكبري، ج  -13
  . 2006والنشر، القاهرة، 

  املراجع -2

  :الكتب  - أ
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ر املغاربية اجلزائر، تونس، املغرب(:أمحد عبيد- 14  ابن القدمي)التماثل واالختالف يف حركات التحرّ
  .2010للنشر والتوزيع، اجلزائر،

  2010قيا الشرق،يعالل الفاسي إسرتاجتة مقاومة األستعمار، الدار البيضاء افر  :اسيم القرقري - 15

اخلطاب اإلصالحي يف املغرب العريب، التكوين واملصادر، داراملنتخب العريب  :عبد اإلله بلقزيز - 16
  .1997بريوث، لبنان، 

  .، املكتب اجلامعي احلديث، القاهرة2جالل حيي : العامل العريب احلديث واملعاصر، ج - 17

مكتبة ، 1مد اخلامس واليهود املغاربة، تر، علي الصقلي ودمحم كليزمي، طـروبري أطراف، حم - 18
ط،    .م1997املهتدين، الر

، صر احلديث، مركز احلضارة العربيةزكي أمحد الصاحل: أعالم النهضة العربية اإلسالمية يف الع - 19
  .م2001مصر،  القاهرة

-شوقي عطا اهللا اجلمل : املغرب العريب الكبري"من الفتح اإلسالمي إىل الوقت احلاضر﴿ليبيا - 20
  .2007األقصي﴾، املكتب املصري لتوزيع املطبوعات، القاهرة، سنة ،املغرب  -اجلزائر -تونس

ريخ العامل العريب احلديث واملعاصر "من  - 21 شوقي عطاء هللا اجلمل وعبد اهللا الرازق إبراهيم : 
  .العهد العثماين

ط، 3صديق بن العريب: كتاب املغرب، طال - 22   .م1983،دار املغرب اإلسالمي، الر

، 6العقاد: املغرب العريب يف التاريخ احلديث واملعاصر اجلزائر تونس املغرب األقصى، طصالح  - 23
  .1993مكتبة ألجنلو املصرية

ر  - 24 ، مؤسسة عالل من علم اجلاري و الوطنية اخلالدةعبد احلق عزوزي : عالل الفاسي 
  .م2010الفاسي ، فاس املغرب،

: فهرس املخطوطات خزانة مؤسسة عالل الفاسي،  منشورات  عبد الرمحن بن العريب احلريشي - 25
ط املغرب   .عالل الفاسي ،الر

  .2004عبد الغين اليعقويب : الدميوقراطيةوالعلمانية يف املغرب العريب،  - 26
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ت اخلارجية  - 27 م، إفريقيا الشرق، 1851-1947عالل اخلدميي : املغرب يف مواجهة التحد
  ب.املغر 

ب املغرب األقصى بني املاضي واحلاضر،دار القومية للطباعة والنش - 28   .ر، القاهرةفؤاد د

د اخلامس وكفاح املغرب العريب، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة ـحمم:فؤاد مصطفى  - 29
  .مصر

مؤسسة الوطنية للفنون املطبعية ، اجلزائر  ، 2مد الصاحل الصديق: أعالم املغرب العريب، ج ـحم - 30
  .م2008، 

، املركز الثقايف 1مد عبد الكرمي اخلطايب من القبيلة إىل الوطن، طـمد العريب املساري : حمـحم - 31
  .م2012،املغربالعريب ، دار البيضاء

  .8،ج1996، دار الغرب اإلسالم، بروث،1موسوعة أعالم املغرب،ط :مد حجيـحم - 32

  .1972، دمشق،1939-1916ة يف املغربتنظيم احلماية الفرنسي :مد خري فارسـحم - 33

دراسة "د العزيز اليعاليب وعالل الفاسي األبعاد الثقافية والسياسية يف حركيت عب :مد رحايـحم - 34
  .2005جامعة منتوري قسنطينة، سنة  ، مذكرة لنيل شهادة املاجسرت،"رخيية وفكرية مقارنة

املعارضة احلزبية يف املغرب النشأة :عبد العزيز عبد الوهاب الكروي د صاحلـحمم - 35
  .41، جملة الدراسة التارخية واحلضارة، مج20، ط1961-1956والتطور

  1988املغربية، دار إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، سنة ، مد ظريف : األحزاب السياسيةـحم - 36

  .219م،ص2014، الدار العربية للموسوعات، 1طاملغرب العريب املعاصر، :مد علي داهشـحم -37

، الدار العربية للموسوعات، 1املغرب العريب املعاصر، ط :مد علي داهشـحم - 38
  .219،صم2014

مد علي داهش : دراسات يف احلركات الوطنية و االجتاهات الوحدوية يف املغرب العريب، ـحم - 39
  .م2004الكتاب العرب ، دمشق ،  منشورات احتاد
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  .2006ريخ املغرب العريب املعاصر، منشورات جامعة دمشق، :حممود علي عامر - 40
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-2017الوادي، اجلزائر،-اإلنسانية، كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، جامعة الشهيد محة خلضر
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  .2007اجلزائر،
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  رس افهال
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  فهرس األعالم

  16إبراهيم أمحد الكتاين       ص 
  35، 34إريك البون    

  8اجلياليل    أمحد بن 
  20أمحد مكوار    

  16، 9، 8أيب شعيب الدكايل   
، 31، 29، 22، 18أمحد بالفريج         

32 ،33 ،34 ،35 ،38 ،43  
  49، 43بورقيبة حلبيب      

  16، 15، 7مجال الدين األفغانيل      
  28، 27، 26، 17ديغول       

  8املهدي الوزاين    
  35احلسن بن املهدي      

  6راضية        اللة
، 15، 11، 10، 9، 8، 6عالل الفاسي     

16 ،17 ،20 ،21 ،25 ،30 ،34 ،35 ،
38 ،40 ،41 ،43 ،45 ،48 ،49،  

  6عبد الواحد ابن عبد السالم بن عالل فهري  
  8عبد السالم بن عبد هللا الفاسي      

ديس        11عبد اجلميد ابن 
  48، 42، 21عبد اخلالق الطريس      

  49، 48، 42الكرمي اخلطايب       عبد
  15، 9، 8دمحم بن العريب العلوي      

  15دمحم عبده        
، 29، 25، 24، 18دمحم حسن الوزاين     

34  
  

، 30، 29، 28، 21، 19دمحم اخلامس    
31 ،32 ،33 ،34 ،36 ،38 ،40 ،41 ،
43  

  21دمحم بن يوسف      
  15رشيد رضا     
  30روزفلت      

  30     تشرشل
  21لوسيان     
  19ويلسون     

  16شكيب أرسالن      
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  فهرس األماكن والبلدان

  20إسبانيا    
   28، 26إفريقيا    

  33إطاليا      
  28أملانيا     

  35، 32أغادير      
  25، 11أرو      

، 25، 21، 15، 9، 6املغرب األقصى     
30  

  6األندلس     
ط   30، 19، 16، 9      الر

، 45، 43، 42، 33، 23، 11القاهرة       
47  

  36، 35، 32، 19، 18الدار البيضاء      
  34، 29، 28، 26الغابون    

ت املتحدة         38، 33، 30الوال
       33النرويج    
  33السويد    
  40اجلزائر    

   30بريطانيا    
  32بين مالل    

  12بوخارست    
  28    برلني  

، 32، 24، 22، 21، 20، 18ريس     
35  
  

  47بورسعيد      
  43ندونغ     
  33بلجيكا     
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  20، 18، 9تطوان       
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  33، 20سويسرا     
  43، 36، 35، 32، 20، 18طنجة      

، 20، 19، 18، 16، 9، 8، 6فاس     
26 ،32,34  

، 29، 26 ،20، 19، 18، 9فرنسا      
31 ،36 ،37 ،40 ،42 ،47  

  47، 45، 43، 42، 32مصر   
  30، 26، 18مكناس   
  19، 18مراكش  
  38روسيا   
  33هولندا   
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للغة العربية)امللخص  )  

  ه﴾1375-1338م،1956-1920عالل الفاسي ودوره احلركة الوطنية املغربية ﴿

ل الفاسي  نشأ عالل الفاسي يف بيئة علمية بني عائلة عربية عريقة هاجرو من األندلس عرفت 
لعلم واملعرفة، فنشأ متعلما وفقيها، السياسية من خالل خربته اكتسب عالل الفاسي  واشتهرت 

ة وقام بتأسيس جمموعة من األحزاب أمهها كتل دراسته على يد شيوخ وفقهاءاألمة يف تلك الفرتة،
العمل الوطين وحزب األستقالل مما أدى إىل اعتفاله ونفيه عدة مرات، واصل نشاطه السياسي بعد 
الستقالل التام لبلده وعمل على حتقيقه بكافة الوسائل املمكنة  احلرب العاملية الثانية حيث طالب 

  حىت  حتصل املغرب على إستقالله التام.

، املغرب األقصى، السياسة االستعمارية، احلركة الوطنية املغربية، عالل الفاسياملفتاحية :الكلمات 
  ستقاللية.احلركات اإلاإلستعمار، األحزاب السياسية، 

Résumé (français)  

Allal Al-Fassi a grandidans un environnementscientifique au 
seind'uneanciennefamillearabe qui a immigréd'Andalousie, connue sous 
le nom de famille Al-Fassi et connue pour sesconnaissances et 
sesconnaissances,Il a grandiéduqué et jurist,Allal Al-Fassi a acquis son 
expériencepolitiquegrâce à sesétudes aux mains des cheikhs et des 
juristes du pays au cours de cettepériode,Et il a créé un groupe de partis, 
dont le plus important était le Bloc d'action national et le Parti de 
l'indépendance, ce qui a conduit à sacélébration et à son exil à plusieurs 
reprises,Il a poursuivisesactivitéspolitiques après la Seconde Guerre 
mondiale, oùil a exigél'indépendancecomplète de son pays et a œuvré 
pour y parvenir par tous les moyenspossiblesafinque le 
Marocpuisseobtenir son indépendance complete. 

Mots clés:Alal El Fassi, Mouvement national du Maroc, Maroc 
lointain, Politique coloniale, Partis politiques, Colonialisme, 
Mouvements d’indépendance 
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