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ʿAbderaḥīm Bouʿabīd.- Chahadāt wa ta-
’ammulāt 1944-1966 (ad-Dār al-bayḍā: Al-
markaz at-taqāfī al-‛Arabī, 2018), 519p.

1944- وتأمالت  شهادات  بوعبيد.-  الرحيم  عبد 
1966 (الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب، 2018)، 

519ص.

صدر عند مطلع سنة 2018، مصنف للراحل عبد 
الرحيم بوعبيد الفاعل املركزي يف تاريخ احلركة الوطنية، 
الت. ويضم جمموع الكتابات  حيمل عنوان: شهادات وتأمّ
التي خلفها عبد الرحيم بوعبيد عن الفرتة املمتدة من عام 

1944 إىل 1961، يف جزأين، من 519 صفحة. ويتكون السفر األول من كتابات تم حترير أمهها 

يف وقت سابق وأكملت خالل إقامته اجلربية بميسور، يف شتاء 1981 - 1982. بينام يعترب اجلزء 
الثاين إعادة لنرش سلسلة من افتتاحيات سبق نرشها يف جريدة االستقالل، والتي كتبها املؤلِّف 
عن الفرتة 1951 - 1952. وهبذا يتعلق األمر بجزأين متعاقبني، لكنهام متداخلني كرونولوجيّا، 
تب يف وقت حمدد من مسار املؤلف. وإذا كانت الفرتة التي وقع تناوهلا متتد من سنة  وكل منهام كُ
1944 إىل 1961، فإن الكتاب ال يشمل، ضمن منطق كورنولوجي وشامل، جمموع األحداث. 

فإن  بوعبيد،  الرحيم  عبد  ملؤسسة  العام  املندوب  بوعبيد،  عيل  املؤلف  نجل  أكده  ما  وحسب 
الصعوبة األساسية يف جتميع املضامني يف كتاب واحد تكمن يف هذه النقطة بالذات. وبذلک 
برتجيح كفة حلظة الكتابة عىل الرتتيب  اقرتاح تنظيم حمتويات املصنف يف جزأين مرتبط  كان 

الزمني لألحداث.
عىل  بالوقوف   ،1961-1944 االستقالل  نحو  دفاتر  بـ:  املعنون  األول  اجلزء  ويبتدئ 
أصغر  بني  من  املؤلِّف  كان  إذ  1944؛  يناير   11 بتاريخ  باالستقالل  املطالبة  وثيقة  تقديم  حدث 
سة عىل  املوقعني عىل هذه الوثيقة. ويستعيد عبد الرحيم بوعبيد بقوة دقائق تلک اللحظة املؤسِّ
بني  تامة،  رسية  يف  متت  التي  االستشارات  حيثيات  عن  كاشفا  والرمزي،  السيايس  املستويني 
يف  باملغرب  احللفاء  قوات  نزول  قبل  أي   ،1942 سنة  بداية  منذ  الوطني  احلزب  وقادة  امللک 
وأطره  الوطني  احلزب  مناضيل  جمموع   لد احللفاء  نزول  وخلّف  السنة.  هذه  من  نونرب  شهر 
إحساسا كبريا باملرارة؛ بحكم أن القيادة العسكرية األمريكية مل تكن هلا عالقات إال مع القيادة 
عبد  يأيت  ذاته،  السياق  ويف  الصدد.  هذا  يف  البالد  عاهل  جتاهلت  بينام  فقط،  اجلديدة  الفرنسية 
الرحيم بوعبيد عىل ذكر حدث تارخيي له أمهيته، ومفاده أنه بمجرد اإلعالن عن عملية اإلنزال 
السلطان  من   (Maurice Noguès) نوگيس اجلنرال  طلب  واملهدية،  البيضاء  بالدار  األمريكية 
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حممد بن يوسف االنتقال إىل فاس، هبدف متكني املقيم العام من االحتامء وراء السلطة امللكية، 
واالنسحاب بدوره إىل فاس. وكان من شأن مثل هذا العمل أن يفرس عىل أساس اعتباره نوعا 
من املقاومة لعملية إنزال قوات احللفاء، غري أن العاهل املغريب رفض مغادرة الرباطـ، ومل يكن 

يف وسعه اإلقدام عىل  تبني موقف املقيم العام الذي كان يمثل وقتئذ حكومة ڤييش.
وانعقد مؤمتر آنفا يومي 22 - 23 يناير 1943، فتلقى السلطان دعوة للحضور، باعتباره 
عاهال للمغرب، وذلک بإحلاح من الرئيس روزڤيلت (Roosevelt). والتقى السلطان، مصحوبا 
بويل العهد موالي احلسن واجلنرال نوگيس، بالرئيس األمريكي الذي حتدث عن روح امليثاق 
بعني  لثرواهتا  احلر  وامتالكها  حريتها  إىل  الشعوب  تطلعات  أخذ  رضورة  وعن  األطليس، 
االعتبار، وذلک من خالل عبارات عامة أمام ترششل الذي ظل صامتا، وكان يبدو عليه بعض 
االنزعاج. وبوجه عام، فقد حتقق اهلدف، وتم إخبار حلفاء فرنسا احلرة من قبل السلطان نفسه 
بتصميم الشعب املغريب عىل وضع حد لروابط التبعية التي فرضتها معاهدة فاس، واسرتجاع 

السيادة الكاملة. 
الذي  التجمع  تسمية  اقرتاح  تم  الورق،  عىل  العريضة  مرشوع  صيغة  حتديد  وقبل 
سهر عىل العملية، باسم ”حزب االستقالل،“ وكان ذلک عىل حد تعبري بوعبيد ”اقرتاح أمحد 
بالفريج، استند فيه ربام إىل احلزب الذي كان حيمل نفس االسم يف العراق. وقد أبد املهدي 
وأنا شخصيا، بعض التحفظات... استقالل، نعم ولكن ملاذا كلمة حزب؟ فجبهة وطنية أو أي 
صيغة أخر ستكون أكثر مالئمة لبنيته ومكوناته املختلفة، ألن املعركة ستكون طويلة. وإذا 
وقعت انشقاقات، فاالنشقاق عن اجلبهة سيكون بتأثري سيايس أقل. إال أن هذه املالحظات مل 

حتظ بام تستحقه من االهتامم (28).“ 
رفض  أنه  بيد  الوزاين  بلحسن  بمحمد  االتصال  تم  قد  أنه  إىل  املذكرات  وأشارت 
العريب  بن  حممد  هو  االستثناء  وكان  غامضا.  أنصاره  بعض  موقف  بقي  وباملقابل  العرض، 
العلمي الذي وافق عىل أن يكون ضمن املوقعني عىل العريضة. وذكرت كذلک أنه تم التواصل 
الرأي  انتباه  لفت  هبدف  املراكز،  من  وغريها  وسال  والرباط  فاس  تالميذ  قدماء  مجعيات  مع 
العام الدويل إىل اإلرادة اجلامعية للمغاربة. كام كانت هناک فئة أخر تتمثل يف املتخرجني من 
شارک  كام  أزرو.  ثانوية  تالميذ  قدماء  مجعيات  بينهم  ومن  الرببرية،  املؤسسات  أو  الثانويات 
العلامء، ويف مقدمتهم الشيخ حممد بن العريب العلوي الذي مثل التجسيد املرشق هلذا االجتاه. 
يف  باسميهام  تفظ  حيُ مل  لكن  السويس،  واملختار  زنيرب  بوبكر  ومها  كذلک،  اسمني  إثارة  ومتت 
السامي  املوظف  الشيكر،  مسعود  هو  آخر،  اسم  هناک  وكان  املوقّعني.  الئحة  ضمن  النهاية 
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االتصال  يربط  من  هو  كان  االستعجالية،  اللحظات  ويف  سنوات.  عدة  منذ  املخزن  جهاز  يف 
بامللک، فحرص عىل اخلروج من الظل، فكان بذلک من بني املوقعني األكثر إثارة لالنتباه عىل 

العريضة. 
وكشفت املذكرات عن وجود مرشوعني أو ثالثة يف البداية، ويف األخري متت املصادقة 
عىل نص خمترص ومكثّف، ويغلب عليه الطابع القانوين، كام أنه أشبه بنوع من املحاكمة. وقد 
وقع االختيار عىل يوم 11 يناير 1944 لتقديم الوثيقة رسميا من قبل السلطان نفسه، ألن هذا 
التاريخ يوافق يوم االستقبال األسبوعي ملستشار احلكومة الرشيفة. وكان هذا األخري موظفا 
ساميا معيّنا من وزارة اخلارجية الفرنسية للقيام بمهمة ربط االتصال بني القرص واإلقامة العامة.
ونقلت الشهادة أنه بمجرد افتتاح القرص، ”كان وفد برئاسة أمحد بالفريج يف قاعة االنتظار. كل 
وسلم  الشديد،  التأثر  متلكه  وقد  بالفريج،  أمحد  فقام  جتووزت.  الصارمة  الربوتكول  قواعد 
جلاللة امللک ملف الوثيقة (...) كل موظفي املخزن كانوا يف حالة اضطراب حمموم (47 - 48).“ 
ويف صبيحة اليوم نفسه، استقبل وفد آخر يقوده حممد الزغاري من قبل الوزير املطلق الصالحية 
املفوض لد اإلقامة العامة السيد مارشال (Marshall). واستقبل وفد ثالث برئاسة املهدي بن 
بركة من قبل قنصل إنگلرتا. ووفد رابع من قبل قنصل الواليات املتحدة االمريكية بالرباط. 
النهار،  منتصف  ويف  االطالع.  سبيل  عىل  البيان  نص  تسلم  تردد،  بعد  القنصالن  قبل  ”وقد 

كانت املرحلة الرسمية قد أنجزت (...) وقد انترش اخلرب برسعة الربق: ففي مدن الرباط ثم 
سال والقنيطرة، رشع الناس يف تبادل التهاين، وأصبح احلامس يغمر املشاعر (49).“ 

للوثيقة.  تبنيه  السلطان  فيه  أكد  املخزن،  وزراء  جملس  الالحق  اليوم  خالل  وانعقد 
حممد  األعظم  الصدر  فيه  صمت  وقت  يف  بذلک،  سعادته  عن  العلوي  العريب  بن  حممد  وعرب 

املقري، بيد أن موقف الگالوي فاجأ اجلميع، إذ جاء مسايرا ملوقف السلطان. 
احلركة  أن  مفادها  االسباين،  النفوذ  منطقة  بخصوص  مالحظة  الشهادة  وسجلت 
الوطنية هناک مل تتحرک بالشكل املطلوب، لظروف احلرب والقطيعة مع باقي مناطق البالد. 
وقد مرت أسابيع عىل تقديم البيان، قبل أن يبعث حزب اإلصالح الوطني، الذي كان يتزعمه 

عبد اخلالق الطريس، برسالة تأييد إىل امللک بتاريخ 29 فرباير 1944.
وبعد فرتة طويلة من اجلمود، إذ كانت السياسة رهينة ببقاء الوضع عىل ما هو عليه، 
إيكس  مرحلة  فمن  الشاملية؛  إفريقيا  بلدان  ر  حترّ تطور  يف  كبريا  منعطفا   1955 سنة  لت  سجّ
التوترات  جو  استعادة  املؤلف  حياول  التمرد،  بحركات  مرورا  أنتسريايب،  تفامهات  إىل  ليبان 
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سنة  صيف  حيتل  التي  املغربية-الفرنسية،  األزمة  لفک  مهد  الذي  الطريق  وتلمس  والتقلبات 
1955 حلظة قوية فيها. 

”دفاتر  سامه  اسا  كرّ األصل،  يف  املرحلة،  تلک  بخصوص  هذه  شهادته  وكانت 
اعرتاضه   أبد عندما   ،1981 سنة  بميسور  االعتقال  فرتة  أثناء  حمتوياته  معظم  حرر  مناضل،“ 
مع أعضاء من املكتب السيايس حلزبه عىل إجراء استفتاء يف الصحراء املغربية. وقد فضل عدم 
نرشها إال بعد وفاته. كام يكشف عن ظروف إبعاد ابن عرفة وعودة حممد بن يوسف إىل البالد. 
 20 يف  الشعبي  االنتفاض  عند  ويتوقف  انتقالية.  كمحطة  العرش،  جم لس  فكرة  ح  طرْ وبينهام 
غشت 1955 بخنيفرة وواد زم وخريبكة وأيب اجلعد والدار البيضاء والرباط الذي أسقط فكرة 
ويقدم  للفالحني.  الواسعة  املشاركة  أمام  خاصة  الشعبي،  التالحم  حقيقة  وأكد  اهلادئة  البالد 
من  عنه  أسفرت  وما  ليبان  إيكس  يف  جرت  التي  االتصاالت  عن  واضحة  صورة  البداية  يف 
النتائج، ووضح أسباب معارضة البعض هلا، وكيف زرع ذلک ارتباكا يف صفوف املناضلني. 
ثم توقف عند ردود فعل عالل الفايس جتاه تلک اللقاءات، فضال عن حيثيات االتصال بامللک 

يف أنتسريايب يف شتنرب، ومالبسات وحتديات وخماض تشكيل جملس العرش وهيكلته.
ما  املغاريب  والتضامن  املسلحة  املقاومة  نشأة  آخر،   مستو يف  الشهادات،  وتناولت 
بني شتنرب وأكتوبر 1955. وذكرت أهم االتصاالت التي قادها عبد الرحيم بوعبيد مع جملس 
بعد  هبا،  اخلطيب  الدكتور  التحاق  ظروف  عىل  بعدئذ  أحالت  ثم  التحرير،  وجيش  املقاومة 
اختيار عالل الفايس له حتى يصبح عنرص اتصال يف رشاء األسلحة من سويرسا وأملانيا. كام 
تم توضيح مالبسات النقص عىل مستو التنسيق بني قيادة احلزب وزعامء املقاومة وإسهامه 
فة.  يف بداية بروز بوادر الشقاق واخلالف، خاصة مع سيادة سوء الفهم وتداول األخبار املحرّ

الدويل  والسياق  االسباين  املوقف  حيثيات  معاجلة  إىل  بعد  فيام  الشهادات  وانتقلت 
وتأثريه يف مسار القضية املغربية. واتضح يف هذا الصدد، أنه ابتداء من مارس 1951، ومع تعيني 
فاملقيم  االستعامر،  مناهضة  صبغة  يتخذ  االسباين  املوقف  بدأ  بتطوان،  بالينو  گارسيا  اجلنرال 

العام اجلديد كان يكن مشاعر طيبة اجتاه حممد بن يوسف وحزب االستقالل عىل حد سواء. 
 6 يوم  امللک  عودة  عىل   (Edgar Faure) فور إدگار  الرئيس  مع  االتفاق  حتقق  وقد 
نونرب 1955 يف سياق سيايس جديد، حيث وقع التخيل عن الطابع النهائي والثابت للعالقات 
النامجة عن معاهدة 1912. وصدر بيان اتفاقية السيل سان كلو يوم 6 نونرب 1955. ولرفع اللبس 
بخصوص معاهدة احلامية، السارية املفعول منذ 30 مارس 1912، تم إلغاء هذه املعاهدة بشكل 
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بفرنسا  تربطه  مستقلة،  دولة  املغرب  يصبح  أن  إىل  ترمي  كانت  وفتحت مفاوضات  رصيح، 
عالقات دائمة من الرتابط املتبادل احلر. 

وجاء يف بيان 6 نونرب رشط يقيض بتشكيل ”حكومة مغربية متثل خمتلف تيارات الرأي 
املغريب.“ ومل يشعر الفرنسيون املقيمون يف املغرب باالطمئنان، والذين جتاوز عددهم 4 آالف 
شخص. وهلذا كان بعض أعضاء حزب الشور واالستقالل أو ”األحرار الليرباليني،“ وهم 

من ال متثيلية هلم وال مجاهري، أكثر مدعاة للطمأنينة باملعنى النيوكولونيايل للكلمة. 
االستقالل  حلزب  التنفيذية  اللجنة  عىل  الوطنية  السيادة  استعادة  متغريات  وفرضت 
بغية  القضايا  من  عدد  عن  اللبس  رفع  تم  حيث  نونرب،   16 ليلة  بمدريد  استثنائي  اجتامع  عقد 
تقريب وجهات النظر، وخاصة بني عالل الفايس وأمحد بالفريج، إثر التوترات التي أعقبت 

لقاءات إيكس ليبان.
وانتقلت الشهادة إىل بداية الستينيات وحدث إعفاء حكومة عبد اهللا إبراهيم يف ماي 
االستقالل  حزب  إىل  املنتسبة  البورجوازية  ضغوطات  عند  السياق  ذات  يف  فتوقفت   ،1960

والعملة  اخلارجية  والتجارة  الصناعة   مستو عىل  املطبقة  االجراءات  أمام  ثائرهتا  ثارت  التي 
والقرض. 

خاصة  عشاء  مأدبة  عن  متحدثا  احلكومة،  إعفاء  رواية  بوعبيد  الرحيم  عبد  نقل  وقد 
اخلارجية.  وزارة  حقيبة  عليه  عرض  الذي  احلسن،  موالي  األمري  العهد  ويل  مع  وقتئذ  مجعته 
وقد عربّ بوعبيد عن مفاجأته العميقة من أن الرئيس املستقبيل للمجلس احلكومي قد كان هو 
مع  مقارنة  التغيري  بعض  وجود  مع  ماي   26 يوم  رسميا  اإلعفاء  قرار  وتأكد  نفسه.  العهد  ويل 
اخلطة األصلية، إذ إن شخصيات من بني املؤهلني للوزارات، من أمثال عبد الكريم بن جلون، 
قد أحلوا عىل امللک حتى يتوىل بنفسه رئاسة املجلس احلكومي، عىل أن يكون ويل العهد نائبا 

للرئيس فقط.
بت احلكومة اجلديدة يوم 26 ماي 1960، وقررت تنظيم االنتخابات اجلامعية  وقد نُصِّ
والبلدية يوم 29 ماي. وتم التحضري جلميع هذه األمور عىل يد إدريس املحمدي، بتعاون مع 
املساعدين التقنيني الفرنسيني العاملني مع احلكومة السابقة، وبغري علمها ويف غفلة منها عمليا. 
ونصها  احلامية  إصالح  لروح  الداخلية  وزارة  استعادة  إىل  الشهادة  خلصت  وقد 
اإلدارية  للجامعات  كام  اجلامعيني،  واملستشارين  للرؤساء  يعد  فلم  1951؛  سنة  منذ  املعتمد 
األهلية،  للشؤون  ضابط  إىل  القائد  وحتول  استشارية.  هيئات  متثله  الذي  الباهت  الدور  غري 
التي   الكرب السياسية  باألحداث  األول  اجلزء  وينتهي  ذاهتا.  ونياشينه  وخمازنيّته  بصالحياته 



484

طبعت الفرتة املمتدة بني 1960و1961، والتي شكلت دون أدنى ريب منعطفا حاسام يف احلياة 
السياسية املغربية. وتشكل مقدمات اخلالف حول هندسة مؤسسات املغرب املستقل وتوازهنا 
احلسن  بمجيء  الفرنسية  الصحف  معظم  ترحيب  االنتباه،  اسرتعى  ومما  الفصل.  هلذا  خلفية 
”كان  فقد  الواقع.  يف  مفهوم  لكنه  ما،  نوعا  غريبا  يبدو  أن  يمكن  الذي  التحول  وهو  الثاين، 
احلكام الفرنسيون وفرنسيو املغرب حيسون بتأنيب ضمري حيال حممد اخلامس، ضحية اخللع 
واإلبعاد يف غشت 1953 (...) كانت وفاته، رغم كوهنا مؤسفة، تفتح عهدا جديدا يف العالقات 
الفرنسية املغربية. وأصبح ابنه غري املحبوب من قبل، ”رجال جديدا“ أكثر حتررا يف ارتباطاته 
بحركة التحرر الوطني. عىل مستو املفاهيم االقتصادية، كان مؤيدا للرأساملية الليربالية (...) 

سيشعر االستعامر بطمأنينة أكثر (227).“ 
املباغثة،  اخلامس  حممد  امللک  وفاة  بشأن  تساؤالت  عن  اجلزء  هذا  وأفصحت خامتة 
إذ مل يكن أي أحد عىل علم بخضوع امللک إلجراء عملية جراحية. وقد علق بوعبيد يف هذا 
ملحة.  درجة  إىل  يعاين  يكن  مل  ألنه  عنها،  يستغني  أن  العاهل  بإمكان  ”كان  أنه  مؤكدا  الصدد 
لذا كان احلادث مؤسفا، قاتال. لكن أي نوع من احلوادث؟ طبيب التخدير، سويرسي، جاء 
خصيصا من أجل هذه املناسبة. مل يدرج أي اختبار، من طرف زمالئه حول املواد املستخدمة 
واجلرعات. أكثر من ذلک، مل تأخذ االحتياطات املعتادة، املحددة عادة للترصف حال وقوع 
من  أكثر  االنتظار  جيب  وكان  القلب،  يف  خمتص  طبيب  األطباء  فريق  ضمن  يكن  مل  حادث. 
كيلومرتا  سبعني  بعد  عىل  يعني  املحمدية،  يف  واحدا  جيدوا  كي  أكثر،  يكن  مل  إن  ساعة،  نصف 
من الرباط. بعد فوات األوان كان اإلنعاش مستحيال. سافر طبيب التخدير يف اليوم املوايل إىل 
بالده. هل أعطي األمر بإجراء حتقيق؟ ال أحد يعرف. ومل يتبدد طابع الغموض عن ‘احلادث.‛ 
عارضا  أهنام  الفرنسيني  الربوفيسورات  من  اثنان  أعلن  أسابيع،  بضعة  بعد  الحق،  وقت  ويف 

إجراء العملية، وامتنعوا عن حضورها (230).“ 
مصادر  من  اقتبست  وثيقة،   34 عددها  بلغ  الوثائق،  من  بمجموعة  اجلزء  هذا  وذيّل 
العلم  جريديت  خاصة  الوطنية  أو  لوموند،  جريدة  وخاصة  األجنبية  الصحافة  أمهها  خمتلفة 
يوسف  بن  حممد  بنفي  اخلاص  بالسياق  صلة   ذات  معطيات  عدة  تضمنت  وقد  والتحرير. 
عن  فضال  املنفى  من  عودته  إىل  وصوال  مالبساهتا،  وبعض  ليبان  إيكس  لقاءات  وبحيثيات 
عن  عبارة  فكان  الثاين،  اجلزء  أما   .1961 سنة  وفاته  حتى  الالحقة  السياسية  األحداث  بعض 
كتبها  والتي  االستقالل،  جريدة  يف  صدورها  سبق  التي  االفتتاحيات  لنصوص  نرش  إعادة 
املؤلف عن الفرتة املمتدة ما بني 1951 و 1952. أي ما بني العدد األول الصادر يف 12 أكتوبر 

1951 حتى العدد 55 الصادر يوم 06 دجنرب 1952.
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