ع َّ
الل الفاسي وموقفه من التطورات السياسية
والدستورية في المغرب
(1971-1965م)

وداد زايد شرهان الكعبي

المقدمة:
يُعد اَّ
علل الفاسي إحدى الشخصيات البارزة
ف��ي تاريخ المغرب الحدي��ث وال ُمعاصر ِل َما لها
من تأثير كبير ومباش��ر في األوضاع السياسية
والثقافية والعالقات الخارجية للمغرب ،السيَّما
قربة من
وأنَّ��ه م��ن الش��خصيات الب��ارزة وال ُم َّ
دور كبير
الحكومة المغربية آنذاك؛ لذلك كان له ٌ
ومميَّز في التطورات السياسية والدستورية في
المغرب خالل المدَّة (1971-1965م).
محاور رئيسة ض َّمت
سِم البحث إلى أربعة
قُ ّ
ٍ
موقف اَّ
علل الفاس��ي من التطورات السياس��ية
والدس��تورية ،فتطرق المحور األول إلى اَّ
علل
الفاسي ونش��أته الثقافية والسياس��ية ،بينما كان
المحور الثاني قد تن��اول انتفاضة عام 1965م
وموقفه منها ،كما تن��اول المحور الثالث موقفه
من دستور عام 1970م ،وأخيرا ً المحور الرابع
تناول المحاول��ة االنقالبية األولى عام 1971م
وموقفه منها.

(*)

أو ً
ال :ع َّلال الفاسي :نشأته
الثقافية والسياسية
ه��و ُمح َّم��د اَّ
علل ب��ن عبد الواح��د بن عبد
السَّالم بن اَّ
علل بن عبد هللا بن المجذوف الفاسي
ال ِفهري( ،)1ينتس��ب إلى أس��رةٍ عربية هاجرت
من األندلس تحت اسم (آل الجد) ،واستقرت في
ف��اس عام 1460م ،وقد لُ ِقّبت بالعائلة الفاس��يَّة،
عرفت ب ُمساهمتها بميادين المعرفة فكان منها
و ُ
ومؤلّفون وقُضاة كثيرون(.)2
علماء
ِ
ول��د ُمح َّم��د اَّ
علل الفاس��ي ف��ي /20كانون
الثاني1910/م ،أي قبل فرض الحماية الفرنسية
على المغرب بس��نتين ،وكان والده الس��يد عبد
الواح��د الفاس��ي م��ن علم��اء القرويي��ن ويقوم
بالتدري��س في جامعة القرويي��ن University
 ،of al-Qarawiyyinوكان قاضي��ا ً لع��دَّة
س��نوات ،وأمي��ن ع��ام المجل��س العلم��ي ف��ي
القرويي��ن ،توفِّي حينما كان اَّ
علل الفاس��ي في

(*) الجامعة المستنصرية  /كلية التربية االساسية.
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المنفى عام 1941م .التحق اَّ
علل بال ُكتَّاب وهو
دون السادسة من عمرهِ ،ودَ َرس القرآن الكريم،
ث َّم التحق بإحدى المدارس العربية الحرة ،فتعلَّم
فيه��ا العلوم العربية واإلس�لامية عل��ى ي ِد عد ٍد
م��ن علمائه��ا الكبار ،وقد حصل على الش��هادة
العالمي��ة ع��ام 1932م من جامع��ة القرويين،
وبعد تخرج�� ِه وحصول ِه على الش��هادة وإجازة
من والدهِ ،ومن ش��يخيه ُمح َّم��د العربي العلوي
وأبو ُ
ُدرس مادة التاريخ
شعيب الدكالي ،أصبح ي ِ ّ
ع ِمل
اإلس�لامي في جامعة القرويي��ن ،وأيضا ً َ
بكلّية الشريعة التابعة لجامعة
أستاذا ً و ُمحاضرا ً ِ
القرويين بفاس(.)3
كانت فرنسا قد أصدرت مشروعها ال ُمتم ِث ّل
ف��ي الظهي��ر البرب��ري  Berber Dahirف��ي
ن��ص عل��ى الفصل
/16أي��ار1930/م ،ال��ذي
َّ
ف��ي النواح��ي القانونية الش��خصية بين العرب
والبربر؛ وذل��ك بإقامة س��لطتين قضائيتين في
المغرب ،واحدة للعرب وأخ��رى للبربر ،علما ً
أنَّه لم يكن هناك مطلب شعبي ال من العرب وال
من البربر في هذا الشأن(.)4
ظهر اَّ
علل الفاسي في مقدمة الذين تزعَّموا
مقاومة الظهير البربري من أجل ال ُمحافظة على
الوحدة الوطنية للبالد ،وذلك بإلقاء ال ُمحاضرات
وكتابة الش��عر لخدمة هذ ِه المهمة الوطنية ،ذكر
اَّ
علل الفاس��ي في كتاب ِه (النق��د الذاتي) عن هذ ِه
المس��ألةَّ ،
أن الشعب المغربي مر َّكب من أربع ِة
عناص��ر ،ه��ي :الع��رب ،والبرب��ر ،واليهود،
ٍ
واألفارق��ة ،وحينما تعود إل��ى أصولها تجد َّ
أن
عنصر واحد؛
العرب والبربر واليهود كلَّهم من
ٍ
ألنَّهم جميعا ً امتدوا من ُمحيطٍ واحد ،وهو ُمحيط
البحر المتوس��طَّ ،
وأن العنصر الرابع الذي يُعد
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من سبايا أفريقيا السوداء أو مهاجريها قد اختلط
م��ع الثالث��ة إلى ح ِدّ أنَّ��ه لم يعد هن��اك فرقا ً في
الذهنيَّة العامة بين هؤالء وأولئك .إذا ً فالمغاربة
ي ق��د حصل في دائ��رة القومية
هم اتح��ادٌ نوع ٌّ
المغربي��ة( .)5اَّ
فعلل يؤ ِ ّكد على األس��اس المتين
له��ذ ِه الوحدة وهو الدين اإلس�لاميَّ ،
وأن عمق
الش��عور الديني عند المغاربة ه��و الذي جعلهم
يتَّخذون هذ ِه العملية سالحا ً واضحا ً يتسلَّحون ب ِه،
وكانت بداية الكفاح السياس��ي الوطني المغربي
ضدَّ االس��تعمار .صدر الظهير البربري بعد ْ
أن
انتهت حرك��ة المقاومة التي قاده��ا عبد الكريم
الخطاب��ي( )6في الريف ،وظه��ور اإلرهاصات
األولى لحرك��ة اإلصالح في المغرب مع أحمد
بال فريج في الرباط( ،)7اَّ
وعلل الفاسي في فاس،
أدى ذل��ك إلى تجاوب وتكتل بين القوى الوطنية
الموجودة في الميدان ،وكان ذلك أساسا ً لظهور
كتلة العمل الوطني في المغرب(.)8
دفع إصدار الظهي��ر البربري عام 1930م
إلى االتصال بين التنظيمات الوطنية السرية في
مدن المغرب األقصى باألخص في فاس وس�لا
وتطوان ،لغرض تنسيق وتوحيد العمل لمواجهة
عقد اجتماع سري في /23
السياس��ة الفرنس��ية ُ
آب1930/م في الرباط حضره األمير ش��كيب
أرس�لان( ،)9وكتلة العمل الش��مالية متمثلةً بعبد
الخالق الطريس ،وكتلة العمل الجنوبية ال ُمتمثلة
أن ِ ّ
اَّ
بع�َّل�ل الفاس��ي ،وق��د اس��تطاعوا ْ
يوط��دوا
أثر
عالقتهم معاً ،وكان لألمير ش��كيب أرسالن ٌ
كبير في تكوين الفكرة القومية العربية ،ومن ث َّم
فكرة الوحدة القومية(.)10
عرفت بــ(الزاوية)،
فنش��أت جمعية س��رية ُ
مكونة من عش��رةِ أعض��اء ،وفي عام 1931م
َّ

ازداد عدد األعضاء إلى العشرين ،وكان اَّ
علل
الفاس��ي م��ن ضم��ن ال ُمكلَّفين بوض��ع نظامها
عرفت
الداخلي ،وقد ش َّكلت الزاوية خلية أخرى ُ
َّ
بــ(الطائف��ة) وهي المس��توى الثاني من التنظيم
تر َّك��زت مهمته��ا في اإلش��راف على النش��اط
العلن��ي للحرك��ة ،وبلغ ع��دد أعضائها س��تين
عضوا ً( ،)11وقد أُلحقت بها (لجنة ال ُمسافر) كأداةٍ
للتدري��س وربط االتصال بي��ن مختلف الفروع
والجماع��ات( .)12وق��د تش�� َّكلت لجن��ة لوض��ع
المطالب التي يُراد عرضها على السلطات العليا
فيما يخص سياس��ة فرنس��ا تجاه البربر ،وكان
اَّ
علل الفاس��ي من ضم��ن أعضاء ه��ذ ِه اللجنة
التي وضعت المطال��ب ،إذ كانت العريضة في
جوهرها ردَّا ً على السياس��ة الفرنس��ية البربرية
بوج�� ٍه ع��ام والظهي��ر البربري بوج�� ٍه خاص،
وتتلخص المطالب باآلتي:
 إلغ��اء ظهي��ر /16أي��ار1930/م ،وس��ائرالظهائ��ر والق��رارات الت��ي س��بقت والتي
اتخذت في معناه.
 تكوين قضاء مو َّحد يخضع له جميع المغاربة. رب��ط جمي��ع المواطني��ن الدينيي��ن والمدنيينبسلطة السلطان الشخصية.
 لي��س ف��ي المغ��رب دي��ن قومي اَّإل اإلس�لامواليهودية.
 من��ع الهيئ��ات األجنبي��ة وإدارة المعارف مناستعمال وسائل التبشير.
 اللغة العربية هي لغة البالد الرس��مية ،ويجبْ
أن تكون اللغة األساسية في التعليم(.)13
اَّ
ع�َّل�ل الفاس��ي
وف��ي ع��ام 1932م ق��ام
بإلق��اء ُمحاضرا ٍ
ت في جامع��ة القرويين تهدف
إل��ى إيق��اظ الش��عور الوطن��ي ،وتذكي��ر أبناء

الش��عب المغربي بماضيه��م الحضاري العربي
َ��ملت ه��ذ ِه ال ُمحاضرات
واإلس�لامي ،وق��د ش ِ
الس��يرة النبوية ،وتعاليم اإلسالم ،والتاريخ ،مع
توضيح السياسة االستعمارية التي كانت تهدف
للس��يطرة على خي��رات المغ��رب ،وكان لهذ ِه
تأثير كبير عل��ى طلبة الجامعات
ال ُمحاض��رات
ٌ
والثانوية فضالً عن المثقفين رجاالً ونس��اء من
أبناء البالد ،لهذا طلبت اإلقامة العامة الفرنس��ية
من الس��لطان ُمح َّمد الخام��س( ،)14التدخل لمنع
اهتمام
ي
ٍ
هذ ِه ال ُمحاضرات ،ولم يُب ِد الس��لطان أ َّ
لهذا المطلب(.)15
وف��ي كان��ون الثاني 1934م تأسَّس��ت كتلة
العم��ل الوطن��ي برئاس��ة اَّ
ع�َّل�ل الفاس��ي(،)16
واس��تمرت كتل��ة العمل الوطني بانتقاد سياس��ة
فرنس��ا ،ودع��ت إلى تحس��ين أوض��اع البالد،
ومواجه��ة القي��ود المفروض��ة عل��ى الحريَّات
العامة؛ لذلك قامت بإعداد مشروع اإلصالحات
عرف باس��م دفتر مطالب
في أيل��ول 1934مُ ،
الش��عب المغرب��ي ،وقدَّمت��ه للس��لطان وال ُمقيم
العام الفرنس��ي ،تض َّمن ع��دَّة مطالب ،أبرزها:
تطبي��ق معاه��دة الحماي��ة ،وإلغ��اء كل مظاهر
الحك��م المباش��ر ،وتوحي��د النظامي��ن اإلداري
والقضائ��ي الموجودين في مراكش ،وتأس��يس
مجال��س بلدي��ة محلي��ة عل��ى ِغ��رار المجالس
صص��ة للمس��توطنين الفرنس��يين ،وإلغاء
ال ُمخ َّ
الظهي��ر البرب��ري ،واتخ��اذ اللغ��ة العربية لغةً
رسميةً للبالد(.)17
وق��د حاول��ت الكتل��ة االس��تفادة م��ن تغير
الحكوم��ة في فرنس��ا بعد فوز حكوم��ة الجبهة
الش��عبية  popular frontف��ي االنتخاب��ات
التش��ريعية ف��ي أي��ار1936/م( ،)18كلَّفت كتلة
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العمل الوطني محمد حس��ن الوزاني أحد قادتها
البارزين بالسفر إلى باريس في تموز1936/م،
وذلك لش��رح موق��ف الكتل��ة وم��ا تنتظره من
الحكوم��ة الفرنس��ية الجدي��دة الت��ي ض َّم��ت
شخصيا ٍ
ت تتعاطف مع نضال الشعب المغربي،
اَّإل َّ
أن فرنسا تجاهلت مطالب الوطنيين(.)19
ثانيًا :انتفاضة 1965م وموقفه
منها:
ف��ي ع��ام 1965م ب��رزت مش��كلة التعليم
بجان��ب الوضعية ال ُمتأزمة ف��ي جميع الميادين
الس��يَّما الحياة االقتصادية واالجتماعية ،وكر ِدّ
فع ٍل على ذلك قام رجال التعليم بإضرابا ٍ
ت عامة
في الدار البيض��اء ،وذلك في /3آذار1965/م،
وتع��دَّى ذل��ك ليص��ل إلى مدن ف��اس ومراكش
والرباط(.)20
طال��ب الملك الحس��ن الثان��ي(-1929( )21
2005م) من مختلف األحزاب السياسية تأليف
حكوم��ة وحدة وطني��ة في محاول�� ٍة إليجاد ح ٍّل
لتلك األزمة ،إذ تشترك جميع األحزاب في هذ ِه
الحكوم��ة ،اَّإل َّ
أن حزب االتحاد الوطني للقوات
الشعبية كان في طليعة ال ُمعارضين لهذا التوجه،
وساهم بثُق ٍل في تظاهرات الدار البيضاء(.)22
على إثر االصطدام��ات الحاصلة في الدار
البيضاء ،تو َّجه الملك الحسن الثاني للبرلمانيين
ب ،جاء فيه« :كف��وا عن الخطب والكالم
بخطا ٍ
ال��ذي ال ج��دوى في��ه ،وال يمكنكم اإليم��ان ب ِه
بأنفس��كم ،إننا كنا ننتظر منكم القوانين وها نحن
ف��ي بداية الس��نة الثانية من تجربتن��ا والجريدة
الرس��مية لم تنش��ر بعد اَّإل ثالث��ة قوانين ،إنني
أطل��ب منكمْ ...
ضمير
أن تُقيم��وا البرهان على
ٍ
مهن��ي لك��ي تقدم��وا للدول��ة والش��عب قوانين
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جيدة»( ،)23والخطاب يُب ِيّن الصراعات السياسية
بي��ن ال ُمعارض��ة واألغلبية الت��ي خلَّفت أجواء
غير ُمالئمة للممارس��ة السياسية بعد تظاهرات
ال��دار البيض��اء ،ولتجاوز األزم��ة و َّجه الملك
الحسن الثاني في مطلع نيسان1965/م ،رسالةً
إل��ى األحزاب السياس��ية وال ُم َّ
نظم��ات النقابية،
أوج��ز فيها ما آل��ت إليه األوض��اع ،ودعا إلى
الح��وار من أجل برنامجٍ وطني إلنقاذ الموقف،
واعتم��د المل��ك الحس��ن الثاني سياس��ة (القمع
والمفاوض��ات)( ،)24ق��دَّم اَّ
علل الفاس��ي زعيم
حزب االس��تقالل في /19أيار1965/م مقترحا ً
لتعدي��ل قان��ون الصحافة ،ينص بعدم الس��ماح
لألجان��ب بإص��دار الصح��ف ف��ي المغ��رب،
وبالرغم من تقديم االقتراحات ال ُمضادة لل ُملتمس
م��ن قبل أعضاء البرلمان ،فقد صوتوا عليه في
/7حزيران1965/م بـ( )55صوت ضد ()12
صوت ،األمر الذي دفع الملك الحسن الثاني إلى
إعالن حالة االس��تثناء( ،)25اس��تنادا ً ل ُمقتضيات
الفصل ( )35من الدس��تور ،أعل��ن الملك حالة
االس��تثناء (الط��وارئ) التي بواس��طتها أوقفت
نش��اط البرلمان ،وبنا ًء على ما تقدم يمكن القول
َّ
ب
إن فشل التجربة البرلمانية األولى يعود ألسبا ٍ
متعددة ،أهمها(:)26
 .1ملتم��س الرقابة تقدمت ب ِه المعارضة في
/25حزي��ران1964/م ،الذي طالب بطرح الثقة
بالحكوم��ة ،هذا الملتمس عك��س قوة المعارضة
وأعطى انطباعا ٍ
ت عن ضعف األغلبية والحكومة
آن واحدْ ،
وإن لم تحصل الموافقة عليه.
في ٍ
 .2األزم��ة االقتصادي��ة واالجتماعي��ة
التي عبَّ��رت ع��ن خطورتها تظاه��رات الدار
البيضاء(.)27

 .3فش��ل الح��وار بي��ن المؤسَّس��ة ال َملكيَّ��ة
واألحزاب السياس��ية في التواص��ل إلى تكوين
حكوم ٍة جديدة ،ش َّكلت تظاهرات الدار البيضاء
اعتراف��ا ً باألزم��ة السياس��ية واالقتصادي��ة
واالجتماعية التي يمر بها المغرب.
 .4صعوب��ة التوفي��ق آن��ذاك بي��ن تص��ور
المؤسَّس��ة ال َملكيَّة للبرلمان بأنَّه مؤسَّسة سياسية
ضم��ن مؤسَّس��ات النظ��ام الملك��ي ،والمفهوم
ال��ذي تتبنَّ��اه بع��ض عناصر ق��وى المعارضة
السياسية م َّما انعكس ذلك على محدودية اإلنتاج
التشريعي.
لق��د كان موقف اَّ
ع�َّل�ل الفاس��ي من إعالن
حالة االس��تثناء عام 1965م هو الرفض وعدم
قبول ِه ِل َما طبع التعديالت الدستورية الالحقة من
تراجعا ٍ
ت ومناهضة النتهاكات حقوق اإلنسان،
وم��ا عرفه المس��ار الديمقراطي م��ن تعثراتٍ،
س��وا ٌء م��ن تزوي��ر االنتخاب��ات أو الخروقات
الماسَّ��ة بالحريات الفردية والجماعية ،ونضال ِه
من أج��ل الصحافة الوطنية وضم��ان حريتها،
وقد كانت خطاباته في المجالس الوطنية لحزب
االس��تقالل والتقاري��ر المذهبية ف��ي مؤتمرات
الح��زب الوطن��ي الت��ي يعكف عل��ى تحريرها
ب مجمعية تس��تخلص
ش��خصياً ،عبارة ً عن كت ٍ
الدروس من الماضي(.)28
مر اَّ
علل الفاس��ي بم��دَّةٍ أوقفته ع��ن عمل ِه
َّ
السياس��ي ،ففي الس��اعة الس��ابعة والنصف من
مس��اء يوم الخمي��س /23ش��باط1967/م ،كان
عائ��دا ً م��ن الدار البيض��اء إلى الرب��اط ،بقصد
رئاس��ة االجتم��اع األس��بوعي للجن��ة التنفيذية
للح��زب ،فوقع ح��ادث اصطدام للس��يارة التي
كان يركبها مع س��يارةٍ أخرى كانت في عرض

الطري��ق ،إذ اصطدم��ت الس��يارة ف��ي الجانب
األيس��ر من الطري��ق ،وكان لوق��ع االصطدام
أث��ر بالغ بحي��ث اندفع اَّ
علل
والفرمل��ة القوي��ة ٌ
الفاس��ي من مكان�� ِه إلى األم��ام ،وحجبه المقعد
األمامي ،م َّما س��بَّب له كس��را ً ف��ي كتف ِه األيمن
وفي كعب رجله اليُس��رى ،أ َّما الس��ائق الخاص
كسر اَّإل َّ
أن الصدمة كانت
يِ ٍ
له ،فإنَّه لم يُصب بأ ّ
شديدة ً عليه(.)29
على إث��ر الحادث نُق��ل اَّ
علل الفاس��ي إلى
مستش��فى ابن س��ينا بالعاصمة بوس��اطة سيارة
أحد األوربيين ،وب ُمجرد وصوله إلى المستشفى
أُخب��ر الملك بالحادث فأوفد ف��ي الحين عد ٍد من
ال��وزراء ،كان من بينهم نائب رئيس الحكومة،
ووزير الصحة ،ووزير التربية الوطنية ،ووزير
الصناع��ة ،ووزي��ر الدف��اع الوطن��ي ،ووزير
الداخلية ،إذ أبلغوا اَّ
علل الفاسي وأعضاء اللجنة
التنفيذية للحزب ،تأثر الملك بالحادث وأنَّه قرر
نقل اَّ
علل إلى باريس لتل ِقّي العالج هناك(.)30
وف��ي /25ش��باط1967/م ،وص��ل اَّ
ع�َّل�ل
الفاس��ي إلى باريس ،وقد كان األطباء يُشرفون
على حالت ِه الصحية ط��وال رحلة الطائرة ،ولم
تحدث أي مضاعفات أو تعب غير عادي ،وقرر
مجل��س األطب��اء القي��ام بالتحالي��ل الضرورية
والكشف الكامل على جسم ِه ،وبعد ظهور نتائج
التحلي��ل تقرر إجراء عملي�� ٍة جراحية في رجل ِه
اليُس��رى لجبر الكس��ر الذي حدث فيه��ا نتيجة
اإلصاب��ة ،وق��د أُجريت العملي��ة بالفعل وكانت
ناجحة تماما ً(.)31
وتلقَّ��ى اَّ
ع�َّل�ل الفاس��ي س��يالً ضخم��ا ً من
البرقي��ات م��ن جمي��ع أنح��اء العال��م العرب��ي
واإلسالمي ووفودا ً مختلفة تسأل عن صحت ِه ،من
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ضمنها وفدا ً يتكون من شقيق الملك موالي عبد
هللا ووزير الخارجية ،وكان يُس��عد جدا ً بالوفود
الذين يأتون إلى زيارت ِه ،وفي /17آذار1967/م
زاره األخوان م��ن اللجنة التنفيذية للحزب وهم
عبد الخالق الطريس ،ومحمد اليزيدي ،ومحمد
بوس��ته ،ومحمد الدويري وغيرهم من أصدقائ ِه
و ُمحبِّيه ،وقد تابع الملك الحس��ن الثاني بنفس�� ِه
اإلشراف على عالج ِه(.)32
وفي /30أي��ار1967/م ،أعلن األطباء في
أن اَّ
مستش��فى نويب��ي بباريس َّ
علل الفاس��ي ما
أن األطباء يبذلون عنايةً
يزال تحت الرعاية ،إذ َّ
كبي��رة بصحت ِه ،وقد أُجري له فحصا ً باألش��عة
على رجل ِه اليُس��رى ال ُمصابة وتبيَّن َّ
أن الكس��ر
ال��ذي كان فيها ق��د التأم ،وقد اس��تقامت الرجل
نهائي��اً ،لك��ن األطباء ق��رروا ْ
أن يبق��ى إلى /7
حزي��ران وذل��ك لمصلحت�� ِه ،وأج��رى األطباء
فحص��ا ً بالكهرباء ف��ي كتف ِه األيم��ن ،إذ قرروا
له عالج��ا ً طبيعياً ،أ َّما الحال��ة العامة فهي على
أحسن ما يرام(.)33

بين الضيوف يوجين رستو Eugene Victor
2002-1913( Debs Rostowم) نائ��ب
كاتب الدولة في الش��ؤون السياس��ية ،وجوزيف
بالمر مساعد كاتب الدولة في الشؤون األفريقية،
ولوس��يوس باتل مس��اعد كاتب الدولة لش��ؤون
الش��رق األوسط وجنوب آس��يا ،وقد حيَّا اَّ
علل
الفاس��ي ومرافق��ه الس��يد بناني ك ٍّل من الس��فير
األردن��ي ،والقائ��م بأعم��ال لبن��ان ،وأحاط��ت
بالمائدة عدَّة شخصيات مهمة(.)35
اَّ
ع�َّل�ل
وأش��ار المس��تر بالم��ر للرئي��س
الفاس��ي ،بقول ِه« :لقد كانت مناقش��تي لمش��اكل
الس�لام والتنمية مع السيد الفاسي شرفا ً ومدعاة ً
للس��رور ،فقد وجدته ش��خصية متبصرة مثقفة،
وكانت مناقشاتنا قيمة للغاية»(.)36
وق��د عرض اَّ
علل الفاس��ي قضية الش��رق
العرب��ي ،وقضي��ة الصح��راء المغربي��ة،
ووح��دة الت��راب ،وقضية فلس��طين ،وفي /10
أيل��ول1968/م وصل برفقة الوف��د ال ُمرافق له
إلى أرض المغرب(.)37

وفي /28تموز1968/م تو َّجه اَّ
علل الفاسي
إل��ى الواليات المتحدة ليح��ل ضيفا ً على وزارة
الش��ؤون الخارجي��ة األمريكي��ة ضم��ن كب��ار
الش��خصيات التي ت َّم اس��تدعاؤها إلى الواليات
المتح��دة لحض��ور مؤتمر الح��زب الجمهوري
األمريك��ي ،المق��رر عقده ف��ي /5آب ،وخالل
م��دَّة وج��وده بالوالي��ات المتح��دة أج��رى عدَّة
اتص��اال ٍ
ت م��ع كب��ار الش��خصيات األمريكية
والمسؤولين الحكوميين في َّ
القطاعات السياسية
واالقتصادية(.)34

السياسية المؤثرة في الساحة المغربية(.)38

قام الس��فير المغربي في واشنطن باستقبال ِه
بحف��اوة ،إذ أق��ام مأدبةً على ش��رف ِه ،وكان من

ويتض َّم��ن دس��تور ع��ام 1970م تش��كيل
النواب على
برلمان من
ٍ
مجلس واحد هو مجلس َّ
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ثالثًا :موقف ع َّلال الفاسي من
دستور عام 1970م:
بعد خمس س��نوات عاشها المغرب في ظ ِّل
جراء حالة االستثناء (الطوارئ)،
دستور ُمعلَّقَّ ،
ٍ
ب مو َّجه
أعل��ن الملك الحس��ن الثاني في خط��ا ٍ
للش��عب بتاريخ /8تم��وز1970/م ع��ن انتهاء
حالة االس��تثناء وعودة البالد للحياة الدستورية،
َّ
دستور جديد ش َّكل مفاجأة لألحزاب
وأن إعالن
ٍ

عك��س الدس��تور الس��ابق (1962م) الذي يقر
بوجود مجلس��ي (النواب وال ُمستش��ارين)ْ ،
وأن
تكون مدَّة مجلس النواب س��ت سنوات بدالً من
أربع سنوات(.)39
وإلى جانب إبقاء المبادئ والمؤسَّس��ات ،اَّإل
َّ
أن الدس��تور الجدي��د جاء بتغيي��را ٍ
ت مهمة عن
ن��ص دس��تور 1962م ،فعلى صعي��د التطور
الديمقراطي س�� َّجل هذا الدستور تراجعا ً كبيراً،
فهو عزز من س��لطات الملك ،وقلَّل من الموقف
السياس��ي لرئي��س ال��وزراء ،واس��تبدل الملك
بمجلس واحد بدالً من مجلسين(.)40
البرلمان
ٍ
طرح الملك الحسن الثاني الدستور على الشعب
لالس��تفتاء عليه في /19تموز1970/م ،واتخذت
األحزاب السياسية بهذ ِه المناسبة موقفا ً مو َّحدا ً هو
مقاطعة االس��تفتاء الشعبي على الدستور الجديد،
بعد ْ
أن ظهر فيه تراجع كبير بالنسبة لدستور عام
1962م ،وقد كان اإلجماع الوطني انطالقةً كبرى
لتدعيم الرأي الشعبي في الموضوعات المصيرية
كموضوع الديمقراطية(.)41
و َّجه اَّ
علل الفاس��ي رئيس حزب االستقالل
َّ
والمنظم��ات
دعوت��ه إل��ى جمي��ع األح��زاب
والشخصيات السياسية ال ُمعارضة التخاذ موقفٍ
مو َّح��د اتج��اه االنتخاب��ات ،وكان لتل��ك الدعوة
االس��تجابة الس��ريعة لدى ع��د ٍد م��ن األحزاب
َّ
والمنظمات السياسية ،فقد أعلن حزب االستقالل

المتمث��ل ف��ي ش��خص اَّ
علل ال��ذي أيَّد دس��تور
1962م ،عن معارضت ِه لدستور 1970م(.)42
وأيض��ا ً أعل��ن اَّ
مؤتمر
ع�َّل�ل الفاس��ي ف��ي
ٍ
«إن حزبه ال يمك��ن ْ
صحف��ي ،قائ�لاًَّ :
أن يقبل
باإلصالحات الدس��تورية الت��ي وضعها الملك،

والت��ي من المؤ َّك��د ْ
أن يتم تب ِنّيها في االس��تفتاء
الع��ام ،وم َّما يذكر َّ
أن حزب االس��تقالل وجميع
األحزاب السياسية الرئيس��ة األخرى والهيئات
برلم��ان وطني له
الع َّمالي��ة يدعون إل��ى إيجاد
ٍ
صالحي��ات واضح��ة» ،وأضاف قائ�لاً« :إذا
كان حزب االس��تقالل سيُرش��ح ممثلين عنه في
االنتخاب��ات العامة ليُعطي إش��ارة للس��لطة َّ
بأن
ال ُمش��اركة في برلم��ان 1963م كان على أمل،
فقد جاء دس��تور 1970م أس��وأ ف�لا يُبرر لتلك
المشاركة»(.)43
وم��ا ْ
أن ت�� َّم اإلع�لان ع��ن تحدي��د موع��د
االنتخاب��ات التش��ريعية م��ا بي��ن /28-21
آب1970/م ،حتَّ��ى أعلنت األحزاب السياس��ية
المغربي��ة موقفه��ا م��ن االنتخاب��ات بي��ن مؤي ٍد
ومع��ارض ،وم َّم��ا دف��ع بالق��وى السياس��ية
المعارض��ة إلى توحي��د عمله��ا لمواجهة الذين
يريدون عدم اس��تقالل الب�لاد ،ولذلك أُعلن في
الشهر نفس ِه عن توحيد َّ
خطة العمل بين الحزبين
الرئيسين (حزب االس��تقالل ،واالتحاد الوطني
للق��وات الش��عبية)( .)44ونتيج��ةً لذلك تأسَّس��ت
الكتل��ة الوطنية ف��ي /22تم��وز1970/م ،وقد
بيَّن الحزبان المعارض��ان ضمن برنامج الكتلة
الوطني��ة معالج��ة القضاي��ا اإلداري��ة ،وتحقيق
اإلص�لاح الزراعي ،وتأمي��م البُنى االقتصادية
المهم��ة في البالد ،وتحس��ين التعلي��م ،إذ قامت
الكتلة الوطنية بمقاطع��ة االنتخابات (/28-21
آب1970/م)(.)45
إن تأسيس الكتلة الوطنية أ َّ
َّ
شر حقائق متعددة
للرأي العام ،أهمها(:)46
َّ .1
إن الوض��ع السياس��ي واالقتص��ادي
واالجتماعي في المغرب لم يعد يحتمل النضال
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الحزب��ي ،بالمفهوم ال��ذي أعط��ى للحزبية في
المغ��رب منذ بداية ع��ام 1959م ،وإنَّما يتطلَّب
النضال الوطني للمفهوم الذي اكتس��بته الوطنية
منذ نشأتها في المغرب كتح ٍد للحماية.
 .2الش��عب نفس��ه يج��ب ْ
أن يتَّح��د ح��ول
أه��دافٍ أساس��ية لبنائ ِه االقتصادي والسياس��ي
واالجتماع��ي حتَّ��ى يمكنه ْ
أن يوق��ف التدهور،
ْ
وأن يتحدَّ االنهيار.
 .3الش��عب بعد تأس��يس الكتلة أخذ يش��عر
بأهميت ِه في القيام بدور ِه الكامل في تطور البالد،
وال ُمساهمة في الحياة السياسية الوطنية.
 .4انع��دام الضم��ان الديمقراط��ي الذي ال
يمكن من دون ِه ْ
أن يتحقَّق حكم سليم يتجاوب مع
الجماهير وذو فعالي ٍة في معركة البناء الوطني.
المحاولة االنقالبية األولى عام
رابعًاُ :
َّ
1971م وموقف علال الفاسي منها:

في يوم /10تموز من عام 1971م ،وعندما
كان الملك الحس��ن الثاني يُقيم حفالً بمناسبة عيد
الشباب الذي يصادف ذكرى عيد ميالده ،فوجئ
المل��ك بمحاول�� ٍة انقالبي��ة قادها خمس��ة ضبَّاط
لقل��ب نظ��ام الحكم ف��ي المغرب وإقام��ة نظام
جمهوري(.)47
كان عل��ى رأس قي��ادة االنق�لاب الجن��رال
محمد المذبوح ،والعقيد محمد عبابو ،اللذان اتفقا
في البداية على تنفيذ ال ُمحاولة االنقالبية بنصب
كمي��ن على طريق الموكب الملكي الموجود في
ٍ
مدين��ة فاس إلى الحاجب ف��ي /14أيار من عام
1971م لحضور المناورات العس��كرية هناك،
وف��ي اللحظة األخيرة من تنفيذ المحاولة قرروا
َّ
الخطة والتحضير لمحاول ٍة أخرى(.)48
إلغاء
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وكانت محاول��ة االنقالب الالحقة في قصر
الصخي��رات ،ومن أجل تنفيذه��ا اعتمدت قيادة
الحرك��ة في َّ
خطتها على اَّ
الكلّية
طلب مدرس��ة ِ
الكلّية
العسكرية في (هرمومو)( ،)49إذ قام مدير ِ
العقي��د محمد عبابو بإعداد اَّ
طلبها البالغ عددهم
أل��ف وأربعمائ��ة طال��ب باالس��تعداد إلج��راء
مناورةٍ عسكرية بالذخائر الحيَّة في موقعٍ يُس َّمى
(بن س��ليمان) يقع بين الرب��اط والدار البيضاء،
ِّ
وزعوا على خمس وعش��رين مجموعة ،ولك ِّل
مجموع ٍة قائد ،وقد اس��تُثمرت ال ُمناورة كذريع ٍة
لتموي��ه وتضليل َّ
الطلبة بقص��د تنفيذ االنقالب،
وتجه��زوا بثمانية أطن��ان من الذخي��رة الحيَّة،
الس��تخدامها في المناورة خ�لال عملية الهجوم
على القصر والسيطرة على المراكز المهمة(.)50
وقد اس��تطاع قائد االنق�لاب الجنرال محمد
عبابو المذب��وح من إقناع الملك الحس��ن الثاني
بنزع الس�لاح من الحرس الملكي يوم االحتفال
بعيد ميالد ِه والذي يص��ادف يوم تنفيذ ال ُمحاولة
أن ك َّل ش��يءٍ آمن ،وقال له َّ
االنقالبية بح َّجة َّ
بأن
إبقاء الس�لاح بأي��دي الحرس الملكي ق��د يُع ِ ّكر
صف��و الف��رح والس��رور إذا قام بع��ض رجال
الحرس بإطالق النار ابتهاجا ً باالحتفال(.)51
اَّ
الكلّية العس��كرية بقي��ادة العقيد
قام
ط�َّل�ب ِ
عباب��و باقتح��ام قصر الصخي��راتُ ،ح��دِّد لهم
أهداف إطالق النار ،وكان الهدف الرئيس منها
المائدة التي يجلس عليها الملك الحسن الثاني مع
كبار ضيوف��ه ،إذ أُلقيت قنبلة يدوية عليها ردَّها
قب��ل انفجارها( )52الحبي��ب بورقيبة االبن ،أدت
إلى س��قوط عد ٍد م��ن القتل��ى والجرحى ،وكان
ف��ي مقدمة الجرحى ش��قيق المل��ك موالي عبد
هللا ،وم��ن القتلى طبيب الملك الخاص ،وس��فير

بلجيكا ،وبعض كبار الجنراالت من الشخصيات
الحاضرة ف��ي االحتفال ،وخالل س��اعا ٍ
ت قليلة
تم َّك��ن المتم��ردون من الس��يطرة على القصر،
وقامت جماعة أخرى من المتمردين باالستيالء
َّ
المحط��ة المركزية لإلذاع��ة والتلفزيون
عل��ى
بر أمواجها اس��تيالء الجيش
المغربية ،أعلنوا ِع َ
على الس��لطة وعلى مراكز إس��تراتيجية أخرى
أن اَّ
ف��ي العاصمة الرباط ،والجدير بالذكر َّ
علل
الفاسي قد نجا من تلك األحداث(.)53
وفي أثناء وجود الملك ووزرائ ِه في إحدى
الحج��رات التقى ب ِه محمد المذب��وح الذي كان
يعل��م بمكان وجود ِه وأخب��ره بحصول مؤامرة
انقالبي��ة ض��دَّه وأعلم��ه أنَّ��ه م��ن المؤيدي��ن
للحرك��ة ،وطلب منه التن��ازل عن العرش ،أما
العقيد محمد عبابو ال��ذي نفَّذ العملية االنقالبية
أصر على إعدام الملك م َّما أدى إلى احتدام
فقد
َّ
الخ�لاف م��ع المذبوح ح��ول مصي��ر الملك،
وتس��بَّب ذلك ف��ي مقتل الجن��رال المذبوح قائد
الحركة على ي ِد أح��د مرافقي محمد عبابو(،)54
وقُتِل عبابو على ي ِد أحد الجنود عندما اكتش��فت
خيانته ضدَّ الملك(.)55
يُع��زى س��بب فش��ل االنق�لاب بالرغم من
س��يطرة المتآمرين التا َّمة على زمام األمور إلى
َّ
الخطة وعدم اتفاق قياداتها
االرتج��ال في وضع
ُمس��بقا ً عل��ى عد ٍد م��ن القضايا الس��يَّما مصير
المل��ك ،وف��ي اليوم نفس�� ِه تم َّكن الملك الحس��ن
الثاني وبمس��اعدة القوات ال ُمس��لَّحة الملكية من
اس��تعادة زمام السلطة ،وفي الليلة نفسها أعلنت
إذاع��ة طنج��ة وبعده��ا اإلذاع��ة المركزية في
الرباط عن فشل ال ُمحاولة االنقالبيةَّ ،
وأن الملك
م��ا زال على قيد الحياة ،وأنَّه س��يُزاول مهمات ِه
بطريق ٍة عادية(.)56

كش��فت مؤام��رة الصخي��رات ع��ن وجود
اس��تياء داخل المؤسَّسة العس��كرية اتجاه النظام
الملكي الذي اعتمد على تلك المؤسَّس��ة في أثناء
غياب القوى السياسية ،والسيَّما بعد إعالن حالة
االستثناء ،وإيقاف عمل البرلمان ،واللجوء إلى
الحكم العسكري(.)57
كان عل��ى المل��ك ْ
أن يت��دارك تل��ك األزمة
الت��ي بدت تعصف بالنظام وإيجاد الحل لها ،بما
يقوي ش��رعية المؤسَّس��ة الملكي��ة التي أصابها
الضع��ف ،لهذا كان من الضروري إبداء اهتمام
أشد رعاية للمؤسَّس��ة السياسية وإجراء التجديد
لسلطة الملك(.)58
بيَّ��ن الملك ف��ي خطاب�� ِه الذي ألق��اه في /4
آب1971/م ،أبع��اد تلك المؤامرة ،بالقول« :ال
يمكن ْ
أن يُطلق جنائيا ً على الش��يء الذي ارتكبه
أولئك الناس اسم مؤامرةَّ ،
إن ما وقع بالصخيرات
ال يمكن وصفه اَّإل أنَّه محاولة اختالس الس��لطة
واغتصابها وهو ليس بمؤام��رة؛ َّ
ألن المؤامرة
يكون لها ما يس��بقها من تجهي��ز وما يتبعها من
برامج وما لها من حلفاء وأصدقاء ،وما لها من
ت ترتكز عليه��ا» ،وأ َّكد كذل��ك َّ
ق��وا ٍ
«إن الذين
ُ
ناس
أرادوا اختالس الس��لطة في الصخيرات ،أ ٌ
ال برنامج لهم وال مبدأ وال َّ
خطة عمل وال حلفاء
وال مس��اعدون وال ق��وات سياس��ية وال نقابية،
يمكن ْ
أن يعتمدوا عليهم»(.)59
وكان ر ِدّ فع��ل المل��ك عل��ى مؤام��رة
الصخي��رات ،قيام��ه بإج��راء تعدي�� ٍل وزاري
برئاس��ة محم��د كري��م العمران��ي( ،)60وتعيين
الجن��رال أوفقير بمنصب وزي��ر الدفاع ،والبدء
بحمل�� ٍة إعالمي��ة وإداري��ة في مهاجمة الفس��اد
الموج��ود ف��ي الجه��از اإلداري للدول��ة ،وق��د
��م المتورط��ون ف��ي المحاول��ة االنقالبية،
ُحو ِك َ

غ ل
ما يف ةيروتسدلاو ةيسايسلا تاروطتلا نم هفقومو يسافلا لَّالع

227

وأُعدم تس��ع جن��راالت من قادته��ا( .)61وتجدر
اإلش��ارة إلى تصرف الملك الحسن الثاني بشأن
الوضع السياسي في المغرب بعد فشل االنقالب
العسكري ،إذ يمكن مالحظة ذلك كاآلتي(:)62
 عدم إعالن حالة الطوارئ. بقي��ت األح��زاب ال ُمعارض��ة وصحفه��انشطةً وتتمتَّع بحريتها ،وكان من نشاطها توجيه
نقد سلبي للنظام.
 الحوار كان مستمر بين الملك والمعارضةعن طري��ق قادتها ،بما فيها المعارضة المتأثرة
بالماركسية .Marxism
 تجميد نش��اط مجلس النواب ،مع أنَّه مؤيدلسياست ِه ،وإيقاف العمل بالدستور دون ْ
أن يُعلن
ذلك ،ووضع المغرب تحت ظ ِّل حالة االستثناء
دون ْ
أن تُعلن رسميا ً(.)63
وقد تجلَّى ذلك في عزم الملك على فتح باب
الح��وار مع األحزاب السياس��ية لل ُمش��ارك ِة في
أن نظام الحكم ال يمكن ْ
الحك��م ،بعد ْ
أن ظهر َّ
أن
يس��تمر من دون األحزاب السياس��ية ،ولتحقيق
ذل��ك دع��ا إل��ى الح��وار وتصحي��ح األوضاع
السياس��ية للوصول إلى الحلول الناجعة لتجاوز
األزمة الدس��تورية التي يم��ر بها المغرب ،بعد
ْ
أن أدرك َّ
أن االس��تناد إلى المؤسَّس��ة العسكرية
خطر كبي��ر ،م َّما يتطلَّب
لوحده��ا ينطوي على
ٍ

إقرار مؤسَّسا ٍ
ت ديمقراطية حقيقية تم ِ ّكن الشعب
من ممارس ِة حقوق ِه(.)64
اَّإل َّ
تكلّل بالنجاح بسبب
أن محاولة الحوار لم ِ
اعت��ذار قادة الكتل��ة الوطنية الت��ي من ضمنهم
اَّ
علل الفاس��ي ،عن المشاركة في الحكومة التي
عرضها عليهم الملك الحسن الثاني(.)65
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دراسات تأريخية العدد 47 /

الخاتمة:
توصلت الدراس��ة إلى بعض االستنتاجات،
وهي:
 .1نشأ اَّ
علل الفاسي نشأة ً عصامية ،جامعا ً
بين ال ِعلم الدين��ي والحماس الوطني ،فهو زعيم
وطني من��ذ َّ
أن كان طالباً ،وم��ن كبار الخطباء
والعلماء والشعراء المغربيين.
اَّ
لع�َّل�ل ال��دور الب��ارز في التصدي
 .2كان
لالستعمار الفرنس��ي ومحاربتهم بك ِّل الوسائل،
وأهمه��ا نش��ر التعلي��م وتنظيم َّ
قطاع��ات األ َّمة
للعم��ل الجماعي وخوض المعارك السياس��ية،
فعارض منح الفرنس��يين اس��تغالل مدينة فاس،
لشق
وعارضهم حين أصدروا الظهير البربري ّ ِ
صفوف الع َّم��ال المغربيين عام 1932م ،وهذا
أن اَّ
علل الفاس��ي كان ن��دا ً قويا ً
م��ا ي ُِدلّ��ل على َّ
لسياسة فرنسا االستعمارية في المغرب.
 .3ع��اش اَّ
علل الفاس��ي الحي��اة بديناميكي ٍة
أكس��بته ش��خصيةً ذات أبع��اد (الوطن��ي،
والمناض��ل ،والمف ِ ّك��ر ،والعال��م ،والكات��ب،
والش��اعر ،والخطيب) فهو م��ن نماذج زعماء
الث��ورات الكبرى الذين ال يناضلون من منطلق
عاطفي أو فلس��فيَّ ،
ألن فكرة الوطني شمولي،
لذلك كانت الوطنية هي مفتاح شخصيته ،ولع َّل
ال��ذي جع��ل وطنيت��ه صلب��ة أنَّ��ه درس تاريخ
المغ��رب وجغرافيت��ه وموقعه اإلس��تراتيجي،
فالوطنية عنده هي اإلنسانية.
 .4مثَّ��ل اَّ
علل الفاس��ي نضال الش��عب من
أج��ل اس��تكمال االس��تقالل باس��ترداد المناطق
ال ُمغتصب��ة ،وإحالل الحكم الديمقراطي الس��ليم
ف��ي الب�لاد ،والتحري��ر الثقاف��ي واالقتصادي،
وإق��رار اللغ��ة العربية لغةً رس��مية األولى في

التعليم وواحدة دون االزدواج في اإلدارة.
 .5يُع��د اَّ
ع�َّل�ل الفاس��ي م��ن أه�� ِ ّم محاور
السياس��يين الذين عارضوا الدس��اتير المغربية
والت��ي ال تتواف��ق م��ع مصالح الش��عب ،فكان
معارضا ً لبعض الدس��اتير التي تُعطي الحكومة
السلطة ال ُمطلقة على الشعب ،وحاول ْ
أن يُضفي
على تل��ك الدس��اتير أن��واع الحري��ات كحرية
الصحافة والفكر.

األس��بان قاده��ا بع��د وف��اة وال��د ِه 1920م ،وقات��ل
مشرفة .أسَّس جمهورية الريف عام
األسبان بمعارك ِ ّ
1921م ،اضطر إلى االستس�لام في عام 1926م،
ونُفي إل��ى جزيرةٍ ف��ي المحيط الهن��دي ،توفِّي عام
1963م .للمزي��د ،يُنظ��ر :العلم��ي ،محم��د ،زعيم
الريف محمد عبد الكريم الخطابي( ،الدار البيضاء،
مطابع دار الكتاب1968 ،م) ،ص ص.23-15
( )7أحم��د ب�لا فريج :هو أحمد بن عبد الس�لام بن أحمد
بال فريج ،ولد في /5أيلول1908/م في الرباط ،تعلَّم
في مدرس�� ٍة قرآنية لكن لمواهبه العقلية دخل مدرسة

الهوامش:

غورو في الرباط ،وتابع دراس��ته في جامعة القاهرة

( )1العقي��ل ،عبد هللا عقيل س��لمان ،م���ن أعالم الدعوة

وتتلم��ذ عل��ى يد خيرة أس��اتذتها ،أمثال طه حس��ين

والحركة اإلس�ل�امية المعاص���رة ،ط( ،2القاهرة،

(1973-1889م) ،وانتق��ل إل��ى باري��س لدراس��ة

د.ت ،).ص.73

اآلداب والحقوق في الس��وربون  Sorbonneونال
دبلوما ً في الدراس��ات العليا ،وساهم في تحرير مجلَّة

( )2الس��عيد ،حس��ين ،مشاعل في العتمة ..إضاءات عن
رواد الوعي اإلسالمي الحديث( ،بغداد2010 ،م)،
ج ،1ص.392
( )3غ�لاب ،عب��د الكري��م ،مالمح من ش���خصية اَّ
علل
الفاسي( ،الرباط ،مطبعة الرسالة ،د.ت ،).ص،14
ص.200
(َّ )4
القطان ،لقمان صالح أحمد ،سياس���ة فرنس���ا تجاه
البرب���ر وأثره���ا في الحرك���ة الوطني���ة المغربية
(1963-1930م)( ،بغداد2009 ،م) ،ص.50
( )5الفاس��ي ،اَّ
علل ،النقد الذاتي ،ط( ،5الرباط ،مطبعة
الرسالة1979 ،م) ،ص.254
( )6عب��د الكري��م الخطاب��ي :ولد في قرية أجدير ش��مال
المغ��رب ف��ي ع��ام 1882م ،تعلَّ��م اللغ��ة العربي��ة
وأص��ول الدين على يد والد ِه وحفظ جزء من القرآن
الكريم ،دَ َرس بمدرس��ة الصفَّاري��ن في فاس ،ث َّم في
عمِ ل
جامع��ة القرويي��ن للم��دَّة (1909-1905م)َ ،
معلِّما ً وقاضيا ً في مليلة حتَّى عام 1913م ،وبس��بب
��جن م��ن األس��بان حتَّى عام
اتصاالت�� ِه باأللم��ان ُ
س ِ
ً
َّ
1915م ،وع��اد بعده��ا قاضي��ا في مليل��ة حتى عام
1919م ،وحَّد صف��وف القبائ��ل المغربية لمواجهة

(الع��رب) ،وتأس��يس ح��زب االس��تقالل 1944م،
تع��رض لالعتقال س��نة 1944م إث��ر توقيع ِه بوثيقة
االس��تقالل ،أصبح وزيرا ً للخارجية بعد االس��تقالل
عام 1956م ،ث َّم رئيسا ً للحكومة عام 1958م ،توفِّي
عام 1990م .يُنظر :الس��امرائي ،أحمد عبد الس�لام
فاضل ،أحمد بال فريج ودوره في السياسة المغربية
حتَّى ع���ام 1972م( ،ع َّمان ،دار جلي��س الزمان،
2016م) ،ص ص.35-31
( )8يحي��ى ،ج�لال ،المغرب الكبي���ر ..الفترة المعاصرة
وحركات التحرير واالستقالل( ،الدار القومية للطباعة
والنشر1966 ،م) ،ج ،3ص ص.1095-1094
( )9األمير ش��كيب أرسالن :ولد في قصبة الشويفات في
جبل لبنان عام 1869م ،وهو أديب وكاتب وش��اعر
وم��ؤرخ وسياس��ي ،ب��دأ حيات��ه السياس��ية في عهد
الدولة العثمانية ،وبعد الحرب العالمية األولى توجَّه
باهتمام ِه السياس��ي نح��و القضايا العربي��ة .للمزيد،
يُنظ��ر :الحس��ناوي ،ظاه��ر محمد صكَر ،ش���كيب
أرس�ل�ان ودوره السياس���ي (1946-1869م)،
رس��الة ماجستير غير منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة
بغداد1990 ،م ،ص ص.13-11
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( )10وادي ،خيري��ة عب��د الصاح��ب ،الفك���ر القومي

ومحم��د بن حس��ن الوزان��ي .يُنظر :الن��دو ،روم،

ف���ي المغرب العربي( ،بغداد ،دار الرش��يد للنش��ر،

مراكش بع���د االس���تقالل ،تعريب :خي��ري حماد،

1982م) ،ص ص.152-151

(بيروت ،دار الطليعة1961 ،م) ،ص.34

( )11وكان من أعضائها أيضاً :أبو بكر القادري ،وسعيد
حج��ي ،وإبراهي��م الكتَّان��ي ،وعب��د الجلي��ل القباج،

( )17الفاس��ي ،الحركات االس���تقاللية في المغرب ،ص
ص.195-190

ومحم��د الفاس��ي ،ومحم��د داوود ،ومحم��د غيالن.

( )18ش�� ّكِلت حكوم��ة الجبه��ة الش��عبية الفرنس��ية عام

(الدار البيضاء ،مطبعة أفريقيا الش��رق1992 ،م)،

1936م برئاس��ة االش��تراكي الفرنس��ي لي��ون بلوم
 ،Leon Blumوض َّم��ت مجموع��ةً م��ن األحزاب

يُنظر :محمد ،ظريف ،األحزاب السياسية المغربية،
ص.14

الديمقراطي��ة ،ومنه��ا الحزب االش��تراكي بزعامة

( )12كانت لجنة المس��افر تتش�� َّكل م��ن أربعة أعضاء،
وهم :اَّ
علل الفاس��ي ،ومحمد اليزي��دي ،وعمر عبد

بلوم ،والحزب الش��يوعي الفرنس��ي .وكانت أهدافها
إعطاء الشعوب حقَّها في االنتخابات للمجالس البلدية

الجليل ،ومحمد غ��ازي .يُنظر :اَّ
غلب ،عبد الكريم،

والع َّمالي��ة .يُنظر :ف��ؤاد ،محم��د ،أوربا من الثورة

تاريخ الحركة الوطني���ة بالمغرب( ،الدار البيضاء،

الفرنس���ية إلى العولمة (االقتص���اد ،اإليديولوجيا،

مطابع الشركة المغربية1976 ،م) ،ص.14

األزمات)( ،بيروت ،دار المنهل اللبناني2010 ،م)،

اَّ
ع�َّل�ل ،الح���ركات االس���تقاللية ف���ي
( )13الفاس��ي،
المغرب العربي( ،المغرب ،دار الطباعة المغربية،
1948م) ،ص.146
(ُ )14مح َّم��د الخام��س :وهو ُمح َّمد بن يوس��ف ،ولد في
القصر الس��لطاني بفاس عام 1911م ،وتولَّى والده
الحك��م ث َّم انتق��ل معه إل��ى الرب��اط ،ودَ َرس القرآن
الكريم واللغتي��ن العربية والفرنس��ية ،وأظهر تفوقا ً
توج س��لطانا ً عام 1927م ،ولُقِّ��ب بـ( ُمح َّمد
عالي��اًِ ّ ،
الخام��س) ،تق��رب من الوطنيي��ن ف��ي الثالثينيات،
وبدأ يعارض السياس��ة الفرنس��ية ف��ي البالد ،وأدى
دورا ً مهما ً في بناء الدولة بعد االس��تقالل ،توفِّي عام
1961م .للمزي��د ،يُنظر :بنيَّان ،عبد الجليل مزعل،
الملك مُحمَّد الخامس ودوره السياسي في المغرب
األقصى حتَّى عام 1961م ،رس��الة ماجس��تير غير
منش��ورة ،الجامع��ة المس��تنصرية ،كلِّي��ة التربي��ة،
2004م ،ص.8

ص.104
( )19الفاس��ي ،الح���ركات االس���تقاللية ف���ي المغرب،
ص.162
( )20الرفاغ��ي ،عب��د الحفي��ظ وآخ��رون ،البداي���ات
(1965-1955م) ..التجرب���ة الديمقراطي���ة في
المملكة المغربية( ،القاهرة ،دار المس��تقبل العربي،
1987م) ،ص.119
( )21الحس��ن الثاني :ولد /9تم��وز1929/م في القصر
الملك��ي ف��ي الرب��اط ،دَ َرس وتعلَّ��م االبتدائي��ة ف��ي
المغرب ،وبدأ عمله السياسي منذ 1943م بحضور ِه
م��ع وال��ده االجتماع��ات ،أكم��ل تعليم��ه بالمعه��د
المولوي ،ث َّم دَ َرس الحقوق في فرنسا بجامعة بوردو
1951 University of Bordeauxم ،حص��ل
على شهادة الدراسة العليا للقانون المدني في الجامعة
نفس��ها ،تولَّى قيادة القوات ال ُمس��لَّحة بعد االستقالل،
ع ِيّن وكي�لاً لرئيس الحكومة يوم /29أيار1960/م،
ُ

( )15اَّ
غلب ،تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب ،ص.83

رأس الوفد المغربي إلى هيئة األمم المتحدة United
 ،Nationsأصب��ح ملكا ً للمملك��ة المغربية في /26

الشرقاوي ،ومحمد الدويري ،وعبد العزيز إدريسي،

شباط1961/م بعد وفاة والده ،تعرض في مدَّة حكم ِه
التي اس��تمرت ( )38عاما ً
لس��ت محاوالت اغتيال
ِّ

( )16تألَّف��ت الكتل��ة م��ن :عم��ر عب��د الجلي��ل ،وأحمد
ومحمد غازي ،وأبو بكر القادري ،ومحمد اليزيدي،
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خرج منها س��الماً ،توفِّي في /23تموز1999/م إثر

( )37جريدة العلم ،ع/10 ،6663أيلول1968/م.

نوب ٍة قلبية حادة .يُنظر :موسى ،هدى حسين ،الحسن
الثاني ودوره السياس���ي في المملكة المغربية حتَّى

( )38الكروي ،مرجع سابق ،ص.128

ع���ام 1979م ،رس��الة ماجس��تير غير منش��ورة،
الجامعة المستنصرية ،كلية التربية2005 ،م.
( )22المرجع نفسه ،ص.121
( )23الحسن الثاني ،التحدي( ،الرباط ،المطبعة الملكية،
1983م) ،ص.131
إن تظاهرات الدار البيضاء قد ش��نَّها َّ
(َّ )24
قطاع التعليم
وتضامن معها الع َّمال ،سقط فيها أكثر من ()2000

( )39جريدة العلم ،ع/10 ،6663أيلول1968/م.
( )40األصفهان��ي ،نبي��ه« ،أزم���ة نظ���ام الحك���م في
المغرب» ،مجلَّة السياس��ة الدولي��ة ،القاهرة ،ع،30
1972م ،ص.81
( )41الكروي ،مرجع سابق ،ص.126
( )42جريدة العلم ،ع/11 ،6136آذار1967/م.
( )43جريدة العلم ،ع/11 ،6136آذار1967/م.
( )44التازي ،مرجع سابق ،ص.170

مواط��ن بي��ن قتي ٍل وجري��ح ،إثر قم��ع المتظاهرين
من الجيش والش��رطة ،للمزي��د ،يُنظر :مجلَّة البالغ

( )45جريدة العلم ،ع/11 ،6136آذار1967/م.

اللبناني��ة ،ع1973/9/17 ،89م ،ص( ،27مل��ف

( )46المرجع نفسه.

سياسة القمع في المغرب).

( )47تمثَّل��ت قيادة االنقالب ف��ي ك ٍّل من :الجنرال محمد

( )25محمد ،مرجع سابق ،ص.156
( )26الك��روي ،محمود صالح ،الفكر السياس���ي لحزب
االستقالل المغربي ،رسالة ماجستير غير منشورة،
الجامع��ة المس��تنصرية ،معه��د الدراس��ات القومية
واالشتراكية1989 ،م ،ص.127
( )27المرجع نفسه ،ص.129
( )28جريدة العلم ،ع/25 ،6122شباط1967/م.

مدبوح رئيس الفرقة العسكرية في القصر وهو الذي
تولَّ��ى قيادة الحرك��ة ،والجنرال حمو قائ��د المنطقة
العسكرية األولى والمس��ؤول عن القوات الموجودة
ف��ي الرب��اط ،والجن��رال مصطفى مدي��ر المدارس
العس��كرية في المغ��رب كافَّة ،والعقي��د محمد عبابد
مدير الكلِّية العس��كرية ومنفِّذ الحركة ،العقيد فنيري
أس��تاذ ف��ي األكاديمي��ة العس��كرية .للمزي��د ،يُنظر:
الرفاغي ،مرجع سابق ،ص.129

( )29المرجع نفسه.

( )48المرجع نفسه ،ص.130

( )30جريدة العلم ،ع/11 ،6136آذار1967/م.

( )49هرمومو :تقع المدرس��ة العس��كرية في الغرب من

( )31جريدة العلم ،ع/26 ،6123شباط1967/م.
( )32جريدة العلم ،ع/11 ،6197أيار1967/م.
( )33جريدة العلم ،ع/11 ،6197أيار1967/م.
( )34جريدة العلم ،ع/28 ،6643تموز1968/م.
( )35الفياللي ،مصطفى ،المغ���رب العربي الكبير نداء
المس���تقبل ،ط( ،2بيروت ،مركز دراس��ات الوحدة
العربية1989 ،م) ،ص.232
( )36نقالً عن :جريدة العلم ،ع/8 ،6653آب1968/م،
ص.3

ت��ازة في جب��ال األطل��س ،وتبعد ع��ن القصر الذي
هاجم��وه (قص��ر الصخي��رات) ( )300كيلو متر،
يب��دو َّ
أن فك��رة انقالب الصخيرات كانت ُمس��توحاة
من فكرة تنفيذ ثورة /14تموز1958/م في العراق،
التي نفَّذتها باس��تثمار تحرك لواء ( )20من معسكر
جل��والء التي تبعد ( )180كيلو متر عن بغداد لتنفيذ
تمرين متَّفق عليه ُمسبقا ً مرورا ً ببغداد.
( )50بي��رو ،جي��ل ،صديقن���ا الملك ،ترجمة :ميش��يل
خوري( ،دمش��ق ،ورد للطباعة والنشر2002 ،م)،
ص ص.142-141
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( )51عس��ة ،احمد ،المعج���زة المغربية( ،بيروت ،دار
القلم للطباعة1975 ،م) ،ص.394
( )52بيرو ،مرجع سابق ،ص.135
( )53جري��دة البع��ث ،دمش��ق ،ع/17 ،5910
حزيران1982/م ،ص.2
( )54مجلَّة الب�لاغ ،لبنان ،ع1972 ،7م ،ص ص-33
.35
( )55عسه ،مرجع سابق ،ص.396
( )56الحسن الثاني ،مرجع سابق ،ص ص.259-258
( )57تقري��ر الس��فارة العراقي��ة ف��ي مدري��د ،ال ُمرقَّ��م
 ،8/2/25في /22كانون الثاني1973/م ،ص.17
( )58الهرماس��ي ،محم��د عبد الباق��ي ،ديمقراطية دون
ديمقراطيين ..سياس���ة االنفتاح ف���ي العالم العربي
اإلس�ل�امي( ،بي��روت ،مرك��ز دراس��ات الوح��دة
العربية1995 ،م) ،ص.297
( )59الحسن الثاني ،مرجع سابق ،ص ص.260-259
( )60محم��د عبد الكريم العمراني :م��ن مواليد فاس عام
1919م ،تلقَّى فيها تعليمه االبتدائي ،بدأ حياته العملية
بالتنقل بي��ن َّ
قطاعات الفِالح��ة والصناعة ،وفي عام
1957م ع ِيّن في مكتب الشريف للفوسفات ،وفي عام
1960م ع ِيّن مديرا ً للمكتب نفسه ،وفي عام 1966م
ش��ارك في خلق الش��ركة الوطنية لالس��تثمار ،وفي
ع��ام 1967م ع ِيّ��ن عضوا ً في المجل��س االقتصادي
ل��دى المل��ك الحس��ن الثان��ي ،وع��ام 1971م ع ِيّ��ن
وزي��را ً لالقتصاد ،ف��ي /16آب1971/م ع ِيّن وزيرا ً

أول ،اس��تمر ف��ي ه��ذا المنص��ب حتَّى /20تش��رين
الثاني1974/م ،وفي /17تشرين الثاني1983/م ع ِيّن
وزيرا ً أول للمرة الثانية ،وبقي في المنصب حتَّى /30
أيلول1986/م ،اس��تمر يُش��رف على تسيير المكتب
للمرة الثالثة في منصب الوزير األول .للمزيد ،يُنظر:
الب�� َّكاري ،عبد الس�لام ،دليل تاريخ األحداث وتعاقب
الحكومات في المغرب (2001-1955م)( ،س�لا،
مطبعة بن ازناس2002 ،م) ،ص ص.150-149
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( )61يُنظ��ر :جدي��رة ،احم��د وآخ��رون ،التجرب���ة
الديمقراطية في المملك���ة المغربية( ،القاهرة ،دار
المستقبل العربي1987 ،م) ،ص.155
( )62عسة ،مرجع سابق ،ص.399
( )63غالب ،التطور الدستوري والنيابي ،ص.241
( )64الكب��اص ،عب��د هللا« ،الش���عارات متش���ابهة..
واالنش���قاقات متعددة في المغرب» ،مجلَّة األهرام
العربي ،مصر ،ع ،473نيسان2006/م ،ص.16
( )65ب��رادة ،عبد الغن��ي ،موقف األحزاب المغربية من
المس���ألة الديمقراطي���ة ..االتح���اد الوطني للقوات
الش���عبية أنموذج���ا ً( ،الرب��اط ،مطبع��ة الكرم��ة،
2005م) ،ص.274

Allal Al-Fassi and his attitude towards the
political and constitutional developments in
Morocco (1965 - 1971)

Widad Zayid Sharhan AL-Kaabi

Abstract:

M

uhammad
Allal
alFassi (January 10, 1910 – May
19, 1974), was a Moroccan politician,
writer, poet and Islamic scholar.

Moroccan in the newspaper al-Alam. In
1959, after the left-wing UNFP split off
from Istiqlal, he became head of the
party.

He was born in Fes, Morocco.
He studied at the University
of Al-Qarawiyyin.
For
many
years, his professor and mentor
was Abdeslam Serghini. He founded
the nationalist Istiqlal party which was a
driving force after the Moroccan Army
of Liberation (eljaish tahreer), with
many Berbers, in the Moroccan struggle
nce from French colonial rule. He broke
with the party in the mid-1950s, siding
with
ed revolutionaries and urban
guerrillas who waged a violent campaign
against French rule, whereas most the
nationalist mainstream preferred a
diplomatic solution. In 1956, as Morocco
gained independence, he reentered the
party, and famously presented his case for
reclaiming territories that have once been

In 1962, he briefly served as
Morocco’s Minister of Islamic Affairs.
He was elected to the Parliament of
Morocco in 1963, and served there
as an Istiqlal deputy. He then went
on to become a main leader within
the opposition during the 1960s and
the start of the 1970s. He died in
1974, on a visit to Romania where he
was scheduled to meet with Nicolae
Ceauşescu.
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In 1925 Al-Fassi published
his first book of poems. In 1954
his The Independence Movements in
Arab North Africa was published,
a translation of a book he wrote in
Arabic in 1948.
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