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 حرية شعب
 
 

 اإلهداء
 

، إلى ملوكه، شعبه الوفي، إلى كل من مد لي يد العون الوطنإلى فدائيي هذا 
ساتذتي وأسرتي أهدي هذا العمل المتواضع .أو مهد لي الطريق، إلى   

 
 

كانت عطلة ليوم ظل راسخا في قلب وعقل كل مغربي أحب وطنه بإخالص، يوم احتفل  فيه 
 الكبير والصغير، إنه عيد االستقالل . 
 ، فجلست الصامتة المنازل و الخالية الطرقات مخترقةاستيقظت باكرا، خرجت إلى الحديقة 

أستنشق الهواء النقي الذي ينقلني من الكآبة إلى االنتعاش. خلوت بنفسي تحت شجرة أتأمل 
الطبيعة، أشاهد الجمال الرباني و كيف رسم أجمل المناظر الخالبة بكل دقة و عظمة،الورد يبث 
رائحته الزكية ليفعمني نشاطا و حيوية، أما الطيور فتطربني بألحانها  الهادئة . فتنت باألشجار 

المثمرة التي تزيد المكان حسنا. أحسست بملل غريب ، ربما هو الذي دفعني ألتصفح كتابا 
وجدته منسيا يعلوه الغبار على رفوف المكتبة العامة، حيث أثارني عنوانه '' أمجاد المغرب ''. 

قرأت بضع صفحات فإذا بي  أرى شيخا طاعنا في السن، يتجه نحوي بخطى مرتجفة كقصبة في 
مهب الريح، يتوكأ على عصاه. وتبدو على مالمحه خيبة أمل وإحباط. حاله كأي عجوز أرهقه 

الدهر و كبله الضيق و حاصره اليأس . جلس قربي كمن يهرب من الناس و يريد االنفراد 
بنفسه. أنامله الذابلة ترتعش و شفتاه ترتجفان، شعره يتخلله الشيب . انتابني الخوف للحظة 
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لكن نظرة إلى وجهه بعتث في قلبي الطمأنينة و الراحة. ال أدري لم كان حزينا يائسا من هذه 
الحياة، عيونه تمطر أسى و قنوطا، كان يود قول شيء لكنه يتردد و لكي ال يطول الصراع بين 

 ظنوني و حيرتي،  بادرت بالتحية و قلت بابتسامة: 
ـ البد أن هذا اليوم يعني لك الكثير، أظنك من الناس الذين عاشوا تلك المرحلة . أليس كذلك ؟               

  :         فمه في تتلعثم الحروف و فقال أمل. خيبة تعبر عن مازالت وجهه مالمح و إلي نظر
ـ نعم يا ابنتي ، تبدين صغيرة لكنك الوحيدة التي رأيتها اليوم جالسة تقرأ عن تاريخ هذا 

 الوطن.
: بهدوء له فقلت حزنه، سبب عرفت و ينزاح الغموض بدأ ربما   

جدي؟ مناداتك أيمكنني ـ  
: سخرية  في فقال   

فسألته: بالدي تاريخ على ألتعرف وجدتها فرصة. ابنتي يا بذلك أتشرف نعم ـ  
جدي؟ يا اليوم هذا مثل في حصل ماذا ـ  

: حنونة  بنبرة ليرد قليال سكت و بدهشة؛ إلي نظر  
الليل... حتى منزلك إلى تعودي فلن اليوم هذا عن الحكي بدأت إن!! آه ـ  
أخبرني.  فقط . وسأتصل بأمي ألخبرها بذلك. أدراجي أعود متى أبالي وال عطلة، يوم إنه ـ

وشوق:  حماس في الحديث بدأ و الكتاب أخذ مني  
 و هنا حركة األلم، و بالحزن مليئ صباح ،1927 نونبر سنة السابع عشر من يوم صباح ـ

 يحمل لعله الغرفة من الطبيب خروج ينتظر واقف الكل الوجوه، على أمل خيبة ظل هناك،
 آخر طبيب نحو تجري ممرضة خرجت مسرعة بخطوات و الباب فتح فجأة،. بشرى معه

 السابعة في شاب دخل. دموعا تمطر وعيون البسمة جفتها وجوه واجفة، قلوب. تستفسره
 رفضوا منعوه و أبيه، على ليطمئن الغرفة ولوج أراد مترددا، يمشي عمره، من عشر

. الحزن لهيب يبخرها و أمامه تمر الذكريات الفراق، من خائفا يتحسر و يبكي جلس إدخاله؛
 ينظف األدعية صوت. فاقدي األمل يخرجون و يدخلون األطباء يرى عندما يأسا يزيد

 تقوده أين يدري ال الحديقة، في يتمشى  خرج. والحسرات التنهيدات صدى من مسامعه
 سار تترتاح، الواقع تتقبل أن أبت التي نفسه لعل بذاته االنفراد يريد فقط كان قدماه،

 شفاء اهللا يسأل و السماء إلى ينظر عله يزيح الكآبة عن صدره. النقي الهواء يستنشق
 وقف ويصرخون، يركضون أناسا رأى وفجأة،. الملكية لألسرة بالراحة السلطان ويدعو

يوسف  المولى مات لقد نعم الحقيقة، سماع و الدخول من خائفا الفاجعة، هول من مصدوما
 كان بل فحسب ملكا يكن لم المغاربة. قلوب على كالصاعقة الخبر هذا نزل. المغرب سلطان ،
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 سهام الكآبة،تخترقه قلبه وملؤ عليه وارتمى أبيه إلى محمد األمير ذهب. مكافحا و مناضال
 وحيدا يرتجف فذهب الملك موت تقبل أن إلى جدوى، دون لكن إبعاده األطباء األسى. حاول

  علم.يثقلها األلم والحزن الساعات و بطيئا، الدقائق شيء كل أصبح. يتألم و يبكي انزوى و
.  األعظم الصدر مع حديثه بعد له سيكون العرش أن

  إنها.شعبها كفاح و بصمود ُعِرفت دولة حاكم سيصبح عمره ، من عشر السابعة في شاب
                                                                     .الفرنسي االستعمار سيطرة تحت المغرب حينها كان. عاتقه على ألقيت صعبة مسؤولية

 حال على منشغال كان باله لقد باكرا، العزيز موالنا استيقظ االولى، حكمه أيام من يوم  و في
.  مهم موضوع في إليه التحدث قصد مستشاره باستدعاء فأمر بالده  

 بنبرة تعبر عن غضبه:    قال الملك
 نفقد أن وأخشى طغيان  الفرنسيين وجورهم، زاد لقد بالدنا، تعانيه ما كل تعلم أنت ـ 

  . نهائيا  سيطرتنا   
: ألم في المستشار فهمس   

الوافدون  و الخونة يزداد  المقاومين عدد زاد كلما !! آه. موالي صحيح هذا نعم ـ
 الفرنسيون 

شيء؟ فعل بقدرتنا أليس ، نظرك في ولكن ـ  
: حيرته و تفكيره طال  

أيديهم بين النصر تشجيعهم فربما و الفدائيين مساعدة يمكننا ولكن ، سيدي ذلك أظن ال   
 مساعدة كيفية في يفكر هذا االمر، في يفكر غاص و السلطان لحظتها برقت عينا 

بمغيب  يغيب وال دموع تمحوه ال حبا مقابل،أحبوه  بال وطنهم أحبوا االذين الناس هؤالء
                                   . كان للخبر وقع الصاعقة على المستعمر الغاشم.الشمس
لسيطرة  الخضوع أبى الغالي، الحبيب وطنه ألجل العناء يتكبد ستة وعشرين  سنة الملك ظل

 اختار حين لجعل المغرب تابعا لحكمهم  يخططون الفرنسيون عليه. كان فتمرد االحتالل
  االستقالل.  حزب و ساند الظهائر توقيع عن االمتناع

 ضجيج صوت على األمراء و محمد السلطان سيدي استيقظ ،1953 غشت سنة العشرين من في
  شراسة. بكل يأخذونهم الفرنسيون جالبيب، الحراس يلبسون كانوا ، القصر سكون هدوء و كسر
 تتعالى أصوات للوطن. فداء و حب قصة تروي عيون الوجوه، على حزن أشباح منكسرة، قلوب
 .  دامسا ظالما الكون ويستحيل المغرب سماء عن الشمس ستغيب وأسى، كلها حزن مليئة
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كان  حيث الفاخر، النوع من تكن لم الزوال، بعد الثالثة الساعة على المغرب من الطائرة أقلعت
 حتى بالدهم عن يبتعدون كادوا ما من البرد، يرتعشون أرضا، يجلسون الملكية األسرة أفراد

 قلوبهم أيضا. و ترتجف أناملهم قارسا، الجو كان . حضنها دفئ إلى بحاجة شعروا
 قام !بعد أن هدأت أوامر العساكر وأخذت الطائرة طريقها إلى المجهول  و رهيب سكون عم 

  متأمال ما خلفه، بالزجاج أنفه ألصق صغيرة، حقا كانت ، النافذة نحو اتجه و الحسن، موالي
 أمل بصيص وفي عينيه الحبيب، بالدهم في قضوها التي األيام يتذكر صار المغرب، يودع وكأنه
 الطائرة في من كل أن إليه خيل و وجهه إلى الدم صعد و شديدة، خفق فؤاده خفقة. للعودة

 محمد سيدي  أحس.السلطان يختبئ وراء نبضاته المتسارعة فأسرع و قلبه دقات يسمعون
 بالطائرة الموجود الوحيد الشراب أنها فطلب ماء غير أنهم قدموا له قنينة جعة على  ، بالعطش

 بغاية الليل و اللمعان شديدة النجوم ، الظالم حل فجأة  الخمر. يشرب ال مسلم أنه لهم شرح عندها
 فالطائرة باألعمدة تشبثوا و أنفسكم جهزوا "مكتوم بصوت الفرنسيين أحد قطع هدوءه  السكون،

 أحب أب يد إنها القلوب، في األمل تبعث حنونة األمراء بأيد أمسك و السلطان قام " للنزول تستعد
 إلى العودة لهم يؤكد و يطمئنهم كأنه و اآلخر تلو واحدا إليهم ينظر صار ألبنائه، حبه بقدر وطنه

  .المقاييس كل فاقت بمقاومة شعبه فثقته الوطن األم.
 جزيرة إلى وصلوا لقد ليال، العاشرة الساعة كانت غريبة، أرضا وطأت أقدامهم الطائرة، من نزلوا

  .كورسيكا
 أنهم ذلك أهل هذا البلد. من االستقبال ذلك ينتظر يكن لم ، غريب شيء حدث في حيرة، السلطان
 ، ساعات ثمان دامت رحلتهم. عطلة لقضاء في ضيافتهم فقط أنهم ظنوا عنهم، شيء كل يجهلون

 أكال حالال؟ الغرباء هؤالء عند سيجدون فهل جوعا، تتضور الملكية األسرة أن البد
 يستكشفون كانوا الطريق في و. سعادة و فرح بكل استقبلهم الذي الوالي دار إلى معا ذهبوا 

 وصف اللسان يعجز الفخم، البيت دخلوا. كان سائدا الذي الدامس الظالم رغم  مرة ألول المنطقة
 القنوط و اليأس جراثيم يميت أرضه طهر ، أثاثه الثمين يسلب األلباب مساحته، كبر و شساعته

 ليس األصيل المغربي المنزل أن إال الروعة هذه و الجمال هذا رغم. الحسرة و الخوف ولدها التي
 ، بهم الترحيب عن يكف ال الوالي و الطعام مائدة على جلسوا  .فيه إال الحياة تحلو ال و مثيل له

 و سيهنأون باألكل فكيف بالدهم من حرموا لقد ، واأللم يعصر قلوبهم ينظرون إلى األكل صاروا
 الشرب؟

 ذهب متثاقلة، بخطوات الساللم صعدوا ، وقصدوا غرفهم إلحساسهم بتعب رهيب سدوا رمقهم، 
  !غير أن النوم لم يعرف طريقا إلى أجفانهم . حجرته إلى كل

 !في غياب لمسة الفرح التي اعتادتها وجوههم  الفطور لتناول نزلوا و الغرف من باكرا خرجوا
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سمع  وبينما هو كذلك  ... بالده بشؤون التفكير في غارقا بات فقد اهتمام؛ دونما السلطان جلس
  :سخرية من ال تخلو بنبرة ليخبره شيئا جاء الوالي إنه... وقع خطوات تقترب

  ؟ المكان وجدت كيف ؟ حالك كيف ، الملك الخيرأيها صباح ـ
  :فقال المعروف نكران المغاربة خصال من ليس لكن تنهد، و إليه السلطان نظر

!! بأس ال لكن لبلدي حبي بقدر يكون لن المكان أحببت جيد، ـ
  .شيئا إخبارك أود تذكرت. لقد ، آه ! المطلوب هو هذا حسنا، ـ

  :بسرعة رأسه الملك أدار
 ؟ حصل ماذا ؟ ماذا ـ
 . داخلي أو خارجي اتصال أي من تمنع بأن األوامر جاءتنا ! سيفرحك الخبر هذا أن أظن ال ـ

 ! آسف
  : مبتسما الملك فرد

 قدري...  تقبلت و وطني من حرمت أنا بأس، ال ـ
  .حسرته و ألمه براكين إخماد يستطيع الذي ذا فمن ، تتراكم   السلطان أحزان صارت

 السوق إلى يخرجوا أن قرروا . تسلية كل عن بعيدة مريرة حياة يعيشون وهم أيام، بضعة مرت
 لكن . بشر هم النهاية ففي ملوا، و كلوا البيت، في هم و وصولهم فمنذ ، أنفسهم عن يرفهوا كي

ويغبطونهم  ، الناس يرون فقط نقودا، يملكون يكونوا لم مغريا، يكن لم السوق في التجول حتى
 أينما لها، معنى ال الحياة عنه بعيدا للجزيرة، النابض القلب هو السوق. في وطنهم حريتهم على

 يهد صراخا يصرخ أن حينها السلطان تمنى صخب، و ضجيج عارمة، فوضى ارتحلت و حللت
!  االستبداد كيان يفتت و الظلم جدران
 و حماس و بشوق الراديو يستمعون جلسوا منتصفه، في مايزال النهار و أدراجهم عادوا

 عن سمع قد السلطان كان. في المغرب الفدائية العمليات إحدى نجاح سمعوا كلما فخرا يزدادون
 خبر أن إال الفرنسيون، يحركها التي المصطنعة الدمية وهو المغرب على سلطانا عرفة ابن تعيين

المقاومة  رمز وفاة عن يعلنون إنهم غير المفاهيم، قد 1953 شتنبر سنة الحادي عشر من يوم
  . موكبه في االستعمار صنيعة قتل محاولته أثناء اغتياله ثم عبداهللا. بن المناضل عالل والكفاح،

تأرجحت مشاعر السلطان سيدي محمد بين الحزن لفقدان هذا البطل الشجاع والفرح بقرب النصر 
. بفضل كفاح شعب فداء لوطنه

 و العلي القدير تحرير وطنه يسأل و يدعو و يصلي هللا، متضرعا الليالي يسهر الخامس محمد كان
 ملكهم وتشبثهم بعرش صمودهم و نضالهم المغاربة واصل الظروف هذه في. العزيز شعبه نجاة

 . الذي فضل المنفى على الرضوخ  للغزاة المستعمرين 
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 قليال فرح االمراء ،1954الثاني من يناير سنة  في مدغشقر إلى الملكية األسرة حان أوان انتقال
  دراستهم هناك. إكمال سيتمكنون من ألنهم

استقباال يليق  السامي المندوب استقبلهم حيث سابقتها، من ضررا أقل كانت الرحلة ظروف
 السلسة كلماته الفضيلة..و الكثيرة سماته من سمة التواضع األخالق، كريم كان رجال بمقامهم،

 أناس على وعرفهم الفخم، منزله في ترحيب أشد الملكية باألسرة رحب. القلوب في بصمة تترك
 يساعدونهم ويسهلون لهم ظروف العيش هناك.

 له يكن لم وطيب، متخلق رجل هو تويا. العقيد على الملك تعرف لوصولهم، الموالي اليوم في
 لكن و. الصحف في قرأه أو اإلذاعة في سمعه الذي القليل إال المغربية القضية حول وفير علم

 فانجدب  مغرضة مقصودة، لدعاية تعرض الخامس محمدا أن هو منه المتأكد الوحيد الشيء
 يستفسر فظل بعض الشيء، فضوليا تويا العقيد كان. وتضحيته صموده عن سمع ما بفضل للملك

 تريد ما يقرأ فقط ألنه هذا كل فعلت السلطات الفرنسية أن يصدق لم ربما حصل، عما يسأل و
 لألسرة مقربا صديقا تويا أصبح طرائف و مواقف عدة وبعد. مواطنيها عقول في ترسيخه فرنسا

  . الملكية
 ، يوم عشية في أنه  إال.الوضع مع يتأقلم فبدأ مشاكله. له يحكي صديقه، مع دائما الملك كان

  : قلقة بنبرة ليقول يركض تويا جاءه الشمس غروب ينتظر جالس هو وبينما
  !!   آه . هنا من بنقلك أمر بلغنا لقد !يوم  من له يا ـ
 السلطات لعل له يتدخل أن صديقه من فطلب السلطان، قلب كان للخبر وقع الصاعقة في 

 عن أكثر يبتعد ال لكي و دراستهم إكمال من األمراء ليتمكن بمدغشقر بقائه على توافق الفرنسية
 استقرارهم و لبقائهم موافقة على الحصول من تويا تمكن محاوالت عدة وبعد. المغرب

.   بانتيسرابي
 صارت حيث االنتفاضات، و بسبب المظاهرات فرنسا على الضغط يزداد كان يوم بعد يوما
 جدوى، دون لكن المغربي المشكل حول معه للتفاوض محمد عمالءها لسيدي تبعث

 على مرورسنتين بعد  1955 غشت سنة العشرين من في زم وادي مجزرة بعد خاصة
هذه الفترة شهدت مقاومة عنيفة خلفت خسائر في االرواح على  الخامس، محمد نفي

 الجبهتين. كما خلفت قلقا في األوساط الفرنسية.
      األطراف بين مؤتمر إقامة عن إعالنا اإلذاعة عبر أمواج الملك سمع أيام، بثالثة       بعدها

بشوق  النتيجة ينتظر صار و وتحمس فرح ، ''ليبان إكس '' ب سمي و الفرنسية و المغربية
 لسماع لهفة تزداد الناس و أيام، خمسة المؤتمر دام. المغرب على فائدة ذات تكون كبير، علها
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 عن العرش عرفة تنحية ابن أهمها و الجميع أفرحت القرارات معظم و انتهى، أخيرا و. القرار
 عرشه الملك إلى بإعادة أمال أعطي مما

 فرح بكل و مقابلته، فطلبوا المغرب ملك موافقة على الحصول ينبغي األحكام هذه لتطبيق و
  . محمد سيدي قبل

 إلى للعودة طموح و أمل وكله الحسن، موالي عهده ولي جانبه إلى و الملك استقبلهم
 على الملك سيادة الفرنسي قائال : نشكركم الجنرال افتتحه عقدوا اجتماعا بلده، و شعبه

  ظنكم. حسن عند نكون أن ونأمل لنا، حسن استقبالكم
 قال كله فخر واعتزاز.  بصوت و الملك إليه ونظر

! واجبنا هذا ، بأس ال ـ   
 : بوعبيد الرحيم عبد وهو المغربية األطراف من واحد الكلمة ليأخذ

 الشعب حب مدى و لكم افتقادنا مدى تعرف أن نود شيء كل وقبل أوال العزيز، موالي -
  وتعلقه بأهداب عرشكم

 باإلضافة العرش عن عرفة ابن تنحية فهو تم التوصل إليه ما فأهم المؤتمر يخص فيما أما
 ... جديدة وطنية حكومة تكوين إلى

 للملك كمستشار هاما و دورا واضحا الحسن موالي ولعب والمفاوضات، التساؤالت طالت
 القرارات على الملك بموافقة االجتماع انتهى ساعات  و ساعات بعد و

 و النصر اقترب لقد نعم بياضا، أفق مخيلته. وتمأله في تحلق األمل نوارس و الملك خرج
 الحرية

 األمراء فكانوا في أما. بلده حماية وراجيا إياه ربه شاكرا الليل سهر و غرفته إلى ذهب
 يكن لم أنه غير قلبه، خفق له فرح الح اللقاء. وقت وحان طال قد فالغياب السعادة، غاية
  بالسحب. ليل دامس، ملبد في برق لمح من أكثر

 شخصيات عدة وبرزت الفرنسيين من العديد ضحيتها ذهب مظاهرات و احتجاجات اندلعت
  التاريخ، على بصمتها تركت

 أمعقول..جدوى دون لكن ظلمته من يخرجه خبرا منتظرا يوميا يستيقظ فكان السلطان أما
 هذا ليس عدال... .. ؟ بلده شخصا من يحرموا أن ألناس كيف.. ؟

 على استولوا لقد'' قال:  و خبرا وينتظر يفكر السلطان لبث األيام، كباقي ليس يوم وفي
 وهو الفرنسية السلطات بقرار ليعلمه تويا جاء فجأة و .. '' إلي بحاجة يعودوا لم و بالدي
شيء  حصل أم ؟ مدغشقر في بقاءه قرروا  هل ألمه، سبب الملك يفهم لم الوجه، حزين
 يقول:  مكتوما تويا صوت ليسمع تخوف و بلهف يستفسره فصار آخر؟
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 بنشوة أحس سعيدا، السلطان . كان..إلى بلدكم عودتكم لقد قرروا هنيئا نعم ، لكم هنيئا'' 
 االبتعاد بقدرته يعد لم و بهم استأنس ألنه ربما ؟ صديقه حزن سبب ما لكن لها، مثيل ال

 ..   النبيلة وأخالقهم الحميدة خصالهم على تعرف ألنه عنهم
 غريب بلد في قضاهما سنتين الفراق، من سنتين الغالي، وطنه إلى يعود سوف أخيرا و

 خاص ال طعم لها المغرب في الحياة لكن تويا، على تعرفه بعد منه جزءا أصبح ربما عنه
   . عنه ابتعد من سوى يحسه

، لقد كان لهذا باألمانفرح يغمر األسرة الملكية، وجوه باسمة، نظرات متفائلة توحي 
 ملك البالدالخبر وقع حسن على المغاربة، لقد آن أوان االستقالل والحرية، فبعودة 

  .سينتهي زمن الظلم والعدوان
 بهجة و .، يوم انتظره الماليين بشوق وحماس1955  سنة نونبرالسادس عشر من  

سرور في كل مكان، أناس واقفون هنا و هناك ينتظرون وصول سيدي محمد و األسرة 
تنتظر سماع صوت صاغية الملكية، عيون متأملة...قلوب مرهفة و متشوقة...آذان 

 أطفال يلعبون، ربما لم يعرفوا حينها سبب وقوفهم طوال اليوم لكن كل ما كانوا . الطائرة
نساء ملثمات تقفن في الخلف، رجال مبتسمون  يعرفون أنهم سيمرحون ويستمتعون.

 الضجيج والصخب، لقد وصل الملك، نعم لقد صمت اللقاء. فجأة توقفت القلوب،  ينتظرون
وضع خطوته األولى فوق تراب وطنه الحبيب بعد فراق طويل، زغاريد تتعالى، أصوات 

تصرخ باسمه و عيون تمطر فرحا...الجميع يرتمي على سيدي محمد رغم منع العساكر. 
موالنا إلى دياره، فبزع فجر االستقالل من جديد، ليصبح المغرب بلدا حرا سيدنا وهكذا عاد 

 ويصير اليوم مناسبة لتخليد ذكرى االستقالل كل سنة.
نطق الكلمات األخيرة وعيونه تشع حبا وحنانا، واالبتسامة تعبر وجهه حافرة ظلها. فجأة 

أحاطت بالكون حمرة الشفق فعرفت أنه الختام والبد من لحظات الوداع، بدأ الليل يسدل 
 إلى المنزل، لم أرد قط أن تنتهي الحكاية إال أن لكل تيخيوطه األولى، وحان وقت عود

 ةرباالمغفبداية نهاية. قبلت يد جدي و انصرفت و كل ما حكاه سيظل راسخا في ذاكرتي، 
وطنهم حتى نعيش معززين مكرمين في ظل األمن واألمان...   في سبيل حرية  الكثير واعان

   


