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الحركة الوطنية المغربية والقضية الفمسطينية1948-1930
د .صفوان ناظم داؤد حسن
جامعة الموصل/كمية اآلداب/قسم التاريخ
الممخص
برزت أىمية ىذا الموضوع كون القضية الفمسطينية تعد أحد أىم العوامل
األساسية التي كانت وراء تبمور الفكرة العربية وتعميقيا في المغرب
األقصى  ،وبالتالي وراء تشكيل وعي سياسي قومي مغربي أكثر استشعا اًر

بالحاجة إلى تعميق االرتباط بدول المشرق العربي سيما مرحمة الثالثينيات

من القرن العشرين  ،أي مع نشأة الحركة الوطنية المغربية  ،وقد ساىمت
البنية الثقافية الفمسطينية في تنامي الوعي الوطني لدى المغاربة  ،لذلك
برز الموقف المغربي من القضية الفمسطينية بشكل واضح من خالل
التفاعل المغربي مع ىذه القضية ومتابعة مجرياتيا  ،والذي برز بشكل
واضح عن طريق تصريحات القادة المغاربة لدعم القضية الفمسطينية ،
ورفض ق اررات التقسيم الدولية  ،والمساىمة مع الدول العربية في الحرب
التي اندلعت اثر إعالن قيام (دولة إسرائيل).
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وعمى الرغم من محاوالت سمطات الحماية الثنائية الفرنسية واإلسبانية الحد
من مشاركة المغاربة في ىذه الحرب وابعادىم عن محيطيم العربي  ،إال
أن الوطنيين المغاربة استطاعوا تقديم المساندة الالزمة في ذلك الوقت
الحرج  ،وبرىنوا عمى ارتباطيم القوي بالقضايا العربية بشكل عام والقضية
الفمسطينية بشكل خاص  ،وىذا ما اتضح في ثنايا الدراسة.
المقدمة:

تعد القضية الفمسطينية ،إحدى العوامل األساسية التي كانت وراء

تبمور وتعميق الفكرة العربية في المغرب ،وأسيمت في تشكيل وعي سياسي
قومي مغربي أكثر استشعا اًر بالحاجة إلى تعميق االرتباط بدول المشرق

العربي ،بوصفو شكالً من أشكال بناء اليوية العربية واإلسالمية المغربية .
ىدف الدراسة ،جاء لرصد أنموذج من التفاعل العربي واإلسالمي

خالل العقدين الثالث والرابع من القرن العشرين ،وىي حقبة صعبة بطبيعتيا
وظروفيا ،لكنيا خصبة باألحداث والتفاعالت في السياسة العربية
المعاصرة ،وىي تبين دور المغرب في النضال العربي والتفاعل بين الدول
العربية عامة وفمسطين خاصة.
تناولت الدراسة عالقة الوطنيين المغاربة بفمسطين ومن ثم دعم
المغاربة لمقضية الفمسطينية مابين  ،1939-1930أي مع بداية التفاعل
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المغربي مع القضايا العربية عمى الرغم من انشغال المغرب بقضيتو
الوطنية في الداخل  ،وما صاحبيا من كفاح مسمح ضد نظام الحماية
الفرنسية واالسبانية  .وبعد ظيور الكفاح السياسي وتطور الحركة الوطنية
المغربية بعد الحرب العالمية الثانية عادت الحركة الوطنية لالىتمام
بالقضية الفمسطينية بعد انتياء انشغال المغرب بتمك الحرب وتداعياتيا
عمى دول الوطن العربي .وتضمن البحث متابعة تصريحات القادة المغاربة
ثم موقف الحركة الوطنية المغربية من قرار التقسيم الدولي عام

1947

والحرب العربية – "اإلسرائيمية" عام  1948والموقف من القضية الفمسطينية
في تمك المرحمة التاريخية بشكل عام.
عالقة الوطنيين المغاربة بفمسطين :كانت نياية ثورة الريف

1926-1921

(

) ،بداية لظيور الكفاح

السممي ضد الحماية الثنائية (الفرنسية – االسبانية) بالمغرب ،اذ أخذ
الشباب المغربي يييئ نفسو لمقيام بتأسيس حركة سياسية في عموم المدن

المغربية( ) ،كما بدأت أنظار ىؤالء الشباب تتجو نحو دول المشرق العربي
عن طريق االتجاه نحو التعميم ،فكانت فمسطين في مقدمة الدول العربية

التي احتضنت الطمبة المغاربة ( ) ،ونشأت فكرة إرسال الطمبة المغاربة إلى
المدارس الفمسطينية بوساطة الحاج عبد السالم بنونو ((احد رواد الحركة
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الوطنية في الشمال المغربي)) إذ استطاع االتصال بمفتي القدس الحاج
أمين الحسيني ،الذي رحب بإرسال البعثات الطالبية إلى فمسطين وزكى

بدوره المدارس الفمسطينية السيما مدرسة النجاح بنابمس( ).

وعمى أثر اتصاالت جرت بين الحاج عبد السالم بنونو ومدير
مدرسة النجاح محمد عزة دروزه الذي رحب باستقبال الطمبة المغاربة،
وصمت في عام  ،1928أولى البعثات الطالبية المغربية إلى فمسطين إذ
التحق (  )10طالب مغاربة بمدرسة النجاح بنابمس

(

) ،وبعدىا توالت

البعثات الطالبية المغربية إلى فمسطين تباعاً حتى عام .) (1935

أسيمت البنية الثقافية الفمسطينية في تنامي الوعي الوطني لدى الطمبة

المغاربة ،فإلى جانب التعميم ،عممت الصحافة الفمسطينية عمى تعميق
إحساس انتماء المغاربة بالوطن العربي لما كانت تكتبو عن قضايا الدول

العربية عامة والقضية الفمسطينية خاصة ( ) ،وبالتالي يمكن القول أن الثقافة
الفمسطينية ساعدت الوطنيين المغاربة عمى ارتباطيم بقضايا الدول العربية
عموما ،ورسمت لمطمبة المغاربة خالل سنوات معدودة أدوا اًر ميمة في قيادة
الكفاح الوطني بالمغرب ،وىذا ما أشار إليو الطمبة المغاربة الدارسين في

فمسطين ،بما معناه الى تأثرىم بأفكار الفمسطينيين من أساتذة وطمبة
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مقارعة االستعمار بالقول (( ...ان الفمسطينيين رسموا لنا معالم طريق

يمكن أن نسمكو حين نعود إلى المغرب)) ( ).

 -الحركة الوطنية المغربية والقضية الفمسطينية 1939-1930

عمى الرغم من تعمق الشباب المغربي بفمسطين والتي كانوا ينظرون

إلييا عمى أنيا ارض عربية إسالمية مقدسة تيم جميع مسممي العالم دون
استثناء ويستنكرون االنتداب البريطاني ،ويعتبرون أن الحركة الصييونية
حركة استعمارية عنصرية عدوانية ،إال أنو وبسبب ظروف االحتالل
الفرنسي واالسباني لممغرب ،وكما يذكر عالل الفاسي( احد رواد الحركة
الوطنية المغربية) ،لم يكن ىناك ردود فعل واضحة لمساندة القضية
الفمسطينية قبل التييؤ النطالق المغاربة في حركة سياسية وطنية لمجابية
نظام الحماية الفرنسية واالسبانية ،كما أن مرحمة العشرينيات كانت مرحمة
نضال مسمح في المغرب األقصى وبالتالي شغمت الكثيرين من المغاربة

عن االىتمام بقضايا خارج نطاق المغرب( ).

جاءت المناسبة األولى الىتمام المغاربة بالقضية الفمسطينية في
أواخر العشرينيات ،أي مع تييؤ الشباب المغربي وانطالقيم في حركة
وطنية سياسية منظمة بالمغرب ،فعمى اثر أحداث البراق بالقدس ،أواخر

عام  ،) (1929حصل تحرك جماىيري واسع في بعض المدن المغربية
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عبر خالليا المتظاىرون
(تطوان ،سال ،فاس) لدعم القضية الفمسطينيةّ ،
عن احتجاجيم ضد السياسة البريطانية المتواطئة مع الصياينة ،وذلك برفع
وثيقة احتجاج وتنديد إلى رئيس الوزراء البريطاني ماكدونالد MacDonald
قدميا الزعماء الوطنيين المغاربة (عالل الفاسي ومحمد حسن الوزاني)_
رواد الحركة الوطنية المغربية في الجنوب المغربي _جاء فييا...(( :
استياء عميقاً لمحوادث المؤلمة التي
نبمغكم استياء عموم المغاربة المسممين
ً
وقعت في فمسطين والظمم الفادح الذي أصاب المسممين بتمك الناحية من
جراء المساعي الصييونية المضحكة وان المساعدة التي تقدميا السمطة
االنجميزية تجعل أربعمائة مميون من المسممين في سخط تام عمى السياسة
االنجميزية))...

(

) .وقد كان ليذه الوثيقة االحتجاجية صدى كبي ﹰار داخل

المغرب وخارجو ،اذ عمقت جريدة لوماتان الفرنسية في

 13أيمول/سبتمبر

 ،1929بالقول ...(( :ان عريضة أبناء الفاسيين الموجية إلى الحكومة
االنجميزية احتجاجاً عمى سياسة العون لصالح ييود فمسطين تتابع سيرىا

في المدينة حيث غطتيا آالف اإلمضاءات المطموبة من جميع المسممين

بدون استثناء ،فألول مرة في فاس يتفق األعيان الممثمون ((لممغرب
القديم)) مع تكتل الشباب الذي اتخذ مبادرة الحركة  ،وىذا ما جعل ىذه
المظاىرة تكتسب أىمية خاصة)) ،وأضافت الجريدة ((ان اكتتاباً فتح
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لمساعدة ضحايا الحوادث في فمسطين وان ىيجاناً يسود المدينة نتيجة ما
يروج من أخبار مستقاة من مصادر خاصة في بيت المقدس مفادىا أن

كثير من المسممين العرب والمغاربة المجاورين لمحرم الشريف بمسجد سيدنا
عمر قد تعرضوا لمتعذيب والبطش))...

(

).

من جانب آخر،اعتبرت سمطات الحماية الفرنسية أن الموقف الذي
نابعا عن حركة تضامن
اتخذه شباب مدينة فاس لم يكن تعبي اًر (فطرياً) ﹰ
تجاه الشعب الفمسطيني ،بل انو كان نابعآ

من موقف سياسي ،وىذا ما

دفعيا بالتمويح لقائد منطقة فاس بقمع الحركة بشكل نيائي وشجب موقف
المغاربة المسممين المساند إلخوانيم في فمسطين ،ضارباً عرض الحائط أي

تقيد لمبدأ المساواة في المعاممة بين المسممين والييود ،السيما بعد أن

استدعى القائد الفرنسي السكان المغاربة وىددىم شخصياً بإنزال اقصى

العقوبات بحقيم( ).

وسعت سمطات الحماية االسبانية في منطقة حمايتيا (الشمال المغرب ـ ـ ــي)
والت ــي ك ـ ــانت تقمقيا عالقات أىل مدينة تطوان بالفمسطينيين ومفكري
المشرق العربي ،السيما شكيب ارسالن

(

) ،ومواظبتيم عمى قراءة الصحف

الفمسطينية إلى إعاقة النداءات التي وجييا الشباب المغربي ألىل المدينة
قصد التضامن مع أىل فمسطين إما باالعتقال أو السجن
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محاوالت سمطات الحماية الثنائية بالضغط والوقوف بوجو تصاعد نشاط
الحركة الفتية التي بدأت تطفوا عمى مسرح الحياة السياسية في المغرب ،إال
أن تمك السمطات فشمت في ذلك ،السيماما يخص الوقوف عمى درجة
النضج والوعي السياسي لموطنيين المغاربة واستخالص النتائج المترتبة من

ذلك( ).

ففي حزيران/يونيو
الظيير البربري

(

 1930وعمى أثر إصدار الفرنسيين مرسوم

) .انطمق الوطنيين المغاربة لإلعالن عن تأسيس حركة

وطنية سياسية منظمة لموقوف بوجو سمطات الحماية الثنائية والمطالبة
باإلصالحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية في المغرب( ).

وبعد إعالن الوطنيين المغاربة عن حركتيم السياسية ازداد اىتمام
المغاربة بالقضايا الوطنية والقومية ،السيما القضية الفمسطينية ،فمن منطمق
قومي إسالمي وعمى اساس ان القضية المغربية والفمسطينية حالة واحدة،
انظم وفد مغربي مكون من شخصيات وطنية

(

) ،إلى المؤتمر اإلسالمي

العام بالقدس ،من اجل الدفاع عن القضية الفمسطينية

(

) .كما نشط عدد

من الوطنيين المغاربة في جنوب المغرب وشمالو لمتعريف بالمؤتمر وق ارراتو
عمى نطاق واسع السيما أن إحدى جمسات المؤتمر

(

) ،تطرقت فييا الوفود

العربية واإلسالمية إلى مرسوم الظيير البربري ونددت بالسياسة االستعمارية
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تضر بالعالمين العربي
التي تنتيجيا فرنسا في المغرب والتي ُ
واإلسالمي( ) .وفي عام  1933وتعقيباً عمى حوادث فمسطين ،نظم عالل
الفاسي قصيدة حيا فييا المتظاىرين ،السيما النساء الفمسطينيات مجسداً

حالة التالحم بين القضيتين المغربية والفمسطينية بالقول:

إن الب ــالد يعـ ــيث فيــيا الم ـ ــستب ــدون الش ــداد
يتم ـت ــعون بخـ ــيرىا ونـ ــظل نحـ ـ ــرم من سـ ــداد
يأبون أن نسعى لعـ ـ ــمم أو لفـ ــكر فـ ــي ات ـ ــحاد
واآلن قد خطت فمس ـ ــطين لن ــا سـ ـ ــبل الس ــداد
حيـ ـ ـ ــا االاله فتاتــيا وحمـ ــى مواقـ ــفيا الجـ ــياد
كوني ف ـ ــتاة ال ـ ــعرب ارئـ ـ ــدة لـ ــنا ي ــوم الج ــالد
ضمى الصفوف ووحدي ال تختشي اىل العناد
ال تتركييا فرقـ ـ ــة ترمـ ــي بن ـ ـ ـ ـ ــا في ك ـ ـ ــل واد
وكان الندالع الثورة الفمسطينية عام
المياجرين الييود خالل عامي

(

 1936بسبب ارتفاع أعداد

 1935-1933وتغاضي السمطات

البريطانية والتستر عمى الوكالة الييودية التي كانت تقوم بتيريب السالح
والعتاد إلى فمسطين

(

).

) ،صدى كبي ﹰار لدى الحركة الوطنية المغربية التي

تعاطفت مع الفمسطينيين من خالل تأييد الثورة الفمسطينية واستنكار ردة
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فعل سمطات االنتداب البريطانية بإصدار العرائض واقامة الميرجانات
االحتجاجية ضد المخططات االستعمارية ،ففي مدن (الرباط وفاس والدار
البيضاء) ،خرج الوطنيون المغاربة بتظاىرات صاخبة وقدموا عرائض
استنكار واحتجاج أرسمت إلى القنصمية البريطانية جاء فييا ...(( :نستنكر
ىذه السياسة الغاشمة ونعتقد أن ﺃرض فمسطين جزء من البالد اإلسالمية
ونحن متضامنون أدبياً مع إخواننا الفمسطينيين ...وال يمكن أن نغض

الطرف عما يجري في تمك البالد والتي تربطنا بيا روابط مقدسة))...

(

).

كما طالب الوطنيون المغاربة الييود في المغرب بعدم تقديم أي دعم
لمصييونية في فمسطين واإلبقاء عمى العالقات الجيدة التي تجمعيم في

المغرب( ).

وعمى اثر قيام الحكومة البريطانية بنشر تقرير المجنة الممكية (لجنة
بيل) عام  1937والتي ﺃوصت بتقسيم فمسطين وانشاء دولة ييودية فييا،
بعث تجمع مدينة (سال) في المسجد األعظم رسالة إلى مفتي القدس الحاج
أمين الحسيني يستنكرون فييا وبشدة قرار التقسيم الذي عدﱠوه (( ...سبة في
جبين التاريخ واىانة لمعروبة والدين الحنيف))...

(

) .كما أرسموا عريضة

احتجاج لمقنصل البريطاني عدﱠوه فييا قرار التقسيم (( ...اىانة في الصميم
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لجميع الشعوب اإلسالمية واحتقار الوطنية وضربة في األعماق لموحدة
اإلسالمية المقدسة))...

(

).

ومن اجل دعم القضية الفمسطينية ،تجمع عدد كبير من الوطنيين
المغاربة في مساجد المدن المغربية الكبرى لمتضامن مع الشعب الفمسطيني

ورفض سياسة التقسيم والدعاء لشيداء فمسطين( ).
كما أسس الحزب الوطني المغربي( ،

 )30بزعامة عالل الفاسي في

منطقة الحماية الفرنسية (لجنة حماية فمسطين واألماكن المقدسة) إلشعار
الرأي العام المغربي بمخطط االستعمار والصييونية عمى العروبة

واإلسالم( .)31ومن اجل مضاعفة االىتمام الوطني المغربي بالقضية
الفمسطينية انبثق عن حزب اإلصالح المغربي،

( )32

بزعامة عبد الخالق

الطريس في منطقة الحماية االسبانية في(شمال المغرب) (المجنة القومية
لمدفاع عن فمسطين) لجمع التبرعات وبعث االحتجاجات واذاعة بيانات
المجنة العربية العميا في فمسطين عمى الشعب المغربي ،كما عممت المجنة
عمى إقامة ميرجان مشترك بالتنسيق مع لجنة حماية فمسطين واألماكن
المقدسة المنبثقة عن الحزب الوطني أطمق عميو يوم فمسطين وتعيد

الوطنيين بإقامتو كل عام(.)33
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( ،)34بزعامة محمد المكي

كذلك بذل حزب الوحدة المغربية

الناصري في منطقة الحماية االسبانية جيوداً كبيرة في تعريف الرأي العام
المغربي بالقضية الفمسطينية وكشف المخططات والدسائس التي تحيكيا

الصييونية داخل المغرب نفسو ،ودعا زعيم الحزب ييود المغرب إلى
االنخراط في نضال العرب ضد الصييونية ،وعدم االنسياق وراء
المخططات االستعمارية األوربية التي طردتيم من أوربا في وقت سابق،

ومقارنـﴽ ذلك تسامح المسممين تجاه الييود(.)35
ومن جراء ما حدث في فمسطين عام

 1938من انتياكات تمس

المقدسات اإلسالمية نظم احد الشعراء المغاربة قصيدة بعنوان ((فمسطين
والمغرب األقصى)) نبو فييا بدوره الفمسطينيين إلى مخاطر االحتالل
ودعاىم إلى مواصمة التصدي لممخططات االستعمارية كما يفعل المغاربة
عمى الرغم من تقسيم الفرنسيين ليم إلى مسممين وبربر ومما جاء فييا:
واتى فمسطين البريئة في الضمى مثل الوب ـ ــاء مـ ــخرباً ومــدم ـ ـ ار

لـ ـ ـ ـ ــصان امـ ــا واحـ ــد ف ــمحـ ـ ــاذر يحمي مصالحو ويخشى االخ ـ ار

أيـ ـ ــو فمـ ــسطين األبـ ــية جاىـ ــدي

فاهلل يحـ ــمي قدسو ان ي ـ ــتب ـ ـ ار

فالمغرب االقصى اخوك مجاى ــداً

ق ـ ــد ق ـ ــسموه م ــسممين وبربـ ـ ار
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ثم يشير الشاعر فتى األطمس (وىذا اسمو المستعار) إلى مفاخر
العرب وبطوالتيم ومن ثم حالة الضعف التي انتابتيم وبالتالي جعمت العدو
يبطش بيم فيقول:
انا بني قحطان شعب واحـ ــد
واليوم يقسمنا الدخيل كأننا

سعدت بنا الدنيا ودان ليا العرب
بـ ـ ـ ـعـ ــض المـ ـ ـ ــتاع المـ ــزدري

وبمناسبة صدور الكتاب األبيض من قبل بريطانيا عام

(.)36

،1939

نبيت جريدة (بريد الصباح) لسان حال حزب الحركة القومية بزعامة محمد
الحسن الوزاني ،المغاربة عما يجري بفمسطين من خالل مقالة نشرتيا
الجريدة قدمت فييا لمحة تاريخية عن قدرة الحركة الصييونية عمى تشكيل
قوة تتمكن من خالليا تحقيق وعد بمفور بمساندة بريطانيا ،بعد أن كانت
البداية بالنسبة لموكالة الصييونية حمماً كما ذكرت الصحيفة أصبحت حقيقة
جراء ىذا الوعد ،وقد ذيمت الجريدة مقالتيا بالقول أن حزب الحركة القومية

كحزب عربي مسمم يرى أن من أول الواجبات في حقو أن يعمل ما في

وسعو في سبيل مساعدة فمسطين(.)37

وفي ىذا الصدد نظم الشاعر المغربي عبد اهلل كنون قصيدة
بعنوان (بمفور) ،يذكر فييا العرب بموقفيم الكريم من الييود خالل التاريخ
وىو تعريف لم يجابوا عميو بغير الدس والخداع والمكر والغدر فيقول:
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اضفناىم فكانوا شر ضــيف يجازى بالعداوة والمــالم
وانقذناىم من ضنك عيش فجاءونا بذل واىتضــام
ىم اغروا عميـ ــنا كل ع ـ ــاد

وكادونـ ــا بدس وانتق ــام

ىم دلوا عمى العورات مـ ــنا فياهلل من غ ـ ـ ــدر المئــام
وعمى اثر اإلحداث المتأزمة في فمسطين عام

(.)38

 1939وماصاحبيا

من أعمال عنف بحق الفمسطينيين قامت األحزاب الوطنية المغربية في
جنوب المغرب وشمالو بحممة وطنية لجمع التبرعات سميت ب ـ (حممة إغاثة
منكوبي فمسطين )،وبيذه المناسبة ألقى الشاعر المغربي إدريس الجابي في
المسرح الوطني بتطوان قصيدة بعنوان ((ما لبمفور في فمسطين حق)) بدأىا
بأبيات طمئن فييا الفمسطينيين وبعث فييم األمل والشجاعة لمواصمة حل
قضيتيم قائال":
يا

ال ترعك الدمـ ــاء واالش ــالء

فمسطين فالفـ ـ ـ ـ ـ ــداء بقـ ــاء

ال تيابي وان تكاثر صرعـ ــاك

وان أرجفت ب ـ ـ ـ ـ ـ ــك االعـ ــداء

ال تيابي وان غدوت أتون ـ ـ ـ ــا

تترامى بجوفـ ـ ــو األشـ ـ ـ ـ ـ ــالء

ال تيابي وان ثكمت الوفـ ـ ـ ـ ــاء

من بنيك االولى حداىم وفاء

()39

 -الحركة الوطنية المغربية وتطور القضية الفمسطينية 1948-1939
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لم تحظ القضية الفمسطينية باالىتمام المناسب من قبل الحركة
الوطنية المغربية بسبب اندالع الحرب العالمية الثانية عام

1939واستمر

الحال عمى ذلك حتى نيايتيا عام  ، 1945ويعود السبب في ذلك إلى ما
تعرض لو قادة الحركة الوطنية ومؤيدييا من اضطياد واعتقاالت عمى أيدي
سمطات الحماية الفرنسية واالسبانية عمى ٍ
حد سواء ،كذلك معاناة المغرب
من اتون الحرب العالمية السيما بعد سقوط فرنسا عمى يد المانيا النازية

عام  ،)40(1940اال انو في أعقاب الحرب العالمية الثانية ومع ما شيدتو
الحركة الوطنية من تطور نوعي في نضاليا المتمثل في طرح مطمب
االستقالل الوطني بوضوح كامل  ،وىذا التطور لم يتم بمعزل عن تطور
حركة التحرر في الوطن العربي عموماً ،بل ان مكاسب االستقالل الوطني
في المشرق العربي والبوادر الوحدوية فيو كانت حاف اًز لمحركة الوطنية

المغربية في الحصول عمى مزيد من الجرأة والتقدم في التصدي لسمطات

االحتالل االستعمارية،بحيث كانت كمما تقدمت في ىذا التصدي ازدادت
حاجتيا إلى محيطيا العربي ،السيما تعمق الوطنيين المغاربة بالجيود
األولى إلنشاء جامعة الدولة العربية ومتابعة مراحل تأسيسيا وارتباطيم بيا
منذ قياميا بالشكل الذي كان ممكناً في ذلك الوقت
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االستمرار برز بشكل اقوى وأكثر عمقاً بانتقال مركز نشاط الحركة الوطنية
المغربية من باريس إلى القاىرة عبر تأسيس مكتب المغ ــرب العربـ ـ ـ ــي

بالقاىرة عام  ،)42(1947وكذلك لجوء األمير محمد بن عبد الكريم الخطابي
بطل ثورة الريف إلى مصر في العام ذاتو

(،)43والتي أعطت تصريحاتو

لدعم القضية الفمسطينية عمقاً واسعاً في العالقة التي جمعت الوطنيين

المغاربة بفمسطين ،اذ أشار في إحدى تصريحاتو  ...(( :إن فمسطين بالد

عربية والبد أن تبقى عربية ...وىي لم تغب عن بالي عندما كنت في

المنفى .)44 ( ))...كذلك حرص األمير عن تأييده لمقضية الفمسطينية بقولو

(( ...نؤيد كفاح الشعب العربي الفمسطيني ونتضامن معو من اجل إحقاق
الحق العربي في فمسطين ،كما بين األمير الخطابي موقف المغاربة من
القضية الفمسطينية فقال (( ...إن عرب المغرب ومنذ  25سنة رفضوا وعد
بمفور وما زالوا يسيمون بالجياد العربي من اجل فمسطين))

(  .)45وصرح

األمير محمد بن عبد الكريم الخطابي في عام  1947عن استعداده لقيادة
أبناء المغرب العربي في تحرير فمسطين واحياء خطتو التي انتيجيا في

حرب التحرير الريفية بين عامي ( .)46( )1926-1921
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ومن الجدير بالذكر ،أن العديد من القياديين الفمسطينيين كانوا
يترددون عمى األمير الخطابي في القاىرة لالفادة من خبرتو العسكرية في

محاربة الييود الصياينة(.)47

 -موقف الحركة الوطنية المغربية من قرار التقسيم الدولي عام :1947

في  29تشرين الثاني/نوفمبر  ،1947اتخذت الجمعية العامة لييئة

األمم المتحدة قرارىاالمرقم  181القاضي بتقسيم فمسطين إلى دولتين عربية
بناء عمى طمب بريطانيا بإحالة
وييودية وحكم دولي خاص بالقدس وذلك ً
القضية الفمسطينية إلى ىيئة األمم المتحدة والذي ىدفت من وراءه
استصدار قرار يمنحيا الشرعية في مواصمة احتالليا لمبالد(.)48

ونتيجة لذلك ،جاءت ردود الفعل العربية تجاه القرار عنيفة وصارمة،
عبرت عنيا التظاىرات واالحتجاجات التي عمت العواصم والمدن العربية
في سوريا واألردن والعراق ومصر ،ولم يقتصر األمر عمى دول المشرق
العربي فحسب ،بل شيدت دول المغرب العربي عموماً حالة من الغميان
الشعبي تبمور من خالل التفاعل مع القضية الفمسطينية

( .)49فمع إعالن

قرار التقسيم الدولي واكبت الحركة الوطنية المغربية بجميع أحزابيا ما عدا

الحزب الشيوعي المغربي ( ،)50تفاصيل القضية الفمسطينية واتخذوا مواقف
صحيحة وسميمة عبرت عن موقفيم الداعم إلنقاذ الشعب الفمسطيني ،ففي
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 21كانون األول/ديسمبر  ،1947عقد المجمس األعمى لحزب االستقالل
بزعامة عالل الفاسي جمسة استثنائية لمنظر في القرار

 181الصادر عن

ىيئة األمم المتحدة والداعي إلى تقسيم فمسطين بين العرب والييود ،وبعد
االجتماع اصدر الحزب بياناً موجو إلى الشعب المغربي بجميع طوائفو

مسممين ومسيحيين وييود مطالباً اياىم بوحدة العمل لمواجية فكرة

الصييونية ،ومما جاء فيو (( ...يطمب الحزب من جميع المغاربة ان

يقاوموا فكرة الصييوينة ويعرقموا أعماليا ...ويوجو ىذا الطمب بصفة خاصة
إلى المواطنين الييود ليتعاونوا مع إخوانيم المسممين في ىذا العمل
اإلنساني الذي يرمي إلى الدفاع عن حقوق سكان فمسطين األصميين من

مسممين ومسيحيين وييود عمى السواء.)51( ))...

كما بعث المجمس األعمى لحزب االستقالل برقية إلى األمين العام
لييئة األمم المتحدة جاء فييا ...(( :إن حزب االستقالل وىو المعبر عن
الرأي العام المغربي ،يحتج بشدة ضد ىذه السياسة الصييونية التي ليست
إال نوعاً من االستعمار المنبوذ في الضمير الدولي وسبباً في اثارة القالقل
المؤدية إلى تيديد السالم العالمي.)52( ))...

كذلك أكد الحزب عمى دوره العربي التفاعمي مع القضية الفمسطينية
من خالل ارسال برقية إلى األمين العام لجامعة الدولة العربية آيد فييا
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جيود الجامعة في جميع الق اررات التي يتخذىا مجمس الجامعة في سبيل
الدفاع عن األراضي المقدسة(.)53

وجاءت مواقف األحزاب المغربية المنضوية تحت لواء مكتب
المغرب العربي ولجنة تحرير المغرب العربي في القاىرة مشابياً لمواقف
الحركة الوطنية المغربية من الداخل ،إذ أكدت جميع القوى واألحزاب

المغربية موقفيا الرافض لقرار التقسيم الدولي ودعت إلى الحفاظ عمى

عروبة فمسطين(.)54

 -موقف الحركة الوطنية المغربية من الحرب العربية ((اإلسرائيمية)) عام

:1948

من اجل تعقيد القضية الفمسطينية عمدت سمطات االنتداب
البريطانية في  15ايار/مايو  1948في اإلعالن عن إنياء االنتداب

والتأمر مع الصييونية لقيام دولة "إسرائيل" في اليوم ذاتو ( ،)55ونتيجة لذلك
اتخذ مجمس الجامعة العربية ق ار اًر بزحف الجيوش العربية (العراق ،سوريا،

لبنان ،األردن ،مصر) ،نحو فمسطين إلخراج العصابات الصييونية منيا،

مما أدى إلى اندالع الحرب العربية "اإلسرائيمية" األولى عام

،)56(1948

وفيما يخص مظاىر التضامن المغربي مع دول المشرق العربي حيال تمك
القضية ،سارع الصدر األعظم( رئيس الوزراء المغربي) محمد المقري
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بإرسال برقية تضامن إلى األمين العام لجامعة الدول العربية باسم السمطان
محمد الخامس ،أعمن فييا تضامنو مع مموك ورؤساء الدول العربية في
حربيم مع "إسرائيل" مما اثار حفيظة سمطات الحماية الفرنسية التي عدت
تمك البرقية خرقاً لبنود معاىدة الحماية ،السيما فيما يتعمق باتصال سمطان
المغرب بدول أجنبية من غير وساطة فرنسية

( .)57وعميو أخذت الحركة

الوطنية المغربية عمى عاتقيا زمـ ــام المبـ ــادرة ت ـ ـ ـ ــجاه الت ـ ـ ـ ــفاعل والتضامن
مع الدول العربية المتحاربة في فمسطين ،إذ بادرت القيادات الوطنية
المغربية باالتصال مع الحركات الوطنية في تونس و الجزائر لمتنسيق
والعمل عمى تييئة متطوعين مغاربة وارساليم لممشاركة في حرب
فمسطين(.)58

كما نظمت الحركة الوطنية المغربية وعمى رأسيا حزب االستقالل
ميرجانات خطابية وتوزيع مناشير لتنبيو الشعب المغربي حول حقيقة
الصييونية وخطرىا عمى الوحدة العربية ،ومما جاء في إحدى النشرات التي
أصدرىا الحزب أثناء حرب فمسطين والتي ألقيت في إحدى الميرجانات
التضامنية مع الدول العربية (( ...إن الحرب القائمة اليوم بين المجاىدين
العرب االباة وبين الصييوينة المجرمة ىي حمقة جياد ضد االستعمار،
فالصييونية في الواقع مكيدة استعمارية يقصد بيا القضاء عمى الوطن
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العربي ومنع تحقيق وحدتو واستقاللو وتقدمو ...وقد دبرتيا الدول
االستعمارية وسخرتيا لتحقيق ما عجزت عنو بنفسيا من قضاء مبرم عمى

الدول العربية كافة .)59 ( ))...وأشارت النشرة أيضاً (( ...وحرب العرب
اليوم تختمف عن جميع الحروب بكونيا ال ترمي إلى توسيع أو فتح او

غنيمة واما ىي حرب مثالية لدرء العدوان االستعماري الصييوني ،وكل ما
يطمبو العرب من وراء جيادىم ىو ان يعاد األمن إلى نصابو في البقاع
المقدسة ورد البالد إلى أصحابيا الشرعيين كما كانت قبل االنتداب
البريطاني ،فجياد العرب دفاع عن النفس وىو الجياد المشروع الذي تقره

جميع الشرائع واألوضاع.)60())...

وفي القاىرة ،التي كانت مركز تجمع الحركات الوطنية المغاربية
(المغرب ،تونس ،الجزائر)  ،سارعت قيادات الحركات الوطنية إلى فتح
مكاتب لتسجيل أسماء المتطوعين من أبناء المغرب العربي ،الذين وفدوا
إلى القاىرة واألردن وانظموا إلى المتطوعين العرب المشاركين في

الحرب( .)61ويشير عالل الفاسي زعيم حزب االستقالل المغربي إلى ان
مجموع متطوعي ابناء المغرب العربي قد بمغ خمسة آالف متطوع توجو
معظميم إلى فمسطين ،أما الباقي فقد اضطروا لمعودة من حيث أتوا بسبب
الرقابة االسبانية والفرنسية التي حالت دون توجييم إلى فمسطين (.)62
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وأدت لجنة تحرير المغرب العربي بزعامة األمير محمد بن عبد
الكريم الخطابي دو اًر ممموساً في الدفاع عن فمسطين وذلك عندما أوعزت

من خالل خطابات زعيميا إلى المغاربة المجندين في صفوف الجيش

الفرنسي المتوجو إلى اليند الصينية(فيتنام) بالفرار من البواخر الفرنسية
المارة عبر قناة السويس وااللتحاق بالحرب الدائرة في فمسطين(.)63
وفيما يخص مظاىر الدعم المادي لممغاربة في الحرب العربية –
"اإلسرائيمية" فقد قامت الحركة الوطنية المغربية بحمالت واسعة داخل
المغرب وخارجو لج ــمع التـ ـ ـ ــبرعات مـ ـ ــن األوساط الشعبية التي لم يتسن ليا
المشاركة في الحرب ،وقد تم دفع جزء من األموال إلى مقر جامعة الدول
العربية والجزء الباقي إلى الجيوش العربية وفي مقدمتيا الجيش العراقي
الذي كان مثار إعجاب وتقدير الشعب المغربي وقواه الوطنية ،فقد أشارت
جريدة (اليقظة) العراقية إلى زيارة ممثمي حزب االستقالل المغربي لمفوضية
المممكة العراقية في باريس ومقابمة الوزير العراقي المفوض وتسميمو مبمغاً

قدره (مميون ونصف فرنك فرنسي) تبرعت بيا الحركة الوطنية المغربية
لمجيش العراقي المشارك في الحرب العربية – " االسرائيمية"(.)64
كما نشرت الجريدة ذاتيا نص الشكر الصادر عن و ازرة الدفاع
العراقية التي ثمنت ىذا الدعم بالقول ...(( :ان و ازرة الدفاع العراقية ال
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يسعيا أمام ىذا الشعور الوطني والقومي النبيل من االخوان المراكشيين –
المغاربة – اال ان تبدي عظيم تقديرىا وامتنانيا الصادق بيذا الشعب

األبي ...وىو بحاجة ليذا المال إلكمال استقاللو.)65( ))...

ويأتي دعم الحركة الوطنية المغربية لمجيش العراقي تقدي اًر لمجيود

التي قام بيا العراق في دعم الشعب المغربي من اجل نيل استقاللو وحريتو
والتي حصل عمييا في آذار/مارس  1956ولتبدأ صفحة جديدة من النضال
الوطني المغربي في الدفاع عن القضية الفمسطينية.
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الخـــــاتمة

جسدت مواقف الشعب المغربي وقواه الوطنية في جميع المدن

المغربية عن موقف موحد ضد السياسة البريطانية والصييونية وممارستيا
العدوانية ضد أبناء الشعب الفمسطيني منذ ان تييئ الشباب المغربي في
أواخر عام  1929لمقيام بحركة سياسية منظمة في المغرب.
وكان لمقضية الفمسطينية صداىا الواسع في المغرب وحظيت
بأىتمام ودعم الحركة الوطنية المغربية انطالقاً من وعييم كون القضية

الفمسطينية والمغربية حالة واحدة وقد أتخد األىتمام والدعم اشكال" عدة

سواءا" في الشمال أو الجنوب المغربي.
ان موقف الشعب المغربي وواجياتو الوطنية من القضية
الفمسطينية في الحقبة التي بدأت فييا الحركة الوطنية المغربية ممارسة
نشاطيا السياسي ضد الحماية الفرنسية واالسبانية  ،لم تقف عند حدود
الدعوة إلى نصرة الشعب الفمسطيني فحسب ،بل كان موقفيا واضحاً في

رفض قرار التقسيم الدولي عام  1947ومن ثم مشاركتيم وتضامنيم مع
الجيوش العربية المتحاربة إلنقاذ فمسطين عام  1948بصورة فعمية.
وكان موقف الحركة الوطنية

المغربية مثار إعجاب وتقدير القادة

والزعماء العرب والفمسطينيين تحديداً ،توضح ذلك عبر الزيارات التي قام
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بيا قادة الحركة الوطنية الفمسطينية لمقر تجمع األحزاب المغاربية في
القاىرة بزعامة األمير محمد بن عبد الكريم الخطابي والتشاور معو والثناء
عمى موقف الحركة الوطنية المغربية من قضية فمسطين .
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Abstract

The

Subject’s

1948-1930

importance

came

from

the

Palestine’s case which is considered as One of the
main factors behind the rising and strengthening of the
Arabic idea in the Maghrebi countries and behind
establishing a political and nationalist.
Maghrebi a wareness having the need to
strengthen the connection with the oriental Arabic
Countries Specially in 1930 s with the establishing of
the national Maghrebi movement, the Palestinian
Cultural

background.

Participated

in

growing

the

Maghrebi national awareness therefore the Maghrebi
concern towards the Palestinian’s case clearly through
the Maghrebi’s reaction with it which can be seen
clearly through the Maghrebi leader’s speeches to
support it. They refused the international division
decrees and participated with the Arabic Countries in
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the war, which broke up after declaring the Zionists the
state of (Israel). Thought the French and Ispanish
protecting authorities attempt to stop the Maghrebi
participation and sending Arabs away from their Arabic
surrounding, the Maghrebi nationalists could give
support at that critical time and proved their strong
relation with the Arabic cases and specially with the
Palestinian case and this is highly clear in the study.
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المصادر والمراجع:
(

 ،1912ثضأد ف ٟاٌجبٔت
) ثؼض فغض ٔظبَ اٌذّب٠خ اٌفغٔـ١خ ٚاالؿجبٔ١خ ػٍ ٝاٌّغغة ػبَ
اٌشغل ِٓ ٟاٌشّبي اٌّغغث ٟاٌّؼغٚف ثالٍ ُ١اٌغ٠ف دغوخ صٛع٠خ ِٕظّخ ٚٚاػ١خ ٌٍىفبح
اٌّـٍخ غٍ١خ ػبِ 1921 -1919 ٟظض اٌمٛاد االؿجبٔ١خ ،أطٍمذ ثم١بصح األِ١غ ِذّض ثٓ ػجض
اٌىغ ُ٠اٌشطبث ،ٟاٌظ ٞوجض االؿجبْ سـبئغ وج١غح فِٛ ٟالغ ػضح ٚثبٌزبٌ ٟرأؿ١ؾ جّٛٙع٠خ
1926
ف ٟاٌغ٠ف ،ئال أْ رذبٌف األؿجبْ ِغ اٌفغٔـ ،ٓ١١لع ٝػٍ٘ ٝظٖ اٌجّٛٙع٠خ ػبَ
ٚاؿزـٍُ األِ١غ اٌشطبثٌٍ ٟمٛاد اٌفغٔـ١خ صُ لبِذ ٘ظٖ اٌمٛاد ثٕف ٗ١ئٌ ٝجؼ٠غح الع.ْٛ١ٕ٠
ٌٍزفبص ً١ػٓ ل١بَ صٛعح اٌغ٠فٕ٠ ،ظغِ :ذّض ػٍ ٟصا٘ش ،صفذبد ِٓ اٌجٙبص ٚاٌىفبح ظض
االؿزؼّبع  ،صاع اٌشإ ْٚاٌضمبف١خ  ( ،ثغضاص  ) 2002 ،ص . 130 - 129
) ٌٍزفبص ً١ػٓ ثٛاو١غ اٌىفبح اٌـ١بؿ ٟاٌـٍّ ٟثبٌّغغة ٕ٠ظغ :ػجض اٌىغ ُ٠غالة ،ربع٠ز
اٌذغوخ اٌٛغٕ١خ اٌّغغث١خ ِٓ ٔٙب٠خ اٌضٛعح اٌغ٠ف١خ ئٌ ٝئػالْ االؿزمالي ،ط  ،1ص( َ.اٌغثبغ،
 ،)1976ص .68 -57
) س١غ٠خ ػجض اٌصبدت ٚاص ،ٞاٌفىغ اٌم ِٟٛاٌؼغث ٟف ٟاٌّغغة اٌؼغث ،ٟصاع اٌغش١ض ٌٍٕشغ،
(ثغضاص ،)1982 ،ص .92 -91
) اٌشجىخ اٌض١ٌٚخ ٌٍّؼٍِٛبد ( االٔزغٔ١ذ ) www.Alshora.com
) رزٍّظ غالة اٌجؼضخ اٌّغغث١خ ػٍ ٝأ٠ض ٞأؿزبطٖ ِٓ اٌٛغٕ ٓ١١اٌفٍـط ٓ١١ٕ١اِضبي اوغَ ػػ١زغ،
اثغا٘ ُ١غٛلبِْ ،ذّض ػؼٖ صعٚػٖٚ ،وبْ ِٓ اثغػ اٌطالة اٌّغبعثخ اٌط١ت ثٕٔ ٗٔٛجً اٌذبط
ػجض اٌـالَ ثٕٕ٠ :ٗٔٛظغ :ػجض اإلٌٗ ثٍمغ٠ؼ ٚآسغ ،ْٚاٌذغوخ اٌٛغٕ١خ اٌّغغث١خ ٚاٌّـبٌخ
ٚاٌم١ِٛخ ِ ،1986 -1947ذبٌٚخ ف ٟاٌزبع٠زِ ،غوؼ صعاؿبد اٌٛدضح اٌؼغث١خ ،غ ( ،1ث١غٚد،
 ،)1992ص .28 -27
) ٚاص ،ٞاٌّصضع اٌـبثك ،ص .118
) ع٠بض ػؼ٠ؼ ٘بص ،ٞاٌّغغة اٌؼغثٚ ٟاٌزفبػً اٌمِ ،1955 -1945 ِٟٛجٍخ آفبق ػغث١خ،
اٌؼضص ( ( ،)10ثغضاص ،)1991 ،ص 8 -5؛ ٚاص ،ٞاٌّصضع اٌـبثك ،ص .122 -119
) ثٍمؼ٠ؼ ٚآسغ ،ْٚاٌّصضع اٌـبثك ،ص .189
) ػالي اٌفبؿ ،ٟاٌذغوبد االؿزمالٌ١خ ف ٟاٌّغغة اٌؼغثٔ ،ٟشغ ػجض اٌـالَ جـٛؽ( ،غٕجخ،
 ،)1980ص .159

(

) أضٌؼذ صٛعح اٌجغاق ف ٟآة/أغـطؾ  ،1929ػٕضِب أعاص اٌٛٙ١ص االؿز١الء ػٍ ٝادض جضعاْ
اٌّـجض األلص ٝاٌّؼغٚف ٌض ٜاٌٛٙ١ص ثذبئػ اٌّجىٚ ٝػٕض اٌّـٍّ( ٓ١اٌجغاق) ِّب اصبع دف١ظخ
اٌّـٍّٚ ٓ١أضٌؼذ ِصبصِبد ػٕ١فخ اجزبدذ اٌّضْ اٌفٍـط١ٕ١خٌٍ .زفبص ً١ػٓ أدضاس اٌضٛعح

(
(
(
(

(
(
(
(
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ٕ٠ظغ :ػجض اٌ٘ٛبة اٌى١بٌ ،ٟربع٠ز فٍـط ٓ١اٌذض٠ش ،اٌّإؿـخ اٌؼغث١خ ٌٍضعاؿبد ٚإٌشغ،
غ ( ،1ث١غٚد ،)1975 ،ص .66 -60
) ثٍمغ٠ؼ ٚآسغ ،ْٚاٌّصضع اٌـبثك ،ص .188 -187
) ِذّض اٌذـٓ اٌٛػأِ ،ٟظوغاد د١بح ٚجٙبص ،ط  ،1ص( ،َ.اٌضاع اٌج١عبء ،)1982 ،ص .469
) ِذّض ثٓ ػؼ ٚدىٚ ،ُ١صبئك اٌذغوخ اٌٛغٕ١خ ف ٟشّبي اٌّغغة ،ط  ،1غ ِ ،2إؿـخ ػجض
اٌشبٌك اٌطغ٠ؾ ٌٍضمبفخ ٚإٌشغ( ،رطٛاْ ،)1981 ،ص .388
) ٌٚض شى١ت اعؿالْ ف ٟاٌش٠ٛفبد ثججً ٌجٕبْ ػبَ ٚ ،1869صعؽ ػٍ٠ ٝض اٌش١ز ِذّض ػجضٖ
ئصٕبء ٚجٛصٖ فِ ٟصغ ،رأصغ ثبٌفىغ اإلصالدٚ ٟلبَ ثجٛالد ف ٟأٚعثب ،وبْ ٌشى١ت اعؿالْ
صٚع وج١غ ف ٟرٛج ٗ١اٌٛغٕ ٓ١١اٌّغبعثخ فِٕ ٟطمخ اٌشّبي اٌّغغثٔ ٟذ ٛاٌؼًّ اٌـ١بؿٟ
إٌّظُ اصٕبء ػ٠بعرٗ ٌزطٛاْ٠ٚ ،ؼض اٌّغشض اٌغٚدٌٍ ٟذغوخ اٌٛغٕ١خ اٌّغغث١خ ف ٟاٌشّبي.
رٛف ٟػبَ ٕ٠ ،1946ظغ :ظب٘غ ِذّض صىغ اٌذـٕب ،ٞٚشى١ت اعؿالْ ٚصٚعٖ اٌـ١بؿ ٟفٟ
 ،1946 -1869غ  ،1صاع ع٠بض اٌغئ١ؾ ٌٍىزت ٚإٌشغ،
دغوخ إٌٙعخ اٌؼغث١خ اٌض١ٕ٠خ
(ث١غٚد ،)2001 ،ص .43 -23
) شبعي أضع ٗ٠ج١ٌٛبْ ،أفغ٠م١ب اٌشّبٌ١خ  ،رغجّخ :إٌّج ٟؿٍٚ ُ١آسغ ،ْٚاٌضاع اٌزٔٛـ١خ
ٌٍٕشغ( ،رٔٛؾ ،)1976 ،ص 134؛ اٌذـٕب ،ٞٚاٌّصضع اٌـبثك ،ص .159 -149
) ادّض ػـخ ،اٌّؼجؼح اٌّغغث١خ ،غ  ،1صاع اٌمٍُ ٌٍطجبػخ ٚإٌشغ( ،ث١غٚد ،)1975 ،ص -60
61؛ Hastead John. P. Theorigins and Rise of Moroccan
Nabioralism 1912-1944, (London, 1967), p. 238-239
) ِشغٚع ػٕصغ ٞأػضرٗ ؿٍطبد اٌذّب٠خ اٌفغٔـ١خ ،وبْ اٌٙضف ِٕٗ فصً اٌؼغة ػٓ اٌجغثغ
ٚثبٌزبٌ ٟفصٍ ُٙػٓ اٌٍغخ اٌؼغث١خ ٚصمبفزٙب ٚػٓ اٌض ٓ٠اإلؿالِٚ ٟاٌؼًّ ػٍ ٝرٕص١غ اٌجغثغ
ػٓ غغ٠ك فزخ اٌّضاعؽ ٚاٌىٕبئؾ ٚرغؿ١ز اٌٛجٛص اٌفغٔـ ٟثبٌّغغةٌٍ .زفبص ً١ػٓ ِغؿَٛ
اٌظ١ٙغ اٌجغثغٕ٠ ٞظغ :اٌذـٓ ث ٛػ١بص ،اٌذغوخ اٌٛغٕ١خ ٚاٌظٙغ اٌجغثغ ،ٞصاع اٌطجبػخ
اٌذض٠ضخ( ،اٌضاع اٌج١عبء ،)1979 ،ص .70 -58
) ٌمّبْ صبٌخ ادّض ،ؿ١بؿخ فغٔـب رجبٖ اٌجغثغ ٚاصغ٘ب ف ٟاٌذغوخ اٌٛغٕ١خ اٌّغغث١خ -1930
 ،1939عؿبٌخ ِبجـز١غ ،وٍ١خ ا٢صاة ،جبِؼخ ثغضاص( ،ثغضاص ،)1987 ،ص . 41
) ِضًّ اٌٛفض اٌّغغث ٟوً ِٓ اٌّى ٟإٌبصغِ ،ٞذّض ثٕ ،ٗٔٛاٌّى ٟاٌىزبٔ ٟلبصح اٌذغوخ اٌٛغٕ١خ
ف ٟاٌشّبي اٌّغغثٕ٠ .ٟظغ :جغ٠ضح اإلسبء اٌٛغٕ( ،ٟػغال١خ) ،اٌؼضص (  ،)117ف 17 ٟوبْٔٛ
األٚي/ص٠ـّجغ .1931
) ػمض اٌّإرّغ ف 7 ٟوبٔ ْٛاألٚي/ص٠ـّجغ ٚ 1931اؿزّغ دز 17 ٝوبٔ ْٛاألٚي/ص٠ـّجغ
ٚ ،1931رعّٓ ؿجؼخ ػشغ جٍـخ ،وبْ اٌٙضف ِٓ أؼمبصٖ شغح دم١مخ اٌمع١خ اٌفٍـط١ٕ١خ
ٚاٌؼًّ ػٍٔ ٝصغرٙبٚ ،لض شبعن ف ٟاٌّإرّغ ػضص وج١غ ِٓ اٌششص١بد اٌؼغث١خ ٚاإلؿالِ١خ
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ِضٍٛا صٚ ،ٌُٙٚلض اسز١غ ٌغئبؿخ اٌّإرّغ ِفز ٟفٍـط ٓ١اٌش١ز أِ ٓ١اٌذـٌٍ .ٟٕ١زفبص ً١ػٓ
ظغٚف أؼمبص اٌّإرّغ ٚجٍـبرٗ :ػبصي دـٓ غٕ ،ُ١اٌّإرّغ االؿالِ ٟاٌؼبَ ف ٟاٌمضؽ
ِ ،1931جٍخ شإ ْٚفٍـط١ٕ١خ اٌؼضص ( ( ،)25ث١غٚد ،)1973 ،ص  ،130 -119جبؿُ
ِذّض سع١غ اٌججٛع ،ٞؿؼ١ض اٌذبط صبثذ ٔشبغٗ اٌٛغٕٚ ٟاٌم ،ِٟٛعؿبٌخ ِبجـز١غ ،وٍ١خ
ا٢صاة ،جبِؼخ اٌّٛصً( ،اٌّٛصً ،)2000 ،ص .130
) أصٕبء أؼمبص اٌجٍـخ اٌشبِـخ ػشغ ٌٍّإرّغ اإلؿالِ ٟاٌؼبَ ثبٌمضؽ رطغلذ اٌٛفٛص اٌؼغث١خ
ٚاإلؿالِ١خ ئٌِ ٝغؿ َٛاٌظ١ٙغ اٌجغثغٚ ،ٞلض ٔضصد اٌٛفٛص ثبٌـ١بؿخ اٌفغٔـ١خ ف ٟاٌّغغة
 ،)27ف 17 ٟوبْٔٛ
ٌٍزفبصٕ٠ ً١ظغ :جغ٠ضح اٌصغاغ اٌّـزم( ،ُ١ػغال١خ) ،اٌؼضص (
األٚي/ص٠ـّجغ .1931
) جالي ٠ذ ،ٝ١اٌؼبٌُ اٌؼغث ٟاٌذض٠ش ،صاع اٌّؼبعفِ0 ،صغ ،)1966 ،ص 409 -402؛ غٕ،ُ١
اٌّصضع اٌـبثك ،ص .124 -123
( ،)5اٌغثبغ،
) ِذّض اٌزبػ ،ٞاألصة اٌّغغث ٟثؼض سبِؾ دؼ٠غاِْ ،جٍخ ا٢صاة ،اٌؼضص (
 ،)1969ص .19
) ٌٍزفبص ً١ػٓ اٌضٛعح اٌفٍـط١ٕ١خ اٌىجغٕ٠ ٜظغ :غب٘غ سٍف اٌجىبء ،فٍـط ِٓ ٓ١اٌزمـ ُ١ئٌٝ
أٚؿٍ ،1995 -1937 ،ٛصاع اٌشإ ْٚاٌضمبف١خ اٌؼبِخ( ،ثغضاص ،)2001 ،ص .80 -40
) ثٍمغ٠ؼ ٚآسغ ،ْٚاٌّصضع اٌـبثك ،ص .188
) اٌفبؿ ،ٟاٌّصضع اٌـبثك ،ص .205
) ثٍمغ٠ؼ ،اٌّصضع اٌـبثك ،ص .188

( ) اٌّصضع ٔفـٗ ،ص .189 -188
( ) اٌفبؿ ،ٟاٌّصضع اٌـبثك ،ص .206 -205
(  )30ربؿؾ اٌذؼة اٌٛغٕ ٟفِ ٟطٍغ ػبَ  1937ػٕضِب ٚلغ أشمبق صاسً وزٍخ اٌؼًّ اٌٛغٕ ٟاط
أفصً ػٓ اٌىزٍخ ِذّض اٌذـٓ اٌٛػأٚ ٟاؿؾ دؼة اٌىزٍخ اٌم١ِٛخ فّ١ب ٚصٍذ اٌىزٍخ
اٌٛغٕ١خ ٔشبغٙب ثغئبؿخ ػالي اٌفبؿٚ ٟػمضد ِإرّغا ف ٟرّٛػ ٛ١ٌٛ٠ -رّشط ػٕٗ اٌذؼة
اٌٛغٌٍٕ . ٟزفبصٕ٠ ً١ظغ  :ػالي اٌفبؿِ ، ٟذبظغاد ف ٟاٌّغغة اٌؼغثِٕ ٟظ اٌذغة اٌؼبٌّ١خ
االِ ، ٌٝٚطجؼخ ٔٙعخ ِصغ  ( ،اٌمب٘غح  ، ) 1955 ،ص . 120 - 119
(  )31اٌفبؿ ، ٟاٌذغوبد االؿزمالٌ١خ ،...ص .206
 1936ثؼض اْ
(  )32ربؿؾ دؼة االصالح اٌٛغٕ ٟثؼػبِخ ػجض اٌشبٌك اٌطغ٠ؾ فٙٔ ٟب٠خ ػبَ
ؿّخ اٌجٕغاي فغأىٛا ٌٍم ٜٛاٌٛغٕ١خ ثزبؿ١ؾ ادؼاة ؿ١بؿ١خ ٚفزخ ِضاعؽ ف ٟشّبي
اٌّغغة ٌٍزفبصٕ٠ ً١ظغ ِ :ذّض ػٍ ٟصا٘ش " ،اٌذغوخ اٌٛغٕ١خ اٌّغغث١خ فِٛ ٟاجٙخ اٌذّب٠خ
االؿجبٔ١خ ِ ، " 1956 - 1926جٍخ اٌفىغ اٌـ١بؿ ، ٟاٌؼضص (  ، )16ارذبص اٌىزبة اٌؼغة ( ،
صِشك  ) 2002 ،ص . 149 -148
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( )33اٌفبؿ، ٟاٌذغوبد االؿزمالٌ١خ  ...ص .240
( )34ربؿؾ دؼة اٌٛدضح اٌّغغث١خ فٙٔ ٟب٠خ ػبَ  1936ثؼػبِخ ِذّض اٌّى ٟإٌبصغ ٞثؼض اْ
أشك ػٓ وزٍخ اٌؼًّ اٌٛغٕ ٟاصغ اػالْ فغأىٛا ربؿ١ؾ ادؼاة ؿ١بؿ١خ ِغغث١خ فِٕ ٟطمخ
اٌذّب٠خ االؿجبٔ١خ (شّبي اٌّغغة) ٚاؿزّغ اٌذؼة ثبٌزؼبِ ْٚغ دؼة االصالح اٌٛغٕٟ
ٚاٌذغوخ اٌٛغٕ١خ ف ٟاٌجٕٛة اٌّغغثٌٍ ٟزفبصٕ٠ ً١ظغ  :صا٘ش  ،اٌذغوخ اٌٛغٕ١خ اٌّغغث١خ فٟ
ِٛاجٙخ اٌذّب٠خ االؿجبٔ١خ  ...ص .150 -148
(  )35أِ ٓ١اٌغ٠ذبٔ ،ٟاٌّغغة األلص ،ٝص( ،َ.ث١غٚد ،)1975 ،ص .215
(  )36جغ٠ضح فز ٝاٌؼغاق( ،ػغال١خ) ،اٌؼضص (  ،)430ف 24 ٟأ٠بعِ/ب.1938 ٛ٠
(  )37جغ٠ضح ثغ٠ض اٌصجبحِ( ،غغث١خ) ،اٌؼضص (  )83ف 13 ٟرّٛػ.1939 ٛ١ٌٛ٠/
(  )38ػجض هللا وٕ ،ْٛأدبص٠ش ػٓ األصة اٌّغغث ٟاٌذض٠شِ ،طجٛػبد ِؼٙض اٌضعاؿبد اٌؼغث١خ
اٌؼبٌ١خ( ،اٌمب٘غح ،)1964 ،ص .175
(  )39ئصع٠ؾ اٌجبث ،ٟصٛ٠اْ ((اٌـٛأخ)) اٌّطجؼخ اٌٍّى١خ( ،اٌغثبغ ،)1971 ،ص .91
( ٌٍ )40زفبص ً١ػٓ االظطٙبص اٌفغٔـٚ ٟاالؿجبٌٔ ٟمبصح اٌذغوخ اٌٛغٕ١خ اٌّغغث١خ ٕ٠ظغ :ػجض
 ،)1949ص 237؛
اٌّج١ض ثٓ جٍ٘ ،ْٛظٖ ِغاوشِ ،ىزجخ إٌٙعخ اٌّصغ٠خ( ،اٌمب٘غح،
اثزـبَ ؿٍّبْ ؿؼ١ض اٌطبئ ،ٟاٌزطٛعاد اٌـ١بؿ١خ اٌضاسٍ١خ ف ٟشّبٌ ٟاٌّغغة 1956 -1912
،)2007
صعاؿخ ربع٠ش١خ ،عؿبٌخ ِبجـز١غ ،وٍ١خ اٌزغث١خ ٌٍجٕبد ،جبِؼخ ثغضاص( ،ثغضاص،
ص .77 -76
(  )41اصٕبء أؼمبص اٌّإرّغ اٌزأؿ١ـٌ ٟجبِؼخ اٌضٚي اٌؼغث١خ ،دعغ ادض ػػّبء دؼة اإلصالح
اٌّغغثِّ ٟضً ػٓ اٌّغبعثخٌٍ ،زفبص ً١ػٓ صٚع اٌجبِؼخ اٌؼغث١خ ف ٟئشغان اٌجٍضاْ اٌؼغث١خ
غ١غ اٌّـزمٍخ ف ٟاٌٍجبْ اٌزبثؼخ ٌٍجبِؼخ ٕ٠ظغ :دـٓ ٔبفؼخ ،اٌضٚع اٌـ١بؿٌٍ ٟجبِؼخ اٌؼغث١خ
ف ٟاؿزمالي ثؼط األلطبع اٌؼغث١خ ٚف ٟاٌمع١خ اٌفٍـط١ٕ١خٔ( ،ضٚح) ،جبِؼخ اٌضٚي اٌؼغث١خ،
اٌٛالغ ٚاٌطّٛحِ ،غوؼ صعاؿبد اٌٛدضح اٌؼغث١خ( ،ث١غٚد ،)1983 ،ص 184؛ ثٓ جٍ،ْٛ
اٌّصضع اٌـبثك ،ص .237
( ٌٍ )42زفبص ً١ػٓ رأؿ١ؾ ِىزت اٌّغغة اٌؼغث ٟثبٌمب٘غح ٕ٠ظغ :صفٛاْ ٔبظُ صاؤص دـِٓ ،صغ
ٚلع١خ اؿزمالي اٌّغغة األلص ،1956 -1945 ٝأغغٚدخ صوزٛعاٖ ،وٍ١خ ا٢صاة ،جبِؼخ
اٌّٛصً( ،اٌّٛصً ،)2010 ،ص .65 -61
( ٌٍ )43زفبص ً١ػٓ دبصصخ ٌجٛء األِ١غ اٌشطبث ٟئٌِ ٝصغ ٕ٠ظغ :جغ٠ضح األ٘غاَِ( ،صغ٠خ) ،اٌؼضص
(  ،)22276ف 1 ٟدؼ٠غاْ1947 ٛ١ٔٛ٠/؛ ِجٍخ اٌّصٛعِ( ،صغ٠خ) ،اٌؼضص (  )7832ف3 ٟ
دؼ٠غاْ.1947 ٛ١ٔٛ٠/
(  )44صذ١فخ اٌّصغِ( ،ٞصغ٠خ) ،اٌؼضص (  )3545ف 31 ٟأ٠بعِ/ب1947 ٛ٠؛ صذ١فخ األ٘غاَ،
اٌؼضص (  ،)22277ف 2 ٟدؼ٠غاْ.1947 ٛ١ٔٛ٠/
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( ِ )45ذّض ِذّض ؿالَ اِؼ٠بْ ،ػجض اٌىغ ُ٠اٌشطبثٚ ٟصٚعٖ فٌ ٟجٕخ رذغ٠غ اٌّغغة اٌؼغثٟ
 ،1956 -1947عؿبٌخ ِبجـز١غ ،وٍ١خ ا٢صاة ،جبِؼخ ثغضاص( ،ثغضاص ،)1988 ،ص .83 -82
(  )46اٌّصضع ٔفـٗ ،ص .83
( ٘ )47بص ، ٞاٌّصضع اٌـبثك  ،ص  : 9اِؼ٠بْ  ،اٌّصضعاٌـبثك  ،ص . 83
(  )48اٌجىبء ،اٌّصضع اٌـبثك ،ص 173؛ ٌٍٚزفبص ً١ػٓ لغاع اٌزمـ ُ١اٌض١ٌٙ ٌٟٚئخ االُِ اٌّزذضح
ٕ٠ظغ :لغاعاد األُِ اٌّزذضح ثشأْ فٍـطٚ ٓ١اٌصغاع اٌؼغث – ٟاإلؿغائ،1974 -1947 ٍٟ١
ِغاجؼخ جٛعط غؼّخ( ،ث١غٚد ،)1975 ،ص .16 -3
( ٚ )49اص ،ٞاٌّصضع اٌـبثك ،ص 196؛ ٘بص ،ٞاٌّصضع اٌـبثك ،ص .12
(  )50أرصف ِٛلف اٌذؼة اٌشٛ١ػ ٟاٌّغغث ٟرجبٖ لغاع اٌزمـٚ ُ١اٌمع١خ اٌفٍـط١ٕ١خ ػِّٛب ً
ثبٌـٍج ٟل١بؿب ً ثّٛالف األدؼاة اٌّغغث١خ ٚاٌـجت ف ٟطٌه اٌؼاللخ اٌز ٟعثطذ اٌذؼة
اٌشٛ١ػ ٟاٌّغغثٚ ٟثم١خ االدؼاة اٌشٛ١ػ١خ ف ٟاٌٛغٓ اٌؼغثِ ٟغ اٌذؼة اٌشٛ١ػ ٟاٌذبوُ
ف ٟاالرذبص اٌـٛف١زٚ ٟاٌظ ٞاػزغف ثم١بَ صٌٚخ "ئؿغائٕ٠ ."ً١ظغ :ثٍمغ٠ؼ ٚآسغ ،ْٚاٌّصضع
اٌـبثك ،ص .195 -194
( ِ )51ذّٛص صبٌخ اٌىغ ،ٞٚاٌفىغ اٌـ١بؿٌ ٟذؼة االؿزمالي اٌّغغث ،ٟصعاؿخ ؿ١بؿ١خ رذٍ١ٍ١خ،
عؿبٌخ ِبجـز١غ ،اٌّؼٙض اٌؼبٌٌٍ ٟضعاؿبد اٌم١ِٛخ ٚاالشزغاو١خ ،اٌجبِؼخ اٌّـزٕصغ٠خ،
(ثغضاص ،)1989 ،ص 60؛ ثٍمغ٠ؼ ٚآسغ ،ْٚاٌّصضع اٌـبثك ،ص .192
(  )52اٌّصضع ٔفـٗ ،ص .192
(  )53جبِؼخ اٌضٚي اٌؼغث١خ ،رمغ٠غ األِبٔخ اٌؼبِخ ف ٟاٌّضح ث ٓ١اٌضٚعر ٓ١اٌؼبص٠ز ٓ١اٌـبثؼخ
ٚاٌضبِٕخ ٚػٓ اإلجغاءاد اٌز ٟارشظد ٌزٕف١ظ لغاعاد اٌّجٍؾ( ،اٌمب٘غح.)1949 ،
(  )54اِؼ٠بْ ،اٌّصضع اٌـبثك ،ص .83
(  )55ػ١ـ ٝفبظً ٔؼاي ػ١فبْ اٌشّغ ،ٞاإلع٘بة اٌص ٟٔٛ١ٙف ٟفٍـطِٕ ٓ١ظّخ ((وبر))
أّٛطجب ً  ،2000 -1968عؿبٌخ ِبجـز١غ ،وٍ١خ ا٢صاة ،جبِؼخ اٌّٛصً( ،اٌّٛصً،
 ،)2006ص .20 -17
(  )56اٌجىبء ،اٌّصضع اٌـبثك ،ص ؛ اٌشّغ ،ٞاٌّصضع اٌـبثك ،ص .19 -18
(  )57اٌفبؿ ،ٟاٌذغوبد االؿزمالٌ١خ  ،...ص .415
( ٚ )58اص ،ٞاٌّصضع اٌـبثك ،ص .199
(  )59ثٍمؼ٠ؼ ٚآسغ ،ْٚاٌّصضع اٌـبثك ،ص .61 -60
(  )60اٌّصضع ٔفـٗ ،ص .61 -60
(  )61اٌّصضع ٔفـٗ ،ص .61
(  )62اِؼ٠بْ ،اٌّصضع اٌـبثك ،ص 84 -83؛ اٌفبؿ ،ٟاٌذغوبد االؿزمالٌ١خ ،ص .415
(  )63اِؼ٠بْ ،اٌّصضع اٌـبثك ،ص .84 -83
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(  )64جغ٠ضح اٌ١مظخ( ،ػغال١خ) ،اٌؼضص (  ،)385ف 9 ٟاة/أغـطؾ .1948
(  )65جغ٠ضح اٌ١مظخ ،اٌؼضص (  ،)385ف 9 ٟآة/اغـطؾ 1948
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