
محمد الخامس لحظة وصوله 
إلى منفاه األول.

شكل خلع السلطان محمد بن يوسف يوم 20 غشت 1953 حدثا كبيرا ال يمكن فهمه إال ضمن سياق 
الحرب الباردة آنذاك.                               دافيد ستينر*

نفي السلطان، ساحة 
حرب دبلوماسية

املسؤولون الفرنسيون يف الرباط ودبلوماسيو "أوريس" 
]وزارة خارجية فرنسا[ بشلك جيد هذا التحالف، بعدما 

نيف السلطان الرشيع لملغرب.
عاش املغرب توترات حادة يف صيف 1953، حيث زادت 
اإلقامة الفرنسية من حدة ضغوطها عىل القرص املليك. 
وعىل الرمغ من أن هذا ليس جديدا علهيا، إال أن إجبار 
السلطان دمحم بن يوسف للتخيل عن العرش، صدم 
املراقبني األمريكيني. ووفقا لتقرير واكلة االستخبارات 
استياء  »تنحيته ستخلق  فإن  21 غشت،  املركزية يف 
معل  وتستفز  واإلساليم،  العريب  العامل  يف  عارما 
األمم املتحدة. ومن احملمتل أيضا أن ميس ذلك مسعة 
الواليات املتحدة األمريكية... ألهنا مضنيا تدمع سياسة 

فرنسا«.

بعد هناية احلرب العاملية الثانية، حاولت الواليات املتحدة 
األمريكية مواجهة تأثري االحتاد السوفيايت عىل مرآى 
من العامل، فأنشأت حتالفا دوليا من دول غري شيوعية، 
متثل يف ما عرف حبلف مشال األطليس يوم 4 أبريل 
1949. واكنت فرنسا أحد أعضائه املؤسسني، وحليفا 

عسكريا مهام من وجهة نظر واشنطن.

أمريكا غداة نفي السلطان
منحت فرنسا عدة قواعد عسكرية اسرتاتيجية للقوات 
املسلحة األمريكية بمشال إفريقيا. ونتيجة لذلك، حجنت 
احلكومات املتعاقبة يف باريس، عىل األقل ليس بشلك 
مبارش، يف إقناع نظراهئم يف واشنطن برضورة دمعهم 
استغل  وآسيا. مكا  إفريقيا  الفرنسية يف  لإلمربيالية 
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گيوم والرئيس 
األمريكي أزنهاور.

امللف

احلايل الذي تواجه فيه فرنسا مشالك داخلية صعبة«. 
ومع ذلك اكن دمعه مرشوطا. ووفقا لفوسرت، فقد »سبق 
للحكومة الفرنسية منذ مدة، أن أخربت الواليات املتحدة 
برناجم  أمام  رئيسية  عقبة  السابق اكن  السلطان  بأن 
العائق، فنحن  »بإزالة هذا  أنه  اإلصالح«، مما يعين 
واثقون اآلن من أن فرنسا ستحجن يف إتاحة الفرص، 
للتقدم خبىط رسيعة إىل األمام«، وفق تعبريه. وقد اكنت 
إدارة الرئيس األمرييك دوايت ديفيد أيزهناور تتوقع من 
فرنسا حتسني الوضع يف املغرب، لكهنا مل حتدد جدوال 

زمنيا مفصال لذلك.
فهم  لنا  ميكن  الباردة،  احلرب  منطق  إىل  وبالرجوع 
سبب هذا اجلدل. فيف حوار مع ليفون كشيشيان، وهو 
حصايف معل مراسال لصحيفة "العمل" و"االستقالل" 
يف نيويورك، دافع دبلومايس أمرييك عن موقف بالده 
املؤيد لفرنسا، مشريا إىل أن »اإلمربيالية السوفياتية 
اكنت مشلكة ملحة بالتأكيد، وتليق بظالهلا عىل مشال 
تربطها عالقات  وإفريقيا  أوربا  وأن  إفريقيا، ال سميا 
حيوية«. وبتعبري آخر، اكنت واشنطن ختىش أن يؤدي 
املنطقة بأمكلها  الفرنسية إىل تعريض  ضعف السلطة 

إىل "هتديد" الشيوعية.
لملوقف  األمرييك  الدمع  تراجع   ،1954 سنة  يف 
الفرنيس، ألن اإلصالحات املوعودة مل تتحقق. وحتسبا 
لنقاش حممتل للقضية املغربية يف امجلعية العامة لألمم 
املتحدة، أبدت وزارة اخلارجية استعدادها لقبول »قرار 
معّدل، وطبعا خال من انتقاد فرنسا، يعيد اهمتام الرأي 

العام يف العامل من أجل حتقيق تقدم أفضل«.
بعد عام واحد فقط، أدركت احلكومة األمريكية أخريا 
أن »الزنعة الوطنية يف إفريقيا وآسيا ومصاحلنا يف 
تعيد  أن  املتحدة  »الواليات  املناطق« حمتت عىل  تلك 
تفكريها«، مما يعين أنه مل يعد من املمكن التساهل مع 
سياسة فرنسا يف املغرب »بالشلك الذي اكن من قبل«.
يف ذلك الوقت، بدأ مسؤولون فرنسيون وممثلو السلطان 
املغرب.  إىل  عودته  مفاوضات  بالفعل،  املنىف،  يف 
وبالتايل، فإن الواليات املتحدة األمريكية غرّيت مواقفها 

نتيجة لملناخ السيايس املتغري.

تاميز"  "نيويورك  حصيفة  انتقدت  التايل،  اليوم  يف 
نوايح  تسييج لك  »فرنسا حتاول  أن  وكتبت  األمر، 
إمرباطوريهتا االستعامرية لتفادي املد الوطين«. انتقاد 
اجلريدة هذا فتح وابال أكرب من االنتقادات عىل املقمي 
أملهم  عن  أحصاهبا  فهيا  عرب  واليت  باملغرب،  العام 
االستعامر  أساليب  تغيري  ما،  يوم  »يتحقق  أن  يف 
الفرنيس، لتتوافق مع املثل العليا وما يحمط إليه الشعب 
والتحذيرات،  االنتقادات  تلك  من  بالرمغ  الفرنيس.« 
القوي  موقفها  عىل  األمريكية  اخلارجية  حافظت 
واملؤيد للفرنسيني طوال هذه األزمة. وعندما استفرس 
الصحافيون الفرنسيون عن حال األوضاع يف املغرب، 
بالتعبري فقط عن  باريس  األمرييك يف  السفري  اكتىف 
أن  املغرب«، دون  التطورات يف  العميق بشأن  »قلقه 
ينتقد بشلك مبارش اإلجراءات اليت اختذها املقمي العام 
آنذاك كيوم. ويبدو أن الدبلوماسيني املقميني يف باريس 

يتفقون مع هذا الوضع.
ويف مذكرة أرسلت إىل واشنطن، نصح السفري زمالءه 
بأن الواليات املتحدة األمريكية حباجة إىل »احلذر وليس 
الوقت،  لفرنسا«، ويف نفس  تأييد اإلجراءات األخرية 
املغرب حيقق  فرنسا ستجعل  بأن  »توقعاتنا  إيصال 

تمنية ذاتية بنفسه«.
بنيويورك،  املتحدة  أروقة األمم  األثناء وداخل  يف هذه 
اكنت مجموعة من الدول اإلفريقية واآلسيوية تضغط من 
جههتا، من أجل التوصل إىل قرار مبارش يدين سياسة 
فرنسا االستعامرية. وبالتحديد، اشتكت باكستان ولبنان 
الواليات  لكن  قانوين«.  فرنسا غري  »تدخل  كون  من 
فعال.  املسايع بشلك  تلك  قوضت  األمريكية  املتحدة 
فيف يوم 3 شتنرب، وبعد عرشة أيام من املداوالت، صوت 
جملس األمن التابع لألمم املتحدة ضد وضع القضية 

املغربية مضن جدول أمعاله. وهبذا اخلصوص، رصح 
السفري األمرييك هرني لودج أن املنمظة الدولية مل تكن 
بلك بساطة مسؤولة عن هذه القضية، بل عربت أيضا عن 
رغبة بالده يف »تقوية قدرة املغرب، وغريه من البلدان، 
الفرنيس  السفري  أظهر  وقد  شؤوهنم«.  تدبري  عىل 
النتيجة. من جهته،  "رضاه" عن هذه  هرني هوبنوت 
املمثل  والتوثيق،  املغريب لإلعالم  املكتب  أدان أعضاء 
الرمسي للك من حزيب االستقالل واإلصالح الوطين يف 
نيويورك، هذا األمر واعتربوه »خيانة لتطلعات الشعب 

املغريب وللحرية واالستقالل«.

الموقف األمريكي المتناقض
إذ  املتناقضة،  مواقفها  املتحدة  الواليات  بررت  كيف 
أهنا تدعو إىل تسيري املغرب لشؤونه وتؤيد، يف نفس 
الوقت، تنايم سياسة فرنسا القمعية؟ يف وثيقة داخلية، 
أوحض وزير اخلارجية جون فوسرت أنه صوت ضد وضع 
»ملساعدة  الدويل  األمن  أمام جملس  املغربية  القضية 
الوقت  يف  سميا  ال  الفرنسيني،  وحلفائنا  أصدقائنا 

تراجع الدعم الأمريكي للفرن�سيني 
لأن الإ�سالحات املوعودة مل تتحقق 

وزير الخارجية األمريكي 
جون فوستر.
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مظاهرات تندد بتولية 
محمد بن عرفة، وتطالب 

بالعودة الفورية 
للسلطان الشرعي.

اإلسبان«، لكن ومع ذلك، فإن إماكنية توغلهم يف العامل 
العريب وإضعاف سطوة فرنسا يف نفس الوقت شكال 

فرصة وحيدة مل يستطع فرانكو تضييعها.
 بعودة دمحم بن يوسف يوم 16 نونرب 1955، انهتت 
الشعيب  فاالحتجاج  املغرب.  تارخي  من  مرحلة حرجة 
محللة  باإلضافة  املغرب،  داخل  العسكري  والمترد 
مناهضة االستعامر اليت تزمعهتا احلركة الوطنية يف 
تدرك عدم جدوى  الفرنسية  السلطات  اخلارج، جعلت 
إفريقيا. مكا  ململكة مشال  ملواصلة احتالهلا  جهودها 
أن ردود الفعل الدولية جتاه عزل السلطان بن يوسف 
سلطت األضواء عىل املهشد الدويل املعقد، والذي ناضل 

من خالله املغاربة واكحفوا من أجل استقالهلم. 
يف الوقت الذي قبلت فيه الواليات املتحدة، اليت تديع 
احلرية والدميقراطية، بسياسة فرنسا القاضية بإضعاف 
إسبانيا جماال  فاشية  أتاحت  باملغرب،  العلوي  احلمك 
لالحتجاج ضد االستعامر. وعالوة عىل ذلك، أصبحت 
األمم املتحدة ساحة عراك يشتبك فهيا الدبلوماسيون 
املوالون لملغرب مع اإلمربياليني األوربيني واملوالني هلم.

عىل الرمغ من موافقة واشنطن، فقد فشلت فرنسا يف 
إلحداث  دويل  دمع  عىل  احلصول  يف  املطاف  هناية 
تغيري يف سدة احلمك باملغرب. وهلذا، فإن فرتة حمك بن 
عرفة القصرية عىل العرش العلوي، جعل املغرب ليكون 

n .مرسحا لديناميكية بوادر احلرب الباردة

*مؤرخ متخصص يف املغرب العريب، يدرس يف جامعة كريستوفر 
نيوبورت، فريجينيا، الواليات املتحدة األمريكية.

إسبانيا تستغل الحدث 
بن  السلطان دمحم  تقبل إسبانيا خلع  املقابل، مل  يف 
إال يف  فهمه  القرار ال ميكن  هذا  يوسف عن عرشه. 
بعد هناية احلرب  الدبلوماسية إلسبانيا  العزلة  سياق 
العاملية الثانية. إذ أصبح اجلرنال فرانكو خشصا غري 
النازية.  أملانيا  تقاربه وحتالفه مع  فيه، بسبب  مرغوب 
وهكذا، مل ُيحمس إلسبانيا باالنضامم إىل األمم املتحدة 
العزلة  هذه  من  ولتخلصها   .1955 دجنرب   14 إال يف 
مدريد  يف  احلكومة  سعت  اإلجبارية،  الدبلوماسية 
العربية،  الدول  جامعة  أعضاء  مع  إقامة حتالف  إىل 
االعرتاف  عدم  أيضا  ولكن  الثقايف  التبادل  مشل 
اإلسبان  املسؤولون  نظر  ذلك،  بإرسائيل. إضافة إىل 
والشكوكية.  الغرية  من  بنوع  الفرنسية  امحلاية  إىل 
 وهكذا، وفر نيف السلطان فرصة فريدة للنظام الفايش. 
غريب،  موقف  بدت يف  قد  مدريد  أن  من  الرمغ  عىل 
لتقدمي نفهسا  مثالية  اعترب فرصة  أن هذا احلدث  إال 
كصديق للشعب املغريب وللعامل اإلساليم بأرسه. وقد 
مسح املفتش األعىل رفائيل غارسيا فالينوتوس للساكن 
احملليني، بزيادة نشاطهم السيايس العام. فعىل سبيل 
املثال، مسح بعقد اجمتاع لزمعاء قبائل الريف يف تطوان 
طلبوا فيه ترصحي فرانكو لالنفصال مؤقتا عن املنطقة 
السلطان احمليل،  أي ممثل  خليفة،  وتعيني  الفرنسية 

حكامك هلم. 
مكا نظم حزب اإلصالح الوطين مظاهرات تندد بتولية 
دمحم بن عرفة، وطالب بالعودة الفورية للسلطان الرشيع. 
ويف الفرتة ذاهتا، نمظت مجموعة من الطالب املغاربة 
عيد  بذكرى  لالحتفال  نونرب   18 يوم  مدريد  حفال يف 
العرش، ويه الذكرى السنوية جللوس دمحم بن يوسف 
عىل العرش قبل ستة وعرشين عاما، حبيث استأجروا 
قاعة مزينة بعمل مغريب وصورة كبرية للسلطان املنيف، 
وألقوا خطابات يدينون فهيا "اضطهاد فرنسا للشعب 
أمرييك  حصايف  ذكر  واحد،  عام  وبعد  املغريب". 
السلطان  »صور  أن  اإلسبانية،  زار عامصة امحلاية 
املخلوع... تغيط بشلك بارز األماكن العامة«. بل حىت 
فرانكو نفسه أعلن دمعه لعودة السلطان خالل لقائه مع 

وفد عريب مبدريد.
رفض إسبانيا قبول بديل عن دمحم بن يوسف، ودمعها 
لالحتجاجات املناهضة لفرنسا، أدى إىل إثارة حفيظة 
املسؤولني الفرنسيني. فيف فرباير 1954، اشتىك موريس 
شومان، وزير اخلارجية الفرنيس، من »محلة دعاية ضد 
فرنسا وضد سلطان املغرب حيهنا ]بن عرفة[ برعاية 
السلطات اإلسبانية، وامتدت لعدة أهشر«. مكا أظهر 
املراقبون األمريكيون، من جههتم، غضهبم جتاه املوقف 
اإلسباين. وخلصت وزارة اخلارجية األمريكية يف فرباير 
إسبانيا،  فيه  ترغب  الذي  الوقت  »يف  أنه  إىل   1954
الفرنسيني إىل أقىص  وألسباب متعددة، يف إغضاب 
حد، فإنه من الصعب تصور أن إسبانيا تؤمن جديا بأهنا 
ميكن أن تكون جزءا من كتلة عربية ذات توجه رشيق.«

فإن وجود امحلاية اإلسبانية اكن  ذلك،   وعالوة عىل 
إىل  استند  فقد  الفرنسية.  يعمتد عىل وجود امحلاية 
بند يف معاهدة فاس 1912، منح مدريد منطقة صغرية 
أي  الباطن"  كـ"إجيار من  املغرب  لملراقبة يف مشال 
الدبلوماسيون  لذلك، خلص  املستأجر.  اليشء  تأجري 
خسارة  أن  يدركون  »اإلسبان  أن  إىل  األمريكيون 
فرنسا سيطرهتا عىل مشال إفريقيا سيتبعها حمتا طرد 

موريس شومان، وزير 
الخارجية الفرنسي
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