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  في الصحف المصرية 1947 سنة طنجةمدينة محمد الخامس إلى الملك زيارة 
The visit of Mohamed 5to Tangier in 1947 in Egyptian newspapers.

  :الملخص

Ȃȇ�Ƣđ�ŚȀǌǳ¦�ǾƥƢǘƻÂ�ƨƴǼǗ�ƨǼȇƾǷ�ń¤�ǆ¿�شّكلت الزيارة اليت  ǷƢŬ¦�ƾǸŰ�ĺǂǤŭ¦�Ǯ Ǵŭ¦�©®Ƣǫ10  أفريل

منعرجا حامسا يف مسار نضال الشعب املغريب من أجل االستقالل، وذلك ملا تركته من تداعيات كبرية ؛ إذ كّرس 1947

ركة الوطنية من أجل حتقيق االستقالل، حممد اخلامس التوّجه اجلديد لبلده، الذي يرتكز على توثيق الصالت بينه وبني احل

فضال عن توثيق الصالت مع املشرق العريب، واجلامعة العربية، قصد ربط املغرب مبحيطه العريب، ومن مثة احلصول على 

وانطالقا من أمهية ما أحدثته هذه الرحلة فقد كانت حمط اهتمام الصحافة العربية وعلى . تعاطف وتأييد الشعوب العربية

«��Ŀ�Ƣđ°ƢǌǷبمل تتوان الصحافة املصرية  حيث؛ ا املصريةرأسه ȐƬƻƢويف ضوء هذا. نقل حيثيات هذا احلدث البارز ،

  .مبينا كيفية تفاعلها معهاو املصرية،  عديد اجلرائديف  زيارة التارخييةيتتّبع املقال األصداء اليت تركتها هذه ال

.طنجة، اجلامعة العربيةمصر، ، غرب األقصىاملحممد اخلامس، : الكلمات المفتاحية

Abstract :

Due to its great repercussions, the visit of Moroccan King, Mohammed5, to Tangier, and his

famous speech on April 10, 1947, represented a critical point in Moroccan peoples struggle for

independence. That was because the Kings new orientation for his country was based on

establishing closer ties between him and the National Movement for independence, as well as closer

ties with the Arab East and the Arab League, for the purpose of linking Morocco to its Arab

surroundings, and thus obtaining sympathy and support from the Arab peoples. And because of its

importance, the Kings visit attracted much attention of the Arab press, notably the Egyptian one, as

the Egyptian press did not hesitate in conveying the merits of the visit as a prominent event. In light

of this, this article traces back the echoes that this historical visit left in many Egyptian newspapers

and how they interacted with it.

Key words; Mohamed 5, Far East, Egypt, Tangier, Arab league.
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 :مقدمة

نقلة  1947أفريل  10يوم  وإلقاء خطابه الشهري فيها ،طنجةمدينة زيارة امللك حممد اخلامس إىل  أحدثت

�Ä°ƢǸǠƬǇȏ¦�®ȂƳȂǳ¦�ƨȇƢĔ�ƨȇ¦ƾƥ�ÀÂŚưǰǳ¦�ƢǿËƾǟ�̄اضيف مسار ن ،نوعية ¤���¾ȐǬƬǇȏ¦�ǲȈǻ�ǲƳ¢�ǺǷ�ƨȈǼǗȂǳ¦�ƨǯǂū¦�¾

نوان باملغرب األقصى، بعدما كّرست وحدة الصف املغريب يف مواجهة االستعمار الفرنسي اإلسباين، هذه الوحدة كانت ع

خطاب امللك حممد اخلامس، الذي شّدد على أمهيتها سواء داخليا بني أبناء املغرب األقصى، أو خارجيا عرب توثيق 

�ǺǗȂǳ¦�Ŀ�̈ŚǘŬ¦�ƨȈǠǇȂƬǳ¦�ƢēƢǘǘűÂ�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�ÃȂǬǳ¦�ƨȀƳ¦ȂǷ�Ŀ�ȆǷȐǇȍ¦�ĺǂǠǳ¦�ƢȀǘȈƸŠ�ƨȈź°ƢƬǳ¦�ǽ®Ȑƥ�©ȐǏ

تكتسيها هذه الزيارة كما أسلفنا من جهة، وتأكيدا على اضطالعها مبهامها  وانطالقا من األمهية الكربى اليت. العريب

�ĺǂǤŭ¦�Ƥ Ǡǌǳ¦�ǽƢš �ƨȈǷȂǬǳ¦�ƢēƢƦƳ¦ÂÂ املصرية للتفاعل ، خاصة مادة دمسة للصحافة العربية هذه الرحلة امللكيةكانت

اعيات على الصعيدين الداخلي وما تركته من تد �ƢȀǼǷ�ÃǄǤŭ¦�¬ǂǌƥ�Äǂǐŭ¦�¿ƢǠǳ¦�Ä¢ǂǴǳ�ƢēƢȈưȈƷ�ǲǬǻ�ƨǳÂƢŰ،معها

  .واخلارجي

ȆǷȐǟȍ¦�ƢǸȈǇȏ��Äǂǐŭ¦�°Âƾǳ¦�±¦ǂƥ¤�ń¤�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�» ƾē��ǾȈǴǟÂ-يف مساندة نضال  - على األقل شعبيا

الشعب املغريب لنيل االستقالل، خاصة يف تلك املرحلة املفصلية، اليت بدأت تظهر فيها مالمح مغرب موّحد، يف مواجهة 

��ƨȇƢǸū¦�©ƢǘǴǇƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�ƢēƢǘǘűÂ.

ضد  مغربينيللثري إشكالية الدعم املصري املقّدم، السيما اإلعالمي فإن هذا املقال يانطالقا مما تقّدم،  و

 :تاليةال، نطرح التساؤالت ذلكوبناًء على  .املغريبومدى تأثري ذلك على مسار النضال الوطين  سلطات احلماية املزدوجة

يف الصحافة العاملية والعربية؟ وكيف سامهت الصحف املصرية على اختالف  امث اهلاحلد اهذما هو الصدى الذي تركه 

ƢēƢȀƳȂƫ�Ǧ Ȉǯ��Ãǂƻ¢�ƨȀƳ�ǺǷÂ��ƨȀƳ�ǺǷ�Ȅǐǫȋ¦�§ǂǤŭ¦�Ŀ�řǗȂǳ¦�¾ƢǔǼǳ¦�ȄǴǟ�ƢēƢȈǟ¦ƾƫÂ��̈°ƢȇǄǳ¦�ǽǀǿ�ƨȈŷ¢�±¦ǂƥ¤�Ŀ

وما ؟ ملغرب األقصىعلى سياسات القمع والقتل اليت متارسها فرنسا يف ا فروضيف رفع التعتيم املسامهت هذه الصحف 

على نشاط احلركة  املغرب األقصىاملصري مع ما حيدث يف لإلعالم هذا التعاطي اإلجيايب  اليت تركها اتسانعكاال هي

  ؟الوطنية به
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:تاريخية الزيارة.1

إىل إحداث طفرة نوعية يف نضال الشعب  1947أّدت زيارة امللك حممد اخلامس إىل مدينة طنجة شهر أفريل 

املغريب، نظرا لتارخيية الزيارة من جهة، والتحّول الكبري يف موقف امللك حممد اخلامس جتاه احلركة الوطنية املغربية، وهو 

موعد  قبل1جريدة السياسةوهو األمر الذي تطرّقت إليه . خرىما أفصح عنه يف خطابه الشهري باملدينة من ناحية أ

سلطان :"حتت عنوان 1947مارس  19ثت عن تارخييتها، وأمهيتها يف مقاهلا الصادر يوم ؛ حيث حتدّ 2ةهذه الزيار 

ن نقال عن مراسل سكوتسمان يف الرباط، مشرية إىل أ،، وذلك"ف له مغزاه ودالالتهتصرُّ . مراكش يعتزم زيارة طنجة

��Ƣȇ±�¾Â¢�ƢĔ¢�ń¤�ƨƬǧȏ°1947�̈سلطان مراكش ينوي القيام بزيارة رمسية ملنطقة طنجة الدولية يف أوائل شهر أفريل 

عاما، ومؤكدة يف الوقت نفسه على أمهيتها داخليا 70تطأ فيها قدم سلطان يتوىل احلكم أرض طنجة منذ 

.3وخارجيا

أشارت إىل ذلك قبل موعدها  ؛ حيثبع التارخيي هلذه الزيارةعن الطا4جريدة املقطمويف الشأن ذاته، حتّدثت 

إىل إعطاء وزارة اخلارجية  ، الذي تطرّقت فيه"سلطان املغرب يسافر إىل طنجة:"عرب مقاهلا املعنون بـــ، بنحو شهر

.19475أفريل  رشه طنجةحممد اخلامس للقيام بزيارة الفرنسية الضوء األخضر للملك 

 22234مقاال محله العدد ، عندما نشرت يف هذا الصدد 7فقد واكبت هي األخرى احلدث 6األهرام أما

تقول - وهي أول زيارة  ،، تناولت فيه زيارة امللك حممد اخلامس إىل مدينة طنجة"سلطان مراكش يزور طنجة:"بعنوان

، توىل رئاسة التحرير فيها الدكتور حممد حسني هيكل، كانت ُمتّول من طرف شركة تابعة ألقطاب 1922صدرت عقب إنشاء حزب األحرار الدستوريني سنة  .1

يف مصر، اشرتك يف هذا احلزب، اشتهرت السياسة بدفاعها عن احلرية، خاصة وأن حمررها كان تلميذ األستاذ أمحد لطفي السيد، املعروف بدفاعه عن احلريات 

حافة :بغداد.محزة ،عبد اللطيف:أنظر. طه حسني، توفيق دياب، مصطفى عبد الرازق، حممود عزمي، إبراهيم عبد القادر املازين: حتريرها خنبة من املفكرين أمثال

ǺȇǂǌǠǳ¦�ÀǂǬǳ¦�Ǧمنذ (العربية يف مصر ǐƬǼǷ�ń¤�ƢēƘǌǻ(. 142، ص 1967مطبعة املعارف، :بغداد.
أعقاب  لسياسة على تغطية نشاطات وحتركات امللك املغريب حممد بن يوسف منذ السنوات األوىل لتوليه العرش يف بالده، كنقلها زيارته لباريس، يفدأبت ا .2

.07، ص 1930جوان  17، ألكثر تفاصيل عد إىل العدد الذي أصدرته  السياسة يوم 1930ماي  16استصدار فرنسا، لظهري 
.04، ص 1947مارس  19 .السياسة .3
حيث كانت تعىن بالقصر أكثر من عنايتها بدار املندوب ؛صر بعد احلرب العاملية الثانية، أصبحت ُحتسب على الق1888أسسها يعقوب صّروف مبصر سنة .4

املرجع  .محزة ،عبد اللطيف :نظرأ. 1947نة السامي الربيطاين، وبقيت كذلك حىت أصدر إدغار جالد أحد رجال القصر امللكي آنذاك جريدة الزمان س

.158السابق، ص 
.01، ص 1947مارس  12 .18025العدد  .املقطم .5
، نشأت يف البداية أسبوعية باإلسكندرية أين تتواجد اجلاليات األوربية، مث انتقلت إىل القاهرة، واستمرت 1875أسسها اللبنانيان سليم وبشارة تقال سنة  .6

مت بداية بعدم اخلوض يف السياسة تلبية لشروط نظارة اخلارجية، إىل غاية نشوب احلرب الروسية الرتكية، وعقب الصراع بني اخلديوي تصدر أسبوعية كذلك، التز 



ȄࡧȮȯ ɐɦȄ֗ࡧ ʎ Ɉ ȷ ɽ ȗםȄࡧȭ ʈȲȆȗɦȄࡧȓɨȣ ɭࡧɰ Ȅɽ ȡ ȳɺȻࡧ ֗ࡧ ʎ ɲȆȝɦ2020

232

�ǀǼǷ�ƨǼȇƾŭ¦�ń¤�Ǌ - اجلريدة ǯ¦ǂǷ�ÀƢǘǴǇ�Ƣđ�¿ȂǬȇ1889ه امللك حممد لقيمشرية إىل الرتحيب الكبري الذي ، م

أمام كبار  ،من سكان املدينة، وتضيف اجلريدة بأن السلطان حممد اخلامس خطب هناك يف قصر املندوب اخلامس

لشعب لرجال املنطقة، وممثلي األحزاب السياسية، أين أّكد يف خطابه الشهري على مبدأ االستقالل الذي البد 

.8احلركة الوطنية وامللك لتحقيق هذا اهلدف حولأن يلتف  -حسبه–املغريب 

األستاذ إبراهيم موسى  9، أوفدت جريدة املصري- كما أسلفنا- ونظرا ألمهية هذه الزيارة، وبالنظر إىل تارخييتها 

 تعزيز ، وسط مظاهرات حاشدة، تنادي باالستقالل، وداعية إىل10لتغطية هذه الزيارة، أين استقبله امللك حبفاوة كبرية

الوحدة بني امللك واحلركة الوطنية املغربية، لتحقيق حلم االستقالل، ومن بني الشعارات اليت محلوها، واهلتافات اليت 

حسب إبراهيم -، و"شعب واحد، ملك واحد"، "استقالل، استقالل، استقالل"، - حسب مراسل املصري-رّددوها 

ديث، ألقى امللك املغريب بنفسه خطبة صالة اجلمعة، بدال من إمام دائما أنّه ألول مرة يف تاريخ املغرب احل -موسى

.11جامع طنجة، مثنيا فيها على جامعة الدول العربية، وأهدافها وأعماهلا

  :عالمة فارقة في مسار نضال الشعب المغربي: خطاب محمد الخامس في طنجة.2

يف تاريخ احلركة الوطنية املغربية، ملا تركته من أثر شّكلت زيارة امللك حممد اخلامس إىل طنجة وخطابه فيها حمطة فارقة 

بالغ يف كفاح الشعب املغريب، بل وزاد خطاب امللك هذا من هيبة الوطنيني يف املغرب، كما عّربت عن ذلك جريدة 

. رنسيةلقنصلية الفتوفيق وفرنسا، اصطفت اجلريدة إىل جانب الفرنسيني، وهو ما كلفها الغلق من طرف احلكومة املصرية، لتعود إىل الصدور جمددا بوساطة من ا

.69-67، ص املرجع السابق .محزة ،عبد اللطيف:راجعللمزيد، 
درجت على تغطية نشاطات امللك املغريب حممد اخلامس منذ السنوات األوىل حلكمه؛ إذ تناولت جل الزيارات اليت قادته ويف احلقيقة، فإن األهرام هي األخرى .7

الشاب حممد اخلامس إىل باريس بتغطية األهرام؛ حيث كانت من بني الصحف العربية القليلة اليت واكبت  حظّيت زيارة السلطان املغريب إىل خمتلف املناطق؛ إذ

، استبق فيه مراسلها يف باريس وصول امللك حممد اخلامس إىل هناك؛ حيث 1930جوان  28هذه الزيارة، ويف هذا الصدد، نشرت مقاال يف عددها الصادر يوم 

وعقب وصول امللك املغريب لباريس، كتبت األهرام . جويلية 09قبل أن يعود يوم  1930جويلية  02ه العاصمة الفرنسية باريس، يوم حّدد املوعد املنتظر لوصول

تطّرقت فيه إىل النشاطات اليت توقف عندها هناك؛ إذ استهل "سلطان املغرب األقصى يف باريس:"، حتت عنوان1930جويلية  05مقاال آخر يف عددها ليوم 

ية املقدسة، أين أدى ه بزيارة جامع باريس مصحوبا بالسيد املقري كبري وزرائه، مث لقائه السيد أبا السالم بك يوسف السكرتري العام جلمعية األماكن اإلسالمجولت

تدعي للجزائر حلضور مؤمتر مشال إفريقيا، الصالة به، ليزور بعدها قاعة احملاضرات واملعهد اإلسالمي، أما السيد قدور بن غربيط املوكل باستقبال السلطان، فقد اس

.الذي سيبحث يف تنظيم شؤون احلج يف املغرب األقصى، واجلزائر، وتونس، وسيعود إىل باريس األسبوع الالحق تؤكد اجلريدة
.01، ص 1947أفريل  11ليوم  22234العدد  .األهرام .8
، اشرتك يف إصدارها حممود أبو الفتح، وحممد العتايب، كرمي ثابت، اعتمد عليها الوفد كثريا إضافة إىل صحيفة الوفد 1936صحيفة يومية صدرت سنة  .9

.151املرجع السابق، ص  .محزة ،عبد اللطيف :أنظرللمزيد، .املصري، اليت كانت أكثر تعصبا حلزب الوفد
.01، ص 1947أفريل  10 .3502العدد  .املصري .10
.01، ص 1947أفريل  12 .3504العدد  .املصري .11
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وهو ما جاء على لسان الزعيم . 12"صدى خطاب ملك مراكش يف فرنسا وبريطانيا: "املصري، يف مقال هلا حتت عنوان

احلالة يف بالد املغرب، رفض:"عنونته بــــ هلا مقال املغريب عبد اخلالق الطرّيس يف احلوار الذي أجرته معه املقطم، ونشرته يف

تعبري  من أجل التعريف بقضية بالده على حدّ ،1947القاهرة شهر ماي  غداة وصوله إىل، "إسبانياالتعاون مع فرنسا و 

.13اجلريدة

على وحدة الصف املغريب بعدما أصبحت احلركة الوطنية عامة تشمل خمتلف  ديثه هذايف ح أّكد الطريسوقد 

كالمها يف ، فطبقات األمة على حد تعبريه، أما عن االستعمار يف بالده فلم يلحظ فرقا بني املستعمر الفرنسي واإلسباين

التفاهم مع رجال احلركة يف اإلسبانية ة احلكومتني الفرنسية و مستوى واحد، ويف معرض إجابته عن سؤال للمقطم حول نيّ 

الشعب املغريب قابل ذلك  شكل احتاد فرنسي، غري أنّ  يفأن الفرنسيني كانوا يريدون ذلك  يسالطرّ الوطنية املغربية، ردّ 

إىل جانب مصر، ودعمه  األقصى بالرفض املطلق، وختم املناضل املغريب حديثه للجريدة بالتأكيد على اصطفاف املغرب

.14هلا يف جهادها حىت حتقيق تطلعات الشعب املصري

،  15ا التطور الالفت أعاد التأكيد عليه املناضل عبد اخلالق الطرّيس يف حواره اجلديد مع جريدة اإلخوان املسلمنيهذ

من جديد الستفساره عن الوضع ببالده، وجديد احلركة الوطنية املغربية  إىل مصر فرصة قدومهت مل تفوّ  اليت

بن اآلثار اإلجيابية اليت تركتها زيارة امللك حممد بفيه الطريس ملندوب اجلريدة  صرّح؛حيث مجعها به حديث النضايل

 بالده رغم تغّري إىل طنجة على الشعب املغريب، كما أعاد التأكيد على أن سياسة فرنسا مل ولن تتغري يف يوسف

دا أن مصر دائما تبقى قدوة ه الشعب املغريب ملصر وشعبها، مؤكّ كنّ املسؤولني، مشريا أيضا إىل الشعور األخوي الذي يُ 

، وعلى رأسها املرشد العام حسن البنا نيهلا مجاعة اإلخوان املسلمذليت تبها يف الوقت ذاته باجلهود اللشعب املغريب، ومنوّ 

.16الدهيف سبيل قضية ب

.01، ص 1947أفريل  13 .3504العدد .املصري.12
.03، ص 1947ماي  22 .18085العدد  .املقطم .13
.03، ص 1947ماي  22 .18085العدد  .املقطم .14
1933�ǲǬƬǻ¦�Ľ��ÄǂǿȂƳ�ÄÂƢǘǼǗ�ƺȈǌǳ¦�Ƣǿ°ƾǏ¢���ǶƬē�ƨȈǷȂȇ�ƨǨȈƸǏ�ń¤�Ǯأسبوعية تأسست يف سنة .15 ǳ̄�ƾǠƥ�ƪ ǳȂŢ��ƢǼƦǳ¦�ǺǈƷ�ƺȈǌǳ¦�ń¤�Ƣǿ±ƢȈƬǷ¦

، وظّلت تنادي بقيام حكومة إسالمية 1946بالشؤون الدينية، وقد كان هلا كبري األثر يف الشباب املصري، لتعود اجلريدة مرة أخرى إىل الصدور كيومية سنة 

عبد : أنظر. العملية Ŀ�̧ȂǴǔǳƢƥ�śǸǴǈŭ¦�À¦Ȃƻȍ¦�ƨǟƢŦ�¿Ƣē¦Â��Ȇǋ¦ǂǬǼǳ¦�ȆǸȀǧ�®ȂǸŰ�¾ƢȈƬǣ¦�ƨȈǨǴƻ، على1948حتارب االحتالل والفساد، ليتم تعطيلها سنة 

.147املرجع السابق، ص  .محزة ،اللطيف
.20، ص 1947ماي  24 .اإلخوان املسلمون .16
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ث فيه دّ حت" خطورة احلالة يف املغرب:"عالل الفاسي يف مقال حتت عنوان عنوعادت اإلخوان املسلمون للحديث 

إذ ؛ ملنطقة اخلليفية، والدولية بطنجةاملناضل املغريب عن حقيقة اإلصالحات الفرنسية يف املغرب، فضال عن احلالة يف ا

نطقة اخلليفية بأقل من حالة مراكش فاالستعمار واحد وإن اختلفت ليست حالة امل:"ص واقع احلال هناك بالقولخلّ 

، مشريا أيضا إىل سياسة االعتقاالت اليت متارسها السلطات الفرنسية يف طنجة رغم طابعها الدويل حسبه، معطيا "األمساء

.17جن ثالثة أشهرمثاال عن ذلك بإقدام الفرنسيني على اعتقال األستاذ حممد العريب الزكاري واحلكم عليه بالس

  : موقف سلطات الحماية من زيارة الملك إلى طنجة وخطابه الشهير بها.3

أثارت الزيارة اليت قادت السلطان حممد اخلامس إىل طنجة واخلطاب الشهري الذي ألقاه هناك حفيظة وقلق 

مستاءة لتقرب مراكش من فرنسا : "السلطات الفرنسية، مثلما أشارت إىل ذلك جريدة املصري يف مقال هلا حتت عنوان

؛ حيث أشارت فيه إىل القلق الذي متلََّك السلطات الفرنسية، وخمتلف الدوائر السياسية الفرنسية بسبب "اجلامعة العربية

نشرت يف ذلك مقاال حتت  ؛ حنينياملسلم جريدة اإلخوانوهو ما تناولته أيضا . 18تصرحيات امللك عقب مغادرته طنجة

فت عند فية حبق الشعب املغريب، كما توقّ استعرضت فيه سياسة فرنسا التعسّ " املغرب العريب حتت فوهة بركان:"عنوان

والذي بقدر ما أثلج صدور الشعب املغريب، أثار حفيظة السلطات االستعمارية ،خطاب امللك حممد اخلامس يف طنجة

معاهدة وإلغاء  ،ه اجلديد له، الذي يتمحور حول نيل االستقاللدما أفصح فيه عن التوجّ ، بع-حسب اجلريدة- الفرنسية 

وصفته جريدة اخلطاب الذي ألقاه السلطان هناك،  هذا .19توثيق الصالت باملشرق العريبإىل احلماية، فضال عن السعي 

ث ملك مغريب هذا احلديث ، يتحدّ م1911عام  اليت رأينا فيها منذ كما تقول  هذه املرة األوىلالسياسة بالتارخيي، مبا أن 

هة إىل اجلامعة ا حتية موجّ ¤�ËĔƘƥ��¿ȐǇȍ¦�̈ƾƷÂ�ń¤�ÀƢǘǴǈǳ¦�̈°Ƣǋعلى قني هة إىل اعتبار جل املعلّ ، منبّ عن االستقالل

.21طط السلطات الفرنسية إلفشاهلاواصفة إياها يف اخلتام بالناجحة رغم خُ ، 20وزعمائها العربية

نشرت مقاال عندما 22237عددها رقمهذا التوّجس الفرنسي من خطوة امللك اجلديدة، ملسته أيضا األهرام يف 

حتّدث فيه عن القلق ،، بعث به مراسلها يف لندن"اجتاه املغرب إىل الشرق العريب. مراكش واجلامعة العربية:"عنونته بـــ

ومراسل صحف لندن  ،ا استقاه من الدوائر السياسيةحسب م ،الفرنسي الكبري بعد خطاب ملك مراكش يف طنجة

.06، ص 1947أوت  16 .اإلخوان املسلمون .17
.01، ص 1947أفريل 15 .3506العدد  .املصري .18
.03، ص 1947أفريل  26 .اإلخوان املسلمون .19
.01، ص 1947أفريل  13 .السياسة .20
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إشارة امللك إىل إعادة النظر يف وضعية طنجة، واخلوف من التدخل  عنديبدو واضحا  ،القلق هذا نمضيفا أبباريس، 

امة، التحرر يف مشال إفريقيا ع ودورها يف تدعيم حركات ،حول اجلامعة العربية ،ا تطرق إليه امللكالروسي هناك، فضال عمّ 

 مل يُ ،ما ورد يف خطبة السلطان يف طنجة دائما فإنّ  - حسب املراسل-و
ُ
لعة، اليت ترى أنّ طّ دهش الدوائر الربيطانية امل

.22ساعا يف إفريقيا الشمالية الفرنسيةكلمة الوطنية تزداد اتّ 

�ƢȀƦǔǣ�Ë¿ƢƳ�ƪ ËƦǏ�Ŗǳ¦��ƨȈǈǻǂǨǳ¦�©ƢǘǴǈǳ¦�ǾǸǔē�Ń�ĺǂǤŭ¦�ÀƢǘǴǈǴǳ�ƾȇƾŪ¦�ǾËƳȂƬǳ¦�¦ǀǿ على الشعب املغريب

�ȂǿÂ�� ƢǔȈƦǳ¦�°¦ƾǳ¦�ƨǼȇƾǷ�Ŀ�ƢȀƬƦǰƫ°¦�Ŗǳ¦�̈°ǄĐ¦�Ŀ�¦ǀǿ�śǧƾǳ¦�ƢǿƾǬƷ�ȄËǴš �ƾǫÂ��̈ƾȇƾŪ¦�ǾǰǴǷ�ƨǇƢȈǈǳ�ƾËȇƚŭ¦��¾Ǆǟȋ¦

، سّلطت اإلخوان املسلمون الضوء على "مراكش يف حلبة اجلهاد:"تحت عنوانما تناقلته خمتلف اجلرائد املصرية، ف

 ؛حيثاملذابح اليت اقرتفتها القوات الفرنسية يف مدينة الدار البيضاء السيماحممد اخلامس إىل طنجة،  تداعيات زيارة امللك

اليت أقدمت عليها السلطات  ،شرح حممد بن عبود مندوب مراكش الثقايف يف جامعة الدول العربية اخلطوة املأساوية

عرب تكثيف  ،تحقيق مطالبهالشعب املغريب ل زادت من عزمية ّزل، وهي اخلطوة اليتالفرنسية حبق سكان املدينة املغربية العُ 

.23العمل الوطين يف الداخل واخلارج حسب ما أكدته اجلريدة نقال عن الزعيم املغريب عالل الفاسي

سياسة :"فته زيارة حممد اخلامس إىل طنجة، نشرت األهرام مقاال حتت عنوانوعن القلق الفرنسي دائما مما خلّ 

ǆ"جلديدةسلطان مراكش ا ȇ°ƢƦƥ�ƢđÂƾǼǷ�Ƣđ�Ʈ Ǡƥ�ƨǴǇ¦ǂǷ�ȂǿÂ���  تناول قلق السلطات الفرنسية الكبري من خطاب امللك

بطنجة، السيما اعتباره للمدينة عاصمة املغرب الدبلوماسية، فضال عن تأكيده التعاون بني مراكش واجلامعة العربية، 

،باملوازاة مع نشاط الوطنيني احلثيث يف حزب االستقالل خطاب امللك،  الحظوا تغريُّ نيالفرنسي يضيف املراسل أنّ و 

مع ما تعانيه يف مدغشقر واهلند الصينية، رغم ما ،امليل حنو اجلامعة العربية، وهو ما سيزيد من متاعب فرنسا ازديادو 

خرية دخول األ خبصوصوملك مراكش  ،ي دار بني السلطات الفرنسيةتناقلته بعض الدوائر الفرنسية حول حديث سرّ 

.24ضمن االحتاد الفرنسي

، السيما املظاهرات اليت عن زيارة امللك حممد اخلامس إىل طنجةالتداعيات املرتتبة  أيضا استعرضت املقطم كما

�Ƣđ�ƪ،مدينة الدار البيضاء مثلعّمت بعض املدن املغربية،  Ƴǂƻ�Ŗǳ¦دة بعمليات القتل من اجلماهري املغربية مندّ  حشود

.04، ص 1947 أفريل 17 .السياسة .21
.01، ص 1947أفريل  16ليوم  22237العدد  .األهرام .22
.15، ص1947ماي  11 .اإلخوان املسلمون .23
.01، ص 1947أفريل  17ليوم  .22238العدد  .األهرام .24
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ن هتفوا مطالبني باستقالل املغرب وجالء يفإن املتظاهر  ،- حسب اجلريدة-، واملغربينيان بّ ا من الشُ اليت استهدفت عدد

ǶĔ¦Ȃƻ¤�ƨǴƬǫ�ǺǷ�́ ƢǐǬǳ¦�ȄǴǟ�̈ÂȐǟ��ĺ°Âȋ¦�ǲƬƄ¦25.

ورغم مرور سنوات عديدة على الزيارة التارخيية للملك حممد اخلامس إىل طنجة، واالستقبال احلاشد الذي لقيه 

�ƢĔƢǰǇÂ�ƨǼȇƾŭ¦�ȄǴǟ�̈ƾǫƢƷ�ƪ ȈǬƥ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨȇƢǸū¦�©ƢǘǴǇ�ËÀ¢�ȏ¤��½ƢǼǿ ؛ -كما اتفق عليه سلفا-رغم طابعها الدويل

بوليس طنجة ":يف مقال هلا حتت عنوان 26أوردت لنا البالغ حيث ؛طش املستعمرمل يسلم سكان مدينة طنجة من بإذ 

كانت مرابطة أمام حمكمة طنجة مت تفريقها   املغربينيكبرية من املتظاهرين   اأعداد ، أنّ "ق مظاهرة مراكشية أمام حمكمتهايفرّ 

ويف . كمة املدينةبالقوة، على خلفية احتجاجهم، ورفضهم ملثول الزعيم املغريب املناضل عالل الفاسي أمام قاضي حم

؛ ، أقدم التجار على غلق متاجرهماملغربينيا واحتجاجا على خطوة شرطة املدينة، باعتقال الزعماء خطوة تصعيدية، ردّ 

.27د ارتباكا كبريا لدى السلطات االستعماريةاإلضراب مناطق عديدة، ما ولّ عمّ  حيث

كهم بعدالة قضيتهم، ومتسّ  ا، وإميانوصرباإال إصرارا  غربينياملورغم قساوة السياسة الفرنسية هذه، إال أن ذلك مل يزد 

مراكشيون حيكم عليهم :"استعرضت البالغ مقاال حتت عنوان ،بوطنهم، وبضرورة حتقيق االستقالل التام، ويف هذا اإلطار

على ترديد  املغربينينقلت اجلريدة عن مصادرها اخلاصة، إقدام هؤالء املعتقلني  حيث"باإلعدام فينشدون األناشيد الوطنية

�ŚƦǰǳ¦�ǶĔƢŻ¤Â��Ǿƥ�ǶȀǬتأكيدا على افتخارهم بوطنهم وتعلّ ،األناشيد الوطنية على مسامع القضاة الفرنسيني، وذلك

دهم إال عزما وثباتا، ملواصلة مسرية الكفاح، والنضال حىت حتقيق سجنهم مل يز بعدالة قضيتهم، فتخويفهم و 

.28االستقالل

.01، ص 1947أفريل  16 .18054العدد  .املقطم .25
، ُعرف صاحبها عبد القادر 1923جانفي  28وهي صحيفة مسائية، صدر العدد األول منها يف ، 1922ديسمرب  16أسسها األستاذ عبد القادر محزة يف .26

§����¹ƾǴƫÂ"العصا"محزة بأسلوبه اهلادئ العميق، وعرفت مقاالته باسم  ®ƚƫ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔȋ��Ǯ ǳǀǯ�ƪ Ȉũ�ƢĔ¤�ǲȈǫÂ��Ƣǐǟ�ǲǰǋ�ȄǴǟ�ƢǠƥ°Â�¦®ȂǸǟ�ȌŤ�ƢƦǳƢǣ�ƢĔȋ��

يعجبين الصدق يف القول، واإلخالص يف العمل، وأن تقوم احملبة بني الناس مقام :"ته من كلمات سعد زغلول وهياختذت اجلريدة شعارا استلهمكالعصا، 

، 1927، وبقيت البالغ تساند سعدا حىت انتقل إىل جوار ربه يف أوت 1923جانفي  28، وهو ما نال رضا سعد الذي كان وقتذاك يف املنفى يف "القانون

، ليصدر بعدها عبد القادر محزة البالغ اجلديد بعد عام واحد، يف عهد صدقي باشا، اشرتك يف حتريرها زكي 1932وفد حىت سنة ومضت البالغ تؤيد حزب ال

، وانربت حملاربة 1936، عادت الصحيفة إىل امسها القدمي البالغ فقط، عارضت اجلريدة معاهدة 14مبارك، سالمة موسى، عبد القادر املازين، وبعد العدد 

، ص املرجع السابق.محزة ،عبد اللطيف :إىلللمزيد، عد .احلكم، واحلياة السياسية عموما، كما حاربت التملق السياسي، الذي حّل حمل النقد السياسيفساد 

.53، ص 2002واملتابعة، مركز زايد للتنسيق :اإلمارات العربية املتحدة.النشوء والتطور- األحزاب السياسية-احلركة السياسية املصرية .عزباوي،بد اهللاع. 150
.03، ص 1951أفريل  24 .البالغ .27
.03، ص 1951أفريل  17 .البالغ .28
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أيادي اجلربوت الفرنسي امتدت لتطال سكرتري املؤمتر اإلسالمي، الذي كان خيطب فإنّ وحسب البالغ دائما، 

 اجوان أمر ألفونسو إذ أصدر املقيم العام الفرنسي يف املغرب األقصى، اجلنرال  ؛س يوم اجلمعة مبساجد مدينة تطوانبالنا

ض سعيد رمضان هذا حيرّ أنّ يث اعترب جوان ؛ حمبنع دخوله إىل مناطق احلماية الفرنسية، وفق ما أورده صحفي اجلريدة

.29ا على حد زعمهب خطرا على أمن فرنسا واملغرب سويّ على العنف ضد فرنسا، وبالتايل دخوله يسبّ 

ǾǈǨǻ�®ƾǠǳ¦�ǾǴŧ�¾ƢǬŠ�śƴȀǼŲ�Ǧ ȇȂţÂ�ǞǸǫ�ǺǷ�ƨƴǼǗ�ƨǼȇƾǷ�Ǿǳ�µ ǂǠƬƫ�Ƣŭ�ƢēǂȇƢǈǷ�̈ƾȇǂŪ¦�ƪ ǴǸǯ¢Â ّقت فيه ، تطر

Ȑƻȍ¦�ƨǸē�ǾȈƳȂƬƥ�Ǯ¾� املغربينيالفرنسي التحقيق مع الزعماء  إىل مواصلة سلطات االحتالل ǳ̄Â��ƨƴǼǗ�ƨǼȇƾǷ�Ŀ

ŭ¦�ƾȇƾēÂ��¿ƢǠǳ¦�ǺǷȋƢƥ��Ȅǐǫȋ¦�§ǂǤŭ¦�Ŀ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ŁƢǐ دائما فإن هاته السياسة، مل تسلم منها حىت  حسب البالغو

�Čē¦�ȆƟȐǳ¦��©ƢȈƥǂǤŭ¦�̈ȂǈǼǳ¦ ة مبصاحل فرنسا على حد  على أعماهلم املضرّ والتسرتُّ ، املغربينيمن بدعم املناضلني والوطنيني

.30زعم األخرية

درس جديد ":حتت عنوان 1951جوان  20ليوم  ،4872نشرته جريدة املصري يف عددها رقم  ،رويف مقال مؤثّ 

يف الصفحة الرئيسية للجريدة، نقلت لنا فيه خرب اعتقال وسجن أكثر " األحرار املغربينييلقيه االستعمار الفرنسي على 

ÂǀƳ�ȄǴǟ�Ƥ̧�شخص، وتشريد قبائل برمّ  400من  ǴǏ�©ƢȈǴǸǟÂ��µ ¦ǂǟȌǳ�Ǯ ƬǿÂ�¼ǂƷÂ�Ƥ Ĕ�Ǻǟ�Ȑǔǧ��ƢȀƬ

، أحد معاوين املقيم العام الفرنسي جوان بإجراء حتقيق مع السيد ردوال تو  قيام اجلنرال بواييه ،األشجار، كما أوردت أيضا

جن بالرباط، نقله إىل السّ أمر باعتقاله، أين متّ قبل أن يعمر بن عبد اجلليل، أمني صندوق حزب االستقالل بالرباط، 

جلنة حقوق اإلنسان يستنجد ، أنه أرسل برقية إىل السكرتري العام هليئة األمم املتحدة، وإىل - حسب اجلريدة دائما- وذنبه 

�ËƾǓ�ƢǸđوصلت نسخة من الربقية إىل  ؛ حيثاالعتداءات املتكررة، اليت تطال أهايل مراكش من طرف اجليش الفرنسي

صحيفة املصري حول تلك احلوادث، ومنعت السلطات الصحف من إيراد هذه األخبار، باستثناء جريدة منرب الشعب 

ب يف موجة غضب عارمة بالبالد تضيف ما تسبّ ، وهو31ت الفرنسية مبدينة طنجةباعتبارها تصدر بعيدا عن السلطا

.32اجلريدة

.03، ص 1951ماي  05 .البالغ .29
.03، ص 1951ماي  05 .البالغ .30
.01، ص 1951جوان  20ليوم  4872العدد  .املصري .31
.03، ص 1951ماي  20 .البالغ .32
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ض رُّ عَ نشرت اجلريدة خرب تَـ  ؛ حيثومل يسلم من بطش البوليس الفرنسي حىت مراسل البالغ يف مدينة طنجة املغربية

ي مهامه، األمر الذي اعتربته اجلريدة اعتداء صارخا على وهو يؤدّ ،مراسلها لالعتداء من طرف البوليس الفرنسي

د السلطات الفرنسية من أدىن صفات العدالة، واحلرية، واملساواة اليت جترّ  - حسبها–الصحافة، وحرية التعبري، ما يثبت 

.33تّدعيها

سة الفرنسية هذه، قد نقلت مآسي الشعب املغريب، ومعاناته جراء السيااملصري، وكانت الصحيفة الوفدية األخرى

على منع اجتماع سياسي هلم، رغم  املغربينيعن احتجاج الوطنيني  ،4387ومن ذلك ما أوردته يف عددها رقم 

وايا الفرنسية جتاه الشعب املغريب، خاصة بعد ق النَّ دْ بعدم صِ - حسبها–ا يوحيونية اليت سلكها هؤالء، ِممَّ اإلجراءات القان

.34األقصى ها بني الفينة واألخرى، خبصوص حرية التعبري يف املغربالتلميحات اليت كانت تشري إلي

  :ردود الفعل العربية على زيارة محمد الخامس إلى طنجة.4

�ƾǸŰ�¦ǀȀǧ��ƢǠǇ¦Â�ƢȈƥǂǟ�¦ƾȈȇƘƫ�Ƣđ�Ȇź°ƢƬǳ¦�ǾƥƢǘƻÂ،لقيت خطوة السلطان حممد اخلامس األخرية بزيارته إىل طنجة

-ئا حممد اخلامس بعد زيارته هذه إىل طنجة، ومهنِّ 35يربق إىل مكتب املغرب العريب بالقاهرة ،املنصف باي ملك تونس

ƢĐ¦�ƾǠƥ±°�،والشعب املغريب حممد اخلامسمع وتعاطفه   كذلك عن بالغ أسفهفإن املنصف باي عّرب  - حسب األهرام

على ضرورة توثيق اللحمة بني أقطار  الوقت نفسه الدموية اليت ارتكبها املستعمر الفرنسي مبدينة الدار البيضاء، مؤكدا يف

.36املغرب العريب

بالذكرى  اجلريدة ق بامللك حممد اخلامس، احتفتكل ما يتعلّ تها  مواكبو األهرام  عهدناوكما ويف سياق ذي صلة، 

يه أثنت ف" عيد ملك مراكش:"حتت عنوان ،22421خّصت املناسبة مبقال محله العدد رقم  ؛ حيثلعيد العرش 14

ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦Â�ƨȈǧƢǬưǳ¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ǽ®Ȑƥ�ƨǔĔ�ǲȈƦǇ�Ŀ�ǆذيبو  ،هلاذارة اليت بعلى اجلهود اجلبّ  ǷƢŬ¦�ƾǸŰ�ƢŮ�  ملا قام به من

 اليت السياسيةرة بإجنازاته ذكّ إنشاء املدارس، وحماربة النفوذ األجنيب، واالستعمار االقتصادي، مُ كمشاريع هامة حسبها  

.01، ص 1951ماي  03 ،البالغ .33
.8، ص 1950جانفي  30 ليوم 4387العدد  ،املصري .34
، والذي شهد مشاركة العديد من 1947فيفري  22و  15انبثق عن املؤمتر اجلامع الذي ضّم خمتلف األحزاب الوطنية املغاربية املتواجدة بالقاهرة ما بني .35

، على 1946مغاريب موحد، كان قد تأسس بداية بالعاصمة السورية دمشق سنة الشخصيات املصرية والعربية يف حفل االفتتاح، ومكتب املغرب العريب كهيكل

: :يف. لكيد املناضل التونسي يوسف الرويسي، أين متّكن من تفعيل نشاطه الدبلوماسي هناك، لصاحل قضايا املغرب العريب؛ حيث وجد الفضاء اخلصب لذ

.190.، ص35/36، العدد 11السنة  ،1984ديسمرب . املغربيةية ¦ź°ƢƬǳ¦�ƨǴĐ :يف ". قضية املغرب العريب."الرويسي،يوسف
.01، ص 1947ديسمرب  28 .22455العدد  .األهرام .36
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واالنضمام إىل جامعة الدول  ،لة يف إعالنه عن رغبة بالده يف االستقاللثّ ممُ ،الشهري مبدينة طنجةه حسبها ّخلصها خطابُ 

.37العربية

" عيد جلوس ملك مراكش:"مقاال حتت عنوان 1947نوفمرب  19يف عددها ليوم  لنفس املناسبة صت األهرامخصّ و 

مبناسبة عيد العرش املغريب، هذا احلفل حضرته أعداد  ،مكتب املغرب العريب بالقاهرة ها أقاماليت  غّطت فيه االحتفاالت

ممثال لرئيس احلكومة حممود فهمي النقراشي، ،كامل عبد الرحيم بك باشا  ، منهاوالعربية ،كبرية من الشخصيات املصرية

،ورجال السلك الدبلوماسي يف الدول العربية وإبراهيم عبد اهلادي باشا رئيس الديوان امللكي، فضال عن عدد من الوزراء،

 يد منعدالطب اليت تداولت على إلقائها األهرام يف مقاهلا هذا على اخلُ رّكزتوممثلي خمتلف اهليئات واجلماعات، و 

ة علويعلي عبد الكرمي اخلطايب، وعالل الفاسي، واحلبيب بورقيبة، و حممد بن عربية يف مقدمتها الو  ،غاربيةاملشخصيات ال

الشخصيات األخرى اليت أشادت مبناقب وإجنازات حممد اخلامس، ونضاله من أجل  نم وغريهاوف، باشا، وفؤاد صرّ 

.38استقالل بلده

  :خاتمة

�ǲȇǂǧ¢�ǂȀǋ�ƨƴǼǗ�ƨǼȇƾǷ�ń¤�ǆ ǷƢŬ¦�ƾǸŰ�Ǯ Ǵŭ¦�ƨǴƷ°�À¢�ń¤�ƢǼǐǴƻ�¾ƢǬŭ¦�¦ǀǿ�ƨȇƢĔ�Ŀ1947 ،تارخيية بامتياز

�ĿÂ��ƨȈŭƢǠǳ¦�¿Ȑǟȍ¦�ǲƟƢǇÂ�ǲƳ�ǽƾǼǟ�ƪ ǨǫÂ�Äǀǳ¦�ǂǷȋ¦�ȂǿÂ��śǼǈǳ¦�©¦ǂǌǟ�ǀǼǷ�ĺǂǤǷ�Ǯ Ǵŭ�ƢȀǟȂǻ�ǺǷ�ńÂȋ¦�ƢĔȂǰǳ

حممد اخلامس يف طنجة دفعة معنوية كبرية للحركة الوطنية املغربية،  ولقد أحدث خطاب امللك. مقّدمتها الّصحف املصرية

والشعب املغريب عموما، بعد أن أفصح عن دعمه وتبّنيه الكامل ملطالب الشعب املغريب باحلصول على االستقالل، فضال 

ّكلت دعوة امللك املغريب إىل عن دعوته إىل التنسيق الفعلي مع احلركة الوطنية املغربية لتحقيق هذا اهلدف املنشود، كما ش

ضرورة التوّجه شرقا، وزيادة توثيق صالت بالده باملشرق العريب عموما، وجامعة الدول العربية حتديدا منعرجا حامسا يف 

مسار نضال الشعب املغريب لنيل االستقالل، ملا كان هلا من صدى إجيايب لدى حكومات وشعوب دول املشرق العريب، 

ومن جهة أخرى َمثَّل التوجه اجلديد للملك حممد .ة دعمها للشعب املغريب، ويف مقدمتها مصراليت زادت من وتري 

اخلامس الذي أفصح عنه يف خطابه الشهري مبدينة طنجة، والقاضي بضرورة التنسيق بينه وبني احلركة الوطنية لتحقيق 

سية، اليت رّدت عليه حبملة واسعة من القتل االستقالل، عالوة عن أن التوّجه شرقا كان صدمة لسلطات احلماية الفرن

.01، ص 1947نوفمرب  18. 22421العدد . األهرام37
.01، ص 1947نوفمرب  19. 22422العدد . األهرام38
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�ƢēǂǋƢƥ�Ŗǳ¦��ƨǠǇ¦Ȃǳ¦�©ȏƢǬƬǟȏ¦�ń¤�ƨǧƢǓ¤�¦ǀǿ��ǪǗƢǼŭ¦�Ǧ ǴƬű�ƪ Ǵſ�ǞǸǬǳ¦Â مدينة طنجة رغم  يف احلمايةسلطات

  .طابعها الدويل

ية، اليت إن أمهية رحلة امللك حممد اخلامس إىل طنجة جعلتها حمط اهتمام الصحافة العاملية، ويف مقدمتها املصر 

��Ƣē¦±¦ǂǧ¤Â�ƢēƢȈǟ¦ƾƫ��ƢēƢȈưȈƷ��ƢȀǧÂǂǛ�ƾǼǟ�ƪ ǨËǫȂƫ�Ʈ ȈƷ��ƢȀƬȈǘǤƬǳ�ƢēƢƸǨǏ�ǺǷ�ŐƬǠǷ�ǄËȈƷ�ǎ ȈǐƼƬƥ��ª ƾū¦�ƪ Ʀǯ¦Â

ويف األخري ميكن القول إّن الصحف املصرية رغم .فضال عن ردود الفعل اليت تركتها، سواء املغربية، الفرنسية، والعربية

�Ń�ƢĔ¢�ȏ¤��ƢǿƾǴƥ�Ŀ�ňƢǘȇŐǳ¦�®ȂƳȂǳ¦�ǺǷ�ȄËǬƦƫ�ƢǷ� ȐƳ¤�¾ƢǸǰƬǇ¦�ƨȈǤÉƥ�ƨȇǂǐŭ¦�ƨȈǼǗȂǳ¦�ƨانشغاهلا الكبري بتناول املسأل

تكن مبعزل عّما كان حيدث باملغرب األقصى، بتتّبعها لكّل األحداث به، ونقلها إىل الرأي العام املصري والعريب، وهو ما  

  .كان له أثر بالغ اإلجيابية على مسار العمل الوطين املغريب
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