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 1924 – 1915العالمية األولى  
عرفت منطقة المغرب العربي خالؿ الحرب العالمية األولى تجاذبات عديدة وفي مختمف      

االتجاىات فكل طرؼ مف الحرب أراد استدراج ىذه المنطقة لصالحو ولذلؾ حاوؿ المياجروف المغاربة 
كثيرا استغالؿ ىذا الحدث لتثوير منطقة المغرب العربي. فإذا كاف المغاربة المياجروف الذيف نشطوا 

في محور "إسطنبوؿ ،جنيف، برليف"  و حاولوا تثوير المنطقة مف الشرؽ عف طريق طرابمس الغرب ، 
ـ  قامت بنفس الفعل الثوري 1915فإف حركة األمير عبد المالؾ التي انطمقت في المغرب األقصى 

 لكف مف الجية الغربية.
ضمف حركة التحرر اإلسالمية ويشكل  لقد انطمقت حركة األمير عبد المالؾ ابف األمير عبد القادر

موازي مع النشاط الوحدوي المغاربي ضمف محور آخر وىو) برليف ،مدريد طنجة ( بالرغـ مف 
غموض األسباب التي أدت إلى ثورتو لقمة المصادر حوؿ حركتو ،فإنو ال يمكف اعتبارىا حركة  

، فقد كانت حركة تحررية وحدوية  معزولة عف األحداث العامة التي شيدىا العالـ العربي اإلسالمي
مغاربية مرتبطة بحركة المغاربة المياجريف وخاصة الناشطيف في تيار الجامعة اإلسالمية والمشروع 
األلماني العثماني إلثارة الشعوب العربية اإلسالمية ضد االستعمار البريطاني اإلسالمي بما فييـ 

 شعوب منطقة المغرب العربي.
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ـ وىو االبف الثاني لألمير عبد القادر ، تعمـ المغة العربية 1868ولد األمير عبد المالؾ في دمشق 
وتحصل  19وتحكـ كذلؾ في المغتيف الفرنسية والتركية ،انضـ إلى الجيش العثماني في نياية القرف 

ادية لمسمطاف العثماني أجبرتو عمى عمى رتبة عقيد ، إال نشاطو السري مع حركة الشباف األتراؾ المع
ـ ، وقد 1903، فر إلى مصر ومنيا إلى المغرب حيث حل بمدينة طنجة  1903مغادرة تركيا سنة 

ـ، وتفاعل كذلؾ كثيرا مع مقاومة 1904وصمتو حينيا أخبار عف مقاومة بوعمامة التي انتيت سنة 



ية طمب منو السمطاف المغربي ( ونظرا لخبرتو العسكر 1909 –1902بوحمارة بالمغرب األقصى)
موالي عبد العزيز أف يكوف إلى جانبو وجاء في رسالة كتبيا عبد المالؾ إلى عائمتو في الشاـ أنو 
تردد كثيرا قبل قبولو ىذا العرض الذي انتيى بو إلى تعينو قائد لمجيش المغربي في القصر الكبير 

ـ عيف قائدا لمشرطة الدولية في مدينة  1909ـ ، ثـ نائبا لوزير الحربية المغربي . وفي 1906سنة 
ـ ، وخالؿ توليو ىذا المنصب أظير قيادة وحنكة 1906طنجة تنفيذا لقرارات مؤتمر الجزيرة الخضراء 

 كبيرة ، و ىنأتو باريس عمييا 
أثناء الحرب العالمية األولى ذكرت الصحافة الفرنسية أف األمير عبد المالؾ وحتى كل عائمة األمير 

القادر دعمت فرنسا في الحرب إال أف عبد المالؾ فيما بعد ذكر أنو ألـز بالتصريح بذلؾ نظرا عبد 
ـ رجع إلى المغرب  1915لتواجده في المستشفى في باريس لمعالج مف مرض الربو .و  في سنة 

يو عف طريق اسبانيا ثـ توقف في  مدينة مدريد لفترة ،و خالليا اتصل بو السفير األلماني ليعرض عم
مشروع قيامو بثورة ضد فرنسا مقابل دعـ مادي ومعنوي ،وتشير المصادر أنو قبل بيذا العرض ألنو 

ـ بدأ التحضير ليذه الثورة التي انطمقت في أوت مف  1915مباشرة بعد دخولو المغرب في مارس 
 .1915نفس السنة 

مف فراغ ،فقد تابع الرجل ،  لـ يكف إعالف األمير عبد المالؾ الثورة عمى فرنسا في المغرب منطمقا
أحداث المشرؽ العربي وعايش حمقات المسألة المغربية كما كاف مؤمنا بفكرة الجامعة اإلسالمية 
ومتعمقا بأمجاد عائمتو و ىذه العوامل وغيرىا دفعتو إلى أف يمعب دورا محوريا في منطقة المغرب 

 .1924-1915العربي مف 
مية األولى وتمقى الدعـ األلماني العثماني لمقياـ بيذه الثورة التي لقد استغل عبد المالؾ الحرب العال

حدثت عف طريق وساطة تمت في مدريد التي حل بيا بعد عودتو مف فرنسا فقد كاف لو في العاصمة 
اإلسبانية اتصاالت حثيثة مع السفير األلماني إلسبانيا الكونت" دورت بور" بمدريد واتفق معو عمى 

المغرب األقصى ، لقد جاء في تصريحات السفير األلماني لعبد المالؾ أف ألمانيا  تفاصيل ثورتو في
والدولة العثمانية تتعيداف لو بإقامة "مممكة واحدة تضمف المغرب والجزائر " ويبدو أف ىذه الوعود 
 حركت لدى عبدالمالؾ كل طموحاتو التاريخية التي اعتبرىا مشروعو ففي كثير مف األحياف كاف يعتبر
نفسو أمير إلفريقيا الشمالية لذلؾ نادى بضرورة تحريرىا انطالقا مف المغرب األقصى ، وعند بداية 

ـ أرسل الرسل والمناشير إلى المغرب األقصى والجزائر وتونس مطالبا شعوبيا 1915حركتو في نياية 



قدس ".و لمحصوؿ بتأييد وتدعيمو . فقد جاء في أحد مناشيره أف حركتو عبارة عف " دعوة لمجياد الم
عمى شرعية تاريخية. ربط عبد المالؾ عدة صالت مع أفراد عائمتو مف بينيـ األمير خالد الذي كاف 
متواجدا في الجزائر وحاوؿ االتصاؿ بو بالمغرب و أخيو األمير عمي باشا والعديد مف أفراد عائمتو 

، ولـ يكف ذلؾ غريبا أو  بالشاـ ، فقد حرص عمى عدـ قطع صمتو بالشاـ حتى يجد الدعـ لثورتو
مفاجئ بالنسبة لألمير عمي الذي كاف لو دور كبير في المشرؽ العربي ، فقد كاف ىو اآلخر في 
سياؽ أفكار الجامعة اإلسالمية ، ومف خالؿ نشاطو ظير عميو انو كاف المنسق  بيف حركة األمير 

ية األلمانية ، لقد كاف كل ذلؾ عبد المالؾ وجماعة المغاربة في الميجر وحتى مع السمطات العثمان
مف أجل "تحرير المغرب العربي " ، وفي جميع األحواؿ فإنو بالرغـ مف المساعدة األلمانية العثمانية 
لحركة األمير عبد الممؾ ، فإف حركتو لـ تكف مف أجل السمطاف العثماني وال القيصر األلماني، وال 

اقتداء بسيرة عائمتو الثورية ولذلؾ حاوؿ توحيد حتى السمطاف المغربي، وفي أقل األحواؿ كانت 
المغاربة لضرب الوجود الفرنسي في المنطقة . لقد كانت حركتو ذات بعد مغاربي مستفيدا مف الدعـ 
األلماني العثماني لو . لقد كاف ىذا التحالف بينيما مصمحيا ال استراتيجيا ألف اليدؼ كاف ضرب 

 ا كاف يسعى لو الطرفاف المتحالفاف .فرنسا أينما كانت وأينما حمت وىو م
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انطمق األمير عبد المالؾ مف المغرب األقصى كقاعدة خمفية ونقطة انطالؽ لتحريؾ كل المنطقة      
ستعمار .فالمنطقة ـ  لـ يكف قد سقط كميا لال1914المغاربية ضد االستعمار ، فالمغرب األقصى في 

الحدودية بيف المنطقة الشمالية )الخمفية( والمنطقة الجنوبية )السمطانية( كانت كثيرة النشاط الثوري 
،فعمى سبيل المثاؿ قاـ " الريسوني " بحركة مضادة لفرنسا وتحالف مع األمير عبد الممؾ ، ولذلؾ 

باإلضافة إلى ثوار آخروف انطمقوا الى  سماه الجنراؿ "ليوتي اإلفريقي "" سمطاف المنطقة الشمالية"
المنطقة واحدثوا ضغطا كبيرا عمى فرنسا وفي ىذا السياؽ انضـ األمير عبد المالؾ إلى ىؤالء الثوار 

 بعد تمرده عف اإلدارة الفرنسية في منطقة طنجة .
ية مف فبناء عمى اتفاؽ أبرمو مع السمطات األلمانية بمدريد نظـ األمير عبد المالؾ حركة عسكر 

سكاف المنطقة وتوجو بيـ إلى داخل المغرب وبالضبط إلى منطقة "جبالو"، وفي ىذه األثناء تحالف 
ـ أصبح الرجالف يمضياف بيانات مشتركة  1915معو الريسوني الذي كاف في وضعية جد سيئة فمنذ 

ر عبد المالؾ ، ثـ انضـ الييـ  مف مكناس مقاوـ مغربي آخر يعرؼ بػ"الشنقيقي" وعندىا أصبح األمي



عمى رأس  قوة عسكرية قاـ بالعديد مف اليجومات عمى القوات الفرنسية خاصة التي كانت تربط 
الحدود الفاصمة بيف الشماؿ والجنوب ولذلؾ اعتبرت باريس عبد المالؾ عدوا خطيرا ليس ألنو حمل 

ودة بيف الثوار في السالح ضدىا ولكف ألنو أحي الروح المغاربية باإلضافة أنو ربط صمة كانت مفق
المنطقة األطمسية وثوار الشماؿ، باإلضافة أنو كاف مطمعا عمى أحواؿ فرنسا ،فكل ىذه العوامل 

 .  1924-1915والظروؼ رشحتو ألف يقوـ بدور القائد المغاربي في ىذه الفترة 
ـ عندما كوف 1915أظير األمير عبد المالؾ قدراتو العسكرية التنظيمية الميدانية بداية مف جويمية  

نواة صمبة مف المقاتميف حسب تعبير ليوتي في منطقة تربط بيف كل الجيات القاتمية المقاومة في 
المغرب سواء في  جباؿ األطمسي أو الريف باإلضافة إلى اتصاالتو التي قاـ بيا مف جية الشرؽ 

عنواف " أحداث في  باتجاه الشرؽ باتجاه الجزائر ، وىذا ما جاء في تقرير عسكري فرنسي سري تحت
تنتيي حتى كاف األمير عبد   1915ـ. ولـ تكد سنة 1915الجبية المغربية " الذي صدر في أوت 

المالؾ قد وطد صالت قوية مع العديد مف القبائل المغربية مثل : بني سناسي ، غزناية، بني يوالحي 
ثورة الريف فيما بعد دمحم ـ بزعيـ 1916والمطالسة ، لكف خطره الحقيقي ظير بعد اتصالو في سنة 

بني وريغمة " وقائد ثورة األطمس األوسط موحا وحمو الزياني  "بف عبد الكريـ الخطابي زعيـ قبيمة  
ولعل أكبر مكسب تحصل عميو عبد المالؾ ىو الخطابي عبد الكريـ الذي أصبح بالنسبة لعبد المالؾ 

صوؿ عمى الدعـ العسكري والمادي .وفي رجل اتصاالت مع ألمانيا وحمفائيا عف طريق اسبانيا لمح
" إلى مميمة سرا واتصل بعبد الكريـ بميناء أجدير حيث Varsوصل المبعوث األلماني " 1915جويمية 

طمب منو إعداد قوة عسكرية مف ألف رجل مجيزة ووضعيا تحت تصرؼ األمير عبد المالؾ وقد كمف 
رخ المغربي جرماف عياش الذي قاؿ :" اف ىذا االتصاؿ سجف عائمة الخطابي . كما ذكر ذلؾ المؤ 

ـ وسط القبائل المجاورة لتازة  1915األمير عبد المالؾ شوىد في منطقة الشمالية  في صيف 
إلثارتيا  ضد فرنسا....وىذا ما أثار قمق الفرنسييف ألنو استطاع أف يؤسس حركة مصمحة ضد فرنسا 

لخطابي يسعى إلقحاـ منطقة الريف في ىذه حتى قبل عبد الكريـ الخطابي ففي ىذه الظروؼ كاف ا
 .211الحركة "جرماف عياش أصوؿ حرب الريف ص 

يبدو أف االتصاؿ بيف عبد الكريـ وعبد المالؾ أدى بالجنراؿ ليوتي المقيـ العاـ الفرنسي بالمغرب أف 
ف قضى يطمب  مف السمطات االسبانية إلقاء القبض عمى عبد الكريـ وولده دمحم ، وىذا ما تـ بعد أ

ـ ، وقد دفع 1915اشير في السجوف االسبانية  بتيمة الخيانة ابتداء  مف سبتمبر  6األب واالبف  



ىذا الضغط اإلسباني الفرنسي عمى آؿ الخطابي إلى اتخاذ موقفا صريحا مؤيدا لحركة األمير عبد 
ـ  1916في فيفري  المالؾ وأبعد مف ذلؾ عندما دعـ عبد الكريـ ألمانيا في الحرب العالمية الثانية

وقاـ حتى بإرساؿ الماؿ واألسمحة إلى عبد المالؾ لدخوؿ ىذا األخير في مواجية مباشرة مع القوات 
الفرنسية عمى عدة جبيات واستطاع أف يحقق انتصارا عسكريا بارزا في معركة "سوؽ الحد" في 

 . 1916ديسمبر 
مة مغاربية حقيقة وسعى بكل قوة توحيد ـ قائد مقاو  1917لقد أصبح األمير عبد المالؾ منذ مطمع 

المقاومة ضد فرنسا ، مستغال في ذلؾ الدعـ األلماني والعثماني  فقد كانت كل رسائمو الموجية إلى 
 القبائل المغربية تدعوا عمى الجياد المقدس في إطار الخالفة اإلسالمية وتحرير شماؿ إفريقيا. 

ريس ومدريد ،فقد اعتبرت فرنسا حركة األمير عبد وقد كانت ىذه الدعوة جرس  انذار دؽ في با 
المالؾ خطرا عمييا وعمى تواجدىا في شماؿ إفريقيا  ولعل خطورة ىذه الحركة ظيرت بشكل جمي 
عندما تسربت أفكارىا إلى الجزائر ، وقد أصبحت حركتو ودعوتو حديثا بيف الجزائرييف ومحل اعجاب 

راؿ ليوتي ىذه الخطورة فقاـ بكل جيوده بعزؿ الجزائر عف مف طرؼ الشباف الجزائرييف وقد أدرؾ الجن
ىذه الثورة خاصة وأف الجنوب المغربي كاف يعيش ثورة "أحمد الييبة" الذي تمقى ىو اآلخر دعما 
ألمانيا وعثمانيا ، وعندما كانت كل المؤشرات تشير إلى نجاح حركة األمير عبد المالؾ عسكريا 

ألولى تطورا غير متوقعا و معاكسا التجاه حركة عبد المالؾ بإمضاء وسياسيا عرفت الحرب العالمية ا
ـ . وقد كاف ذلؾ بمثابة صدمة كبيرة بالنسبة لعبد المالؾ  1918ألمانيا ليدنة االستسالـ في نوفمبر 

وغيره مف المقاوميف الذيف كانوا يتمقوف الدعـ األلماني وىذا ما أدى إلى بداية مرحمة جديدة مف 
لمالؾ فقد توقف الدعـ األلماني وتخمى عنو األتراؾ وبدأت القبائل المغربية في التخمي حركة عبد  ا

عنو بعد أف عجز عف الدفع ليـ كما كاف في األوؿ وعندىا أصبح ىدؼ عبد المالؾ ىو البحث عف 
حل عادؿ لقضيتو غير مييف لو فعمى سبيل المثاؿ تفاوض مع فرنسا عمى السماح لو بمغادرة المغرب 

توجو إلى إسطنبوؿ أو روما ولكف باريس رفضت ذلؾ و أحكمت عميو حصارا عسكريا واشترطت وال
 استسالمو أكثر مف شيء آخر.

ـ بدأت أخبار عبد المالؾ تنقطع فقد ذكرتو بعض الرسائل الفرنسية العسكرية 1921ابتداء مف سنة
بانيا استأجرتو لمواجية أنو كاف مقيما بمدينة مميمة و تيطواف ،كما ذكرتو مصادر أخرى بأف اس

ـ أصبح عبد المالؾ في وضعية جد حرجة خاصة بعد  1922مقاومة عبد الكريـ الخطابي . ومنذ 



اندالع ثورة عبد الكريـ الخطابي في الريف ، فبعض المصادر تشير أف عبد الكريـ الخطابي حاوؿ 
األمير عبد المالؾ عزؿ فرنسا عف صراعو مع اسباني بل باستعماليا لصالحو  عف طريق ورقة 

وتشير ىذه المصادر الى اتصالو بالمارشاؿ ليوتي برسالة سرية تضمنت "مساعدة اسبانيا لعبد المالؾ 
إلثارة المشاكل لفرنسا خاصة أف  حركتو كانت في المنطقة الحدودية بيف الشماؿ والجنوب. وتشير 

 وصيره الحاج دمحم بف الحامي دراسات أخرى أف عبدالكريـ أرسل وفدا إلى باريس بقيادة أخوه دمحم
لدعـ طمب فرنسا مقابل إنياء حركة عبد المالؾ ، وقيل أف باريس اشترطت عمى الخطابي تسميـ عبد 
الممؾ ويبدوا أف ىذا االتصاؿ ىو ما أدى إلى اصطداـ مسمح بيف عبد المالؾ وعبد الكريـ الخطابي 

ى صداـ عسكري متواصل بيف الرجميف . وقد أدت ىذه االتصاالت إل 1923ابتداء مف مطمع سنة
. مع اإلشارة أف الدور  1924أوت  06محاصرة عبد المالؾ في منطقة غرب المدار وقتمو في 

الفرنسي كاف واضحا في ىذه المعركة وىذا ما دفع بزعماء  ثورة الريف إلى نفي قتميـ لعبد المالؾ 
ممت عبد الكريـ الخطابي مسؤولية قتمو متيميف الجيش اإلسباني إال  أف  مدريد نفت ذلؾ بسرعة وح

وىو أقرب لمصحة التاريخية ثـ نقل جثمانو إلى تيطواف ودفف بيا . وبعث الجنراؿ اإلسباني 
برومدوريفيرا برقية تعزية البنو الحسف وبالتالي انتيت قصة عبد الممؾ التي كانت مثاال عف حركة 

التي دافع عنيا كانت مغربية ، وقد كاف عبد المالؾ مغاربية بكل األبعاد فقائدىا كاف جزائريا واألرض 
ييدؼ مف وراء حركتو : إلى إحداث ثورة في المغرب العربي إال أف ارتباط حركتو بالتوازنات الدولية 
المرتبطة بالحرب العالمية  األولى أفشمت ىذه الحركة و أدت بيا إلى تمؾ النياية المأساوية ، بالرغـ 

 ظيور حركة عبد الكريـ الخطابي عمى الساحة المغاربية.مف أنيا كانت سببا في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المحاضرة  الرابعة                                           
 : (1945 -1919)مظاىر الوعي المغاربي الموحد لدى الجزائرييف بعد الحرب العالمية األولى  

 و الممارسة  الفكرة                                         
 
 مف التنظير إلى التجسيد  :1937-1926البعد الوحدوي المغاربي مف خالؿ نجـ شماؿ إفريقيا / 1
 

تجسدت فكرة العمل المغاربي المشترؾ مف اجل تحقيق االستقالؿ لمبمداف الثالث تونس الجزائر    
والمغرب في تشكيمة سياسة جزائرية مف حيث الوالدة ومغربية مف حيث المطالب واألىداؼ وىو نجـ 
ؿ شماؿ إفريقيا، ونمتمس البعد الوحدي والدفاع عف وجود ىوية مشتركة بيف ىذه البمداف مف خال 

النصوص والقوانيف التي تأسس بموجبيا الحزب ومختمف نشاطاتو وظير ذلؾ في صحافتو 
والمؤتمرات التي شاركت فييا )مؤتمر بروكسل والمؤتمر اإلسالمي بجنيف( وانضمامو إلى الجبية 

 الشعبية.
 :1926/النضػػاؿ المغاربػػي المشتػػرؾ وتأسيػػس نجػػـ شمػػاؿ إفريقيػػا 1

ف البعد المغاربي نتعرض اآلف إلى أوؿ حركة وطنية مييكمة كاف ليا عميق األثر في إضافة إلى بشا 
توحيد النضاؿ المغاربي ضد الوجود الفرنسي ونعني بيا"نجـ شماؿ إفريقيا" حيث بعثت فكرة األمير 

 1962خالد عف تأسيس جمعية غير مصرح بيا "لمسممي المغرب والجزائر وتونس" في مارس 
 15ماؿ اإلفريقي مف طرؼ العماؿ المغاربة في الميجر، وانعقد أوؿ اجتماع ليا في بعنواف نجـ الش

وفي  1926جواف  02في مقر "الكونفدرالية العامة لمعماؿ" ثـ انعقد االجتماع الثاني في  1926ماي 
جويمية انعقد اجتماع لألعضاء بقاعة النقابة وفيو تأسست المجنة المركزية وكاف أعضائيا مف  02
 ماؿ والجنود والطمبة الذيف يعيشوف في فرنسا.الع

ومف الناحية النظرية كاف رئيس الحزب ىو الشاذلي خير هللا، ولكف مف الناحية العممية كاف الحاج عمي  
الجيالني أميف  عبد القادر الجزائري ىو الرئيس الحقيقي لمحزب وميصالي الحاج األميف العاـ وشبيمة

الماؿ وضمت المجنة المركزية أعضاء مف كل مناطق الجزائر، بعدما قامت فرنسا بطرد الشاذلي خير 
وأصبحت قيادة النجـ جزائرية.  تختمف اآلراء والكتابات التاريخية حوؿ  1927ديسمبر  27هللا يوـ 



النطالقة الحقيقية لو كانت إال أف ا 1926-1924نشأة النجـ وعف التاريخ الدقيق لميالد بيف سنة 
حيث شيد فييا بروز الفكر الثوري االستقاللي، ويرجعو شارؿ روبير اجيروف إلى  1927في عاـ 
 1926-1925، أما الكاتبة األمريكية غميسيبي تقوؿ "وقاـ ميصالي في عاـ 1926 شير آذار

إفريقيا مف النواحي  بتأسيس حزب نجمة شماؿ إفريقيا وجعل غايتو الدفاع عف مصالح مسممي شماؿ
المادية والمعنوية واالجتماعية " وكاف الحزب الذي يمثل العماؿ الجزائرييف والتونسييف والمراكشييف 

 في باريس يطالب منذ نشأتو باالستقالؿ لمشماؿ اإلفريقي كمو".
في  أما أفكار حزب نجـ شماؿ إفريقيا تمحورت حوؿ العمل مف اجل توحيد الحركة الوطنية الثورية 

المغرب العربي حيث أكد الرئيس ميصالي الحاج بقولو " إف وحدة وتفاىـ ىذه العناصر الثالثة 
الجزائريوف والتونسيوف والمغاربة تقود ىذه األقطار إلى طريقة التحرر، وكاف التحرر الوطني 

 واالستقالؿ يبدواف لغالبية المناضميف ىدفا أوال. 
 وقوانينػػو:/مػػف خػػالؿ برنامجػػو 2

تبنى النجـ منذ والدتو الرسمية الدفاع عف حقوؽ العماؿ والمغاربة والدفاع عف قضية بالدىـ المغرب 
 1926جواف  20العربي وجاء ذلؾ في القوانيف األساسية لجمعية النجـ التأسيسية بتاريخ األحد 

 ونأخذ مقتطفات مف ىذا النظاـ األساسي:
مع اخذ لو اسـ نجـ إفريقيا الشمالية جمعية مف المسمميف *المادة األولى: أسس بباريس تج

 الجزائرييف والتونسييف والمغاربة.
*المادة الثالثة: ىدؼ الجمعية ىو الدفاع عف المصالح المادية والمعنوية واالجتماعية لمسممي شماؿ 

 إفريقيا...
ية الفرنسية لكي يعرضوا *المادة الرابعة: مف واجب الجمعية توجيو مسممي شماؿ أفريقيا نحو األرض

 عمى الرأي العاـ تظممات وشكاوي أىالي شماؿ إفريقيا...
*المادة الخامسة: تضع الجمعية بيانا بالمطالب العاجمة والموحدة لكل مف الجزائرييف وتونس والمغرب 

 وتسعى إلى تحقيقيا بكافة الوسائل ......التي تؤدي إلى التحرير الكامل لمسممي شماؿ إفريقيا.
*المادة السادسة: إف جمعية شماؿ إفريقيا غير محسوبة عمى أي حزب أو أي شخص سياسي 

 ولكنيا تقدر موقف الفريق الذي يساند مطالبيا ويساعدىا عمى تحقيق أىدافيا.



والمالحظ مف خالؿ ىذه القوانيف األساسية األولى أف النجـ كاف يطالب بحقوؽ كل المغاربة وبمجرد 
ـ يتأكد لنا انتمائو الجيوي وليس القطري وذلؾ بالرغـ مف مظيره الجزائري أوؿ قراءة لنص النج

 لتنظيـ فيو جمعية لمسممي المغرب والجزائر وتونس .
 إف الموضوع المركزي الذي تمحور حوؿ التنظيـ ىو الدفاع عف شخصية المغرب العربي. 

ثورة" و"وحدة الشماؿ اإلفريقي"، تميزت أدبيات الحزب بإقرار "مبدأ االستقالؿ " و"ال 1927وفي مطمع 
 وذلؾ في نصوص المواد التالية: 1927وأدرجت ىذه المبادئ في القوانيف األساسية لنجـ لسنة 

*المادة الثالثة: يتمثل اليدؼ الجيوي لمجمعية في الكفاح مف اجل استقالؿ بمداف شماؿ إفريقيا 
ص لمدفاع عف المصالح المادية، الثالث تديف وتناضل ضد أي اضطياد استعماري وتسعى بالخصو 

 المعنوية، السياسية، االجتماعية لسكاف إفريقيا.
*المادة الرابعة: تعد مف اجل الجزائر المغرب تونس برنامج مطالب مستعجمة وتطالب باالستقالؿ 

 جميعا.
دىا *المادة الخامسة: بالتوازي مع جمعية الشماؿ اإلفريقييف المتمركزة بفرنسا، تركز الجمعية جيو 

 خاصة مف اجل تأسيس تنظيمات ثورية بشماؿ إفريقيا.
المادة السادسة: يتعيف أف يتجو كامل عمل نجـ شماؿ إفريقيا لتوحيد الحركة الوطنية الثورية لشماؿ 

 إفريقيا.....
كما نرى أصبح مبدأ االستقالؿ قاعدة أرضية لنجـ شماؿ إفريقيا ومنذ ىذه السنة أصبحت أدبيات 

 تحمل "مبدأ االستقالؿ لكل شماؿ إفريقية". ومنشورات النجـ
حيث نظـ  1928فيفري  19أعاد النجـ النظر في قوانينو األساسية في الجمعية المنعقدة بتاريخ  

قواعد العمل بتأكيده في : مادتو الثالثة: عمى أف النجـ ال يقتصر عمى التكفل بالدفاع عف المصالح 
نما يحدد لنفسو ىدفا أساسيا وىو المادية والمعنوية والسياسية واالجتما عية لسكاف شماؿ إفريقيا وا 

تنظيـ الكفاح مف اجل استقالؿ البمداف الثالث لشماؿ إفريقيا ونص في المادة السادسة عمى "وحدة 
 الحركة الوطنية الثورية في شماؿ إفريقيا".

ى برنامج كاف انعقد اجتماع عاـ لجمعية نجـ شماؿ إفريقيا وصودؽ عم 1933مايو سنة  22وفي 
عبارة مطالب اقتصادية واجتماعية وثقافية خاصة بالجزائر وفيما يخص القوانيف األساسية لمنجـ فقد 
أجريت عمييا تعديالت وبخاصة في إستراتيجية العمل لوحدة المغرب العربي إذ أدمجت المادتاف الثالثة 



ونصت عمى أف : " ىدؼ جمعية  في المادة الثانية مف القانوف الجديد 1928والرابعة مف قوانيف 
نجـ شماؿ إفريقيا األساسي ىو : الكفاح مف اجل االستقالؿ الكامل لبمداف افريقية الشمالية الثالثة 
الجزائر والمغرب األقصى وتونس ووحدتيا، ويظير أف البرنامج الجديد جاء ليؤكد ضرورة تكريس 

 1933الناحية اإليديولوجية بعد جمعية  العمل لتوحيد المغرب العربي وتوحيد الحركة الوطنية مف
 وتمثل في اآلتي:

 االستقالؿ الكامل لشماؿ افريقية-
 الدفاع عف الديف اإلسالمي.-
 وحدة كل مسممي شماؿ افريقية.-

 كما جاء أيضا في برنامجو االنتماء بظل األحزاب التي تعطف عمى قضية "المغاربية"
 العمل عمى مستوى شماؿ إفريقيا ؾ-
ف مع الحركات التحررية في المغرب األقصى وتونس ببرقيات تأييد وفي إطار ىذا البرنامج التضام-

 عرفت العالقات بيف الحركات الوطنية المغاربية تواصال وتضامنا.
تـ حل النجـ المحيد لكنو أعاد تأسيس نفسو مباشرة تحت اسـ "االتحاد الوطني  1935في فيفري  

 28ع القانوف األساسي لمجمعية في مقاطعة  ....بتاريخ لمسممي شماؿ إفريقيا" وتـ إيدا
وأوضحوا فيو غرميـ عمى المضي في العمل لمدفاع عف المصالح الوطنية والمادية  1935فيفري 

 واالجتماعية والسياسية لمسممي شماؿ إفريقيا وجاء في القانوف األساسي لمجمعية:
وطني لمسممي شماؿ إفريقيا وىي تضـ تأسست بموجب ىذا القانوف جمعية االتحاد ال-1المادة

 مسمميف مف شماؿ إفريقيا، ومقرىا باريس.......
 اليدؼ مف ىذه الجمعية ىو تحرير مسممي شماؿ إفريقيا ماديا وروحيا.-2المادة
 الجمعية:-3المادة

 ستحتضف مسمميف مف كامل شماؿ إفريقيا، وستعمل عمى تربيتيـ تربية وطنية، واجتماعية.-ا  
 .عف مصالحيـ الوطنية والمادية والروحية والسياسية واالجتماعية. ستدافع-ب
 
 
 



 /قضيػػة المغرب العربي  فػػي المحافػػل الدوليػػة3
 :1927سنػػة  ا(مؤتمػػر بروكسػػل

شارؾ النجـ في مؤتمر بروكسل وحضره ممثميو ميصالي الحاج والشاذلي خير هللا  1927وفي سنة 
الحاج مطالب التونسييف كممثل لمحزب الدستوري ودافعا االثناف عف قضايا المغرب  قدـ ميصالي

العربي حيث دعا النجـ إلى جمع كل القوى الوطنية لمقاومة االستعمار الفرنسي مف خالؿ توحيد 
بمداف المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب اقتصاديا وعسكريا وفي الكممة التي ألقاىا ميصالي 

تشديد عمى استقالؿ شماؿ إفريقيا ومما قالو في شاف االستقالؿ "لقد كافحت القوى الكادحة الحاج 
لشماؿ إفريقيا ضد السياسة االستعمارية وضد القمع وىي اليوـ تخوض كفاحا مستميتا وبشتى 

 الوسائل التي بحوزتيا مف اجل تحقيق اليدؼ العظيـ لالستقالؿ".
الجمعية ونقطة تحوؿ في مساره حيث كتب الشاذلي خير هللا  يعتبر المؤتمر محطة ميمة في نشاط 

مقاال في جريدة "اإلقداـ" التي صدرت بعد المؤتمر تحت عنواف "حق الشعوب في تقرير مصيرىا" 
ونقتطف ىذه القطعة مف المقاؿ "وىكذا حقا أف الشعوب التي تتألـ ىي نفسيا التي تكافح وجماىير 

رحمة األلـ قد دخمت ابتداء مف مؤتمر بروكسل في طور دقيق مف الشماؿ اإلفريقي التي اجتازت م
 كفاحيا في ميداف اإليديولوجية الثورية".

مف خالؿ ىذا المؤتمر عرؼ نجـ شماؿ إفريقيا بنفسو عمى الصعيد الدولي وأكد عمى وصفو كمنظمة  
الث، وحسب التقرير مناىضة لالمبريالية تختمف عف سابقتيا وتطالب باستقالؿ البمداف المغاربية الث

"فيما يخص نجـ شماؿ إفريقيا  1927جواف  l’Afrique françaiseالذي قدمو شاذلي خير هللا 
فقد قدـ لممؤتمر مقررة مف أكثر المقررات قوة وأكد في ىذه المقررة وفي الخطاب الذي ألقاه ممثموه 

مف اجل استقالؿ شعب نجـ عمى منبر المؤتمر إرادتو الراسخة في مواصمة الكفاح بمنيجيتو وثبات 
شماؿ إفريقيا .....ولـ ييمل وفدنا المطالب الفورية التي ستكوف أرضية لعممو ومرحمة نحو تحرير 

 بمداف شماؿ إفريقيا الثالثة.....".
أقامت جمعية نجـ شماؿ اإلفريقي تجمعا شعبيا في فرنسا عرفت فيو نشاطيا في المؤتمر وبعد قراءة  

اذلي خير هللا الذي كاف يرأس الجمسة فنوه بأبطاؿ الشماؿ اإلفريقي واف الجمعية التقرير اخذ الكممة ش
ستستعمل جميع الوسائل لموصوؿ إلى تحقيق غايتيا ....واف عمميا مرتكز عمى الجماىير الشعبية 



رادتيا عمى االستقالؿ و ختـ كالمو بنداء لجميع اإلخوة التونسييف والجزائرييف  المتبقية بقوتيا وا 
 مغاربة أف يقفوا صفا إلى جانبيـ لتخمص مف براثف االستعمار.وال

كما جاء عمى لساف ميصالي الحاج عقب مشاركتو في ىذا المؤتمر "إننا قد عرفنا الرأي العالمي 
ببرنامج االستقالؿ السياسي وبوحدة شماؿ إفريقيا" ولـ يمب ثاف أدرجت ىذه العبارة في نفس السنة 

أصبحت المادة الثالثة تنص عمى انو "مف أىداؼ الجمعية األساسية تنظيـ  في القوانيف األساسية إذ
الكفاح مف اجل استقالؿ بمداف إفريقيا الشمالية الثالثة"، ومف ىذه السنة أصبحت أدبيات ومنشورات 
النجـ تحمل "مبدأ االستقالؿ لكل شماؿ افريقية" لقد اقر النجـ عمميا "مبدأ االستقالؿ وفكريا" مبدأ 

 رة واستراتيجيا "مبدأ وحدة الشماؿ اإلفريقي". الثو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 المحاضرة  الخامسة

:   1954 -  1945البعد الوحدوي في الحركة الوطنية الجزائرية بعد الحرب العالمية الثانية  
 تصاعد و إخفاؽ 

المغاربية في حزب الوحدة الحركة الوطنية الجزائرية و بعث العمل الوحدوي المغاربي بعد الحرب :
 .1954-1946حركة انتصار الحريات الديمقراطية 

 : 1947ا/مؤتمر المغرب العربي 
 1945ماي  8مع تطور أحداث المغرب العربي بعد الحرب العالمية الثانية خاصة بعد مجازر    

وظيور جامعة الدوؿ العربية كإطار سياسي مساند لحركات تحرر  1945وأحداث مدينة مكناس 
إلى القاىرة وفتح مكتب لحزب حركة  1945الشاذلي المكي في أكتوبر  أاف المغرب العربي، لجبمد

انتصار الحريات الديمقراطية وسعى لتوثيق الصالت بيف الحركات االستقاللية المغاربية وذلؾ بعقد 
 لقاءات لمناقشة قضايا المغرب العربي.

ب الوطنية المعارضة عقد حزب حركة انتصار وبعد أف تـ االتفاؽ بيف األحزا 1947فيفري  15وفي 
الحريات الديمقراطية وممثمي حزب الدستور التونسي ورابطة الدفاع عف مراكش مؤتمرا بالقاىرة 

فيفري تحت رئاسة عبد  15وافتتحت أولى جمساتو في  1947فيفري  22ودامت أشغالو إلى غاية 
ة الذي ألقى خطابا في حفل االفتتاح ابرز فيو األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربيالرحمف عزاـ باشا 

 أىمية الكفاح المشترؾ وأعرب عف دعـ الجامعة العربية لقضية المغرب العربي وحقو بنيل استقاللو.
 واتفق المؤتمروف عمى دراسة المواضيع التالية:  
الحبيب تامر  أوال: المكاتب المغربية في المشرؽ العربي ومشاكميا وتكونت لذلؾ لجنة مف الدكتور-

 وعبد المجيد بف جموؿ ودمحم الفاسي الحمفاوي، والشاذلي المكي.
لجنة الدعاية في المشرؽ العربي وتنظيـ االتصاالت بالحركات االستقاللية في المغرب العربي  ثانيا:-

دريس السوسي ويوسف الرويسي.  وتكونت ىذه المجنة مف احمد بف المميح وعبد الكريـ بف ثابت وا 
: لجنة مقاومة سياسية االستعمار الفرنسي واالسباني في المغرب العربي وتكونت ىذه المجنة ثالثا-

 مف احمد بف المميح وادمحم بف عبود وعبد الكريـ عالؿ والشاذلي المكي.



رابعا: لجنة المغرب والجامعة العربية وتكونت المجنة مف احمد بف المميح وادمحم احمد بف عبود والرشيد 
 اىر بف صالح.إدريس والط

ىذا وقد عرض في المؤتمر قضية االستعمار الفرنسي واالسباني في المغرب العربي واتخذ القرارات  
 التالية: 

بطالف معاىدة الحماية المفروضة عمى تونس ومراكش وعدـ االعتراؼ بأي حق لفرنسا في -1
 الجزائر.

 ؿ البالد مطالبة الحكومات المغربية والييئات الوطنية بإعالف استقال -2
 المطالبة بجالء القوات األجنبية عف بالد المغرب كميا.-3
 رفض االنضماـ لالتحاد الفرنسي في أي شكل مف أشكالو -4
ماي وفرض الحماية عمى  12ماي وفرض الحماية عمى تونس  5اعتبار أياـ االحتالؿ الجزائري -5

 مارس أياـ حداد في جميع أقطار المغرب.30مراكش 
 كفاح في الداخل والخارج لتحقيق االستقالؿ والجالء.تعزيز ال-6

ثـ عرض المؤتمر قضية تنسيق العمل بيف مختمف الحركات الوطنية في المغرب العربي وكانت 
 قراراتو:

/ضرورة االتفاؽ بيف األحزاب الوطنية، داخل كل قطر أما باندماجيا في حزب واحد وبتكويف جبية 1
 وطنية.

  حركات الوطنية في األقطار الثالثة ويوصي المؤتمر لتحقيق ذلؾ بما يأتي:/أحكاـ الروابط بيف ال2
 تكويف لجنة دائمة مف رجاؿ الحركات الوطنية ميمتيا توحيد الخطط وتنسيق العمل لكفاح مشترؾ.-ا

العمل عمى توحيد المنظمات عمى توحيد المنظمات العمالية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية في -ب
 الثالثة جبية واحدة عند حدوث األزمات في أي قطر منيا األقطار

 وبعد ذلؾ تناوؿ المؤتمر موضوع المغرب العربي والجامعة العربية واتخذ القرارات التالية: 

 مطالبة الجامعة العربية بإعالف بطالف معاىدتي الحماية المفروضتيف عمى تونس ومراكش.-



القضية المغربية عمى الييئات الدولية واستعماؿ كل ما لدى الجامعة مف وسائل المساعدة  عرض-
 لألقطار المغربية لتحقيق استقالليا.

 إرساؿ لجاف تحقيق إلى أقطار المغارب.-

عرض الحالة الثقافية لممغرب العربي عمى الحالة العربية ومطالبتيا بالعمل عمى نشر الثقافة العربية -
 بالد المغارب. في كامل

 شكل جامعة الدوؿ العربية عمى كل ما بذلتو وتبذلو في سبيل المغرب مف جيود.-

وفي الجمسة الرابعة تناوؿ المؤتمر موضوع عرض القضية المغربية عمى الييئات الدولية واتخذ 
 القرارات التالية:

فرنسا واسبانيا خالفتا  رفع مذكرة إلحدى الدوؿ العربية يوضح فييا بالمستندات الصحيحة كيف أف-
 بسياستيما كل قرارات األمـ المتحدة في مقاصد ومثل عميا وحقوؽ األمـ والشعوب.

أف ترفع الييئات السياسية المغربية مذكرة إلى األمـ المتحدة لتشرح فييا اعتداء فرنسا واسبانيا -
 عمى حقوؽ الشعب المغربي وحرياتو.

لمغربية إلى المجمس االقتصادي واالجتماعي وحقوؽ اإلنساف إرساؿ مذكرات مف الييئات السياسية ا-
 تشرح فييا كيف اعتدت فرنسا واسبانيا عمى كياف المغرب االقتصادي واالجتماعي. 

وفي نياية المؤتمر تقدـ المؤتمروف بقرار تأسيس مكتب المغرب العربي بالقاىرة وعمى أف يتكوف     
كشي في لجاف الجامعة العربية ومكتب حزب حركة انتصار مف رابطة الدفاع عف مراكش والوفد المرا

 الحريات الديمقراطية ومكتب الحزب الدستوري التونسي.

ىذا مف جية ومف جية أخرى فاف أىداؼ المؤتمر تمثمت توحيد جيود الكفاح مف اجل االستقالؿ  
ربية والنظر في كيفية التاـ ألقطار المغارب وتكويف جبية مشتركة تعمل لصالح الحركات الوطنية المغا

عرض قضايا شماؿ إفريقيا عمى الييئات الدولية والتعريف بيا، وقد لقي المؤتمر برقيات التشجيع مف 



مختمف جيات المشرؽ العربي ورسائل التأييد وبرقيات التضامف مف كل الزعماء والييئات في المغرب 
 العربي.

 :1947ب/ مكتب المغرب العربي 

مغرب العربي قاـ ممثل حزب حركة انتصار الحريات الديمقراطية وممثمي حزب عقب انتياء مؤتمر ال
االستقالؿ المغربي والدستور التونسي بفتح مركز لتوحيد مكاتبيـ في القاىرة طبقا لتوصية المؤتمر 

إلى انو باشر نشاطو  1947فيفري  16في  أطمقوا عمييا " مكتب المغرب العربي "، وكاف تأسيسو
بمقر مكتب الحزب الدستوري وقد ضـ المكتب ثالثة أقساـ، القسـ المراكشي ضـ حزب بعد المؤتمر 

االستقالؿ وحزب اإلصالح الوطني والقسـ التونسي يشرؼ عميو حزب الدستور الجديد وقسـ الجزائر 
مخصص لحزب حركة انتصار الحريات الديمقراطية ثـ انضـ إليو جماعة مف حزب المؤتمر الميبي وقد 

 يب تامر رئيسا لو.عيف الحب

وكاف مكتب المغرب العربي في شكل لجنة سياسية تضـ أعضاء مف المغرب وتونس والجزائر منيـ  
األعضاء الدائموف الحبيب تامر الذي شغل منصب مدير المكتب والشاذلي المكي ممثال عف الجزائر 

المغربي أما عف الزائريف وحزب حركة انتصار الحريات الديمقراطية وادمحم احمد بف عبود عف الجانب 
 عبد الخالق الطريس وعالؿ الفاسي، ومنيـ األميف دباغيف وميصالي الحاج.

وعمى ىذا األساس أصبح مكتب المغرب العربي الييئة الرسمية لمحركات التحررية المغاربية الموحدة  
 ولساف حاليا في المحافل الدولية وكاف اتجاىو السياسي قائـ عمى:

يقبل غير حل واحد االستقالؿ الكامل لدوؿ المغرب العربي الثالث التي ستختار نظميا السياسية  ال-1
 بحرية.

 رفض االتحاد الفرنسي في أي شكل كاف.-2

 عدـ المفاوضة عمى أي اتحاد إال بعد الحصوؿ عمى االستقالؿ.-3

 ليس مكتب العربي شيوعيا وال فاشيا وال اشتراكيا انو ديمقراطي -4



ا درس مكتب المغرب العربي اإلصالح االجتماعي الذي يجب اتخاذه في المغرب العربي، لكنو كم-5
 ترؾ تنفيذ ىذا المشروع حتى الحصوؿ عمى االستقالؿ.

وفضال عف ىذا كاف لممكتب لجاف فنية متعددة ومكتبة اشتممت عمى المؤلفات والنشرات المتعمقة 
نسيق مجيودات الوطنييف المغاربة في نشاطيـ ضد بالمغرب العربي واقتصر ىدفو األساسي عمى ت

االستعمار والعمل عمى توسيع نطاؽ الدعاية لمقضية المغاربية بكل الوسائل الممكنة مف اجل رفع 
المبس عف السياسة االستعمارية في المغرب العربي ولتوسيع نطاؽ الدعاية عمى مستوى المشرؽ 

 أعماؿ منيا:العربي والمستوى العالمي قاـ المكتب بعدة 

عقد الندوات الصحفية لمتعريف بقضايا المغرب، وفضح السياسة االستعمارية الفرنسية واالسبانية -
 كمحاولة لكسر التعتيـ اإلعالمي الذي تضر بو الدوؿ االستعمارية عمى أخبار سكاف المغرب العربي.

باألخبار واألنباء الصحيحة إصدار نشرية إخبارية دورية لتزويد الصحافة وشركات األنباء الدولية -
 عف بمداف المغرب العربي لفضح جرائـ االستعمار في المنطقة.

نشر سمسمة مف الوسائل يعرض فييا قضايا المغرب العربي ويعرؼ بأحوالو وأىداؼ الوطنية وحركة -
 .جياده إلى جانب التقارير التي يقدميا في المناسبات التي يشارؾ فييا

مؤلفات منيا "مركز األجانب في مراكش" الحمد بف عبود " وىذه تونس "  ما اصدر المكتب عدة   
الدكتور الحبيب تامر" والحركات االستقاللية في المغرب العربي " األستاذ عالؿ الفاسي وىناؾ 

 منشورات وكراريس عديدة بالمغتيف الفرنسية واالنجميزية عف قضية الجزائر وقضايا مغاربية أخرى.

رة أخبار المغرب العربي أف الجزائرييف المقيميف بفرنسا يقوموف بنشاط كبير لفائدة وقد جاء في نش  
قضية المغرب العربي وأصدروا جريدة أطمقوا عمييا اسـ " المياجر" وقد أخذت ىذه الجريدة عمى 

 عاتقيا العمل في سبيل تحرير المغرب العربي

ولعمل أىـ  نشاط ميز حزب حركة انتصار الحريات الديمقراطية إلى جانب حزب االستقالؿ والحزب  
الدستوري ضمف إطار مكتب المغرب العربي ىو إصدار المكتب لنشرة خاصة تطرقت إلى الجريمة 



والتي راح ضحيتيا  1947افريل  17الشنعاء التي ارتكبيا الجيش الفرنسي في الدار البيضاء يوـ 
 شخص. 1000حوالي 

أما عمى المستوى الديبموماسي فقد وجو قادة مكتب المغرب العربي عمال مشتركا ومنسقا نحو    
البعثات الديبموماسية العربية عبر الجامعة العربية حيث قاـ الوطنيوف المغاربة بالدعاية لقضية 

ثقافية، حيث شارؾ ممثموا بمدانيـ مف خالؿ حضورىـ في المؤتمرات الدولية سواء كانت سياسية آو 
مكتب المغرب العربي في عدة مؤتمرات كالمؤتمر الثقافي العربي األوؿ الذي انعقد في بيروت سنة 

حيث قدـ احمد بف عبود تدخال حوؿ أوضاع المغرب العربي   وأكد عمى ضرورة دعـ  1747
 دعاية لمقضية المغاربية.استقالليا كما قاـ المكتب بإرساؿ وفود إلى البمداف العربية لمقياـ بال

وفي ىذا اإلطار كاف الشاذلي المكي ممثل حركة انتصار الحريات الديمقراطية قد تحدث عف الوحدة    
العربية والجامعة العربية والظروؼ المالئمة التحاد الشعوب العربية في جبية واحدة لمواجية 

 .التحديات الراىنة والمستقبمية وتجنب تكرار ماسي الماضي

تقدـ الشاذلي المكي إلى جانب ممثمي األحزاب الوطنية  1951نوفمبر  11وفي اجتماع     
االستقاللية لشماؿ إفريقيا في مكتب المغرب العربي بالقاىرة باحتجاج ضد قرار مكتب الجمعية العامة 

ار لتأجيل إدراج القضية المراكشية في جدوؿ أعماؿ األمـ المتحدة باعتباره قرار مشجع لالستعم
الفرنسي في تطبيق سياسة القمع واالستغالؿ والتجييل في إفريقيا الشمالية وباعتبارىا خدمة 
لالستعمار وانتياؾ لحقوؽ اإلنساف وقد وقع الخطاب عالؿ الفاسي والطيب بنونة وعمى البميواف 

 والشاذلي المكي.

ىـ في ترتيب عممية تحرير وعمى غرار النشاط الديبموماسي واإلعالمي لمكتب المغرب العربي فقد سا 
دمحم بف عبد الكريـ الخطابي بعدما بذؿ ممثموا الحركة االستقاللية المغربية بمصر جيودا لدى الجامعة 
العربية فقدـ أمينيا العاـ رسالة لمخارجية الفرنسية يطمب منيا تسريح األمير دمحم بف عبد الكريـ 

س األحزاب المغربية بالقاىرة بيدؼ إقناع الممؾ الخطابي وقد كاف لشاذلي المكي دور بارز في تحسي
 فاروؽ.



باستضافة األمير المراكشي عند مرور السفينة بقناة السويس وقد ساىـ المكي ورفاقو في إقناع 
 األمير الخطابي باستغالؿ دعوة الممؾ فاروؽ حق المجوء السياسي والبقاء في القاىرة.

 :1947ج/لجنة تحرير المغرب العربي

لتوصيات مؤتمر المغرب المنعقد بالقاىرة في الفقرة)ب( مف المادة الثانية مف الفصل طبقا 
المتضمف تنسيق الحركات الوطنية التي نصت عمى تكويف لجنة دائمة مف رجاؿ الحركات 
الوطنية ميمتيا توحيد الخطط وتنسيق العمل الكفاح مشترؾ، ولتجسيد ىذه الفكرة تـ عقد 

تمت فيو المصادقة عمى القانوف األساسي لمجنة وشكل مكتبيا  1947ديسمبر  09اجتماع في 
 عمى النحو التالي:

 الرئيس: دمحم بف عبد الكريـ الخطابي.

 وكيل الرئيس: أدمحم بف عبد الكريـ الخطابي )شقيق الرئيس(.

 األميف العاـ: الحبيب بورقيبة.

  أميف الصندوؽ: أدمحم بف عبود.

جنة تحرير المغرب العربي كامتداد لممكتب المغرب العربي ضمت تأسست ل 1948جانفي  05وفي    
نفس األحزاب السياسية المشكمة لممكتب، حيث جمعت ىذه المجنة اغمب األحزاب الوطنية المغاربية إذ 
تضمنت الشاذلي المكي عف الجزائر عف حزب حركة انتصار الحريات الديمقراطية عف الجزائر وممثمو 

د والقديـ عف تونس وممثمو حزب االستقالؿ المغربي وحزب الشورى الحزب الدستوري الجدي
واالستقالؿ وحزب الوحدة المغربية عف المغرب وكانت المجنة تحت رئاسة األمير دمحم بف عبد الكريـ 

 الخطابي.

وفي ذات اليوـ الذي أعمف فيو عف تأسيس المجنة وزع األمير الخطابي وثيقة التحرير عمى الصحافة 
واألجنبية، كما وزعت األمانة العامة لحزب االستقالؿ بيانا بتأسيس المجنة وأعضائيا أذاعتو العربية 

 صحف األحزاب المغربية في الشماؿ اإلفريقي جاء فيو:



"منذ أف مف هللا عمينا بإطالؽ سراحنا والتجائنا إلى ساحة الفاروؽ العظيـ ونحف نواصل السعي لجمع 
بيف األحزاب االستقاللية في كل مف مراكش والجزائر وتونس بقصد كممة الزعماء وتحقيق االئتالؼ 

نشر  1948جانفي  6وفي  مواصمة الكفاح في جبية واحدة لتخميص البالد مف رقبة االستعمار".
 ميثاؽ لجنة تحر ير المغرب العربي في معظـ الصحف المصرية وىو ينص عمى المبادئ التالية:

 إلسالـ عاش وعمى اإلسالـ سيسير في حياتو المستقبمية(المغرب العربي باإلسالـ كاف ول1

(المغرب العربي جزء ال يتجزأ مف بالد العروبة وتعاونو في دائرة الجامعة العربية عمى قدـ والمساواة 2
 مع بقية األقطار العربية أمر.

لجزائر و (االستقالؿ المأموؿ لممغرب العربي ىو االستقالؿ التاـ لكافة أقطاره الثالثة تونس وا3
 مراكش.

 ( ال غاية ليا بعد االستقالؿ4

 ( ال مفاوضة مع المستعمر إال في الجزئيات ضمف النظاـ الحاضر5

 ( ال مفاوضة إال بعد إعالف االستقالؿ.6

( لألحزاب األعضاء في لجنة تحرير المغرب العربي أف تدخل في مخابرات مع ممثمي الحكومات 7
 تطمع المجنة عمى سير مراحل ىذه المخابرات أوؿ بأوؿ. الفرنسية واالسبانية عمى شرط أف

( حصوؿ قطر مف األقطار الثالثة عمى استقاللو التاـ ال يسقط عف المجنة واجباتيا في مواصمة 8
 الكفاح لتحرير البقية.

 وقد وافق ىذا الميثاؽ دمحم بف عبد الكريـ الخطابي ورؤساء األحزاب المغاربية الثالثة وممثموىا.

وقد كتب ممثمو األحزاب المغاربية لمجنة تحرير المغرب العربي والى بقية األحزاب المغاربية تطمب    
موافقتيا النيائية عمى تكويف المجنة والمصادقة عمى ميثاقيا محددة أىدافيا المتمثمة في السعي إلى 

المتمكنة في الداخل غاية واحدة وىي االستقالؿ التاـ لكافة أقطار المغرب العربي بكل الوسائل 
 والخارج باعتبار أف قضية المغرب العربي ىي قضية واحدة.



ىذا مف جية ومف جية أخرى فاف حزب حركة انتصار الحريات الديمقراطية ىو الحزب الوحيد     
الذي مثل الجزائر بمجنة تحرير المغرب العربي المؤسس بالقاىرة مف طرؼ األحزاب الوطنية لشماؿ 

صوؿ إفريقيا وتحت برنامج " تحرير بمداف المغرب مف السيطرة األجنبية وجالء جيش االحتالؿ والح
 عمى االستقالؿ التاـ والتمتع بسيادتيا الوطنية التامة والكاممة.

وفي ىذا الصدد كانت لجنة تحرير المغرب العربي تتبع نشاط الوطنييف الفاريف في فرنسا وتنتشر    
نوفمبر  02أخبارىـ ومف بيف ما ذكرتو نشرية المجنة التصريح المشترؾ الذي صدر بباريس في 

زغنة عف حزب حركة انتصار الحريات الديمقراطية مع فارس جمولي عف الحزب ووقعو احمد م 1948
الدستوري الجديد التونسي والميدي بف بركة عف حزب االستقالؿ المغربي مذكرة إلى األمانة العامة 
لألمـ المتحدة يحتجوف فييا عمى النظاـ االستعماري المفروض عمى بمداف شماؿ إفريقيا وشعوبيا 

عتراؼ باستقالؿ كل مف المغرب والجزائر وتونس، كما ذكرت باف نجـ شماؿ إفريقيا ويطالبوف باال
يشكل أرضية لممقاومة المشتركة لشماؿ إفريقيا مغاربة وتونسييف وجزائريوف ضد االمبريالية كما أكدت 
أف لجنة التنسيق بباريس تجمع مندوبي األحزاب الوطنية الثالث مثميا مثل لجنة تحرير المغرب 

 عربي لمقاىرة وشددت عمى البرنامج:ال

وجود األمـ الثالثة المغربية والتونسية والجزائرية نموذج لمعدالة اليادفة إلى إرساء نظاـ ديمقراطي -
وأشارت األحزاب الثالثة إلى السياسة االمبريالية  والعنصرية في شماؿ إفريقيا التي تيدد السالـ 

عارضة لمبادئ األمـ المتحدة واقترحوا حموال لعالج األزمة واألمف في الحوض المتوسط التي تعتبر م
 المغاربية:

إبطاؿ األنظمة االستعمارية القائمة في شماؿ إفريقيا واالعتراؼ باستقالؿ المغرب األقصى والجزائر -1
 وتونس.

انتخاب جمعية تأسيسية في كل بمد مف ىذه البمداف الثالثة عمى دستور ديمقراطي لكل واحد منيا -2
 وتحديد المصالح الشرعية لألجانب المقيميف في شماؿ إفريقيا في إطار السيادة الوطنية.

ديسمبر  1ىذا وقد حددت األحزاب الوطنية الثالثة مرة أخرى إيمانيا بمبادئ األمـ المتحدة وفي 
 أودعت لدى األمـ المتحدة مذكرة تديف االستعمار الفرنسي لممغرب.  1948



ذي كانت تجده لجنة تحرير المغرب العربي مف قبل الجامعة العربية كاف األميف وفي إطار الدعـ ال   
العاـ لمجامعة العربية قد اعترؼ بالمناضل الجزائري األستاذ الشاذلي المكي كممثل وحيد لحزب حركة 

 انتصار الحريات الديمقراطية لدى الجامعة العربية.

ؿ بيف بوضياؼ ومبعوثي األمير دمحم بف عبد ربط عبد الحميد ميري االتصا 1953وفي ماي      
الكريـ الخطابي، حيث جاء في شيادة ميري انو اتصل بشابيف مغربييف كاف عمى اتصاؿ بجبيات 
القتاؿ الثالث األمير عبد الكريـ الخطابي ومصالح المخابرات المصرية وبعض ممثمي حزب حركة 

وىما الياشمي الطود وحمادي الريفي وكاف  انتصار الحريات الديمقراطية في مكتب المغرب العربي
ىدفيا اإلسياـ في تنسيق حركة مسمح في المغرب العربي كمو، وقد طمبا منو إيصاليما إلى مزغنة 
بيدؼ التباحث معو حوؿ مشروع ثورة مغاربية منسقة ىذا وقد كاف مزغنة قد تباحث مع بورقيبة في 

ا ببوضياؼ وتـ التباحث معيما في سبل إنجاح باريس حوؿ سبل تنسيق العمل المشترؾ وقد جمعيم
عطائيا صورة مشجعة عف استعداد الجبية الجزائرية لمقياـ بالمعركة في إطارىا المغاربي.  المشروع وا 

وفي إطار مشروع وحدة النضاؿ المغاربي المشترؾ بادر دمحم بف عبد الكريـ الخطابي إلى التحضير     
ار المغرب العربي الثالثة وتثمينيا ليذه الجيود مف قبل القادة لبعث وحدة الكفاح المسمح عبر أقط

المغاربة الثورييف الرامية إلى بعث حركة ثورية مغاربية تحت اسـ جيش تحرير المغرب العربي ناضل 
ثوريو الحركة الوطنية الجزائرية وعمى رأسيـ "ابف بمة" و "خيضر" ودمحم بوضياؼ مف القاىرة وفي 

لمغرب العربي عمى تجسيد ىذا المولود الثوري المغاربي ميدانيا حسب ما جاء في إطار لجنة تحرير ا
في  1952شيادة "روني غاليسو" باف إعداد مخطط عمل جيش التحرير المغاربي تـ في شير أوت 

لقاء "مدريد" في أعقاب جولة دمحم بوضياؼ وتعزيز التنسيق بيف أولى الشبكات ورجاؿ المقاومة في 
 .1953 بداية أكتوبر

وجاء في شيادة دمحم بوضياؼ حيث أشاد بدور بف بمة في الدعوة إلى توحيد الكفاح في بمداف     
قصد االتصاؿ بالمسؤوليف  1954المغرب العربي مف خالؿ االتصاالت التي قاـ بيا في شير أوت 

ة وبوضياؼ المغاربة والتونسييف واالجتماع الذي انعقد في "بيرؾ" بسويسرا الذي ضـ كل مف بف بم
دخالو  وعبد الكريـ الفاسي عف المغرب وعز الديف عزوز عف تونس وثـ االتفاؽ عمى جمب السالح وا 

 إلى الجزائر عف طريق الريف المغربي.



 1954ولتجسيد مشروع الكفاح المسمح في بمداف المغرب العربي انتقل احمد بف بمة في أوت     
ابمس لتنسيق العمل والتحضير لمعمل المسمح وفق وحمادي عبد العزيز وعز الديف عزوز الى طر 

 المبادئ التي رسميا عبد الكريـ الخطابي وتمت المصادقة عمى القرارات التالية:

 المغرب األقصى-الجزائر–تأسيس جيوش تحرير المغرب العربي في كل مف تونس -

 تأسيس قيادة عامة موحدة في الخارج ريثما يتـ نقميا إلى الداخل.-

 الحرب التحريرية ضد االستعمار الفرنسي وكذا االستعمار االسباني.إعالف -

اعتبار كل واحد مف المجتمعيف المؤسسيف عضوا في القيادة العامة الموحدة الخارجية وفي القيادة -
 الخارجية لجيش تحرير وطنو مع األعضاء العامميف في لجنة تحرير المغرب العربي ولجنتو.

 
 


