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 تقديم

لقد تم  ععزيمز أرصمدؤ مة أمة أرشميف ابممرو بممموعمة ممن الوثمائب اقااصمة بابقماوم محممد بنعمزو، أىمد ابموقع   ع م    

 رقميممة متعلقممة 1944وثيقممة ابلال ممة باال ممتق    ممنة 
 
. وقممد أتممدن ابثتمم  ثريمما بنعممزو ممموعممة مممن الستمم  اماتلفممة و  مماا

و رس بابأمممميد ق فممممم   1909مممممما   23الوتمممماو بنعمممممزو، ا  ا   مممم   بمممممن ع ممممدبوالممممدتا ابرىمممموم بنعمممممزو. وا ممممم  ال امممممم  محمممممد 

القممر؛ و واممممعدن  عمممدتا التممممارؤ. الممما  تمممسث ر االىمممت   الفر  مممني للمممممرو بمممالق امثمممر  ممم  نفأمممية و ا مممية تممم ا ابقممماوم، ىيممم  

ضمد   طملةام و لي  ح أىد قا ت  بمدينة مسناس. فتزع  العديد من1931    ن م سرؤ بالعم  الوطني من   نة  التحب

ابعمر، ىي  شارك    اق ركة ابناتضة لأيا ة اق ماية الفر أية التي تدفت إل  تحوي  مياه أبي فسرا  ل اقح أراضني 

، وأو ع   ممممين  مممميد   ممممعيد رفقممممة مناضممممل   1937شمممم نبر  22الفر أممممي   بممممسىوا  مدينممممة مسنمممماس. وانعدممممت باعتقالمممم  يمممموم 

"اللائفمة". لية وطنيمة  مرية لز مزو الموطني بمدينمة مسنماس عرفمت با م  أخرينو وبعد خروج  من ال ين بدأ    تسط ر خ

 من منزل  بمسناس ليحو  ل ين ق ر الأوق، وسين أرفو ، ث  تتوال  االعتقاالن له ا ابقاوم وبدأن
 
، ىي  اعتق  لي 

ن مختلممف منمماطب فيمم  العديممد مممن المموطني   ممم التقمم ىممو  إلمم  سممين بوونعمم . وبعممدتا إلمم  معتقمم  أا ممالو نسممر وس، المم   

 2002ينممماير  19إلممم  أ  تمممو   رىمممم    يممموم و ، وا مممتقر  عمممدتا بالربممماط1955يوليمممو   مممنة  15عنممم  إال  ممم   ابممممرو. ولممم  يفمممر 

 1و فن بمقبرؤ الطهداء بالرباط.

 تقديم املحتوى 

يحتمممو  تممم ا الرصممميد ع ممم  ممموعمممة ممممن الوثمممائب ال ا مممية وال مممور التمممي  دممم  ابقممماوم محممممد بمممن عمممزو، وبلمممائب  ا مممية 

. ت ا باإلضافة إل  وثائب ور ائ  جمعت  عد مة أيداوصور اجتماعان كتلة العم  الوطني بمسناس التي الا  بنعزو أىد 

  2وفات .

 معلومات حول رصيد محمد بنعزو املتوفر بأرشيف املغرب

 عد  الوثائب اقحي   م ا  اق ف  الأنوان

 أرشيف ابمرو، الرباط  2018إل   1919من 

 

 89 رصيد مرقمن

 

 

 

                                                           
 2010اطت  ، مثطوران ابندوبية الأامية لقدماء ام ارب   بالرباط.92 طرؤ التواص  العد  ما ؤ محمد بنعزو، ع د   تزل ،  .1

 يمم .2
 
 ما يمما

 
 بمما شمم لت  ابقاومممة ضممد ابأممتعمر الفر  ممني مممن ىأا ممية، والتممي تتللمم  العممم   طمم    ممر . فمم   جمم  ابقمماوم   لمم  يترالمموا أثممرا

مل
د  ع مم   طمماطه  نظممرا

التممي تخمم  و مم  إفمما ؤ مممن ثريمما بنعممزو ابنممة ابقمماوم ابمم الور، فالعائلممة قامممت بممالتخل  مممن العديممد مممن الوثممائب ال ا ممية  الأممر  ابتم مم   مم  مقاومممة ابأممتعمر.

هممة التمي رميدا    بئر بمسناسو مخافة ر و  الفع  لطرطة اق ماية الفر أية من اعتقما  امو أو الافمة العائلمة. وادم ا ضماعت العديمد ممن الوثمائب ابوولك بمو ا

 ت ا ابقاوم ابسناسني.تخ  



 

 رقم الوثيقة المضمون التاريخ

1920 

 

بنعززو بدزد اهوبزبن بزن اهحزب   جواز سفرنسخة من 

 .محمد بنعزو أنمحمد 

001 

002 

003 

رسبهة تعزية من اهملك محمزد اهسزب أل رسزرح محمزد  2002

 .بنعزو

004 

005 

خززوا ر رززعرية آززون عن بززن بزززو بنلزز  محمززد بززن  2005

 .  اهعربي محمو 

  

006 

007 

2002 

 

اهفنيزد محمزد "منتطف من جريدح اهعلز  تحزع بنزوا  

بنعزززو وجزز  مززن وجززو  اهنبززبن عززي سززدي  اهعنيززدح 

 ".واالستنالن

008 

009 

0010 

0011 

رهب ح تندير وتكزري  مزن اهمندوبيزة اهسزبمية اهم لز    .ت

 .اهو ني هندمبء اهمنبومين و أبببء جيش اهتحرير

0012 

 0013 11إيصبن رق    .ت

 0014 16إيصبن رق    .ت

 0015 مسو ح تب  م موع آسبن 1970

 0016 وعبح محمد بنعزو بنمنتطف من جريدح اهعل   2002

2002 

 

وعبح محمد بنعزو ببهلغة  بنمنتطف من جريدح اهعل  

 اهفرنسية 

0017 

0018 

0019 

تشززيي   بززن االرززترا ي االتحززب منتطززف مززن جريززدح  2002

 .جثمب  اهمرآوم محمد بن بدد اهوببن بنعزو

0020 

منتطززف مززن جريززدح ارآززداي اهمغربيززة آززون وعززبح   2002

  .االستنالنمحمد بنعزو أآد اهموقعين بلى بريبة 

  

0021 

وعبح محمد  بنمنتطف من جريدح ارآداي اهمغربية  2002

   .االستنالنبنعزو أآد اهموقعين بلى بريبة 

0022 

تشززيي   بززن االرززترا ي االتحززب منتطززف مززن جريززدح  2002

 جثمب  اهمرآوم محمد بن بدد اهوببن بنعزو 

0023 

رسززبهة اهتعزيززة  بززنمنتطززف مززن جريززدح اهصززحراء  2002

ة اهملززك محمززد اهسززب أل هزز و  مززن جالهزز واهمواسززبح

 .اهفنيد

0024 



2002 

 

تشزيي  جثمزب  اهمرآزوم  بنمنتطف من جريدح اهعل  

 .محمد بن بدد اهوببن بن بزو

0025 

0026 

0027 

0028 

0029 

0030 

 مسززبر محمززد بززن بزززو  بنلزز  بززننسززخة مززن منشززور   .ت

أبززالم اهحر ززة اهو نيززة "بلززي زيززب  تحززع بنززوا  

 ".بمدينة مكنبأل

0031 

 ا لق بليهب هنصب ت  بر  من اهرخبم هزننةصورح   .ت

 .محمد بنعزو م  نددح تعريفية بن  اس 

0032 

صززورح هلززوت اهتزز  بر  السزز  اهمنززبوم محمززد بنعزززو  2018ينبير  11

 مأخوذح من اهننبح اهثبنية.

0033 

رزبرع ببسز  محمزد  هلوآة مكتون بليهب اس   صورح 2018

 .مدينة مكنبألببنعزو 

0034 

أبيبت رعرية همحمد بن اهعربزي آمزو  تحزع بنزوا   2005

خوا ر آون عن بن بزو وعن اهشهيد محمزد بزن بدزد 

 .اهوببن بنعزو

0035 

0036 

جمببيززة رعنززة بززالن اهفبسززي مزز  رجززبالت صززورح   .ت

 اهمنبومة بمدينة مكنبأل.

0037 

صززورح ت  بريززة أخزز ت بمنبسززدة بيززد اهموهززد اهندززو   1937

 .بفرع اهحزن اهو ني بمكنبألاه   أقي  

0038 

بمنبسزدة جمببية هرجبالت اهمنبومزة بمكنزبأل  صورح  .ت

 .بيد اهموهد اهندو 

0039 

0040 

 0041 بطبقة اهتعريف اهشخصية همحمد بنعزو 1956

 0042 .تغيير اهسكن بشأ وثينة   .ت

 جواز سفر محمد بنعزوصورح  1932

 

0043 

0044 

0045 

0046 

0047 

0048 

0049 

0050 

0051 

0052 

نسخة من رسزبهة اهتعزيزة مزن اهملزك محمزد اهسزب أل   2002

 رسرح محمد بنعزو

0053 

0054 

2002 

 

رسبهة تعزية هثريب بنعزو من اهحسزن رزليف عزي وعزبح 

 واهدبب

0055 

0056 

 0057 زمالئ صورح ت  برية همحمد بنعزو رعنة   .ت



 0058 أبيب  مدينة مكنبأل.هدعض جمببية صورح   .ت

اجتمززبع أببززبء اهمنبومززة بمكنززبأل بحبززور صززورح   .ت

 بالن اهفبسي

0059 

عززززي اهزززز ين ينهززززرو  أسززززمبء اررززززخب   الئحززززة  1946

 .اهصورح

0060 

 1955نوندر  18

 

 0061 زمالئ رح ت  برية همحمد بنعزو رعنة صو

0062 

 0063 محمد بنعزو هصورح  1955

0064 

 0065 همحمد بنعزو تعريفيةصورح   .ت

بنعزززو بدززد  عرنسززي هزز ن جززواز سززفرنسززخة مززن  1919-1923

اهوببن بن اهحب  محمد جد محمد بنعزو
3
 

 

 

 

 

0066-0067 

0068-0069 

0070-0071 

0072-0073 

0074-0075 

0076-0077 

0078-0079 

0080-0081 

0082-0083 

0084-0085 

0086-0087 

0088-0089 

   

                                                           
 محميممم باعت مممارهجممموا   مممفر فر  مممني لع مممد الوتممماو بمممن عمممزو أو محممممد بنعمممزو، وقمممد ممممنح لممم   .3

 
 فر أمممي ا

 
ىيممم   او   ،ا مممتقر بمدينمممة ما طأمممتر اإلنمل زيمممة .بمممابمرو ا

 الرفيعة وا رتا من الألع.الاموا ي ابنزلية ابماربة التمارؤ تنالك وجل  من بريلانيا الألع النا رؤ التي يللبدا امانياء 


