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 مرتین میغل
  العربیة ترجمةال تقدیم
 استیطانیا شكال اتخذ الذي ذلك منھ خاصة العربي، للوطن االستعماري االحتالل ووقائع مظاھر مختلف عن للكشف وتاریخیة فكریة حاجة الكتاب ھذا یغطي
 .االستعماري بالمركز المحتلة للمناطق إلحاقیا

 
 بدقة ورسمت المغرب، شمال منطقة على االسبانیة السیطرة أشكال آلیات حللت التي یخیةالتار المصادر أھم أحد یُعتبر -للقارئ نقدمھ الذي– ھذا والكتاب
 عبد بن محمد الوطني البطل بزعامة الریفیة، الثورة وتحظى. االسباني االستعماري للتدخل تصدت التي المغربیة الشعبیة المقاومة مظاھر مختلف ونزاھة
 على لھا كانت التي لالنعكاسات ونظرا العشرینات، خالل االستعمار مقاومة في الطالئعي لدورھا اعتبارا ب،الكات طرف من خاص باھتمام الخطابي، الكریم
 .اسبانیا في والسیاسیة االجتماعیة الصراعات مجرى

 
 واحتالل غزو حلةمر للمغرب، الحدیث التاریخ من حاسمة لمرحلة یؤرخ كونھ من أیضا أھمیتھ  (LOPEZ AGUDIN)1أڭودین لوبیس كتاب یستمد كما

 باالھتمام التاریخیة، دراستھا حیث من بعد، تحظ لم االسبانیة الحمایة مناطق ألن ھامة ثغرة یسدّ  وبذلك... وجنوبھا البالد لشمال االسباني االستعمار
 .تاریخیة لیلوتحا دراسات من الفرنسیة الحمایة منطقة بھ حظیت ما مع بالمقارنة »مھملة« مازالت انھا نقل لم إن الضروري،

 
 غیر مرحلة امتداد على االسبانیة المغربیة العالقات الكاتب یُحلل لالستعمار، معادٍ  تقّدمي منطلق ومن تالوینھا، بمختلف االستعماریة، االیدولوجیا عن وبعیدا

 بشكل الشیوعي والحزب عموما االسباني سارالی وممارسات مواقف 2الذع، وبشكل الكاتب ینتقد االسباني، الشیوعي للحزب انتمائھ من وبالرغم. قصیرة
 .«المغربیة المسألة« إزاء خاص،

 
 من الكثیر في تختلف ال وشوفینیة استعماریة سیاسة في العشرینات، عقد بعد االسباني، الیسار انغماس أسباب تفسیر تبریریة، غیر زاویة من الكاتب، ویحاول
 ،»القزمة« االسبانیة لالمبریالیة الممیزة الخصائص بعض الكاتب فیھ یُحلل الذي الوقت نفس وفي. سبانیةاال للبرجوازیة االمبریالیة السیاسة عن جوانبھا
 السیاسة مع وبارتباط األوضاع، تلك ضوء على وتفسیرھا السیاسیة باألوضاع -»الشعبیة الجبھة« مرحلة في خصوصا– الیسار ممارسات ربط یُحاول

 .العظمى الدول االمبریالیة
 

 طرح أعاد الذي النضال ذلك. المغاربة وملیلیة سبتة لسكان الیومي النضال ظرفیة ھو -الثریة التاریخیة مادتھ عن فضال– الكتاب أھمیة من یزید ما أن بید
 التاریخ ھذا قبل هترجمنا أن سبق الذي الكتاب ھذا نشر إلى بنا حدا الذي وھو راھنا، موضوعا بوصفھ الوطنیة المناطق من لجزء اسبانیا احتالل موضوع

 .سنوات بتسع
 

 مجال في سیما الھامة، القضایا من مجموعة الكاتب یطرح وخاتمة، تقدیم إلى باإلضافة والجالء II والتھدئة I التھدئة االحتالل، التقسیم،: فصول خمسة ففي
 .المغربي المجتمع على للسیطرة نیةاالسبا االمبریالیة وّظفتھا التي اآللیات لتبیان المغرب، في االستعماریة السیاسة طبیعة

 
 ُمساھمة العربي القارئ یدي بین الترجمة ھذه وضع المفید من اعتبرنا تصحیحھا، على عملنا أخطاء وھي الكتاب، یتضمنھا التي األخطاء بعض من وبالرغم

 عن تاریخیة مادة تقدیم في مساھمة یكون أن فعَساه .الكتمان طي في واضحة، سیاسیة وألسباب زالت، ما التي بالدنا تاریخ جوانب ببعض التعریف في
 مقاومة في أحفادھم یستمر ألجداد إنصافا یكون أن -االستعمار ضد المغربیة الجماھیر كفاح عن معلومات من قدم بما– وعساه لمناطقنا، االسباني االحتالل
 .الوطنیة الشخصیة ومصادرة واإللحاق األسبنة وسیاسة االحتالل

 
 التطور كذّب المؤلَّف مجموع إلى بالنسبة نشازا تُشكل أنھا إلى فباإلضافة تاریخیا، متجاوزة أصبحت لكونھا نظرا الكتاب خاتمة حذف إلى اعمدن ولقد

 .للكاتب السیاسیة التكھنات حل العربي المغرب لمنطقة الفعلي التاریخي
 

 
                                                           
 .میغل مرتین ھو االسم المستعار للكاتب 1

 .لقد أثار كتاب میڭل مرتین موجة من االنتقادات في صحافة أحزاب الیسار في اسبانیا ألنھ یُعري بالضبط مواقفھا وممارستھا االستعماریة 2



 مقدمة
 

 أحداث خلفتھا التي اآلثار على وركزت االستعماریة الممارسات جانبا تركت التاریخیة بحاثاأل أن ھو والمدھش بعد، مؤرخھ االسباني االستعمار یجد لم
 االمبریالیة لممیزات عابر بشكل لإلشارة، فصل أو فقرة تُخصص األحوال أقصى ففي... الجزیرة شبھ في -المغرب في 1921و كوبا في 1898- المستعمرات

 أوساط في كوبا فقدان أحدثھ الذي االرتجاج ولعل. الكوبي المشكل حول سریعة ملحوظات تتعدى ال الصمت، قاعدة تثبت التي النادرة، واالستثناءات. االسبانیة
 التاریخ في)) المترجم) les Antilles األنتیل جزر إلى نسبة( األنتیلي البلد من حسما أكثر كان دوره أن من وبالرغم. الضئیل االھتمام ھذا یُفسر المثقفین
 .األرشیف دور قعر في ذلك، مع المغرب، زال فال لبالدنا، الحدیث

 
 في وتنحصر دقة، كل إلى تفتقر مطبوعة مواد توجد استعماري منظور فمن. المغرب شمال منطقة في االسباني لالستعمار تتطرق واحدة دراسة ثمة لیس

 ولو یوجد فال الماركسي، المعسكر داخل أما. المحض الصدفة قبیل من قع،الوا مع شبھ أي معھ یصبح بشكل المعارك وسرد »االستعماریة المآثر«بـ التغني
 ما جواب وال أساس بدون ظل »العمل؟ ما« ألن االستعماریة، المسألة إزاء الیسار ولُبس كبح جزئیا یفسر ما وذلك. الرديء النوع من حتى مقالة أو منشور
 .نظریا ُمستوَعبة غیر االستعماریة المسألة دامت

 
 التقسیم،: أجزاء خمسة ففي. المغرب في االسباني االستعمار إشكالیة في مقتضب وتفكیر تلخیص مسودة، سوى تكون ألن تطمح ال التالیة لصفحاتا إن

 ضطھاداال نیر تحت المغربي الشعب على اسبانیا بواسطتھا أبقت التي والعسكریة السیاسیة اآللیة وصف نحاول الجالء، ثم (IIو I) التھدئة االحتالل،
 .االستعماري

 
 بحبھ -تطوره مستوى تخلف رغم– ویمتاز الخاصة حضارتھ لھ منظم، مجتمع مواجھة في نفسھا اسبانیا وجدت: التالي الشكل على المسألة تلخیص ویمكن
 القیمة ونخبتھ أطره تعرضت الذي المجتمع وھذا. االحتالل حرب امتداد على راسخة ظلت خصال وھي الوطني، وحسھ وانسجامھ باألرض وتعلقھ للحریة

 ھذا التفتیب، محاوالت من الثالثینات، منذ وعانى والتفقیر، الشامل للتخریب عرضة ذلك، عن فضال كان، والذي مرتزقة، سلطویة بإقطاعات لتستبدل للتصفیة
 .الثانیة عالمیةال الحرب نتائج أثارتھا التي االستعمار تصفیة موجة خضم في استقاللھ، استرجاع في نجح قد المجتمع

 
 لم الریف، في یسقطون االسبانیین آالف كان حینما بحزم االستعمار تعارض كانت التي االسبانیة العاملة الطبقة أن كیف ببیان األمر یتعلق ھذا، مع وبارتباط

 بحركة یرتبط االسبانیة العاملة الطبقة نضال كان ةاألخیر ھذه فعبر. قدره حق المغربیة الوطنیة الحركة تمثلھ كانت الذي القوي الحلیف ذلك تقدر كیف تعرف
 واألحزاب الكادحة الطبقات صفوف في منتشرة كانت التي الخاطئة والمواقف الفھم سوء إن. األخرى المستعمرة والشعوب قاطبة، العربیة الشعوب تحریر

 األممیة– األخالقي الواجب بدافع لیس االستعماریة، للمغامرة حد ضعو ضرورة إدراك عدم إلى أدى االستعماریة، االیدولوجیا تأثیر بفعل تمثلھا، التي
 االسبانیة الوطنیة للمصالح المالئم الوحید السبیل ألنھ وبالخصوص، ذلك، فوق وإنما االسبانیة، الدولة طرف من المضطھدة الشعوب إزاء -البرولیتاریة

 كان األھلیة، حربنا اندالع من سنة وبعد. للدیمقراطیة المعادیة الفاشیة القوى تولید في افرو بقسط ساھم االستعمار أن ذلك. الدیمقراطي التطور ولمصلحة
 احترابي كل ذلك یعرف وكما. تقریبا الجیوش عدد تساوي مع مدرید لحكومة التابعین السكان من عددا أكثر FRANCO فرانكو نظام تحت الموجودون السكان
 یقوم األول، عن عددا یقل ال آخر، جیش على توفر إذا إال القتال میدان في جیشھ على اإلبقاء یمكنھ ال جیشھ لفخ لھ معادون سكان یوجد من فان مقھى،

 مؤخرة في فعلیة جماھیریة حركة أیة ھناك تكن لم أنھ إذن، الواضح ومن. العصابات حرب ویقاوم التخریب أعمال قیام دون ویحول المواصالت بحراسة
 مجھود أدنى یبذل لم أنھ ھي فیھا، جدال ال التي الحقیقة إن المغرب؟ في تمرد أي یقع لم لماذا: المغرب ھي الصدد ھذا في داللة ألكثرا والحالة. فرانكو جیش

 .ثوریا الحرب تحویل یعني كان ذلك ألن لتحقیقھ،
 

 األمل وبدافع العظمى الدول مصالح لفائدة الحرب في یجیةإسترات فرصة بأحسن التضحیة وقعت لكن،. المغرب استقالل إعالن یقتضي كان المغاربة اقتناع إن
 الظن أساس على االسبانیة، البرولیتاریا تاریخ من الجانب ھذا إثارة الذوق سوء من أنھ یعتقد معترض، ُرب. فرنسیة-االنجلو االمبریالیة إرضاء في الوھمي

 فظاظة األحكام في لیس حال، كل على ثوري؟ شعور الحیاء إن القائل ھو ماركس لكار ألیس لكن،. الكتمان طي في أبدا، تبقى، أن یجب حقائق ھناك أن
 .أقل بصعوبات مشاكلھا وحل لمواجھة وتَرُشد تجربتھا الشعوب تغذي ومنھا باقیة، والوقائع ماضون، وأخطائھم بنجاحاتھم والرجال. ألحد بالنسبة

 
 ھذه النعدام مستحیل ذلك أن غیر ،»المغرب في االسباني التمدیني العمل« المستعمرون یھیسم ما حول اإلحصائیات بعض إضافة الضروري من كان لربما

 حیث 1912 سنة في منھا أعلى، األمیین نسبة كانت االسباني، االستعمار طُرد عندما ،1956 سنة ففي. شیئا تفعل لم اسبانیا ألن منعدمة وھي. اإلحصائیات
 صف في الدارسین عدد وكان. بسیطة عشرة وثمان ومائة ألفا وعشرین إحدى 1955 سنة للتعلیم میزانیة آخر اوزتتج ولم. المسلمین السكان من %95 فاقت

 الحمایة، من قرن نصف قرابة بعد إنھ القول ویكفي. شعبھم مضطھدي مع یتعاملون كانوا الذین اإلقطاعیین األسیاد أبناء المغاربة، من فقط 21 یبلغ الباكالوریا
 جریدة 11 تصدر وكانت. الواحدة الید أصابع على االسبانیة المنطقة في المستشفیات َعدُّ  باإلمكان وكان المنطقتین في مغربیا طبیبا 28 من أكثر ھناك یكن لم

 السینمائي للعرض قاعة 29و ریاضیا میدانا 38 إقامة في األكبر المجھود وتََجسد. نسخة األلف تبلغ ال الباقیة والعشر نسخة 10000 من اقل في منھا ثالث
 من. سنة 18 دون منھم 4000 أعمار مغربیا، 16869 وجود ھي االستعماریة، الوضعیة ھذه مجمل وحصیلة. یھودیا معبدا وأربعین كاثولیكیة كنیسة 60و

. الیومیة الشغل وادثح من حادثة 7000 قرابة ضحیة كانوا عربي عامل 5000 من وأزید. االسبانیة السجون في عقوبات یقضون سجین 17500 مجموع
 .المحلیین للسكان الفطري والعجز اإلجرامیة النزعة حول عنصریة موضوعات یطرحون االستعماریین المنظرین جعل الذي األمر

 
 لبرجوازیةا جماھیر وسط تحریض فالحیة، انتفاضات: تطورھا مراحل لمختلف یتطرق المغربیة الوطنیة] الحركة[ بتحلیل القیام أیضا، المناسب من وكان

 ألن وذلك. إقطاعي مضمون ذي محض صوري استقالل عن تمخض ھذا كل النضال، في العاملة الطبقة وانخراط العتیقة، التقلیدیة المدن في الصغیرة
 جدیدا عمال یتطلب] لالتحلی[ ذلك أن غیر. علیھم االنتصار نتیجة كانت مما أكثر المستعمرین مع بتعاون إلیھا الوصول تم التحریر من األخیرة المراحل

. سطور بضعة في تقدیمھا یمكن ال بحیث كبرى أھمیة وتكتسي الكفایة فیھ بما معقّدة والمسألة المغربیة، الوطني التحریر حركة تناقضات في للتعمق مخصصا
 .الوطنیة األحزاب إشكالیة تحلیل من بدال االستعماري، النشاط تؤطر التي العامة السمات بعض تقدیم لحظة كل في تفضیلنا یأتي ھنا من

 
 مجازفة، فیھا الصفحات بعض. الكفایة فیھ بما للنقاش قابلة النظر وجھات من كثیرا وان بالشكوك، محشوة المحاولة أن إلى التنبیھ الزائد، الكالم قبیل من ولیس
 یتطلب والثوریة العمالیة الحركة تجتازه الذي الحالي فالظر وإن وضحاھا، عشیة بین تاریخي فراغ ملء إعادة یمكن ال: الوجل في مفرطة أخرى بینما

 .االسبانیة للبرولیتاریا الحدیث التاریخ من المعروفة المظاھر على وكذا بصدده، نحن الذي الموضوع مثل المجھولة النقط على األضواء تسلیط باستعجال
   .األولى الخطوة. خطوة من أكثر المساھمة ھذه تكون أن عسى



 لاألو الفصل
 التقسیم

 
 والفلبین، كوبا باستثناء االستعماریة، ممتلكاتھا كل االسبانیة البرجوازیة فقدت فعندما. افریقیا في االستعماري توسعھا في اسبانیا شرعت ،19 القرن أواسط في

 احتلت للجزائر، فرنسا احتالل من سنة 18 بعد ،1848 وفي. الكاثولیكیین الملوك عھد منذ تملكھا بالدنا كانت التي االستعماریة الحصون إلى أنظارھا وجھت
 رد المغرب ألن المغرب، مع اسبانیا عالقات تدھور إلى ذلك وأدى الجعفریة، الجزر (SERRANO) سیرانو الجنرال بقیادة مالقة من انطلقت التي القوات

 اھتمام حولت الشرق حرب لكن الریف، سواحل ضد مشتركا عمال وانجلترا فرنسا من كل على اسبانیا اقترحت ،1851 وحوالي. وملیلیة سبتة على بالضغط
 لسبتة المجاورة أْنَجَرة منطقة سكان طرف من االسبانیة التعسفات مقاومة (O’DONNEL) أودونیل اتخذ ،1859 ففي ذلك، ومع. فرنسیة-االنجلو االمبریالیة

 من الحرب إلعالن ُمبررا ،1859 سنة من غشت من عشر الحادي إلى العاشر من ةاللیل في طرأت التي األحداث وشكلت. المغربیة المملكة لغزو كذریعة
 التحرك حدود بسرم كلف قد االنجلیزي السفیر كان ذلك، من أیام وقبل. السیاسیة األحزاب كل وبموافقة أكتوبر،/األول تشرین 22 في 3الكورطیس طرف

 :التالیة اراتبالعب وذلك االسبانیة، للحكومة موجھة رسالة في االسباني
 

 تصریحا الكاثولیكیة الجاللة صاحبة حكومة من أطلب بأن عاھلتي، للملكة، األول الدولة كاتب من بتعلیمات توصلت بأنني علما معالیكم أحیط أن یشرفني»
 احتالل فإن ھذه، الحرب أعمال نتیجة طنجة تحتل أن الكاثولیكیة الجاللة صاحبة لقوات كان ما وإذا الحرب، إلى الحالیة الخالفات أدت ما أنھ مفاده مكتوبا
 ألن التصریح بھذا بالمطالبة ُملزمة الجاللة صاحبة حكومة إن. واسبانیا المغرب بین السلم معاھدة على المصادقة بعد یستمر ولن مؤقتا سیكون المذكور الموقع
 .«البریطانیة القلعة طارق، جبل ألمن مناقضا تم، ما إذا سیكون طنجة احتالل

 
 أركان واجتاحت. یتوخاھا كان التي الغایات یُحقق لن أنھ من بینة وعلى األمام إلى قدما السیر أودونیل قرر ھذا، االنجلیزیة االمبریالیة تحذیر من وبالرغم

 وقیل الكاثولیكیة، المسماة بإیزابیل (ISABEL II) الثانیة إیزابیل الملكة وقتھا قورنت وقد. الشوفینیة السیاسیة الدعایة من موجة أقصاھا إلى أقصاھا من البالد
 األولى إیزابیل أن مذكرة المشروع لفائدة جواھرھا أھدت حین اللعبة في نفسھا الملكة ودخلت. األولى إیزابیل العظیمة الملكة إرادة افریقیا في ستحقق إنھا

 لنجاح ضروریا ذلك كان إن جواھري لتبع: «»التاریخیة« لتھابقو نطقت بل .(COLON) كولمبوس سفر أجل من جواھرھا األخرى، ھي أھدت، قد كانت
 ھذه كانت إن الماس عقود من أحسن عنقي في سیلمع وضیعا وشاحا وإن. ترفي من سأنقص حرج أي وبدون ثروتي، لتنفق. القداسة من القدر بھذا مشروع
 .«اسبانیا شرف عن الدفاع على قادرة العقود

 
. العار من اسبانیا شرف غسل ھو إلیھ ترمي الذي الھدف وأن غزو، روح أیة وال الترابي التوسع في مسبقة رغبة لیس اوازعھ بأن تصرح الحكومة وكانت

 :تقول القومي التحمیس أناشید وكانت. مقدسة صلیبیة حرب طابع االستعماریة المغامرة لھذه وأعطت كلیة، نطاقھا من المسألة الصحافة وأخرجت
 

 الَجسور ریقياالف على الحرب الحرب،
 

 الكافر المغربي على الحرب الحرب،
 

 اسبانیا، شرف أھان الذي
 

 .الموت أو النصر حتى الحرب فالحرب،
 

 :التالي الشكل على المغربي تصف االستعماریة القصائد وكانت
 

 منظره في ھمجي
 

 طلعتھ وقذرة قبیحة
 

 غریب فیھم شيء كل
 

 .معا لالشمئزاز ومثیر مرعب
 

 رددیت فال دھش وإن
 

 ینزعج وال یُفزع
 

 االسباني الجندي أن لنا یُخیّل
 

 .رجاال ولیس شیاطین یصارع
 

 سنة وفي. جنة وكأنھا اسبانیا، وشرق األندلس لفالحي خصوصا تبدو، وصارت اقرب افریقیا أصبحت للجزائر فرنسا احتالل فبعد. ذلك غیر الحقیقة لكن
 االسبانیین الفالحین أیدي متناول في إْلُدوَراُدو إلى أودونیل غزاه الذي المغرب یتحول ال فَِلم. الجزائر استوطنوا قد اسباني مھاجر ألف خمسون كان 1859
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 (Pedro Antonio de Alarcón) ألركون أنطونیو بیدرو حاول »افریقیا حرب في عیان شاھد یومیات« والموسوم بالنصر المتبجح كتابھ وفي البؤساء؟
 البنادق تمتشق حیث إال بالطاعة تحظى وال تطأھا التي األرض وتحكم سنة، ثالثین منذ الجزائر فرنسا تحتل: «یقول حیث ذھنھ من التساؤالت ھذه محو

 وصناعات رجال من لدیھا ما لوفرة كمنفذ األخیر، في الجزائر، وتفیدھا. حیویة المتدفقین سكانھا من كبیر جزء على ھناك وتحافظ وتستغلھا األرض وتخدم
 إنجاز تم ھل النشاطات؟ ھذه لتشغیل مجاالت إلى نحتاج ھل النشاط؟ في نباغ ھل السكان؟ من فائض لنا ھل الوضع؟ نفس في نحن ھل لكن،. نویةمع وأنشطة

 وغیر سالكان من خالیة الجزیرة شبھ من األخرى المناطق ومئات (La Mancha) والمنشا (Sierra Morena) مورینا سییرا ألیست بالدنا؟ في شيء كل
 الصالحة والموانئ والمالحة الري وقنوات والمعامل والسفن الحدیدیة السكك من فائض الحد، ھذا إلى لدینا، ھل ینجز؟ ما عواصمنا في ألیس مزروعة؟

 أحكام إصدار أو األمور مناقشة ھو لیس الكتاب ھذا في واجبي كلھ؟ وھذا مالنا سأتوقف؟ أین لكن،... للمرور؟ الصالحة السبل وحتى بل العربات، وطرق
 .«نفسي في تثیرھا التي االنطباعات تسجیل وإنما علیھا

 
 التموین، قاعدة بدور مضطلعا المتوسط األبیض عبر سیره األسطول تابع ذلك وبموازاة سبتة، جنوب نحو مسیرتھ في االسباني الجیش شرع ،1860 أوائل في
 الغزاة، اتخذھا التي األولى القرارات ومن. التاریخ ھذا من یومین بعد علیھا واستولت فبرایر،/شباط من الرابع في إال تطوان من االسبانیة القوات تقترب ولم

 واْدراس، في جدید من المغاربة انھزام وإثر ونصف، شھر وبعد. االنتصارات قدیسة سیدتنا حمایة تحت وضعوه كاثولیكي معبد إلى الرئیسي المسجد تحویل
 علیھا وقع التي االتفاقیة وتضمنت. مارس/آذار 25 یوم الھدنة على واتفق بالسلم للمطالبة المسلمون أسرع وبعدھا. الھام الجدیدة عین فندق موقع أودونیل احتل
 یعلمون كانوا ما مفوضینا أن مع( إیفني عن المغرب تخلى كما والصخور، لسبتة المتاخمة المناطق حراسة وضبط وملیلیة، سبتة مساحة توسیع بعد، فیما
 المزریة الحصیلة وجاءت. التعویض ألداء كضمانة محتلة تطوان مدینة وظلت لایر ملیون عشرون قدره مالي تعویض بدفع والتزم) توجد أین الیقین مكعل

 بینت حیث نفسھا یةاالسبان العسكریة الوحدات بھا وأتت ذھب، مما ابعد إلى االسباني الجیش یذھب أن في حینئذ، ترغب تكن لم التي انجلترا ضغط نتیجة ھذه،
 المنال صعب كان تطوان احتالل لكون فھمھ عدم عن انجلس عبر ،»تربیون تایمز نیویورك« بجریدة لھ مقال وفي. الحرب في إتباعھا یجب ال التي الكیفیة

 واالنجلیز الجزائر في أمرھم الفرنسیون تدبر كیف لكن جیدة، طرق ھناك تكن لم أجل،: «انجلس ویقول رجل، 40000 یضم جیش طرف من الحد ذلك إلى
 تعلیق وفي. »المغربیة األرض على الدَّب ترفض حتى نفسھا بلدھا في الجیدة الطرق على تتعود لم االسبانیة الجر وخیول فبغال ذلك، عن وفضال الھند؟ في

 بنفسھ، شرفھ فسیسقط اآلن، حتى علیھ سار الذي ھجالن في أودونیل استمر ما وإذا. الجیش ھذا عن حسنة فكرة تكوین یمكننا ال: «انجلس كتب آخر صحفي
 على فسیكون سنة، خالل أنفسھم عن المغاربة دافع إذا: فقط أكید أمر وثمة. العسكریة لبالغاتھ الرنانة اللھجة رغم بالعار االسباني الجیش شھرة وسیرمي
 .«الصلح عقد على المغرب إرغام قبل العسكري الفن من الكثیر تعلم االسبان

 
 سیأخذ التاریخ أن غیر. لمدرید االستعماریة األھداف أوقف الوقت وبذات بوضوح، االسباني الجیش لقیمة الفوري االنكشاف دون حال قد انجلترا تدخل إن

 السنة، تلك یفخر ففي. ملیلیة منطقة في العدیدة الحدود حوادث إحدى ،1895 سنة وقعت، عندما خصوصا بمستعمرینا، الحكم ھذا صحة تبیان عاتقھ على
 الریفیون حطم الیوم نفس وفي عریاش، سیدي حصن لبناء األشغال لتنطلق األوامر ملیلیة، لقلعة العسكري الحاكم ،(Margallo) مرڭالیو الجنرال اصدر

 آخرھا مختلفة، معاھدات في سبانیاال بھا المعترف للصالحیات یستجیب المذكور الجنرال ھدف وكان. الثاني الیوم في العملیة نفس وكرروا المنجزة األشغال
 المغرب على المفروضة االتفاقیات تنفیذ باإلمكان یكن ولم. التنفیذ حیز وضعھا دوما المغربي الشعب عارض والتي 1860 حرب بموجبھا اوقفت التي تلك

 اضطر اسباني جندي ألف عشرین وجود وبفعل نة،الس أواخر وفي. المجانیة 1860 لمأساة ساخرة صورة الجدیدة الحرب وكانت. سنة 23 بعد ولو بالقوة
 صدت الوقت، نفس وفي. االسبان ضد االعتداءات مقترفي بمعاقبة بمقتضاھا التزم التي مراكش اتفاقیة ُمرغما، السلطان، ووقع السالح، إلقاء إلى الریفیون

 وبدأ. السلطان على المفروضة االتفاقیات تنفیذ عن عاجزا استعمارنا ظل بینما نھایتھ على 19 القرن واشرف. المنطقة استطالع محاوالت بعنف ایفني قبائل
 ھذه نضاالت تََزاُمَ◌نَ  19 القرن من األخیر العقد وشھد. االسباني االستعمار والفلبینیون الكوبیون یطرد حین في واالسبان، المغاربة بتعادل الجدید القرن

 في نشر مقال في الریفیین مع تضامنھ عن الكوبي الثوري الزعیم ،Jose Marti مارتي َخوسي عبر وقد نیةاالسبا االمبریالیة ضد المستعمرة الثالثة الشعوب
 الممزوجة األرض األجنبي احتل شعب یستسلم لن أبدا، مضَطھد، جنس یذعن لن أبدا: «1893 أكتوبر/األول تشرین 31 بتاریخ (PATRIA) الوطن جریدة
 .المقدس الریفیین بلد تُخلى أن إلى الریف مع الحرب في اسبانیا وستعیش. اسبانیا ضد الحرب إلى الریف عاد لقد. أبنائھ بعظام

 
 االحتالل ضد الریف مع النبض مغربي الیوم ھو ما بقدر (Covadonga) كوفادونكة في (PELAYO) بیالیو مع النبض اسباني شریف قلب كل كان ما وبقدر
 تدور ھناك. كوبا في وال الریف في ال للِملكیة، شرعیة وثیقة یشكل ال بالرذائل وإذاللھ الدماء من بحر في بشع إغراق إن. اسبانیا طرف من العادل غیر

 الخاص العمل وتسند شرف، بدون تملك ما كل تخسر. عادل غیر صراع یدور حیث ھناك توجد واسبانیا. الحق صاحب حلیف النصر ولیكن الحرب، رحى
 غدا وتدَّعي الدم في المغرب الیوم تُغرق التي تلك ھي الجدیدة اسبانیا ھل. األشقیاء ومجندیھا الخبثاء وأوباشھا النافعین غیر يالثوان أبناءھا الجیش في وتوظف

 المستعمرات رخاء ومن للجیش الجماعیة األكلة من بھ یعیشون ما لالسبانیین دام ما الدم؟ في لكوبا العلیا والثقافة المطامح إغراق المرة، ھذه جدوى بدون وإن
 لكن،. اسبانیین سنكون اسبانیا أیدي على المرة ھذه سنموت الذین نحن اسبانیا، بجانب الحق وكأن ھكذا،! مغاربة فلنكن. اسبانیا في فعل رد ھناك یكون لن

 «!مغاربة لنكن
 

 الخارجي التحرك من األول المقام في المغربیة یةالقض وضع إلى ،1898 سنة أمریكا في الكبرى االستعماریة إمبراطوریتنا من تبقى ما آخر فقدان أدى
 الداخلي السبب ھذا عن وفضال. افریقیا عبر التوسع: الجنوب سوى یبق ولم الریاح، بدوارة (GANIVET) ڭنیِفیِطْ  شبھھا التي االتجاھات تلك كل ومن االسباني

 االستقالل لنظام حد وضع إلى لیؤدي المغرب في باألحداث عجل الذي ياألوروب الواقع انضاف محلیا، الساحة مشاكل تتصدر المغرب قضیة جعل الذي
 احتلت قد وكانت األحداث بسیر التعجیل في المصلحة صاحبة ھي فرنسا كانت منطقي، ھو وكما. الشعب ھذا تقسیم أجل من المندفع لجشع العنان وإطالق
 المجھود بفضل قویا واقعا مدة بعد ستصبح التي افریقیة-الشمال اإلمبراطوریة منذئذ لھا وتراءت المغرب، حدود إلى غربا ھناك من ووصلت وتونس الجزائر

 بخصوص لروما مماثل موقف مقابل كلیة طرابلس بالد عن فرنسا بموجبھا تخلت اتفاقیة في ایطالیا أطماع فرنسا أوقفت 1901 ومنذ المتواصل، االستعماري
 منطقة على السیادة السبانیا وتخول مراكش، منطقة على بالنفوذ لنفسھا األولى بموجبھا تحتفظ اتفاقیة اسبانیا على فرنسا اقترحت التالي، العام وفي. المغرب

 التصرف على اإلقدام من تخوفھا بسبب لھا، بالنسبة المفید الفرنسي االستعماري العرض قبول اسبانیا ترد ولم. كلھ البالد وشمال سبو وحوض وتازة فاس
 وقد األبیض، النیل منطقة إلى (MARCHAND) مرشان القائد بعثة وإرسالھا بالسودان فرنسا اھتمام مصر في انجلترا توغل أثار وقد. راانجلت من علم دون

 ست وبعد. الفرنسیین انسحاب إلى أدى بسرعة (KITCHENER) ِكتْشیِنْ◌ر االنجلیزي الجنرال تدخل أن غیر (FACHODA) فاشودة في البعثة تلك تحصنت
 بالد في النظام على الحفاظ أن وتعترف المصري، السیاسي الوضع تغییر في ترغب ال أنھا بموجبھا لندن تعلن سریة، اتفاقیة وانجلترا فرنسا عقدت ،سنوات
 السیاسي ضعالو لتغییر تسعى ال أنھا جھتھا من باریس وأعلنت عریضة، حدود امتداد على البلد لھذا المتاخمة المستعمرات ذات بفرنسا منوط المغرب

 اھتماما یعیران اسبانیا، تجاه مخلصة بصداقة الشعور بدافع البلدین، أن على األخیر البند ونص. القاھرة في انجلترا نشاط أمام عراقیل تضع لن وأنھا المغربي،
 اتفاقیة إلى الفرنسیة الحكومة وستتواصل المتوسط، األبیض في المغربي الساحل على ممتلكاتھ وعن الجغرافي موقعھ عن الناتجة البلد ھذا لمصالح خاصا
 .االسبانیة الحكومة مع بشأنھا

 



 قوة وال وزن بدون دولة باعتبارھا اسبانیا تكون أن تفضل كانت تم ومن طارق، جبل مقابل ستحل التي الدولة ھي بمن مكترثة غیر البریطانیة الحكومة تكن لم
 منطقة الوقت بذات وقلصت االسبانیة المنطقة خارج وتازة فاس تركت ،1904 أكتوبر/األول تشرین 13 بـ رخةالمؤ االسبانیة-الفرنسیة االتفاقیة لكن. إطالقا

 حالة في ستتدخالن الدولتین أن على الثالث البند ونص خاص، نظام تحت ومنطقتھا طنجة توضع أن على االتفاقیة نصت كما المغرب، جنوب في اسبانیا نفوذ
 والنظام األمن تثبیت عن المستمر وھنھا أو الحكومة ھذه ضعف حالة في أو البقاء، في االستمرار عن الشریفة والحكومة ربيالمغ السیاسي النظام عجز

 .السیاسي
 

 طنجة خلیج إلى شخصیا (GUILLERMO II) الثاني غلیوم قدم النصیب بھذا وللمطالبة. نصیبھا ترید كانت أنھا حین في حسابھا، القیصر أللمانیا یحسب لم لكن
 الشریفة، الجاللة صاحب سیادة ظل في المغرب، أن نأمل« التالي الخطاب السلطان مبعوثي أمام وألقى ،(HOHENZOLLERN) ھوھینزلرن الباخرة متن على

 أننا الجمیع یعلم أن ھو زیارتنا من الھدف إن]. الدول بین[ التامة المساواة قدم وعلى إلحاق أو احتكار أي ُدون الدول جمیع بین السلمي للتعایش مفتوحا سیكون
 التفاھم نرید فإننا واالستقالل، السیادة كامل السلطان نعتبر أننا وبما. المغرب في ألمانیا مصالح صیانة أجل من أیدینا أوتیت ما كل بذل على العزم مصممون

 .«المصالح ھذه على للحفاظ معھ
 

 االمبریالیتین بین الجدال واحتد. الخضراء الجزیرة مؤتمر استدعى الحرب خطر ولتفادي. ةاألوروبی الحرب شبح والح لتوه الصدى سمع أوروبا وفي
 المتعارضتین األطروحتین بین الحل وكان. القوتین ھاتین من أیا النتیجة ترض ولم ،1902 ابریل/نیسان إلى ینایر/الثاني كانون من والبریطانیة األلمانیة

 امتیاز بوضعیة واالعتراف العامة، االقتصادیة بالمصالح تتعلق التي المسائل تدویل وھو وفرنسا، اسبانیا بین النفوذ سمتقا أو المغرب تدویل في المتمثلتین
 .المتبقیة المسائل في واسبانیا لفرنسا

 
 احتل 1907 ففي. بالمغرب لتوسعا في لالستمرار المتأتیة الفرص كل انتھاز على عازمین وفرنسا اسبانیا ظلت ھذه، الخضراء الجزیرة أوفاق من وبالرغم
 تظاھرة على اإلقدام قررت وساق، قدم على یسیر المغرب تقسیم أن ألمانیا شعرت ولما. البیضاء الدار الفرنسیون] احتل[و الكبیر والقصر العرائش األسبان

 السفیر سلم الیوم نفس وفي أڭادیر، میاه في (PANTHER) بنتیر األلمانیة البارجة رست ،1911 یولیوز فاتح ففي. بطنجة سابقا فعلتھ ما غرار على قوة
 احتالل بھا بررت قد فرنسا كانت التي االعتبارات بنفس أڭادیر في األلمانیة الحربیة الباخرة وجود فیھا یبرر الفرنسیة الحكومة إلى مذكرة باریس في األلماني

 جانب من المھادنة على المغرب، بالد في الموسى لغرس یتأھب كان الذي اسباني-لفرنكوا االستعمار یحصل ولكي. العرائش احتالل واسبانیا البیضاء الدار
 حریة مقابل وذلك ،1911 نوفمبر/الثاني تشرین 4 اتفاقیة بموجب) مربع متر كیلو 275.000( الفرنسي الكنغو من جزء على أللمانیا فرنسا تخلت ألمانیا

 تشرین وفي. حفیظ موالي المغرب سلطان على الحمایة نظام فرنسا فرضت بالتحدید، شھور وخمسة سنة وبعد. المغربیة األراضي في التصرف
 أراضي ومقابل. الحمایة اسم تحت االستعماري عملھا على الشرعیة صبغة بموجبھا وأضفتا فرنسا مع جدیدة اتفاقیة اسبانیا وقعت ،1912 نوفمبر/الثاني

 لنھر محاذیة صغیرة وقطعة ورغة، لنھر الیسرى الضفة االسباني االستعمار خسر أللمانیا، عنھا التخلي ىإل الفرنسیة االمبریالیة اضطرت التي الكونغو
 .35 العرض خط جنوب الواقعة واألراضي ملویة،

 
 خمسین امتدت مرحلة خالل ھذه المغربیة للدبلوماسیة التأریخ ھنا ھدفنا ولیس. والدبلوماسیة المسلحة المقاومة بین المغرب زاوج مضى، قرن نصف ومنذ
 إعطاء عدم ھي سیاستھم المغاربة بھا طبع التي السمة إن. االستقالل عن للدفاع بذلت التي والجھود المغربیة السیاسة طابع اإلمكان، قدر سنبرز أننا بید سنة،

 المحاوالت رغم الداخلیة الثورات وعن األجنبي وانالعد عن بعیدا المغرب ظل ذلك وبفضل. عصري اتجاه في الدولة وتنظیم المغرب، في دولة ألیة األفضلیة
 األوروبیة غیر البلدان من المغرب فإن الثالثینیات، في احتالل لحرب تعرضت التي إثیوبیا وباستثناء. المغرب في إقدامھا لتثبیت واسبانیا فرنسا بھا قامت التي

 للفوز شدید جدارة صراع إلى المتنافسین األجانب دفعت المغرب، نھجھا التي السدیدة سیاسةال إن. تام باستقالل تتمتع وھي العشرین القرن دخلت التي النادرة
 لبذل استقاللھ، یفقد وجعلھ المغرب دولة على السطو على إصرارا األكثر الدولة وھي فرنسا، واضطرت مطامعھم، بعض على وبموافقة الملك یرضي

 في حقّ  كل عن تخلت التي ایطالیا مع ،1902 سنة فرنسا، اتفقت كیف رأینا وقد. طریقھا في المنافسة لالدو تضعھا التي العراقیل إلزاحة جبارة مجھودات
 بموجبھا تطلق والتي انجلترا مع الشھیرة 1904 اتفاقیة إلى التوصل فرنسا استطاعت ذلك وبعد. ولیبیا طرابلس في مطلب كل عن فرنسا تخلي مقابل المغرب

 أساس على اسبانیا مع البالد بتقسیم دسائسھا فرنسا توجت األخیر وفي. لفرنسا نفوذ كمنطقة بالمغرب انجلترا اعتراف مقابل النیل وادي في بریطانیا ید فرنسا
 تابعو. وقتئذ صبیا یزال ما كان الذي العزیز عبد موالي خلفھ الحسن موالي السلطان توفي ولما. شواطئھا لحمایة المغرب شمال على األخیرة ھذه تستحوذ أن

 االنتھازیین لدسائس حد وضع إرادة إلى المفتقر الشاب سلطانھ یدي بین المغرب وبقي. سنوات خمس بعد توفي لكنھ السیاسة تلك باحماد، الوزیر الوصي،
 حتى للدولة الخارجیة ةالسیاس ھي الدولي، التوازن سیاسة ظلت شيء، كل رغم لكن األجانب، لمصلحة والعاملین الدولة على والمتآمرین بالقصر الحائمین

 .النھایة
 

 انفكت ما رابعة دولة ھناك لكن،. مخططاتھا تنفیذ مرارا وعارضت نافستھا طالما دول ثالث لصفوفھا انضمت بعدما فرنسا جشع یتزاید أن الطبیعي من وكان
 ورائھا من تھدف تكن لم غامضة سیاسة اتبعت ألمانیا أن غیر. مساعدتھا على الحصول المغربیة الحكومة حاولت التي ألمانیا ھي الدولة وتلك نصیبھا، تنتظر

 من جزء مقابل فرنسا لصالح المغرب عن األخیر في تخلت ذلك أجل ومن ما، مكان في والسیاسي االقتصادي النفوذ من جزء على الحصول من أكثر إلى
 جراف من یحرره مخرج عن بحث بل المتحالفة، أو المتنافسة لدولا طرف من لھ العون تقدیم إمكان في باألمل المغربي الشعب یكتف ولم. الكونغو

. قواد وعدة مختلفة قبائل المجموعة ھذه إلى وانضمت العینین ماء قیادة تحت بدأت وطنیة حركة البالد في وانطلقت. والخونة المتآمرین ودسائس االستعماریین
لت  بین المبرمة السریة المعاھدات لكل حدا الخضراء الجزیرة مؤتمر ووضع. أجنبي غزو كل لصد المستحیل یفعل أن العزیز عبد موالي من الحركة ھذه وأمَّ
. الشرطة في اإلصالحات من بعدد بالقیام تكلیفھما عند امتیاز حالة في وفرنسا اسبانیا وضع لكنھ المغرب، وحریة باستقالل واعترف األخرى، والدول فرنسا

 وانجلترا واسبانیا فرنسا بینھا ومن الدول ألن الفرنسیة، المؤامرات ضد نضالھما في ما، حد إلى الشعبیة والحركة غربیةالم الدبلوماسیة انتصرت القدر بھذا
 على راضیا یكن لم المغربي الشعب فإن المعاھدة، تلك على موافقتھم االمبریالیون أعلن ولئن. استقاللھ وضمان المغرب وحدة بصیانة التزمت وایطالیا

 بدور الدولتین لتلك االعتراف المغاربة یرد ولم البالد، في امتیازا وفرنسا السبانیا خولت قد فإنھا داھم، خطر على قضت أنھا رغم المعاھدة ألن مضمونھا،
 نسيالفر التوغل مقاومة عن عجزه واتضح المؤتمر، في ممثلیھ طریق عن حدث ما على وافق العزیز عبد السلطان وألن. األخرى الدول عن متمیز

 واعتالء العزیز عبد خلع معلنین الثورة الوطنیون وتصدر التمرد ھي والجدیدة القدیمة االلتزامات من للتحرر وسیلة أفضل أن الشعب اعتبر فقد واالسباني،
 ھذا اعتبر وقد. العھد ذلك مفكري من وھما المواز أحمد والسید العینین ماء الشیخ طرف من فاس في ذلك عن اإلعالن وتم العرش، الحفیظ عبد موالي

 :التالیة الشروط الجدید الملك على فرض األولى، الدرجة من ودستوري وطني میثاق بمثابة اإلعالن
 

 .المغربیة الحدود عن المفصولة المناطق السترجاع الجھود كل بذل-1
 

 .المحتلة األماكن من الغزاة لطرد االستعداد-2



 
 .فیھا الشعب یساھم لم التي الخضراء الجزیرة معاھدة إلغاء-3

 
 .األجانب امتیازات إلغاء على العمل-4

 
 .األمة قضایا في األجانب استشارة عدم5  

 
 .األمة استشارة بدون األجانب مع تجاریة أو سلمیة معاھدات إبرام عدم-6

 
لت الطریقة، وبھذه  استشارة بعد إال اتفاقیة أیة عقد سلطة للملك تعد لم الحین، كذل ومنذ. ودستوریة محدودة ملكیة إلى المطلقة الملَكیة الست، النقط ھذه حوَّ

 الملك تجرید وھي بالغة، داللة لھ كانت مسبقة، استشارة بعد توقیعھا الملك بإمكان كان التي واالقتصادیة، المدنیة االتفاقیات بین التمییز وإن. الشعب وموافقة
 أن یُقر الذي اإلنسان حقوق إعالن روح على التصریح ذلك مضمون یحتوي ذلك، عن وفضال. األمة بشؤون یُمس أن طبیعتھ شأن من اتفاق أي إبرام حق من

-العمالیة الحكومة ستكون التي السیاسة تلك مفتوحة، دبلوماسیة سیاسة نھج ضرورة عن اإلعالن تم الوقت، وبذات. للتفویت قابلة غیر وأنھا للشعب، السیادة
 .سنوات بعشر ذلك بعد ارسھاسیم من أول »لینین«لـ الفالحیة

 
 :أساسین ھدفین تحقیق إلى ترمي وكانت السیاسة، في المغربي للشعب مشاركة أول -1907 أغسطس/آب16- 4المغربي مایو/أیار من الثاني شكل وبالتالي،

 
 .التام االستقالل على والمحافظة األجنبیة للمؤامرات حد وضع(1

 
 ولم. ھذا یومنا إلى االستقاللیة الحركات كل حولھ دارت الذي المحور شكلت التي األھداف ھي تلك. راسخ ستوريد نظام إلى األمة یقود إصالح تحقیق(2

 مقدمة وتقول. بطنجة تصدر كانت التي »المغرب لسان« جریدتھم في نشره تم دستور مشروع الوطنیون حرر حتى الثورة ھذه بعد الزمن من كثیر یمض
 عبد( الجدید سلطانھا وجاللة لھ، صدورھا وانشرحت قلوبھا ھللت قد العصریة والشبیبة اإلصالح، إلى دعا قد الوقت أن ماب: «للسلطان الموجھ المشروع

 وده وخطبنا إلمامتنا، واخترناه بیعتنا قلدناه ما أننا یعلم وھو جاللتھ، من الجرائد صفحات على بطلبھ المناداة في جھدا نألوا ال فنحن لزومھ، یعرف) الحفیظ
 یحقق أن جاللتھ فعلى واالستبداد، الجھل إلیھا أوصلنا التي السقوط وھدة من ینقدنا أن في أمال إال رجال، وال بخیل علینا یجلب أن غیر من طوعا منا رغبة

 .أمتھ قلدتھ ما بإدارة وجدارتھ اإلصالح في رغبتھ وعلى شعبھ ترقیة على ومقدرتھ أھلیتھ على للكل یبرھن وأن رجاءنا،
 

 إلیھ ویقرب واألھلیة واالستحقاق الكفاءة ذوي یولي وأن إجباریا االبتدائي التعلیم یكون وأن المعارف، ونشر المدارس فتح ھو شيء، كل قبل منھ نرجوه لذيوا
 ھذه من الشریف بالطھ وفي .وبینھ بینھم ویحولون رعایاه، لھ یشوھون الذین والجواسیس الوشاة من ویحترس الراقیة، الحرة واألفكار الراجحة العقول ذوي

 السقوط، وھدة من شعب إنھاض على تقدر ال واحدة یدا أن وبما. معدة وبیئة جراثیم إلیھ نقلت ویقاومھا منھا یحترس لم فإن كبیر، جیش القتالة المیكروبات
 مناص فال وعلیھ. العمل على متكاثفة كثیرة المدبرة كارواألف المفكرة والعقول المتصرفة األیدي تكون أن فیجب حكومتنا، كإدارة مختلفة إدارة إصالح وعلى

 المسلمة الحاضرة الدنیا بدول اقتداء بالدھا بإصالح لتقوم والفكر العمل حریة إعطائھ ومن النواب، ومجلس الدستور نعمة أمتھ یمنح أن من لجاللتھ محید وال
 .«والمسیحیة

 
 قانون والثالث ،)الشورى مجلس( الشورى لمنتدى الداخلي التنظیم والثاني للدولة، األساسي القانون األول یتضمن أجزاء، أربعة من یتكون الدستور وكان

 ویشكل) األعیان( الشرفاء ومجلس األمة مجلس: مجلسین إلى الشورى منتدى تسمى التي الھیأة وتنقسم. المغربي الجنائي القانون والرابع العامة، االنتخابات
حُ وتُ  البالد، في سلطة أعلى  .الحكومیة والمراكز األدوات كل مراقبة حق لھ وكان األخرى، النظر وجھات على نظره وجھة رجَّ

 
 أقیمت التي 1912 مارس/آذار 30 معاھدة توقیع على وأرغمتھ الحفیظ، عبد موالي على الفرنسیة االمبریالیة ضغطت عندما ورق على حبرا ھذا كل وبقي

 :یلي ما األولین دینالبن في ورد وقد. الحمایة بموجبھا
 

 واالقتصادیة والتعلیمیة والعدلیة اإلداریة اإلصالحات على مشتمل بالمغرب جدید نظام تأسیس على اتفقا قد الفرنسویة الجمھوریة ودولة السلطان جاللة إن (1
 .المغربیة باالیالة نافعا إدخالھا الفرنسویة الدولة ترى التي والعسكریة والمالیة

 
 التجاریة، المعامالت على والتأمین السكینة الستتباب واجبة الدولة تراھا التي المغربیة باالیالة العسكریة االحتالالت على اآلن من یساعد لطانالس جاللة (2

 .المغربیة بالمیاه بحرا وكذلك برا الحارسة بعمل تقوم الفرنسویة الدولة أن على یساعد كما. الشریف للمخزن اإلعالم تقدیم بعد وذلك
 

 أن ھو خطورتھا، من یزید ومما. خیانة أنھا االجماعي الشعور وكان. القصور وفي القبائل في الذعر سادَ . كالرعد انفجر حتى فاس في یشیع الخبر كاد وما
 األیام، تلك عایش أوروبي مالحظ وھو فیزجربر، الدكتور كتب وقد. المغرب بخیانة وبحق، إیاه، متھما العرش من أخاه خلع قد كان نفسھ الحفیظ عبد موالي

 واألھالي. األزقة في باسم لوجھ وجود ال. للعاصمة الداخلیة الحیاة سر على المطلعین القالئل لألوروبیین بالنسبة إال ظاھرة تكن لم العاصفة تباشیر إن: «یقول
 یقلق الذي الشعور یُخون عنیفا سلوكا فال ذلك، مع لكن .معرفتنا بعدم یتظاھرون األمس وأصدقاء بالكالم، لھم یتوجھون الذین على یردون ال یكادون

 .«الخواطر
 

 وخالل. األوروبي الحي وھاجم بدوره تمرد الذي الشعب إلى الثورة وامتدت الفرنسیین، ضباطھم وقتلوا المغاربة الجنود تمرد ذلك من یوما عشر سبعة وبعد
 حالة وأعلنت الثقیلة، بالمدفعیة التمرد الفرنسیون الجنود سحق] أبریل/نیسان[ 20 یوم وفي .المغاربة الوطنیین أیدي بین حرة مدینة فاس كانت ساعة 72

 ونجح الحجامي، بقیادة المدینة للعاصمة، المجاورة القبائل من مغربي، ألف عشرون حاصر بشھر ذلك وبعد الوطنیین، آالف إعدام ذلك عن وترتب االستثناء

                                                           
یشیر المؤلف إلى انتفاضة شعب مدرید في 2 أیار/مایو 1808 ضد الوجود الفرنسي في اسبانیا. تعتبر انتفاضة مدرید ضد جیوش نابلیون بمثابة انطالقة للحرب االستقاللیة  4

. (المترجم)-1814-1808في اسبانیا  . 



 استقالتھ حفیظ موالي قدم الصیف وخالل. یونیو/حزیران بدایة في الحصار رفع في االحتالل، لقوات عاما وقائدا اماع مقیما ُعین الذي لیوطي، المارشال
 بھم أدى ما وطني، بتصریح الضغائن یثیر أن من تخوفھم أن غیر عنھا، التراجع على حملھ الفرنسیون حاول وقد. الفرنسي االستعمار على احتجاجا كسلطان

 طرف من بصرامة المراقبة والموانئ الكبرى المدن باستثناء– كلھ البلد كان قالئل، أشھر وبعد. للمغرب الحالي الملك جد یوسف موالي صیبوتن قبولھا إلى
 ترتكز انتك التي والریف جبالة إلى باإلضافة مناطق ثالث تشمل المتمردة األقالیم وكانت األجنبي، االحتالل ضد ضار صراع في -اسباني-الفرنكو االستعمار

 .االسباني االستعمار ضد نضالھا
 

 :المتوسط األطلس-1
 

 :بالغة أھمیة تكتسي مراحل أربع إلى نقسمھا أن یمكننا كلیتھا في اعتبرناھا ما وإذا ،1933 سنة حتى 1911 سنة منذ معارك عدة بھ دارت لقد
 

 :الجبال إلى الوصول ومحاولتھ الغازي الجیش اقتراب1-1
 
 .1913 سنة رمطی بني معارك-أ
 

 .1913 سنة احتاللھا حین إلى تادلة مقاومة-ب
 

 .1914 سنة خنیفرة معارك-ج
 
 .1917 سنة إلى 1915 سنة من تادلة عملیات-د
 

 :المتوسط األطلس قبائل كتلة على الھجوم-1-2
 
 .1917 سنة میدلت-أزرو اختراق-أ
 

 .1923-1920 سنوات في مڭیلد وبني زایان معارك-ب
 

 :العبید لوادي الشمالیة الضفة لىع الھجوم-1-3
 
 .1926 سنة في عربالة مقاومة-أ
 

 .1931-1930و 1929 سنوات في العبید وادي على الھجوم-ب
 

 :المتوسط األطلس على الھجوم1-4
 
 .1932-1931 سنوات في یحیى أیت مقاومة-أ
 

 1932 سنة في إسحاق أیت مقاومة-ب
 

 .1932 سنة في البحیرة بساط على الھجوم-ج
 
 .1933 سنة في الكبیر واألطلس ملول معارك-د
 
 .1933 سنة في وبادو كردوس محاصرة-ه
 
 .1933 سنة الكوسر معركة-ز
 

 :المغرب بجنوب الكبیر األطلس-2
 

 الوطنیة الروح لكن ،القبائل لدى بھ یحظون الذي للنفوذ نظرا القواد ھؤالء وباجتذاب بالتسامح تتسم كانت ھذه، الكبار القواد منطقة في لیوطي سیاسة إن
 وقد. وطنیة حركة حولھ شكل الذي الھبة وابنھ العینین ماء الشیخ إلى الجنوب قبائل توحید فضل ویعود. الفرنسیة السیاسة وأحبطت النفوذ، لھذا حّدا وضعت

 الساقیة في المقاومة -الیھ انضمت التي ائلوالقب ھو– واصل عثمان سیدي معركة في الحقا ھزیمتھ وبعد. مراكش على الِھبَة واستولى الفرنسیین حاربا
 .1935 سنة حتى الحمراء

 
 :المغربي بالجنوب عطا وأیت تافیاللت-3

 
 الجنرال بقیادة مكناس جیش ھاجمھ الذي السماللي الشریف بقیادة الكفاح كان البدایة وفي. سنة وعشرین ثالثا المناطق ھذه في الفرنسیین ضد الكفاح دام لقد

 الفرنسي الجنرال قتل المعارك ھذه وخالل. سنتین طیلة الجیوش ھذه حاربتھ وقد آخر، جیش طرف من مدعوما لیوطي، للجنرال األیمن لساعدوا بویمیرو،
 .1935 سنة في استسلم أن إلى الكفاح واصل الذي النڭادي بلقاسم خلفھ الذي المغربي الزعیم واستشھد



 
 المؤیدین لكسب كوسیلة واالسباني الفرنسي االستعماران نھجھا التي الكبار، القواد سیاسة سحقت التي ألعمالا ھذه لكل لَْحمٍ  عامل الوطنیة الروح شكلت
 الغزو في بنشاط شاركوا الذین من وھو– (GUILLAUME) غلیوم الجنرال یورد »المتوسط األطلس وتھدئة المغاربة البربر« كتابھ وفي. المقاتلین وتفرقة

 »كتیبة یساوي] صالحا[ عمال إن«و »استعمالھا لتالفي القوة إظھار] «مثل] (LYAUTEY) لیوطي المارشال لدى المحببة الصیغ إن: «لیةالتا الشھادة -الفرنسي
 عندما ضده تمردت للسلطان وفیة قبائل أن ھي الكبرى المفاجأة إن. رمق آخر إلى استقاللھم عن الدفاع على مصممین سكان على بالتمام تطبیقھا یمكن ال

 كانت إذا« ویضیف. »عدیدة مناسبات في تمردت أن لھا سبق التي القبائل بعض وعناد مقاومة من أكبر وإصرار أقوى، بمقاومة وواجھتْنا الحمایة، أدخل
 المقاومة وسائل كل استنفاذ بعد إال قوتنا أمام یتراجعون كانوا ما خصومنا كون عن ناتج فذلك بالفشل، علیھا محكوما السیاسة الشؤون مدیریة مجھودات
 عندما وخطبائنا لكتابنا نقرؤه أو نسمعھ ما حقا، والمضحك المحزن لمن إنھ: ھذه (BUGEAUD) بیجو المارشال أقوال ذھني في ترد ما وكثیرا. لدیھم المتوفرة

 ولقد. شك بدون وسام جمیل ھذا. حضارتنا ومزایا تقالیدنا بلطف یحسون العرب نجعل وان خصومنا، الجتذاب كوسائل صالحة أسالیب باستعمال ینصحوننا
 العاطفي كالمنا على یردون أشداء مقاتلین إال أمامنا یترك وال منھ، نقترب عندما بالفرار یلوذ شعب مع العمل ما لكن شخص، أي من أكثر شخصیا جربتھ

 .«النار؟ بإطالق
 

 :(DRIAULT) ْدِریُولْ  مؤرخال كتب «XIX القرن نھایة في واالجتماعیة السیاسة المشاكل« مؤلفھ وفي
 

 عدة اآلن لحد وقعت ذلك، وبسبب. المتحدة والوالیات األوروبیة الدول طرف من األرض وجھ على المستقلة البلدان كل احتالل تم األخیرة، السنوات خالل»
 الدول وإن إذن، باالحتالل اإلسراع یجب. القریب لالمستقب في فظاعة أكثر انفجارات تباشیر سوى لیست والتي النفوذ، مناطق في التغییرات وبعض نزاعات

 لھذا. القادم القرن في األساسیة األحداث احد سیشكل والذي للعالم الھائل االستغالل في المشاركة وعدم أبدا، نصیبھا تسلُم عدم لخطر معرضة تتزود لم التي
 ألواخر بروزا األكثر الممیزة السمة تشكل التي لالمبریالیة الممیزة الستعماريا التوسع حمى األخیرة، اآلونة خالل وأمریكا، أوروبا على سیطرت السبب
 خالل ُشیدت التي لإلمبراطوریة النسبیة األھمیة فإن العالم، في الكبرى واألسواق للثروات المسعور القنص ھذا ومع للعالم، التقسیم ھذا مثل ومع .XIX القرن
 كلھ العالم في سائدة لیست مصیرھا، في تتحكم والتي أوروبا في السائدة الدول وإن. شیدتھا التي األمم أوروبا في تلھتح الذي الموقع مع تتناسب ال XIX القرن
 للدول النسبیة المكانة على انعكاس بالتأكید لھما سیكون مجھولة، زالت ما ثروات على االستیالء في واألمل االستعماري، النفوذ أن وبما. الشكل بنفس

 في فأكثر أكثر الظروف ھذه تغیر سوف نفسھا، أوروبا في السیاسیة الظروف اآلن غیرت التي -شئتم إن االمبریالیة– االستعماریة المسألة فإن ،األوروبیة
 .«المستقبل

 
 ...«الرأسمالیة مراحل أعلى االمبریالیة« مؤلفھ في الفقرة ھذه أورد الذي لینین، ویضیف

 
 تمثل والزیادة. مربع متر كیلو ملیون 65 إلى 40 من المستعمرة المساحة ارتفعت إذ ،1876 بعد ھائل بشكل الكبرى الست الدول مستعمرات تضخمت لقد»

 أیة تملك دول ثالث تكن لم 1876 سنة وفي). مربع متر كیلو ملیون 16.5( المستعِمرة الدول مساحة عن ونصف واحد بزیادة أي مربع، متر كیلو ملیون 25
 كیلو ملیون 14.1 مساحتھا تبلغ مستعمرات األربع الدول لھذه كان 1914 سنة وفي. تقریبا مستعمرات لھا تكن فلم فرنسا وھي الرابعة، لةالدو أما مستعمرة،

 توسیع مستوى على التفاوت وإن. نسمة ملیون 100 حوالي سكانھا عدد ویبلغ النصف، تقارب بنسبة أوروبا مساحة من أكبر مساحات أي مربع متر
 من حصلت قد فرنسا أن وجدنا السكان، وعدد المساحة حیث من كثیرا تختلف ال دول وھي والیابان، وألمانیا فرنسا مثال قارنا فإذا جدا، كبیر مراتالمستع

 أیضا، فرنسا كونت قد المالي الرأسمال مقادیر حیث من لكن،. مجتمعتین والیابان ألمانیا علیھ حصلت ما أضعاف ثالثة نحو) المساحة حیث من( المستعمرات
 .«مجتمعتین والیابان ألمانیا من أضعاف بعدة أغنى المذكورة، المرحلة بدایة في

 
 رماال كانت منھا 250000 مربع، متر كیلو 300000 حوالي تسلمت بحیث الھائلة، الغنیمة ھذه كل من الفتات بعض على إال االسبانیة البرجوازیة تحصل لم

 نصیب إن القول إلى مستعمرینا دفع مما. للتوزیع مربع متر كیلو ملیون 25 أصل من المغرب، من فقرا واألكثر الجبلي جزءال تمثل الباقیة 26000و خالصة
 حراسة كلب اسبانیا تكون أن على یقتصر كان االسباني الدور أن بما صادقة البیانیة الصورة وھذه. المغربي »الضلع« من »عظم« سوى یكن لم اسبانیا

 الصغرى الدول أغلبیة أن المذكور، المؤلف في یقول، حین نفسھ لینین یقدمھ االمبریالیة، مرحلة في االستعماري وجودنا سر مفتاح إن. البریطانیة لالمبریالیة
 حالة في التشدید مع... استعماریة اتفاقیة عقد دون یحول الذي األمر الكبرى، الدول مصالح بین الخ، وتناقض احتكاك وجود بفضل إال بمستعمراتھا تحتفظ ال

 من األخرى الضفة على فرنسا استقرار تالفي في ترغب انجلترا كون إلى استندت الریفیة، السواحل مدرید تراقب أن في االنجلیزیة المصلحة ألن اسبانیا،
 التراب على بریطانیة مستعمرة أمن صیانة أجل من استقاللھ على والقضاء المغرب تجزئة في المشاركة] اسبانیا[ قبول ذلك ویعني. طارق جبل مضیق

 والبقاء الریف غزو أن البدیھي من وكان. االسبانیة الرأسمالیة یُفید قد شيء أي المغربي التراب في یكن لم الریف، مناجم وباستثناء]. طارق جبل[ االسباني
 یتساءلوا أن دون جمعھ إلى االسبان المستعمرون وسارع مخ، بدون ظمبع وباریس لندن ألقت لقد. الھزیل االسباني االقتصاد إلى بالنسبة منھكا یكون سوف فیھ
 أن یمكنھ إذ السیاسیة، األھمیة بعض للریف یُصبح أن الممكن من وكان. كارثة أنھا من برجوازیتنا كشفت وكاستعماریة،. القبیل ذلك من عملیة مردودیة عن

 القرن منذ لعب افریقیا شمال ان القول یمكن المعنى وبھذا. المتوسطیة سواحلنا على انحطاطا ثراألك االجتماعیة القطاعات إلى بالنسبة المیعاد ارض یُصبح
XIX، خالل من الجانب ھذا المذكور، الكتاب في نفسھ، لینین ابرز وفد. ڭاِلیْسیَا إلى بالنسبة أمریكا لعبتھ الذي الدور نفس اسبانیا وشرق األندلس إلى بالنسبة 

 وعندما. العاطلین للعمال اجتماعا وحضرت) لندن في عمالي حي( أند االستد في باألمس كنت«» :(CECIL RHODES) ُروْدس یلسیس االستعماري خطاب
 أكثر واقتنعت سمعت، بما أفكر كنت بیتي إلى عودتي والثناء!. الخبز! الخبز: صرخات ھي كانت الرئیسیة سمتھا متحمسة خطابات االجتماع ذلك في سمعت

 من المتحدة المملكة سكان متن ملیونا أربعین تنقذ لكي أنھ: أعني االجتماعیة، للمسألة حال تمثل إلیھا أصبو التي الفكرة إن... االمبریالیة أھمیةب السابق من
 لتصریف جدیدة أسواق على ولنحصل السكان فائض إلیھا لنرسل جدیدة أراضي على نستولي أن االستعماریین الساسة نحن علینا ینبغي فتاكة، أھلیة حرب

 تُصبحوا أن علیكم أھلیة حرب قیام في ترغبون ال كنتم فإن. َمِعَدة مسألة ھي مرارا، ذلك قلت وقد فاإلمبراطوریة،. ومناجمنا مصانعنا تنتجھا التي البضائع
 .«امبریالیین

 
 الترقیة، سلم تسلق أو خدماتھم سجل لتزیین حربیة أوضاع خلق في والرغبة العسكریین بعض واندفاع لملك، المھدوي الجشع فإن ھذا، إلى باإلضافة

 ووحدة استقالل انتھاك إلى باسبانیا أدت العوامل ھذه كل لفرنسا، االمبریالیة السیاسیة االسبانیة األولیغارشیا على تمارسھ كانت الذي كانت الذي واالجتذاب
 تكن لم مدرید، سرقتھا التي مربع متر كیلو ألف مائة الثالث ألن أقزام استعماریین فةبص االستعماریة القوى من جزءا نشكل أصبحنا وبھذا. المغربیة الدولة
 والنصف لبرلین مالیین والثالثة لباریس، ملیون عشر واألحد القیصریة لموسكو ملیون عشر والسبعة للندن، ملیون وثالثین الثالثة مع بالمقارنة شیئا تمثل

 .ولطوكیو لواشنطن ملیون
 



 المعادي التحریض إن. االستعماریة المغامرات االسبانیة العاملة الطبقة بھا قاومت التي الصارمة المعارضة نفس استعماري لبلد برولیتاریا ةأی تُبدِ  لم
 حیث العشرینات، قدع من األخیرة السنوات حدود وإلى. البرولیتاریة واألممیة للتضامن عملیا ومثاال نموذجا تاریخیا، سیبقى، العمال بھ قام الذي لالستعمار

 الغزو بمعارضة دائما العمالیة والنقابات األحزاب تشبثت عسكریا، المغربي الشعب سحق من والفرنسي االسباني االستعماریین بین التحالف تمكن
 قد الثالثینات سنوات أن من وبالرغم .االسبانیة العمالیة الحركة تاریخ في بطولیة صفحات بذلك ُمسجلة المغربیة، الدولة استقالل عن والدفاع االستعماري،

 داخل األولى المواقع في االسبانیة العمالیة الحركة تضع الحصیلة فإن بعد، یُغلق لم الذي القوس ھذا لالستعمار، المعادیة بالسیاسة یتعلق فیما كبت قوس فتحت
 ذلك، أمكنھما أینما األراضي ضم تحاوالن وفرنسا اسبانیا من كل كانت ،1912 سنة المغربیة السیادة إلغاء شْرعنة تتم أن وقبل. لالستعمار المناھضة الحركة
 فیما األوج بلغ الذي االحتجاج ھذا. ضدھا العمالي واالحتجاج 1909 حرب إلى أدت التي ھي ھذه، النھب عملیات إحدى وكانت. المغاربة مقاومة نبض وَجسَّ 
 لیسمحوا الریفیین مع اتفاق إلى الوصول الممكن من یكن لم أنھ وبما العام، ذلك من یونیو/حزیران یةبدا وفي. لبرشلونة المأساوي باألسبوع ذلك بعد ُسمي

 یولیوز،/تموز بدایة في المغاربة، ھاجم القبیل، ھذا من استفزاز وأمام. المناجم في األعمال حمایة في الجیش شرع إِْكَساْن، في المنجمیة خیراتھم باستغالل
 كافیین، یكونوا لم ھناك الموجودین والضباط القادة من وعشرین والخمسة جندي مائة وخمس ألف الخمسة أن وبما. ملیلیة إلى للجوء ااضطرو الذین الجنود

 الستیاء،ا ھذا ضاعف وما عمیق، باستیاء األنباء ھذه العام الرأي وتلقى. االحتیاطیین وتجنید القناصة من مختلط للواء الفوري اإلرسال نظمت قد الحكومة فإن
 الحیاة في اندماجھم بعد العسكریة التزاماتھم من متحررین أنفسھم یعتبرون كانوا والذین النشیط لالحتیاطي ینتمون كانوا الرجال من مجموعات استدعاء
 للمؤسسات الخاصة لمصالحا عن الدفاع سوى دافع من لھا لیس أن ُمعتبرة العملیات ھذه والمعارضة العمالیة واألحزاب الصحافة فضحت وقد. المدینة

 االتجاه، الملكیة ،»اسبانیا مراسلة« المدریدیة الجریدة أن حد إلى لالستعمار المعادي التحریض جو ووصل. العسكریة للزمرة الَمرقى دور ولعب المنجمیة،
 وبعض السیاسیین من دزینة نصف فباستثناء. المغرب عن الحدیث حتى تسمع أن ترید ال واسبانیا بلد، ضد القتال المستحیل من: «التالیة االفتتاحیة نشرت

 حمالت في وال ضروریة غیر احتالالت أو استفزازات أو مغامرات في یرغب أحد ال العكر، الماء في یصطادون وآخرین الُمضاربین البورصة سماسرة
 وصلنا لقد. المغرب ضد عادلة وغیر شعبیة وال عبثیة بحر نشوب خطر ھناك: «»إلَبَییس« مثل رادیكالیة، أكثر آخرون وكتب. »والمكان الزمن خارج

 مصالح لخدمة المغربي الصفن في أنفسنا نقحم أن واإلجرام العبث لمن إنھ. األجنبیة الدول من متآمرین ید في ألعوبة تُصبح أن حد إلى لیس لكن الحضیض،
 .«المسمومة اإلبر آالف ناوأرواح أجسادنا في تُغرس بأن مخاطرین غالبیتھ، في لنا حتى لیست صناعیة

 
 10 ویوم -(MERIDA) ومریدا برشلونة كتیبتا– 13 یوم في برشلونة في خطیرة أحداث عن وأسفر الجنود، إبحار استحالة إلى األولى اللحظة منذ أدى ھذا كل
 عملیة اعتراض واألطفال النساء من وعةمجم حاولت األحداث ھذه وخالل -(REUS) وِرؤوس XII (ALFONSO XII) والفنس (ESTELLA) استیلیا كتائب–

 فوق والجلوس القطار محطات احتالل أدى حیث مدرید في الشيء نفس وحدث. القتال ورفض السالح إلقاء إلى الجنود دعوة أو بالتظاھر وذلك اإلبحار،
 حسب– منھارة بمعنویات المعركة إلى مباشرة لیدخلوا لیةملی إلى یصلون الجنود كان االنطباع وبھذا. المحطات من الجنود قطارات خروج استحالة إلى السكة

 .البالد عبر نقلھم خالل أو اإلبحار موانئ في وقعت التي األحداث جراء من -(MOLA) موال الجنرال
 

 االحتالل جیش اضطر مما 20و 18 یومي بقوة ھجموا لكنھم. المغاربة یھجم أن دون عادي بشكل یولیو،/تموز من عشر السابع إلى التاسع من األیام ومرت
 ودون بسیطة بولیسیة بعملیات یتعلق األمر بأن انطباعا تعطي أن حرجة، وضعیة في كانت التي ،(MAURA) َمْوَرا حكومة وحاولت. التراجع من المزید إلى

 عام رأي لطمأنة ذلك إخفاء إلى سعى فقد قاسیة، حرب مواجھة االستعماري الجیش على أن توقع مورا أن من وبالرغم. الطرق قُطاع بعض ضد كبرى أھمیة
 حامیة للقناصة المختلط األول اللواء بینھم من االحتیاطیین، من المزید إرسال سوى بد لھ یكن لم الذي مورا فضحت المذكورة المعارك أن غیر. للغایة ھائج

َ  الَسْ  كتائب رحیل معارضة حد إلى 21 یوم وصل الذي الشعبي الغضب وانفجر. مدرید  وذلك بالقوة، (FIGUERAS) وفِیِڭیَراسْ  (LAS NAVAS) فاسنا
 »واألسود األبیض« جریدة أن حد إلى الجدیدة األخبار خلفتھ الذي االنطباع ووصل. عنیفة معارك جدید من وقعت 27و 23 یومي وفي. القطار عربات بفصل
 بشبھ فیھا أسمھا وال الریف في مناجم نملك ال الذین نحن نطرحھا التساؤالت ھذه إن األخیر؟ اللواء سیكون فھل ،�ملیلیة إلى آخر لواء رحل لقد� كتبت

 تصمیمنا حین وإلى. استعمارھا ویمكن مزروعة غیر األرض فراسخ من الكثیر وشاھدوا اسبانیا، عبر الشيء بعض جالوا الذین أیضا یطرحھا كما. الجزیرة
 على الھجوم[ كذریعة الریف في العمال بعض على النار إطالق ویظھر. واحد جندي حیاة یساوي ال الریفي الُصبار نبات كل أن نعتبر دارنا، استعمار على

 اڭلسیاس بابلو حذَّر التاریخ، نفس وفي. لالستعمار معادیا جدیدا سلطانا المغرب اختار الذي الوقت في التوسع، في الرغبة ھو الحقیقي الدافع ألن] الریف
(PABLO IGLESIAS) أحد یفضل أن الغریب أو الصعب من یكون لن: «قائال إِِدنْ  لوكس بمسرح عقد تجمع في االسباني، العمالي االشتراكي الحزب زعیم 

 االسبانیون بھا دافع التي الشجاعة بنفس وطنھم عن یدافعون أناس لتقتیل الذھاب بدل بالخنجر سامیة سیاسیة شخصیة أیة أو وزیر طعن االحتیاطیین الجنود
 إطالق وبدل. الوسائل كل باستعمال الحكومة محاربة ویجب. المغاربة ولیس االسباني الشعب عدوة ھي الحكومة غن الحالة، ھذه وفي. 1808 ةسن وطنھم عن

 ..«ضروریا ذلك كان إذا العام اإلضراب العمال یعلن وسوف المسؤولین على تطلقوھا أن یجب الشعب، على النار
 

 اإلنتاج لنظام حتمیة نتیجة الحرب لكون اعتبارا: «التالي الملتمس على صادق الذي االشتراكي للحزب الكطالنیة فیدرالیةال مؤتمر انعقد التاریخ، نفس وفي
 یحتج التجمع فإن البرجوازیون، یُعلنھا التي الحرب یخوضون الذین وحدھم ھم العمال أن حیث الجیش تجنید في االسباني للنظام أیضا واعتبارا الرأسمالي،

 :ةبصرام
 

 .المغرب في االسبانیة الحكومة تصرف ضد-1
 

 تمكینھم عن عوضا كتفیة وأطواقا أوسمة بتسلیم وذلك وأبنائھم وزوجاتھم االحتیاطیین الجنود آالم یُِھنَّ  الالئي االرستقراطیة سیدات بعض ممارسات ضد-2
 .األسرة رب غیاب منھا حرمھم التي العیش وسائل من

 
 فرق تكوین یمكن حین في الھالل، على الصلیب بانتصار مكثرتین غیر العموم، على المواطنون، وھؤالء الحرب، إلى لإلنتاج ینمفید مواطنین إرسال ضد-3
 .شيء في البالد ینفعون وال منازل وال عائالت بدون كونھم عن فضال الكاثولیكیة الدیانة انتصار في مباشرة مصلحة لھم الذین والكھنة الرھبان من

 
 .الحرب ضد الجماھیر احتجاجات لیتصدروا البرلمانیة حصانتھم یستغلوا لم الذین الجمھوریین النواب فموق ضد-4

 
 التام االستقالل على الحفاظ في المغاربة حقوق احترام على الحكومة اإلرغام العام اإلضراب إعالن إلى اضطرت ما إذا قواه كل بحشد الطبقة أمام یلتزم

 .«لبالدھم
 

 تنظمون بینما: «صیحة تحت القواعد من منطلقا برشلونة في تقدم قد شنھ أن غیر أغسطس،/آب شھر خالل اسبانیا مجموع في العام لإلضراب الدعوة وتمت
 ذلك یولیو،/تموز في أسبوع آلخر الدامیة األحداث إلى اإلضراب وأدى. »الحرب خوض على المواطنین یجبرون العسكر فغن سیاسیة مھرجانات انتم



 5000: للعمال الواسعة واالعتقاالت مناضلین 110 على باإلعدام والحكم (FERRER) فیریر الفوضوي المفكر باغتیال أوجھا بلغت والتي المأساوي، عاألسبو
 خیرونة في 300و (TARRAGONA) طراغونة في 1000و (SABADELL) صبادیل في 1200و (MATARO) مطارو في 1700و برشلونة في

(GERAONA). االنتصارات إال الھزیمة ھذه تتجاوز ولم الڭروڭو، جبل سفوح على الذئب وھدة في كبرى بھزیمة االحتالل جیش ُمني الوقت نفس وفي 
 وقتلت،. المغاربة نصبھ كمین في بكاملھ القناصة من فیلق سقوط إلى العسكریین القادة قصور أدى لقد. 1921 سنة أعرویت وجبل أنوال في للمغاربة البطولیة

 واعترف .(GUILLERMO PINTOS) بنتوس ِڭیِّْرُمو الجنرال یقودھم، كان الذي العسكري القائد فیھم بما العسكریة الوحدة لھذه المكونة العناصر كل با،تقری
 إال (VICTOR RUIZ ALBENIZ) ألبینیس رویس فیكتور مثل االستعماریین، الصحفیین بعض یعترف ال بینما حتفھم، لقوا اسباني ألف حوالي أن الحرب وزیر
 .االسبانیة الصفوف في األرواح في خسارة 300 بزھاء

 
 في الموجودین الجنود عدد تقدیر ویمكن. عسكریة تعزیزات إلرسال مدرید منھ واستفادت الخریف، بدایة حتى الھدوء من قوسا المدویة الھزیمة ھذه فتحت
 21 یوم العملیات واستأنفت. المدینة ضواحي عن المغاربة إلبعاد الڭروڭو جبل احتالل الحكومة وقررت. جندي 40000 بحوالي الصیف نھایة في ملیلیة
 25 یوم الناظور واحتل الجنوب نحو بسرعة الجیش وانتقل. األحد سوق التالي الیوم في واحتل ملیلیة، شمال شڭار بني قبلیة ھوجمت عندما سبتمبر/أیلول

 داعیة لنا یقدمھا االسباني، الجیش بھا تصرف التي الكیفیة معالم إن. سبتمبر/أیلول 29 یوم علیھ االستیالء تم يالذ الجبل تطویق إلى أدى مما 27 یوم وسلوان
: المغرب حرب علیھ تكون أن یجب لما قلیال، إال منھ یُستفد لم وإن معبرا، درسا تشكل العملیات ھذه« أن یكتب حین شھرة االسباني االستعمار دعاة اكبر من

 ھو الخضوع موضوع في للتباحث األول والشرط. المطامیر أو المحصول مصادرة أو وإتالف القرى بإحراق المادیة مصالحھم في بضربھم متمردینال معاقبة
 .«السكان ذوایا من للتأكید رھائن واحتجاز الحربي العتاد تسلیم

 
 النتائج وذات والمتیسرة الوحیدة السیاسة ھي والترھیب الترغیب سیاسة إن«: التالیة االفتتاحیة العھد، ذلك في االستعماریة الجرائد إحدى أیضا ونشرت
 المحترمین اسبانیا ممثلي لقیادة انصاعوا إذا إال علیھ الحصول یمكنھم ال دیارھم، أمن أن یدركون الجھالء القوم ھؤالء تجعل أن یمكنھا والتي العملیة،

 .«[السكان[ الجتذاب ناجعة وسائل یشكالن الجزاء، وبعده البدایة في العقاب: كقاعدة والعقاب الجزاء إن. اسبانیا في عمیاء ثقة ووضعوا
 

 اإلنزال ومشاریع الحملة في االستمرار خطط وإن. الحملة ھذه نھایة نوفمبر/الثاني تشرین أواخر في الڭروڭو جبل جنوب الواقعة المرتفعات بلوغ سجل لقد
 .األراضي لتلك المطلق والجھل االسباني الشعبي واالحتجاج الضاریة المغربیة قاومةالم أمام عنھا التخلي تم قد الحسیمة في

 
 یشرقن كن األغنیة ھذه ینشدن كن اللواتي والفتیات الڭروڭو على االستیالء من خطیبي ینتھي حتى الزرقاء رابطتي أضع وال شعري أمشط وال اغتسل ال

 .طویال یدوم لن فرحھن أن إال فرحا
 

 سبیل ستتعرض التي الرئیسیة الثالث العراقیل ستشكل جیشنا، أھلیة وعدم االسبانیة للبرولیتاریا الحازم واالحتجاج المغاربة، لدى القوي وطنيال الحس إن
 تكون لن تيال المغامرات ھذه من واالنسحاب مفید، درس استخالص االسباني االستعمار بوسع كان لقد. 1909 سنة التوسع في ورغبتھ االسباني االستعمار

 ستتضاعف سابقا المذكورة الثالثة الفرامل فإن النحو ھذا وعلى. عنھا غنى في ھم من على حمایة فرض محاوال التمادي فضل ذلك ومع للھزائم، مصدر سوى
 أحداث درس إن. المغربي عبالش استقالل احترام في بجدیة ستفكر البارز، االستعماري ،(PRIMO de RIVERA) ریفیَرا بریُمودي دیكتاتوریة أن حد إلى

 الجھاز من وقصورا وفسادا تعفنا اقل عسكري جھاز من بد ال المغربي الشعب ولسحق. ذلك یستطیع من بل یردي من استعماریا لیس أن ھو كان 1909
 أن كیف تفھم أن تستطیع ال أنھا 1911 برأكتو 11 یوم أكدت السكرتاریة، بمعاداة اتھامھا یسوغ ال التي »س.ب.أ« وجریدة. آنذاك االسباني للجیش العسكري

 أوروبیة جیوش توقیف یمكنھم كفئة، لقیادة أو المالئمة للعُدة یفتقرون والذین عصري تنظیم على یتوفرون ال الذین ،5»الموروس« النظامین غیر الجنود
 ولتفسیر الحرب، إلیھ آلت الذي المأزق لتفسیر بصعوبات صطدمونی العسكریون القادة وكان. مناسب بشكل ومجھزة التنظیم جیدة التدریب، حسنة أنھا یُفترض

 دائما وسیطرحھا ویطرحھا ُطرحت قد كانت جدیدة، غیر تساؤالت إنھا. الضروریة القمعیة المھمة مستوى دون مازالت االحتالل جیوش كون سبب
 كثیرا استثمروا الذین أحد وھو– (ROMANONES) رومانونیس كونت جعل ما واالمتداد والحدة البعد من. الشعبي لالحتجاج وكان. نوع كل من المضطِھدون

 حد إلى اإلشاعة ھذه تصدیق وقع بأنھ یعترف -الشخصیة مصالحھ لحمایة تتم العسكریة األعمال تكون أن بإصرار ینفي والذي المغرب، مناجم في المال من
 في دعائیة للحظة الحالیة الساخرة المحاكاة نوع من إنھ. الكونت أمالك حمایة أجل من نیموتو الجنود أن یعتقدون كوادالخرا في الضخمة مزارعھ فالحي أن

 .بجدیة ولكن ،»الكونت سعادة یا یحترق لك شیئا إن یحترق، الجبل إن: «التلفزة
 

 التي لألخطار تنبؤیة ونبرة مستقبلي بأسلوب رتوأشا فضحت حینما والملكیة، الرجعیة ،»اسبانیا مراسلة« المذكورة الجریدة استنتجتھا قد المنطقیة النتیجة إن
لَ  المغرب باحتالل ما مشكل حل من سنتمكن أننا یُدرك البلد كان إذا: «المغرب غزو للملكیة یحملھا أن یمكن  أننا یعلم أنھ بما لكن امبریالیة، سیاسة لتَحمَّ

 متر كیلو 100 أو 30 أو 20 أو 10 واحتلوا ملیلیة من خرجوا جنودنا أن لنفترض. لھایتقب ال البلد فإن ماذا أجل ومن لماذا نعرف أن دون المغرب إلى ذاھبون
 إلیھا الحاجة أمس في نحن ملیون مائة نحو تبذیر أجل من یكن لم إن شيء، ال أجل من قطعا،. شيء ال أجل من إذن لماذا؟ لكن. اآلن محتلة المساحة تلك وأن
 النار إطالق نسمي عندما السخریة سنثیر المائة وللمرة ارتباكنا، أخرى مرة وسنبین آخرون، وسیُرقى الجنود، بعض سیموت. ھناك لشيء تصلح لن بینما ھنا

 الضباط وعدد العقداء، عدد یفوق الجنراالت من عددا سنبعث. مواجھة معركة والقتال قتاال، االستكشاف فصائل ولقاء حربیة، عملیة والمناوشة مناوشة،
 بأداء[ الُمكلف وأموال الشغب دماء: واحد بشيء سنظفر أننا ھذا كل وحصیلة. األفعال من أكثر والمشاریع الحقائق، من أكثر الوعود نإ. الجنود عدد سیفوق

 .[الضریبة
 

 التي الحكومات وعلى ن؟تكو أن یُراد ما ولیست علیھ ھي ما األمور كانت إذا للسخریة مثیرة بأوھام أنفسنا نخدع لماذا ھذه؟ ھي الحقیقة كانت إذا الكذب ِلمَ 
 یعني المغرب إلى الذھاب إن. إلیھ الذھاب عدم من مرة ألف أخطر سیكون المغرب إلى الذھاب إن. ذلك ینسوا ال أن یملكون الذین الملوك وعلى تحكم،
 «والملكیة األمة یُناسب المغرب إلى الذھاب أن یعتقدان والوطن الملك جعلت لو مما أفضل والملك الوطن أخدم ذلك أقول وعندما. الثورة
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 الثاني الفصل
 

 30 في رسمیا أقیمت قد -السكان من مالیین خمسة من أزید مع مربع كیلومتر ألف 450- تقریبا المغربي التراب مجموع على الفرنسیة الحمایة إن
 وُوقعت السلطان مع اتفاقیة إعداد تم 1912 نوفمبر/الثاني ینتشر وفي. السكان من ألفا 750 مع األراضي من %5 إال السبانیا یبق ولم. 1912 مارس/آذار

 تحول والذي نفوذھا منطقة الوقت ذلك حد إلى ُيُ◌شكل كان ما بخصوص اسبانیا والتزامات حقوق االتفاقیة ھذه وتحدد. 1913 مایو/أیار في بمراكش رسمیا
 إلى باإلضافة والثالثین، الستة بنوده وفي. للمغرب حمایتھا في اسبانیا والتزامات حق علیھ ارتكز الذي القانوني السند االتفاق ھذا شكل لقد. حمایة منطقة إلى

 الوظائف نفس یمارس الذي الخلیفة، اختصاص من حمایتنا منطقة وحكم إدارة أن االتفاق یُحدد تفسیریتن، وخریطتین فاس-طنجة الحدیدیة السكة حول ملحق
 إدخال أجل من منطقتھا في المغربیة الحكومة ومساعدة األمن على الحفاظ مھمة السبانیا وتعود. منطقتھ في السلطان بھا یحظى التي الصالحیات بنفس ویتمتع

 اسبانیا وتقدم. القائمة القوانین وتغییر الجدیدة القوانین سن أجل ومن تحتجھا، قد التي والعسكریة والقضائیة والمالیة واالقتصادیة اإلداریة اإلصالحات كل
 قرارات مراقبة حق السبانیا أعطي كما. االسبانیة الحكومة موافقة دون إقالتھ تتم أن وال مھامھ، مزاولة في یستمر أن ال الذي الخلیفة لمنصب شحینالمر

 .الخاص تشریعھا من مستوحى قضائي تنظیم وإقامة المغربیة السلطة
 طرف من البالد لحكومة المطلق االحترام انعدام ھي التنفیذ، حیز تضعھا التي تشریعاتنا كل وروح الحمایة، اتفاقیة روح أن األولى، الوھلة منذ البدیھي، من

. االستعماري اإلخراج مدراء یوزعھ كان دور وھو المھزلة، ھذه في الرئیسي بالدور الخلیفة ویضطلع وھمي، ذاتي استقالل في وحصرھم أنفسھم المغاربة
 المحددة المنطقة داخل الوھمیة اإلدارة مھمة في الخلیفة تساعد أھلیة إدارة تنظیم: ھما بجانبین باالعتناء ملزمة نیااسبا أصبحت] المسرحي[ العرض لھذا ووفقا

 العدالة وإقامة واألمن، النظام على الحفاظ في والمساھمة المعنیة المغربیة السلطات قرارات في بالتدخل مكلفة اسبانیة إداریة ھیئة وتنظیم المعاھدة، بموجب
 .محددة ظروف في واألھلیین المحمیین واألجانب االسبان الرعایا إلى بالنسبة

 وحاشیة الخلیفي المخزن ھي حكومة مھامھ في وتساعده السلطان یمثل كان األمیر سمو لقب یحمل خلیفة طرف من قلنا، كما محكومة، المنطقة كانت لقد
 أو قرى عدة أو قریة وتضم ذاك أو الحد ھذا إلى تتسع قد محددة منطقة إدارة مسؤولیة تتحّمل كانت التي القیادات بواسطة تتم فكانت المناطق إدارة أما. خلیفیة
. باشا لقب إذن یحمل كان الذي المدینة لعامل بالنسبة األمر وكذلك باشویة تسمى كانت السلطة تلك فإن قائد قضاء في مدینة توجد كانت وعندما. مغربیة قبائل
 .المدن أو القرى ھذه في العدالة إقامة مھمة یتولون قضاةال أو القواد وكان

 لمواقع العام الحاكم الوقت نفس وفي الحمایة منطقة في اسبانیا ممثل وھو سامٍ  مفوض یرأسھا كان فقد االسبانیة اإلداریة بالھیئة یتعلق فیما أي الواقع، أما
 على أو المركزي تمثیلھا مستوى على سواء الخلیفة الحكومة واستعمال تحریك المعنى، بحصر ،یتضمن واإلدارة المراقبة جھاز وكان. وملیلیة سبتة سیادتھا،
 .استعماریین بموظفین القضائي للتنظیم وإطارا بھا للعمل المغاربة یَُؤھَّلُ  التي المصالح في االسبانیین التقنیین نشاط یشمل كان كما والمحلي، الجھوي الصعید

-االسبانیة االتفاقیة على المصادقة تكن لم التاریخ ذلك وفي. 1913 فبرایر/شباط 27 في الصادر الملكي المرسوم ھو حمایتنا لتنظیم األساسي النص إن
. االستعماري نشاطنا ممارسة تحضیر في قدما للسیر المناسبة اإلجراءات اتُّخذت قریبا، تتم سوف المصادقة أن فكرة إلى استنادا لكن بعد، تمت قد الفرنسیة

 الفرنسیة المنطقة على الحمایة إقامة وجھت التي العامة األفكار على إداریة، سوابق لھ تكن لم الذي االستعماري، نشاطنا یرتكز أن المنطقي من كان قدو
 بوظیفة منصبھ یرتبط الذي لسبتة العام للحاكم تابعة مؤقتا الحمایة منطقة جعل: ھي األساسي النص لذلك األساسیة البنود وكانت. تونس وعلى بالمغرب
 ثالث أْنِشئَتْ  العام الحاكم ولمساعدة. لالحتالل وحدة إعطاء ھو والھدف استعمارنا، منطقة في القائمة والعسكریة القنصلیة السلطات وبكل السامي المفوض
 :مدنیة مندوبیات
 .البولیسیة مراقبتھمب وبالخصوص باألھلیین یتعلق ما بكل ستتكلف التي األھلیة الشؤون مندوبیة ھي األولى،
 األشغال من األدنى بالحد والقیام الغازیة، للحملة والثروات األراضي أجود باختیار وتتكلف. المنطقة في المادیة المصالح تنمیة اجل من مندوبیة الثانیة،

 .اإلستراتیجیة الناحیة من الضروریة والبرق البرید مصالح وتنظیم العمومیة،
 القلیلة الثروة ونھب بالضرائب المغاربة كاھل إثقال اسمھا، ذلك على یدل كما مھمتھا، وكانت. واالقتصادیة والضریبیة المالیة تفاقیاتاال مندوبیة ھي الثالثة،

 الضروریة تالتسھیال كل الجدیدة الھیئات من سیتلقون أنھم على لھم التأكید مع المحتلة، المنطقة في االستثمار على الرأسمالیین حث ووقع. یملكونھا التي
 سیؤدي المفروضة الضرائب استخالص أن توقع مع بالمغرب العمل عنوان تحت المیزانیة في 12 الفصل أحدث النفقات ھذه كل تغطیة أجل ومن. ألعمالھم

 .تدریجیا المصاریف ھذه تخفیض إلى
 والتي ،1913 ابریل/نیسان 24 في والصادرة والحرب اإلدارة حول الملكیة األوامر وأھمھا األولي، للعمل ومكملة مختلفة جوانب مراسیم عدة نظمت لقد

 وسبتة ملیلیة احتفاظ مع عسكریة لمناطق مماثلة العامة القیادات أصبحت ذلك وبمقتضى. السامیة المفوضیة بمھام تتعلق أكثر ملموسة توجیھات تتضمن
 لسبتة، العامة القیادة مع موحدا قلنا، كما یبدو، كان السامي المفوض منصب كون نم وبالرغم. االتصال لصعوبة اعتبارا الذاتي االستقالل من بشيء والعرائش

 النشاط یدیھ بین یتركز الذي السامي، المفوض یكون أن مع یتعارض ما تتضمن التوجھات ھذه تكن لم ذلك، عن وفضال. نھائیا فصلتھ قد التوجیھات ھذه فإن
 .(ALFAU) أَْلفَاوْ  الجنرال ھو المنصب ذاھ في ُعین من وأول. مدنیا والسیاسي، العسكري
 في كانت، السامي المفوض سلطة ألن وذلك المتمردة، المناطق احتالل وجھ في كبیرة عرقلة آجال، أم عاجال الذاتي، واستقاللھا القیادات وجود وسیشكل
 تشكل مدرید حكومة تجاه المزدوجة التبعیة كانت ذلك إلى إلضافةوبا. تنسیقھا دون قمع بعملیات یقومون كانوا منطقة كل جنراالت إن حیث صوریة، الحقیقة
 كانت العرائش منطقة كون خاصیة مع الوزارتین، من واحدة بكل تتعلق كانت التي القضایا في الحرب ولوزارة الخارجیة لوزارة التبعیة: مریبا عنصرا
 الغزو وجھ في عائقا تشكل والتي النظام، لھذا الكبیرة العیوب من وبالرغم. طنجة في اسبانیا مفوضیة خالل من الخارجیة وزارة مع بعالقات مرتبطة

 وجبل أنوال في الكریم عبد انتصارات بعد إال تغییر أدنى یقع لم األولى، اللحظة منذ واحدة ھیئة ید في العمل مركزة ضرورة إدراك من وبالرغم العسكري،
 .والمستعمرات للمغرب عامة مدیریة في یتمثل فقط المغربیة للشؤون یتفرغ إداري جھاز خلق فكرة بروز إلى االستعماریة الكوارث ھذه وأدت. أعرویت

 أنھم یبدو ال] المغاربة[ المستقبل ُمْستَْعَمِري أن وبما. االستعماریة الحمایة فرض من للتمكن األراضي حیازة أوال یجب إذ. ورق على حبرا بقي ھذا كل أن بید
 وجبالة الریف سكان أن وبما. بالمغرب االسباني لالستعمار المباشر التدخل بدأ النحو ھذا وعلى. السالح بقوة االسبانیة السلم فرض زمالال من أصبح موافقون،

 الوطني اللھماستق عن دفاعا جدیدة حربا المغاربة وخاض. البندقیة وامتشاق جانبا المسرحیة المؤثرات وضع من بُدّ  یبق فلم الحمایة مھزلة في التمثیل رفضوا
 إلى البالد تقسیم مع إجرامیة، بطریقة الحمایة تصور إن. الشعوب لالضطھاد العالمي التاریخ في وإجرامیة عبثیة االستعماریة األعمال أكثر من عمل ضد

 فاس، انتفاضة كانت وإذا. المحتل لبلدا تقسیم مضاعفة یقتضي كان الثقافي، والمستوى االقتصادي والتطور اللغة حیث من جذریا تختلف لدول ستُسلَّم مناطق
 على الرسمي التوقیع سبق قد االسبانیة، المنطقة في الریفي الشعب فعل رد فإن االستعماریة، القوى فرضتھ الذي القرار معرفة فور اندلعت قد رأینا، كما

 ھاجم أغسطس/آب من والعشرین الرابع وفي. الغزاة ضد مقدسةال الحرب أو الجھاد إلى نفوذ، لھ مغربي وھو أمزیان، محمد دعا 1911 صیف ففي. التقسیم
 قمم في الشُعَل وكانت معركة، نشوب إلى الھجوم تكرار وأدى. مخططات برسم یقومون كانوا والذین األركان لقیادة التابعة الطوبوغرافیة اللجنة أعضاء أتباعھ
 نھر ضفاف على ضاریة معارك دارت سبتمبر/أیلول وبدایة أغسطس/آب نھایة وفي. اللیلة تلك في المقدسة للحرب النداء صدى وتُكبِّر تُعزز الریفیة الجبال
 ضد الحمالت تصعید إلى اسبانیا، في أدى قد األخیرة، الحرب انتھاء على شھور بضعة إال تمض لم الذي الوقت في الجدیدة، الحرب ھذه خبر وإن. الكرث

 العمل تعلیق ھو َكنَاِلیَخاسْ  رد كان الوضع، ھذا وأمام. الریفیین الوطنیین مع تضامنا عام إضراب لشن جدیدة محاولة وتمت الحرب، وضد الحكومة
 مع واصطدمت المتوسط، األبیض باتجاه الشمال نحو یجري الذي الكرث، نھر االحتالل قوات قطعت أكتوبر/األول تشرین بدایة وفي. الدستوریة بالضمانات

 من ملیلیة في معاصرة االحتالل قوات وأصبحت المعاكس، االتجاه في جدید، من النھر وعبور التراجع على أرغمتھا التي أمزیان) قتال وحدات( َحْرَكَ◌ة



 فمع ذلك، من وبالرغم. دیسمبر/األول كانون منتصف في أیام خمسة دامت معركة بعد الحصار فك االستعماري الجیش استطاع وحداتھ، تعزیز وبعد. جدید
 تعترض كبرى صعوبات وكانت الالزم، من أكثر ممتدة] الجبھة[ خطوط كانت لقد. مثیل لھ یسبق لم بشكل خطیرا ملیلیة حول اسبانیا وضع كان 1912 بدایة

 15 یوم مصرعھ لقي نفسھ أمزیان الزعیم أن حیث االسبانیین ساعد قد الحظ لكن. معادیة مناطق عبر األمامیة المواقع لتموین اإلمداد وحدات وصول
 أنھا غیر أكتوبر،/األول تشرین 18 یوم الحسیمة في اإلنزال محاولة مرة، وألول تمت، الحملة ھذه خالل أنھ نبرز أن بد وال. المعارك إحدى في مایو/أیار

 كل توجیھ إلى القائد ھذا قدانف وأدى. الساحل حصنت التي األخرى الساحلیة والقبائل وبِقِّیوة وریاغل بني قبائل بھا واجھتھا التي الضاریة المقاومة أمام فشلت
. األخیر العقد في بالده في االستعماري للتدخل معارضتھ عن واضحة دالئل أعطى أنھ لھ سبق الذي األطلنطیة، المنطقة عامل الریسوني أحمد إلى األنظار

 MAC) لین ماك االنجلیزي، (HARRIS) ھاریس لییناالمبریا العمالء واحتجز الحفیظ، عبد للمولى ومؤیدا العزیز عبد للسلطان معارضا الریسوني وكان
LEAN) ،وبیردیكاریس االسكوتالندي (PERDICARIS) ،مبالغ وأداء اإلنقاذ مساعي في التدخل على المتحدة والوالیات انجلترا حكومتي ُمرغما األمریكي 

 حر مغرب عن یدافع وكان الدولیة، السیاسة على واطالع بشعبھ، میقةع معرفة وعلى التبصر شدید الذكاء، متیقظ سیاسیا الریسوني كان لقد. اجلھم من ھامة
 الضغط بین الجمع المغاربة على یجب ولذلك محض، عسكریة بمقاومة للغزاة التصدي الصعب من أن یعتبر كان أنھ بید. أجنبیة وصایة أیة بدون ومستقل
 صعید على ساحق االستعماري التفوق أن تبین كانت ألنھا وزنا حججھ زیدت ازغنغان في أمزیان وموت ھزیمتھ وكانت. العسكري والضغط السیاسي

 وإن. االستعمار] قوى[ تقدیر في مبالغة إلى باإلضافة الصراع في المغربي الشعب مساھمة من خوف التحلیل، ھذا عمق في ویوَجد. العسكریة اإلمكانیات
 ال سیاسیا واعین یصبحون عندما المغاربة الفالحین أن -منھم واحد والریسوني– الكبار إلقطاعیینا للسادة بینت قد العزیز بعبد أطاحت التي السیاسیة الثورة
رون ببل فقط، االمبریالیین بإدانة یكتفون  التي الھزة تؤدي أن یخشى الریسوني وكان. تام ركود في المغرب یُبقي الذي السیاسي-االجتماعي بالنظام أیضا یُشّھِ
 حصولھا عند تبقى أن یجب التي البالد استقالل على فقط یدافع الوطني ھذا كان لقد. نفسھا سلطتھ سقوط إلى آجال، أم عاجال الفرنسي،-االسباني الغزو أحدثھا

 ةبموازا كان، الریسوني أن إلى أدت العوامل ھذه كل. االحتالل جیوش وصول قبل سائدا كان الذي االقتصادي-االجتماعي الوضع نفس في االستقالل، على
 سیاستنا ضعف بالبداھة یعرف كان االسباني، للواقع یقظ وكمالحظ. یسراه بھ سلمت ما الیمنى بیده رافضا والفأر، القط لعبة اسبانیا ممثلي مع یلعب المعارك،

 ربط قرر ولقد. نھجھا یجب التي السیاسة یخص فیما التنسیق وانعدام جیشنا، وقتالیة استعداد وضعف النھب حرب ضد الشعبیة واالحتجاجات االستعماریة
 تسمح أو جدید من جنودھا إركاب إلى اآلجل، أو القریب في مدرید، ستدفع التي والفوضى األعصاب وحرب لالستنزاف خطة ووضع االسبانیین، مع عالقات
 الرجال یلتھم ومستنقع مطلق سدیم مجرد الحمایة كل جعل في العشرینات، حدود إلى نجح إنھ القول، ویمكن. البحر إلى بھم لإللقاء المناسبة الفرصة بانتظار
 الشعب لمصلحة بل أیضا الریسوني لفائدة وال. االحتالل جیش لصالح یتم لم التغییر ھذا أن غیر الظروف، تغیرت فقد یتمنى، كان وكما. االسباني والمال

 ومن كذلك، سلیمة تكن لم فإنھا حربیة تكن لم إن وضعیة على الحفاظ ومن لمستمرا الكفاح من الثماني سنواتھ إن. الكریم لعبد الوطنیة االنتفاضة إنھا: المغربي
 یقاومھ الریسوني كان الذي االستعمار مرارتھا یذق لم ُمرة ثمارا أعطى ذلك كل بالمغرب، الوطني للفكر الدعوة ومن االستعماریة القوات ونھب جرائم شحب

 .لھ الممث الریسوني كان الذي اإلقطاع أیضا بل فحسب،
 بثالثة ذلك وبعد. معھ للتعامل وأخلصھا الوعود اكبر وأعطاه بودٍّ  (SILVESTRE) سیلفستري الجنرال الریسوني استقبل االحتالل، بدایة من وجیزة فترة بعد

 من لفرقة رخص أشھر، ستة بعد أي ،1912 مارس وفي. االستعماریة األوساط في عمیق استیاء إلى أدى مما مغربي عمیل مائة زھاء باعتقال أمر اشھر
 علیھا تفرض التي الكبیرة الغرامات من القبائل بعض اشتكت السنة، نفس من أغسطس/آب شھر وفي. الغربیة أحد وسوق أصیال باحتالل االسبانیة القوات

 وقع حیث بومعیزة أوالد حادث إلى القبائل ھذهل االستعماریة القوات حمایة وأدت. السبانیا الموالي موقفھا بسبب وذلك العامل إدارة لدن من جدیدة كضرائب
 الحكومة جیوش تھاجم أن المغرب، حامیة السبانیا، یسوغ كیف]: وقال[ سفیرنا لدى بصرامة لالحتجاج طنجة إلى سافر وبمھارة الریسوني، رجال مع صدام

 .االحتالل جیوش مع یشتغلون الذین العرب ابعةومت وتشویھ حبس في استمر حیث أصیال إلى عاد رسمیة اعتذارات تلقى أن وبعد المحمیة؟
 قریة وطلبت منھم، المعتقلین بعض سراح إلطالق دورو 5000 الریسوني طالب عندما عروس ببني بالخالدیین خطورة اكثر حادث وقع ،1913 ینایر وفي

 أیقن وعندما. الریسوني حرس وذخیرة أسلحة ومصادرة معتقلینال كل سراح وإطالق الریسوني قصر احتالل وقع بأیام، ذلك وبعد. سیلفستري حمایة الخالدیین
 وبأسلوب. تازروت في السالح حمل إلى ودعا االسبانیة السلطات مع محادثاتھ آلخر حدا وضع القبیل، ھذا من تعسفا تمنع لم االسبانیة الحكومة أن األخیر ھذا
 الغاضب الریح تمثل أنت الزوبعة، نشكل وأنا أنت: «ینتظره الذي القتال نوع من االسباني راالستعما ممثل سیلفستري االجتماعات أحد في الریسوني حذر بلیغ
 مثل أبدا، مكاني أغادر ال فبینما: وبینك بیني فارق ھناك لكن،. العاصفة تھب وعندئذ. زبدا وانفجر وأثور وأھیج غاضبا، وتھب تأتي الھادئ، البحر وأنا

 « .أبداً  مكانك في توجد ال الریح مثل أنت البحر،
 ینتشر، التمرد وبدأ. أخرى ظروف في لھ سیكون كان الذي من اكبر صدى الریسوني لنداء یكون أن إلى ،1913 فبرایر 19 في تطوان، احتالل وأدى

 كل اجتاحت المقدسة الحرب إلى والدعوة واالتفاقات االجتماعات أن كما لیال الجبال قمم في تظھر الُشعل وكانت باستمرار، البوادي في الغلیان وتصاعد
 لیال تطوان على النار وإطالق المعزولة الھجومات وبدأت. والعائلة والعدالة والتقالید الدین وإفساد البلد لغزو المغرب إلى جاءت اسبانیا أن یُقال وكان. المنطقة

 الریسوني، أنصار ینتشر كیف رأت لما تتخوف مدرید وبدأت. المغاربة طرف من تحریره وقع الھام الجدیدة عین وقع أن كما مأمونة غیر الطرق وأصبحت
 في القیادة یزاولون الذین االسبانیین بین أن یعلم الریسوني وكان. الحرب تالفي قصد جدید من الوطني القائد مع االتصال بربط الفاو السامي مفوضھا وأمرت
 أن حین في السلم، في یرغب ألفاو كان الممكن، الوحید الحل یعتبرھا ألنھ ثمن بأي ربالح یرید سیلفستري كان فبینما. مختلفة آراء ثالثة توجد المغرب
 .XIII ألفونسو مع الثائر لقائد مقابلة إعداد اجل من تعمل وكانت معا، باالتجاھین مكترثة غیر كانت بطنجة السفارة

 في الیوم نفس في وفقدت اللوزیین على 1913 یونیو/حزیران في استولت التي االحتالل، جیوش مھاجمة وواصل االقتراحات ھذه كل الریسوني تجاھل لقد
 في أسیرا 11و جریحا 17و قتیال 16 إلى أدى مما علیھ واستولى الریفیون ھاجمھ الذي (CONCHA) «كونشا الجنرال« المسلّح الزورق الریف ساحل

 95 من طاقمھ ویتكون. رشاشة مدافع وثالثة میلیمتر 42 عیار من مدافع بأربعة حامسل كان أنھ االعتبار بعین نأخذ أن من بد وال. االسبان البحارة صفوف
 وقطعت الكبیر والقصر أصیال ھاجمت أیام وبعد االثنین، ومعسكر فریشكات كدیة موقع العرائش بناحیة ڭرفط بني قبیلة ھاجمت یونیو/حزیران 6 وفي. رجال
 الفاو قدم الواضح فشلھ وأمام. تطوان بإعادة الھدنة عقد الریسوني وشرط. جدید من ھدنة اقتراح إلى اوبألف ذلك وأدى وتطوان، سبتة بین المواصالت بذلك

. ستستمر فالمعارك تغییر، اي یفرض لن 1909 سنة سفاك ،»البطل» (MARINA) مارینا الجنرال تعیین إن. شاغرة السامي المفوض والیة تاركا استقالتھ
 الطیارون كان ،1911 ومنذ. 1918 نوفمبر 19 یوم». 1.ف.م« نوع من اسبانیة طائرة أول المغاربة سیُسقط تطوان من بالقرب المعارك، إحدى وفي

 واألحیاء والمدارس والمستشفیات والممتلكات والمحاصیل والطرق واألسواق الخنادق یقصفون وكانوا المشاة، مع بتنسیق العسكریة العملیات في یتدخلون
 أیضا الھوائیة السفن واستُعملت. الخ الطوبوغرافیة والرسوم الصور ویأخذون الرشاشة بالمدافع المقاتلین یضربون كانوا أنھم كما. نیینالمد والسكان المدینة

 9 لیوم »االمبرسیال« صحیفة وحسب. االسبانیة الحكومة على مألوف غیر عرضا األلمان الرأسمالیین من مجموعة اقترحت التاریخ، نفس وفي. 1909 منذ
 المنطقة داخل االستغالل حقوق كل عن اسبانیا تنازل مقابل الریسوني مع مربح اتفاق إلى للوصول االسبان مساعدة عرضوا فقد ،1913 دیسمبر/األول كانون

. االقتراح ھذا ُرفض وقد. لحمایةا إقامة قبل یحتلونھا كانوا التي الساحلیة المدن من جیوشھم سحب االسبان على یجب االتفاقیة ھذه إلى الوصول وبعد. لفائدتھم
 كانت التي الفرنسیة الجیوش عدد انخفاض ومع. المغرب في یجري كان الذي النشاط تقلص ومعھا األولى األوروبیة بالحرب ،1914 الجدید، العام وجاء

 الریسوني مع للتفاوض التعلیمات وأصدرت یجب، امم أبعد تذھب ال أن علیھا أن مدرید اعتبرت فیھا، المرغوب غیر العناصر من منطقتھا »تُنظف« بدورھا
 8 یوم أقلعي علي ھو مغربیا مبعوثا الریفیین، إبادة سیاسیة غیر أخرى سیاسة نھج في یرغبون ال كانوا الذین العسكریین، من مجموعة واغتالت. أخرى مرة
 بالحمالة توشیحھما تم العاصمة إلى عودتھما بعد لكن. مدرید إلى دتھماوعو وسیلفستري مارینا خلع إلى الحد ھذا إلى وقحة جریمة وأدت. 1915 مایو/أیار

 سام كمفوض (GOMEZ JORDANA) خوردانة غومیس وبتعیین. قدماھا التي للخدمات اعتبارا كریستینا لماریا الكبرى والحمالة فِْرنَاْنُدو للقدیس الكبرى



 بیننا ھوة خلق عدم على یرتكز نھجي إن: «بوضوح موقفھ تجلى لمھامھ تسلمھ وخالل. جبالة ائدق مع اتفاق إلى الوصول في یرغبون الذین موقع یتعزز جدید،
 مقتنع إني. الضروري السیاسي بالعمل لھ التحضیر یتم الدماء سفك بدون نجاح من مسبقا التقین دون حربیة أعمال في المغامرة عدم وعلى المغاربة، وبین
 الحسنة، المعاملة تولدھا التي والمعنویة المادیة الروابط بتلك باألھلیین واالرتباط عنھا، التخلي عدم أن من متأكد وإني. لھا متحمس بھا ومبشر الفكرة بھذه

 بتضحیات الوطن إلزام دون نفوذنا منطقة جھات جمیع إلى الوصول من سیمكننا األرض، نفس فوق تتعایش متجاورة شعوب بین الضروریة والعالقات
 القیام إلى نضطر قد أننا من بالرغم المغرب، في نستعملھ الذي القاموس من انقراضھا على نعمل أن یجب التي الحرب بكلمة النطق ندو ولربما كبرى،

 نحن نعطیھ، الذي الواسع بالمفھوم الحرب إطار في أبدا تدخل ال العملیات ھذه أن بید. منظمة مقاومات على للقضاء آلخر، حین من بولیسیة، بعملیات
 .«الكلمة لتلك سبان،اال

 الوطني القائد تعیین تم االتفاق ھذا وبموجب. 1912 منذ قائمة كانت التي للحرب حدا یجعل الریسوني مع سري اتفاق إلى خوردانة توصل شھرین، وبعد
 أو العرائش ناحیة في سواء عدة اخضاعات في توتمثل بسرعة نتائج یعطي االتفاق ھذا وبدأ. یُخضعھا التي أو یراقبھا التي القبائل على المخزن، باسم عامال،
 أحمد موالي ینھجھا التي الحرباء سیاسة مع متفقة غیر أصبحت التي القبائل ضد مشتركة عملیات عدة أنجزت ابریل،/نیسان وفي. تطوان-سبتة ناحیة

 أنھ عن فضال وسبتة العرائش بین باالتصال تسمح كانت یجیةإسترات نقطة وھو الجدیدة عین فندق مایو،/أیار 24 في االستعماریون، واستعاد]. الریسوني[
 كیلومتر 9.5 بعد على تقع قمة وھي البیوت، ذروة ھوجمت یونیو/حزیران 29 وفي. راس واد قبیلة من ھاما جزءا والحوز أنجرة قبیلة الشمال في یعزل
 حیوي عضو أي تمس لم الرصاصة لكن. بطنھ في خطیر بجرح أصیب أن بعد الموت على فرانكو فرنسیسكو النقیب أوشك المعركة ھذه وخالل سبتة، غرب

 االسبان القتلى من الھائل العدد إلى فرانكو ألضیف الشيء بعض مختلفة زاویة من أو ثانیة بجزء ذلك بعد دخلت الرصاصة أن ولو. بطنھ لجلد اختراقھا بعد
 الشرطة بمكاتب االتصال ومنع االحتالل، جیش مع یتعاملون الذین العرب متابعة في د،جدی من بسرعة الریسوني وشرع. شعب نھب مغامرة في سقطوا الذین

. االستعماریة منطقتھا في لفرنسا متاعب خلق یحاولون كانوا ألمانیین بعمالء االتصال ربط الوقت نفس وفي. االستعمار ضد قویة بحملة قام كما االسبانیة،
 السلطة للریسوني وكانت. جدوى بدون لكن مرات عدة احتج حقیقیة، صلیب درب تشكل معاھداتھ أن یعتبر كان ذيال ذاتھ، خوردانة غومیس فإن ذلك، وبسبب

. قضائھ في توجد كانت التي المناطق في تدخل أدنى یقبل ال كان فإنھ صراحة،] االستعماریین[ صدم عدم على الشدید حرصھ من وبالرغم یریدھا، التي
 كان عندما بذلك یقوم كان من یحكم الغرب وفي الكرث نھر نتجاوز ال الشرق ففي. البدایة في فیھا كنا التي الوضعیة نفس في َجدنُو سنوات سبع فبعد وھكذا،
 بلد مصدرھا العھد، ذلك بسیطة من 700000000 رقم تنتھي، ال التي الحرب لھذه العسكریة، النفقات بلغت 1915 إلى 1909 ومن مستقال، یزال ما المغرب

 خمس من مقررا للشغالین العام لالتحاد العاشر المؤتمر أصدر ،1918 مایو/أیار وفي. مأساویة اقتصادیة وضعیة البرولیتاریا فیھ وتعیش. فقیرة دولة لھ ،فقیر
 بكیفیة المواد تبادل نظیموت العمومیة، األشغال وتشجیع النقل وسائل ثمن بتخفیض أخرى، مرة والحكومة، البرلمان مطالبة«بـ النقط ھذه أولى وتطالب نقط،

 وخصوصا المنتجة غیر للنفقات حد ووضع الراھنة، الوطنیة األزمة تفاقم إلى تؤدي التي الصناعیة االمتیازات وحذف بنجاعة، البالد حاجیات كل تلبیة تضمن
 .«المغرب في اإلجرامیة الحرب

 في رسمیا استقبالھ بمناسبة عنھا وأعلن رددھا سنوات، ست بعد دیكتاتورا صبحسیُ  والذي نفسھ، ریبیرا بریمودي الجنرال أن حد إلى الفكرة وانتشرت
 فیھ طالب والذي طارق، جبل استرجاع حول الشھیر خطابھ 1917 مارس/آذار 25 یوم ألقى حیث (CADIZ) بقادیس األمریكیة-االسبانیة الملكیة األكادیمیة

 في أریقت التي والغزیرة السخیة الدماء إن. عینھا اسبانیا افریقیا في جھة أیة وال المغرب لیس: «ربالمغ في نظریا نراقبھا التي باألراضي صخرتنا استبدال
 ذات اسبانیا، في كانت ولئن. طارق جبل السترجاع یصلح شیئا فیھ نملك موقع في تجعلنا كونھا من انفع وال أشرف بشكل تستثمر أن أبدا یمكن ال افریقیا،

 لتوسعنا مؤیدا فكرا طرحت قد الكاثولیكیة إیزابیل كانت وإذا. مجدا تقل ال التي افریقیا عن التخلي سیاسة ھناك كانت فلقد ة،مجید افریقیة سیاسة مرة،
 ھافكر أن االعتقاد إلى نَمیلُ  لكنا إیزابیل على طرح االختیار أن افترضنا ولو طارق، حبل عن نتخلى لن أننا جازمة توصیة في أیضا أكدت فإنھا االفریقي،
 .«الثاني الطرف لصالح األمر سیحسم الموھوب

ل كانت والتي الحد ھذا إلى ورجعیة عسكرتاریة شخصیة طرف من التصریح، ھذا خلفھ الذي األثر أن المفھوم، ومن  العمالة في القیادة مسؤولیة أیضا تتحمَّ
 للشغالین العام واالتحاد للشغالین الوطنیة الكنفدرالیة إلیھ دعت الذي عام،ال اإلضراب وإن. الشعبي االحتجاج تصاعد إلى وأدى ھائال كان لقادیس، العسكریة

 .افریقیا لحرب حد وبوضع. استھالكا األكثر المواد ثمن من وبالتخفیض األجور، في الفوریة بالزیادة یائس وبشكل صراحة طالب ،1971 أغطس/آب 13 یوم
 مضاعفة إلى ستؤدي االستعماریة، مشاكلھا على جدید من فرنسا اھتمام وتركیز األوروبیة حربال نھایة صادفت التي خوردانة غومیس الجنرال وفاة إن

 في DAMOSO BERENGUER بیرنڭِور داماسو الجنرال الجدید السامي المفوض شرع عملھ، بمقر التحاقھ وقبل. المغربي الشعب سحق إلى الرامیة الجھود
 للحرب، العلیا األركان قائد GOMEZ SOUSA سوسا غومیس للعقید موجھة رسالة وفي أشھر، وبعد. یسونيالر سلطة تنسف إجراءات التخاذ أوامره إصدار
 ضد أعماال یقترفوا أن دون یوم یمر ال قیادتكم، تحت توجد التي للمواقع العسكریین القادة إن« األحداث ھذه الریسوني یفضح ،1919 فبرایر/شباط 21 بتاریخ
 ونازعین المزروعة وأراضیھم محاصیلھم في أضرارا لھم مسببین والطرق، واألسواق المدن في األھلیین العتقال الفرص كل تھزینمن العقاب، تستلزم الناس
 كل ضد الشكاوي وإن. العسكري التعذیب من أخرى وأشكال بالضربات والتبرع الجروح وإحداث الموت زرع عن یكفون ال أنھم كما وأمالكھم، أموالھم منھم
 الثورة نار إلشعال مسبقة بنیة بھا القیام یتم األعمال ھذه أن االقتناع تمام مقتنع وإني. االستعجال یستوجب الوضع أصبح وقد انقطاع، بدون نيتصل ھذا

 إلى ننتمي ال أننا كمعلم في فلیكن السیاسة، ھذه بنھج وإفزاعنا إرھابنا إلى یتطلع السامي المفوض معالي كان وإذا إلثارتھا، عناصر بتولید وذلك والتمرد،
 القارس، للبرد المنخفض الضغط ال طبیعتھا، من ینال ال التي الصخرة تلك معین من إننا. العنیفة الھزات وقع تحت تتساقط فاكھتھا تترك التي األشجار فصیلة

ج وال  .«علیھا المسلطة الشدیدة النار تأجُّ
 حرب عن لھ یعلن الشعریة، بالصور وملیئة قرآنیة عربیة وبلغة والریح، البحر تشبیھ عمالاست إلى یعود السامي المفوض إلى موجھة أخرى رسالة وفي

 ساكنا، البحر یكون ھادئة الریح تكون وعندما الریح، مثل الشریف أنا لكنني،. البحر مثل كبیر إنك والمدافع، البنادق وتملك قوة عندك جنرال أنت: «جدیدة
 .«الھبوب إلى تدفعني فال ،ویتموج البحر یھیج الریح تھب ولما

 والعرائش وسبتة تطوان إلى المؤدیة الطرق بقطع خلیفتھا عن االسبانیة اإلدارة وعزل جبالة قبائل سخط إثارة ،1913 سنة فعل كما الریسوني، وحاول
 اسبانیا، إلى المعارك ھذه أخبار وصلت ولما .الجدیدة عین فندق حصن وتقویة الضغط من للتخفیف بعملیات القیام إلى بیرنڭِور الجنرال دفع مما وطنجة،

 وتستمر جنودنا من الكثیر المغاربة قتل لقد. الحكومة لوعود خالفا المغرب في نقاتل مازلنا« أنھ جمھوریة جریدة وأكدت المغرب، حرب المعارضة أدانت
 إال علیھا تعود ال أرض غزو في بأبنائھا التضحیة من اسبانیا تضجر وقد. ھناك آخر قرش تبذیر یرید وال المغرب إلى الذھاب یرد ال الشعب إن الحرب،

 .«الحیاة؟ في العلیا مثلھا«و حضارتنا إلیھا تصدر أن السبانیا یمكن ال منطقة غزو أجل من المخاطرة اسبانیا على یجب ولماذا. باإلحزان
 أنھا حیث 1920 سنة جدیدا قیاسا رقما العسكریة النفقات ووصلت. القشتالیة االمبریالیة ضد المغربیة المقاومة مع تعاطفھم عن الكطالنیون الوطنیون وعبر
 كسالء، ضباط مالئمة، غیر أسلحة: التنظیم یتحسن لم ذلك من وبالرغم. رجل ألف 226 حد إلى لیصل الجیش عدد وازداد. بسیطة 581000000 بلغت

 یواجھوا أن علیھم وكان العسكري، الفن في الھزیلة معارفھم في ثقتھم من أكبر »لتھمفحو« في القادة ثقة وكانت. ضعیف تكوین ذوو وجنود أمیون مجندون
 والظلم والمحسوبیة والرشوة الغش وكان للغایة، سيء بشكل تتم المناطق جمیع إدارة وكانت. كفاحھم بعدالة ومقتنعین شبرا شبرا األرض یعرفون رجاال

 حول البیانات من وال والتموین اإلمدادات إدارة تقاریر من واثقا یكن لم الحرب وزیر أن حد إلى منشرا ذلك كل وكان. المستویات كل على عادیا واالنتھاكات
 القمار لعب وكان الحضیض، في الجنود معنویات وكانت. معنیة لحظة في تلك أو الفرقة ھذه علیھا تتوفر التي اإلمكانیات الیقین، علم یعلم یكن ولم الذخیرة،
 عنوة إصابتھم على یعملون كانوا الذین الكثیرین مثال ویُعطي الیومي، قوتنا وفرنسیات ویھودیات ومغربیات اسبانیات نساء مع والدعارة الخمر على واإلدمان
 التي لطریقةا نتیجة البعض بعضھم یعرفون ال القیادة واطر الجنود ان: «كتب ُموال الجنرال وحتى. المرضى تعداد في لیصبحوا التعقیبة أو الزھري بمرض



 وكانت العیار، مضبوطة غیر غالبیتھا، في البنادق، إن. قط یعرفونھا فال المیدان أما التدریب، رمایة إال الجنود یمارس ولم. الحملة وحدات تكوین بھا تم
 على قدرة وال الذخیرة من احتیاطي ھناك یكن ولم ،»كامبوخیرو« لمسدسات یقع كان الشيء ونفس األولى، الطلقات منذ تتعطل »كولط« نوع من الرشاشات

 .«الجبال لحرب مالئما الجیش عتاد یكن ولم. تجربة بدون كانوا المرتجلین، سائقیھا أن كما مروضة، الجر حیوانات تكن ولم. یكفي بما صنعھا
 مجموع مع وبالمقارنة. المستمر تصاعده ىعل للوقف التجنید إحصائیات على نظرة إلقاء ویكفي منھجیا، الجندیة من الھروب كان الوضعیة ھذه مثل وفي

 :كالتالي 1914و 1895 سنة بین ما التجنید من الھاربین نسبة كانت العسكریة، الخدمة أداء على القادرین
1895 : 2.68% 
1896: 3.56% 
1897: 4.09% 
1898: 4.62% 
1899: 5.58% 
1901: 7.75% 
1902: 7.21% 
1903: 7.23% 

1904: 11.92% 
1905: 10.48% 

1907: 9.74% 
1908: 10.47% 
1909: 10.31% 
1910: 11.46% 
1911: 12.75% 
1912: 18.92% 
1913: 20.76% 
1914: 22.09% 

 1913 قانون وحذف سنتمیتر، 75 في الصدر ودائرة كیلومتر 48 في األدنى والوزن متر 1.50 في الدنیا القامة حددت 1912و 1911 قوانین أن مع ھذا
. الفرنسي األجنبي اللفیف غرار على جدید محترف فیلق 1920 بدایة في كون االحتجاجات، وإسكات ممتازة وحدات وإلعداد. بالوزن قیتعل فیما األدنى الحد
 في االحتیاطیین الجنود تعویض محاولة تمت االسبانیین الضباط بقیادة المغاربة) ریكوالریس( النظامین الجنود من مرتزقة وحدات إنشاء ومع ،1911 ومنذ

 وخالل. ذلك أمكنھم كلما الحربیة والذخائر واألسلحة بالمعلومات لتزویده بالعدو سیتصلون أنھم في یرتاب وكان. كبیرا كان فیھم الثقة عدم أن غیر لجیش،ا
 في اسبانیة فرق تُراقب أن على یحرصون كانوا المعارك وخالل. جنودھم لمراقبة بینھم فیما خاصة حراسة یقیمون االستعماریون القادة كان األولى، الفترات

 نوع تكوین إلى وصوال أخرى دول ومن اسبانیین متطوعین من مكونة الصدام جنود من كتائب تنظیم األوثق من وكان. النظامیین الجنود سلوك الوقت نفس
 النظامي الجیش فیلق في ذلك قبل عمل الذي فرانكو ھو سریة أول قائد وكان ،(MILAN ASTRAY) أستراي ملیان ھو ومؤسسھ. االسباني األجنبي اللفیف من

 تطلب مقاال »المشاة مجلة« ونشرت. اسبانیا في والدیمقراطیة الحریة سیُقبرون الذین 6االفریقاویون الضباط سیخرج المرتزقتین الوحدتین ھاتین ومن. أیضا
 في البولیس بمھام یقوم مرتزق جیش: التالي الشكل على -الفریقيا الجرح على القضاء عن عاجزا یظھر أنھ بما– االستعماري الجیش یبقي أن صراحة فیع

 لم إن عملیة، مدرسة أفضل ھي افریقیا حملة إن: «فیھ یقول »المیدان جدارة: «بعنوان آخر بمقال فرانكو ورد. باالستحقاق الترقیة لھ تُرفض أن ویجب افریقیا
 من ثمینة، كجوھرة نصونھا أن یجب التي الروح ھذه ونقتل الحماس ھذا نُدمر ال ولكي. االیجابیة لوالفضائ القیم تبرز وفیھا لجیشنا، الوحیدة، المدرسة نقل

 نظام بثقل مخنوقة ستموت التي الحماسات على الحافز ھذا ولألبد سیُدمر ذلك ولوال. المیدان في للجدارة المالئم الجزاء یُعطى أن الالزم ومن الضروري
 والسلم والحضارة الثقافة تنقل أن یمكنھا ال المغرب وحرب. قلیلة ھذه من وقاحة أكثر ستكون التي واالعترافات. »حامیاتلل الكسلى الحیاة في الدرجات
 ىوحت الموت، حتى ومقسمین مفرقین كنا ألننا التعایش تعلیم بوسعنا یكن ولم تنقصنا، كانت ألنھا الحریة إعطاء بإمكاننا یكن ولم. إلیھا نفتقر ألننا للمغاربة

 إعادة ضرورة: المبررات أحد یوجد االعتراف ذلك في ؟]االستعماري عملنا[ مبرر كان ماذا إذن. منطقتنا في یُسلب ما ھناك یوجد ال إذ ممكنا یكن لم السلب
 حیویة والمتدفقین یحتاجونھا التي األعمال قادتھم من یسلبون والذین مھمة، أیة دون یختنقون الذین الضباط من وافر سلك وتشغیل االعتبار، فقد لجیش االعتبار

 فیھ ترغب أن ما لحرفة یمكن الذي دمویة، األكثر الدرجات نظام سیُفتح حقیقة، قیمة فیھا تكتسب حقیقیة حرب وبإشعال. مباشر مستقبل لھم یكون أن دون
 وأمیة وحزن وجوع لبؤس االلتفاتات دون واألوسمة، الیاتوالمید والمكافآت للترقیة سوق مجرد المغرب یعتبرون العسكریون كان لقد. مفتوحا علیھ وتحافظ

 .لھم المغاربة وكراھیة األھلیین ضد تعسفاتھم ووقاحة حامیاتھم وتشرد جنودھم،
 ألن لغایة،ل سیئة الرجلین بین العالقات وكانت. لملیلیة عسكریا قائدا سیلفستري بینما بیرنڭِور، شخص في العسكریة القیادة توحید أیضا تم 1920 سنة وفي

 خیرونة كاسترو العقید استولى أكتوبر وفي .XIII ألفونسو سمیر كونھ إلى مھنتھ في نجاحھ یعود الذي لسیلفستري العسكریة القدرة في الثقة قلیل كان األول
GASTRO GIRONA قبائل احتالل تم بأیام ذلك وبعد .دائما األوروبیین على ممنوعا دخولھا وكان كبرى، دینیة سمعة ذات مقدسة مدینة وھي الشاون، على 

 بعد لوكوس لنھر الیسرى الضفة على تسیر كانت التي (POEYMERAU) بویمیرو لجنرال الفرنسیة الجیوش مع االتصال ووقع شَكار، وبني یسف بني
 العملیات رقعة توسیع الحرب وزیر على بیرنڭِور اقترح وبأن الریسوني، رجال طرف من الشاون بمحاصرة السنة وانتھت. وزان إلى الدخول من االنتھاء

 أصبحت قد اكسان مناجم كون الطلب ھذا عن غریبا یكن ولم ،1912 منذ بتاتا تقدم أي یقع لم إذن: والربیع الشتاء خالل الریف في الغرب إلى الشرق من
 المستعَجل من كان إذن. اكبر كانت قیمتھا وأن البیضاء رالدا میناء من الصادرات تفوق كانت ملیلیة میناء من الصادرات أن اإلحصائیات وتبین مربحة،
 لم فشیئا، شیئا »ُمطھرة« الریسوني، تردد من بالرغم جبالة، منطقة أصبحت فبینما. الغربیة الجبھة وتجمید الشرقیة المنطقة إلى القتال جبھة نقل اقتصادیا

 .بحمایتنا كرھوا، أم أحبوا الریفیون، یُرحب لكي حانت قد الساعة أن تُملي نتكا االقتصادیة الضرورات إن. عقاب عملیة أیة مدة منذ الریف یعرف
 عندما معھ، ذروتھ الوطني الدفاع أجل من الكفاح وسیبلغ. إلیھ یحتاج كان الذي السیاسي القائد المغربي الشعب فیھ وسیجد الكریم، عبد شخصیة تبرز وحینئذ
 المعارك من سنوات سبع. الفرنسي االستعمار تدخل احتضاره، من األخیرة الدقائق في سینقذه، الذي بانياالس باالستعمار تامة ھزیمة إلحاق في سینجح

 كان ذلك كل. السامة والغازات والمدفعیة مكثف بشكل الطیران واستعمال الجنود من ملیون ونصف -األخیرة المعارك خالل معا اسبانیا فرنسا ضد– الضاریة
 عندما االستعماري، التوسع مرحلة غمرة وفي. ذلك بعد الحسیمة خلیج في اإلنزال ثم أوال الحصار ضرورة عن فضال لمستقلة،ا الریف دولة لسحق ضروریا

 تاریخ من كبیر جزء بطلة ستكون التي الوطني التحریر لحركات رائدا وكان عصره، على متقدما الكریم عبد كان األخرى، تلو الواحدة تنھزم الشعوب كانت
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 إلى المغرب واستقالل وحدة عن الدفاع اجل ومن لالستعمار المناھضة المقاومة حركة تتحول لكي الریف في تضافرت التي األسباب ھي ما كن،ل. عصرنا
 االسبانیة؟ االحتالل جیوش على قضت والھجوم اإلغارة قویة حركة

 والكرث، الذئب وھدة في بالبطوالت ملیئة صفحات خاللھ سجلوا والذي جنبياأل التدخل ضد الریفیون خاضھ الذي الطویل الكفاح إبراز من بد ال البدایة، في
 ثالثة جھة ومن ثانیا، والریسوني أمزیان حمالت قوي بشكل رسختھا التي الوطنیة والروح ،»كونشا الجنرال« المسلح الزورق على االستیالء مثل أعمال وفي

. الحمایة علیھ ستكون عما فكرة تعطي كانت والتي یحتلھا كان التي القلیلة المناطق في یقترفھا تعمارياالس الجیش كان التي والجرائم التعسفات إبراز ینبغي
 آخرا، ولیس وأخیرا اسبانیا، في باإلجماع یحظى ال الریف غزو أن للریفیین، یُبین كان الذي االسباني للشعب والشامل المثالي التضامن رابعة جھة ومن

 تختلف ال 1920 سنة في الوضعیة كانت وھكذا. شاق قتال بعد ربحھا التي القلیلة األمتار التالي الیوم في یخسر كان الذي االسباني لالستعمار الفظیع الضعف
 .كلیة الوضعیة غیرت دولیة طبیعة ذات أخرى أسباب ثمة األسباب، ھذه إلى وباإلضافة ،1912 في علیھ كانت عما قلیال إال
 واالستعمار، االمبریالیة وفضحت المضطھدین، جمیع مع تضامنھا الفالحیة-العمالیة الجدیدة السلطة وأعلنت ،1917 في كتوبرأ/األول تشرین ثورة تمت لقد

 إلى بالنسبة ذلك معنى وصف الصعب من إنھ. بالقوة القیصري للنظام خاضعین كان اللذین والفیالندي البولوني للشعبین الحریة وأعطت بالرأسمالیة، وأطاحت
 االشتراكي الحزب فروع مختلف داخل حادة نقاشات تجري كانت اآلونة، في: «بذلك لیقوم (HOCHI MINH) منھ لھوشي الكلمة نترك ولذلك تعمرین،المس
 أواضب وكنت. لینین أممیة الثالثة، األممیة في االنخراط أو والنصف الثانیة األممیة تأسیس الثانیة، األممیة في االستمرار: فیھ السیر یجب الذي االتجاه حول
 ھذه إلى حادة النقاشات كانت لماذا جیدا أدرك أكن لم البدایة وفي. بانتباه النقاشات غلى وأصغي األسبوع في مرات ثالث أو مرتین التجمعات حضور على

 مصیرھا؟ كان ماذا األولى باألممیة یتعلق وفیما النقاش؟ ولماذا بالثورة؟ القیام الثالثة مع أو والنصف الثانیة مع أو الثانیة األممیة مع یمكن ھل. الدرجة
 وطرحت. المستعمرة والبلدان الشعوب لصالح كانت التي األممیة ھي ما وھو -.التجمعات في یناقش یكن لم ما بالضبط وذلك– معرفتھ أرید كنت ما أھم إن
 المسائل حول لینین أطروحات الرفاق أحد وأعطاني. الثالثة األممیة إنھا: الرفاق بعض فأجابني التجمعات إحدى في اعتقادي، في سؤال أھم وھو السؤال، ھذا

 في استعطت، قرأت ما فرط من لكن الفھم، على تستعصي التي السیاسیة األلفاظ بعض تتضمن األطروحات ھذه وكانت. لقراءتھا واالستعماریة الوطنیة
 صرخت، غرفتي في انفراد وعلى! الفرح شدة من بكیت لقد! نفسي في زرعتھ الذي واالنفعال سوالحما والوضوح الثقة أشد وما. تقریبا جمیعھا فھمھا النھایة،
 !تحررنا طریق إنھ نحتاجھ، ما ھو ھذا الشھداء، المواطنین أعزائي: الجماھیر من لحشود أتوجھ وكأني
 افتقر أزال ما كنت اني من وبالرغم. بحرارة وناقشت داوالتالم في أیضا ساھمت ومنذئذ. الثالثة األممیة وفي لینین في كاملة ثقة وضعت ھذا، كل وبعد

 وال االستعمار تدینون ال كنتم إذا: ھي الوحیدة حجتي وكانت لینین تھاجم كانت التي االدعاءات بقوة فندت فقد مشاعري، عن للتعبیر الفرنسیة الكلمات لبعض
 .«علیھا؟ قداماإل تنوون التي الثورة نوع ھو فما المستَعَمر، الشعب تساندون

 اإلمبراطوریة وتحطیم أتاتورك، كمال الوطني طرف من الحكم وتولي تركیا في الملكیة انھیار األوروبیة الحرب نھایة نتائج من كان آخر، صعید وعلى
 القوى بین الحرب وأدت. المجرو ألمانیا في الشیوعیة الثوریة والمحاوالت المضطھدة الشعوب من لعدد الوطني بالكیان واالعتراف المجریة، النمساویة

 الزعیم وأب الریسوني من كل عقد المرحلة، ھذه وخالل. الُوّدي التحالف طرف من المستعمرة المناطق في السیاسي بالتحریض األلمان قیام إلى االمبریالیة
 ویؤسس القبائل ویوحد جیشا وینظم شعبھ یُسلح لنضال،ل عصریة نظرة ذي رجل وجود إلى باإلضافة ھذا، كل. األلمانیة المخابرات بمصالح اتصاالت الریفي

 یجعل األوروبیة، البرولیتاریا ومساندة دعم لنیل أوروبا عبر للسفر أخاه ویبعث حكومة ویعین إدارة ویُنشئ األمم، عصبة إلى بانتسابھ ویطالب مستقلة دولة
 .االمبریالیة طرف من مستغلةال للشعوب الوطني التحریر حركة تاریخ صفحات أھم من الریفیة المأثرة

 إلى االستعماریة للقوى التقني للتفوق إدراكھ دفعھ ذلك، من وبالرغم. األوروبیة الجیوش طرف من للریف المباشر لالحتالل مناھضا الكریم عبد أب كان لقد
 الشؤون لمندوبیة مساعدا ُعین ملیلیة إلى عاد ولما. دراستھ لالستكما فاس إلى أبوه بعثھ تكوینھ الكریم عبد أنھى أن وبعد. اسبانیة مدارس إلى أوالده إرسال

 التي الجدیدة العربیة األكادیمیة في البربریة للغة أستاذ أول كان سنة، وبعد ملیلیة، منطقة في العربي القضاء رئاسة مھمة إلیھ أسندت 1914 سنة وفي األھلیة،
 لقب على وحصل. »ریف دیل تلغراما« لملیلة االستعماریة للجریدة العربي القسم ویدیر كصحفي یعمل كان ،1918 ومنذ. ملیلیة في خوردانة غومیس أسسھا
 بعد بسیطة 50 بقیمة معاشا ومنحھ الحمراء بالعالمة الوسام بنفس وتوصل البیضاء بالعالمة العسكري التقدیر وسام وقُلد ،1912 سنة الكاثولیكیة إزابیل فراس

 إنھ: یلي فیما تلخیصھا ویمكن الحسیمة، في األھلیین مكتب لرئیس الئقة وغیر خطیرة تصریحات«بـ باإلدالء واتھامھ عتقالھا تم 1915 سنة وفي. بسنة ذلك
 الشباب حزب وان. المحتل غیر للریف االستقالل وإعطاء المغرب وجھ تغییر إلى األخیرة ھذه انتصار یؤدي أن ویتمنى بألمانیا، معجب وانھ فرنسا یكره

 12 یوم المحاكمة، وفي). االسبانیة المراقبة استعالمات مصالح. (»وأبوه ھو األفكار ھذه یتبنى وانھ الحلفاء ضد اإلسالم ثورة اجل من عملی التركي
 راضياأل رقعة توسیع إلى ترمي اسبانیة محاولة كل سیعارض انھ صراحة وعبر. األوروبیة االمبریالیة ضد اللھجة شدید بتصریح أدلى ،1917 أغسطس/آب

 على التحریض بتھمة أدنتھ وبعد. الریف قبائل بین األجانب ومقاومة الوحدة من جو خلق على اآلن منذ یعمل وریاغل، بني قائد أباه، أن إلى وأشار المحتلة،
 سراحھ إطالق وبعد. السجن نوافذ إحدى من وثبة اثر على دائم وبجمع الرجل في بكسر إصابتھ إلى للھروب فاشلة محاولة وأدت. الكریم عبد ُسجن النظام قلب
 األصغر ألخیھ برسالة وبعث. الحسیمة خلیج من بالقرب الریف وسط في أجدیر أبیھ قریة إلى ملیلیة عن رحل للفرنسیین تسلیمھ من وخشیة ،1918 سنة

 على قائدا ُعین ،1920 سبتمبر/أیلول في أبیھ، وفاة وبعد. الثورة تنظیم في لمساعدتھ العودة منھ یطلب بمدرید، المعادن مدرسة في یدرس كان الذي أمحمد،
 .وریاغل بني
: التالیة المواقع من تتكون تقدما األكثر االستعماریة الجیوش جبھة وكانت. اغربین حد إلى وصل قد االسباني التدخل كان ،1921 یونیو/حزیران أواسط وفي

 ومیضار الكرث وعین وشایف میضار وغریب وإیسن وأزرو وبوحافورة ضیطز وتزایو أودیة وجبل إزومار وأنوال میان وبوي الساحل، في ادریس سیدي
 رجال 19923 مجموع وكان. جندي 4000 حوالي عنھ ویدافع كیلومتر 55 طول على یمتد خط] وجود[ ذلك ویعني. الثالثة وسوق الكوراو وأراین وحاف

 حیث ابران دھر في األمامي الموقع في منتظرة غیر واحدة محنة إال تقع لم الحین ذلك تىوح. المحتلة المغربیة األراضي من مربع كلم 5037 الـ یراقبون
 بدایات وفي. مسالمة -ظاھریا– تبدو القبائل كانت ذلك، عدا وما. للوحدة االسبانیین القادة وأعدموا -بكاملھ النظامیین الجنود من طابور– رجل 200 تمرد

 أنھ یعتقد سیلفستري وكان. الحرب یفرض الخطوة بتلك القیام أن أعلن والذي الكریم عبد وجھھ الذي اإلنذار من لرغمبا أمقران نھر عبور تم یونیو-حزیران
 بھا بعث التي الرسالة وكذا الریسوني، على الخناق ضیق حیث جبالة في النسبیة بیرنڭور انتصارات أثارتھ الذي الحسد ولعب. الحسیمة إلى بسرعة سیصل
 .ھذه سیلفستري رغبة في دورا لعب ذلك كل–. یعقوب القدیس أعیاد». 25 یوم انتظارك في إنني! الرجال أیھا یا مرحى: «تقول نتكا والتي الملك

 ولن بلید الكریم، عبد الرجل، ھذا إن: «صّرح امقران نھر اجتیاز وفور XIII الفونسو الملك سمیر جنرال »فحولة« على الدلیل لتقدیم متلھفا سیلفستري كان لقد
 .«جدیدا عقابا تستحق وقاحة إن. عنھ عفوي على طویل زمن یمر لم صغیر بربري قائد تھدیدات الجد مأخذ آخذ
 طرف من حوصرت ألنھا تعد لم أنھا غیر التالي الیوم في ومرت إغریبن، إلى طریقھا فتح من أنوال من قادمة للتموین كتیبة تتمكن لم یولیو،/تموز 16 وفي

 في المحاَصرین الجنود أن نجوا، الذین أحد ویحكي. المحاصر الموقع إلى الوصول تستطع لم أنھا إال 19 یوم أنوال من للنجدة كتیبة وأرسلت. الریفیین
 بمحاولة اقامو الیوم، انتھى ولما. بالسكر البول شرب وإلى الحجارة من المبتلة األطراف لَْعقِ  إلى بھم أدى الماء نقصان وان مدخراتھم كل استنفذوا اغریبن

 ھذه بعد رجلین إال الحیاة قید على منھم یبق ولم رجال 11 إال سیلفستري بجنود االلتحاق في ینجح ولم فیھا، وقعوا التي القاتلة المصیدة من لإلفالت یائسة
 .المحنة
ت. المغاربة زحف وقف على إال قادرین اسباني مدافع 4000 الـ یكن لم حیث أنوال إلى الجنود وعاد  21 لیلة باستعجال استُدعي الذي الضباط، مجلس وصوَّ
 وتخلت مباغت بشكل بساطة، بكل تخرج، أن االسبانیة القوات على وكان منظم، بتراجع للقیام مخططات توضع ولم. العام االنسحاب لصالح یولیو،/تموز
 أنوال، في االسبانیة النكبة أنباء انتشرت وعندما. سدیم إلى لكذ كل وتحول. صدغھ على رصاصة سیلفستري أطلق حین في بواجبھا القیام عن الضباط أغلبیة



 بدأوا المنطقة إلى المنتمین النظامیین الجنود أغلبیة أن كما الغزاة، ضد السالح كلھ الریف حمل فائقة، وبسرعة. الكریم بعبد االلتحام إلى الریفیین آالف سارع
 المقاتلین أیدي بین السقوط من الرعب غمرھم فقد بطغیان الریفیین معاملة سبق الذین الجنود أما. ییناالسبان وخوف ارتباك من زاد مما الجندیة من یفرون

 انتحار وأدى. الشمس تحت دمھم ویُستنزف یختنقوا لكي أفواھھم في ویضعونھا الجنود ِخصي یقطعون كانوا إنھم. قساوتھم یعرفون كانوا ألنھم الریفیین
. طائشة مسیرة وفي قتال دون عام ھروب في الشروع إلى ومضبوطة ملموسة أوامر أیة وانعدام شاراتھم، ینزعون كانوا نالذی الضباط وجبن سیلفستري،

 ُضرب أو رأسھ قطع أكبر عددا لكن الجنود، من مئات عدة أسر وتم. بھم تلتحق العموم، على فكانت، بھا یمرون التي المواقع إلى یسري الرعب وكان
 جمع وأخیرا االندحار، إیقاف أیام سبعة خالل سیلفستري، بعد الثاني القائد وھو نافارو، الجنرال وحاول. ببساطة بالرصاص رمیا اعدم وأ الموت حق بالسكین

 تم أغسطس/آب من الثاني وفي. ملیلیة من كیلومتر 30و أنوال من كیلومتر 70 بعد على أعرویت جبل عن للدفاع الھاربین من 3000 یولیو/تموز 29 في
 المحاَصرین، على االستسالم وعرضوا أعرویت جبل حاصروا بأیام ذلك وبعد. سلوان فتحوا الشھر نفس من الثالث وفي الریفیین طرف من الناضور تحریر

 استسلم الیوم نفس وفي أغسطس،/آب 9 یوم والبنادق المدفعیة بنیران الموقع دك إلى أدى مما اغتیالھم تم االسبانیین مع للتفاوض الریفیین المبعوثین أن غیر
 .نفسھا ملیلیة أبواب حدود إلى الریفیون وصل الریف كل تحریر وبعد. المدافعین من العدیدین واعدم الموقع

 ملیلیة« قصتھ في (JUAN BARENGUER) بیرنڭِور خوان ویصف. آلخر حین من منتظرا الكریم عبد دخول وكان. المدینة على یسیطر الرعب كان
 المقدس القلب كنیسة في یجري الدینیة الشعائر أحیاء كان كالمعتاد ،1921 سنة من یولیو/تموز 23 صباح في: «قائال] المدینة في السائد[ الجو »المبتغاة
 بعض انتوك. إلیھا للدخول یستعدون وأنھم المدینة على یزحفون المغاربة أن مفاده خبر نشر إلى بالبعض والرجولة، الحیاء من أكثر الخوف، وأدى. للمسیح
 ووقع القدیمة، القلعة في ملجأ طالبین طائشین الناس جرى األزقة في: تُنسى ال حركة غلى أدى مما المدینة أرجاء كل في الخبر لینتشر كافیة ذلك بعد الدقائق
 .«فظیعة مناظر تشاھد كانت ةالھم ھبوط غمرة وفي جاؤوا قد المتمردین وكأن الشوارع في ویصرخون یھربون الناس وكان الثكنات، صحن على الھجوم

. وفرانكو (GONZALEZ TABLAS) طبلس وغونسالیس (SAN JURJO) خورخو سان بقیادة سبتة، من قادمین جندي، 4500 وصل یولیو،/تموز 24 وفي
 ھناك تكن ولم الرعب، وحبیسة ئشةوطا مفتوحة والمدینة مھزوم الجیش. شيء أي لملیلیة العامة القیادة من یتبق لم: «»سریة یومیات« في األخیر ھذا وكتب
 .«كافیة غیر ستكون الخیاالت كل فإن الغرض ھذا أجل ومن. إلیھا یفتقر التي الثقة وإعطاؤه الشعب معنویات رفع الضروري فمن. نافارو كتیبتھ عن أخبار
 وبالغ بقواتھ استھان أنھ نعتقد ذلك؟ یفعل لم فلماذا. أیضا لیلیةم سیُحرر كان أنھ المؤكد فمن ذلك، فعل ولو. المدینة إلى الدخول یحاول لم الكریم عبد أن غیر
 في بذلك للقیام استعداد على رجالھ كان المعنوي الصعید وعلى. الكروكو على یسیطر ألنھ عسكریا رحمتھ تحت المدینة كانت لقد. االسبانیة القوات تقدیر في

 أن اعتقد لربما لكن،. الباھر انتصاره بعد العددي المستوى على متفوقا كان ذلك عن وفضال مالقة، إلى ستنقلھم التي الباخرة عن یبحثون كانوا االسبان أن حین
 اجبار من بھ قام ما أن السیما. معنى من لھ لیس التخوف ھذا أن بید. ضده التحالف إلى األوروبیة الدول یدفع قد كبیر دولي صدى لھ سیكون ملیلیة احتالل
 ولیس الریفي القرار انعدام بسبب االستعماریین ید في ملیلیة بقیت حال، كل وعلى. المدلول نفس یكتسي كان البحر شاطئ حدود لىإ التراجع على االسبان

 ملیون وعلى والمؤن الذخیرة مستودعات وعلى مدفعا 129و رشاشة 400و بندقیة ألف 20 من أكثر على الریفیون وحصل. مھزوم جیش بسالة نتیجة
 التي األداة ھي الھزیمة ھذه وكانت. عسكري موقع مائة من أزید على استیالئھم نتیجة وذلك والقاطرات والشاحنات السیارات من كبیر عدد وعلى رصاصة

 .مجددا ظفرال في والثقة االنتصار ھذا بعد أنصاره معنویات ارتفاع عن فضال اقتناؤه، بإمكانھ یكن لم حربي بعتاد الجیش لتنظیم اإلمكانیات الكریم لعبد أعطت
 مغطاة مجزرة تشبھ االنقاض كانت عیان، شھود وحسب. الشھر نفس نھایة في أعرویت جبل إلى ووصل سبتمبر،/أیلول في المضاد االسباني الھجوم وبدأ
 مایو/أیار منتصف في الھجوم، تم نھام وانطالقا وسبتة ملیلیة في الجنود حشد تم والربیع الشتاء وخالل. االسبان للجنود المتعفنة والبقایا والجثث الجاف بالدم

 السیاسي المركز أصبح حیث جبالة منطقة في الوطني التحریض انتشار إلى أدت الریفیة االنتصارات ألن تازروت في الریسوني قیادة مقر على ،1922
 ونجحت البواخر ھذه الریفیون یملكھا التي وحیدةال الباخرة وھاجمت أجدیر، حربیة بواخر قصفت الوقت نفس وفي. الكریم عبد نفوذ أمام یضعف للریسوني

 للقضاء األعلى المجلس وافق یولیو،/تموز 19 وفي. الحسیمة خلیج في »خوانیس دي خوان« باخرة الریفیون أغرق بأیام، ذلك وبعد. منھا عدد إغراق في
 تقدیم مفادھا والتي توصیاتھا المجلس وتبنى الكارثة، عن مسؤولیاتال بتحدید والمتعلق (PICASO) بیكاسو لجنة قدمتھ الذي المؤقت التقریر على العسكري
 .لذلك نتیجة السامي المفوض واستقال. انتقاده تم إذا أیضا ونافارو -الحیاة قید على یزاالن ما كانا إذا– للمحاكمة وسیلفستري بیرنڭِور

) 2 األھلیة، والسلطات المخزن نفوذ تقویة) 1: برنامجھ عن أعلن األولى لحظةال ومنذ المغرب، في القیادة مسؤولیة (BURGUETE) برڭویطي الجنرال وتقلد
 بالقدر الوطن إلى الجنود بإرجاع وذلك النفقات من التخفیض) 4 الغربیة، المنطقة لتھدئة الریسوني مع التفاوض) 3 الخالص، معناھا بكل الحمایة نظام إقامة

 تنمیة) 6 األسرى، وإنقاذ الریفیة، المنطقة تھدئة) 5 القارة، العسكریة القوات من والتقلیل متطوع جیش إلى إجباري جیش من الجیش وتحویل المناسب
 .األقصى الحد إلى المنطقة في والمعنویة المادیة المصالح

 الصعبة للوضعیة نظرا وذلك واقعیا، منھ أكثر نظریا -نعلم كما– الھدف ھذا وكان الریسوني، مع التفاوض ھو تطوان، إلى وصولھ فور األول، ھمھ وكان
 من شھرین وبعد السماء، من ِمنَّةً  علیھ المقترحة االتفاقیة اعتبر الریسوني أن شك وال. محیطھ في الكریم عبد أفكار انتشار نتیجة الریسوني فیھا یوجد التي

 وأحدثت سبتمبر،/أیلول 16 في الصادر الملكي المرسوم على بناء الحمایة تنظیم أعید الجدیدة، للسیاسة وتبعا. 1922 سبتمبر/أیلول في اتفاقا وقع المباحثات
. التام باالستقالل وطالب ذلك رفض أنھ غیر الكریم، لعبد الذاتي االستقالل إعطاء یعني ذلك وكان الریفي، القائد على عُرضت التي الریف عمالة ملیلیة لناحیة

 دیسمبر/األول كانون وفي. العملیات توقیف تم للمغاربة الباسلة المقاومة وأمام القتلى، من بیرك عدد سقوط عن عزة تیزي معركة وأسفرت المعارك استؤنفت
 یتسلم لم أنھ إال. سامٍ  كمفوض (VILLANUERA) بیانویبا وعین. برڭویطي انصراف إلى أدى مما (SHANCHEZ GUERA) ڭیرة سانشیس حكومة سقطت
 أنطونیو« الباخرة متن على ملیلیة، إلى وصل الوقت نفس وفي. 1923 فبرایر/شباط 17 في (LUIS SILVERA) سیلبیال لویس تعیین وتم. األمور مقالید
 الباسكي الملیونیر على] الكریم عبد[ فرضھا التي الثالثة بالشروط االسبانیة الحكومة قبلت بعدما الكریم عبد سراحھم أطلق الذین االسبانیون األسرى ،»لوبیز

) 3 الجنود، سببھا التي لألضرار ثمنا بسیطة ملیون أداء) 2 المعتقلین، الریفیین كل سراح إطالق (1 :(HORACIO ECHEVARRIETA) إشیبارییطا ھراسیو
 .المغرب شمال كل یحكمان اللذان ھما الكریم وعبد الریسوني كان الحقیقیة، وفي. كفدیة بسیطة مالیین ثالثة أداء
 الوحل في مرغ قد الریف لجمھوریة الكریم عبد تأسیس فإن األوربیة، الحمایة إلقامة النظري التبریر ھو كان سھمبأنف أنفسھم حكم عن المغاربة عجز أن وبما

 للجمھوریة الخارجیة الشؤون وزیر أزرقان، محمد یقول ،1923 یولیو/تموز 24 بتاریخ االسبانیة الحكومة إلى موجھة رسالة وفي. االستعماریة الحجج
 قرونا عاشت كما حرة تعیش أن آملة واقتصادیا سیاسیا مستقلة نفسھا تعتبر مدنیة، وقوانین عصریة قواعد على أُسست التي الریفیة الحكومة إن: «الریفیة

یا االستعماري الحزب وتُعد دولة، كل قبل ترابھا امتالك أحقیة لنفسھا وترى. الشعوب جمیع تعیش وكما  یةالحما نشر من یزعمھ فیما لھ الحق غاصبا متعّدِ
 نزاع ال التي الشرعیة حقوقھ نوال في ویسعى بنفسھ نفسھ یحكم أن ویلتزم رفضا ویرفضھا بھا یعترف ولن بھا یعترف لم الریف أن والحالة الریف، على
 « .الطبیعیة الوسائل بكل التام استقاللھ عن ویدافع فیھا،

 أبناء بدماء االسباني االستعماري الحزب یجازف أن قبل الشرعیة المعقولة مطالبنا بأحقیة نیعرفو أنھم فیھم یعتقد الذین وعقالئھا االسبانیة األمة أمام ویحتج
 .موھومة حقوق وأداء شخصیة مطامع سبیل في

 في ألمتھ تسبب قد أنھ یرى قریب عما وأنھ غالطا نفسھ لوجد وضمیره نفسھ یحاسب أنھ ولو الغیر مصالح یخدم االسباني االستعماري الحزب أن طالما
 .استدراكھ یعسر أن قبل األمر یتالفى أن علیھ یقضي فالواجب مصلحتھ، یوافق ال واالستعمار االستعمار إلى تطاولھ بسبب الخسارة
 فیما وعھدة مسؤولیة كل من وتتبَّرأ اإلنسانیة وأمام المتمدن العالم أمام االسباني االستعماري الحزب عن یصدر عدائي عمل كل على الریفیة الحكومة وتحتج
 .واألرواح األموال إتالف من یقع أن عساه



 الجوار عالئق حسن على والمحافظة واستقاللھ بحقوقھ واالعتراف الریف مسالمة نفسھا اسبانیا مصالح من أن تجاھلتم أنكم كیف أیضا نتعجب وإننا ھذا
) فرساي( لمعاھدة ووفقا العمران، لناموس طبقا والشرعیة نسانیةاإل حقوقھ وھضم واھانتھ علیھ التعدي عن عوضا الریفي الشعب مع االتحاد عرى وتمتین
 .العالمیة العظمى الحرب بعد الواقعة

 حقوقھا الشعوب ومنح بالحق االعتراف إال األمر آخر في یسعھا فلم الوبال كأس وذاقت الحرب غمار خاضت عظیمة دول رؤساء خططھا التي المعاھدة تلك
 .صغیرة كانت مھما
 والحیرة االرتباك في العالم یزال فال وإال المشروع ھذا انجاز من بد ال انھ فالحق للسیف الحق وأن ورق على حبر المعاھدات إن یقولون الساسة أن عن رغما

 .العالمي السلم یھدد الذي واالضطراب
 المصالح ومبادلة واستقاللھ بحقوقھ االعتراف بعد الریف مع تام وئام في عاشت إذا اسبانیا على عار وال. بحریتھ ویطالب حقھ عن یناضل شعب كل إذ

 .بیضاء نقطة تاریخھا في ویكون والشرف االفتخار حینئذ لھا یكون بل المشتركة،
 ءهمنشو كان الذي التفاھم سوء زوال رغبة بكل وترتجي العدائیة االستعماري الحزب خطة تغیر مسرة بكل تتلقى بأن مستعدة الریفیة الحكومة فإن جھتنا ومن

 .متحكمة الخبیثة النفسانیة االنفعاالت كانت وقت في األمور عواقب في والنظر والتأني التبصر وعدم المذموم والتعصب االعتدال نقطة عن الخروج
 من دیاركم في مھاَجمونال انتم أنكم تصوروا. والتحكم والتعاظم التعدي في االسباني االستعماري الحزب تمادى إذا األسف كل تتأسف الریفیة الحكومة أن كما

 بنسائكم حتى تدافعون أنكم أخال ال وزعم، ادعى ما الحقوق من أدعى ولو الفاتح لذلك الخاضعین من تكونوا ھل رقابكم، وامتالك علیكم السیطرة یرید أجنبي
 .بذلك أنفسكم لكم یشھد والتاریخ االستعباد بذل تضرون وال قواتكم وكل

 یموتون حتى آو نیتھ سوء عن االسباني االستعماري الحزب یرجع حتى االعتقاد ھذا عن یرجعون وال متینا اعتقادا یعتقدون رجالھ وكل الریف كذلك تصوروا
 .آخرھم عن
 على إال الصلح شأن في مخابرة أي یفتح ال أنھ وھو الوفد، علیھا صار التي خطتھ یغیر وال یُبدل ال الریف أن نھائیا تصریحا لكم أصرح أن إال یسعني ال

 .«الریف باستقالل اسبانیا اعتراف أساس
 نظام إقامة وكذا الوضعیة فیھ تدرس القبائل ممثلو لھ یُستدعى مؤتمر عقد غي الكریم عبد فكر مباشرة، 1921 صیف خالل حققھا التي االنتصارات بعد

 العالقات عن عرضا الكریم عبد قدم االفتتاحي، الخطاب وفي. 1921 خریف في اجتماع أول وعقد بحماس، الفكرة واستقبلت. المقاومة حكومة لقیادة دستوري
 االجتماع، اتخذه قرار وأول. الحمایة مھزلة وراء من یستھدفھا التي األغراض عن القناع وكشف االستعمار جرائم فیھ وفضح واسبانیا المغرب بین التاریخیة

 یتكون الوطنیة، الجمعیة اسم یحمل عام، مجلس وأنشئ. التحریر حرب قائد باعتباره الكریم عبد بن محمد یرأسھا جمھوریة وتكوین البالد استقالل إعالن ھو
 .لالستقالل یوما 1921.9.18 موافق 1340 محرم 15 یوم تحدید على واتفق. سلطة أعلى ویعتبر والقواد والشیوخ والقبائل الجماعات ممثلي من

 خولھا بل والتنفیذیة التشریعیة السلطات بین یفصل لم بحیث الشعب سیادة مبدأ أساسھ للبالد ستورد على وصادقت اجتماعات، عدة الوطنیة الجمعیة وعقدت
 طرف من بمھامھ قیامھ عن یُحاسب وحده كان الذي الرئیس أمام مسؤولین الحكومة أعضاء وكان. للجمھوریة رئیسا الجمعیة رئیس من وجعل للجمعیة
 .الوطنیة الجمعیة

رَ  بعد، وفیما  المنطقة عن االسبانیین جالء) 2 ،1912 معاھدة وبالخصوص البالد حقوق تمس معاھدة بأیة االعتراف عدم) 1: التالي الوطني لمیثاقا ُحّرِ
 اإلحدى لخال االحتالل جراء من تكبدوھا التي الخسائر عن للریفیین تعویضا اسبانیا أداء) 4 الریفیة، الجمھوریة لدولة التام باالستقالل االعتراف)3 الریفیة،
 .األمم عصبة إلى باالنضمام المطالبة) 6 تمییز، دون الدول كل مع صداقة عالقات إقامة) 5 أیدیھم، بین سقطوا الذین األسرى فدیة وأداء الماضیة، سنة عشرة
 :التالي الشكل على مكونة والوحیدة، األولى الریفیة الحكومة وكانت
 .الخطابي الكریم عبد:  الرئیس

 الخطابي اْمحمد السي:  الرئیس نائب
 أزرقان محمد: والبحریة الخارجیة وزیر
 البوعیاشي محمد الحاج بن السالم عبد السي:  الحرب وزیر
 الخطابي السالم عبد السي:  االقتصاد وزیر
 حمو الحاج بن الیزید:  الداخلیة وزیر
 بولحیة علي بن:  العدل وزیر
 اكرود أحمد:  األحباس وزیر

 .البوفراحي ومحمد محمد، بن الھادي عبد:  السكرتاریة
 .الفاسي القادر عبد العزیز، عبد بن حنان:  الصحافة دیوان
 .حمو بن حدو:  باریس في السفیر

 تشرین 25 یوم الكورطیس أمام تدخلھ في إیزا فیكونت بھا أدلى رسمیة بیانات حسب قتیل اسباني جندي 8000( المدھشة االسباني الجیش ھزیمة وإن
 اسبانیا فعل رد وكان. ذروتھا لالستعمار المعادیة االضطرابات بلوغ إلى أدت) آالف بعدة ذلك یتجاوز القتلى عدد كان فقد الحقیقة وفي( ،1921 كتوبرأ/األول

 العدد ھذا خرج أین من: یتساءل الجمیع وكان. الفاجعة مدى وتقدیر المعارك سیر لمتابعة صعوبات تجد الصحافة كانت البدایة، وفي. النبأ تصدیق عدم ھو
. صارمة رقابة الحكومة فرضت علیھا، تنھال التي االحتجاجات موجة لتوقیف یائسة محاولة وفي. الرسول یعقوب القدیس من] خرجوا لقد[ البربر؟ من المسلح

 إخفاء أحد أي وال شيء أي بإمكان یكن لم أغسطس،/آب 9 في] الریفیین بید الجبل[ سقوط بعد لكن ثانیة، نومانسیا بمعركة أعرویت جبل محاصرة وقورنت
 .النكبة ضخامة

ة السخط صرخات وأصبحت  تملك ال األخیرة ھذه أن اتضح االحتالل، جیوش من اضعف أنھ الجلي من عدو ضد الحرب من سنة عشرة اثنتي وبعد. ُمِصمَّ
 »فحولتھ« أن یعتبر كان ألنھ حربھ أركان یشاور ال سیلفستري كن. فشیئا شیئا تُعرف العسكریة »المآثر« تفاصیل وبدأت. العسكریة البذلة إال الجیش من

 لتفادي استقالتھم نقیبا عشر أحد قدم 1920 وفي. ملیلیة في النھار عادة یقضون الطیارین ألن تُقلع لم بسلوان الجویة القاعدة وطائرات. تخطیط كل تعوض
 واإلمداد التموین بإدارة الضباط ھؤالء أیدي بین البسیطة من ملیون اختفى لقد. وحداتھم صندوق أُمناء بمھمة القیام لھم سبق حیث اختالساتھم اكتشاف

 ال إنھا البسیطة، من ونصف ملیون ثمانیة تبلغ تطوان خلیفة ومیزانیة. استعمالھا دون عنھا التخلي تم الكریم عبد بید سقطت التي مدفع المائة أن كما. بالعرائش
 نجاحات وإلحراز. األصلیة قبائلھا ضد لتحارب نظامیة وحدات إرسال تم القیادة، مباالة ال ونتیجة. ملیون بنصف إال االسبانیة ملكیةال العائلة میزانیة عن تقل

 باب وأن الدولة، اعتمادات من %51 تلتھم العسكریة المیزانیة وأن عامال جنراال 446 یضم الجیش أن السنوي العسكري الدلیل لنا یقول الحد، ھذا إلى المعة
 یبدو ما وعلى. بسیطة 211000000 من أكثر إلى 63500000 من ارتفع إذ 1921و 1913 بین ونصف مرات ثالث تضاعف للمغرب المخصصة النفقات

 .المال ھذا كل استعمال أسيء قد
 وعاد. عنھا المسؤولین وحول النكبة ابأسب حول ورسمي شامل بتحقیق القیام ھدفھا بیكاسو، الجنرال یرأسھا لجنة كونت بالذات، أغسطس/آب شھر وفي

 XIII ألفونسو وأمر. بیكاسو لجنة تحریات فیھا بما التحقیقات كل ضد التامة الحصانة لھ تُضمن أن شریطة منصبھ قبول إلى -استقال قد كان الذي– بیرنڭِوِ◌ر
 وخالل أكتوبر،/األول تشرین 20 یوم جلساتھ الكورطیس واستأنف. ھقیادت بھا مارس التي الكیفیة نقد وعدم السامي، بالمفوض الخاصة األوراق تفتیش بعدم
 في اتفقوا المحافظین الملكیین إن بل االستعمار، فضح في تقریبا األحزاب جمیع نواب وتنافس. االسباني لالستعمار صارمة لمحاكمة مسرحا كان أیام عدة



 الذین السكان عدد مرات خمس یفوق تراقبھم الذین السكان وعدد المغربیة، األراضي من %95 تراقب فرنسا أن غلى الجمیع وأشار. االشتراكیین مع أحكامھم
 االستعماریون وكان. الھزیمة تلو الھزیمة تحصد جندي، ألف مائة من وبأكثر اسبانیا، أن حین في فرنسي، جندي ألف بخمسین مشاكلھا وتحل اسبانیا، تراقبھم
 في الثمن تؤدي وال الھدف تصیب وفرنسا الثمن وتؤدي الھدف تصیب انجلترا« أن مفاده االستعماریة، ممارساتال بمختلف خاص بتشبیھ، یقومون أنفسھم

 .«الھدف ال تصیب وال الثمن تؤدي اسبانیا أن حین
 الشھیرة، البرقیة ذكر یجري وبدأ .XIII أللفونسو والشخصیة المباشرة المسؤولیة إلى برییطو إندالیسیو االشتراكي النائب أشار أكتوبر،/األول تشرین نھایة وفي

 للملك فعل رد أول أن یُشاع وكان!». الرجال أیھا یا مرحى« بدل!» فحولتك فلتعش« ھو األصلي النص إن وقیل البرقیة، لتلك صیغ عدة تُُدوِولت وبسرعة
 .«رخیص الدجاج لحم« أن التعلیق، ھو كان للقتلى الھائل العدد على تعرفھ حال
 العام واالتحاد للشغالین الوطنیة الكنفدرالیة ونظمت. المغرب استقالل مع تضامنا عام إضراب شن إلى بالتأسیس، العھد الحدیث لشیوعي،ا الحزب ودعا

: الكریم عبد مع للتضامن رسمیة برسائل ،»الكطالني الوطن«و »الكطالني العمل« الكطالنیة، األحزاب وبعثت. الحرب ضد ومھرجانات مظاھرات للشغالین
 التي األولى المرة ھي ھذه ولیست. عطف بتحیة لكم یبعثون كطالونیا أبناء فإن اسبانیا، طرف من المھدد المغربي الوطن عن للدفاع الصارم عزمكم أمام«

 التي البربریة الحربیة بباألسالی أیضا تندد كطالونیا فإن الیوم. 1909 یولیو/تموز ثورة تذكروا: المغرب بغزو تندیدھا عن الكطالنیة األرض فیھا عربت
 وطالبت. الموت إلى أبنائھا إرسال بعدم فیھ تُطالب الحكومة إلى نداءا العائالت أرباب من لجنة ووجھت. »وتشجیعا تحیة منا لكم.» االسباني الجیش یستعملھا

 وزیر ،(BERGAMIN) برڭامین وأكد. مسؤولیاتال حول المحاضرات من سلسلة مدرید أتینیو ونظم. المغرب عن بالتخلي االسبانیات النساء من لجنة
. األراضي تلك عن التخلي الالزم من إنھ فیھا یقول »البیو« في مقالة (CAMBO) كامبو ونشر. المغرب نفقات تتحمل أن یمكنھا ال الدولة خزینة أن االقتصاد،

 تحدث عندما لقادیس األمریكیة االسبانیة األكادیمیة أمام 19717 في رضھاع التي تلك أطروحاتھ، على للتأكید عاد نفسھ ریبیرا بریمودي میڭل الجنرال وحتى
 سیكون المضیق وراء ما إلى آخر اسباني جندي إرسال أن أعتبر إستراتیجیة، وجھة من« وأكد ،1921 نوفمبر/الثاني تشرین 25 في الشیوخ، مجلس في

 .«السبانیا ُمضرا
 متفادیة التقنیة الناحیة من النكسة إلى أدت التي العسكریة العملیات بدراسة اللجنة واكتفت. 1922 ابریل/نیسان 18 یوم العسكریة تحریاتھا بیكاسو لجنة أنھت

. المغرب حملة طرحتھا التي الصعوبات مواجھة عن عاجزین كانوا الجیش ضباط أن ھي بھا، خرجت التي الرئیسیة والخالصة. للمشكل السیاسیة الجوانب
 :الشيء بعض عنده التوقف المفید فمن یُنشر، لم التقریر ھذا أن وبما. نفسھ بیرنڭِوِ◌ر ضمنھم من ضابطا 39 اكمةمح ضرورة إلى واشارت

 التسلیم یجب والتي- التنفیذیة، السلطة صالحیات من لیس ولكونھ غریب، حدث أول إن: «قائال اللجنة لھا تعرضت التي الضغوطات إلى باإلشارة التقریر یبدأ
 دون فقط تحل لم القیود وھذه. 1921 أغسطس/آب 21 في الصادرة الملكیة األوامر بمقتضى التحقیق قاضي على فُرضت التي القیود ھو دھشةال یثیر -بھا

 ولما. األحداث وضعیة حول المذكور القاضي أنجزه الذي الدقیق الملخص وقوة متانة تقلیل إلى قسرا أدت بل األحداث، إلیھا تقود التي النتائج كل استخالص
 األوامر ھذه یُدون كان أنھ غیر. یتلقاھا التي لألوامر ُممتثال وبجرأة عسكریا المشاكل یَُحلُّ  كان الملكیة، األوامر تخلقھ الذي الصعب الوضع في القاضي ُوجد

 بكل اإلدالء أمكن لو استنتاجھا یمكنھا التي اتالخالص ھي تكون أن یمكنھا ال إلیھا، ینتھي قد التي الخالصات أن ولتبیان تصرفھ لتبریر تحقیقھ إلى ویضیفھا
 «.األحداث على كامل حكم إلصدار ضروریة ھي والتي التحقیق، تُفید التي المعلومات
 الدقیق التقدیر ودون. نشاطھ إلمكانیات المعقول الحد تجاوز للمنطقة العام القائد إن: «سیلفستري الجنرال »إستراتیجیة« نتائج إلى مشیرا التقریر ویواصل
 وغامر آنذاك، مشاریعھا ضمن یندرج ملیلیة ناحیة في العملیات تكثیف یكن لم التي العلیا القیادة أھداف عن یبدو، ما على ابتعد، اإلقلیمیة، السیاسیة للظروف

 النكور نھر لبلوغ الحازمة النیة مع آنذاك، لنفوذھا الخاضعة للمنطقة التقدیري الحد وھو أمقران، لنھر الیسرى الضفة على تمسان لقبیلة الخطر االحتیاج في
 الكارثة مقدمة ذلك وشّكل مالئمة، وسائل وبدون تھیئ بدون أبران لجبل الزوال السریع االحتالل األولى، المرحلة في ذلك، عن وتمخض. الحسیمة وخلیج

 .«المنطقة تلك في ستحُدث التي
 والنظام والعدل والحمایة االجتذاب على تعتمد أن لھا بد ال كان السیاسیة المھمة أن یبدو: «االحتالل جیش نھجھا التي السیاسة عن متسائال التقریر ویواصل

 لم ذلك أن التأكید یمكن یجب؟ كما المھمة ھذه مزاولة تمت ھل. مدني طابع ذات أھلیة بسلطات العسكري الطابع ذات األوروبیة للسلطات التدریجي واالستبدال
 القدرة واثبات التماسھا الصعبة الوظائف بھذه للقیام یكفي ال إنھ. الھدف ھذا لمثل مناسب وغیر الواقع، في ضعیفا یزال وما كان الشرطة ضباط اختیار إن. یتم

 «.وقانونیة تاریخیة معلومات على والتوفر البلد، وسوسیولوجیا لغة معرفة الضروري من بل مزاولتھا، على المادیة
 السالح ھذا استعمال مبادئ ابسط مع تتنافى ومواقعھا مناسب، غیر وضع في توجد المدفعیة من قطعا إن: «للجیش المادیة وضعیةال التقریر یفضح ذلك، وبعد

 لمصلحة المادیة والحالة[...]  الرسم ظروف أسوأ في یتم والسبل الطرق رسم تصمیم وكان[...]  سنة 11 من أكثر طیلة استعملت الجبال مدافع قطع[...] 
 .«حقا مزریة الطیران ووضعیة[...]  منعدمة تكون تكاد العلیا القیادة ومصلحة[...]  سیئة راتالسیا
 رؤساء إلى ووصوال والمصالح، الوحدات برؤساء بدءا الدنیا الرتب ذات العناصر أن ذلك عن نتج لقد: «القیادة تمركز إلى ذلك، بعد االنتباه، التقریر ویُثیر

 یتلقونھا التي األوامر على بناء إال عمل بأي القیام عدم وعلى وفاذة شاذة كل في االستشارة على تعودوا لقد. بأنفسھم المشاكل لح عادة فقدوا الوحدات اصغر
 نوقلیلو قلیلون ذلك استطاعوا الذین فإن األوامر، وانعدام الظروف مواجھة الخطرة الحالة ضرورة دعت ولما. االعتبار بعین وھمتھم شرفھم یؤخذ أن دون
 .«جدا

 یُضعف وكان القیادة قوة من شك بدون قلل األخالقیة، ولربما الوطنیة، العسكریة السیاسیة األخطاء ھذه مجموع إن: «التالیة بالخالصات التقریر ویختتم
 والتي ذاك عن المترتبة والنتیجة عوالفز التشتت لتالفي المناسب الوقت في الالزمة القوة امتالك تستطع لم] القیادة[ أنھا إلى أدى بشكل االنضباط أواصر
 .ملیلیة قیادة انھیار دال، أنھ غیر مبتذل بشكل ُسمیت،

 وإن إذن، واضح وسیلفستري، بیرْنڭِور بین السلطتین، كال بین والخالف البلبلة وإن. القیادة في ھؤالء وال المرؤوسین في الثقة تضع أن القیادة بإمكان یكن لم
 .مطلق قیةالحقی للوضعیة كلیھما جھل

 تفاصیل على یقف لم انھ بما الكفایة فیھ بما یفتحھا لم أنھ غیر األخیر، في الواقع على عینھ فتح قد البدایة، في عشواء خبط یخبط كان الذي العام، القائد إن
 حتى تخبطھ في تمادى فقد السامي مفوضال أما. یطلبھا التي التعزیزات ومالءمة مقدار تفكیره، مستوى على حتى یتصور لم أنھ افتراض ویمكن األمور،
نة برقیة آخر ذلك على تدل كما النھایة  القیادة على استحوذ بوسواس األمر یتعلق ھل القول یمكن ال أنھ حد إلى الفظاظة، من درجة بلغت التي البرقیة ھذه. مدوَّ

 .للوضعیة مطلق إدراك بعدم أو
 من أكثر بل مثیل، لھ یسبق لم تشتت أنھ ونعتقد. العدو مجھودات كانت مما أكثر منذئذ، وقع ما كل في ببالس ھو كان ذلك أن حد إلى القیادة فكر تشوش لقد

 .العسكري التاریخ في یتكرر أن یمكنھ ال ذلك
 وعندما. تبكونویر الجنود یضطرب رؤساء وبدون االتجاه، وال بالخطة ال معرفة ودون توجیھات، بدون عناصره بكل الموقع عن التخلي یقع عجل، وعلى

 من والمحزن اآلخر، البعض طرف من المفسر وغیر البعض، طرف من المخزي بالھروب فردیا النجاة إال واضحة فكرة أیة لھم تكون ال العدو، یھاجمھم
 .«مجدیة غیر تصمیمھ، قیسب لم بشكل الحد، ھذا إلى طغى الذي الجلیدي االنھیار ھذا الیقاف البعض بھا قام التي المجھودات وأصبحت. جمیعا طرفھم

 واإلمداد التموین إدارة رئیس مكتب عن المزالج نزع بھا تمّ  التي والكیفیة الشكل في« التحقیق یتم أن بیكاسو لجنة تطلب بالتقریر،ة ملحق ملتمس وفي
 .«العمل ھذا بمثل القیام یمكنھ ذيال والشخص ذلك، وقوع تاریخ أمكن، إذا وتحدید، سیلفستري للجنرال الخاص السكرتیر (HERNANDEZ) ھرناندیس

 وفي. سام كمفوض استقالتھ تقدیم إلى ببیرنُڭِور أدى مما توصیاتھ وتبنى المؤقت التقریر على العسكري للقضاء األعلى المجلس صادق یولیو،/تموز 9 وفي
 تورط في بالتحقیق ولتتكلف بیكاسو تقریر لدراسة الیین،اللیبر من 10و المحافظین من 11 من تتكون الكورطیس، من خاصة لجنة تعیین تم یولیو،/تموز 21



 مناصب یحتلون فقط تسعة بینھم من– ضابطا وسبعین لسبع وجھت قد التھم كانت 1922 أكتوبر/األول تشرین 3 وفي. أنوال كارثة في السیاسیین المسؤولین
 تدخل حول شامل تحقیق بإجراء الیسار أحزاب وطالبت. العام الرأي ترض لم ضحیة أكباش عن للبحث المحاولة ھذه أن إال. بواجبھم قیامھم لعدم -مسؤولیة

 .الملك
 على حافظ الذي األلماني الجیش بھا یتحلى التي الوحدة روح یقلدوا أن االسباني الجیش ضباط على أن مرة، ما غیر ذلك، على XIII ألفونسو جواب وكان

 .العرش حول ملتفین ماداموا یخشونھ ما لھم لیس أن وأكد عاھل،لل اإلخالص بقسم وذّكر. خطرة ھزیمة بعد انسحابھ
 ھذا متزعم على الحكم تم وبسرعة. رقیبھم واغتالوا وتمردوا (MALAGA) مالقة میناء من اإلبحار الجدد المجندین من مجموعة رفضت ،1923 صیف وفي

 إرسال عملیات كل توقیف من بد للحكومة یكن ولم. لموقفھ المساندة الشعبیة الحملة ببسب یتم لم الحكم تنفیذ أن غیر باإلعدام، عریف، ورتبتھ الصغیر، التمرد
 افریقیا، إلى العشرین في علیھم یجب لماذا فھم محاولة تالفي الجنود بإمكان یكن ولم. الجنود على یؤثر لالستعمار المعادي التحریض ألن المغرب، إلى الجنود
 علینا یجب لماذا. المغاربة لقتل افریقیا إلى إرسالھم ویریدون سنة، عشرین سنھم ألن العشرین في جنودا منھم جعلوا لقد. بحیاتھم یخاطروا أن علیھم ولماذا

 صلةالب ونأكل ملبوسة بثیابنا ننام مدارس، فیھا لیست قُرانا. الكتابة وال القراءة ال نعرف ال إننا نحن؟ نثقفھم ھل التمدن؟ في یرغبون ال كانوا إن »تمدینھم«
 .الجاف الخبز من وكسرة
 بؤساء ونحن للریفیین سنُعلّم ماذا. ضربا ینھكنا المدني الحرس فإن اشتكینا وإذا ینھبنا العمل رب. وفقرا جوعا ونموت غروبھا إلى الشمس شروق من نشتغل
 مثلھم؟

 ومناقشة نشر دون حال أنھ كما الشعبي، االحتجاج من ولسنتین التعلیالت لھذه حدا وضع 1923 سبتمبر/أیلول في ریبیرا بریمودي بھ قام الذي االنقالب إن
 الحقیقي المدى فقط تَكتشف ال التي الخالصات ھذه. الخاصة البرلمانیة اللجنة إلیھا وصلت التي السیاسیة الخالصات وكذلك البرلمان، في بیكاسو تقریر

 .XIII ألفونسو للملك والملموسة الواضحة المسؤولیة أیضا وإنما للكارثة،
 الصراع وراء أن تثبت حجج ھناك لیست« »بوسط مورنین« البریطانیة الجریدة وكتبت. ھائل عالمي صدى االسباني االستعمار ضد الكریم عبد لنضال كان

 أحد إال لیس النضال وھذا. الكریم دعب قلب بھ یْخفُقُ  الذي ھو الوطنیة بالكرامة الشعور إن. دیني دافع االسبانیة-الفرنسیة والقوات المغاربة بین حالیا القائم
 .«بالدینامیت مشحونة جملة المبدأ ذلك إن قال عندما لنسین السید وصفھ أحسن الذي الشعوب مصیر تقریر مبدأ مظاھر

 بتخليو المغرب باستقالل باالعتراف النواب مجلس في الفرنسي، الشیوعي الحزب قادة أحد ،(JACQUES DORIOT) دوریو جاك طالب باریس وفي
 بجمھوریة االعتراف« اجل ومن »والرأسمالیین المصرفیین حرب« وضد القمع ضد والمھرجانات والمظاھرات اإلضرابات وتوالت. المغرب عن الفرنسیین

 الجنود حث وعن »استقاللھ أجل من یكافح شعب تقتیل«بـ التندید عن لومانیتي تتوقع ولم. »المستعمرات كل وعن المغرب عن الجالء«و »المستقلة الریف
 الثوار مع تآخوا«و »الرأسمالیین ضد اتحدوا والریفیون الفرنسیون البرولیتاریون أیھا یا: «تقول التي النداءات وكانت. الریفیین المقاتلین مع »التآخي« على

 وإن واغتیال، سلب لَُھوَ  جیشنا بھ یقوم ما إن: «:1925 فبرایر/شباط افتتاحیات إحدى وتقول. لومانیتي صفحات على دائمة »االمبریالیین لطرد المغاربة
 .«العالم في الموجودة والقھر الدیكتاتوریات أنظمة أفظع من المغرب في العسكري الجھاز

 في رغبی ال الفرنسي الفالح وألن الفرنسیین، العمال مصالح ضد ألنھ المغرب احتالل ضد نناضل وبافتخار، عالیا نقولھا إننا،. آخر شیوعي نائب ویصرح»
 العمال بحق نعترف الذین نحن أن الشیوعي الحزب باسم وأعلن. السلم یرید إنھ السلم، أجل من الیوم یناضل الكریم عبد إن. العرب إخوانھ استغالل من العیش

 .«مستعمریھم ضد الثورة في بالحق لألھلیین أیضا نعترف االنتفاض، في الفرنسیین
 نداءا باربیس حرر السنة نفس من یونیو/حزیران وفي. المغرب لحرب لمعارضتھم شیوعیین مناضلین 105 اعتقال مت 1925 نوفمبر/الثاني تشرین وحوالي
 الفلسفة ومجموعة السریالیة والمجموعة »كالرتي« محرري طرف من النداء ووقع ال؟ أم نعم الحرب، تعارض ھل: الخیار ھذا فیھ وطرح الفكریین للعمال

 كوتیري وفایان وسادول وإلوار وأراڭون وبولیتزر ولوفیبر ودیھامیل روالن بینھم من یوجد ُكتّاب 106 مجموع طرف ومن اركسیینالم الفالسفة من المكونة
 :یقول »الحمراء الجبھة« في أراڭون لویس وكتب. الخ وفریدمان

 الثالثة الجمھوریة طیاري طرف من المقتولین المغاربة أنین اسمعوا
 شعوب منبر .«LE PARIA -المنبوذ« مجلة في الریفیین الوطنیین لنضال مقاالت عدة المستقبل، في منھ ھوشي سیصبح لذيا كوك، نأي نڭویان وخصص

 .یدیرھا كان التي. المستعمرات
 الشمال العمال إن«: التالیة بالبرقیة الكریم عبد إلى 1924 سنة في باریس في المنعقد والجزائریین والتونسیین المغاربة الوطنیین العمال مؤتمر وبعث

 البطل وقائدھم المغاربة إخوانھم یھنئون ،1924 دیسمبر/األول كانون 7 یوم التاریخي، الیوم ھذا في األول مؤتمرھم في المجتمعین باریس، لناحیة افریقیین،
 استقالل عاش: معھم ویھتفون بالدھم تحریر ىإل یقود أن یمكن ما كل في معھم تضامنھم عن ویعلنون االسباني االستعمار على انتصارھم على الكریم عبد

 .«العالمي لالستعمار والموت المضطھدة، الشعوب
– منخفض علو على تطیر وھي االسبانیة للطائرات صورا »نیو لندن إلسترد« االنجلیزیة الجریدة نشرت السنة نفس من نوفمبر/الثاني تشرین 29 وفي

 .القرى على البنزین بقنابل وتلقي -الریفیین رتعبی حد على االسبانیة الطریقة على الطیران
 الكریم عبد رد األرجنتین، إلى القدوم منھ تطلب إیرس بوینوس من الجامعیین الطلبة من مجموعة لھ وجھتھ استدعاء، على وجوابا دیسمبر،/األول كانون وفي

 شعب إن: «البیرو في االسبانیین سوَكر الجنرال فیھا َھزم التي أیاكوشو لمعركة المأویة بالذكرى مذكرا الالتینیة أمریكا جمھوریات لكل موجھة برسالة
 ألیة تبعیة أیة قبول من تمنعنا بھا نتحلى التي الخصال إن. مرتین وسان وبولیفار میراندا بھا طالب التي العلیا المثل نفس أجل من اآلن یكافح البطل المغرب

 .«الوطنیة حریتنا بحمذ على الیوم حیاتنا نقدم إننا. أوروبیة دولة
 عندما. »شعوبنا تستعبد امبریالیة ضد معا نكافح األقصى الغرب في ونحن األقصى الشرق في أنتم: «تقول برسالة الصینیین للوطنیین بعث التاریخ، نفس وفي

 سابقیھ كأغلبیة عقد الذي أیزبورو الجنرال دیدج سامٍ  كمفوض وعین ، معقول وبشكل بسرعة، المغربیة المسألة بحل وعد السلطة، على ریبیرا برمیدو استولى
 مسؤولیة الریسوني وبتَحّمل الشرقي، القطاع إلى الجنود بنقل یسمح اتفاق إلى ووصل موسى، بسیدي أكتوبر/األول تشرین شھر في الریسوني مع مؤتمرا–

 من وھو اخریرو أحمد انضم وقد سلطتھ من كبیرا جزءا فقد الریسوني نأل أوال،. خادعا وھما إال یكن لم ذلك أن غیر. جبالة في والھدوء النظام على الحفاظ
 .االسبانیین مراوغة على القائمة لسیاستھ مخلصا یزال ما الریسوني كان ذلك عن وفضال الكریم، عبد صفوف إلى مقاتلیھ، أحسن

 شھر من األولى األیام وفي. وألمیریا ألیكنط الساحلیة المدن في ياالحتیاط] الجیش[ وحدات حشد في ریبیرا بریمودي شرع نوفمبر،/الثاني تشرین بدایة في
ا تیزي في األمامي الموقع وھوجم ملیلیة قطاع على الریفي الضغط تصاعد 1924 مارس/آذار  ما المربع في الواقعة القبائل، انضمت الوقت نفس وفي. َعزَّ
 ھذه، وغمارة جبالة وقبائل. المنطقة تلك كل في آخرھا عن االسبانیة القوات وأبادت الكفاح ىإل والشاون، تطوان بین والطریق ووادلو وعیاشة تطوان نھر بین
 أكبر ووضوحا مداً  لیُعطي ذلك وجاء. الكریم عبد إلى اخریرو رأسھا على واحدة دفعة انضمت لھا، الریسوني قیادة على دائما توافق كانت التي القبائل ھي

 على الھزیمة إلى أدت ومعنویة مادیة قوة] التحرریة[ للحرب أعطى الوقت نفس وفي. الریف على حصرھا الممكن من یعُد لم التي الوطني، التحریر لحركة
 بلغ یولیو،/تموز بدایة وفي. الشاون وحاصروا وتطوان طنجة بین الطریق وقطعوا العرائش إلى الفَْنَدق من نفوذھم المغاربة وبسط االسبانیة، الجبھات جمیع

 استعادة عن عاجزة االحتالل قوات وكانت. محاصرة بالمدینة تحیط التي الجبال في الموجودة االسبانیة المواقع جمیع تقریبا كانت إذ خطیرة بعاداأ الھجوم
 علیھا سیطری التي المناطق في العرب، واألطفال النساء مئات وتقتل القرى، من مجموعة ورش بقصف تنتقم كانت الجویة القوة أن من بالرغم المبادرة

 .الوطنیون



 االستقالل اسبانیا بموجبھا تمنح سالم معاھدة محمادي بن محمد السي على اِشیبَاْریَاَطا ھرسیو واقترح الریفي، الزعیم مع سریة مباحثات الدیكتاتور وعقد
) 1: ھي شروط خمسة مقابل السالم إقرار ھتھج من واقترح »السخي« العرض ھذا مثل الكریم عبد ورفض. یراقبونھا التي المنطقة في للریفیین الذاتي

 أن) 4. للجبال مدفعیة سریة 120و طائرة 15 الریف لحكومة اسبانیا تسلم أن) 3. بسیطة ملیون 20 قدره لتعویض اسبانیا أداء) 2. الریف باستقالل االعتراف
 .األسرى وتبادل السلم ألةمس دراسة ستتم النقط لھذه اسبانیا قبول عند) 5. المغرب عن االسبانیین جالء یتم

] المعركة[ ألرض الكبرى بالفوائد یحظى إنھ. الكریم عبد َھَزَمنَا لقد: «األسرار بھذه میلر ویب االنجلیزي للصحفي ریبیرا بریمودي أدلى التاریخ نفس وفي
 األرض من بقعة اجل من والموت الكفاح ضرورة سبب یدركون ال إنھم. سنوات عدة دامت بحرب منھكون جنودنا أن حین في. أنصاره تعصب من ویستفید

 من تُحصى ال مالیین صرفنا لقد. ممتلكاتھ على الید بوضع الكریم لعبد والسماح افریقیا، من التام االنسحاب مؤیدي من شخصیا وأنا. قیمة أیة لھا لیست
 یمكننا ال أنھ غیر. حیازتھا من فائدة وال صالحة غیر أرض اجل من لالرجا آالف عشرات مات. واحدا سنتیما أبدا نتسلم أن دون المشروع، ھذا في البسیطة

 وتخشى. تعلمون كما انجلیزیة أمیرة والملكة الملك على كبیرا تأثیرا تمارس العظمى بریطانیا إن. بذلك لنا یسمحوا لن البریطانیین ألن نھائیا االنسحاب
 المصالح إلى وبالنسبة. طارق جبل مضیق على البریطانیین سیطرة سیُلغي مما فرنسا طرف من المنطقة احتالل إلى انسحابنا یؤدي أن العظمى بریطانیا

. »ھناك فرنسا مثل قویة دولة وجود في ترغب ال إنھا طارق لجبل اآلخر الطرف في اسبانیا مثل ضعیفة دولة توجد أن الحیوي من النجلترا، اإلمبراطوریة
. المنقطعة غیر االستعماریة الحروب من سنة 16 نتاج وھي الجیش، من االفریقاویة الطائفة صفوف في والقلق لحقدا تزاید إلى بذلك أدى ریبیر بریمودي إن

 بقدر اإلستراتیجیة قضایا في متخصصة المجلة تكن ولم. »االستعماریة الجیوش مجلة« اسم تحمل نشرة بسبتة لیانو كییبودي الجنرال أسس 1924 بدایة وفي
 بسبب كبرى نقاشات أثار الذي الثاني العدد صدور بعد منعھا وتم. ثمن من ذلك كلف مھما المغرب في االستمرار یریدون كانوا الذین سمبا الناطق كانت ما

 .مبادرتھ ضبفر الكریم لعبد تسمح والتي اسبانیا تنھجھا التي الدفاعیة السیاسة أساسا ینتقد والذي »والخمول الجمود« بعنوان فرانكو فرانسیسكو المقدم مقال
 األمامیة المعسكرات في ولیمة حضور إلى النظامي والجیش اللفیف ضباط طرف من ُدعي 19 یوم وفي. ملیلیة بزیارة الدیكتاتور قام یولیو/تموز أواسط في
 قرر الشرور أسوأ حدوث نم وخوفا. المغرب عن الكلي التخلي شبھ حول بفكرتھ متشبثا یزال ما ریبیرا بریمودي كان الحین ذلك وحتى. الطیب بن في

 مكونة كانت فقد الطعام وجبة أما. »بإباء وعدوانیة عمیاء اللفیف عقلیة ان: «مثل بشعارات مطلیة األكل قاعة جدران وكانت. سخطھم عن التعبیر الضباط
 یحتاجون ال المغرب عن التخلي یریدون الذین إن لھ قیل عندما السیما اإلھانة، ریبیرا بیرمودي وتحمل. فقط بالبیض ُمعدة الطعام من ألوان من تقریبا كلھا
ي« إلى  فرانكو رفعھ الذي بالنْخب االستفزاز إغناء ووقع. الكفاح على مصممون وأنھم »الخصي« من فائض لھم ھناك الحاضرین الضباط أن غیر ،»ِخّصِ
 مریعة حیرة ألن كذلك، األمر لیس الحظ، ولسوء لكن،. بالفرح مفعمة وبناقل تكون أن اللفیَف، الحكومة رئیس فیھا یزور التي األولى المرة وھذه نود، كنا«

 ھو الصدامیة الوحدات إلى بالنسبة الوحید سبیل وان كبرى، كوارث تالفي سیاسة تكون أن یجب الجیش سیاسة بأن القول وواصل. »نفوسنا على تسیطر
 العمالت أغلى ودفعنا ثمن أغلى كلف قد اكتسابھا ألن اسبانیة، ارض ھي نطأھا التي األرض هھذ إن الرئیس، سیدي: «التالي الشكل على حدیثھ واختتم. التقدم

 .«أریق الذي االسباني الدم وھو أال لتسدیده
 الطاعة أن إلى باإلشارة وبدأ ریبریا بریمودي تحدث ذلك وبعد. المسور المكان كل غطت قد! الدیكتاتور لیسقط! اللفیف عاش ھتافات كانت انتھى وعندما
 الشرف وال العسكري الشرف ال تُدنس لن مشاریعھ إن: قائال المغرب حول أفكاره شرح في وشرع. اللفیف شعارات من أیضا تكون أن یجب للقیادة العمیاء،
 أن للضباط مؤكدا عرضھ اهاتج ریبیرا بریمودي غیر ھذا، مثل فعل رد وأمام. االستنكار وصیحات بالتصفیرات قُوطع النقطة ھذه إلى وصل وعندما. الوطني
 یكون لن األوامر، لكم تصُدر یوم لكن. اآلن ھكذا أخاطبكم: «التحذیر بھذا وانتھى. استراتیجي تراجع ھو یقترحھ ما وأن بالنجاح تُكلل حتى ستواصل الحرب

 .«الطاعة حق إال حق أي لكم
 من المستقیل ألن حرجة وضعیة في الدیكتاتوریة جعل الذي األمر بقلیل، الولیمة عدب استقالتھ فرانكو قدم الدیكتاتور، لموقف الواضح التعدیل من وبالرغم

 التصریحات ببعض اإلدالء تم أیضا مدرید وفي. أخرى فیالق من افریقاویون وضباط اآلخرون اللفیف ضباط معھ تضامن وقد. افریقیا جیش في الضباط أشھر
 .لفرانكو المؤیدة

. استقالتھ سحب إلى فرانكو دفع مما ملیلیة نحو العام التراجع إیقاف قرر المتزاید العداء أمام ذلك، من أكثر بل االستقالة، ولقب رفض ریبیرا بریمودي أن غیر
. طالضبا صفوف في الموجود الثقة أزمة لحل العاجلة الضرورة عن سبتمبر،/أیلول 21 في لیانو، كییبودي مع تحدثا مقدَّمین أن درجة إلى التوتر حدة ووصلت

 عبر بعدما سابقیھ، من أكبر وبحزم فرانكو، إن: «التالي الشكل على الزیارة ھذه لیانو كییبودي وحكى. الشيء بنفس فرانكو، فرنسیسكو ھو ثالث، مقدم وقام
 في الموجودین لجزیرةا شبھ جنود كتائب قادة وبعض الصدامیة القوات قادة إن: قائال بصراحة خاطبني الضباط، صفوف في یسود الذي االستیاء عن لي

 علیا رتبة من قائد إیجاد وبھدف الھاتشو، منطقة في الموجودین المدیرین حكومة وجنراالت ربیبیرا بریمودي الجنرال اعتقال على واتفقوا اجتمعوا قد تطوان،
 الوقت في الجنراالت العتقال سیذھب وأنھ إشارتھ رھن معدة سریة أن وأضاف. علیھا المتفق الخطة لتنفیذ الجمیع قیادة قبول ِمنّي لیلتمس جاء الحركة یوحد
 .«بذلك آمر الذي

. أكتوبر/األول تشرین 16 یوم سامیا مفوضا نفسھ عین أنھ إلى أدى ذلك كل المتزاید، العسكریین القادة وسخط الكریم عبد ھجوم وضراوة الوضع خطورة إن
 بنكبتھ االحتالل جیش ُمني األول، التشتت من سنوات ثالث وبعد. أنوال لھروب منقحة وغیر مزیدة طبعة إلى الخریف عز في الریفیة الھجومات وأدت

 إننا. ھزیمة ستین حصدنا یوم ستین خالل: «الكارثة على معلقة »الجدیدة اسبانیا« األسبوعیة الجریدة وتقول. جدید من التراجع إلى واضطر الثانیة الكبرى،
 المطلوب«و كاف غیر جندي 210000 إن. الدامیة المعارك من سنة 16 خالل علیھا حصلنا التي– 200 من أكثر اآلخر تلو الواحد المواقع جمیع نُخلي

 ولما ،»البحر عاش« وصرخ مالقة بمیناء نزل عندما 1924 نھایة في مطرود مجند قالھا نكثة بصدق تعكسھا الجنود مشاعر وإن». 60000 زیادة باستعجال
 كانون 13 یوم ریبیرا بریمودي خطاب أیضا ذلك یعكس كما!». بیسكایا خلیج في اآلن الریفیون لكان البحر لوال ألنھ: «ابأج بالبحر ھتافھ سبب عن ُسئل

. »والجنود والضباط والقادة الجنراالت السادة أیھا أحسنتم! تطوان إلى منتصرین ادخلوا: «ومھزوم منكسر لجیش القلیلة للبقایا استقبالھ عند دیسمبر/األول
 .بیڭو في سُمعت قد] أثارت التي[ القھقھة فإن بجدیة قیلت الجملة ھذه أن من لرغموبا

 ھذه وخارج وطنجة والعرائش وملیلیة سبتة في الصغیرة العسكریة الحصون باستثناء المغرب شمال على التامة الكریم عبد بسیطرة 1925 سنة وبدأت
 في یرفرف) اللون نفس من سداسیة ونجمة أخضر ھالل المعین وداخل أبیض معین ووسطھ اللون أحمر وھو( الریف جمھوریة علَم كان العسكریة القواعد

 غیر الغوار، من جیشا أن یُفسر كیف. تامة ھزیمة االسباني االستعمار ھزیمة إن. جبالة على كقائد منصبھ من الریسوني الجدیدة الدولة وخلعت. القبائل كل
 على اطلعنا بعدما صعبا ذلك تفسیر لیس الخ؟ والعقداء الجنراالت من الحرب ومحترفي أوروبیا وشعبا نظامیا شاجی ھزموا وصحفیا متخلفا وشعبا نظامي

 العمود وإن فعالة، عسكریة عناصر اعتبارھم الصعب ومن أمیون المجندین من %80 أن وعلمنا العسكریون، القادة بھا یتمیز التي اإلستراتیجیة الخصال
 من كثیرا وأن منعدمة، القتال في معنویاتھم كانت أخرى جھة ومن. مسؤولین ال ضباط قیادة تحت األمیین الفالحین من حشدا كان یابار یقول كما– الفقیر

 سابلح بالسرقة تقبل لم إذا: «عامة كانت الرشوة وأن. یُحرر رجل كل طرف من بندقیتین تسلیم الجنود اعتاد وقد الحریة، مقابل سالحھا تسلم كانت الحامیات
 كل في برصاصة إصابتك لخطر وتتعرض جوعا تموت حیث إلى یبعثونك ثم ذلك بعد وینقلونك منصبك من یخلعونك فإنھم الخاص، ولحسابك اآلخرین

 لممكنا من ذلك من أكثر بل. وتجاوزه تصحیحھ تم خطأ أي بسبب رقیب شریطة منك تُنزع: أبسط وسائل فثمة االحتجاج أو الكالم على تجرأت وإذا. لحظة
 .المغرب في السبانیا التمدیني العمل في یساھم لكي باریا أرتورو للرقیب الرفقاء أحد بھا أدلى التي البراھین ھي تلك. »كان ألي حادث یقع أن

 أیة یقدمون ال نھمأل تماما، باطل ذلك أن وبما. الكریم عبد انتصار لتبریر الریف في سوفیات عسكریین مستشارین وجود عن الرجعیین من العدید وتحدث
 الوطنیة، النشر دار مدیر سییربا، ال دي ریكاردو والفاشي الرديء الكاتب فإن وھكذا. مصدرھا یُعرف ال كإشاعة المسألة یقدمون كانوا فقد ذلك، على دالئل



 المدفعیة في یساعده كان الروس التقنیین أحد أن كفایةال فیھ بما المحتمل من یبدو: «االسبانیة األھلیة الحرب كتاب في الكریم، عبد إلى باقتضاب مشیرا یقول،
 .«اسبانیا تاریخ في سوفیاتي تدخل أول أمام نكون كذلك، األمر كان وإذا. الحسیمة بمنطقة

 یمكن ال شاھدا وإن. العسكریون القادة یتحملھا التي الخطیرة المسؤولیات كتمان في الرغبة یترجم األحداث وراء المطروقة »موسكو ید« وجود ادعاء إن
 بكثرة المتداولة الجملة جمیعا نعرف األھلیة، القوات صفوف في عملنا الذین نحن: «»سریّة یومیات« في یُسجل فرانكو، فرنسیسكو وھو بالماركسیة، اتھامھ

 یُطبق وأنھ الحرب مكر یجھل مازال إنھ القول یریدون وبذلك »التصرف طریقة یعرف ال فالن األول المالزم إن« تقول والتي الحرب، ھذه في المغاربة بین
 في سببا »التصرف طریقة معرفة عدم« فیھا یكون حاالت مرارا عانینا الحرب ھذه وخالل. للمعركة الخاصة الطبیعة مع تكییفھا دون جامد بشكل القوانین

 الجنرال آنذاك، الحرب أركان قائد دفعت العتاد، في كبرى خسائر والى قتیل ألف 20 إلى أدت التي الشاون كارثة إن. »األرواح في الخسائر عدد تزاید
 وال عجزنا إلى تعود العدو، بھا یقوم التي المفاجئة الھجمات نتائج أن في یوم بعد یوما تترسخ قناعتي إن: «التالیة بالتوضیحات اإلدالء إلى دسبوخول إڭناسیو
 تكون أن ودون معاطفھم بیاقة مغطاة وآذانھم نائمین، شبھ وھم متراصة صفوف في الجنود یتقدم تالحاال من كثیر ففي. العدو ذكاء إلى تعود مما أكثر مباالتنا

 القیام كیفیة وللجنود الصف لضباط جھتھم من ھؤالء لیعلم الضباط، إلى توجیھات حاال، القادة یُصدر أن المستعجل ومن الضروري من إنھ... معدة أسلحتھم
 وتغطیة حمایة مع مفتوح ترتیب في ولكن مجموعات، شكل على تتقدم أن الدوریات فعلى. والطرق الضیقة السبل في یرالس علیھم یجب وكیف بالحراسات،

 في االستمرار الحرب، لھذه الطویلة التجربة بعد الضروري، من مازال أنھ التصدیق الصعب من یبدو. العدو على الفوري للرد معدة وباألسلحة أجنحتھا،
 تكرار الضروري من أنھ التصدیق الصعب من یبدو وبالخصوص. الحرب لنا لقنتھا التي لالشمئزاز المثیرة الدروس إلى تُضاف التي الدروس ھذه إعطاء

 أیضا أنھم غیر القدر، بھذا وشرفاء كثیرا ومنضبطون وصابرون عالیة درجة إلى مطیعون] جنود[ وھم باستمرار، جنودنا وتدریب بتعلیم المتعلقة التوصیات
 الذین الجنود تدریب تم ھل یقرروا أن القضاة وعلى العدو، ھجوم حاالت كل في تحقیق سیُفتح األمر ھذا نشر من ابتداء. السذاجة في ومفرطون تجربة نبدو

 .«كاف بدعم یحظون كانوا وھل یومیا، تتم قادتھم طرف من مراقبتھم كانت وھل بالحراسة، القیام على متعودین كانوا وھل یجب، كما للھجوم تعرضوا
 !األمام إلى دائرة، نصف شمال، یمین، اثنین، واحد، من، ابعد إلى العسكریون القادة لیذھب كافیة المغربي، الشعب ضد الحرب من سنة 16 تكن لم

ل عندئذ  مألت االسباني للجیش التامة ھزیمةال لكن. محایدا كان موقفھا أن من بالرغم متزاید، بقلق االسبانیة المواقع انھیار باریس تابعت لقد. فرنسا تتدخَّ
 الواسعة االستعماریة أراضیھا جمیع وإنما فقط، المغربیة منطقتھا للخطر یُعرض ال الریف، في مستقلة دولة واستمرار تأسیس ألن قلقا، الفرنسي االستعمار

 الفراغ أن یعلم لیوطي كان أخرى، جھة ومن. الغرب في سالموال للحضارة خطیرا تھدیدا سیُشكل لیوطي، یقول الریف، في لألوھام بؤرة تشجیع وإن. أیضا
 امبریالیة أیة أو فرنسا تستقر ال لكي یموتون الذین ھم شبابنا یكون أن على بحذر تسھر كانت انجلترا ألن فرنسا، طرف من ملؤه یمكن ال االسبان یتركھ الذي

 الحرب في وللدخول. قواھا خارت التي االسبانیة االحتالل لجیوش المساعدة یَد مدُّ  ھو سیینالفرن لدى كان الذي الوحید فالمخرج إذن. طارق جبل قبالة أخرى
 االسبان ید في شمالھا كان إذ الحمایة عقد قسمھا التي القبائل إحدى في الذریعة تلك وجدوا وقد بذلك، لھم تتمسح التي الذریعة عن بحثوا الكریم عبد ضد

 لدولة اآلخر والبعض الفرنسي االستعمار لسیطرة بعضھا یتبع بحیث مصطنع بشكل مقسمة ورغة قبیلة أصبحت الریفي التقدم وبعد. الفرنسیین ید في وجنوبھا
. مراقبتھم تحت ورغة قبیلة من الشمالي الجزء وضع محاولة إلى الفرنسیین دفعت ھذه، مثل وضعیة عن نتجت التي الحوادث وإن. والفتیة المستقلة الریف
 أقدم عندما للریف المباشرة السیطرة تحت كان األرض من الحزام ھذا« أن الكریم عبد وأكد. الفرنسیة واالمبریالیة الریف بین الحرب إلى ذلك وأدى

 تحت الواقعة األراضي من جزءا یشكل أن یدعون الفرنسیین كون وبین نفوذھا تحت تعتبره اسبانیا كون بین إلي بالنسبة فرق وال. احتاللھ على الفرنسیون
 .«مختلفة لحمایات خاضعة مناطق إلى المغرب بتقسیم أبدا تعترف لم الریف حكومة مادامت حمایتھم

 المیثاق إلى القبائل من العدید انضمام نتیجة الریفیین، طرف من وفاس تازة تحریر لتجنب الكفایة فیھ بما قلقین الفرنسیون كان ،1925 صیف حدود وإلى
 الجنرال أیضا وعینت. منصبھ في ُطیدورستِیڭ وتعیین لیوطي المرشال َعْزل إلى الفرنسیة الحكومة اضطرت االنتفاضة ھذه مثل وأمام. الكریم لعبد الوطني
 لھم سبق محنكین جنود من أغلبیتھا في مكونة للدعم وحدات المغرب إلى وصلت الوقت نفس وفي. بتوجیھھا بیتان المرشال وكلفت للعملیات، قائدا نوھان

 .الكبرى 1914 حرب في المشاركة
 بھذا اتفاقیة على التوقیع وتم واضح، بشكل الحمایتین بین الحدود رسم وإلى مشتركة خطط وضع إلى للوصول مدرید في مطولة اجتماعات الوقت بذات ُعقدت
 من كثیرا أثارت التي– اإلنزال خطة نفیذالت موضع االسبان یضع بأن یقضي االتفاق وكان. تطوان بیتان زار أیام سبعة وبعد. یولیو/تموز 21 في الشأن
 8 في العملیات وبدأت. نارین بین الكریم عبد واضعین الجنوب من الفرنسیون سیُغیر بینما الریف، دولة عاصمة أجدیر قرب الحسیمة خلیج في -الجدل
 بكیلومتر توغلوا بعدما وتخندقوا الحسیمة في رجل 10000 الإنز تمَّ  اإلنزال، دون للحؤول تطوان یُحاصر الكریم عبد كان الذي الوقت وفي سبتمبر،/أیلول

 .الداخل نحو فقط ونصف
 اللفیف جنود وأرغم. سبتمبر/أیلول 13 في ذلك لھ وتم الحمایة، عاصمة عن الحصار لفك صدامیة وحدات ربیبیرا بریمودي نقل الشاطئ، رأس تأمین وبعد
 مندھشا اللفیف وحدات یراقب فرانكو كان عندما بقلیل، ذلك بعد وقع الذي والحدث. مواقعھم نم الریفیین لطرد ساعة 18 خالل ضارٍ  قتال خوض على

 عملیات استمرت الحصار فك بعد. یقودھم فرانكو كان الذین الرجال قساوة عن فكرة یعطي البنادق، رماح فوق معلقة المغاربة رؤوس رأى لما لرؤیتھ،
 عبد منزل االحتالل جیوش أحرقت حیث أجدیر بلدة احتلت أكتوبر/األول تشرین 2 وفي سبتمبر،/أیلول 23 يف مورو وجبل ملموسي احتالل وتم الحسیمة،

 .الكریم
 بریمودي قارن نوفمبر/الثاني تشرین بدایة وفي. الجنوب في فقدوھا قد كانوا التي األراضي كل استعادوا قد الفرنسیون كان أكتوبر/األول تشرین نھایة في

 وجدة في ُعقد اجتماع وخالل. فرناندو لسان الكبرى بالحمایة صدره َوشح ذلك وبعد ،1535 في تونس واحتالل 7ترافلَكار بمعركة الحسمیة في اإلنزال ریبیرا
 إال. للحمایة ةاالسمی السلطة تحت واإلداریة واالقتصادیة الفالحیة الشؤون یخص فیما للریف الذاتي باالستقالل واسبانیا فرنسا سلمت ،1926 ابریل/نسیان في
 أسراب أحد إن( الطیران مجال في وخصوصا الفرنسیة-االسبانیة المشتركة القوات تفوق إن. المفاوضات وقطع باالستقالل المطالبة إلى عاد الكریم عبد أن

 في نفسھ تسلیم إلى الكریم عبد طراراض إلى أدى جبھتین على القتال وضرورة) یومیا مھمة 470 بمعدل یقوم كان الشرفي، السرب وھو الفرنسیة، الطائرات
 في الرغبة قلوبنا وفي] القتال میدان[ نترك إننا: «فرانكو فرانسیسكو وكتب الفرنسیین، لدى االسبان واحتج. الریونیون جزیرة إلى ونُفي 1926 مایو/أیار 25

 .الوطنیة للقضیة شھیدا الكریم عبد من تجعل لم عندما كیةذ بطریقة تصرفت باریس لكن. »قط األجیال تره لم عقاب المجرمین، على رادعٍ  عقاب فرض
 من مضایقا المنشق الجیب أصبح وتدریجیا. ذلك بعد سنة خالل العسكریة العملیات استمرت بل األنصار قوات كل تشتت إلى یؤد لم الریفي القائد استسالم إن

. بندقیة ألف 36 القبائل من المنزوعة األسلحة عدد بلغ ،1926 سنة من دیسمبر/األول نكانو نھایة وفي. المقاومین ویأس إنھاك إلى أدى مما أطرافھ كل لدن
 وخالل. مغربي موقع آخر على االستیالء تم یولیو/تموز 10 وفي. الحربیة العملیات طابع من أكثر البولیسیة الدوریات طابع تكتسي 1927 عملیات وكانت
 236و مدفعا 130و بندقیة 42000 على للعدو واستولى أخرى، قبیلة 12 احتالل وأنھى بكاملھا قبیلة 39 نياالسبا الجیش احتل األخیرة شھرا عشر الخمسة

 .الذخیرة من ضخمة وكمیة رشاشة بنادق 5و ھون مدافع 8و رشاشا مدفعا
 نزع كان: «»»س.ب.أ« لمجلة ،1925 نوفمبر/الثاني تشرین منذ السامیة المفوضیة یدیر كان الذي خورخو، سان الجنرال صرح ،1927 یولیو/تموز في

 البنادق ووجود ذلك، یھمني یكن لم االستسالمات؟ الشرط ھذا یُؤّخر ال ھل. بندقیتھ یحمل ال أھلي أي إلى یستسلم ولم. لسیاستي الرئیسیة المحاور أحد السالح
 .«خلفي توجد أن أریدھا ال بالي، یشغل ال أمامي

                                                           
 ترافلَكار (الطرف األغر) معركة بحریة وقعت في 1805/10/21 حیث تمت التضحیة باألسطول االسباني وشكلت انتصارا كبیرا لالنجلیز على نابلیون 7



 على القدیر الھخ یحمدون األساقفة كانت صالة كل وفي للسالم، عیدا أكتوبر/األول تشرین 12 یوم إعالن وتم الحرب، بنھایة صخب في الرجعیة احتفلت
 اإلخالل یقع ال ولكي. اإلرھاب من موجة القبائل جمیع اجتاحت 1930 إلى 1927 ومن. الریفیین على المسلط الشرس القمع وعلى ارتكبت التي الجرائم

 بریمودي وجھ 1927 نھایة وفي. الوطنیة للدعایة أو للتنظیم محاولة أیة وجود تفترض أن یمكنھا التي المؤشرات أدنى عن حثالب یجري كان »التھدئة«بـ
 أكثر ھو األشرار من والخوف]. منھم[ خوفا آخرون یستسلم ال وبسببھم متمردون، ھناك مازال أنھ أجھل ال: «فیھ قال المغاربة إلى »أبویا« نداء ریبیرا
 وتمتعوا ھادئین ترجوا. حسنا سلوكا تسلكوا أن وعلیكم وشرفاء طیبون وانتم. واألھواء والشر الغش ضد یناضلون الصالحین الرجال إن. شناعة الخوف أشكال

 واعملوا وأوفیاء، دقینوصا مستقیمین كونوا السالح، بنزع تكترثوا وال ھالككم، البندقیة في ألن بسرعة ذلك فلیفعل بعد، سالحھ أحدكم یُسلم لم وإن. بسالمكم
 وطمأنینتكم نعمتكم یعرضون التمرد، إلى ویقودونكم یخدعونكم الذین وإن. شعب اي من أكثر ونعمة طمأنة في العیش ویمكنكم. وسعداء أغنیاء هللا وسیجعلكم

 .«وسعداء أغنیاء وستكونون واقتلوھم عندكم أبعدوھم. للخطر
 بالعمل للقیام طریقة أحسن حول توجیھ أعطاء بعد. األھلیة الشؤون للجنة تقریرا القمعیة القوات على ةالسامی المفوضیة وزعت ،1928 منتصف وحوالي

 السري التقریر ھذا تقدیم یتضمنھ الذي من اكبر المغربي الشعب لنضال تشریف على العثور الصعب ومن. مؤخرا ُسحقت التي الثورة التقریر یُحلل البولیسي،
 ضد الصراع كان بل نظامي، جیش ضد یكن لم الصراع إن: «التقریر یقولھ ما وھذا. المغاربة الوطنیین ویغتالون ویعذبون یعتقلون الذین أولئك حرره الذي
 یُطاع فغنھ قائد برز وإذا. وأطفاال ونساء رجاال بكاملھا جماعات وضد متعصبین ضد الطرق، قُطَّاع ضد الزعماء، ضد األرض، ضد المناخ، ضد شيء، كل
 .المعاھدة ویلغون یعوضون قائد مائة یبرز قائد یُھزم وعندما. أحد أي مع معاھدة عقد الممكن من یكن ولم. مطاعا یبقي ال یستسلم ولما ضدنا یكافح امد ما

 فرقة، قائد ذلك من أكثر بل مقاتال ساكن كل كان للعمل، تتویجا السكان من السالح ونزع تازة، باب احتالل كان حیث ،1927 سنة حتى 1909 فمنذ وھكذا،
 .«مسلحة مجموعة البلد كل وشكل

  
=============================== 

 

 الفصل الثالث    
 

 I التھدئة
المراقبة  أبرز الشخصیات المغربیة قد أُغمدت بعد، وفي الوقت الذي كان صراخ المعذبین في مصالح وقت الذي لم تكن أصداء الطلقات التي تُغتال بھافي ال

الجدد كان لھم ماٍض  اسبانیا زخما جدیدا للرغبات الوطنیة للمغرب. إن رجال مدرید واحتجاجات آالف وآالف الریفیین مازالت تُسمع، أعطى سقوط الملكیة في
التخفیف من الضربات التي كانت تنھال على المغاربة بدون  كمناضلین من أجل التخلي عن المغرب. إذن كان من المنطقي أن یُنتظر منھم، على األقل، عریق

بصرامة عمل الملك في المغرب ودعوا  قدواإلقاء السالح. وسبق للجمھوریین واالشتراكیین أن تزعموا كل تظاھرات السخط، وانت توقف منذ أن أرغموا على
الحدیث عما لم  الوقت الستدراك الخطأ. وفي األخیر، أتیحت لھم الفرصة للعمل، ولم یعد من الممكن لھم إلى احترام استقالل الشعب المغربي. واآلن، حان

 یفیون أن األمر یتعلق بنفس الكالب وإن اختلفت أطواقھم، و أنبسرعة. وأدرك الر یفعلھ اآلخرون، أو عما یقترحون القیام بھ. إال أن خیبة األمل حلت
اجتماعي -لم یقع ولو أدنى تغییر سیاسي 1936إلى  1931فمن  .من أجل التسلق للسلطة» دخول الدار«تحریضھم المعادي لالستعمار لم یكن یستھدف سوى 

السنتین اإلصالحیتین أو السنتین السوداویتین،  بریة. إن اإلدارة الجمھوریة، سواء في مدةالتي یُخولھا] الدستور غیر مكتوبة بالبر] في الحمایة، مادامت الحقوق
التي » التھدئة«وحصرا، على مواصلة  إعطاء المغاربة بعض الحقوق وال منِحھم االستقالل الذاتي الخ. فقد اقتصروا فقط، النظام وال» أنسنة«لم تحاول حتى 

الكادحین من كل  ھذه التوریة إخفاء معسكر حقیقي لالعتقال بالنسبة إلى السكان المغاربة. إن جمھوریة ینا كیف تحاولبدأتھا الدیكتاتوریة. وسبق أن رأ
 اآللیة القمعیة والمراقبة البولیسیة. وخططت للمشروع سیاسة استعماریة، على غرار ، حاولت أیضا إتقان1931الطبقات، كما ورد في البند األول من دستور 

المغاربة ولحسن الحظ، أدى الصراع الطبقي العنیف، الذي كان یدور  سیاسة االستعماریة الفرنسیة، یرمي إلى استئصال كل فكر وطني من عقولوصورة ال
أیة قبیلة بطاقة الھویة للتنقل من قبیلة إلى  بقاء كل ھذا حبرا على ورق. وأمكن تحقیق بعض اإلجراءات فقط، منھا: فرض الجواز أو في شبھ الجزیرة، إلى

اإلسرائیلیة مع منح  السكان العرب في المنطقة، والقیام بمناورات عسكریة سنویة، وإعطاء تسھیالت للھجرة أخرى، وضع بطاقة معلومات بولیسیة لكل
إن  عیشھ المتربول، یمكن القولالعربي. واعتبارا لالنفجار االجتماعي الھائل الذي كانت ت امتیازات لھا، وإصدار مرسوم یفصل التعلیم البربري عن التعلیم

رئیس الجمھوریة حتى آخر مناضل في حزب من أقصى الیسار،  السنوات الست من السیطرة االستعماریة الجمھوریة كانت سنوات إھمال تام وشامل. فمن
اشیة. إن مسؤولیة القادة الجمھوریین والعمالیین الف مستعمراتنا، وذلك ما لم یكن یسقط فیھ حتى أبلد الرجعیین بمن فیھم قادة الحركة كان الكل ینسى وجود

بطرحھ مشكلة  1918و 1917في  قد حاول، فور قیامھ باالنقالب، أن یكون منسجما مع المواقف العلنیة التي دافع عنھا لفظیعة. وإذا كان بریمودي ریبیرا
على ھذا  قیام بأدنى إصالح استعماري؟ قبل الخوض في األجوبة الممكنةوماركسیین لم یحاولوا ال التخلي عن المغرب، فكیف برجال لیبرالیین واشتراكیین

إلى حدود عشیة شباط/فبرایر  1931نسیان/ابریل  14المتعلقة بالمغرب منذ  السؤال، لنستعرض، حسب التسلسل التاریخي، األحداث الرئیسیة والتصریحات
1936. 

قائد اشتراكي  قوة من طرف الجیش، یحتفلون باالنتصار الجمھوري، بنوع من االحتقار للمغاربة، صاحب بینما كان السكان االسبان بملیلیة، المدینة المحروسة
 ، وطرح»الھامة فیما وراء الحدود، سیشكل دلیال، على أن اسبانیا ال تبدأ في البرانس إن الشكل الذي تطورت بھ األحداث«من أعلى ُشَرِف مقر البلیدة قائال: 

الحركة. وراء ھذه الجبال تحدق فیكم نظرات شعب جئنا لتربیتھ، فلتكن  الشيء وال أحد سیُخل بالھدوء الصارم لھذه«ال قائال أن: برنامجا استعماریا شام
العسكري في ظل الملكیة، ففي ظل الجمھوریة  یصل إلیھم التفكیر االسباني بكل وضوح. ولئن فضلت الحماسة للجیش من أجل المشروع حكمتنا قویة حتى

تطوان على مظاھرة  نیسان/ابریل، أطلقت النار في 14وفي صباح نفس یوم ». حیاة شریفة وجدیرة باالحترام لنا العزم لنعلمھم العیش بكل سموسیفضل 
جرحى  ود عشرةاألعالم الجمھوریة االسبانیة واألعالم الوطنیة المغربیة. ولما شاع خبر وج للمغاربة كانوا یعبرون عن فرحتھم [بانتصار الجمھوریة] رافعین

 23السامي على الفرار إلى طنجة. وتصاعدت االضطرابات، وفي  في حالة خطیرة، حاصر حشد من العرب مبنى المندوبیة السامیة، مما أرغم المندوب
طاق، أجیال تحظى دسائس ال ت من أجل منع أعداء متسترین من تخریب عمل عدة أجیال، بواسطة«الجمھوریة حالة الحرب  نیسان/ابریل أعلنت الحكومة

االشتراكیة  نیسان/ابریل اتفقت البلدیة 28االشتراكیة الجنرال سان خروخو مندوبا سامیا. وفي  نیسان/ابریل عینت الحكومة 21وفي ». الیوم بشرف تمثیلھا
. وذلك ھو ما جعل من الضروري تسلیح المعمرین في 1921والمأساویة لسنة  ألن ھذه المدینة عاشت التجربة الحزینة«لملیلیة على عدم حل الحرس المدني 

الھیئة على الخصوص سكان الناظور وسلوان وجبل  الحرس المدني قد یساعدھم في دفاعھم في حالة وقوع مأساة أخرى ممكنة. والتجأ إلى ھذه تنظیم من نوع
إلیھم كما ھي ضمانة بالنسبة إلى  طرون إلى العیش في البادیة. إن البندقیة تشكل ضمانة بالنسبةاالستعمار [الفالحي] ویض أعرویت وكل أولئك الذین یتعاطون

بتطوان من  وفي الیوم التالي تم استقبال سان خورخو». األرض أحسن ممن یدافع عن أمالكھ وعائلتھ الدولة في نفس الوقت، وال أحد یمكنھ أن یدافع على
الجمھوریة لن تنسى أبدا حملة الریف «نوركیت، قال سان خورخو بأن  الزعیم! وعند رده على تھاني ممثل فرنسا طرف االسبانیین وھم یھتفون: عاش

أیار/مایو فرق الجیش  5القول إلى الفعل. ففي  ومن». خاللھا جیوشنا، وكافحت حتى النصر من أجل السلم والثقافة والتقدم في الحمایتین المجیدة التي تآخت
أجر العمال االسبانیین،  بثماني ساعات للعمل الیومي، وبتساوي األجر الیومي مع عدة قتلى. وكان العمال یطالبون المغاربة مما أسفر عنمظاھرة للعمال 

ضطراب ا احتالل تطوان من طرف الجیش وإعالن القوانین العرفیة جعل حدا، وبشكل عنیف، ألول وبإعطائھم األسبقیة في العمل ألنھم من موالید البلد. إن
 23في افتتاحیتھا لیوم » الدیالي تلغراف«الوطنیین المغاربة. وھكذا علقت  الجمھوریین حیال» صرامة«ھام واجھھ الجمھوریون. واستحسنت فرنسا وانجلترا 



د أھمیتھ وموقعھ االستراتیجي االستعماري الوحید، الذي تحد إن الحس الوطني االسباني، ال یمكنھ أن یكون مستعدا للتخلي عن المجال» 1931 نیسان/أبریل
 .«الموقع الممتاز الذي یحتلون وذلك أكثر من أي عامل آخر. ولنفس السبب لن یكون الجمھوریون مستعدین للتنازل عن مكانة اسبانیا كدولة عظمى،

الجمھوریین االسبانیین  قلقنا. إننا واثقون من أنإن تغییر النظام ال یُ «عن ثقة مماثلة أیضا: » ماروكان الفیجي«وعبرت الجریدة الفرنسیة الصادرة بالمغرب 
 .«أبنائھم الذین سقطوا إلى جانب أبنائنا دفاعا عن الحضارة لن یتخلوا أبدا عن األرض الریفیة التي روتھا دماء كثیر من
نجاح  لى أكثر العالقات ُودا مع فرنسا من أجلإن الحكومة ستحافظ على وحدة الحمایة وع«قال]  وفي نفس التاریخ، جاءت تصریحات إندالیسیو برییتو [الذي

المغرب ال تشكل مستعمرة. إنني اعتبرھا بمثابة رأس جسر ممدود بین  إن منطقة الحمایة االسبانیة في«وتصریحات الیخاْندرو لورو ». العمل المشترك
اسبانیا مسرحا لصراعات سیاسیة. والیوم، ولحسن  ھ أن یكون مثلإن المغرب لیس ھو اسبانیا، وال یمكن«وتصریحات الجنرال سان خورخو  «أوروبا وافریقیا

سیاسة واحدة قوامھا: السلطة  أن ذلك ال یشكل ضمانة كافیة على أْن لن تُثار حالة حرب حقیقیة. وال یمكن نھج إال الحظ، لیست عند المغاربة أسلحة، غیر
 .«المحمي والعدل من طرف الحامي والخضوع والنظام من لدن

بنونة] وسیدي ] الوطنیین المغاربة السادة: سیدي محمد البوھالي وسیدي أحمد غیالن وسیدي عبد السالم ن ھذه التأكیدات تُبشر بأي خیر بالنسبة إلى وفدلم تك
 :الكالسمورا الوثیقة التالیة حزیران/یونیو لیسلموا إلى 6اللبادي الذین سافروا إلى مدرید في 

 فخامة الرئیس،
الجمھوریة أثلج  لما علموا بانتصار الجمھوریة في اسبانیا، وقد ابتھجوا بھذه المناسبة، كما أن میالد منطقة سكان المنطقة األھلیین، كان عظیماإن فرح سكان ال

 لجنة تمثل في نفس الوقتلتُھنئ الحكومة الجدیدة وتقدم لھا تأییدھا المطلق. وھذه ال صدورھم وھللوا لھ جمیعا. وفي ھذه المنطقة تم االتفاق على تكوین لجنة
رجاالت النظام الجدید، الترحیب برغباتھا التي تُشكل ُمثلھا العلیا  الطموحات التي تتوق إلیھا منذ أمد بعید [ھذه المنطقة]، مع األمل في أن تستحق من طرف

 .ُمثُلھا العلیا التي لم تستطع التعبیر عنھا لحد اآلن ألسباب شتى التي لم تستطع
تتشّرف تسلیمكم ھذه  باستقبالھا من طرف معالیكم، وستعتبر ھذا الیوم من أسعد أیامھا. وفي نفس الوقت ، فإن لجنة المنطقة، بعد تكوینھا، تتشّرفولھذا الغرض

نفس الوقت  تتضمن في وثیقتُھم دلیال على صداقتھم المخلصة وتأییدھم المطلق للحكومة، كما أنھا الوثیقة الموقعة من لدن أبرز المسلمین بالمنطقة، وتُشكل
 .ستلقى الترحیب من طرف معالیكم بعض المطالب التي تم التي تُمثّل إصالحات عادلة ومنصفة، ومن األكید أنھا

كم معالی عن سمو األمیر خلیفتنا، وعن عموم السكان وعن زمالئي، أصدق تھانینا بمناسبة تعیین وبھذه المناسبة یشرفني أن أبلغكم أصالة عن نفسي ونیابة
تكّون الحكومة الحالیة سترحب بمطالبنا وتقدم لنا الدعم الذي نلتمسھ لتحقیقھا  رئیسا للجمھوریة االسبانیة. وإننا ال نشك في أن معالیكم وكذا الشخصیات التي

، وحتى تكون ھذه اإلجراءات باعثا على توطید وعادتنا وتقالیدنا القائمة یعم نفعھا على المنطقة وعلى ازدھارھا. وذلك مع صیانة تعالیمنا الدینیة، وحقوقنا حتى
 .الصداقة المخلصة عالقات

ولیس خاصة،  تنظیم تكون ضروریة مادامت جمیع اإلصالحات االجتماعیة ترمي إلى تحقیق أھداف عامة وإننا لنعدكم بالتعاون معكم من أجل انجاز كل إعادة
تجعل منھم أسرة واحدة، وقد سجل لنا التاریخ ذلك في أخباره. وفي األخیر نطلب  لمشتركة التيویجب أن یساھم فیھا الحماة والمحمیون، توحدھم المصلحة ا

 :للجمھوریة االسبانیة العلي القدیر أن یقود خطانا تحت رعایة سمو األمیر الخلیفة وقیادة الحكومة الحامیة من
 كل أرجاء البالد، تكوین النقابات،التعلیم، التنقل عبر  الحریات العامة: الصحافة، االجتماع، التجمیع،»-1
 .من عدد مدارس التعلیم االبتدائي، إنشاء التعلیم الثانوي ومدارس المعلمین التعلیم: توحید الخطط في جمیع مناطق المغرب. الرفع»-2
القضائیة عن  من حقوق المتقاضین. فصل السلطةراتب كاف [للقضاة] من المیزانیة العامة للدولة، ولیس  اختیار القضاة عن طریق المباراة. تقدیم«العدل: »-3

 .السلطة التنفیذیة
الفالح والمعمر  وذلك عن طریق توزیع األراضي الجماعیة. تقدیم قروض للفالحین. المساواة الجبائیة بین الفالحة: تكوین ِملكیة عائلیة غیر قابلة للتفویت،»-4

 .والمراقبین ستعمارییناألوروبي، وحمایة الفالح من [انتھاكات] اإلداریین اال
العاطلین. تجدید الصناعة  العمال المغاربة وإعطاء نفس األجر مقابل نفس العمل، ومساعدة العمال المغاربة البرولتاریا: تطبیق قانون الشغل االسباني على»-5

 .[التقلیدیة] المغربیة وحمایتھا من المنافسة األجنبیة
 .واالسبانیین فیما یخص الضرائب األخرى ة بین المغاربةالمالیة: حذف بعض الضرائب، المساوا»-6
إنشاء عدد  .األدویة على المحتاجین، مكافحة السكن غیر الصالح، ومكافحة الدعارة السریة والعلنیة الصحة: الرفع من عدد المؤسسات الصحیة، توزیع»-7

 .«الخیریة المغربیة كاف من المالجئ للعجزة والمعوزین والرفع من مساعدات الحكومة للمنظمات
وقع في اسبانیا في  الكفایة في إطار الجمھوریة، ألنھا كانت تكتفي بالمطالبة بأن ال یتوقف التغییر الذي إن مثل ھذه المطالب التي كانت ممكنة [التحقیق] بما فیھ

اللجنة إلى تطوان بشكل عادي ومرت دون أن تثیر أي  الحكومة الجمھوریة. وعادت نیسان/ابریل في مدینة طریفة، ھذه المطالب قد تم رفضھا من طرف 14
جعلھا مجھولة كلیا من طرف الرأي العام. واألفظع من ذلك  على اإلطالق. وذھب الكالسمورا إلى حد رفض اإلعالن عن المطالب المغربیة السبعة ما انتباه

المغرب ال یتعدى كونھ مشكل  بأن مشكل» صول«حزیران/یونیو لجریدة  10الحدیث العھد بالتعیین كمندوب ساٍم صرح في – ھو أن لوسیانو لوبیز فیریر
 على أن یسود الھدوء. وصاحت إحدى الجرائد الرجعیة بغیظ: أن قادة الحركة الوطنیة نظام وأمن. ھناك بعض التحریض الوطني وبجنود صالحین سیسھر
مثال، لتنشر المذاھب الھدامة، فإننا سنتعرض لخطر جسیم، نظرا للجھل  بحریة الصحافةیریدون الذھاب إلى أبعد مما یالئم مصالح البلد المحمي. فإذا ُسمح 

 .في البلد [العام [السائد
من  مجلس الوزراء على مرسوم تُعطى بموجبھ تسھیالت كبرى للیھود االسبان وللسكان العبریین وبعد ذلك بقلیل، ومن أجل مساعدة العمل التمدیني، صادق

سنوات من اإلقامة في شبھ الجزیرة للحصول على الجنسیة االسبانیة،  ما یُسمى المغرب االسباني. وفي الوقت الذي كانت تُفرض عشراجل االستقرار في 
ما ، ك»في المغرب، من أجل توطید العمل التھدیئي الن العنصر العبري ھام وھام جدا، بالنسبة إلى اسبانیا«فقط في المستعمرة المغربیة.  كانت تكفي سنتان

 .ورد على لسان لورو
الجنسیة  المغربي، ألن من تم تعیینھ عربي ُمأْسبٌَن یقیم في طنجة فضال عن كونھ حصل على وكان تعیین بن عبود كصدر أعظم جدید بمثابة صفعة للوجھ

 برالیة والدستوریة، أال وھو تعیین [مواطن] إسباني یشغلتحقیقھ من طرف اسبانیا اللی االسبانیة. إن ما لم تتجزأ على القیام بھ، ال الملكیة وال الدیكتاتوریة یتم
 .ضروریة من جھة أخرى، على السكان العرب وظیفة إسالمیة واضحة. فال یتم فقط عدم تحقیق المطالب السبعة بل تفرض إھانات، غیر

 ن المغرب، بل مواصلة العمل االستعماري. وأكد احدالحكومة الجمھوریة ال تنوي التخلي ع وفي أواسط حزیران/یونیو صرح لرڭو كبالییرو في جنیف بأن
في الحمایة حتى ال تقع في ید دول أخرى. لكن مع تالفي أن یكون  تابعیھ، الذي سیُنتخب فیما بعد نائبا اشتراكیا عن المغرب، أنھ من األفضل االستمرار

. كان من 1914التي فضحھا البالشفة في حرب  شوفینیة-یة مماثلة لالشتراكواستعمار-یجب احترام حقوقھ. إن ھذه النظریة االشتراكو األھلي مستغَال ألنھ
االستعماریة  ألنھا كانت أكثر دیمقراطیة. وترجمة ذلك على صعید المسألة» برجوازیاتھم«وقفوا بجانب  الواجب مناھضة الحرب وكشف القناع عن الذین

غیر أن ذلك یعني ». دیمقراطیة«المستعمرات، ألن معاملتھم [للمستعمرات] أكثر  الوا لصالحیعني الوقوف في وجھ [احتالل] المستعمرات، وفضح الذین ماز
استعماریة. وبحق برھنت جریدة -یسقطون أیضا في االشتراكیو الشوفینیة بما ال طاقة لھم بھ في الوقت الذي كان ورثة البلشفیة-ورثة االشتراكیة مطالبة

حیثما حكمت فإنھا ال تفرض مذھبھا. وذلك  كل األحزاب االشتراكیة، نظریا، تُعادي المشاریع االستعماریة، لكنھا«أن ، على »الریف تلغراما«استعماریة، ھي 
الكونغو. ونفس الشيء حدث في  الزعیم الشھیر فندیر فیلد، الذي شغل منصب وزیر الشؤون الخارجیة، التنازل عن ما وقع في بلجیكا، حیث لم یدَّعِ لنفسھ

یدافعون عن نفس  البریطانیون، الذین یتبنون أفكارا اشتراكیة لم یُثیروا المشكل أیضا. ففي مصر تي تحتفظ بجزر فیروي وكرویدالند. والعمالیونالدنمارك ال



فإنھم یرفضون  البرجوازیة السابقة. ولئن وصلوا في الھند إلى استقالل ذاتي نسبي الرأي الوطني، لكي ال نسمیھ االمبریالي، الذي دافعت عنھ الحكومات
أنھ حتى لو كانت حكومة » أ.ب.س«وتؤكد ». كانوا اشتراكیین االستقالل. وذلك ألن أسس المالءمة والتعایش العام تفرض نفسھا على الحاكمین ولو مشروع

من » لوجرنال«علنت الجریدة الفرنسیة أ مواجھة النزاع الدولي الذي قد یُثیره اإلخالل بالوضع االستعماري القائم. وز عندما شیوعیة، فإنھا لن تجرؤ على
ما ال أكثر. إن  من الممكن أن تتسرب بندقیة«النبأ مؤكدة أنھ: » صول«الوطنیین المغاربة، كذبت جریدة  باریس عن احتمال وجود تھربي لألسلحة لفائدة

یمكن القیام بتكھنات من ھذا النوع، لكن، في األخیر، ال –كاتب االفتتاحیة  یالحظ–وفي افریقیا ». شرطي یقومون بحراسة صارمة 10000جندي و 50000
 .إلى االعتقاد أنھ لیس ثمة اآلن سبب للقلق، إن القبائل مجردة من السالح كل األمور

بطال أ«لذكرى]  المستعمرین، دون أي سبب، أدى بھا، في شھر أیلول/سبتمبر، إلى إقامة نصب [تخلیدا إن إصرار الحكومة الجمھوریة على حملة إھانة
تشرین األول/أكتوبر، كعید  7حالة تأھب ومكلل بالغار. وكان إعالن یوم  مترا ویُمثل جندیا في 14في قلب المغرب. وطول النصب » وشھداء الحرب

تراك لم تكن ذكرى االنتصار االسباني على األ إضافیة أخرى للحكومة، ألن» براعة«یوما للجیش تعویضا لمختلف أعیاد القدیسین الحماة  عسكري صرف،
إڭیارضو إذا كانت اسبانیا، بناءا على  الشعب المستعمر. وعندما بدأت مناقشة مشروع الدستور، تساءل النائب أنخیل أسوریو األكثر ُمالءمة اعتبارا للعالقة مع

إخمادھا بقوة السالح؟  تمرد في المغرب ووجبالحرب كأداة للسیاسة الوطنیة، فماذا ستفعل لو برزت بؤرة  [الفصل السادس، تعدل علنا ورسمیا عن [استعمال
أفكاره  أجاب أن عمل الحمایة ال یسوغ أبدا تسمیتھ حربا وإنما عملیة بولیسیة. وتوسع في غیر أن التناقض قد تم حلھ بخبث من طرف خمینیس دي أسوأ عندما

لن یكون لھا من حل إال البقاء على حملة عسكریة. وإن العدید «یة: اشتراك بأن حكومة» لوڭران كوتیدیان دي ماروك«تشرین األول/أكتوبر في  6وطرح في 
 .، ذلك ما أكده رجل القانون البارز»استمالة العطف الشعبي االشتراكیین یفكرون مثلي، ویصرحون أحیانا بالعكس أمام الجمھور ألنھ من الضروري من

نقل  غة االصطالحیة االستعماریة لخمینس دي أسوأ، تھدف إلى التأكد أنھ باإلمكانحسب الل في الخریف جرت مناورات عسكریة ھامة، [عملیات] ببولیسیة
تمرد. وذكر قائد قوات االحتالل الجنرال كبانیاس، أنھ إلى حدود  جندي، في وقت وجیز، إلى حیث تفرض الظروف ذلك من اجل إبادة كل محاولة 25000

وان كراھیة االسبان من طرف المستعمرین  ، ومن تم مازال یوجد العدید من أنصار عبد الكریم،جمیع القبائل في حالة تمرد صریح عھد قریب جدا، كانت
تنبع وال تخضع لتحریضات  الفرنسي على ذلك قائال: من الضروري االحتراس من مناورات الجامعة اإلسالمیة التي ال شدیدة بما فیھ الكفایة. ولقد رد المقیم
شدید  اإلسالمیة وبشكل خاص بلدان شمال افریقیا. ویجب التصدي لھذه الحرب الصلیبیة بحذر لة مخطط یشمل كل البلدانتولد في المغرب نفسھ، بل ھي حصی

 الدینیة الھدامة للمتعصبین المیالین لفوضى وبین حیاة النظام والعدل والرفاھیة ودون إھمال، واضعین دائما في متناول إدراك األھلیین المقارنة بین الخطب
أجل ھذا العمل ال یمكن أن یكون ھناك غم. غیر أن األمر یختلف تماما  ء، والتي ھي نتاج خلق الثروة في البلد. ومادامت اسبانیا وفرنسا موحدتین منوالھدو
 .«االھلیون إلى أن بیننا طالقا أو على األقل أننا غیر مبالین إذا تنبھ

المغرب، وقارنھ  مریكیة القبطان روبیرھوف فلیتشر، عن إعجابھ بالعمل الذي أنجزتھ اسبانیا فياأل لقد عبر أحد المدعوین، وھو الملحق العسكري للسفارة
 14سن  اتفقت القیادات الفرنسیة واالسبانیة على تسجیل المعلومات حول كل األھلیین البالغین بالمجھودات التي بذلتھا في القارة األمریكیة. وبعد ھذه العملیات

بمناسبة إعالن ألكال سمورا رئیسا للجمھوریة، ثمانیة قواد من العمالء البارزین  وازاة ھذه السیاسة القمعیة دعت الحكومة إلى مدرید،سنة وأخذ صور لھم. وبم
التمرد في البدایة القائدین الوحیدین اللذین كان بإمكان  1936 ، وسیكونان في1909بینھم سیدي عبد القادر وسیدي أمحروشن وھما خائنان للمغرب منذ  من

وعبر ألكال سمورا عن امتنانھ لذلك  علیھما. ولم یحصل معھما اي مشكل، ولعب كل طرف دوره. إذ شكر أمحروشن الوجود االسباني الفاشي االعتماد
 .ووعدھم بعدم التخلي أبدا عن تمدین المغاربة

األول/دیسمبر، صرح  كانون 29لوس ریوس [إلى المغرب]. وفور ، في  التعلیم العمومي فرناندو دي وانتھت السنة األولى من الحكم الجمھوري بزیارة وزیر
 فإنھم یعملون بانسجام معھا، ویولونھا األسبقیة على تصوراتھم اإلیدیولوجیة. وفي أن االشتراكیین االسبان عندما یمارسون السلطة، ویواجھون الوقائع،

الجمھوریة دائما مفتوحة من اجل استقرارھم في المغرب. وأنھى رحلتھ في  ن البد وأن یجدوا ذراعالعرائش قام بزیارة الجالیة الیھودیة، وصرح لھا أن العبریی
ال یمكن أن یغیب عن نظرنا بأننا نقوم «وحذرھم بأنھ  «الدار االشتراكیة«حیث اجتمع مع مناضلي الحزب االشتراكي العمالي االسباني في  القصر الكبیر

 .«أن تُطرح نفس المطالب التي تُقدم في شبھ الجزیرة بمھمة في الحمایة، ولذلك ال یمكن
یُقیم  كانون الثاني/ینایر صرحت في سبتة أن كل اسباني 16لجنة من النواب الرادیكالیین. وفي  بزیارة أخرى، وھي زیارة التي قامت بھا 1932وبدأت سنة 

یدیولوجیتھ معتبرا دائما أننا نوجد أمام شعب محمي. وذھب أحدھم إلى حد إ بالمغرب یجب أن یظھر بین المسلمین كنموذج لإلنسان، وأن یضع على الرف
الجمھوریة تسمح فیھ بوجود األحزاب فقط. وبعد شھر شُرع في  ال توجد أحزاب حتى فیما یُسمى مواقع السیادة وھي المكان الذي كانت الحكومة المطالبة بأن

الحفاظ على ممیزاتھا البربریة. وكانت  نت المنطقة الغربیة مسلمة، استمرت المنطقة الشرقیة فيالبربر عن العرب. فبینما كا نھج سیاسة ترمي إلى فصل
الفرنسیون یقومون بھ منذ أمد  الریف و[العربیة] الریفیة في جبالة. ولم تكن الجمھوریة تفعل سوى محاكاة ما كان اإلجراءات الجدیدة تمنع استعمال العربیة في

أواسط  المارشال لیوطي)، مع الھدف المبیت الرامي إلى مضاعفة تقسیم الدولة المغربیة. وفي) «ر البربر خارج إطار اإلسالمالقیام بتطوی«بعید، أي 
تعتبر غیر شرعیة الجمعیات التي تستھدف القیام بإحدى «، على أنھ »ب» آذار/مارس نُظم قانون الجمعیات في منطقة الحمایة وینص فصلھ الرابع، في البند

نثر ازنیا ومرتینیس بریو. فقد أكد األول، خالل  وأتى الربیع بزھرتین استعماریتین في». التي تعرقل العمل الحامي السبانیا في المغرب عض الجرائمأو بب
اني ومفید. وخالل رحلة أنس أنھ من الالزم إعطاء الدلیل لألھلیین على أن اسبانیا قادرة على استعمار المغرب بشكل آذار/مارس في البرلمان، 31تدخلھ یوم 

اإلدراك وجود  على الصعید السیاسي ال أدرك تمام«بالكازینو االسباني بتطوان، الخطاب التالي:  نیسان/ابریل 20قنص قصیرة عبر المحمیة، ألقى الثاني، في 
ب تترتب عنھ ھنا خسارة وطنیة صرف. إن المثل انقسام اسبانیي المغرب إلى أحزا ضرورة الستمرار الكثیر من االسبانیین في رفع رایة فئة سیاسة. إن

ال یُنكر خالل تجربتھم االستعماریة الطویلة في الجزائر،  ھو التمكن من التوفر مثل فرنسا على طاقم متبصر من الرجال الذین اكتسبوا تفوقا تقنیا األعلى
لي أن أقول لیس تحیا الجمھوریة التي قد  مصالح المتربول. واآلن اسمحوا الوقت على تربیة سیاسیة تجعل منھم مدافعین ثمینین عن والذین یتوفرون في نفس

 .«!تجعلنا نھتز جمیعا بنفس الشكل: عاشت اسبانیا تُفھم بشكل متحیز، وإنما أن أنتھي بصرخة
 ر الكبیر والشاون وكتامة والریفالكاتب العام في رئاسة المجلس، تطوان والعرائش والقص وزارت لجنة أخرى، رسمیة ھذه المرة، یترأسھا راموس نائب

یالحظون من الخارج ردود فعل الشعب االسباني تجاه المسألة المغربیة،  الذین«والناضور أمتیوة، وفي إحدى المأدبات الكبرى والعدیدة أكد السید راموس إن 
جوھري نتیجة تغییر النظام، یمكن ألولئك أن یسجلوا  سیحدث تغییرأن في ھذه القضیة الخارجیة، وھي أھم قضیة خارجیة بالنسبة إلى اسبانیا،  والذین یعتقدون

كان یریده الشعب االسباني ھو أن  التخلي عن المغرب ألن ال أحد یرغب في ذلك. إن المالحظین األجانب قد أخطاوا: إن ما أن ال احد في اسبانیا یتحدث عن
لبوادیھم،  ولذلك عند استقبالھ، خالل الصیف، لوفد من القواد الذین یطالبون بقروض». خیصةكلفتھ ر ال یبقى المغرب كابوسا بالنسبة إلى األمة وأن تكون

فقد » المتكررة والمتلھفة«وھكذا سیدركون أنھ أمام المطالب ». إلى األرض» ، وأن ینزلوا أنظارھم»ال ینظروا إلى النجوم«نصحھم المندوب السامي بأن 
بفرض ضرائب «إیجاد ما یبحثون عنھ في المالیة المحلیة  إلى أن أوحي إلیكم بتقلیصھا، مشیرا لھم بأنھ بإمكانھممضطرا لیس إلى رفضھا وإنما  وجد نفسھ

 .«جدیدة غلى القبائل
 معرض حول العمل الذي حققتھ اسبانیا في المغرب. وفي الفھرس نُشرت مسودة نظریة حول ُدشن -آب/أغسطس 10-بموازاة التمرد الفاشل لسان جورخو 

السبانیا والمغرب... وعدد من المدن على طرفي المضیق تحمل نفس السابقة  نعلم أن السَّْلتِیّین والبربر كانوا السكان األوائل«ماثل بین البربر واالسبان الت
عد ذلك یمكننا القول ساكن الساحل (الریف)، وب ھمجي، یشیر إلى» جبلي«تعني وطن وأرض [...] وإن االسم الریفي الذي یخططھ البعض مع  التي» طا«

اندیفیل وفبریاطو المدافعین عن استقالل  إیبیرو بربر الذین كانوا األبطال المحاصرین في ساڭنطو ونومانسیا كما أن [...] ریفیین أو ساحلیین، فنحن كاآلخرین
إقلیمي تركونا ولیون توجد  إلى الرومان [...] وفيیوغورطة في الطرف اآلخر لألبیض المتوسط كابوسا بالنسبة  الوطن ضد فیالق قیصر مثلما كان القائد



 المغرب (الموریڭاطوس). وقدیما كان الرجال حلیقي الرأس مع اإلبقاء على خصلة شعر في نواحي حافظ سكانھا على الممیزات العرقیة وعلى مالمح سكان
مازالت تجتمع لحد الساعة مثل المجالس أو الجماعات في الھواء الطلق  ةالقذال، ومازالوا یستعملون، لحد اآلن، السراویل المغربیة... إن المجالس البلدی

 .«[...] تحتفظ بكثیر من التشابھ مع الباسكیة وعیوبھا. ولیس من المخاطرة في شيء تأكید نفس األصل البربري [...] ونعلم أن الشلحة وبمیزاتھا
لمرتینس  وعبارات -البحر األبیض المتوسط نھر–ب الرادیكالي االشتراكي أنطونیو خایین النائ وقد وضعت حدا لھذا الھذیان أطروحة جغرافیة مذھلة عرضھا

وبما أن اتفاقاتھ الروحیة مع االسباني متعددة جدا، فھو یرتبط مع ھذا األخیر  باریو لم یكن یصدقھا حتى ھو، مفادھا أن المغربي قد أدرك جیدا منافع السلم،
 .السابقة فإنھا محت جزءا ھاما منھا ذه العالقة قد قضت نھائیا على أحقاد وكراھیات األیامصداقة طیبة، وإن لم تكن ھ بعالقة

إلخماد  تنظیم مناورات عسكریة جدیدة في أیلول/سبتمبر في تمسمان كانت عبارة عن مناورات كبرى ولردع األقلیة التي كانت ما تزال تكره [االسبان]، تم
الممیزة لحرب الجبال خالل أسبوع. وفي االجتماع الذي عقده الضباط في  حوالي عشرة آالف رجل على الخصوصیاتبؤرة متمردة في جبال الریف. وتدرب 

التقدم، ویجب ردعھ إذا تمرد ضد السلطة. غیر أنھ لیس  لیس عدوا وال مھزوما وإنما أخ نقوده نحو» األھلي«بعد أن نبھ المندوب السامي إلى أن  الیوم األخیر
اإلبقاء على الریفیین في محیطھم » وصایتنا : سجل [المندوب السامي] أھداف السیاسة االستعماریة الجمھوریة والمتمثلة في صر وفي حاجة إلىبعدو، وانھ قا

ا المالحظة ومبدی ورد على ذلك الجنرال تیرمن المدعو الفرنسي موافقا». تبني] تصورات وأفكار اسبانیة] والتھیؤ، بشكل تدریجي، لتطویر ذھنیتھم باتجاه
جیوش االحتالل االسبانیة  واختتم الحفل الجنرال قائد». َمكَّنَّاھم من التعلیم األكمل ھم األكثر عداء [لنا] إن التجربة تمیل إلى إثبات أن األھلیین الذین«التالیة: 

كانت  البقاع. وإن قضیة سان خرخو، الحدیثة العھد، الذيسندا للجمھوریة والسبانیا في ھذه  مؤكدا، بجدیة، أن الجیش البطل في المغرب، سیكون في كل حین
 .اإلخالص لھ عالقات طیبة جدا مع عسكریي الحمایة، ھي التي تُفسر ھذا اإلعالن عن

مناجم واعتقال ال تشرین األول/أكتوبر وتسلیم رخص للتنقیب عن 8ھي انعقاد مجلس العرائش، ومرسوم  وأھم األحداث التي انتھت بھا السنة الثانیة للجمھوریة
 المجتمعین بالعرائش، اتفقوا على المطالبة بتوسیع اإلصالح الزراعي لیشمل منطقة وطني في باب تازة. إن اجتماع السكان المسلمین بمنطقة لكوس، 500

لدخول منطقة الحمایة، وكان العرب  األول/أكتوبر الجواز على االسبانیین الحمایة دون أن یعیرھم أحد أي اھتمام. وفرض اإلجراء المتخذ في أوائل تشرین
عدم تمكین الذین ینشرون «تمت اإلشارة الصریحة إلى ضرورة  بالجواز لالنتقال من بلدة إلى أخرى. ومن بین الحیثیات التي تذكر في ھذا القانون، مطالبون

ھو ضبط شاحنة محملة بالمواد الدعائیة  سبب في إصدار المرسوموكان ال». تشكل خطرا سیاسیا أو اجتماعیا من الدخول إلى المنطقة عالنیة أفكارا أو مذاھب
اللتان حاولتا القیام بعمل سیاسي  الفیدرالیة الفوضویة االیبریة والكنفدرالیة الوطنیة للشغل ھما المنظمتان الوحیدتان الفوضویة خالل الصیف. ومن المعلوم إن

 .في وسط الجماھیر الریفیة
أو الذین  أن یستقر في المستعمرة، إال أولئك الذین یملكون ثروات اقتصادیة لیستقروا كمالكین، رسوم ینص على انھ ال یمكنوباإلضافة إلى ذلك، كان الم

وسیطولزار، وألكنتینا، وبني ْمسایِیا، وأوروبیان اندرتن افریكان مینس التي  یمكنھم العیش من ریعھم. وفي أواسط الخریف سلمت لشركات مناجم الریف،
وریاغل (الحدید) وتمسمان (الحدید) وبني ُحزمار (الرصاص)  ستغل الجدید والرصاص واأللمنیوم المغربي، ُسلِّمت لھا رخص من اجل التنیقب في بنيت كانت

السقف كلیبولیس النائب من الوطنیین بزیارة ا تشرین الثاني/نوفمبر، قام وفد ھام 30وبني بُوْزَرة (النحاس) وسبتة (االنتیوم). في  (والقصر الكبیر (البترول
األحداث. وفي الیوم التالي  القمعھ الموجودة في المنطقة االسبانیة، وسلم لھ مذكرة توضح بشكل مفصل، ابرز الرسولي لمغرب في طنجة لیعرض علیھ وضعیة

محرض  500 البولیس إلى اعتقال أزید من بالمغاربة الذین قاموا بزیارتھ. وأدت حراستھم من طرف سافر األسقف إلى تطوان حیث بلّغ للمندوب السامي
المغاربة تم إسكاتھا بمزید من نفي [الوطنیین]. وركزت الوثیقة أساسا على  وطني في عید میالد المسیح، مما أدى إلى موجة من االحتجاج في وسط السكان

للنھب المنھجي والستغالل العرب دون حدود. وكانت بیدھم،  طونالمراقبین (وكان لكل قبیلة مراقب) الذین كانوا، قبل وخالل وبعد الجمھوریة، یتعا موقف
یتدخلون في قرارات القواد وینفذون إلى األجھزة  السلطات التشریعیة والقضائیة والتنفیذیة في الدوائر التي كانوا یراقبونھا. وكانوا كسادة إقطاعیین حقیقیین،

القضاء دون أن یعلموا ھل تتبع القبائل  لھم معرفة بالتشریع اإلسالمي للملكیة. كما كانوا یسھرون علىالعقاریة دون أنى تكون  التقلیدیة، وینظمون المعامالت
قافزین قفزة مصارع  والتقالید، ویقررون في الشؤون المالیة مع جھلھم بضرائب القبائل ویدیرون الجماعات تعالیم القرآن أو على العكس قوانین األعراف

أبویة  ذلك، ما یتسم بھ أولئك من ثقافة عامة ردیئة، وتكوین غیر كاف وجھل باللغة، وعقلیة رین اسبانیین. ومما كان یزید من خطورةثیران وبذلك كانوا مستعم
 .وجنوح مزمن إلى اعتبار القبیلة ساحة لجمعیة خصوصیة من المجرمین

سابقیھ، انھ لن یسمح  السامي الجدید الذي صرح، حتى ال یكون دون مستوىاإلصالحیتین، خوان مولیس المندوب  وافتتح العام الجدید، وھو آخر مدة السنتین
 سیكونون أفضل مستشاریھ. وكان خوان مولیس ھو المندوب السامي الرابع عشر الذي یتقلد بالدعایة الوطنیة في المنطقة، وأن جنراالت الحامیات في افریقیا

مقیمین عامین. وفي ھذا الجانب، كما ھو الشأن في جوانب أخرى، كان  سنة) إال ثالثة 21فس المدة (ھذا المنصب، بینما لم یعین االستعمار الفرنسي خالل ن
النائب ونسیال وكاریو من جناح یسار الحزب  بما فیھ الكفایة. وفي شھر شباط/فبرایر استقبل المغرب أولى زیارات السنة وھي زیارة استعمارنا غیر مرض

یكن ذلك ھو السبب، ألن الیسار  التي استھدفت باب تازة، كان القلق یسود في األوساط االستعماریة في ملیلیة. لكن لم البولیسیة االشتراكي. ذلك أنھ بعد الحملة
نھ لم الشعب، لك شباط/فبرایر ألقى كاریو خطابا وسط األعالم والھتافات البرولیتاریة بدار 21وفي  .االشتراكي أیضا التزم الصمت حول المسألة االستعماریة

، بھدف 1932تشرین األول/أكتوبر  27، في 1870أدخلت على القانون الجنائي لعام  یتحدث ولم ینشر إلى المسألة الوطنیة المغربیة. وإن اإلصالحات التي
مغرب حسبما أوضحتھ الحكومة إن ھذه اإلصالحات لن تطال ال خالل مدة سنة تقریبا إلى حین إصدار قانون جنائي جدید،» الوثیقة التشریعیة القاسیة أنسنة«

أنطونیو دي ألركون مداح االستعمار االسباني،  . وإن تخلید الذكرى المئویة لمیالد بیدرو1914سیبقون خاضعین لقانون الحرب لسنة  في بدایة الربیع. فمغاربة
التي یُطبق بھا قانون  بعاصمة الحمایة. وإن الصرامة بتطوان قد أثار استیاء عمیقا في وسط الشباب الوطني ووضع لوحة تذكاریة في الدار التي سكنھا

 ال یجب التضحیة بشعب بكاملھ، بإخضاعھ إلجراء غیر منطقي ومقلق لتعایشھ الودي مع» ،«تلغراما الریف«الجوازات شھرت بھا حتى الجریدة االستعماریة 
 .«منطقة التخوم

فك الحصار عن  جزاء لسلكوه البطولي في«(ریڭوالریس) لمدینة ملیلیة بمیدالیة سان فرناندو النظامیین  بعد أن وشح خوان مولیس صدر قائد مجموعة الجنود
لتحمل سوء «لوبیر حذر خوان مولیس الفوضویین، في أیار/مایو، بأنھ غیر مستعد  وبعد تكریم االستعماري البارز كاندیدو». كدیة التامر خالل حملة الریف

السنتین اإلصالحیتین والمندوب السامي المقبل للجبھة الشعبیة  فإن المندوب السامي لمدة». أن تكون لھ على المغاربةنظرا لالنعكاسات التي یمكن  السلوك
وتحرض المغاربة على التمرد. وبعد أن نعت  التحریض الوطني المتزاید إلى مناورات ملكیة، معادیة للجمھوریة ومعادیة السبانیا، سافر إلى مدرید حیث عزا

وظیفة ألي أھلي ال یتكلم  طالبت أن یتعلم األطفال األھلیون االسبانیة. ولن تسند أیة«باسم الدیمقراطیة، أضاف  لوطني للشعب المغربي بالرجعیة،النضال ا
 باألرضاألھلي على استصالح أراضي جدیدة للري یمكن زرعھا، فإذا تشبث األھلي  لغتنا. ونصحت المراقبین، وھم موجھو ومرشدو المغربي، بتحفیز

یجب أن نخلق لھم مصالح، إنھ السبیل الوحید لكي ال یقدموا  وبمزروعات مثل القصب الذي یتطلب نموه أربع سنوات، فذلك یشكل ضمانة لھدوء المنطقة،
 .«على طردنا

تدرس مخططا یسمح بجعل الداخلیة كسارسس كیروڭا، الذي صرح أن حكومة الجمھوریة  ومع البدایات األولى لحر الصیف، وصل إلى المغرب وزیر
تموز/یولیو، انفجرت بالقصر الكبیر أحداث عنیفة معادیة لالستعمار.  2مكانا للتوسع بالنسبة إلى التجارة والصناعة االسبانیتین. وبعد ذلك بأیام، في  الحمایة

یتطرق لغزو اسبانیا من طرف المسلمین، وكان  اختیارهالعبریة. وكان العمل الفني الذي وقع -مسرحي قدم لفائدة المدرسة االسبانیة وكان السبب ھو عرض
العرض المسرحي المذكور،  واعتبر المغاربة ذلك بمثابة استفزاز، وطافوا في المدینة في مظاھرة مطالبین بتوقیف .الممثلون الیھود یرتادون مالبس عربیة

والیھود. واضطرت  مراكز تجمع االستعماریین» الَْس ُكلُوْمنَاسْ «و» الْبالَطَ «قاھي االسبانیة وم وھاجموا مبنى اإلعدادیة والمدیریة وھیئة التدریس والسلطات
للیھود التي  الجیش القصر الكبیر. إن السیاسة الموالیة» حرر«استولوا على المدینة. وبعد أیام  عائالت یھودیة واسبانیة إلى اللجوء إلى العرائش ألن المغاربة



الغضب الشعبي المغربي. إن اإلسرائیلیین كانوا الخرقة الحمراء التي كانت  ترمي إلى استعمالھم كممانعة للصواعق ضدكانت تنتھجھا الجمھوریة، كانت 
السامیة، من الالزم اإلقرار بأن الیھود شكلوا عامل كبح  تلوح بھا لكي ال یھاجم االستعمار االسباني مباشرة. ودون السقوط في أي نوع من معاداة الحكومة

الحركة] الوطنیة، والبرجوازیة الیھودیة ] الفرنسي الذي كان یستعملھم كآلة حربیة ضد-مسؤولیة ذلك بالتساوي، االستعمار االسباني ق المغربي، ویتحمللالنعتا
 .جیدا بدون شك التي كانت تقبل القیام بذلك الدور المكافأ

 ان. وبالرغم من ذلك استطاع القادة الوطنیون تسلیم وثیقة للمندوب الساميالجیش في تطو وبعد أسبوع، وقع تشتیُت مظاھرات جدیدة بالعنف من طرف
 :تتضمن المطالب التالیة

 .«الظھیر البربري«إلغاء ما یُسمى -1
 .استقالل القضاء عن القواد-2
 .التخفیض من الضرائب-3
 .االبتدائي التعجیل أو الشروع في [إنشاء] التعلیم-4
 .بلدیةقبول المغاربة في المجالس ال-5
 .مراقبة السكان الیھود-6

جدید  . وفي آب/أغسطس قام من1933القیام بالمناورات العسكریة مرتین في السنة ابتداء من  وللرد على تصاعد الحركة الوطنیة قررت حكومة الجمھوریة
ادة مجموعة من الغوار المسلمین المتمردین. وقبل الماضیة، إي إب رجل في السھل األصفر بنفس المناورات الكبرى التكتیكیة التي تمت في السنة 25000

على الغارب بالنسبة إلى األھلیین لمدة طویلة،  إن االضطرابات، بینت لنا أنھ ال یمكن ترك الحبل«بھ ھذه التمارین، ھدد مولیس قائال  االستعراض الذي انتھت
تلك السلطة مصرة على  لمشاكل التي تطرح لھم بعدل وبدون مقابل. غیر أنانقطاع، بثقل سلطة صارمة مع دراسة ا بل من الضروري جعلھم یحسون، دون

 .«حراستھ ومازال بعیدا عن استكمال تطوره الحفاظ على النظام واالنضباط الضروري بالنسبة إلى شعب یجب
كقاعدة  ملون إیفني والصحراء االسبانیةللصحراء، تعترضھا صعوبة كون كثیر من المقاتلین یستع كانت العملیات الفرنسیة في جنوب المغرب المتاخم

، ذھبت جریدة انجلیزیة 1933وإال قام الجیش الفرنسي بذلك. وفي صیف  لمقاومتھم. واحتدَّْت الضغوط الفرنسیة على مدرید لتقوم باحتالل ما یعود لھا
الوطنیة المغربیة التي مازالت تقاتل بالسالح.  [یا [الحركةإلى حد اقتراح تعاون فرنسي اسباني في الصحراء عالنیة، من أجل تصفیة بقا «الدایلي مایل«

بھ مجموعة من بربر  ذلك ما صرحت». لقد ھزمتمونا لكن أوالدنا سیلقون بكم إلى البحر«بدایة أیلول/سبتمبر.  األطلس في» تطھیر«ونجحت باریس في 
المیرانت » في إیفني. غیر أن الثمانین رجال الذین كانوا على متن الناقلة الحربیة إنزال لھا ، وحاولت مدرید القیام بأول»بوتي باریزیان«األطلس إلى مراسل 

 .الستقبالھم لم ینجحوا حتى في رمى المخطاف ألن القبائل ال تبدو مستعدة» لوبو
الكاملة  الوحدة«عن فرحھ لّما شاھد رئیس الجمھوریة نستیر ألكال سمورا الذي عبر فور وصولھ  وخالل الخریف، في تشرین الثاني/نوفمبر، استقبل المغرب

أھم جزء من إقامتھ [بالمغرب] لزیارة الثكنات والمنشآت العسكریة. وفي  ولذلك خصص». والتداخل التام بین المسیحیین والمسلمین الموحدین مع الیھود
أنكم واعون برسالتكم «في الحرب وعبر عن ألمھ في  قھاالریفیین أشار إلى أن اللفیف األجنبي (ترسیو) یحقق في السلم نفس المآثر التي حق معسكر دار

في یوم ما، وطلب منكم  كما ھو ضروري لتدعیم ھذه السلم. وال نشك، ولو لحظة واحدة، انھ إذا اضطربت ھذه السلم وستستمرون في العمل في الظل وبصمت
ومثلما مات إخواننا باألمس باالبتسامة على الشفاه مرفوعي الرأس، كان ضروریا.  الوطن تضحیات جدیدة، ستعرفون تقدیمھا برباطة جأش وبالموت إذا

من الطریق الرابطة بین ملیلیة وتطوان، والتي تشكل صلة  وقبل العودة إلى مدرید دشن رئیس الجمھوریة الجزء األول». خلفكم إن كان ذلك ضروریا سیموت
مواصالت منتظمة. إنھا طریق إستراتیجیة  كانت تعیش معزولة عن المراكز الحضریة ودون المبثوثة في المناطق الجبلیة، والتي وصل حقیقیة بكل القبائل

 .االستعماریة وطرق مواصالتھ. ومع ذلك، قدم ألكا سمورا ذلك كعینة النجازات االسبانیین حقیقیة ألن فعالیة أي جیش رھینة بوسائل نقلھ
االسبانیون إال  ر الفرنسي بالمغرب، بإعجاب على زیارة رئیس الجمھوریة. وقالت، إن لم یفعلاالستعما ، الناطق الرئیسي باسم»الفیجي ماروكین«وعلقت 

جندي  6000، وأبرزت االستعراض العسكري الذي شارك فیھ »إال ست سنوات«علیھا  القلیل فذلك راجع إلى أن آخر طلقة ناریة اخترقت الفضاء لم یَمض
االسباني متیقظ وقوي ویسھر على أْمن البلد الریفي في  ن أن فرنسي المغرب یمكنھم أن یطمئنوا: إن الجیشوذلك ما یبی«أمام ألكال سمورا،  في تطوان

 .«الوقت الذي ال نفكر في ذلك الجنوب. إن المغرب خاضع ظاھریا فقط، ونظرا لسوسیولوجیتھ الملتویة یمكنھ أن یَزل في الشمال، كما یفعل ذلك جیشنا في
» أ.ب.س«اتفقت  السامیة حیث استبدل خوان مولیس بمنویل ریكو أفِیُّو، وفي التعلیق على ھذا التعیین وداویتین بتغییر في المندوبیةوبدأت مدة السنتین الس

 الرأي الجمھوریة تتبع نفس«ویشیر الملكي كاتب المقال بنوع من النقد الذاتي إلى أن  .على قلة االھتمام الذي تولیھ الحكومة للمغرب» إیل سوسیالیستا«و
ال یمكن الحدیث بجدیة عن «انطالق آخر رصاصة، ویؤكد االشتراكیون أنھ  إننا مازلنا أمام نفس المشاكل التي كانت قائمة عند». المتقلب الذي اتبعتھ الملكیة

في وحدات إنتاجیة. والمزارع  الوحیدون المجتمعون في الوقت الذي یموت فیھ فالحونا من الجوع والنسیان في المنطقة الشرقیة، وھم استعمار فالحي
ربطة خیوط بینیلوب، وال  والصناعة ال وجود لھا. ھناك فقط بیانات رواتب ومكافآت. وفي المغرب مازلنا مورطین في التجریبیة تنھار في عزلة مخیفة،

السنونو. ویُعید لنا  على األرض المغربیة مثل طیران أسرابوالتبذیر الوحید ھو تعاقب المندوبین السامین  .نُمسك بالخیط الذي یؤدي بنا مرة واحدة إلى اللفیفة
 جد مربح بالنسبة إلى الُمعین لكنھ غیر عملي بالنسبة إلى المستعمرة. إن السنوات لیست كل خریف سیاسي مندوبا سامیا وفي كل ربیع یُخؤذ من جدید. وذلك

یتأسف مرة أخرى  -الماركسي–ولذلك فإن كاتب االفتتاحیة » ضائعة عویض ھو بمثابة سنةكسنونو بیكر. إن السنة تحمل معھا عدة أشیاء ال تعود أبدا. وكل ت
 .المغرب الذي عھد بھ إلیھا في» العمل التمدیني الجمیل«المطلق الذي تولیھ اسبانیا لھذا  على عدم االھتمام

 .«الوطنیة ن ال یَُشوَش أّي شيء اھتمام الحكومة بالمشاكلأ«إلیھ كانت مھمتھ تقتصر على  كان ریكو أفِیُّو یجھل كل شيء عن المغرب، وبالنسبة
 الفحم بأستوریاس، یبین بشكل واضح جدا الفكرة التي كانت للمندوب السامي الجدید حول إن ماضیھ كوزیر للداخلیة وككاتب عام ألرباب عمل مناجم

جنوب المغرب، » تھتدئ«سابقا، فبقدر ما كانت الجیوش الفرنسیة  رأینا لكن مشاكل استعماریة جدیدة كانت تستقطب اھتمام الحكومة. وكما». االضطراب»
مطوقة وبما أن باریس ال یمكنھا أن تقبل  تسویة الوضع في األراضي التي نملكھا في المنطقة المذكورة. فما دامت تلك األراضي كان یُفرض على مدرید

استعمارین: إما أن  النیجر، لیس ثمة إال حلین-مواصالت ذي أھمیة مثل مواصالت المغربالمحتلة وبجانب خط  باستمرار بؤرة للتمرد على جناح المناطق
على األقل، حق  االمبریالیة الفرنسیة كانت تطلب باستمرار أن تتحرك اسبانیا عسكریا أو أن تعطیھا، تھجم اسبانیا وإال فستضطر فرنسا إلى القیام بذلك، ثم إن

. وفي نفس الوقت وقعت أحداث بسیطة في الحصور 1933اسبانیا في خریف  رئیس الحكومة الفرنسیة ھیریو إلى المطاردة. ووضعت الخطط أثناء سفر
 .المعامل المختصة بالصید االستعماریة وفي

 260000 أزید من . وكانت مساحة المقاطعتین تبلغ1884والرأس األبیض التي كانت في ملكیتنا منذ  في الداخلة، ومیدنة ڭاتل، ورأس بوجدور ورأس جوبي،
في المغرب تُضاف إلى جبھات ملیلیة وسبتة والعرائش. وفي أواخر كانون  كلم مربع ولم یتم احتاللھا من قبل ألن ذلك كان یقتضي فتح جبھة عسكریة رابعة

 .انتھت مظاھرات الصحراویین بقمع شرس ومات خاللھا النقیب سیسار كاوال 1933 األول/دیسمبر
المناسبة الوحیدة،  المشروع االستعماري الجدید، إلى احتجاج عنیف من طرف األحزاب العمالیة. إنھا لعسكریة، التي ستشارك في ھذاوأدى تھیئ القوات ا

 ، اي ثالثة أیام قبل الغزو،1934نیسان/أبریل  6موقفھا الواضح من االستعمار. وفي  خالل كل المرحلة الجمھوریة التي عبرت فیھا األحزاب بدون لبس عن
عدة أجھزة للطیران  .Cabo Juby أن عناصر الحرب تتراكم حول ال یمكننا كبح ذعرنا. إن قنوات مختلفة وجدیرة بالثقة تخبرنا»: «السوسیالیستا«كتبت 

ض التحضیرات التي تذعرنا بأننا على علم ببع ونتوفر على تفاصیل دقیقة، لن نلح على التفاصیل ألنھا ال تھم. والمھم ھو التحذیر مسلحة بالرشاشات والقنابل،
كبیرة، وإن لم یفت الوقت  في ایفني والتي تستلزم اإلرسال الفوري لآللیات الحربیة؟ إن التحضیرات تتم بسرعة صراحة فما ھي المسألة التي تطرح معالجتھا



بقدر ما  بالرغم من أن طمأنینتنا ال ترتبط باألقوال قد ظھر. وننتظر أن تتم طمأنتنا -خطیرا ونحن نحسبھ–بعد، نعلن عن تخوفنا. ورسمیا، ال شيء من ھذا 
 .«ترتبط بإلغاء محتمل لھذه التحضیرات

إلى  ودعا الجنود إلى رفض الذھاب إلى ایفني. وبعد ذلك بأیام، وجھ الحزب الشیوعي نداءا نسیان/ابریل، فضح نائب شیوعي بالكرطیس الغزو 20وفي 
ضد الحرب في ایفني وضد ھجوم االمبریالیة االسبانیة على » جل تنظیم عمل مشترك یوم فاتح آب/أغسطسالحزب االشتراكي العمالي االسباني، من ا

 .«لكطالونیا الجماھیر الشعبیة
 الواحة لیست الكبت الذي میز سیاسة األحزاب العمالیة تجاه ھذه المسألة في تلك الفترة. غیر أن ونالحظ أن الحزب [الشیوعي] واحة حقیقیة وسط صحراء

یربطھا باضطھاد الوطنیة الكطالونیة. وباإلضافة إلى ذلك، یصادف ھذا االنبعاث  مزھرة كثیرا مادام الحزب ال یربط حرب ایفني بالوضعیة في المحمیة وإنما
إال في الظروف الحربیة أو المعادیة لالستعمار، لیست صالحة  لالستعمار احتمال نشوب حرب جدیدة. كل األمور تمیل إلى اإلشارة إلى أن السیاسة المعادي

لالستعمار. وكان ذلك یعني االستمرار في التحلیل  عندما تم احتالل ایفني دون مقاومة مسلحة مغربیة وقع إقبار التندید المعادي القریبة من الحرب. بحیث
تموز/یولیو، ینتھي  15في  وسمارة -یولیو-تموز 14- وسیدي أحمد العروسي -تموز/یولیو 10-ومع احتالل عین النخلة  .انطالقا من المصالح االسبانیة فقط

واالستثمار  كل الطبقات. وبعد ذلك بقلیل رخصت الحكومة الجمھوریة للشركة االسبانیة لبحث آخر توسع استعماري في تاریخ اسبانیا أنجزتھ جمھوریة كادحي
 .ش.م. بالتنقیب عن الفوسفاط في الراضي الصحراویة

االسباني، على  ففي النقاش حول المیزانیة تدخل فیدارت، النائب عن الحزب االشتراكي العمالي .«االستعماریة-االشتراكیة«إلى  وعاد االشتراكیون بسرعة
تبیان ما ھو المدلول الذي أرادت الجمھوریة أن تعطیھ للنفقات التي تتم ھناك.  عندما نواجھ مسألة المغرب، فمن الضروري، قبل كل شيء،«الشكل التالي: 

بھا األمة االسبانیة ھناك وأكثر من عشرة آالف ملیون بسیطة بقیت  اآلن لم یكن المغرب یُثیر إال الكراھیة وعدم الفھم. وعدیدة ھي األرواح التي ضحَّت ولحد
علیھ، بدون شك، في السنوات  الحمائیة وما ستكون المنطقة السیئة الذكر. واآلن بدأ یظھر المعنى الواضح لما یجب أن تكون علیھ رسالتنا مقبرة في تلك

 .«القادمة
فعند مرور الھدایا  .االحتفاالت بالمولد النبوي، عادت [الحركة] الوطنیة المغربیة إلى التعبیر عن وجودھا یولیو، خالل-وبعد ذلك بأقل من شھر، في فاتح تموز

إلى  لحمد والشكر من هللا. وفي تلك السنة، وبفضل ذكاء الشباب تحول الدعاءالمدینة ویطلب ا والجمعیات یُنشد دعاء، لھ دائما طابع دیني، یمدح قداسة والي
اضطرت سلطات تطوان إلى تحمل مرور االستعراض عبر الشوارع  -یتعلق األمر بعمل دیني–نشید یتغنى بحریة المغرب. ولكي ال تنشأ مشاكل كبرى 

 :ون یرددون نشیدین رئیسیینوخالل ھذا االستعراض كان المتظاھر .واألحیاء الرئیسیة للمدینة
 یا مغرب، أبناؤك یبكون على الحریة المفقودة

 یا حریة أجدادنا، عودي إلینا
 عودي إلینا لیختفي نیر الحماة

 .نیر األمة االستعماریة
 نرید الحریة والمساواة

 تحت رایة اإلسالم
 ضیعنا كل حقوقنا

 ویبكي كبارنا الحریة
 الحریة التي فقدوھا یوما

 .عاملھم مع الدول الحامیةفقدوھا بت
إلى  شھر آب/أغسطس طلب عبد الكریم، المنفي في جزر الرینیون، من الحكومة الفرنسیة العودة وانتھت احتفاالت المولد النبوي بحوالي ألف اعتقال. وفي

بلدھا من جدید، ومعي أبناء وأعمام براءتھم بدیھیة أن تموت قبل أن ترى  توجد معي أمي المتقدمة في السن والتي ال ترید«المغرب أو إلى مكان اقل بُعداً 
مدرید التي عارضت الطلب، رد الوزیر الفرنسي  ذلك ما كتبھ عبد الكریم لوزیر الشؤون الخارجیة الفرنسي. وبعد التشاور مع»... المنفى ومازالوا في

ذكراه. إن حیاتكم نفسھا  انیا والریف، اكتسبت طابع عنف ال یمكننا محوبالنسبة إلى جیراننا. إن الحرب بین اسب ألن عودتك ستشكل مضایقة كبرى«برفضھ: 
 .«لن تكون في مأمن في شمال المغرب

وزیر » معروفة أعمال السلم واالستعمار التي تُنجز في الحمایة غیر«ِسییِرلُّودیل ریو الذي صرح أن  مع بدایة الخریف حل المغرب وزیران، وزیر الفالحة
 .«والتقدم میادین القتال، فإنھ یقوم اآلن بعمل سام جدا في مجال االستعمار والسلم إذا كان اللفیف یُكسب أمجادا لوطن في«الذي قال:  الصناعة ْفراْنسوا

البرولیتاریا  الحكومة جنود اللفیف وبعض الوحدات النظامیة والعرب من أجل خنق احتجاجات وبعد أیام تفجرت ثورة تشرین األول/أكتوبر، وأرسلت
االسبانیة والوطنیة  الوحدات العسكریة المغربیة، تساھم في تعمیق الھوة القائمة بین البرولیتاریا األستوریة. إن العنف والقساوة والالإنسانیة التي تھاجم بھا ھذه

المحاجر  إن الواقع ھو أن الدم العمالي فيسلوك بعض المرتزقة لشعب بكاملھ أو لطلیعتھ، ف [[المغربیة]. وبالرغم من انھ ال یمكن بأیة حال تحمیل [مسؤولیة
والمغربي. إن الكبت وعدم الوضوح إن لم یكن التصفیق، للقمع في المغرب من طرف  المنجمیة، جاء لیشكل ستارا جدیدا من عدم التفاھم بین الشعبین االسباني

األمة المضطھدة. إن النظامیین الذین أتوا إلى أوفییدو،  [[بین عناصرالعمالیة، شكل عرقلة في وجھ فھم الطرف المسلم حتى ال یمیز في كراھیتھ  األحزاب
الجنود النظامیین كانوا شھودا أو ضحایا الجرائم  االنتقام من االسبانیین دون أن یتوقفوا للتمییز إلى أیة طبقة ینتمون، والعدید من صبوا حقدھم ورغبتھم في
 .االسباني البشعة التي اقترفھا الجیش

االستعماري  تجاه االستعمار االسباني استعملت من طرف الذین كانوا حقا المسؤولین عن االستغالل یة العمیاء والمحقة التي كانوا یحسون بھاإن الكراھ
ألنھا لم تر أو  وتتحمل ھیئة أركان األحزاب الماركسیة مسؤولیة تلك المناورة، والمستیفیدن منھ. وبعد سنتین تكررت ھذه المناورة من جدید على نطاق أوسع،

العاملة االسبانیة والحركة الوطنیة المغربیة. إن التجربة المأساویة  أو تستطع أن تدرك أسلوب الترجمة العملیة للتحالف الموضوعي القائم بین الطبقة لم ترد
ستصل إلى –مقا. وبدأت الدعایة الماركسیة حملة أكثر ع االستوري كان یجب أن تكون درسا الستدراك ذلك الطالق. ومع ذلك لم تنفع إال في جعلھ لالكتوبر

 .الریفیین في االنتقام المغاربة وبذلك كانوا یسھلون مھمة الذین یستعملون رغبة» ھمجیات«حول  -الحرب األھلیة حد الجنون وتقارب العبث خالل
بتصریحات  ینیس باریو وأمیریكیو كاسترو الذین أدلواماریاسید وزیر االشتغال العمومیة ومرت .خ–/ ما عدا الزیارات الطقوسیة 1935وسجلت سنة 

عید األضحى وعید المولد النبوي، وَسفََر خمسة وطنیین على متن دراجات إلى  المظاھرات الوطنیة بمناسبة موت عبد السالم بنونة خالل -استعماریة معروفة
رمیا بالرصاص، بسبب أعمال تمت خالل حرب الریف  إلعدام الذي ال یُصدقاجل تسلیم رسالة إلى رئیس الجمھوریة. وسجلت ھذه السنة أیضا ا مدرید من
حزیران/یونیو على الساعة  30ساھما في كل مراحل الحرب التحرریة الوطنیة لعبد الكریم. ففي واضحة النھار في  ، في حق وطنیین محنكین1925في سنة 

 ق الحد بأمر من الجمھوریة. إن ھذه الجریمة كما كان شأن عدة جرائم أخرى وكأغلبسو صباحا تم اغتیال الوطنیین بن المختار ومحمد بن علي في 12
مع ضحایا االستعمار االسباني،  1934ضحایا تشرین األول/أكتوبر  األحداث التي سردناھا ھنا مرت دون أن تالحظ على اإلطالق. وإن مناسبة أخرى لتوحید

 .لجمھوریة، ھذه المناسبة لم یستفد منھا مع األسفالمغتالون من طرف نفس الحكومة ا ھؤالء الضحایا
بمعاھدة  للمشاركة، بشكل أو بآخر، في تقسیم الحبشة. وكان تصریح الشؤون الخارجیة، بعد ما سمي وفضال عن ذلك، عرفت تلك السنة مجھودات الحكومة

 ، أكثر من أیة دولة أخرى، بھذه المسألة اعتبارا التساع شاطئھا في البحرمھتمة إن اسبانیا«األبیض المتوسط بین موسولیني والفال، قاطعا بما فیھ الكفایة: 
االسبانیة جمعاء، واعتبارا لمواقع السیادة التي تملكھا على الشاطئ  المذكور، واعتبارا الن األراضي الجزیرة التي ھي بمثابة زھور زینة تقدرھا األمة



ترتبط ھذه [األراضي] أكثر فأكثر بمصیر أمتنا. ولعدة اعتبارات  ھا المعاھدات في المغرب، لھذه االعتباراتواعتبارا لمنطقة الحمایة، التي تخولھا ل االفریقي
 .«عالقة بالرموز األساسیة لوجودنا الوطني ذاتھ التاریخي لوطننا، ال یجب قط، بل ال یمكن أن تكون [اسبانیا] غائبة عن مباحثات لھا توجد حاضرة في الوعي

التي  فقط من أجل حقنا في الغنیمة، وإنما أیضا للمطالبة بأن تعاد إلى اسبانیا منطقة ورغة حملة لیس» إلصول«و» بالنكو إي نیكرو«و» أ.ب.س«وبدأت 
مطالبة بأن تصبح ھذه  1936القانون الدولي لطنجة الذي كان سیُجدد في  احتلتھا فرنسا لطرد عبد الكریم، ولتوسیع أراضي الصحراء وایفني، وإلصالح

وبسرعة تم التخلي عن الموضوع ألن أحداثا ھامة كانت تجري  السیادة االسبانیة. وكما كان من المنتظر لم تتأثر أیة قوة امبریالیة بھذه الدعاوي المدینة تحت
االتفاقیة التي  1935ب/أغسطس حزیران/یونیو وآ نقطة، عقدت ما بلین 14إن أحزاب ونقابات الیسار التي اتفقت على برنامج من  .في مجال السیاسة الوطنیة

 .تبلورت في جبھة شعبیة
ونائب  «الحزب االشتراكي العمالي االسباني«استعماري، ھو أنطونیو اكونیا مناضل في -اشتراكي ومن بین االنتقادات القلیلة الموجودة، ربما كان تدخل

 .«االشتراكي-لالستعمار الجمھوري«اشتراكي عن المغرب في الكرطیس، أحسن نقد 
 .«االستعماریین-لالشتراكیین«بتفاصیل الجدلیة االستعماریة  سنقوم بتلخیص ألھم فقراتھ، غنھا طویلة غیر أنھا غنیة

المیزانیة  الضروریة إلعطاء تسھیالت لألھلیین، لدي الیقین أنھ من الممكن التخفیض بوفرة من إذا نحن جھزنا المصالح النافعة جدا للمنطقة بالعناصر»
 .لعناصر المسلحة في المیزانیات المقبلةالمخصصة ل

المكاتب بجابیة كل أنواع  المراقبة التي تتكفل بمراقبة الحیاة السیاسیة واالقتصادیة للقبائل. وتتكلف ھذه من أھم مصالح الحمایة، المصلحة المتعلقة بمكتب»
 باستئجار أراضي الحبوس [...]... وھي المكلفة بالسھر على سجالت بقلیل، وتتكلف أیضا الضرائب المفروضة على الشعب المقھور. وھذه الضرائب لیست

 .تُعقد بین سكان القبیلة الموالید والموتى والزیجات والطالق. وباإلضافة إلى ذلك، تقوم برئاسة المحاكمات التي
یجعلھم غیر  في الحمایة: العربیة والشلحة. األمر الذي والتشریع اإلسالمي واللغات التي تستعمل إن الجزء األكبر من المراقبین یجھل العادات والتقالید»

 .عدم الكفاءة التي تُمارس بھا مھمة الحمایة التي تتحملھا اسبانیا ھناك مؤھلین للقیام بھذا العمل الدقیق جدا، مما یترتب عنھ استیاء األھلیین من
المتخصصین  تب للمراقبة، ومع ذلك ال یتم اختیار الكاتب من بین الموظفینالسكان في كل مك من 25000ومن أسباب االحتجاج أیضا وجود كاتب واحد لـ»

 أماكن خارج القبیلة علیھم أن یتزودوا بالرخصة المناسبة. لكن، خصوصا عندما تكثر والمقتدرین. ویحدث أیضا أن األھلیین عندما یریدون االنتقال للعمل في
أخرى، وعلیھم القیام بذلك اإلجراء وال یعتني بھم إال موظف واحد، وتتم  ربة إلى االنتقال من قبلیة إلىاألعمال الفالحیة بالمغرب، یضطر العدید من المغا

 .واضح وذلك سبب آخر لالستیاء الذي أشیر إلیھ الخدمة بتقصیر
النواب أن  فالحیة تجریبیة. ویمكن للسادة في المغرب مدیریة لالستعمار [الفالحي] لھا ثالث مزارع ال بد أن أتحدث عن مصالح االستعمار [الفالحي]. توجد»

 المندوب السامي لیصرح لنا أن االستعمار [الفالحي] لم یبدأ بعد. واسأل الحكومة: في یقفوا بوضوح على المالیین المستعملة في ھذه المزارع الفالحیة، ویأتي
ھناك بذلك التبذیر الضخم كان بإمكانھا أن تتصرف في األطباء  تقوم ماذا صرفت كل ھذه المالیین؟ إن المستوصفات بدون أطباء. عندما كانت الملكیة

أطباء مدنیین غیر انھ ال یوجد طبیب في كل  الجمھوریة التزمت بالتقلیص من ھذا النوع من العناصر الصحیة بشكل كبیر: إنھا تكون العسكریین، لكن
المغاربة بجرحى إلى ھذه  وعندما یطلبھا ال یبعُث بھا إلیھ لعدم توفر المال. ویأتيأن یتوفر على األدویة  مستوصف. وإن مستوصفا یدیره ممرض لكن دون

 .قبیلتھم. إن ذلك لعار بالنسبة إلى أمتنا المستوصفات وال یمكن معالجتھم إال إذا حملوا معھم ِضمادة من
الذھاب إلى المدرسة،  ن، وتقام بھا مطاعم تشجیعا لألھلیین الشباب علىیُلقَّن فیھا تعلیم للصغار األھلیی ولو كانت للقبائل ولمكاتب المراقبة مدرسة أیضا،»

 .ھكذا] في انجاز عمل اسباني] فحتى لْو تقدھم الرغبة في التعلیم فسیجذ بھم الجوع وسنتقدم
الرسمیة للحمایة، یجب علینا  عدة لكل الھیئاتبالمساھمة في تكوین الشباب األھلیین حتى یمكنھم تقدیم خدمات مسا علینا أن نھتم أیضا، في المیزانیات المقبلة،»

الھیئات  ندعي تمدین المغرب، علینا نحن الجمھوریة الدیمقراطیة إیجاد الوسائل الضروریة لتصبح أن نساھم في تكوین الشباب األھلیین ھذا، ألنھ إذا كنا
 .عب لھؤالء سنكون قد أدینا مھمتنا بشكل كامل وھي المھمة التي أسندت السبانیاالش الرسمیة في ید العناصر األھلیة. وھكذا إذا سلمنا في یوم ما إدارة وتسییر

 .یجب أن یكون ھو رفع المستوى المعنوي والمادي لألھلیین وھذه المھمة، وھذا الجھد الموطد بھذا الشكل سیُعطي نتائج مفیدة السبانیا الن شعارنا
مناطق یمكن زراعتھا  لما یتعلق باالستعمار [الفالحي]. إن المغرب لیس مخزنا للثروات، لكنھ یتوفر على موذلك ھو ما ال یتم الیوم، ألنھ ال یُعار اي اھتما»

أمتن  لتوطین آالف العائالت االسبانیة واألھلیة المرتبطة فیما بینھا اقتصادیا، والتي تشكل وعلى المیاه أیضا، وفي العدید من األماكن، یمكن القیام بدراسات
 .ذلك بالنسبة إلیھ لحد اآلن ھو الدوس، المستمر ألرضھ لیست للمغربي أیة مصلحة في التمرد إن لم یكن لھ دافع ما، وباعث قاعدة للسلم.

الحاالت  ھي السیاسة التي یمكن أن تنصح بھا اسبانیا لكي تكون محترمة. لقد شاھدت كثیرا من وعلى أن أصرح بألم، أن السیاسة التي تنتھج الیوم لیست»
رأیت تجمیع المغاربة من اجل استقبال المندوب السامي، وتركھم بدون أكل من  ھة بتلك المھازل التي كانت الدیكتاتوریة تنظمھا الستقبال الدیكتاتور،الشبی

لألداء. واعرف  السجن من لیست لھ إمكانیات مادیة بسیطة، ویودع في 25و 5صباحا حتى السابعة مساء وتفرض على من تغیب ذعیرة تتراوح بین  السابعة
ومن واجبي أن أطالب حكومة الجمھوریة  .اتھامكم بأنھم وطنیون، احتجوا بشكل محترم ضد التنظیم السیاسي القائم في الحمایة كیف تم اعتقال أھلیین، ال یمكن

كابوس مع مشكل  ترغب في أن یكون لھا أي كما لم یعامل أبدا، ألن اسبانیا، اسبانیا الدیمقراطیة ال بوضع حد لھذه المصائب وأن یعامل الشعب المحمي
 .المغرب

محاطة  وكتیبة من اللفیف األجنبي (تیرسیو) وطابورا من الجنود النظامیین وسریة مدفعیة كلھا توجد معسكرات عسكریة مثل معسكر ترڭیست یضم لواء»
الشاون. ال یجب أن تقام معسكرات في مواقع ال تضمن الشروط أو  بالجبال في قلب الریف. وأدى تمرد مغربي قد یكون كافیا لیقع شيء مماثل ألنوال

القوات وفق متطلبات القرى التي أنشئت  أن تستقر وحدات من أجل إنعاش مدن وإنما من أجل اتقاء أي تمرد. وفي المغرب توزع اإلستراتیجیة. وال یجب
استغالل معین أو من أجل  أو كتیبة اللفیف األجنبي (تیرسیو) ولم تنشأ من أجلالمتأتِّي من وجود لواء للمشاة  لتستعمل بل ولتعیش من محصول المیزانیة

 .استثمار ثروة طبیعیة
وذلك بشق  .سیصحح ویوزع الجیش بالشكل الذي یكون معھ فعاال لضمان النظام والھدوء في المنطقة إنني واثق أن وزیر الحربیة إذا اّطلع على ھذه األحداث»

محتملة. ویمكن القیام بذلك بسرعة بجیش مقلص العدد، إلى أدنى حد ممكن،  وى العسكریة حتى تحضر بسرعة إلخماد اي انتفاضةالطرق والمسالك لنقل الق
 .«الضرورة إلى تدخل الجیش في المغرب مرة أخرى إذا ما دعت 1924و 1921لكن إذا لم یتغیر النظام سنھزم من جدید مثلما ھزمنا في  .لكنھ فعال

فشل  بالنسبة إلى الجمھوریة، ولم یكن ذلك بسبب أعمال الوطنیین تحدیدا. وعند تحلیل أسباب أن أصبح لیس كابوسا فقط بل تخمة خطیرة وما لبث المغرب
تسیطر في المسألة االستعماریة. یبدو أنھم ینسون جمیعا أن اسبانیا كانت  الجمھوریة الثانیة، ال یوجد تقریبا اي عمل یتضمن في سرده لتلك األسباب عدم حل

ھؤالء القاعدة العسكریة الرئیسیة للرجعیة االسبانیة.  كلم/مربع یتجاوز عدد سكانھا الملیون نسمة، وسیشكل 19900على أراضي تبلغ مساحتھا  شمال المغرب
لجزئي للمسألة االستعماریة یقل أولویة، الكلي أو ا الجمھوریین كانوا یواجھون مشاكل داخلیة خطیرة تكتسي صبغة األولویة ولم یكن الحل من األكید أن القادة

الرجعیین الذین مستھم القوانین الجمھوریة في  ما، على الحكم القاضي بموتھم، وذلك ألنھم سھلوا [تكوین] قیادة عامة بالنسبة إلى ألنھم بعدم حلھ وقَّعوا إلى حد
والنمو الشعبي كانت  ستعماري فوق رأسھ. وكل محاولة التطور الدیمقراطيدخل التاریخ والسیف الكالسیكي اال 1931مصالحھم. إن النظام الذي ولد في 

 الجمھوریة انتھجت سیاسة استعماریة في الحمایة، فإن جیش افریقیا صوب طعنة خنجر تقتضي االصطدام مع ذلك السیف عاجال أو آجال. وبالرغم من أن
الجمھوریة البرجوازیة. وتكتفي قراءة الصحافة االستعماریة االسبانیة  في قلب» نطقة للفاشیةم«للمؤسسات الجمھوریة. كان المغرب ببنیتھ االستعماریة نفسھا 

ویشاھد تصرف الحامي، كانت تلك الصحافة تنتقد بلذاعة كل  الحمایة لتكوین فكرة عن معاداتھا للدیمقراطیة. وانطالقا من أن المحمي كان ینظر الصادرة في



لدیكتاتوریة بریمودي ریبیرا ومدحھا المنھجي  تعتقد إذن أن األھلي سیفقد احترامھ للوصي علیھ. ذلك ھو مصدر حنینھا وكانت الجمھوري» عدم االستقرار«
 السیاق یندرج تذكیرھا الدائم بعسكریین أن الجمھوریة ال تخون وحدھا مثلھا العلیا وإنما أیضا الجبھة الشعبیة. وفي ھذا لإلجراءات القمعیة، وارتیاحھا لما رأت

 ، والذي أصبح سجینا بعد آب/أغسطس1933والمشرح عن المغرب في انتخابات  1931أیار/مایو  (كودیو) في» كقائد«مثل سان خرخو الذي ھتف بھ 
ریاس الجنرال فرانكو، واستقبال الجیوش التي سحقت ثورة استو وفي نفس السیاق یندرج ثناء الصحافة على القدرة والعظمة التي تصور بھا شخصیة .1932

وھذا ال یعني أن جمھوریة برجوازیة ال یمكنھا أن  .ببنیتھ نفسھا یولد الفاشیة، وان استغالال لیبرالیا ودستوریا غیر ممكن داخل مستعمرة الخ... إن االستعمار
للشعب المستعمر، ھم بالضرورة  ینبل یعني أن كل الذین یقومون بالدور المحزن كجالد -البرجوازیة كانت استعماریة كل الجمھوریات-تكون استعماریة، 

الرجعیة  الجمھوریة ضروریة، ومنذ اللحظة األولى كانوا ضدھا وشكلوا سندا رفیعا لكل المؤامرات فاشیون اعتبارا لدورھم. لم یدرك الفاشیون لماذا كانت
اء على الوطنیین المغاربة خائفین، كانت تمكن من الحفاظ على ذلك من أجل اإلبق الممكنة. إن المناورات العسكریة السنویة في البدایة، ثم نصف السنویة بعد

الذین كانت مطالبھم تقتصر في تلك المرحلة على المطالبة باستقالل  مھيء تقنیا. إن اإلمكانیة الوحیدة التي كانت للجمھوریة ھي التحالف مع الوطنیین جیش
یفھم أو لم یرد إدراكھ والنتیجة نعرفھا جمیعا.  حتى في إطار طرح استعماري. وذلك ما لم إداري فعال. وھي مطالب قابلة للتحقیق كلیا ذاتي واسع وتسییر

نقطة ارتكاز ال تبعد عن شبھ  سیواصل مساره في اسبانیا لو لم یستمر في المغرب، لكن الرجعیة ما كانت لتتوفر على طبعا من األكید أن الصراع الطبقي كان
 .األراضي استعماري ممتلكات في متناول یده إلى ھذا الحد، وذلك ما یزید من خطورة تلك م یكن ألي بلدالجزیرة إال بسبعة عشر كلم فقط. ل

خالل السنتین  الالواعي الذي أصاب الشخصیات الجمھوریة. الیمین، الیسار، خالل السنتین السوداء، وبالرغم من ذلك فقد وقفنا على العمى الواعي أو
االسبانیة لم  االستعماري، بأدوات موسیقیة مختلفة، لكنھم انشدوه. والتذبذبات الھائلة للسیاسة والثوریون، كلھم رددوا نفس النشیداإلصالحیتین، أعداء الثورة، 

من ذلك شب صراع من أجل تبیان من ھو أحسن مستعمر ومن یحسن التحكم في  تمس المغرب في شيء ونتائجھا لم تعبر البحر األبیض المتوسط. بل األسوأ
ومنعوا األحزاب السیاسیة ورفضوا للمغاربة الذي یشتغلون في  القمعیة ومن یحتقر األھلیین أكثر. وأوقفوا [العمل] بالدستور عند الحدود المغربیة تقنیاتال

والكنفدرالیة الوطنیة للشغل. وتمت الفوضویة األیبیریة  االنتماء النقابي السیاسي. واالستثناء الوحید، وإن كان نسبیا، كان ھو الفیدرالیة مواقع السیادة حتى
بمثابة تسمید األرض لفائدة  والصحافة والمناضلین الوطنیین، فضال عن مواصلة تقسیم شعب بمساعدة قمع شرس. وكان ذلك متابعة الجمعیات واالجتماعات

االسبانیون  ئم في الحمایة لیشمل كل البالد. وبسرعة ذاقالعام اإلجباري والقمعي والناھب القا الرجعیة االسبانیة، ومساھمة موضوعیة في أن یمتد المنظر
 .العبارة القائلة: إن الجیش االسباني استعماري ویستعمر شعبھ نفسھ ملذات نظام فاشي. إن األسلوب كان استعماریا إلى حد انھ صیغت بسرعة

في عملیة  س األسالیب المتبعة في المغرب. ومثلما كانت تحرق القبائلسیطبق الجیش في اسبانیا نف» :یقول» زمرة یقودھا العرفاء«وكتب مانویل بنفیدس في 
الجبال والطرق بأنقاض الرجال والدواب المذبوحة، وستثیر أكوام من البقایا  عقاب، ستُحرق منازل ومحاصیل الڭاییڭوس وستقل حیواناتھم الداجنة. وستغطى

 .«إلى الموقع الذي كان یوجد فیھ بیت فالن المحروقة
االسبانیة، دون  كان من الممكن االستمرار في استغاللھا من طرف الرأسمالیة -الحدید–التي كان یملكھا  كن للمغرب أیة قیمة اقتصادیة، والقیمة المحدودةلم ت

 سیاسة الخارجیة االسبانیةالجمھوریة على المغرب؟ الجواب الوحید الممكن ھو تبعیة ال أن تكون السیطرة السیاسیة على البالد ضروریة. إذن، لماذا حافظت
مواجھة المصالح االستعماریة البریطانیة والفرنسیة. كانت للبعض  كان یعني 1912و 1906و 1904الفرنسیة، ألن خرق معاھدات -لالمبریالیة االنجلیزیة
وھي معاھدات ال تفید بلدنا في شيء وفضحھا  .ربالمغ» تمدین«في أن تستمر الجمھوریة وفیة للمعاھدات الدولیة التي عھدت لنا بھمة  مصلحة، ولعدة دوافع،

إن إعادة السیادة  .وكان باإلمكان أیضا اختیار صیغ وسیطة من شأنھا أن ال تصطدم جبھویا مع االمبریالیین .كان سیقابل بتعاطف الجزء األكبر من األمة
ماري القائم، لكن إیداع االنتداب االستعماري، الذي سلمتھ لھا دول الوضع االستع كان سیؤدي إلى تغییر خطیر في -وھو ما كان یجب أن یتم–للمغاربة 

وبعد سنوات، فور انتھاء الحرب، فضح الفاشیون االتفاقیات  .لدى جمعیة األمم كان ممكنا السیما بعد أن خصص السبانیا فتات الولیمة االستعماریة أخرى،
ووضعوا أنفسھم تحت مظلة االمبریالیة األلمانیة  .لفرنسیة باعتبارھا مسؤولة عن بؤسنا االستعماريوھاجموا االمبریالیة االنجلیزیة ا االستعماریة المذكورة،

وخوسي مریا أرییلس، یقیمان  والجزائر وتونس. وكان المتخصصان الرئیسیان في القانون العام، فرنادند ومریا كستییال لمطالبة بجزء من المغرب الفرنسي
مقدسة،  كل المعاھدات«كل اتفاقیة تحتوي على بند ضمني حاضر باستمرار وال یكتب أبدا مفاده أن  ي اتفاق سابق بمطالبھم ألنالدلیل على أنھم ال یخرقون ا
 .«لطكن لیست أیة معاھدة أزلیة

یمتد  على األقل جزءا منھیعني جعل مفعول الدستور الجمھوري أو » أسلوب استعماري تقدمي«بـ وكان بإمكانھم أیضا االستمرار في المحافظة على الحمایة
الكالسمورا وسلم لھ مجموعة من المطالب كان بإمكان ذلك أن یشكل مناسبة  عندما زار وفد من الوطنیین 1931إلى ما وراء المضیق. وفي حزیران/یونیو 

الرفض إن لم یكن االحتقار المطلق. وسیحدث  یجن إال لبدء تحالف بین الشعب االسباني والشعب المغربي. لقد تقرب المغرب من الجمھوریة ولم مالئمة جدا
المشؤوم بالنسبة إلى –العمالیة. إن الطالق  الشعبیة. ورأى الوطنیون المغاربة أن مطالبھم ال تجد أذانا صاغیة عند األحزاب نفس الشيء فیما بعد مع الجبھة

االسبانیون) وقد أدوا ثمن ذنبھم. إن عدم  األولون (الدیمقراطیون -ونكرر ذلك–تھ االسبانیین وبین المغاربة، یتحمل مسؤولی بین الدیمقراطیین -الشعب االسباني
أو إقرار برنامج  في مختلف أنواعھا الممكنة: االستقالل أو التخلي عن ممارسة الحمایة أو استقالل ذاتي، وجود سیاسة معادیة لالستعمار واضحة وصارمة

 المعاھدات التي أقیمت بموجبھا الحمایة، أي تھییئ وتمدین الشعب المغربي لممارسة آخر المطاف مع نصإصالحات دیمقراطیة دنیا والتي قد تتوافق في 
 .اسبانیا، لم تكن لھ ال صرامة التوجیھ وال المدى الذي تتطلبھ الظروف الحكم الذاتي، إن انعدام تلك السیاسة أدى إلى أن العمل ضد القوى االستعماریة في

الذین  رفعھا الفاشیون كأساس لتمردھم ال تتضمن، ولو من بعید، اي شيء لھ عالقة بالمغرب. وھم ن الالئحة الطویلة لالتھامات التيوالدلیل على ذلك ھو أ
ون عن في تقریر مصیر القومیات الكطالنیة والباسكیة والڭییڭیة، ال یتحدث فیما یتعلق بالحق العادل» النزعة االنفصالیة«أصروا بذلك القدر على ما یسمون 

في ظلھا. وذلك ألن الرجعیین حتى لو بحثوا بالمجھر، لن  االستعماریة وال یتھمون الجمھوریة أو الجبھة الشعبیة وال یشیرون إلى وضعیة الحمایة السیاسیة
رجعیون كیف یثمنون بدقة قیمة ال وعرف». الھمجیین«لالحتجاج فیما یخص معاملة الجمھوریین والجبھة الشعبیة للریفیین  یتمكنوا من العثور على اي سبب

 .اإلمكانیات التي تقدمھا لھم المستعمرة المغربیة
على  إذ یقدمون تمردھم كرد فعل وطني، فبعض المؤرخین مثل ریكاردو دي لسییربا عندما یعلق وبالرغم من أنھم یكادون ال یتحدثون عنھا على العموم،

من المھول التفكیر في المصائب التي كان من الممكن «ارتیاح حینما یكتب:  یة االسبانیة، تفلت منھ زفرةالحرب ضد عبد الكریم، في كتابھ تاریخ الحرب األھل
المشاریع الالحقة لسان خرخو وفرانكو وقادة أفارقة آخرین  معھ سرطان الریف، ولو بدأت معھ الحركة الجدیدة لتصفیة االستعمار. فبالنسبة إلى أن یحملھا

 .«قاعدة ال تقدر بثمن وخزانا بشریا مخلصا وال ینفذ نيكانت تھدئة المغرب تع
إن جیش افریقیا » نقشت علیھا العبارة التالیة -اقتلعھا المغاربة بعد استقاللھم–المغرب لوحدة حجریة  وكان من المعتاد أن توجد في مدن وثكنات منطقة شمال

 .بجبھة الخط األمامي وبأنھ حجر زاویة انتصاره ووصف الجنرال فرانكو، برؤیة سدیدة، المغرب». اسباني بشكل مضاعف
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 II التھدئة    
 كلم/مربع من األراضي االستعماریة، یعني 300000نفس الوقت كانت اسبانیا تملك أكثر من  أحزاب ونقابات الیسار. وفي بدأ ینضج اتفاق 1935في صیف 

تّم آخر توسع استعماري: إیفني وجزء من الصحراء. وفي آن  أكثر من نصف امتداد المتربول، وأكثر من ملیون من السكان المستعمرین. وقبل ذلك بسنة
وھما محمد بن علي وبن  تمخضت عن میالد الجبھة الشعبیة، وبإعدام وطنیین مغربیین رمیا بالرصاص في سوق الحد، جتماعات التيواحد، نذكر باال

 إلى جانب وحدات OVIEDO خلت. وقبل شھور وقع أول استعمال لجنود مغاربة في أوْفییُدو المختار، بجریمة الكفاح إلى جانب عبد الكریم منذ عشر سنوات
الجمھوریة وكان قلق قبائل الریف واضحا، وتكّونت الجبھة  ن جیش افریقیا. وعبر الوطنیون المغاربة عن حضورھم السیاسي على امتداد السنواتأخرى م

ل المغاربة أن تأخذ الجبھة الشعبیة بعین االعتبار الشعبیة من أحزاب لھا تقالید ن أحد مطالبھم، أو أن فقرة ما أو سطرا ما م واضحة في معاداة االستعمار، وأمَّ
الموقف أحزاب  المغرب... أمٌل بدون جدوى. مرة أخرى، وبشكل انتحاري، وقع تجاھلھم. واتفقت على ھذا تطرح على األقل ضمنیا المسألة الوطنیة في

 .الیمین مع أحزاب الیسار األكثر تطرفا في الجمھوریة الثاني
الجبھة الشعبیة وقدم  ، اقترح الحزب الشیوعي على كل القوى العمالیة والجمھوریة إنشاء1935ن/یونیو حزیرا وخالل تجمع سیاسي عقد بسینما منومینتال في

 :كقاعدة برنامجیة لتكوینھا النقط التالیة
 .تعویض من اجل تسلیمھا مباشرة ومجانا للفالحین الفقراء والعمال الزراعیین مصادرة أراضي كبار المالك العقاریین... ودون اي(1
 .وإعطاء الحق في التسییر الحر لشؤونھا لكل من كطالونیا وبالد البسك وڭلیسیا ریر الشعوب المضطھدة من طرف االمبریالیة االسبانیةتح(2
لنسبة أوسع با الزیادة في األجور، احترام عقد الشغل، االعتراف بنقابات الصراع الطبقي، ضمان حریة) التحسین العام لظروف وعیش وعمل الطبقة العاملة(3

 (للعمال في الرأي والتجمع والتظاھر والصحافة
 .المتابعین والمعتقلین ذوي الصبغة السیاسیة االجتماعیة الحریة لكل السجناء الثوریین والعفو الشامل على(4

البرجوازیة  ي عدم معاكسة المجموعاتتظھر، ألن االقتراح تركز حول النقط األساسیة، ولوجود رغبة ف رب أحد قد یجادل بما مفاده أن المطالب المغربیة ال
 لصالح تلك المطالب. وقد یُفسر الولع بالوحدة كل ذلك. إال أن المسألة لیست بھذه التي من المتوقع أن ال تكون» االتحاد الجمھوري«و» الیسار الجمھوري«

، لم یترك أي مطلب جانبا، باستثناء المغرب بالطبع. ورغم الشیوعي السھولة. ففي مشاریع البرامج الطویلة المقدمة من طرف الحزب االشتراكي والحزب
الصمم الھائل لألحزاب العمالیة حیال صرخات  فیما یلي سرد النصوص الكاملة للمشروعین، ویعطینا ذلك فكرة دقیقة بما فیھ الكفایة عن خطر اإلسھاب نعید

 .احتجاج القبائل الریفیة
برنامج یفید  عرض رأیھا حول النقط التي یجب أن تشكل، في نظرھا، دلیال لطموحاتنا من أجل بلورة من المناسب تعتبر اللجنة التنفیذیة للحزب االشتراكي»

 .«الیسار الجمھوریة كقاعدة لتكتُل انتخابي مع المنظمات ذات الطابع العمالي ومع أحزاب
إذا كان ألحد أو  رات التي تتخذ قبل إجراء استشارة الھیئة االنتخابیة خصوصاجزئین. أحدھما شامل للقرا ولذلك الغرض قسَّم االشتراكیون الدلیل المذكور إلى

 أن تدعو لھذه االستشارة. والجزء بمثابة واجبات تنفذھا الحكومة والكورطیس الجدید في لبعض األحزاب الجمھوریة المشار إلیھا تمثیل في الحكومة التي علیھا
 .فترة ما بعد االنتخابات

 :ھي ات التي یجب اتخاذھا قبل االنتخاباتنعتبر أن القرار»
 .اإلعادة المطلقة للضمانات الدستوریة بأقصى سرعة(1
 .بمقتضى حكم قضائي نتیجة ألحداث تشرین األول/أكتوبر العفو الشامل عن المنظمات العمالیة التي تم حلھا(2
 .الطبیعیة بالفعل بذلك حتى تعود الحالة تأخیر تاریخ الدعوة لالنتخابات كلما سمح القانون(3
حوكموا من أجل أفعال  للمحكمات، والسراح المؤقت أو التخفیض من عقوبة السجن بالنسبة إلى المعتقلین الذین الحریة الفوریة لكل المعتقلین الذین لم یقدموا(4

 .ي لھا عالقة بنفس األحداثبسرعة في كل المحاكمات الجاریة والت لھا عالقة بحركة تشرین األول/أكتوبر الثوریة. إصدار األحكام
المحاكم، سیتم  . والمقاعد الشاغرة، بسبب وفاة أصحابھا أو تطبیقا ألحكام أصدرتھا1931نیسان/أبریل  12إعادة العمل بالبلدیات المنتخبة باالقتراع في (5

 .ملؤھا بالممثلین الذین تختارھم األحزاب المختصة
العمومیة أو أیة  ال یتدخل أو یحاول التأثیر على المعركة االنتخابیة ال الوالة وال نوابھم وال القوى لضروریة لكيااللتزام القاطع بأن تتخذ كل اإلجراءات ا(6

 .اإلحصاء سلطة تابعة للحكومة. وستسلم محاضر االقتراع مع كل الضمانات لمجالس
بإدماجھم فیھا. إذا  تم إقصاؤھم لسبب أو آلخر وال یوجدون ضمنھا، من المطالبة یتمكن كل المواطنین الذین تحدد فترة استثنائیة لتعدیل اللوائح االنتخابیة حتى»

تقدیم  دون أن یشكل ھذا اإلقرار امتیازا أو وسیلة لتصفیة عدد من الناخبین، فیجب حتى یتم لم یكن إقرار البطاقة االنتخابیة مصحوبا بكل الضمانات التي تحول
 مثل ھذه الضمانات

 :یعات ما بعد االنتخاباتإجراءات حكومیة وتشر
 :منھ سیاسیة أو اجتماعیة. وستدرج الحاالت التالیة ضمن ھذا القانون حتى یمكنھا االستفادة إصدار عفو واسع على المحكومین بجرائم ذات صبغة(1

 .1934في شھر حزیران/یونیو  المحكوم علیھم بجرائم ارتكبت بمناسبة إضراب الفالحین-أ
 .1934یشملھم نص قرار القانون الذي صوت علیھ الكورطیس في حزیران/یونیو  رائم لھا نفس الصبغة والذین لمكل المحكوم علیھم بج-ب
 .ارتكبت بمناسبة حركة تشرین األول/أكتوبر الثوریة المحكوم علیھم بجرائم، ترتب كجرائم للحق العام،-ج
 .عارضة إجراءات حكومیة تعسفیةأفكارھم أو لم المحكوم علیھم بسبب جرائم ارتكبت فردیا دفاعا عن-د
 .«المتفجرات المحكوم علیھم بجرائم یعاقب علیھا قانون-ه

لتصفیة  الذین ماتوا نتیجة شطط رجال الشرطة في قمع حركة تشرین األول/أكتوبر. وتعیین لجنة إصدار قانون یمنح معاشات مدى الحیاة لعائالت العمال»(2
 .[األحداث] دنیة أو الجبائیة التي یستحقھا مسببوھااألحداث التي وقعت، وفرض العقوبات الم

 :االجتماعي التي سنَّھا الكورطیس التأسیسي والمصادقة على اإلعادة المطلقة لجمیع القوانین ذات الطابع»(3
 .االشتراكیة-التأسیسي من طرف الحكومة الجمھوریة قانون المراقبة العمالیة الذي قدم مشروعھ للمجلس-أ

 .األخیر ى كل القوانین التي سنھا البرلمانقانون یُلغ-ب
المكلفة بتطبیقھا  الذین یخرقون القوانین ذات الطابع االجتماعي واالتفاقیات المتخذة من طرف الھیئات قانون یُحدد عقوبات جنائیة بالنسبة إلى أرباب العمل-ج

 .والسھر علیھا
 .الدولي للشغلالمكتب  مصادقة البرلمان على كل االتفاقیات التي أقرھا-د



 .تأمیم البنوك واتخاذ إجراءات ضد ھروب الرسامیل»(4
 :ضروریة یخدمھا مالكوھا، وتسلیمھا لالنتفاع للشركات العمالیة لتستغلھا جماعیا.. وكإضافة تأمیم األرض، باستثناء الملكیة الصغیرة كلما كان»(5

العمالیة  مالك األراضي المؤممة، والتي ستصبح مع ھذه األخیرة تحت تصرف الشركات الموسم مصادرة آالت وأدوات ودواب الحرث التي یملكھا في ذلك-أ
 .بالشروط التي ستحدد

 .حسب القدرة اإلنتاجیة لألرض، یعوض ویُلغى كل االلتزامات الضریبیة األخرى تحدید قانون الضریبة، التي تؤدیھا الشركات المنتفعة-ب
 .انجاز برنامج واسع لسیاسة مائیة-ج

یولد ویوطد  والثقافیة الضروریة وباإلنشاء السریع لوسائل االتصال والنقل بین المدن والقرى الذي تمدین المناطق القرویة بتجھیزھا بالوسائل الصحیة»(6
 .التضامن بین مصالحھا

القیام بالمھمة  لمدنیین والعسكریین الذي یمكنھمبتغییر تكوینھا وأساسھا وصالحیتھا، وتعیین األشخاص ا التغییر العمیق والجذري لكل المؤسسات المسلحة»(7
 .التي تُستند إلیھم على أحسن وجھ في قیادتھا

 .واالشتراكیون الذین یختارھم ویقترحھم الحزبان إنشاء ملیشیا مسلحة ینضم إلیھا الجمھوریون»(8
إخضاعھ  للقاضي المختص، ویُمنع على الشرطة أو القوة العمومیةیعتقل یجب أن یُسلم مباشرة  إصالح التنظیم القضائي وإصالح نظام سیره. كل مواطن»(9

 للمعتقلین أیضا البقاء في مخافر الشرطة أو الثكنات أو أقسام المدیریة العامة لألمن الستنطاق ال یمكنھم أن تكون لھ، في جمیع األحوال، أیة شرعیة. وال یمكن
باإلعدام. تحدید الصالحیة القضائیة لقانون القضاء العسكري في  مراتبھ، واإللغاء الفوري للحكم بصفتھم معتقلین. والتغییر الشامل لنظام السجون في كل

 .الصرفة الجرائم العسكریة
 .إصالح اإلدارة العمومیة في كل دوائرھا»(10
 .معاھدة تجاریة مع ھذا البلد تعیین سفیر السبانیا في االتحاد السوفیاتي وإبرام»(11
التي تتقدم بھا  بقانون كطالونیا في كلیتھ والمصادق علیھ من طرف المجلس التأسیسي. وطرح القوانین ستقالل الذاتي وإعادة العملمواصلة سیاسة اال»(12

 .«الرامي إلى االعتراف بشخصیتھا الخاصة في إطار الوحدة الوطنیة المناطق األخرى للنقاش والمصادقة من طرف الكورطیس، في مدلولھا
فیما یتعلق  یتفق في أغلب النقط [مع مشروع الحزب االشتراكي]، فقد كان أكثر جذریة من ھذا األخیر المضاد الذي تقدم بھ الحزب الشیوعي إذا كان المشروع

 .المسألة الزراعیة. لكنھ أیضا لم یتعرض لالضطھاد القومي في المغرب بالمعتقلین السیاسیین والملیشیا الشعبیة المسلحة، ومختلف عنھ فیما یخص
 .عامة في األجل المحدد قانونا الحل الفوري للكورطیس الحالي والدعوة إلى انتخابات»(1
والسیاسیة. النقض  حریة واسعة لالجتماع والتظاھر والصحافة بالنسبة إلى الجماھیر وھیآتھا النقابیة .اإلعادة الفوریة والمطلقة لكل الضمانات الدستوریة»(2

 .ن التي تتعارض مع ھذه الحریاتالفوري لكل القرارات والقوانی
بجرائم سیاسیة  المؤقت للذین حوكموا من أجل أفعال لھا عالقة بحركة تشرین األول/أكتوبر الثوریة أو الحریة الفوریة لكل المعتقلین الموقوفین والسراح»(3

 .سبقت أو جاءت بعد تشرین األول/أكتوبر
المحجوزة وإعادة  بمقتضى أحكام قضائیة نتیجة أحداث تشرین األول/أكتوبر، وإعادة األموال والممتلكات لھاالعفو الشامل عن المنظمات العمالیة التي تم ح»(4

 .الحق الواسع بالنسبة إلى كل الكادحین في التجمع واإلضراب .كل المعاقین بشكل انتقامي، بسبب ھذه األحداث، إلى مناصبھم فورا
 .والشروع في أعمال عمومیة مختلفة لتشغیلھم اوة الشتاءالمساعدة الفوریة للعاطلین لیواجھوا قس»(5
المحاكم، سیتم  . والمقاعد الشاغرة بسبب وفاة أصحابھا أو تطبیقا ألحكام أصدرتھا1931نیسان/ابریل  12إعادة العمل بالبلدیات المنتخبة باالقتراع في »(6

 ...ملؤھا بممثلین تختارھم أحزابھم
 .القوانین التي صادق علیھا البرلمان الكطالني طالونیا واحترام كلإعادة العمل فورا بقانون كا»(7
 .وإغالق نوادیھا ومراكز تآمرھا حل المنظمات الفاشیة والملكیة وتجریدھا من السالح،»(8
 .لفاشیة منھاوأیضا إدارة الدولة والمناصب العمومیة إلقصاء العناصر الملكیة وا مراجعة قیادات الجیش والمؤسسات المسلحة األخرى،»(9

 .وتعیین سفیر اسبانیا في االتحاد السوفیاتي التطبیع الفوري للعالقات مع االتحاد السوفیاتي،» (10
التأثیر على  الحكومة على أنھا ستتخذ اإلجراءات التي تضمن نزاھتھا. ویجب أن ال یتدخل أو یحاول وللدعوة لالنتخابات سیتم االلتزام الرسمي من طرف»

 .اإلحصاء سلطة أخرى تابعة للحكومة. وسیتسلم محاضر االقتراع مع كل الضمانات لمجالس تخابیة ال الوالة وال نوابھم وال القوة العمومیة أو أیةالمعركة االن
 .بإدماجھم فیھا المطالبةیتمكن كل المواطنین، الذین تم إقصاؤھم لسبب أو آلخر وال یوجدون ضمنھا، من  تحدید فترة استثنائیة لتعدیل اللوائح االنتخابیة حتى»
بالسجن أو  أساس االنتخاب، وتبعا لذلك إدراج أسماؤھم ضمن الئحة المرشحین سواء في حالة وجودھم یمكن لكل المواطنین القیام بوظائف یتم إسنادھا على»

 .یوجدون في المھجر في االعتقال االحتیاطي أو أثناء قضاء مدة الحكم وأیضا بالنسبة إلى الذین
 الجمھوریة والعمالیة ویتكلف بضمان نزاھة اإلحصاء االنتخابي، وتجنب التزویر خالل مجلس انتخابي وطني یتكون من ممثلي جمیع األحزاب یعین»

ترمة من إذا اعتبر من المفید التدخل، ویجب أن تكون قراراتھ مح االنتخابات. ویكون لھذا المجلس حق التدخل في كل الحاالت التي یُطلب فیھا منھ ذلك أو
 .طرف السلطات

 :إجراءات حكومیة وتشریعات ما بعد االنتخابات
 :االستفادة منھ صبغة سیاسیة أو اجتماعیة. وستدرج الحاالت التالیة ضمن ھذا القانون حتى یمكنھا إصدار عفو واسع على كل المحكوم علیھم بجرائم ذات»(1

 .1934ن في شھر حزیران/یونیو الفالحی المحكوم علیھم بجرائم ارتكبت بمناسبة إضراب«-أ
 .1934نص قرار القانون الذي صوت علیھ الكورطیس في حزیران/یونیو  كل المحكوم علیھم بجرائم لھا نفس الصبغة ولم یشملھم-ب
 .مثلھم العلیا أو لمعارضة إجراءات تعسفیة ورجعیة للحكومة المحكوم علیھم بسبب جرائم ارتكبت فردیا دفاعا عن«-ج
 .المتفجرات علیھم بجرائم یعاقب علیھا قانون المحكوم«-ه

وتعیین لجنة  .لعائالت العمال الذین ماتوا نتیجة شطط رجال الشرطة في قمع حركة تشرین األول/أكتوبر إصدار قانون تمنح بمقتضاه معاشات مدى الحیاة»(2
 .ببو األحداثیستحقھا مس لتصفیة األحداث التي وقعت وفرض العقوبات المدنیة أو الجنائیة التي

الذین  ساعة عمل في األسبوع بالنسبة إلى العمال 44االعتراف بثماني ساعات للعمل في الیوم، و .التحسین العام لظروف عیش وعمل الطبقة العاملة»(3
 .العمل خالل ست ساعات في الیوم سنة 18یشتغلون في الصناعات غیر الصحیة وأیضا بالنسبة إلى الشباب إلى حدود 

والشیخوخة والعجز  والزراعیین على نفقة أرباب العمل والدولة بالنسبة إلى حاالت حوادث الشغل واألمراض ون الضمان االجتماعي للعمال الصناعیینقان»(4
 والحمل

والفالحین  الزراعیینالسابقین وكبار مالك األراضي والكنیسة وتسلیمھا الفوري والمجاني للعمال  المصادرة بدون تعویض ألراضي اإلقطاع والنبالء»(5
وستوضع األراضي التي تملكھا الدولة رھن إشارة الفالحین الفقراء والعمال  .الفقراء الستغاللھا فردیا أو جماعیا حسب ما تقرره منظماتھم بشكل حر

 .لنفس الغرض. إعادة كل الممتلكات الجماعیة للبلدیات الزراعیین



 الموسم مالكو األراضي المصادرة والتي ستصبح تحت تصرف العمال الزراعیین والفالحین لكھا في ذلكنزع ملكیة آالت وأدوات ودواب الحرث التي یم
 .الفقراء

على قرض  لن تكون محترمة فقط بل ستتوفر كل االستغاللیات الفالحیة، سواء الفردیة أو الجماعیة إن الملكیة الصغیرة، كلما كانت تستغل من طرف مالكیھا
 .اآلالت وأدوات الحرث والبذور ومواد البناء، الخ فالحي واسع القتناء

 .الفیودالیة، الخ المتأخرة وأداء السخرة الفیودالیة مثل الرسوم الفیودالیة والعقود الفالحیة سیتم إلغاء الدیون المتأخرة والرھون واإلیجارات
 .الفالحي ة مائیة وستتخذ إجراءات لتشجیع الزیادة في اإلنتاجوسیوضع تخطیط كبیر لسیاس إن الدولة ستساعد خصوصا على إنشاء تعاونیات فالحیة،
الضریبیة  الفردیة أو الجماعیة حسب القدرة اإلنتاجیة ألرض ویُلغي [ھذا القانون] كل االلتزامات یحدد قانون الضریبة التي تؤدیھا االستغاللیات الفالحیة

 .األخرى
في المدن  قیمة تلك المساعدة أقل من ثالث بسیطات الموجودین في بطالة اضطراریة على أن ال تكون الإحصاء العاطلین واإلقرار الفوري لمنح إعانة للعم»

الستیعاب البطالة االضطراریة. تمدین  -ومساكن شعبیة ومستشفیات بناء مدارس–وبسیطتین في البوادي. الشروع الفوري في أشغال ذات منفعة عامة 
والنقل بین المدینة والقرى األمر الذي یولد ویوطد  الصحیة والثقافیة الضروریة وباإلنشاء السریع لوسائل االتصالبتجھیزھا بالوسائل  المناطق القرویة

 .التضامن بین مصالحھا
التخفیض و إقرار الضریبة التصاعدیة على الربع وعلى األرباح الصناعیة. إلغاء قانون التقییدات .تأمیم البنوك واتخاذ إجراءات ضد ھروب الرسامیل»(8

 .وتطبیقھا برسم مقلص العام من الضرائب المفروضة على صغار التجار والصناعیین. توحید الضرائب
 .الدولة طرد األخویات الدینیة ومصادرة ممتلكاتھا لفائدة»(9

 .والمالبس لمواد الغذائیةالمدرسیة وخزانات المالبس لكي یُحصل األطفال المحتاجون على ا التعلیم العلماني اإلجباري. إنشاء المطاعم»(10
 .وإغالق مراكزھا ونوادي تآمرھا ومصادرة ممتلكاتھا وثرواتھا حل المنظمات الملكیة والفاشیة وتجریدھا من السالح»(11
تطھیر الجیش  .بتغییر تكوینھا ونظم سیرھا وصالحیتھا. وحل تلك التي یكرھھا الشعب بسبب تصرفھا التغییر العمیق والجذري لكل المؤسسات المسلحة»(12

مدنیین وعسكریین في القیادة مخلصین للقضیة الشعبیة ویقومون على أحسن وجھ  وكل المؤسسات المسلحة من الضباط الملكیین والفاشیین وتعیین أشخاص
 .التي تُسند إلیھم بالمھام
 .والفالحین إنشاء ملیشیا شعبیة مسلحة مكّونة من العمال»(13
العمومیة  یُعتقل یجب أن یسلم مباشرة للقاضي المختص، ویمنع على موظفي الشرطة أو القوة إصالح نظام سیره. كل مواطنإصالح النظام القضائي و»(14

 للمعتقلین البقاء في مخافر الشرطة أو الثكنات أو أقسام المدیریة العامة لألمن إخضاعھ الستنطاقات لن تكون لھا، على أیة حال، أیة شرعیة. وال یمكن أیضا
 .ھم معتقلینبصفت

العسكریة في الجرائم  عقاب للمعتقلین. اإللغاء الفوري للحكم باإلعدام، وتحدید اختصاص قانون العدالة التغییر الشامل لنظام السجون في كل مراتبھ ومنع كل
 .العسكریة الصرفة

 .اشیة وأعداء الشعباإلدارة من كل العناصر الملكیة والف إصالح اإلدارة العمومیة في كل دوائرھا. وتطھیر»(15
األمن الجماعي.  سیاستھ السلمیة. تطبیق العقوبات على البلد المعتدي. مشاركة اسبانیا في معاھدات توطید العالقات مع االتحاد السوفیاتي وتدعیم»(16

 .المصادقة على معاھدة تجاریة مع االتحاد السوفیاتي
طرف  علیھ من طرف المجلس التأسیسي، وطرح قوانین اإلقلیم األخرى للمناقشة والمصادقة من إعادة العمل بقانون كطالوینا في كلیتھ والمصادق»(17

 .«خالل الحق في تقریر المصیر الكورطیس. مواصلة سیاسة االستقالل الذاتي واالعتراف للشعوب بشخصیتھا الخاصة من
االستعماریة التي  زاب العمالیة ساعة تحریر ھذه الخطاطات، فإن الجریمةحاضرة في فكر قادة األح لئن كانت البذور ودواب الحرث وأدوات ومواد البناء

 وتحطیم كرامتھم، ونھب ثرواتھم، وحرمان الجماھیر الشعبیة من وطنیتھا، واالستغالل كانت اسبانیا ترتكبھا ضد المغاربة بدون استقاللھم، وتمزیق وحدتھم،
البرولیتاریا االسبانیة، أجرا أضعف بكثیر من أجر ھذه األخیرة، ومنع  ، مقابل نفس العمل الذي تقوم بھللبرولیتاریا الصناعیة والزراعیة التي كانت تتقاضى

األحزاب الماركسیة، وتسلیط القمع الشرس على األفكار  المغربیة من حق التنقیب، بالرغم من أنھا تشارك بنشاط في اإلضرابات، ومن النضال في البرولیتاریا
االسبان یصورون بھا دور األھلیین في  جدول مشاغل قادة األحزاب العمالیة. وھو ما یؤكد الصورة البیانیة التي كان المعمرون لم یرد في الوطنیة: إن كل ھذا

 .«من المغاربة إن قیمة أي حیوان اكبر من قیمة حفنة«المجتمع: 
ورد  ُعدل بشكل ھائل من طرف األحزاب الجمھوریة. كان من الواضح، كما الجبھة الشعبیة، الذي تم اإلعالن عن برنامج 1936كانون الثاني/ینایر  15في 

» االتحاد الجمھوري«دون أن یثیر ذلك مشاكل كبرى، وبعد ذلك یعبر  في الصیاغة النھائیة أن األحزاب الثوریة كان بإمكانھا إضافة المطالب المغربیة
باالستقالل الذاتي للمغرب أخطر من تأمیم البنوك  ایة المطاف لم تكن المطالبة باالستقالل أوعن رفضھما لھذه النقطة أو تلك. وفي نھ «الیسار الجمھوري«و

احترمت، على األقل،  البرجوازیة لتقبلھا مثلما لم تقبل المطالب األخرى، وكانت األحزاب العمالیة ستكون قد واألراضي. ولو طرحت ما كانت األحزاب
 .تقلیدھا المعادي لالستعمار

 :الشكل التالي األمر كذلك، وجاء بیان الجبھة الشعبیة علىلم یتم 
للتوحید  الجمھوري، للشبیبة االشتراكیة، والحزب الشیوعي، والحزب النقابي، والحزب العمالي إن األحزاب الجمھوریة، الیسار الجمھوري، واالتحاد

بمخطط سیاسي مشترك، یساعد كأساس لتكتل قواھا المختلفة في المعركة  امالماركسي، من غیر المساس بالحفاظ على مسلمات مذاھبھا، توصلت إلى االلتز
العمالیة، في حالة االنتصار. وتعلن [ھذه األحزاب] أمام  المقبلة، وكقاعدة للحكومة یجب على أحزاب الیسار الجمھوریة أن تطبقھا، بدعم من القوى االنتخابیة

اعتبرت ھذه األخیرة من المناسب للمصالح  على أنظار المنظمات الجمھوریة والعمالیة الباقیة إذا ما اتفاقھا السیاسي وتطرحھا الرأي العام أسس وحدود
 .لنواب الكورطیس إلى كتلة الیسار التي یجب علیھا أن تناضل لمواجھة الرجعیة في االنتخابات العامة الوطنیة للجمھوریة االنضمام، في ھذه الشروط،

المرتكبة بعد  )إصدار عفو واسع، بمقتضى قانون، بالنسبة إلى الجرائم السیاسیة االجتماعیة1بـ:  تلتزم األحزاب المتكتلة وكفرضیة ضروریة للسلم العام»
اجتماعیة من طرف المحاكم. وسیشمل [ھذا القانون] الجرائم التي تكتسي نفس الصعوبة  ، وإن لم تكن قد اعتبرت جرائم سیاسیة1933تشرین الثاني/نوفمبر 

غیر مشروع لقانون التشرد ألسباب ذات صبغة سیاسیة. وإلى  . وتراجع، وفقا للقانون، األحكام الصادرة كتطبیق1934نیسان/ابریل  24ضمنھا قانون یت ولم
 .سیاسیةمثل علیا أو أعمال  التي یقتضي بھا القانون المذكور یُقید تطبیقھ ویمنع استعمالھ في المستقبل لمتابعة حدود إعطاء األھلیة للمؤسسات

االضطھاد السیاسي،  تعرضوا للتوقیف أو النقل أو الفصل المقرر بدون ضمانات في المحاكمة أو بواسطة إعادة الموظفین والمستخدمین العمومیین، الذین»(2
 یة، من جدید في مناصبھم الخاصةالذین ُطردوا بسبب أفكارھم أو بمناسبة إضرابات سیاس إلى مناصبھم. وتتخذ الحكومة اإلجراءات الضروریة لیُقبل العمال

یكون للدولة فیھا ارتباطات مباشرة. وفیما یتعلق بالشركات ذات  في كل المؤسسات العمومیة وفي الشركات التي تدیر مصالح عمومیة وفي كل الشركات التي
استندت على سبب سیاسي اجتماعي وسیتم  تكون قد وزارة الشغل سوف تتخذ اإلجراءات الرامیة إلى إلغاء كل حاالت الطرد التي الصبغة الخصوصیة فإن

 .1933تصفیتھم بشكل غیر مشروع طبقا للقانون السابق عن تشرین الثاني/نوفمبر  عرضھا على اللجنة المختلطة لتُنصنف من تمت
 أعمال غیر مشروعة للسلطة أو القوةباألشخاص، لعائالت ضحایا نشاط القوى الثوریة أو  سن قانون یُمنح بمقتضاه تعویض مناسب للضرر الذي لحق»(3

 .العمومیة خالل القمع



 :للدولة الجمھوریة ولدستورھا، فإن األحزاب المتكتلة ستعمل على ودفاعا عن الحریة والعدالة باعتباره مھمة أساسیة
الضمانات موضوع  ن القانون األساسي لمحكمةالمخالفات المرتكبة ضد القانون األساسي. ویجب أن یكو إقامة سلطة الدستور من جدید. وستتم متابعة»3-1

 .ما أو نتیجة مصالح مضادة لسالمة النظام إصالحات حتى ال یكون الدفاع عن الدستور موكوال لضمائر تكونت بقناعة
 جب أن تستلھم االحتراملسیره العادي وعلى الخصوص القوانین اإلقلیمیة والبلدیة التي ی مباشرة سن قوانین أساسیة أكدھا الدستور وھي ضروریة»3-2

وظائف اللجن البرلمانیة التي ستصبح مكلفة، بمساعدة الھیئات التقنیة  الصارم للمبادئ المعلنة في الدستور. سیباشر الكورطیس إصالح قانونھ بتغییر بنیة
 .باإلجراء المكون للقوانین الملحقة بھا،

المواطن بشكل أفضل  دون االنتقاص من أسباب الحریة والعدالة. یُراجع قانون النظام العام لیحميبممارستھ  إقرار مبدأ السلطة بكل مفعولھ، لكن یُلتزم»3-3
 .ستتخذ أیضا اإلجراءات الضروریة لتجنب التمدیدات التعسفیة لحاالت االستثناء .ضد تعسفیة الحكم ودون أن یفقد ذلك، القانون من فعالیتھ الوقائیة

شروط  االجتماعي واالمتیاز االقتصادي والموقع السیاسي. وبعد إعادة تنظیم القضاء ستوفر لھ ب القدیمة للتراتبتنظیم قضاء متحرر من األسبا» 3-4
سرعة أكبر للطعن أمام المحاكم المختصة في المنازعات اإلداریة مع  االستقالل التي یضمنھا الدستور. یتم تبسیط اإلجراءات في القضایا المدنیة وتعطى

منھا خصوصا، للنظر في الجرائم العسكریة الصرفة  وستعطى للمتھم ضمانات اكبر في القضایا الجنائیة. تُقید القوانین الخاصة، والعسكریة .توسیع صالحیتھا
 .المعامالت السیئة أو نظام العزلة الذي لم یُقرر قضائیا وتتم أنسنة نظام السجون بإلغاء

 التحقق من االعتداء التي قام بھا رجال القوة العمومیة في ظل قیادة الحكومة الرجعیة، حتى یتم حاالت إجراء تحقیق لتحدید المسؤولیات الملموسة، في»3-5
قوانینھا الخاصة. ویتم اختیار قیادتھا ویعاقب بالفصل عن المصلحة كل  الخطأ الفردي وتتم معاقبتھ. ویشرع في وضع إطار لوظائف كل ھیئة داخل حدود

 .اإلخالص للنظام و یتحیز سیاسیا. تنظم ھیئة المراقبة بموظفین أكفاء ومخلصین تماممعامالت سیئة أ موظف یرتكب
 .العمومیة مشددة ضد كل تقصیر أو تجاوز لفائدة مصالح سیاسیة أو في حالة إلحاق ضرر بالخزینة مراجعة قوانین انضباط الموظفین وتتخذ عقوبات» 3-6

التالیة مناسبة  للفالحین الذي طالب بھ مندوبو الحزب االشتراكي. ویعتبر الجمھوریون اإلجراءات لیمھاال یقبل الجمھوریون بمبدأ تأمیم األرض وتس»-4
 .فقط وإنما ألنھ یشكل أمتن قاعدة إلعادة بناء االقتصاد الوطني وترمي إلى خالص الفالح والمزارع المتوسط والصغیر ألن ذلك لیس إنصافا

للقانون. إعادة تقویم  المزارع الذي یعمل في أرضھ. معاقبة الربا والتقلیص من عملیات البیع المنافیة اء لمساعدةالتخفیض من الضرائب والمكوس كإجر»4-1
 للقضاء على الوسطاء ولتجنب مؤامرة أرباب المطاحن. تشجیع تصدیر المنتوجات منتجات األرض وخصوصا القمح والحبوب األخرى، واتخاذ إجراءات

 .الزراعیة
 كإجراءات لتحسین ظروف اإلنتاج الزراعي. وتُرسم مخططات لتعویض بعض الزراعات وإقامة لیم زراعي وتقدم الدولة مساعدین تقنیینیُنظم تع» 4-2

قامة الري المواشي وإعادة تشجیر الغابات. القیام بأعمال مائیة وأعمال إل أخرى جدیدة بالمساعدة التقنیة واالقتصادیة لإلدارة العمومیة. تنمیة المراعي وتربیة
 .أراضي للري. تشیید طرق وبنایات قرویة واستصالح

یعزز في  .الفوري للقانون المعمول بھ حول اإلیجارات. تراجع إجراءات طرد المستأجرین التي تمت إجراءات من أجل إصالح ملكیة األرض: اإللغاء» 4-3
یضمن: االستقرار في األرض وییسر ثمن الریع الذي یكون قابال للمراجعة، منع  إلیجارالملكیة المستأجرون القدامى والصغار، اثر تصفیة مقدمة. یُسن قانون ل

والتي تصبح ساریة المفعول قبل أن یتخلى المزارع عن  بالخلف وأشكالھ المقنعة، تعویض التحسینات المفیدة والضروریة التي یقوم بھا المستأجر اإلیجار
الجماعیة. نھج سیاسة لتوطین عائالت  رثھا خالل فترة من الزمن. تشجیع أشكال التعاون وتنمیة االستغاللیاتالتي تم ح العقار، التمتع بحق ملكیة األرض

 .ثمن مزارع النبالء الضروریة. سن قوانین السترجاع الممتلكات الجماعیة. إلغاء القانون الذي اقر إرجاع فالحیة وتزویدھا بالمساعدات التقنیة والمالیة
ووسائل  حمایة الصناعة یشمل الضرائب واإلعفاءات الضریبیة وأسالیب تنسیق وتنظیم األسواق أو مجموعة من القوانین تحدد قواعدسن قانون » 4-4-1

المالي للصناعات من اجل التخفیف من أعباء المضاربة التي تضغط على  المساعدة األخرى التي تقدمھا الدولة لفائدة اإلنتاج الوطني. تشجیع اإلصالح
 .نموھا یتھا وتعطلمردود

بشكل  منھا الدولة عناصر إلدارتھا السیاسیة ویستقطب منھا رجال أعمال عناصر تحدد مبادراتھم إنشاء مؤسسات للبحث االقتصادي والتقني تستقطب» 4-4-2
 .أفضل

 .للمقاوالت الصناعیة الصغیرة والتجارة الصغیرة اتخاذ اإلجراءات الضروریة لحمایة خاصة» 4-3-3
التخطیط  العمومیة یُشیر إلى عملیات التمدین وإلى إصالح السكنى القرویة وستحسب في ذلك الرفع من نشاط صناعاتنا بواسطة تخطیط لألشغال» 4-4-4

 .مسبقا المواد التي تُستھلك وأثمانھا لضمان مردودیة ھذه األعمال
بالبطالة، بل  مال االعتیادیة للدولة، أو مجرد نھج ظرفي وغیر كامل لالعتناءوسیلة للقیام باألع یعتبر الجمھوریون أن األشغال العمومیة لیست فقط»-5

 .الثروة والتقدم المھملة من طرف مبادرة المقاولین یعتبرونھا أیضا وسیلة فعالة من اجل توجیھ االدخار نحو أقوى منابع
 لمواصالت وموانئ وأعمال الري، أو إقامة الري أو استصالحومصالح تعاونیة وطرق ل یتم انجاز مخططات كبرى لبناء مساكن حضریة وقرویة» 5-1

 .األراضي
 یضمن االستفادة من األعمال وحسن إدارتھا والمساھمة فیھا من طرف المصالح الخصوصیة والنجاز ھذه األعمال، سیصدر تنظیم تشریعي وإداري» 5-2

الممثلون العمالیون، ویعتبرون أن إجراءات السیاسة الفالحیة واإلجراءات  التي طالب بھا التي تستفید منھا مباشرة. إن الجمھوریین ال یقبلون مساعدة البطالة
تؤدي غایتھا فقط وإنما أیضا المھمة األساسیة المتمثلة  في فرع الصناعة واألشغال العمومیة، وإجماال كل مخطط إعادة البناء الوطني، یجب أن ال التي ستتخذ

 .في امتصاص البطالة
القسر  البناء الوطني دون تجاھل أن قوات دقیقة مثل مؤسسات القرض ال یمكن اكرھاھا بأسالیب تكون المالیة والبنوك في خدمة مجھودات إعادةیجب أن »-6

 .الُمكسب كما ال یمكن إنعاشھا من خارج الحقل المأمون للتطبیقات المربحة والتوظیف
نظامنا البنكي  المقترحة من طرف األحزاب العمالیة، إال أنھا [األحزاب الجمھوریة] تعترف مع ذلك بأن إن األحزاب الجمھوریة ال تقبل إجراءات تأمیم البنوك

لبعض  إعادة البناء االقتصادي السبانیا. ونُشیر إلى اإلجراءات التالیة وھي مجرد تعداد یستلزم بعض التكمیالت إذا كان علیھ القیام بالمھمة الموكولة إلیھ في
 :األمثلة
تصفیة  القرض بكیفیة مالئمة لما تتطلبھ مصلحة اقتصادنا، ویُفقده طابعھ كمنافس البنوك مع سییر بنك اسبانیا بشكل یضطلع معھ بمھمتھ في تنظیمت»6-1

 .مدخراتھ المجمدة
األخیرة، من أجل  من جدید تجربة األزماتالمالیة]، انطالقا من المبادئ الكالسیكیة التي أبرزتھا ] إخضاع البنوك الخاصة لقوانین تنظیم تشجیع سیولتھا»-6-2

 .البناء االقتصادي التي یلتزم بھا ھذا البرنامج تعزیز ضمانة مودعي المال، ولخدمة المستلزمات المالیة لسیاسة إعادة
 یر الخصوصي، وتحدیدخلق الرسامیل، وأیضا بسن اإلجراءات الضروریة لحمایة التوف تحسین نظام سیر صنادیق التوفیر حتى تلعب دورھا في»-6-3

األحزاب] بالقیام بإصالح ضریبي یستھدف مرونة أكبر للضرائب وتوزیعھا ] مسؤولیة المؤسسین والوكالء في كل أنواع الشركات. وفیما یخص المالیة، تلتزم
 .لألعباء العمومیة مع تجنب التوظیف غیر المشروع للقرض العمومي ألغراض استھالكیة أكثر عدالة
 .العادي إلى أن یُعاد تنظیمھا على أسس تصاعدیة ع بعمق الضریبة المباشرة، وستتوقف عن سیرھاتراج» 6-3-1
 .تنسیق الدخل الخصوصي مع تكالیف االستھالك یتم إصالح الضریبة غیر المباشرة بالبحث مع» 6-3-2



 .للسیاسة الضریبیة الجدیدة یتم إصالح اإلدارة الضریبیة لتكون أداة فعالة»-6-3
دوافع  جمھوریة توجھھا دوافع اجتماعیة أو اقتصادیة طبقیة، بل نظام حریة دیمقراطیة تحركھ الجمھوریة التي تتصورھا األحزاب الجمھوریة، لیست إن»-7

لى الحد األقصى الجمھوریة تحسین الظروف المعنویة والمادیة للعمال إ الصالح العام والتقدم االجتماعي. ولھذا السبب الحازم بالضبط، من واجب السیاسة
على كل االمتیازات االجتماعیة واالقتصادیة. إن  المصلحة العامة لإلنتاج دون اعتبار، خارج ھذا العائق، للتضحیات التي یجب أن تُفرض الذي تسمح بھ

 :العمالیة، التي طالب بھا وفد الحزب االشتراكي وتوافق على ما یلي األحزاب الجمھوریة ترفض المراقبة
ضمان  ومن أجل ذلك ستسن اإلجراءات الضروریة لكي تكون العقوبات المتخذة بدون مفعول، بھدف ة العمل بالتشریع االجتماعي في نقاوة مبادئھ،إعاد»-7-1

 .التطبیق األكثر إخالصا للقوانین االجتماعیة
ال تبقى  نیة إلى وعي عدم انحیاز قراراتھ وإنما أیضا حتىلیس فقط من اجل أن تصل األطراف المع إعادة تنظیم قانون الشغل وفق ما یضمن استقاللھ،»-7-2

 .العامة لإلنتاج ھذه األطراف، مھما كانت األحوال، دون التقدیر الضروري لدوافع المصلحة
األجرة  ة تحقیرجوع حقیقیة، بتحدید دنیا من اجل ضمان حیاة كریمة لكل عامل، وبخلق جریم تصحیح مسلسل انھیار األجور في البوادي، وھي أجور»-7-3

االقتصادي یجب أن تؤدي إلى امتصاص البطالة، فمن الضروري باإلضافة إلى ذلك  التي یُتابع بھا تلقائیا أمام المحاكم. وبالرغم من أن سیاسة إعادة البناء
مع االھتمام ببطالة الشباب بشكل خاص،  وبُرصات الشغل النضال إداریا وتقنیا بإقامة المصالح الضروریة إلحصائیات والتوضیح، ومكاتب التشغیل تنظیم

الجمھوریین أن یولوا لإلسعاف العمومي  والضمان التي یكلفھا الدستور والتي یجب أن تُجرب على أسس من نوع اجتماعي. وعلى دون نسیان مؤسسات التوقع
المختلفة لوقف  یات. وتُوّحد تحت إدارة الدولة، المؤسساتعند كل شعب متحضر دون المساومة في التضح ولألعمال الخیریة والصحة االھتمام الذي تستحقھ

 .الخصوصي مع تجمیع مواردھا دون المساس باحترام إرادة المؤسس
 رفضھ من طرف الدولة في مجھودھا السامي الرامي إلى تحقیق أعلى مستوى من المعرفة، یجب على الجمھوریة أن تعبر التعلیم كاختصاص ال یمكن»-8

 .والطبقیة مستوى معنوي بالنسبة إلى أغلبیة مواطنیھا، فوق كل االعتبارات الدینیةوبالتالي أعلى 
أُنجز خالل  إقامة مطاعم وخزانات المالبس والمخیمات المدرسیة والمؤسسات الملحقة األخرى بمعدل ما الدفع إلى إنشاء مدارس للتعلیم االبتدائي مع»-8-1

 .للمراقبة المفروضة على المدارس العمومیة وذلك خدمة للثقافة التعلیم الخاص لمراقبة مماثلةالسنوات األولى للجمھوریة. ویجب أن یخضع 
 .لتعلیم كل المواطنین الموجودین في وضعیة تلقي ذلك التعلیم في ھذه المستویات إنشاء مدارس التعلیم المتوسط والمھني الضروریة»-8-2
 .خدمتھ كما یجب حتى تتمالعمل على تمركز التعلیم الجامعي والعالي »-8-3
 .على العموم التعلیم المتوسط والعالي من طرف الشباب العمالي والطلبة المختارین نتیجة كفاءتھم توضع حیز التنفیذ الوسائل الضروریة لضمان ولوج»-8-4

االستقالل  التأسیسي، وستعمل على تطویر مبادئ تشریع االستقالل الذاتي الذي صوت علیھ الكورطیس إن األحزاب المتحالفة ستُعید إلى موقعھ وبكل قوتھ
 .بمبادئ وأسالیب جمعیة األمم الذاتي التي ینص علیھا الدستور وستوجھ السیاسة الدولیة نحو االلتزام

 االسباني االتحاد الجمھوري بیرناردو خینیردي لوس ریوس، وعن الحزب االشتراكي العمالي عن الیسار الجمھوري أموس سلفادور إي كریراس، وعن
خوسي كسورال، وعن الحزب االشتراكي أنخیل بسطانیا، وعن الحزب  خوان سیمیون فیدرات ومانویل كوردیرو، وعن الفیدرالیة الوطنیة للشبیبة االشتراكیة

 .«الماركسیة خوان اندراد، وعن الحزب الشیوعي فیسنت أوریبي العمالي للوحدة
وبھذا الشكل اتفقت  من الخالفات؟ إن الجواب سھل: إن الذین كان علیھم اقتراح إدماجھا لم یفعلوا ذلك، ھذه المجموعةلماذا لم تُدرج المسألة االستعماریة ضمن 

 وبالتالي تأیید االستمرار في استغالل المغرب. وكل ھذا دون نسیان غینیا، التي وإن لم برامج الیمین والیسار على نقطة ھي غض الطرف عن المستعمرات،
أو مبررا على أیة حال لسكوت الماركسیین على استغالل  تحریض وطني من مستوى التحریض الذي یعرفھ المغرب، فإن ذلك ال یشكل تفسیرایوجد فیھا 

فس الھدف: المستعِمر سوى ثالث صیغ امبریالیة تُخفي ن التأكید على أن الدیكتاتوریة والجمھوریة والجبھة الشعبیة لیست بالنسبة إلى غینیا. ولیس من المبالغة
للسیاسة االستعماریة الندلوسیو برییتو  أَْسَوٍد من باطا أو ریفي من تركیست لیس لرڭوكباییرو ودلوریس إیباروري إال استمرارا استغالل بالده. فبالنسبة إلى

 .ولن تتوانى األحداث في الكشف عن صواب رأي المستعَمر وبریمودي ریبییرا، XIII وخیل روبلیس والفونس
الحزب  معمرا اسبانیا على مرشح 12773السواء إلى انتصار مرشحي الجبھة الشعبیة، حیث صوت  تخابات شباط/فبرایر، في سبتة أو ملیلیة علىأدت ان

یَرا، بینما عین  قلعتي السیادة مرشح الحزب االشتراكي العمالي االسباني أیضا بیدروسو. وفي  سبَتیین 8009االشتراكي العمالي االسباني في ملیلیة لویس بّرِ
یدعون انھم [یمثلون] اسبانیا، في حین انھم «تتضمن فقرة بارزة تقول:  المغرب، أمام السكان العرب والعمال المغاربة كانت الفتات الجبھة الشعبیة للیسار وفي

 .«إلى استوریاس لنھب منازل اسبانیین محترمین وإشباع رغباتھم القذرة والبذیئة نقلوا المغاربة
یحتجوا أبدا ضد  شھدتھا سبتة وملیلیة خالل [الجمھوریة]. وبالرغم من ذلك فإن رفاقھم االسبانیین لم مال المغاربة دورا كبیرا في اإلضرابات التيلعب الع

اھتمام،  عیون یعیرونھم أيالنقابات واألحزاب البرولیتاریة. ولم یكن االشتراكیون والشیو األجرة الزھیدة التي كانوا یتقاضونھا، وكانوا یرفضون انخراطھم في
الشیوعي ھم محمد الحاج دودوح، ومحمد بن عبد القادر، وسي سالم بن سریش، وقد  وینظرون إلیھم باستعالء. وإن أول المغاربة الذین تم قبولھم في الحزب

ة الكبرى التي أدت إلى سقوط التنظیم السري لملیلیة الحمل خالل 1944بالحزب بعد ما بدأت الحرب العالمیة الثانیة وتم اعتقالھم في شباط/فبرایر  التحقوا
أیضا دون مساھمتھم الصریحة في  كان الشیوعیون االسبان، بالمغرب ال یرفضون النضال الوطني للمغاربة فقط، بل یحولون والناضور. وإلى ذلك الحین

الشيء  دلیال واضحا على ما نقولھ. وسنتوقف بعض 1936وتموز/یولیو بین كانون الثاني/ینایر  الصراع الطبقي. وتُشكل التجمعات والتظاھرات التي جرت
الجبھة الشعبیة حیال الوطنیة المغربیة. وسنرى كیف أنھ ال تتم حتى  في إحدى المدن، أھم مدن شمال المغرب، لنقف على سلوك األحزاب المتحالفة في

األصعدة. إن أحداث استوریاس ال تُجیز القدح في شعب  نة عنصریة جائرة على جمیعالوطنیة المغربیة، بل إن دعایة ھذه األحزاب تحمل شح اإلشارة إلى
كان یسمیھ الفریق االستعماري  بالمغرب جرائم كبرى وتعسفات وسرقات وانتھاكات، وحرص عبد الكریم على التمییز بین ما بكاملھ. لقد ارتكب االسبانیون

 .وبقیة االسبانیین
ماركیز عن  الثاني/ینایر بسینما ڭویا. وتدخل أنخیل روسییو عن الشبیبة الشیوعیة، وكریسطبال كانون 19ع لھا یوم األحد عقدت الجبھة الشعبیة أول تجم

عن الحزب الشیوعي، وخوسي مورینو عن الحزب النقابي، وانطونیو دیاس عن  اإلسعاف األحمر الدولي، وخوان لمیرا عن الشبیبة االشتراكیة، وبیدرو نفارو
األحزاب بنشر بیان أحزاب الیسار، ولم یتمكن عمال عرب من  شتراكي العمالي االسباني، ولم یتحدث احد عن االضطھاد الوطني للمغاربة، واكتفتاال الحزب

 .منعوھم من ذلك حضور الحفل ألن منظمیھ
شبیبة ملیلة.  ي والحزب االشتراكي العمالي االسباني إلىالسینما، توجھت فروع شبیبة الحزب الشیوع وفي األسبوع التالي، األحد كانون الثاني/ینایر، بنفس

الشیوعیة وإنریكي بیریز عن الشبیبة االشتراكیة وفرنسیسكو برادل ودییڭو خئین  وتدخل رفئیل مونتویا عن الشبیبة االشتراكیة وماویل روساس عن الشبیبة
كانون الثاني/ینایر، خالل تجمع للشبیبة االشتراكیة  30أیام، في  وبعد ذلك بأربعة الشبیبة الشیوعیة، والتزموا الصمت من جدید حول المسألة العربیة. عن

المغربي برمتھ بتقدیمھ وكأنھ الذراع المسلحة  افترى خوسي دي سیرفال، أخ الصحفي الذي قتل في استوریاس، وبیدرو غرسیا على الشعب بسینما الحمراء
 .للرجعیة

الدعایة  شباط/فبرایر، وخاللھا تم تردید كل الشعارات واألناشید الثوریة باستثناء 20كبرى یوم  إلى قیام مظاھرة أدى االنتصار الشعبي في شباط/فبرایر
 .المعادیة لالستعمار

 -فةللصحا حسب ما صرح بھ–مندوبا سامیا وقد سبق لھ أن شغل ھذا المنصب. إن ھدفھ الرئیسي  وفي آذار/مارس عینت حكومة الجبھة الشعبیة خوان مولیس
ھو الشعار الذي یجب اتبعاه في السیاسة األھلیة لشمال افریقیا، ثم إن التجربة  «القوة باإلضافة إلى العنف«ھو القضاء على اللجنة الوطنیة المغربیة، وأن 



حزاب العمالیة استقباال كبیرا بتطوان وإلثبات اتفاقھا نظمت لھ األ .أن كل تھاون في ھذا االتجاه لن یؤدي إال إلى استفحال مسألة المحرضین الوطنیین علمتھ
لمھامھ دعت حكومة الجبھة الشعبیة  وجاب أكثر من خمسة آالف عامل شارع تطوان ھاتفین بحیاة خوان مولیس. وبمناسبة استالمھ .آذار/مارس 24في 

التھدئة ولنشر  التقدم الذي وصل إلیھ برنامج«ف على لزیارة منطقة الحمایة لوقو -ودمورنین بوست نیویورك تایمز، الستامبا–مراسلي الصحافة األجنبیة 
 .«المفاتن الطبیعیة للمناظر المغربیة التي تأسر غرابتھا األجنبي

كوتییرس ورفئیل  نیسان/ابریل تحدث، في سینما بریلیو، إیملیو 12الشبیبتین االشتراكیة والشیوعیة. وفي  وبدأ الربیع في ملیلیة بتجمیع أقیم احتفاال بتوحید
 وفرنسیسكو بردال وبیدور سلسار لسارو عن الشبیبة الشیوعیة وكانت الخالصات المصادق مونتویا وخوسي مرتین بنیا ومنویل تریڭو عن الشبیبة االشتراكیة

 :علیھا باإلجماع ھي
 .أكبر مطالبة الحكومة بتطبیق برنامج الجبھة الشعبیة بسرعة(1
 .معادین للفاشیة آخرین إطالق سراح تیلمان وكرلوس برستس ومناضلین(2
 .الشرطة تدمیر جذاذیات االسبانیین الموجودة في مخافر(3

الریفیین  بضعة أمتار من المكان الذي كانت تلقى فیھ الخطب یوجد وطنیون مغاربة معتقلون وكل كانت المطالبة بإطالق سراح تیلمان ضروریة، لكن على بعد
یطل المغرب. فلماذا لم یتم إدراج المعتقلین المغاربة والمسجلین في قوائم الشرطة  الذي أصدرتھ الجبھة الشعبیة لمكانوا مسجلین في قوائم [الشرطة]: إن العفو 

یة قبلیة إلى أخرى، مطالبا باإلدالء برخصة بولیسیة، كانت األحزاب العمال النقطتین الثانیة والثالثة؟ ففي الوقت الذي كان فیھ المسلم، الذي یرید االنتقال من في
السجون على [عناصر] مناھضة لالمبریالیة بشكل صارم وحازم.  المعتقلین السیاسیین األلمانیین أو البرازیلیین، بینما كانت تساھم في اإلبقاء في تھتم بمصیر

االشتراكیة الموحدة وخیسوسو لوبیز  الشبیبة نیسان/ابریل بسینما ڭویا بملیلیة، وتدخل رفئیل مونتویا وبیدرو سلسار عن 22یوم  وتم تخلید عید میالد لینین
كان یطالب في  عن الحزب النقابي وأوریلیوس سولیس عن الیسار الجمھوري، وتجاھلوا أن القائد البلشفي فریال عن االتحاد الجمھوري وریكاردو فیوس

 .«نزع قناع كل االستعماریین«أطروحاتھ حول المسألة االستعماریة بـ
 إنما أیضا أن یوضح«القیام بالدعایة في البرلمانات لصالح استقالل الشعوب المستعمرة و على الحزب الشیوعي لیس فقط ونتیجة لذلك كان من الضروري

مصدر واجب األحزاب الشیوعیة في تقدیم مساعدتھا للحركات  وذلك ھو». باستمرار أن سلطة السوفیاتات ھي وحدھا الكفیلة بتحقیق المساواة الوطنیة
األممیة قوال، وتعویضھا بنزعة وطنیة  بدون ھذا الشرط األخیر لن یكون النضال المعادي لالستعمار إال شعارا كاذبا. إن تبني [لینین] أنھالوطنیة. ویُشیر 

تسمي نفسھا  األحزاب التي العملیة، حالة جد منتشرة لیس فقط بین أحزاب األممیة الثانیة، وإنما كذلك في صفوف برجوازیة صغیرة في كل الدعایة والممارسة
 .الحمراء مع خرق مبادئھ؟ إن شیئا أكثر من جسده بقي محنَّطا في ضریح الساحة مستعمرة أحزابا شیوعیة. ما معنى االحتفال بذكرى میالد لینین في

الموحدة  الشبیبة االشتراكیةجدیدة في سینما الحمراء واالسبانیول وتدخل خوسي مرتین بنیا عن  نیسان/ابریل، عقدت تجمعات 24و 23في األیام التالیة، 
تریڭو عن الشبیبة االشتراكیة الموحدة وانطونیودییس عن الحزب  وأنخیل روسییو عن الحزب الشیوعي والفونسو ساینس عن الیسار االشتراكي ومنویل

 .[تثناء الالزم [عدم ذكر المغرباالس االسباني وخوسي مورینو عن الحزب النقابي وتحدثوا عما ھو إلھي وما ھو إنساني مع االشتراكي العمالي
الموحدة وبیدرو  المتعاطفین مع الجبھة الشعبیة، وبعد تدخل ریكاردو كنتون عن الشبیبة االشتراكیة وعشیة فاتح أیار/مایو جمع احتفال آخر، بدار الشعب،

عمالي االسباني وانطونیو دییس عن االتحاد العام عن الحزب االشتراكي ال نفارو عن الحزب اللشیوعي وخوسي مویا عن الحزب النقابي ودییڭو خئین
الیوم التالي. وسواء في االحتفال أو في المظاھرة أو  مطلبا لتسلیمھا غلى مندوبیة الحكومة بعد التظاھرة في 16المصادقة على عریضة تتضمن  للشغالین، تمت

وخ.مویا عن الحزب النقابي،  االشتراكي العمالي االسباني، وج.خیمینس،من طرف أ.غومیس ودییڭو خئین عن الحزب  مطلبا، الموقعة 16في عریضة الـ 
أدنى  عن االتحاد العام للشغالین، وریكاردو كنتون عن الشبیبة االشتراكیة الموحدة، ال توجد وروسییو إي كتالیود عن الحزب الشیوعي، وخ.ریفا، وأ.دییس

 .إشارة للوطنیین المغاربة
 :الجزائریة، نجم شمال افریقیا، المطالب التالیة للجبھة الشعبیة الفرنسیة فعت الجماعة الوطنیةوفي منتصف شھر أیار/مایو، ر

 :اإلصالحات المستعجلة(1
 حریة الصحافة والتجمع والتنظیم،-أ

 باالقتراع العام، تعویض المندوبیات في الجزائر ببرلمان وطني منتخب-ب
 ئر،قیام الجزائریین بجمیع مھام الدولة في الجزا-ج
 التعلیم اإلجباري للغة العربیة،-د
 .العمال المغاربیین تطبیق القوانین االجتماعیة والنقابیة بالنسبة إلى-ه

 .جالء قوات االحتالل(2
 .االقتصادیة ونزع ملكیة كل المعمرین المغتصبین االستقالل التام للجزائر وتأمیم كل الثروة(3

الخاصة التي  حكومة لیون بلوم لتصدر قرارا تَُحلُّ بموجبھ نجم شمال افریقیا تطبیقا للقوانین ات، وضغط علىلم یقبل الحزب الشیوعي الفرنسي ھذه الطروح
المذكورة والتي قادھا الوطنیون المغاربة، قد تم تشتیتھا بالعنف من طرف  تمنع [تكوین] العصب الفاشیة. إن مظاھرات التضامن مع المنظمة الجزائریة

 .البولیس
بیان للتضامن مع  ڭویا، في آخر یوم من شھر أیار/مایو، للتندید باحتالل ایطالیا للحبشة. وصودق على ة المناھضون للفاشیة في ملیلیة تجمعا بسینماونظم الطلب

 .ا االستعمار االسبانيفیھ الكفایة. كل ذلك مع تناسي أنھم یتحدثون فوق ارض یحتلھ الوطنیین الحبشیین، وتم التندید باالستعمار االیطالي بشكل حازم بما
معترف  ، إن حق اإلضراب غیر1963حزیران/یونیو  3الجریدة الرسمیة للمندوب السامي، لیوم  ،«الڭسیتا دي أفریكا«وذّكرت حكومة الجبھة الشعبیة، في 

بعكس ذلك، إلى إفساح المجال لیُسن في تشریع االسباني ال تسمح بعد، بل  نعتبر أن الظروف االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة في المغرب«بھ في المغرب: 
ولذلك، یُحذر من أن ». السلم واألمن العام في المنطقة متنازع علیھ وخطیر إلى ھذا الحد مثل اإلضراب. إن ھذا األخیر یُشكل خطرا حقیقیا على الحمایة قانون

دعائیا عمومیا ولم یسجل الخطباء  أربعة أیام، نظم الحزب الشیوعي تجمعا یشكل حالة تمرد صریح ما دام غیر مقنن. وبعد اإلضراب، في جانبھ القانوني،
 10المنع]. وفي ] وبیدو نفارو وأنخیل روسیو الكاتب العام للتنظیم الملیلي حتى احتجاجھم على ذلك إیسابیل مونتویا وأنخیل رودریڭیز وفرنسیسكو برادال

ھتافات والفتات. وقد نقلت صداھا حتى التایمز اللندنیة. وبالرغم من الزغارید  رددت فیھا حزیران/یونیو شھدت طنجة وتطوان مظاھرات وطنیة ھامة
افتتح أشغالھ في نفس التاریخ تحت رئاسة إسابیل مونتویا. وفي  للمغاربة فلم یرھا ولم یسمعھا الحاضرون في المؤتمر اإلقلیمي للحزب الشیوعي الذي الصاخبة

ولویس مورینت ومدینا بیاسكالرلس  . وتدخلت كارمین غومیس وتدخل في العروض كنالیخو1932التي أنجزت منذ سنة األعمال  ھذا المؤتمر تم تحلیل
ونائب مدینة  وانتخب راموس وروسییو كمندوبین للمؤتمر الخامس المقبل، أما مندوب اللجنة المركزیة .وإسبیخو وراموس ومرتنینس وأُلیفیا ومسارو وآخرون

 .الوطنیین بل حول البرولیتاریا العربیة كذلك ون فقد التزم أیضا الصمت المعتاد لیس فقط حولبداخوس مرتینس كنت
وفي  حزیران/یونیو بمشاركة بیدرو نفارو وإسابیل مونتویا وبرادال ومرتینس كنتون وروسیو، 21وتكرر ھذا الصمت في التجمع الختامي بسینما ڭویا یوم 

 22، وفي الیوم التالي »النقابات والدولة«حول » للتعمیم االجتماعي األتینیو«المركزویة في نفس الیوم بنادي  المحاضرة التي ألقاھا مندوب اللجنة
 .المدعوان الرئیسیان بڭراج مونومینتال تكریما لبابلو إڭلیسیاس حیث كان بیدر سلسار والنائب عن بداخوس ھما حزیران/یونیو

 جندي مع قادتھم 20000نصف السنویة المواتیة. ففي السھل األصفر في ھضبة كتامة تمركز  المناورات تموز/یولیو، 12إلى  6وجرت في األسبوع من 
وأصدر المقدم یڭوي تعلیماتھ األخیرة لسیكي وسولنس اللذین  .وضباطھم لمدة سبعة أیام تم خاللھا وضع اللمسات األخیرة لخطة التمرد الفاشي بالمغرب



وواڭا في تطوان وموخیكا في العرائش. وفي آن واحد مع ھذه التحضیرات ولساینس دي سیتحركان في ملیلیة العسكریة التي كانت آنذاك معروفة لدى  بُرُّ
أیام من التمرد  تموز/یولیو بنفس العقلیة الرادعة تجاه الوطنیة المغربیة. وعلى بعد خمسة 11و 6و 3و 1 العموم، نظم الحزب الشیوعي أربعة تجمعات أیام

االیطالي وكأن الممتلكات االستعماریة الفرنسیة أو االسبانیة غیر موجودة. وحتى  ُووصلت المصادقة باإلجماع على خطب تشھیریة ضد االستعمار الفرانكاوي
 .یدا للشعب المغربي الخطر الفاشي فإن قادة الحزب الشیوعي نبھوا جنرال المدینة، رومیرالس، أنھم لن یمدوا أمام

تامة مادام األمر یتعلق  تموز/یولیو. وتلقى السكان المغاربة [نبأ] التمرد بالمباالة 18و 17ومعزولین أیام  ة الجبھة الشعبیة جعلھم عزالإن دفاعھم عن استعماری
 .طرف الریفیین بصراعات بین المستغلین. ولم یجد أي مناضل ثوري مساعدة من

 .املة [االسبانیة] والشعب المغربي بدأت تعطي ثمارھاالطبقة الع إن التفرقة الممارسة بشكل منھجي إلى ذلك الحد بین
الجغرافیة  تموز/یولیو، إلى ترخیص الجنرال رومیرالیس بتفتیش مقر اللجنة 17في النھایة، یوم  إن الشكایات المختلفة باإلضافة غلى برقیة من مدرید أدت

 بتنفیذ مخططات الفاشیین. وأمام تخوفھم من أن یكشف سرھم طلبوا اللفیف األجنبي لمركز الفاشیین. وذھبت الشرطة للقیام بھذا التفتیش مما أدى إلى التعجی
وبدأ التمرد الفاشي الذي سیُسیطر على مجموع التراب المغربي في  لمساعدتھم، واعتقل ھذا األخیر حرس االقتحام. كانت الساعة تشیر إلى الخامسة مساءا،

وملیلیة وتطوان والعرائش أخمدت بسرعة، ونفس  واجھھم بھا العمال والفالحون المجردون من السالح في سبتة المقاومة الضعیفة التي ساعة. وإن 24اقل من 
تموز/یولیو] تم احتالل ملیلیة ] 17 قاعدة الطائرات المائیة في طلعیون ومطار سانیة الرمل. وفي الساعة التاسعة من لیلة الشيء بالنسبة إلى البؤر العسكریة في

 .بشكل شامل
 الثانیة صباحا سقطت تطوان. وأضاء مطلع الشمس الجھود األخیرة لمجموعة من الضباط وعلى الساعة الحادیة عشرة لیال سقطت سبتة، وفي الساعة

كومیین لمناطق بعث العقید بیڭبیدر برقیة إلى المندوبین الح 17یوم  الجمھوریون والعمالیین الذین تحصنوا في مبنى البرید والتلغراف بالعرائش. وفي نفس
التمرد. وامتثل مندوب الصحراء بینما رفض  یعطیھم فیھا أوامر صارمة لیعلنوا حالة الحرب دون أن یحتمل فرضیة أنھم لن ینضموا إلى إیفني والصحراء

 .سلك الضباط موال للفاشیین التحق بمنطقة الحمایة الفرنسیة مندوب ایفني االمتثال، غیر أنھ لما أدرك أن
بین أیدیھم  العسكري في شبھ الجزیرة، سیطر الفاشیون خالل جولة عسكریة على المستعمرات. وأصبحت الشعب االسباني یقوم بإحباط االنقالب بینما كان

طي وذلك ألن عماء الجمھوریة والجبھة الشعبیة لم یرغب في حل دیمقرا .(جنود) وحدید، الخ» لحم للمدافع«موانئ ومطارات عسكریة ونخبة من الجیش و
 .«بنقطة الضعف الوحیدة للجمھوریة«فیما بعد في مذكراتھ  لما وصفھ أسنیا

وال ضد [التمرد]، بل  المغاربة بسیاسة الحیاد، وباستثناء عبد القادر امحروشن، فإن القواد لم یكونوا لصالح عندما بدأت الحرب األھلیة التزم القادة الوطنیون
 19التمرد ولم یكن ذلك بدافع التعاطف مع الجبھة الشعبیة. إن احتجاجات الخلیفة في  مة بعد ما تأكدوا من فشلأفضل من ذلك اتخذوا موقفا موالیا للحكو

العام [المعین من طرف] الجبھة الشعبیة الفرنسیة إلى مدیر بنك الدولة  تموز/یولیو، ونشر كتلة العمل الوطني لنص البرقیة (التي بعث بھا بیروتون المقیم
تموز/یولیو بتطوان والتي  18باإلضافة إلى مظاھرة  (فرنك للكتائب االسبانیة 500000االنقالب الفاشي مباشرة، والتي یرخص لھ فیھا بتسلیم  بتطوان، بعد

یة في تحت اإلقامة اإلجبار مغاربة بارزین والى وضع قادة الحركة الوطنیة المھد، كل ھذه األحداث أدت إلى اعتقال كانت على وشك إجھاض التمرد في
من  أن عددا كبیرا«الحمایة بعد قصفھا من طرف الطیران الجمھوري. ویكتب إخباري فاشي أن  منازلھم. وكان لرد الفعل الوطني أھمیة خاصة في عاصمة

أنھن ممسوسات بصرع المندوبیة السامیة. كانت المغربیات تصحن وك المجموعات األھلیة التي أتت من الحي العربي عبر طرق التجارة تجمعت قبالة بنایة
أنصار عبد الخالق الطریس الذین ال یقھرون.  إلى ھتافاتھم ضد اسبانیا تھدیدھم بھراواتھم وعصیھم المرفوعة. وعلى شكل خمیرة ھاھم وكان رجالھن یضیفون

من القتلى في صفوف  نیة النار مخلفة عدداالمغرب للمغاربة، وتداولت األلسن الشعار، وأطلقت الجیوش االسبا إنھ الظرف [المناسب] اآلن أو أبدا لیكون
 .«العرب، واحتد التوتر

ڭالیسونڭا في  السادة اإلقطاعیین، ھو الذي حقق احتواء الجماھیر المستعدة للھجوم. ویؤكد لویس إن تدخل الصدر األعظم وحده، سیدي أحمد الغانمیة، مثل
ومع مرور األیام ودون إبادة التمرد، بدأ عدد ». كان من شأنھا أن تُحبط كل ذلك ارثة كبرىلوقعت في ذلك الیوم ك«أنھ لوال الصدر األعظم » خفیر الغرب«

سیكونون، مع الوحدات النظامیة المرتزقة التي كانت موجودة، أول  القواد ینصتون لوعود المتمردین وبدأت التجنیدات األولى للشبان المغاربة الذین من
لم یحدث أي تجنید إجباري كبیر في مجموع  1936ة االسبانیة. وبالرغم من ذلك فإلى حدود عید میالد المسیح لسنة في الحرب األھلی الوحدات التي تدخلت

تموز/یولیو وكانون  المغاربة یحاربون إلى جانب الفاشیة في اسبانیا في السنة التالیة؟ ماذا حدث بین من السكان %14منطقة الحمایة، ما الذي جعل 
بني حماد،  أغلبیة؟ لماذا اختفت االحتجاجات الریفیة، وبعضھا قُمع بالرصاص مثل احتجاج القائد ا تحولت المشاركة المغربیة من أقلیة إلىاألول/دیسمبر؟ لماذ

 ولى باعتبار أنالعملین عبد القادر وأمحروشن اللذین ساندا التمرد منذ الوھلة األ بل تحولت إلى مدح؟ لماذا انتھت الحركة الوطنیة إلى االلتحاق بالقائدین
سارت شرذمة  1936ووحدات أھلیة إلى إعادة النظام مجددا، وفي  المغرب عرف في العشرینات فترة من عدم االستقرار والفوضى، مما دفع الجیش االسباني

 !تعویضا لھمالصالحین  عبد الكریم وبالتالي كان على الفئة السلیمة من المغاربة أن تساعد االسبانیین من االسبانیین على خطي
وكانت نتائج  .االسبانیة سوف تطول، قررت استغالل الظرف لصالحھا، ولذلك بدأت تجس نبض الطرفین عندما أدركت كتلة العمل الوطني أن الحرب األھلیة

 ست لھم نوایا استعماریة. وقال الجنرال،فیھ الكفایة، حیث أن المتمردین أوضحوا أنھ لی أول مسعى، قامت بھ الكتلة، لدى أحد الجنراالت المتمردین ایجابیة بما
وأكد الجنرال أن اسبانیا ستقوم مرة أخرى بدورھا التاریخي ببعث  لقد عرفت اسبانیا كیف تعطي للعالم عددا من الشعوب كلھا موحدة في الرابطة الروحیة،

الوطني باتصال مع وفد من الجمھوریین االسبان  قامت كتلة العملشعب كان، مثل الشعب المسلم، مھدا لحضارة مزدھرة. وفي نفس الوقت  الحیاة الكونیة في
 .بقادة الجبھة الشعبیة إلى اتفاق مع شكیب أرسالن تُوفد بموجبھ لجنة عربیة إلى مدرید وبرشلونة لالجتماع في جنیف، وفي المدینة السویسریة وصلوا

نفس  مغربي قد اكتسب الثقل الذي سیصل إلیھ، كانت دعایة الجبھة الشعبیة تضع فيالتدخل ال لكن قبل وصول اللجنة بنصف شھر، وفي الوقت الذي لم یكن
تعمیق أكبر للھوة بین الشعبین. ویشكل بیان اللجنة المركزیة للحزب  السلة كل المغاربة دون أن تقیم أّي نوع من التمییز. وبصیغ عنصریة كانت تمیل إلى

عار على «فقرات مجحفة إلى ھذا الحد مثل:  صالحا [لتلك الدعایة العنصریة] ویمكننا أن نقرأ فیھ ، دلیال1936آب/أغسطس  18في  الشیوعي، الصادر
دون أوباس والكونت دون  الخیانة جبن، وعار على الذین فتحوا أبواب اسبانیا ألشرس أعداءھا! إن رفات األسقف العاقین العاجزین عن القتال بنُبل، ألن

امتالك  وإرضاء لرغبات حقیرة في االنتقام الشخصي فتحوا أبواب اسبانیا للمسلم الذي یطمح في .ینقرض الخونة من ساللتھماجولیان قد اھتزت ابتھاجا: لم 
 .االستمتاع بجمال نسائنا بساتیننا الخصبة، وجبالنا الغنیة، وأرضنا التي ال مثیل لھا، ویرغب في

الریف الرجال ذوي  ت أنذال وأبناء أسیاد فاشیون یُْخِرُجون من قعر القبائل األكثر وحشیة فيوجنراال بعد عدة قرون تتكرر خیانتھم: كھنة وارستقراطیون»
 .بكل أنواع الغنائم: انتھاكات واغتیاالت وسرقات، یُسمح لھم بكل ھذا الغرائز األكثر حیوانیة، ویستقدمونھم للقتال في اسبانیا ویعدونھم

حیواني عندما  الفنیة العجیبة والمحسودة في العالم، والتي تشكل مفخرة السبانیا، ویضحكون بشكل ھدیم آثارناإن الذین یسمون أنفسھم وطنیین، یصفقون لت»
 .«قطیع أبناء األسیاد السكارى والمرتزقة المغاربة یرون نساء المدن والقرویات الجمیالت تُسلم للغرائز الحیوانیة ولشبق

باإلضافة إلى  [...] نرى بأسى الصراعات التي تُمزق بلدا صدیقا«لفرنسا بالمغرب رسالة یقول فیھا:  م العاموبعد ذلك بأیام، وجھ سلطان المغرب إلى المقی
حرب دون ھوادة، لیس دعما للحكومة التي تربطنا بھا عالقة، ضد تدخل أجنبي،  تأثرنا آلالم رعایانا، ونأسف بشكل عمیق آن بعضھم یمكن تعبئتھم لخوض

 .«اجل دعم مشروع أبنائھا الذین یطمحون إلى إسقاطھاعكس ذلك من  وإنما على
 :التالیة وفي نفس التاریخ قدم الوفد الوطني بمدرید المطالب

 عن اسبانیا وفرنسا، أن تعلن اسبانیا الجمھوریة استقالل المنطقة الخلفیة(1



 الحر كعضو لعصبة األمم، أن تضمن الحكومتان ھذا االستقالل وأن تقدما المغرب(2
 وتنظم عالقات الصداقة بین البلدین، تعقد اسبانیا مع الخلیفة معاھدة تؤكد االستقاللأن (3
 والعتاد الحربي الضروري، أن تسلم الجمھوریة االسبانیة [للمغرب] األسلحة(4
 داخل المنطقة الفرنسیة، أن تغض فرنسا الطرف عن الحركة العسكریة المغربیة(5
 .منطقتھا أن تمنح فرنسا الحریات العامة في(6

 .جیش فرانكو في قاعدتھ العسكریة بالذات أْي منطقة الحمایة بتحقیق ھذه الشروط كان المغاربة على استعداد لكفاح ضد
ملیون  40اإلعالن عن االستقالل في الظروف الراھنة، وطلبت مع كتلة العمل الوطني قبول مبلغ  وأجابت حكومة الجبھة الشعبیة شفویا بأنھا ال تستطیع

العرض الذي ال یُعقل، وانسحب ممتعضا من قاعة االجتماع. وفي برشلونة تم  یطة من أجل الدعایة لصالح الجبھة الشعبیة بالمغرب. واحتج الوفد على ھذابس
الوطني وكل األحزاب  تمخضت عن اتفاق بین كتلة العمل وكان األمر یتعلق بسفراء رسمیین. وعقد الوفد المغربي مع القادة الكطالنیین مباحثات استقبالھم

مدرید. بالدفاع عن االتفاق أمام حكومة  والتعاون المتبادل على قدم المساواة بین اسبانیا والمغرب. والتزم ممثلو كطالونیا في الكطالنیة، یضمن االستقالل التام
 .لنسیانورق، ولم یمارس أحد الضغط الكافي، ودخل في طي ا لرڭو كبلییرو. غیر أن كل ذلك بقي حبرا على

بكل مسؤولیة  الذي یحاول أن یلقي على عاتق االشتراكیین» الحرب والثورة في اسبانیا«الزیارات، وھو  ھناك مؤلف تاریخي اسباني واحد فقط یُشیر إلى ھذه
الدھم خاویي الوفاض. كان لھم ولربما أكثر في كون المغاربة عادوا إلى ب فشل مھمة ھذا الوفد، غیر أن ذلك غیر منصف. فقد كان للشیوعیین نفس الذنب

المطالب الوطنیة إن مؤلفي الكتاب الذي ذكرنا یحاولن تفادي  الحكومة، أُوریبي في الفالحة وھیرناندیس في التعلیم العمومي، ولم یناضلوا لنُصرة وزیران في
قائد الحزب االشتراكي الكطالني  ذلك بخمسین سطرا أن الحزب الشیوعي لم یتم إخبارھم بالسفر، في الوقت الذي یقولون قبل المشكل مؤكدین أن وزراء

المغربیة. ھل كان  سافر إلى مدرید مع اللجنة الكطالنیة التي كانت ستقوم بالمساعي الضروریة للمطالب الموحد رفئیل فیدیال لم یتصل بالوفد شخصیا فقط، بل
مدرید یجھل ما یجري في برشلونة؟ ھل كان كل قائد یعمل لحسابھ الخاص؟ ألم یُخبر  الحزب الشیوعي یُسیَّر بشكل سيء إلى ھذا الحد. حیث كان التنظیم في

اآلمر یتعلق بطمس مشكل خطیر. وفي كل األحوال، لیس ذلك االدعاء  فیدیال أیضا رفاقھ في القیادة بمدرید؟ ما ھو تفسیر مثل ھذا التناقض؟ حقا یبدو أن رفئیل
 .منھا ذلك العمل، على األقل في الفصل المخصص للمسألة المغربیةالكثیرة التي یض إال واحدا من األخطاء

 لحمل حكومة الجبھة الشعبیة على تبني سیاسة تدعم حریة المغرب، دون توضیح مضمون ھذه ویؤكد الكتاب، أن الحزب الشیوعي بذل مجھودات مستمرة
الكتاب نقطة غیر مشرفة بما یفھ الكفایة، إن صح التعبیر، لصالح  ما بعد یسجلالمجھودات، ودون اإلشارة إلى أن المغاربة كانوا یریدون االستقالل. وفی

وبالرغم من أنھم ال یشیرون إلى التباس  .1936ویتعلق األمر بخطاب لرڭو كبلییرو أمام الكورطیس في فاتح كانون األول/دیسمبر  الحزب الشیوعي،
رئیس  ط الشیوعي على الحكومة. لقد كان ھذا الضغط ضعیفا ألن الفقرة التي خصصھاكنتیجة للضغ وغموض وعدم وضوح ھذا التدخل، فإنھم یقدمونھ

 ؟»الحرب والثورة في اسبانیا«لمؤلفي  الحكومة للمغرب كانت واضحة ومقتضبة واستعماریة صراحة: ما الذي یبدو غامضا
ذلك في  واألخزى من-اضي المغربیة ضدا على إرادة السلطان ذاتھا (المرتزقة، المجندین في األر إن حكومة الجمھوریة تعرف كیف تمیز جیدا بین الجنود»

، وبین الجزء اآلخر من المغرب الذي تحافظ »العالم المتخضر«أثارت استنكار  ) والذین یشكل تجنیدھم واستعمالھم أحد األفعال التي-المنطقة الفرنسیة نفسھا
 !ماتھا في الحمایةالجمھوریة على كل الواجبات التي تفرضھا التزا لھ حكومة

أوراقا  -مع السجناء كما رأینا ذلك–الجنراالت المتمردون بعدما خدعوا مغاربتھم المرتزقة لما دفعوا لھم  ویجب أن تقف على الوعود الخبیثة التي یقدمھا»
اإلبادة  ون أول من یفرض على المغاربة نفس معاملةریاال اسبانیا. وفي حالة انتصارھم سیكن مالیة نمساویة وألمانیة تعود إلى فترة التضخم وال تساوي كلھا

 .الدولیة والوحشیة التي تُستعمل من طرفھم ضد االسبانیین أنفسھم، ویتناسون االلتزامات
وتقدمھ.  تھتدخر جھدا إلعطائھ اكبر اإلمكانیات من اجل تنمیة شخصیتھ الخاصة وحریتھ ورفاھی ویمكننا أن نؤكد للشعب المغربي أن حكومة الجمھوریة لن»

الذي یحكم المنطقة إذا اعتبرت ذلك مناسبا. ومن جھة أخرى إن التصریح بأننا  وفي ھذا االتجاه، فإن حكومة الجمھوریة لن تتردد أمام احتمال مراجعة القانون
 الحقوق والواجبات ھو القاعدة التي تركز علیھا الحیاة التعامل بالمثل في التزاماتنا الدولیة یسمح لنا بأن نذكر بلدانا أخرى بالتزاماتھا تجاھنا، بما أن ال ننسى
 .«الدولیة

الرامي إلى تقدیم الحزب الشیوعي وكأنھ » الحرب والثورة في اسبانیا«ھدف مؤلفي  وعرض خوسي دیاس، في نفس دورة الكورطیس، یتناقض أیضا مع
توسیع النظام الدیمقراطي لیشمل الشعوب «االستقالل للمغرب وإنما  ضرورة منح الوحیدة المعادیة لالستعمار. إن نص [تدخل] الكاتب العام ال یطرح القوة

 .«بالرعب المغرب، التي ھي الیوم ضحیة خدع وخیانات فرانكو وأتباعھ الذین یفرضون علیھا قتالنا المستعمرة، مثل
وبعد أن  ،«الشروط الثمانیة النتصار في الحرب«بیانا بعنوان اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي  كانون األول/دیسمبر، نشرت 18وبعد ذلك بنصف شھر، في 

، علینا »االستعمار الدیموقراطي«طرحت مرة أخرى شعار » واللفیف األجنبي فقط أن الشعب االسباني یقاتل الملكیین والمغاربة واللصوص«أكدت في بدایتھ 
العبودیة وإلى الموت، في حین أن انتصار الجمھوریة الشعبیة  بالشعب المغربي بالخداع إلىالشعب المغربي یدرك أن فرانكو قائد لمالكي العبید یسیر  أن نجعل

 .«إلى الشعب المغربي انتزاع حریاتھ الدیمقراطیة والخبز واألرض ألبنائھ االسبانیة سیعني بالنسبة
الناحیة  لسكان لمكافحة غزو جدید. ولئن كان ذلك مفھوما منوشوفینیة، تجریح المغاربة، منادیة ا وبموازاة ھذه الطروحات، واصلت دعایة فظة، عنصریة

 :غیر صحیح سیاسیا من وجھة نظر ثوریة العاطفیة نظرا لطابع الحرب ولألھمیة الكیفیة والكمیة للوحدات الریفیة، فإنھ
الدواویر المغربیة  ر الفاشي [...] مغاربة جيء بھم منلفتیاتنا ونسائنا في القرى التي داسھا الحاف مسلمون متوحشون سكارى شھوانیتھم تتحول إلى ھتك فظیع»

 كانت تقولھ دلوریس إیباروري بالضبط في الوقت الذي كان فیھ بعض المغاربة یساعدون ، ھذا ما»ومن القرى األقل تمدنا ومن األراضي الصخریة الریفیة
سیسنروس (الداخلة) على قتل الحراس والضباط الفاشیین والھروب إلى  رب فیالمجموعة من المعتقلین السیاسیین الكناریین، المبعدین في معتقل بالصحراء ق

بالمجموعات البشریة التي ال صلة لھا بالمجموعة  للصید. وبھذا الصدد، من الغریب مالحظة السھولة التي یتم بھا إلصاق عبارة البربر دكار مع طاقم باخرة
ماركسي سلیم، فإن  عوب واألشخاص أیضا بامتحان موضوعي ومتواضع للضمیر كما یُوصي بذلك عالجلو قامت الش البشریة التي تنتمي إلیھا. ومع ذلك

 البلد الذي ینتمي إلیھ، ستكون كافیة لھدم أسطورة الحضارة أو الھمجیة المرتبطة بھذا الذكریات التي تختزنھا ذاكرة شخص واحد، من اي زمان ومھما كان
 .الشعب أو ذاك

وبمصالح االتحاد  الفرنسیة-محددا بتصور الجبھة الشعبیة نفسھا وبضغوطات االمبریالیة االنجلیزیة و كبلییرو، كلھا وبدون استثناء،كان موقف حكومة لرڭ
قضت دیمقراطیة برجوازیة جعلھا مجبرة على االلتزام بالمعاھدات االمبریالیة التي  السوفیاتي. إن كونھا تقدم نفسھا كحكومة غیر جمھوریة، حكومة نظام،

لرڭو كبلییرو بفرانكو في الكورطیس قائال إن فرانكو یخرق  استقالل المغرب، وكان علیھا أن تكون استعماریة أكثر من االستعماریین. ولذلك شھر على
ت األسطول الجمھوري من الخضراء عندما طرد یُعطي الحریة للمغاربة. وبالرغم من أن الدول االمبریالیة خرقت معاھدة الجزیرة االتفاقیات الدولیة عندما

بین دول مختلفة، وھو  لمدینة المذكورة، في حین أن ما ینص علیھ قانون طنجة ھو الحیاد في الصراعات الدولیة طنجة مستندة إلى الحیاد الذي یخولھ القانون
 الدھم. وتابع القادة الجمھوریون سیاستھم القاضیةالمتمردین ضد الحكومة الشرعیة لب حیاد ال یمكن تطبیقھ على أیة حال على حالة مجموعة من العسكریین

باستمرار لكي ال تُغیر اسبانیا التقسیم االستعماري، إن إعالن استقالل  بعدم إزعاج الحكومتین االنجلیزیة والفرنسیة. وكانت لندن وباریس من جھتھما تضغطان
الوطني [المغربي]، كان سفیر الجبھة الشعبیة الفرنسیة بمدرید  ل االجتماعات مع الوفدالفرنسي الشاسع. وخال-سیھز العالم االستعماري االنجلیزي المغرب كان

 .«یشكل حماقة في رأیھ«أن قبول المطالب المغربیة  قد اخبر لرڭو كبلییرو
رفضا  رانكو، إال أنھ تلقىالحقوق الوطنیة [للمغاربة]، مقابل تمردھم في الریف في مؤخرة ف وذھب وفد آخر من المغرب إلى باریس اقترح إعطاء بعض



 المعادیة للھتلیریة، دك موقع االمبریالیة الفرنسیة االنجلیزیة. إن الدفاع عن قاطعا. وأخیرا لم یكن یھم الحكومة السوفیاتیة، المنھكة في اإلستراتیجیة
باریس ولندن بمطالب رادیكالیة بشكل غیر » إفزاع«دم لسیاستھا. یجب ع قد غدا المھمة العلیا -وقد ُسحب نعتھا بالبرجوازیة بشكل محتشم–الدیمقراطیة 
 .مع مصالح أول دولة اشتراكیة المطالب المعادیة لالستعمار، وأسدل ستار من الصمت على القھر الوطني، ألن ذلك یتوافق مناسب مثل

 وسیلة أخرى ھي الحزب الشیوعي (كان محك یملك، عدا القنوات الدبلوماسیة العادیة، وكانت حكومة مدرید تتعرض لضغط مضاعف ألن ستالین كان
العمالي للوحدة الماركسیة وھو الحزب العمالي الوحید الذي حافظ  مصداقیة الشیوعي ھو موقفھ من االتحاد السوفیاتي) الذي یُحاصر من خاللھ دعایة الحزب

كانون -الوطني المغربي أیلول/سبتمبر مناقشة االقتراحفیما یخص المغرب، حسب رأي بعض المؤرخین. ومن ھنا یأتي في خضم  على موقف ثوري واضح
 21بتاریخ  التي قدموھا للرڭو كبلییرو في الرسالة الموقعة من طرف ستالین وملوتوف وفروشیلوف ، تجاھلھم الموضوع في النصائح1936األول/دیسمبر 

 لرفیق روز بنرك قد بلغنا عواطفكم األخویة واخبرنا أیضا عن شعوركم بأنالعادة ا إلى الرفیق كبلییرو، إن ممثلنا فوق«كانون األول/دیسمبر والتي تقول 
األخویة عن العواطف التي عبرتم عنھا وأن نخبركم بأننا نشاطركم ثقتكم في  یقینكم بالنصر ھو مبعث شجاعتكم الثابتة. واسمحوا لنا أن نُعبر لكم عن تشكراتنا

 .الشعب االسباني انتصار
الدیمقراطیة االسبانیة ضد  إمكانیتنا، تقدیم ید المساعدة للحكومة االسبانیة التي تتصدر نضال كل العمال وكل نھ من واجبنا، في حدودكنا وما زلنا نعتبر أ»

 .الدولیة البطانة العسكریة الفاشیة المتضامنة مع القوى الفاشیة
االجتماعي  قطعتھ روسیا. وذلك ُمحدد باختالف المنطلقات على الصعیدجوانب عن الطریق الذي  إن الثورة االسبانیة تشق لنفسھا سبال تختلف في عدة»

 وجدتھا الثورة الروسیة أمامھا. ومن الممكن جدا أن یصیر الطریق البرلماني وسیلة والتاریخي والجغرافي، ومستلزمات الوضع الدولي المختلفة عن تلك التي
 .روسیا للتطور الثوري أكثر فعالیة في اسبانیا مما كان علیھ في

تكون لھا قیمة  األھلیة، إذا ما طبقت بشكل مناسب لظروف الخاصة للنضال الثوري االسباني، یُمكن أن ومع ذلك نعتقد أن تجربتنا، وخصوصا تجربة حربنا»
 ناسب، نوافق على وضع مجموعة منالتي بلغھا لنا الرفیق روز نبرك في الوقت الم معینة بالنسبة إلى اسبانیا. انطالقا من ذلك واعتبارا لطلباتكم الملحة

العسكري أوالئك الضباط الذین یجب أن یوجھوا من طرفكم  االختصاصیین العسكریین رھن إشارتكم، وقد أصدرنا لھم التعلیمات لینصحوا في المیدان
 .لمساعدتھم

االختصاصي  لشعب االسباني وشعوب االتحاد السوفیاتي) أنوعي التضامن الذي یتشبع بھ الیوم ا وقد تم تحذیرھم بشكل قاطع بأن ال یغیب عن بالھم (ومع»
 .شریطة االلتزام بصرامة بوظیفة المستشار والمستشار فقط السوفیاتي نظرا لكونھ أجنبیا في اسبانیا ال یمكنھ أن یكون مفیدات حقا إال

 .الشكل ونعتقد بالضبط أنكم تستعملون رفاقنا العسكریین بھذا»
المناسب أن  یعرف رفاقنا العسكریون القیام بالمھمة التي تسندونھا إلیھم، باعتبار أنھ لن یكون من اقة، أن یتبنوا لنا إلى اي حدنلتمس منكم، باسم الصد»

 .یستمروا في اسبانیا إال إذا اعتبرتم عملھم ایجابیا
 ومة االسبانیة أم من األفضل تعویضھ بممثل آخر؟في الرفیق روز نبرك: ھل یرضى الحك ونلتمس منكم أیضا اطالعنا مباشرة ودون تحفظ على رأیكم»
 :ونعترض علیكم أربع نصائح ودیة»

ترضى  في بلد زراعي مثل اسبانیا. ومن المرغوب فیھ إصدار قرارات ذات صبغة فالحیة وضریبیة من المناسب االھتمام بالفالحین الذین لھم ثقل كبیر-1
الغوار یلتحق بھا الفالحون في مؤخرة الجیوش الفاشیة. إن القرارات  إلى الجیش وتكوین مجموعات من مصالح الفالحین. ومن المناسب أیضا جلب الفالحین

 .یمكنھا أن تسھل ھذه المسألة لصالح الفالحین
 الح الحكومة،جانب الحكومة، أو، في كل األحوال، إعطاؤھا إمكانیة اتخاذ موقف محاید لص ینبغي جلب البرجوازیة الحضریة الصغیرة والمتوسطة إلى-2

 .المعاكسة فإن ھذه القطاعات ستتبع الفاشیین وذلك بحمایتنا ضد محاوالت المصادرة وبضمان حریة التجارة أكثر ما یمكن. وفي الحالة
على  روريالعكس، یجب اجتذابھم وتقریبھم وإشراكھم في المجھود المشترك للحكومة. ومن الض ال یجب استبعاد قادة األحزاب الجمھوریة، بل على»-3

لمساعدتھم على تجمید تردداتھم. وذلك ضروري أیضا لمنع أعداء اسبانیا  الخصوص ضمان مساندة الحكومة من طرف أزانیا وجماعتھ والقیام بكل ما یمكن
 .اسبانیا الجمھوریة جمھوریة شیوعیة والحؤول ھكذا دون تدخلھم الصریح الذي یشكل خطرا بالغا بالنسبة إلى من أن یروا فیھا

ولرعایا الدول  اسبانیا لن تسمح بأن یتطاول أحد على الملكیة والمصالح المشروعة لألجانب في اسبانیا یمكن إیجاد المناسبة للتصریح للصحافة بأن حكومة-4
 .التي ال تساند المتمردین

 «تحیة أخویة
الدور الذي یمكن  رب في القاعدة الرئیسیة لمؤخرة فرانكو، عندما یُشیر إلىالذي قد یلعبھ استقالل المغ من المفید إبراز كیف یتناسى في النقطة األولى الدور

 .انعدام رؤیة [واضحة] بل على عكس ذلك للقرارات الزراعیة أن تلعبھ في تنظیم وحدات الغوار. ولیس ذلك نتیجة
رجال الجبھة  الیة تصور الكارثة التي كان قد یفرضھا علیھ تحالفحیث لم یكن من قبیل السیاسیة الخی إن سفر الوفد المغربي قد افزع فرانكو بما فیھ الكفایة،

بھم وبالتعبیر لھم عن كل الوعود التي یردون سماعھا مع القیام في نفس الوقت  الشعبیة مع الوطنیین، ولذلك كلف المندوب السامي بیڭبیدیر بربط االتصال
األھمیة القصوى التي یكتسبھا بالنسبة إلیھ اجتذاب المغاربة  رك فرانكو، منذ اللحظة األولى،سیاسة واسعة لإلصالحات اللیبرالیة في المنطقة. لقد أد بنھج

كان بإمكانھ توجیھ الحركة الوطنیة واالستفادة  الجنود)، وأمن المؤخر یستحقان حقا وعدا باالستقالل، وببرنامج مع النوع اإلصالحي) كحلفاء. إن لحم المدافع
ولو أن المغاربة تمتعوا بنفس  بالبداھة أن الجمھوریة أو الجبھة الشعبیة نفسھا لو أنھا نھجت سیاسة استقالل ذاتي، فرانكو یدركمنھا لبلوغ أھدافھ. وكان 

ون أولئك الذین یرید ، لباء التمرد الفاشي بالفشل. ذلك أن العرب سیواجھون كرجل واحد1936تموز/یولیو  الحقوق التي كان یتمتع بھا جمیع االسبانیین في
 اضطر فرانكو أن یعد المغاربة بالحریة. وبنفس القدر الذي كان یمنع األحزاب السیاسیة سلبھم تلك الحقوق. وبھذا الشكل، ومن اجل سلب حریة االسبانیین،

ربیة. وبموازاة التشریع الفاشي فرانكو یرخص لألحزاب السیاسیة المغ والحریة النقابیة وحریة الصحافة ویُلغي التشریعات الدیمقراطیة في شبھ الجزیرة، كان
الحمایة في الشمال خالل حربنا األھلیة كانت بؤرة حقیقیة  اسبانیا، تم إقرار الدیمقراطیة في ما یسمى المغرب االسباني، إلى حد أن منطقة الذي انھال على

 .للتحریض الوطني العربي
الحریات  ي سمع الممثل الفرانكاوي یقول: إن اسبانیا الوطنیة مستعدة لمنح المغاربةالناصري الذ وكان أول قائد تقابل مع بیڭبیدیر ھو األستاذ المكي

اتفقت على قبول االقتراح الفاشي، مع العلم أن فرانكو یحاول استعمالھا. ولم یكن  الدیمقراطیة التي رفضھا لھم الجمھوریون. ولما اجتمعت كتلة العمل الوطني
الفاشیین في الحرب. غیر أنھ كان االختیار الوحید الذي بقي لھم،  المتمرد وأن حریة المغاربة ستنتھي یوم انتصار یجھل الماضي االستعماري للزعیم أحد

البذور التي زرعوھا خالل السنوات الثالث على  أنھم ستوفرون على بعض الوقت لتطویر نشاطاتھم الدعائیة والتنظیمیة بشكل حر. وسقطت واعتق قادة الكتلة
 .واالسبانیین عندما بدأت الحركة الوطنیة ضغطھا األخیر الذي سینتھي بطرد الفرنسیین 1947ابتداء من  ظھر ذلك بعد سبع سنواتارض خصبة. و

اغتیالھ لقائد  المغربي أحمد بن أحمد بن الطیب الذي حكمت علیھ الجبھة الشعبیة باإلعدام نتیجة ، في منطقة الحمایة، بالعفو عن الوطني1937وبدأت سنة 
الذي ُسمي من » إلمركیز دي كمیاس«الجنراالت المتمردین على متن عابر المحیط  . وبدأت سلسلة من مواكب الحج إلى مكة على نفقة1936عمیل في ربیع 

یة الجمھوري، واستغل ذلك إلى أقصى حد من طرف الدعا وخالل السفرة األولى تم قصف ھذا العابرین من طرف الطیران». المغرب األقصى» جدید
المكي الناصري، عبد الخالق الطریس والحاج عبد  :الثاني/ینایر، خالل تجمع كبیر في مسرح اسبانیول دعا القادة الوطنیون الرئیسیون كانون 21الفاشیة. وفي 

 .الریفیین إلى النضال من اجل مغرب حر مستقل السالم بنونة وحسن بوعیاد بنداود،



السعودیة. وفي  مغربیا ھو سیدي محمد قدور بن أمقار قنصال السبانیا في جدة ومكة في المملكة العربیة لحكومة االنقالبیةوفي نھایة كانون الثاني/ینایر عینت ا
من  فبینما تبعث اسبانیا الحجاج المسلمین«المجانیة والمریحة لمغاربة الشمال إلى مكة:  افتتاحیتھا، أبرزت الصحافة الوطنیة الشمال افریقیة السریة، األسفار

 والخدمات، فان الجبھة الشعبیة الفرنسیة تجمعھم كالماشیة على متن الباخرة مع كل أنواع االھتمام» المغرب األقصى«منطقة الحمایة في الباخرة الرائعة 
 .«میندوسا

خالل العید  ن الشرفات وباإلنارة خاصةاحتفلوا بشكل حر بعید األضحى. وأمر المندوب االسمي بتزیی ،1912وألول مرة منذ أن فقد المغاربة االستقالل في 
، ومرت أمام مبنى المندوبیة السامیة »یحیا المغرب«بإعالم مغربیة وھتافات  والترخیص لكل أنواع التظاھرات. وضمت إحدى المظاھرات آالف المسلمین

ات ممنوعة وكانت تنتھي دائما باصطدامات بین المظاھر كانت ھذه 1936إلى  1931شباط/فبرایر حیث استقبلت لجنة من طرف بیڭبیدیر. ومن  21في 
 .االعتقاالت المظاھرین والبولیس وباآلالف

باألعالم المغربیة تحدث عبد  المغربي بمقر جمعیة الطلبة المغاربة بعاصمة الحمایة. وفي قاعة مزینة-االسباني وبعد ثالثة أیام، تم االحتفال بالتآخي الطالبي
كل القوانین  إلى أحزاب الجبھة الشعبیة باعتبارھا عدوة الستقالل المغرب المغرب، وتال قرار یُلغي ئبي بیدرو لیون الذي أشارالخالق الطریس والقائد الكتا

 .الریف وجبالة القمعیة التي كانت حكومات الجمھوریة والجبھة الشعبیة قد سلطتھا على
التامة  /مارس، جوابا على سؤال حول الكیفیة التي حصل بھا المتمردون على الموافقةآذار 21 في عدد» لوطان«وصرح العقید بیڭبیدر، للجریدة الفرنسیة 

إدارة بالدھم. ثم سنرى بعد الحرب. وفي الوقت الراھن إن إنقاذ اسبانیا ھو  إنھم یعرفون انھ بإمكانھم االعتماد علینا لنشركھم كل مرة أكثر في«للمغاربة: 
 .«الوحیدة التي تھم المسألة

للوطنیین  نرمي إلى تعریفھم بالمثل األعلى الوطني: «1937آذار/مارس  22لیوم » المغربیة الوحدة«م، كتب المكي النصاري في جریدة وطنیة وبعد أیا
 .التي یرغب فیھا الوطنیون المغاربة كما یتصوره ویُحس بھ ھؤالء، وان نفسر لھم ما ھي المطالب الحقیقیة

ألول مرة،  خالل ھذا الظرف الوجیز إلى تفاھم حقیقي مع األمم الحامیة. وبفضل اسبانیا تجاوزنا، حمایة دون أن یصلسنة من ال 25لقد عاش المغرب زھاء »
للمغاربة ھو انتصار على معاھدات دولیة ھي بمثابة قیود ثقیلة تكبّل وشفافة  من وظائف اإلدارة %75عدم التفاھم ھذا. إن القرار األخیر الذي یُخصص 

 .«ةالمغارب تضطھد
المعاھدات التي تعطي شكال  السلطان الذي قدم استقالتھ بعد ما أرغم على التوقیع، تحت تھدید السالح، على إن وفاة السلطان موالي عبد الحفیظ بأنجیین، وھو

 .بشخصیة موالي حفیظ ل كلھ، إشادة حقیقیةبالنسبة إلى السلطات االسبانیة لتُشید خالل شھر نیسان/أبری قانونیا لالحتالل االستعماري، ھذه الوفاة كانت مناسبة
الظروف الجدیدة  في ھذه«فرانكو في اشبیلیا مجموعة من الحجاج بعد عودتھم من مكة وخطب فیھم قائال:  وإلعادة االعتبار لعبد الكریم، وفي أیار/مایو استقبل

 الناس المؤمنین أن یتوحدوا لمكافحة من ال إیمان لھم. وانتم المسلمون الذینعلى جمیع  للعالم، عندما یبرز خطر بالنسبة للجمیع، وھو خطر أناس بدون إیمان،
 .«نبات ورد السلم سنعطیكم أحسن الزھور تقومون بتظاھرة اإلیمان ھاتھ، انتم ھم الذین تفھمون أحسن ھذا الصراع. وعندما یُزھر

على وتر  بة الذي لم یضع السالح إال منذ أربع سنوات، عاد بیڭبیدیر إلى الربالوطنیین المغار وعند استقبالھ بتطوان خالل الصیف لمحمد اللیمون، قائد
ألن الشعب المغربي مثل الشعب المسیحي یعرفان أن من ال إلھ وال وطن لھم  إننا ال نحتاج إلى تعلیقات«اإلحساسات األكثر محافظة ورجعیة في اإلسالم: 

ألن المسیحیین والمسلمین یكافحون معا في ھذه الحرب المقدسة.  إبادتنا من العالم، غیر أنھم لن یُحققوا ذلك إن ھؤالء الشیوعیین الملعونین یریدون .یطاردوننا
 .«!یؤمن بھ الشیوعیون سنكون المنتصرین. تحیا اسبانیا! یحیا المغرب وبعون هللا الذي ال

وفي تشرین  .سا، نتیجة لالزدھار التي عرفتھ الحریة في المغرب االسبانيوالجزائر التي تحتلھا فرن وفي نفس الوقت تصاعد القمع ضد الوطنیة في المغرب
 .التي تتمتع بھا المنطقة االسبانیة، ونتج عنھا اعتقال قادة مھمین مثل عالل الفاسي الثاني/نوفمبر توالت مظاھرات عنیفة بالدار البیضاء تطالب بنفس الحقوق

وتازة وفي مدن وقرى مغربیة أخرى. واصطدمت المظاھرات  دار البیضاء وفاس والرباط وسال ووجدةوأدى ذلك إلى إقامة أعمال تضامنیة كبرى في ال
نموذجا للعنف والوحشیة في  كبیر من الجرحى. واستمرت المظاھرات خالل عدة أسابیع كانت السلطات الفرنسیة خاللھا بالشرطة مما أدى إلى إصابة عدد

عقد  بوذنیب في قلب الصحراء حیث تم إخضاعھم لألعمال الشاقة وتوفي بعضھم. وفي نفس الوقت رات االعتقال فيالقمع. وتم نفي آالف الوطنیین في معسك
 :السیاسیة الوطنیة. وصادق ھذا االجتماع على خطة المطالب التالیة بالجزائر المؤتمر اإلسالمي الجزائري تحت رئاسة بن جلون وبمشاركة كل االتجاھات

 ان جزائري،انتخابات حرة لبرلم-1
الرجعي رینیي  المتعلق بتنقالت الجزائریین، وإلغاء القرار 1926آب/أغسطس  4الغابات، وإلغاء قانون  ، إصالح قانون»الوضعیة األھلیة«إلغاء قانون -2

 الذي یرمي إلى مكافحة من یمس بالسیادة الفرنسیة في الجزائر،
 حذف المدیریة العامة للشؤون األھلیة،-3
 بالعربیة كلغة وطنیة للجزائر،االعتراف -4
 .انجاز تطھیر عام لإلدارات الجزائریة-5

بیرتوتة  في 13في سیدي موسى ویوم  11وإضرابات تساند المطالب المذكورة. وكانت حركات یوم  واجتاحت الجزائر من أقصاھا إلى أقصاھا مظاھرات
وبجایة، عنیفة بشكل خاص. وفي سیدي بلعباس انفجر صراع بین الجزائریین  كتاولةفي  16في حسین داي والروفیي وكوة الما وبیر خادم ویوم  15ویوم 

الوطنیین الجزائریین. ووقعت أخطر حادثة في  أسفر عن خمسین جریحا. وحدث نفس الشيء في وھران وتلمسان ومستغانم حیث قُتل العدید من والفرنسیین
السوق الموجود على  یاومین على القیام بمظاھرة للتضامن مع الوطنیین. وتوجھوا ألجل ذلك إلىمئات من الم قریة مرسى الكونت بدائرة وھران حیث اتفق

 إلى ذلك قیمة رمزیة للدعوة إلى النضال. وھو ما یُعرف حسب تقالید قبائل المغرب طریق مسكارة لمنع اي كان من خرق اإلضراب الذي كان لھ باإلضافة
ولما رأى الوالي الفرنسي أنھ یستحیل علیھ ردھم، دعا اللفیف الذي  یلة ما. وحاصروا الشاحنات المتوجھة إلى السوق،ویشكل عالمة تمرد قب» تفجیر السوق«بـ

النحاس في ناحیة قسطنطینة قد تم استغاللھا بذكاء  الجزائریین في رمشة عین. إن ھذا الحدث واألحداث التي وقعت في المعامل وفي مناجم مأل الحقل بجثث
اإلضراب احتجاجا على  االسباني، وعلى الخصوص الحادث الثاني نظرا لخصائصھ المیزة: أعلن العمال الجزائریون عایة الفاشیة في المغربمن طرف الد

 تھىاألوربیون، االشتراكیون والشیوعیون، التضامن معھم حدث اشتباك بین الطرفین ان تقاضیھم ألجرة أقل من أجرة رفاقھم الفرنسیین، ولما رفض العمال
 .بتدخل الجیش، مما أدى إلى سقوط عدد كبیر من القتلى

وسمح بمظاھرات  وأعطى اللجوء السیاسي للوطنیین الذین جاءوا ھاربین من الرباط والجزائر العاصمة، منذ بدایة ھذه األحداث شرع بیڭبیدیر في استغاللھا،
 وبدأت الصحافة الفاشیة حملة». إفریقیین-ضد القمع البربري للوطنیین الشمال«الفرنسي  میومیة لصالح االستقالل اإلسالمي، وقدم احتجاجا رسمیا للمقیم العا

 .بإطالق سراح قادتھا ومناضلیھا ضد أعمال السلطات الفرنسیة وقدَّمت تفاصیل حول الحركة الوطنیة وتضحیاتھا وطالبت
في كانون  من مستغانم، والمؤتمر التاسع للحزب الشیوعي الفرنسي الذي انعقد الوطنیین الجزائریین غیر أن أحسن حججھم الدعائیة قدمتھا لھم مجموعة من

 یلیانو، أذاعتھا اشبیلیا، یعبرون فیھا عن رغبتھم في أن ینتصر أنصار فرانكو، وبھذا األول/دیسمبر في أرلیس. فقد بعث األولون برسالة إلى الجنرال كیبو دي
توریز خطابا جاء مباشرة بعد االنفجارات الوطنیة التي علقنا  ما. والثاني [أي المؤتمر] حیث ألقى موریسالشكل سیحصل المغرب والجزائر على استقاللھ

ضد الفاشیة، فإن مصلحة الشعوب المستعمرة  لئن كانت المسألة الحاسمة راھنا ھي الكفاح الظافر«التالي من المسألة االستعماریة:  علیھا والذي اتخذ الموقف
موسولني أو ھتلر،  الموقف الذي قد یساعد المشاریع الفاشیة، ووضع الجزائر وتونس والمغرب مثال تحت ربقة مع الشعب الفرنسي ولیس فيتكمن في االتحاد 

 وسیع حقشروط ھذا االتحاد الحر واألخوي مع شعبنا فإن اإلصالحات التالیة ضروریة: ت أو جعلھا قاعدة للعملیات بالنسبة إلى الیابان العسكرتاري. ومن اجل
المنفعة االقتصادیة واالجتماعیة، بسط الحریات العامة والتشریع  ، نھج سیاسة األشغال الكبرى ذات»الوضعیة األھلیة«التصویت في الجزائر وحدف قانون 



ب أن تسمح على العكس بتالفي المتربول، یج المتربول لیشمل المناطق المستعمرة. إن ھذه اإلجراءات، ودون أن تؤدي إلى قطیعة مع االجتماعي القائم في
تحاول إثارة بعض  تُطلب [ھذه اإلصالحات] حتى ال نعطي خالل مدة اكبر الحجج الدیماغوجیة للفاشیة التي تفرقي نرفضھ ونُندد بھ. وباسم مصلحة فرنسا

 .«التطلیق فئات السكان األھلیین ضد بلدنا. إن الحق في الطالق ال یعني وجوب
والمغرب،  برامجھ اإلذاعیة التي احتج فیھا ضد الجرائم التي یرتكبھا االستعمار في الجزائر یضا من طرف كیبودي لیانوفي أحدوتمت تالوة ھذا النص أ

مصلحة دعایة المندوب السامي التي وزعت بالمغرب االسباني » شیوعیة-االستعمارو» ُمحمال مسؤولیة ذلك لبلوم وتوریز. ورددت صدى ھذه األطروحة
معاد للشیوعیة بوضوح. وال بد أن نأخذ بعین االعتبار أن  یر التي تتضمن ھذه الفقرة وفقرات أخرى من تدخل موریس توریز مصحوبة بتعلیقالمناش آالف

االسباني بھ في توجیھ الحزب الشیوعي  الفرنسي كان من بین رجال ستالین في اسبانیا الجمھوریة، وكان یلعب دورا ال یُستھان الكاتب العام للحزب الشیوعي
 .الستالینیة ساھرا على [احترام] األرثوذوكسیة

والجزائریین  حد أنھ صرح لصحفي بریطاني عشیة عید میالد المسیح: غن السكان األھلیین المغاربة إن الوضعیة على أحسن ما یرام بالنسبة إلى بیڭبیدیر إلى
 .«التي تتمتع بھا حمایتنا قابیةالموجودین تحت النفوذ الفرنسي یغبطون نظام الحریات السیاسیة والن

وشكرا. إن  إن اسبانیا ال تحجم عن مطاردة الحركة الوطنیة فقط، بل تقدم لھا ابتسامة«المغربیة:  كتب في الوحدة 1938وفي فاتح كانون الثاني/ینایر 
 القانونیة ینظر إلیھا مغاربة المنطقة الفرنسیة كما ینظر جائعواالجتماع والمساواة  االستقالل الذاتي اإلداري والرفع من االعتمادات وحریة الصحافة والكلمة

 .«إلى الندماء الجالسین إلى مائدة رائعة توجد فوقھا أحسن المأكوالت
لھم بد من  الثاني/ینایر إلى تشرین الثاني/نوفمبر شرع الفاشیون في الحد من الحریات التي لم یكن وھي مأكوالت سیتم سحبھا قبل نھایة السنة. فمنذ كانون

الوحدات المغربیة تقل. ولما غدا الجیش الجمھوري مھزوما في االبرو في  إعطائھا. وبقدر ما كان فرانكو یتقدم في السیطرة على األرض، كانت أھمیة
ي قضى على كل اإلصالحات الجنرال أِسْنسیُو الذ من الضروري مجاملة الریفیین. ولذلك أقال فرانكو بیڭبیدیر من منصبھ وعین في محلھ الخریف لم یعد

وتیرة التصفیة إلى حد أن  ، وعجل المندوب السامي1939وقت وجیز. وانتھت الحرب األھلیة في فاتح نیسان/ابریل  الدیمقراطیة التي أدخلت بالمغرب، في
إنھا  األحزاب وُحلت النقابات وأغلقت الصحف،اعتقاالت، تعذیبات، قادة منفیون الخ. ومنعت  :الریف كان في الصیف یعطي نفس المظھر الذي تقدمھ اسبانیا

من اسبانیا. إن شعبین مضطھدین قد ساعدا االضطھاد بتفرقتھما. وما  التي أھداھا فرانكو للذین ساعدوه على تشطیب الحریة» أحسن زھور حقل ورود السلم«
 .أن تكون مخالفة لما علیھ كان بإمكان النھایة

إن الریفیین » یومیاتھ لحرب اسبانیا، وھو مالحظ یقظ للحیاة السیاسیة آنذاك ومراسل البرافدا، كتب خائیل كلطسوف في، كتب می1936أیلول/سبتمبر  20وفي 
تبذیر  وقد كونوا تكتیكا جیدا إلطالق النار. إنھم یطلقون النار بدقة خارقة للعادة ودون رماة رائعون، كما ھو شأن كل القبائل الجبلیة التي كافحت ضد الغزاة،

المالك االسباني، یعمل خالل سنة وبعد ذلك یذھب إلى السوق وبكل النقود  الذخیرة. ویحكي عن الریفي خالل حروب المغرب أنھ ینزل إلى السھل ویعمل عند
ار دون أخطاء الضروري في ھذه الحاالت إطالق الن علیھا مقابل عملھ یشتري خرطوشة وبتلك الخرطوشة یقتل مستخدمھ. من الطبیعي أنھ من التي حصل

االمبریالیة االسبانیة الصغیرة  ویقومون بكل ما یُطلب منھم. آالف األشخاص، نفس األشخاص الذین أخضعتھم باألمس إنھم یقاتلون جیدا اآلن«الھدف. 
الذین یقاومون  اسبانیا، على أولئك ھذه االمبریالیة یخدمون أشرس أعدائھم، ویطلقون النار على عمال والجشعة للحدید والنار. ھم الیوم مخدوعون، بالسالح

 .امبریالیة بلدھم
األمیین.  وشرحت لي كیف تقوم ثقافتھا القدیمة بمقاومة الضغط الوحشي للجنراالت االسبانیین شبھ في تطوان، عرضت عليَّ القبائل آثارھا الفنیة 1931وفي »

 .المغرب مع النظام الجمھوري الجدید ة إلىوكانت تتحدث عن االرتقاء الوطني وعن اإلمكانیات التي ستبرز بالنسب
غ الفاشیون وتحولت اآلن بالد القبائل األبیة إلى باب خلفي لعسكر» ذلك البلد  برڭوس وروما إلى مطار عسكري احتیاطي لطائرات القصف األلمانیة. لقد مرَّ

لمراسلي الصحف األجنبیة، عندما یقع الحدیث عن المذابح وعن ووحشیتھم. و بكل المسؤولیة المتعلقة بقساوتھم» المورو«بالوحل ویلقون على كاھل 
الفاشیون ذلك، مخفضین صوتھم: إن ذلك من فعل المغاربة، فھم  الجماعیة رمیا بالرصاص وعن االنتھاكات وعن اغتیال األطفال، یُفسر الجنراالت اإلعدامات

 .التغلب علیھم، ولھم طبائع افریقیة قوم متوحشون ال یمكننا
 .للحرب عند قبائل الریف، تؤخذ اآلن بعین االعتبار لتبیان أنھم وحوش ودمویون صیحاتھم عندما ینطلقون للھجوم، وھي طریقة قدیمة وحتى»
 !ویرفعون بنادقھم إلى أعلى ویصیحون: ال تطلقوا النار، عاش الرفیق أزانیا ومثنى وأخیرا بدأ المغاربة یفھمون بعض الشيء. یتقدمون فرادى»
ضیعات  على ذلك شاب عربي معاد للفاشیة ھو مصطفى بن كاك، ویحث الریفیین على السیطرة على حاولة تكوین فیلق كامل بالذین ھربوا. وسیسھروتتم م»

 .الجنراالت المتمردین واللفیف األجنبي في المغرب
ھؤالء  الحماقة القتال وإراقة الدماء من اجل تقویة سلطةمن الفالحین الریفیین: ألیس من  ویكتب، أنھا أجود أراضي البالد وأخصبھا، وقد تم نزعھا»

 .اللصوص
أن المغاربة  یقولون اي شيء للمقاتلین عن حالة معنویات الریفیین المجندین. ویعتبر أعضاء الملیشیا والجمھوریون أنفسھم مسؤولون أیضا عن الكثیر. أنھم ال

تتبنى مواقف استعماریة. لماذا لم تعلن الجبھة الشعبیة  -مرموقة بشكل كبیر بما في ذلك أوساط–أعداء ال یمكن مصالحتھم. ومازالت األوساط المدریدیة 
 .«الذاتي، على األقل بنفس القدر الذي ھي علیھ مناطق وطنیة أخرى في اسبانیا؟ االستقالل

للمنظرین والقادة  قط، تلعب النظرة األوروبیة المركزیةالعظمى یُجیب عن ھذا السؤال، لكن جزئیا ف إن إخضاع الطبقة العاملة االسبانیة لمصالح الدول
 اإلطالق، بما فیھم لینین، بالمشاكل الخاصة للبلدان المستعمرة، ألنھ كان یبدو من ، لم یھتم المنظرون الماركسیون على1914الثوریین دورھا أیضا. فقبل 

كل من ماركس وانجلز أن القوة المحررة الرئیسیة ستكون ھي الحركة  ة التصنیع. واعتقدالبدیھي أن الثورة االشتراكیة یجب أن تنطلق من بلدان الغرب العالی
 12نفس ھذه األطروحة في رسالة موجھة إلى كاوتسكي في  واالشتراكیة للبلدان األوروبیة وھي التي ستُحرر المستعمرات. وعبر انجلز شخصیا عن العمالیة

 :1882أیلول/سبتمبر 
ھنا  إنھ بالضبط نفس الرأي الذي لھم بخصوص السیاسیة عموما: أي رأي البرجوازیة. ال وجود بخصوص السیاسیة االستعماریة، تسألوني عن رأي العمال

ولیمة االحتكار االنجلیزي للسوق العالمیة واالستعماریة. وفي رأیي إن  لحزب عمالي، یوجد فقط محافظون ورادیكالیون لیبرالیون، ویشارك العمال بمرح في
ستستقل كلھا. ومن جھة أخرى إن المستعمرات التي  -استرالیا،  كندا، جنوب افریقیا،–بمعنى الكلمة، اي البلدان التي یحتلھا سكان أوروبیون  تعمراتالمس

قودھا بأسرع ما یمكن نحو حالیا البرولیتاریا وت یجب أن تتكلف بھا -الھند، الجزائر والمستعمرات الھوالندیة والبرتغالیة واالسبانیة– یسكنھا سكان أھلیون
 .كل البلدان المتحضرة أوروبا وأمریكا الشمالیة، سیُعطي ذلك قوة عمالقة. وبنموذج كھذا، ال بد وان تتبعنا االستقالل. وبعد تحقیق إعادة تنظیم

ماركس:  على أوروبا االشتراكیة. وكتب تركز حول التأثیر الذي یمكن أن تمارسھ المستعمرات إن االنشغال الرئیسي لماركس وانجلز بخصوص المستعمرات
 األوروبیة] تبدو على األبواب، وستكتسي طابعا اشتراكیا منذ البدایة. لكن ألن یتم] إن المشكل العویص بالنسبة إلینا اآلن ھو التالي: إن الثورة في القارة«

 .«في منطقة أوسع بكثیر؟ صاعدة سحقھا في ھذه الزاویة التي ال تُعتبر ما دامت حركة المجتمع البرجوازي ما تزال
مغلفة  الثانیة في صفوف الحركة العمالیة. وبدافع إدوارد برنشتین عن مبادئ امبریالیة صرف لألممیة» االستعماریة-االشتراكیة«سادت  1914وإلى حدود 

ل الشعوب في نھایة االشتراكي الدیمقراطي األلماني نضاالت تحریر ك بلغة ماركسیة وإنسانیة. وكان موقف الحزب االشتراكي الدیمقراطي األلماني لصالح
القانون، ومن بینھا الشعوب االفریقیة التي تتعاطى  ، إال أنھ كان یُحدد الئحة من االستثناءات لھذاXIX كل الشعوب في نھایة القرن لصالح نضاالت تحریر

المتوحشین والبرابرة الذین یقاومون تغلغل  دعم«ین الستغاللھم. وفضال عن ذلك إن من حقھا االنقضاض على جیرانھا المسالم لتجارة العبید أو التي تعتبر أن
 .«الدنیا«الحضارات  لھا حقوق أكبر من حقوق» العلیا«وكان برنشتین یعتقد أن الحضارات ». رومانسیا الحضارة الرأسمالیة سیكون نوعا ما



أن یؤدي  لیس من الضروري«ني للھند أیضا، ألن الھنود عاجزون عن الخروج من حالة فقرھم: البریطا وأدى بھ ولعھ االستعماري إلى الدفاع عن االستعمار
 تمتعھم بالحیاة كما تم ذلك لحد اآلن. وباإلضافة إلى ذلك، یمكن االعتراف للمتوحشین احتالل البلدان االستوائیة من طرف األوروبیین إلى الضرر باألھلیین في

لقد صفق قائد األممیة الثانیة ھذا الغزو الروسي ». حقوق أسمى لونھا فقط. إن حضارة علیا یُمكنھا، عملیا، أن تلجأ إلىبحق مشروط على األرض التي یحت
» على ألمانیا أن تتضمن لنفسھا موقعا یجب«، وذھب إلى حد المطالبة أنھ »البوكسر«من اجل قمع الوطنیین  1900احتل بیكین في  والشمال أمریكي الذي

بالمستعمرات إال أنھ ادعى  وذات مرة ذھب إلى حد االعتراف بأن أضرارا قد لحقت». الحال في الصین مثال بمصالح ھامة حقا كما ھي«ق األمر عندما یتعل
 .[معھا [للمستعمرات بالفوائد التي تجلبھا االمبریالیة» معوضة بصراحة«أنھا 

إدارتھ من طرف  ى بلورة نظرة تقول إن االستعمار سیكون لھ مفعول تمدیني اكبر إذا تمتبراند، إل ووصل بعض تالمیذتھ مثل لدفیك كیسیل وڭیرھارد ھیلد
 سنفعل ذلك بشكل أفضل. وفي ایطالیا، صادق انطونیو لبریوال على الغزو العسكري للیبیا االشتراكیین. وكان شعار ھؤالء االشتراكیین االستعماریین ھو: نحن

األمم «قائد آخر ھو إنریكو كومادیني أطروحة تقول إن  وبلور». رابلس، االشتراكیة والتوسع االستعماريط«من طرف االیطالیین وذلك في مؤلفھ 
 .«األمم البلوتوقراطیة«االحتكار االستعماري الذي تملكھ  ألوروبا ستكسر» البرولیتاریة

 ال نوافق بشكل كامل على الظلم والعنف والنھب الذي یذھبنوعا أسمى من الحضارة. إننا  تمثل فرنسا في المغرب«وكان جوریس أكثر وضوحا: إذ قال 
تؤدي إلى «ویُدین في نفس الوقت مقاومة المغاربة المسلحة التي ». لألھلیین ضحیتھ األھلیون ألن االستعمار بالنسبة إلینا یكمن في اإلتیان بحضارة أسمى

للخلط بین حركة تمرد الشعوب المضطھدة «معارضتھ  ر تور، عبر لیون بلوم عنبمؤتم 1920وبعد سنوات، في ». القتلى في صفوف أبناء فرنسا كثیر من
 .«سیُفسد الصراع الطبقي ویُثیر الحرب العرقیة«الخلط  ، وھذا»وبین مھمة تحریر البرولیتاریا

) -االستعمار بتطور البلدان المتخلفة بواسطة تقوم أوروبا بمھمة تمدینیة بھدف التعجیل-المكشوف ( وتذبذبت مختلف مؤتمرات األممیة الثانیة بین االستعمار
علیھا تُحدد كمھمة تربیة المستعمرین لیصبحوا أكفاء لالستقالل. وكان ذلك  ومعاداة االستعمار بوحي موقف اخالقي وإنسانوي. وكانت المقررات المصادق

متفقین في عدم ادارك أو لُربما اإلدراك الجزئي جدا للظاھرة  ن كانااألغلبیة االستعماریة واألقلیة المعادیة لالستعمار. ومع ذلك فإن االتجاھی یُرضي
 .یجب أن تلعبھ الحقا في إستراتیجیة الثورة البرولیتاریة االستعماریة وللدور الذي

تساندھا بحزم  ھا، وانالبرولیتاریا الثوریة في الغرب، أن تجعل من قضیة الشعوب المضطھدة قضیت وطرح لینین بصرامة، مقابل ھذین الموقفین، أن على
 في القضاء على أسس االمبریالیة بشكل حاسم. وبالرغم من ذلك فإن المؤتمر األول وتعتبرھا جزءا ھاما جدا من الثورة االشتراكیة العالمیة وعامال یساھم

ثورة االشتراكیة في المتربوالت. وجرت في المؤتمر بشكل متواقت مع ال لألممیة الثالثة قد اعتبر أن تحریر الشعوب المستعمرة، ال یمكن أن یتم إال بعد أو
الثوریة في البلدان المتأخرة والمضطھدة من طرف  وفي مؤتمر شعوب الشرق أول مناقشة كبرى حول المشاكل اإلستراتیجیة والتكتیكیة للحركة الثاني والثالث

 .الرأسمالیة األوروبیة
 وسجالت حادة مع الشیوعي الھندي ُروْي أساسا ومع مندوبین–الشرق الذي انعقد في باكو  مندوبا في مؤتمر شعوب 1823حضر –ووسط نقاشات كبرى 

الدرجة األولى في المسلسل الثوري العالمي، ولم تخضع بعھد  آخرین عن البلدان المستعمرة، أعطت األممیة الثالثة لنضال الشعوب المستعمرة دورا من
األحزاب الشیوعیة بعدم تثمین أھمیة  صار البرولیتاریا. غیر أن ذلك كان في النظریة فقط إذ اتھم ھوشي منھالمستعمرات النت إمكانیة انتصار الثورة في

والفرنسیون وانتم أیضا یا رفاق  ووسائل تحقیق الثورة، وعند تھیئ خطتكم الحربیة، انتم أیھا الرفاق االنجلیز عند مناقشتھ إمكانیة«النضال المعادي لالستعمار 
 «!اإلستراتیجیة الھامة. ومن تم علي أن أصرخ بكل قواي: حذار ألخرى، تغیب عن بالكم كلیة ھذه النقطةالبلدان ا

حزبنا یحتقر  یمكننا أن نقدم أفعاال تتجاوز الخیال وتدفع إلى االعتقاد أن«الفرنسي وھو عضو فیھ  وفي المؤتمر الخامس ندد ھوشي منھ بالحزب الشیوعي
 .«المستعمراتبشكل منھجي كل ما یتعلق ب

واحدة عن  األممیة الشیوعیة، مادحة مآثر المالكم السنغالي سیكسر لكن دون أن تقول ولو عبارة وذكر سلسلة أخطاء لومانیتي، التي تخلت عن نشر توجیھات
 أن تتھم، ولو قلیال، بالفالح الھند للطیران بین باریس وسایغون لكن دون برولیتاریا دكار، ومثنیة على الطیار بیلوتي دورسي الذي حطم الرقم القیاسي

 ...الصیني
ستالین اختفى  السیاسة األكثر مالءمة ألن تنھج تجاه الشعوب المستعمرة. ومع وفاة لینین وصعود مادام لینین على قید الحیاة، كان من الممكن النقاش حول

ھو ذلك الذي طرح من طرف سلطان غلییف القائد البلشفي لجمھوریة التتریة كبیر  المشكل ألنھ تكفل باإلبادة الجسدیة للذین كانوا یطرحونھ. وآخر سجال
 .1920في  المؤسسة

 :ھي وقد حلل، من الناحیة النظریة، ثالث قضایا أساسیة
 رأسمالي، إسالمي ما قبل تكییف النظام االشتراكي مع مجتمع-1
 دور اإلسالم في العالم االشتراكي،-2
 .األممیة الشیوعیة ستراتیجیة العامةموقع العالم المستعمر في اإل-3

المسلمین  ، خاطب لینین1917عن تعددیة نماذج بناء مجتمع اشتراكي. ومنذ تشرین الثاني/نوفمبر  وبصدد الجمھوریة اإلسالمیة التتریة، یتحدث سلطان غلییف
ا، وذلك حقكم ویجب أن تكونوا السادة في بالدكم وعلیكم أن تنظموا یمكن خرقھ إن معتقاتكم وتقالیدكم ومؤسساتكم وثقافتكم الوطنیة حرة، وال«الروس قائال: 

 .«حسب تطلعاتكم الخاصة حیاتكم
للبلد، كان سلطان  بناء االشتراكیة في الجمھوریة التتریة. واستنادا إلى البنیة الفالحیة والفیودالیة كان تطبیق ھذه السیاسة یخلق مشاكل عویصة بالنسبة إلى

 .للعمل لھا أیة قیمة نظرا النعدام طبقة عاملة تتیرة، إنھا نظریات مبلورة في مكتب فكرة االعتماد على البرولیتاریا المحلیة لیست غلییف یدافع على أن
للقادة. ثم إن  حقیقیة انطالقا من الحركة النقابیة، فیجب أن یتم ھذا التكوین انطالقا من الجیش وھو مدرسة ومادام من غیر الممكن انجاز تكوین األطر القیادیة

التصور یُعبر  حتى بالنسبة إلى الطبقات العاملة للبلدان الرأسمالیة المتطورة، إن ھذا» من الخارج» التصور اللینیني القائل إن االشتراكیة العلمیة یجب إدخالھا
 .قیقھ في البلدان المتطورة اقتصادیاالممكن تح» النموذج«عمیق  عنة نفسھ في البلدان الفیودالیة تحت أشكال مختلفة بالضرورة تغیر بشكل

مآلھا  ككل األدیان األخرى«العالم االشتراكي. كان سلطان غلییف ملحدا مقتنعا بأن اإلسالم  والمشكل الثاني حسب سلطان غلییف ھو دور اإلسالم في
أسالیب «وتدافع دراستھ األساسیة حول ھذه القضایا ». والفكري للمسلمین السبب األول في التأخر الثقافي«وان نزعة المحافظة الدینیة ھي » االضمحالل

عن أطروحتین أساسیتین، تتعلق إحداھما بالطبیعة  (1921(كراس نشر في موسكو من طرف مفوضیة القومیات في » المعادیة للدین في وسط مسلم الدعایة
األطروحة األخرى بالتطور األخیر لإلسالم  الدینیة. وتتعلق-العناصر األخالقیة السیاسیة بالنسبة إلى-العناصر االجتماعیة الباطنیة للدیانة اإلسالمیة: أولویة

تفرض علینا عدة أسباب  وھكذا، یقول سلطان غلییف،«أنصار كولشاك: » المالة البیض«أنصار السلطة السوفیاتیة و «المالة الحمر«ویتم فیھا التمییز بین 
یتعاطون  كان المناضلون البالشفة غیر المسلمین، الجاھلین للعقلیة الخاصة لھؤالء السكان، ، بینما»مسلمینتطبیق أسالیب خاصة للنضال المعادي للدین مع ال

 .األخیرة وتنجح في دفعھا إلى التمرد على السلطة السوفیاتیة ألسباب لیست طبقیة لدعایة لیس من شأنھا فقط أن ال تتسرب وسط الجماھیر، بل كانت تھین ھذه
اتجاه وطني » بأنھا«بأنھا » السلطانغلییفة«باعتباره خطا خطیرا. ووصف ستالین » األممیة نحو الغرب التوجھ القسري للثورة االشتراكیة«وأخیرا شھَّر بـ

 .«ثورةنشاطھ التكتُلي، المعادي للحزب والمعادي لل«الشاقة في سیبریا لقاء  وبرر اعتقال سلطان غلییف والحكم علیھ بعشر سنوات من األعمال» وتحریفي
الغزو األلماني  كبیر إلى حد أن العدید من التتر التحقوا بوحدات الجیش النازي لمحاربة الروس إبان لقد اختفى رجل واستمرت المشكلة قائمة. مشكلة ذات حجم

 تتریة وحكم بالنفي إلى سیبیریا على، الجمھوریة ال1946حزیران/یونیو  26المؤرخ بـ  [لروسیا]. وعندما انتھت الحرب ألغي قرار مجلس السوفیات األعلى،
انخرطوا، بتحریض من العمالء األلمان، في وحدات المتطوعین التي  العدید من التتر في كریمیا«تتري. وبعد یومین شرحت البرافدا أن  200000أزید من 



 .«ؤالءھ وحاربوا إلى جانبھم ضد الجیش األحمر. ولم تعارض جماھیر السكان خونة الوطن شكلھا األلمان
لالستعمار  كانت كتابة األممیة الثالثة تضغط بھ على األحزاب الشیوعیة لتكون التوجیھات المعادیة وبقدر ما كان ستالین یتقوى في السلطة كان اإللحاح الذي

 غلى اندثاره نھائیا. إن مصالح االتحاد النازیة وقوة االمبریالیة األلمانیة شیئا أكثر من مجرد شعارات، كان ھذا اإللحاح یسیر نحو االندثار. وأدى بروز
الثانیة، قد اقبرا نھائیا معاداة االستعمار كممارسة عملیة. إن اللینینیة، في  السوفیاتي مضافة إلى ثقل التقلید االستعماري الطویل للحركة العمالیة، إرث األممیة

كان مناضلو الشبیبة الشیوعیة في المستعمرات قلیلین بما فیھ الكفایة  ثة، ونتیجة لذلك،المسألة وفي غیرھا، قد وِضعَْت جانبا من طرف قادة األممیة الثال ھذه
األخیرین جزء كبیر من فرنسي الجزائر والمغرب  في افریقیا، ومن بین ھؤالء 5000في آسیا و 22000وحسب فرناندو كلودین كان عددھم  .باستثناء الصین

 .ریقیااف وعمال بیض من بالد المیز العنصري جنوب
أھم تنظیم  یحق التساؤل ھل كانوا حقا شیوعیین بالمعنى اللینیني لھذا المفھوم. وقبل سنوات كان ومع االحترام الضروري ألعضاء، األحزاب الشیوعیة ھؤالء

مكن وصفھ بحق بالخطاب الفرنسي. وقد بلور ونشر ھذا التنظیم تصریحا ی شیوعي في كل افریقیا ھو تنظیم سیدي بلعباس المؤطر في الحزب الشیوعي
 -بتعبیر شبھ ماركسي–الشیوعي، یُقدمون القالب النظري  إن المستعمرین الفرنسیین بسدي بلعباس المنخرطین في الحزب». شیوعیة-لالستعمارو» القدسي

 :القال عن االستغالل االمبریالي إن لم تدعمھ بشكل مكشوف لممارسة سیاسیة تتغاضى على
قادرة  للتطور االجتماعي والثقافي واألخالقي الضروري لألشخاص من اجل تكوین دولة مستقلة یا، ھم في اغلبھم عرب غیر قابلینإن أھلیي شمال افریق-1

 .على بلوغ الكمال الشیوعي
قادرة  ن دولة مستقلةللتطور االجتماعي والثقافي واألخالقي الضروري لألشخاص من اجل تكوی إن أھلیي شمال افریقیا، ھم في اغلبھم عرب غیر قابلین-1

 .على بلوغ الكمال الشیوعي
 .والعمال القادرین على استغالل األرض وباطن األرض الشمال افریقیة وحیث إنھم ال یتوفرون ال على التقنیین وال على أدوات-2
 .یین ورؤساء استغاللھم القرويأبناء دینھم البرجوازیون ومن طرف رؤسائھم الدین وحیث إن البرولیتاریین مستغلون على الخصوص من طرف-3
األسباب، فإن الفرع  استقاللھم من اجل نھج سیاسة فیودالیة تجاه الجماھیر الفالحیة األھلیة. لھذه وحیث أن البرجوازیین الوطنیین ھم الذین سیستفیدون من-4

 .«ثمرة للثورة المتربولیة لشمال افریقیا لن یكون إال الشیوعي لسیدي بلعباس یعتبر أن تحریر البرولیتاریا األھلیة
التي  ولذلك تكبدت الحركة الثوریة اكبر ھزائمھا في القرة االفریقیة. إن تجاوز المصطلحات .وبقیت المشاكل الثالث التي عرضھا سلطان غلییف بدون حل

لى التخلي عن لعنة متحجرة وجامدة ھما الخالصتان مختلفة، باإلضافة إ انبثقت من التجربة األوروبیة والتي تدل على ظواھر اجتماعیة وثقافیة واقتصادیة
 .العشرین ، واللتان ما زالتا تحتفظان بكل قیمتھما في الثلث األخیر من القرن»السلطانغلییفیة» اللتان تبرزان من

 
 

 الجالء: الخامس الفصل

 ھذا یطرحھ الذي التناقض إن. اإلسبانیة -الفرنسیة اإلمبریالیة مكافحة عن الكف دون أللمانیا معادیا سیاسیا موقفا الوطنیون التزم الثانیة العالمیة الحرب خالل
 البرامج فعال بشكل تساعدھم وكانت. القبائل صفوف في نیةالوط والدعایة التنظیمي وبالعمل السیاسیة التوعیة بعمل باالكتفاء طرفھم من حل قد الموقف،
 الشعوب توعیة في كبیر بشكل مساھمة الشعوب، بین والمساواة اإلنسان حریة لصالح نداءاتھا ضاعفت التي وموسكو وواشنطن لندن إلذاعة الیومیة

 . المستعمرة

 قائمة وإن. السوفیاتي واالتحاد األنكلوسكسونیة اإلمبریالیة سیكتسحون النازیین أن دھاالعتقا اإلمبریالیة أحالمھا عن مدرید حكومة أعلنت الوقت، نفس وفي
 االستعمار جالء: واضحا ھدفا تحدد كستیال مریا وفرناندو أرلیسا میرادي خوسي الفاشیون المأجورین الكتاب حررھا التي" إسبانیا مطالب الترابیة؛ مطالبنا

 -بمھمة قسري بشكل یطالب وإنما بالمغرب یطالب ال وطننا أن مرتفع بصوت نعلن أن یمكننا ثم من" إذن. مكانھ یناإلسبانی وحلول المغرب عن الفرنسي
 فإن ولذلك،". واحدا مغربا تساعد واحدة إسبانیا: "قائلین وحار نبیل بإیمان نطرحھا أن یمكننا التي المھمة تلك السلطان، إمبراطوریة في -جدا سامیة مھمة

 :الحلفاء ضد الحرب لتدخل اإلسبانیة الحكومة شروط تحدد ،1940 غشت 8 في ھتلر إلى ستوھر بمدرید األلماني السفیر بھا بعث يالت المذكرة

 اإلمبریالیة كانت( وھران منطقة إسبانیا، أغلبیة وتسكنھ تستعمره الذي الجزائر من والجزء الفرنسي والمغرب طارق جبل حول الوطنیة المطالب تحقیق -1
 : أجزاء ثالثة إلى الجزائر تقسیم في تفكر الجرمانیة -یطالیةاإل

 إلسبانیا؛ وھران أراضي ستشمل التي الثالثة والمنطقة إلیطالیا تعود قسنطینة ومنطقة فیشي، حكومة أیدي بین تبقى العاصمة الجزائر منطقة

 وإیفني؛ الصحراء مناطق توسیع -2

 .اإلسبانیة غینیا توسیع -3

 االستعمار اضطر التي لطنجة المؤقت االحتالل من أبعد الممارسة في تذھب لم اإلسبانیة، للرجعیة استعماري برنامج آخر وھي المطالب من الرزمة ھذه إن
 .إفریقیا شمال في الحلفاء نزل عندما 1942 نوفمبر في عنھا الجالء إلى اإلسباني

 على طرحت قد الحرب، ونھایة ،1944 ینایر في االستقالل ووثیقة ،1943 دیسمبر في بأنفا روزفلت األمریكي بالرئیس الخامس محمد السلطان لقاء إن
 أكد السوفیاتي االتحاد أن ذلك. الوطنیین مطامح إلى بالنسبة أكثر مناسبة ظروف في اآلن جاء الطرح ذلك أن إال المغرب؛ استقالل مسألة جدید من البساط
 الفیتنامیون وضاعف السیاسیة، السلطة استالم وشك على والصینیون الشیوعیون كان حین في الرأسمالي، غیر الطریق نھجت الشرقیة أوروبا ودول قوتھ،

 على) الجزائر( سطیف أحداث لكن. قاتلة بجروح أصیب الذي االستعمار ضد ھجوماتھم والكوریون والجزائریون والسوریون والملغاشیون واألندونیسیون
 . مقتضب بشكل األحداث بھذه ولنذكر. المغاربة على عمیق وقع لھا كان التي ھي الخصوص

 من السوق إلى جاؤوا وتجار فالحون أغلبھم المعتاد من أكثر شخص 15000 فیھ سطیف مدینة تأوي األسبوعي السوق یوم وھو 1945 ماي 8 الثالثاء في
 بإطالق سیأمر وإال الدیمقراطیة بالمطالب االكتفاء علیھم أن وضوحب قسنطینة شرطة قائد وحذرھم بالتظاھر، للوطنیین رخص الیوم، ذلك عشیة. أبعد أماكن
 . الجزائریة والخضراء البیضاء الرایة رفعوا إذا المتظاھرین على النار



 ائریةالجز بالرایة بمتر ألف حوالي المظاھرة وقطعت. بالبولیس محاطة وكانت المدینة وسط نحو واتجھت المسجد قرب الكار ضواحي في المظاھرة بدأت
 أحد ید من الوطنیة الرایة ینزع أن] الشرطة[ عمید حاول المدینة قلب في ،"فرنس دي كافي الكران" من مقربة على لكن. الدركیون یتدخل ولم مرفوعة

 . التمرد بدأ عندئذ جرحى، وعدة قتیل وسقط النار، الشرطي وأطلق قاوم المناضل لكن. المتظاھرین

 انسحب وعندما. والجرحى القتلى من العدید وسقط المتظاھرین، على النار الجیش، طرف من مدعومة الشرطة، وأطلقت األوروبیین، المتظاھرون طارد
 .التمرد ذلك خالل فرنسیا 112 ومات. بسطیف المحیطة والقرى البوادي إلى التمرد امتد وبذلك حدث ما للقبائل حكوا المدینة من" الفالكة"

 إن. دیفال الجنرال قیادة تحت سطیف مدینة احتل الذي الفرنسي الجیش بھ قام الذي الشرس القمع ضحیة ذھبوا قد جزائري 40.000 من أكثر فإن وبالمقابل،
 -)المرسى وواد تكیتونت قرى ثروان دیكي الطرادة قصف( -الحربیة والبواخر والطائرات الدبابات بمساعدة الفرنسیین والمعمرین والسنیغالیین اللفیف جنود

 الحزب وأعلن" فاشیة مؤامرة"لـ نتیجة أنھا على األحداث الفرنسیة الحكومة وقدمت. للعربي حقیقیة قنص عملیة في وشرعوا الجزائریین على اانقضو
 استفزازا"و" اشیةف مؤامرة" باعتبارھا باالنتفاضة فیھ یندد الذي المركزیة اللجنة بیان في بالقمع وطالب دافع بل الحكومة؛ في وزراء لھ وكان نفسھ؛ الشیوعي

 الذین والعمالء التمرد منظمي معاقبة وباستعجال، الضروري،" من: المركزیة اللجنة بیان یقول وبصرامة، فورا قمعھا ویجب ،"ھتلیریین عمالء] تدبیر من[
 اتخذه الذي الموقف نفس توریز ریسمو اتخذ الفرنسي الشیوعي للحزب العاشر المؤتمر بمناسبة بشھر، ذلك وبعد". سریع وبشكل شفقة بدون لھ، حضروا

 شاركوا الذین الجزائریون والضباط الجنود" السالح من یجرد أن واقترح علیھم، وافترى الوطنیین وھدد وطنیة لیست التي المطالب قبل حیث قسنطینة والي
 . الثانیة العالمیة الحرب في

 أول ذلك كان اإلسبانیة الحمایة وفي. المغرب منطقتي في والتضامن االحتجاج من ةقوی حركة اندلعت الجماعي االغتیال ھذا تفاصیل عرفت ما وبمجرد
 وخالل. اإلسباني والجیش البولیس طرف من بعنف قمعھا تم ومظاھرات أعمال عدة تطوان وشھدت. األھلیة حربنا نھایة منذ للوطنیین وعلني جدید ظھور

 السیاسیة الھجرة توقیف في رغباتھا عن تعبر األخیرة ھذه كانت الریفیة، الجماھیر لدى سطیف بحةمذ أثارتھ الذي السخط إلى باإلضافة المظاھرات، ھذه
 المساعدة تكون ال أن تطالب كانت كما فریال، الجنرال السامي المندوب بھ یقوم الذي الجدد اإلسبانیین المعمرین لفائدة األراضي نزع وتوقیف الفاشیة

 البالد وتھیئ مؤقتة وطنیة حكومة وتكوین العامة الحریات بإقامة المطالبة وكانت. المغربیة المیزانیة حساب على الكاثولیكیة ةللكنیس] تقدم التي[ االقتصادیة
 اهاتج في سطیف غزو استغالل السامي، المندوب من بإیعاز اإلسبانیة، االستعماریة الصحافة حاولت. األعمال لھذه المعبئة األخرى الشعارات ھي لالستقالل،

 الوطنیین، صفوف في تأثیر أي لھ یكن فلم خاطئ، غیر ذلك یكن لم وإن. حدث فیما المسؤولیة من جزء والشیوعیین لالشتراكیین محملة للدیمقراطیة معاد
 بین التناقضات من تفادةاالس واستحالة السابقة، التجربة إن. جدیدة إغراء محاولة موضوع أنھم وأدركوا بالفرانكاویة" غرامھم" محنة من استفادوا الذین

 ،1946 فبرایر في شھور، وبعد. مدو بشكل -االستعمار عن الحازم المدافع -فریال مشروعات فشل إلى أدت العالم، في وقعت التي والتغییرات اإلسبانیین،
 العربیة الدول ورؤساء ملوك مؤتمر إلى مالي،الش المغرب في الوضعیة حول وتقاریر، مالحظات سلم الخلیفیة المنطقة من بوفد القاھرة إلى الوطنیون بعث
 الحمایة، أنحاء كل في سلمیة مظاھرة الوطنیون نظم غشت، 25 في تطوان إلى عودتھم ولدى. العربیة الجامعة مجلس وإلى بلودان، مؤتمر وإلى أنشاس، في

 إلى أدى مما العسكریة السلطات وتدخلت. اإلسباني البولیس طرف من اعتقالھما لتالفي الفاسي، محمد وسیدي عیاد بن محمد سیدي للمندوبین مساندة
 النتائج من فریال وحذرت اإلسباني الجیش موقف ضد -أوبریت حكومة مجرد تبق لم التي -الخلیفة حكومة واحتجت. المغاربة وبین بینھا عنیفة اصطدامات

 الطیب األستاذ العام كاتبھ بقیادة وفدا اإلصالح، حزب الشمال، منطقة في حزب أھم أرسل 1946 سبتمبر وفي. القوة استعمال إلیھا یؤدي قد التي الخطیرة
 المطالبة أجل من برامجھما توحید على واتفقوا االستقالل، لحزب األعلى المجلس مع مشتركا اجتماعا عقد الخامس، بمحمد لقائھ وبعد. الرباط إلى بنونة

 تطوان إلى عودتھ ولدى. الخلیفیة المنطقة في فریال ینھجھا التي الخداع لسیاسة الرسمي والرفض ریفالش العلوي العرش ظل في البالد ووحدة باالستقالل
 بشمل العمل وقرروا هللا، عاھدوا قد الجنوب في االستقالل وحزب الشمال في اإلصالح حزب" أن المندوبین، أھم وھو بوضوح، الطریس الخالق عبد صرح

 .بدیال البالد ووحدة استقالل عن یقبلوا ال بأن الھدف، ھذا تحقیق أجل من مشترك،

 حزب توجھات مع اإلصالح حزب توجھات تتوحد أن لذلك وجب والخلیفة، السلطان بین وال المغرب وشمال جنوب بین الختالفات وجود ال أنھ بما وھكذا
 ".االستقالل

 من وعدد الخلیفة أمام استقبال حفل في خطابا ألقى إسالمي، عید فبمناسبة. المأل امأم عرضھ تقدیم فریال قرر الوطنیة، للحركة الجدیدة النشاطات ھذه إثر على
 الحین، في وھناك. الجدیدة الوزارات بعض إحداث إلى یرمي علیھ للمصادقة إصالحات مشروع للخلیفة، سیقدم أنھ الخطاب ذلك في وأعلن المغاربة، األعیان

 بأن مقتنعون المغاربة أن كما انتھت، بالوزارات االنبھار مرحلة ألن حكومة، أیة في الدخول لقبول ینمستعد غیر الوطنیین أن مؤكدا وطني ممثل رد
 الوطنیة] الحركة[ تضامن مؤكدا االتجاه نفس في نشرة االستقالل حزب أصدر أیام، وبعد. اإلسباني االستعمار لفائدة خداع سوى لیس الحمایة إصالحات

 االستعماریة للحكومات" المعسولة العبارات"بـ االنبھار من مواطنیھ ومحذرا تحقیقھا، أجل من عملھا أسالیب وفي مطالبھا في والجنوب الشمال في المغربیة
 الوحدة" ،1938 إلى 1936 الحریات لفترة كمخلفات بقیتا اللتین الوحیدتین المغربیتین، الجریدتین وأوقف بالقوة، الرفض ھذا على فریال ورد. ومدرید لباریس

 . بالوطنیین صلة أدنى لھ كانت من كل عملھ من وطرد واالعتقال التفتیش بعملیات وقام اإلصالح، حزب حال لسان" الحریة"و ،"المغربیة

 بإلغاء المذكرة في الوطنیون ویطالب العربیة، الجامعة كتابة إلى المذكرة نفس من وبنسخ المتحدة لألمم العامة الكتابة إلى بمذكرة الوطنیون بعث ھذا، كل أمام
 . االستقالل وإعالن الحمایة

 .بالقاھرة انعقد الذي العربي للمغرب الھام المؤتمر بعد جاءت والتي 1948 وفبرایر لینایر المأساویة األحداث انفجرت أن إلى تصاعد في التوتر واستمر

 عام مؤتمر عقد على العربیة الجامعة مع اتفقوا لذلك. جھودھم تنسیق ضرورة علیھم طرح والمغاربة والجزائریین التونسیین للوطنیین المتصاعد النضال إن
. التحریر قضیة لخدمة المناسب بالشكل العربي العالم تضامن وإعالن نشاطاتھم تداخل أجل من الوسائل أنجع عن والبحث العربي المغرب قضایا لدراسة
 :استثنائیة اھمیة تكتسي اتفاقات على المصادقة تمت ھاوخالل ،1947 فبرایر 22 إلى 15 من أسبوعا المؤتمر أشغال ودامت

 الجزائر؛ في لفرنسا حق بأي االعتراف وعدم ومراكش، تونس على المفروضتین الحمایة معاھدتي بطالن -1



 البالد؛ استقالل بإعالن الوطنیة والھیئات المغربیة الحكومات مطالبة -2

 كلھا؛ مغربال بالد عن األجنبیة القوات بجالء المطالبة -3

 أشكالھ؛ من شكل أي في الفرنسي االتحاد إلى االنضمام رفض -4

 أقطار جمیع في حداد أیام) مارس 30( المغرب على الحمایة وفرض) مایو 12( تونس على الحمایة وفرض) یونیو 5( الجزائر احتالل أیام اعتبار -5
 المغرب؛

 .والجالء االستقالل لتحقیق والخارج الداخل في الكفاح تعزیز -6

 :التالیة القرارات فیھ اتخذت وقد المغرب بالد في الوطنیة الحركات تنسیق لموضوع ذلك بعد المؤتمر وعرض

 منھا؛ وطنیة جبھة بتكوین أو واحد حزب في باندماجھا إما قطر كل داخل الوطنیة األحزاب بین االتفاق -1

 :یأتي بما ذلك بتحقیق المؤتمر ویوصي ثةالثال األقطار في الوطنیة الحركات بین الروابط إحكام -2

 والجالء التام االستقالل ھي واحدة غایة على االتفاق -أ

 .مشترك لكفاح العمل وتنیسق الخطط توحید مھمتھا الوطنیة الحركات رجال من دائمة لجنة تكوین -ب

 قومیا توجیھا وتوجیھھا ةثالثال األقطار في واالقتصادیة واالجتماعیة العمالیة المنظمات توحید على العمل -ج

 .منھا قطر أي في زماتاأل حدوث عند واحدة جبھة الثالثة األقطار وقوف ضرورة -4

 :العربیة للجامعة التالیة المطالب رفعت بعد وفیما

 ممثلین تعیین مع األقطار، ھذه استقالل وتقریر الجزائر، احتالل شرعیة عدم وإعالن ومراكش، تونس على المفروضتین الحمایة معاھدتي بطالن بإعالن -1
 .الجامعة مجلس في عنھا

 .الكامل استقاللھا تحقیق على المغرب أقطار لمساعدة وسائل من الجامعة لدى ما كل واستعمال الدولیة، الھیئات على المغربیة القضیة بعرض -2

 .المغرب أقطار إلى تحقیق لجنة بإرسال -3

 .المشتركة العربیة للدول ربيالع المغرب أقطار في ممثلین بتعیین -4

 المغاربة الطلبة مشكالت وحل المغرب، بالد كامل في العربیة الثقافة نشر على بالعمل ومطالبتھا العربیة، الجامعة على بالمغرب الثقافیة الحالة عرض -5
 .ونھایالق التي العقبات وتذلیل العربیة، المعاھد في دراستھم إتمام بقصد المشرق إلى یلجأون الذین

 : التالیة النقط على المصادقة وتمت بالمغرب، الخاصة، المشاكل المؤتمر عرض ثم

 المتحدة األمم ھیئة قررتھ ما كل االستعماریة، بسیاستھما خالفتا وإسبانیا فرنسا أن كیف الصحیحة، باألسانید فیھا یبین العربیة، الدول إحدى إلى مذكرة رفع -1
 .المتحدة األمم ھیئة إلى القضیة رفع منھا ویطالب والشعوب، مملأل وحقوق علیا ومثل مقاصد من

 من ومنعھ وحریاتھ المغربي الشعب حقوق على وإسبانیا فرنسا اعتداء فیھا تشرح المتحدة، األمم ھیئة إلى مذكرة المغربیة السیاسیة الھیئات ترفع أن -2
 . ممالك من المتحدة األمم ھیئة میثاق في قرر ما تناقض التي الدولتین ھاتین أعمال في للتحقیق لجنة بإرسال تطالب وأن. مصیره تقریر في حقھ استعمال

 اإلنسان حقوق على وإسبانیا فرنسا اعتدت كیف فیھا تشرح. اإلنسان وحقوق واالجتماع االقتصاد مجلس إلى المغربیة السیاسیة الھیئات من مذكرات إرسال -3
 .للتحقیق المغرب لجنة وإرسال الھیئة إلى المسائل ھذه رفع وتطلب واالجتماعي االقتصادي یانھك وحطمتا العربي لمغرب فیا األساسیة

 بأن وطالب لي ترینك المتحدة لألمم العام الكاتب إلى مذكرة اإلسبانیة، المنطقة وطنیي ممثل بنونة المھدي ھو مغربي، مندوب قدم السنة، نفس صیف وفي
 سفیر أسنار، منویل وطلب. المتحدة األمم في األعضاء الدول مع الفرانكاویة إسبانیا عالقات ستناقش التي السیاسیة جنةالل أمام نظره وجھة بعرض لھ یسمح

 اإلسبانیة الحكومة تقدم أن شریطة باإلیجاب ذلك على المغربي القائد والد. بمدرید یتصل حتى أخرى بمساعي القیام عدم بنونة األستاذ من بواشنطن، فرانكو
 : التالیة طواتبالخ

 الخلیفیة للمنطقة الفوري االستقالل تعلن وأن الخلیفیة؛ والمنطقة وطنجة وطنجة الفرنسي المغرب تضم مستقلة مغربیة دولة قیام تساند أنھا إسبانیا تعلن أن -1
 أول؛ كإجراء

 السیاسین؛ والسجناء المعتقلین كل على شامال عفوا تصدر أن -2



 .الھداف ھذه تحقیق أجل من الخلیفة مع اشرةمب مفاوضات في تشرع أن -3

 الرفض ھذا وأمام". السیاسیین المعتقلین" مفھوم معنى وحول الوطنیین مطالب حول األسئلة من مجموعة تلقى وكجواب فرانكو، إلى بالمطالب أسنار وبعث
 الوقت ذلك في مھتم المعسكرین من أحد ال أن یبدو كان العربي، العالم خارج لكن. فرانسیسكو سان في الوفود مختلف مع مباحثاتھ بنونة تابع بالتھرب، المقنع

 . المستعمرة الشعوب ینتظر الذي بالمصیر

 متجاھال العام، باألمن المرتبطة القضایا في الفصل عن المخزن بموجبھ یبعد قرار بواسطة األھلي القضاء مھزلة إنھاء فریال قرر أكثر، القمع ولتسھیل
 الحركة لمعاقبة لھم تعطى التي التوجیھات تنفیذ یعارضون كانوا الذین المغاربة الموظفین في الثقة فقد لنھ وذلك الحكومة؛ تلك أمام تلزمھ التي المعاھدات

 . الوطنیة

 . العام باألمن بالمس یرتبط ما كل في الفصل صالحیة لھا التي الوحیدة ھي اإلسبانیة المحاكم كل أصبحت الجدید القرار ومع

 بیننا اصطدام إلى محالة ال وستؤدي جدا خطیرة اإلسبانیون علیھا أقدم التي الخطوة ھذه إن: "التالیة العبارات في یتلخص تحذیرا اإلصالح حزب رحویش
 على إسبانیا اعتدت الطریقة وبھذه. اإلسبانیة المراقبة لسلطات العام األمن مھمة أسندت لما تام بشكل المغربیة الحكومة ألغت قد اإلسبانیة السلطات إن. وبینھم
 ".المنطقة في مستمرة حرب. الفاشیة العسكریة المحاكم رحمة تحت المغاربة ووضعت اإلسالمي، القضاء

 الحق االستعماري للبولیس الثالث الفصل ویخول. اإلسبانیة للشرطة مھمتھا ویسند المغربیة الشرطة یلغي القرار من الثاني الفصل ألن یبالغون ال إنھم
 لم التي الحمایة لمعاھدة سافرا خرقا ذلك ویشكل. السامي المندوب من مباشرة أوامر ستتلقى الشرطة أن السادس الفصل ویحدد المنازل؛ تفتیش في الالمشروط

 .اإلسباني للبولیس عسكریا طابعا الثامن الفصل ویعطي. المراقبة حق إال إلسبانیا تخول

 .اإلسباني العسكري للقضاء العام المن قضایا في النظر صالحیة أعطیت وبذلك

 المجتمعین األعیان، من لجنة كانت بینما ساعة، 24 لمدة بإضراب مشلولة تطوان وبقیت. السخط من موجة المغرب شمال كل اجتاحت النبأ عرف ما وفور
 الخالق عبد واألستاذین المتحدة األمم من بنونة المھدي ستاذاأل عودة تنتظر كانت الوقت نفس وفي. القانون ذلك بإلغاء یطالب بیانا تحرر الكبیر، المسجد في

 مدھشا المغربي الشعب فعل رد كان فریال، طرف من الحمایة منطقة دخول من منعھم نبأ وأمام. بالقاھرة العربي المغرب مؤتمر من عبود بن ومحمد الطریس
 والموت المستقل، المغرب بحیاة ھاتفة الخلیفیة  المناطق كل المظاھرات عمت فبرایر 3 وفي أخرى، ساعة 72 لمدة تطوان إضراب تمدید وقع حیث

 أبرز بقي فبرایر، 4 وفي. الشارع إلى الجیش وأنزل الحرب حالة فریال أعلن لذلك. السامیة المندوبیة مقر حوصر تطوان وفي والفرنسي، اإلسباني لالستعمار
 عن المغاربة یكف لم إن اإلسبانیین تسلیح قرار واتخذوا القبائل؛ من القادمة األخبار انتظار في عةسا 20 من أزید خالل مجتمعین اإلسبانیین المستعمرین

 ذلك إلى یضاف أن ویجب المغاربة؛ مئات اغتیال وھي مآثره من أخرى مأثرة" المجید اإلسباني الجیش" حقق الوقت ذلك نفس وفي. الموالي الیوم في أعمالھم
 الخفیة الضحایا وھم اإلسبانیین الجنود عشرات أیضا سقط جانبھم وإلى... الخ -التعذیب تحت ماتوا وطنیا 20 إن -المعذبینو والمعتقلین الجرحى آالف

 .الستعمارنا والمجھولة

 العالمیة الحرب یةنھا بعد وضعیتھا تحسین على الدول كل فیھ تعمل الذي الوقت في: "التالي البیان بالقاھرة منفاه من الشیخ، البطل الكریم، عبد وأصدر
 المصائب أسوأ سیلحق منھما من لتبیان وإسبانیا فرنسا بین یجري عنیفا تنافسا وكأن. أسوأ إلى سيء من یسیر المغرب مناطق في األحداث تطور فإن األخیرة،

 أدى البیضاء الدار في شرس فرنسي شرس قمع: 1947 أبریل 7[ فرنسا علینا فرضتھا التي الھائلة التضحیات عن الحدیث من ننتھي نكد لم. البريء البلد بھذا
 ".مماثلة تضحیات نتحمل لتجعلنا إسبانیا سارعت حتى ،]القتلى من العدید سقوط إلى

. ھاإلی الدخول من أبنائھم خیرة من ثالثة منع ضد احتجوا ألنھم إال لشيء، ال المنطقة، أبناء من العدید ضحیتھا وذھب تطوان، في دمویة أحداث اآلن وقعت
 بعضھم اإلسبان بین الوطنیة الدعایة تمیز كیف الحظ. [الفاشیین اإلسبان جبن وعلى المغربي الشعب بطولة على تدل فإنما شيء على األحداث ھذه دلت وإن

 .بالتراجع إال تقوم اإلسبانیة الجیوش تكن لم مسلح، جیش الشعب لھذا كان وحینما. أعزل شعبا الخلف من طعنوا ھؤالء إن] بعض

 العروبة على القضاء أجل من وأعمالھما خططھما نسقتا وقد العربي المغرب بلدان ضد متفقتان سیاستھما، اختالفات من بالرغم وفرنسا، إسبانیا أن األكید من
 ].الوطنیین لمواجھة ومنسق مشترك موقف ىاتخاذ عل اتفقا حیث 1948 بدایة في طنجة في وجون فریال عقده الذي االجتماع إلى یشیر[ البقاع ھذه في

 ". دمنا فیھ تریق الذي الوقت نفس في الكاذبة دعایتھا نشر تحاول الفاشیة إسبانیا فتئت ما التي الدسائس من حذر على یكونوا بأن المشرق عرب إخواننا نناشد

 في الثاني بموت انتھى بالمغرب، إلسبانیا السامي مندوبال فریال والجنرال بالمغرب لفرنسا العام المقیم جوان المارشال بین القائم االستعماري التعاون إن
 إلى وعدائیة مختلفة سیاسة وانتھجا طنجة اتفاقیة خرقا قد فالینیو وغرسیا غلیوم الجنرال خلفیھما وإن. السنة نفس من غشت في األول وبعزل 1951 مارس

 من عنیف قمع: 1938 -1936 سنوات لوضعیة ومنقحة مزیدة طبع ادةإع إلى أدت ،-الخامس محمد خلع -1953 غشت 20 من ابتداء خصوصا أنھا، حد
 اغتال، الدرك أن حد إلى القمع غلیوم صعد تعیینھ نمن شھور فبعد. اإلسباني االستعمار طرف من المغاربة للوطنیین صریح ودعم الفرنسي االستعمار طرف
" لسبوار" الشیوعیة الجریدة للتداول تاركا" الرأي"و" االستقالل"و" المغرب"و" لمالع" الوطنیة الجرائد إغالق مع مواطن 500 من أكثر واحد شھر خالل

 وتحصل تتھیأ" حتى] القبائل مجالس[ للجماعات الذاتي االستقالل من مزیدا ،1951 سبتمبر في وذلك ظھیر، بواسطة فلینیو غرسیا منح بینما. فقط) األمل(
 سمح 1952 مارس 7 وفي". كبرى أبعاد ذات سیاسیة وبمسؤولیات أخرى بمھام للقیام الحمایة؛ نطقةم زوایا أقصى في حتى الضروریة؛ الممارسة على

 وإلى بل القانون، ھذا إصدار عند كان إسبانیا حضارة مستوى إن: القول إلى بھا األخذ حالة في بنا تؤدي حجة إلى استنادا بالمغرب السیاسیة األحزاب بنشاط
 المنطقة ھذه في المغربي الشعب لتطور نظرا" طرفھا من المحمي الشعب مستوى من أدنى كان المستوى ھذا التاریخ، ذلك من سنة عشرین بعد الیوم حد

 الشعب ھذا یكتسب أن في الحامیة األمة لرغبة ونظرا بمھمتھا؛ للقیام جھدا تذخر ال التي إلسبانیا الحامي العمل بفضل أرقى ثقافي مستوى نحو الحثیث وسیره
 العوامل ھذه وكل. وتدریجي منھجي تحصیل تبني ثمرة تكون ان یجب ثقافة بنفسھ، مصائره لتسییر الضروریة المدنیة الثقافة من مزیدا یوم، بعد یوما النبیل،



 بكل جدیرة الحامیة مةاأل تعتبرھا التي المشروعة والمطامح النبیلة المشاعر عن التعبیر مجال توسیع أكبر، بسھولة یمكنھا التي القوانین بعض إصدار تملي
 على الشرعیة إضفاء الضروري من أصبح مختلفة، مراحل في المغربیة السیاسیة األحزاب بنشاط عملیا السماح تم أنھ من وبالرغم ولذلك، وتقدیر، احترام

 من تتأسس، التي أو المذكورة اسیةالسی األحزاب تتمكن حتى مناسب، بشكل االجتماع حق ممارسة حول بھا المعمول اإلجراءات بتوضیح الوضعیة، ھذه
 .المشروعیة إطار في نشاطاتھا ممارسة

 في السریة المنظمة إنشاء إلى مضطرین كانوا حین في اإلسباني، الشمال في حریة بكل یعملون ،1953 بدایة في الوطنیون، والقادة األحزاب كانت وھكذا
 یلعب كان السیاسي التقسیم ھذا إن. الفرنسیة الشرطة مركز في واغتیل عذب قد قادتھا أول ونيالزرقط محمد كان التي السریة والمقاومة الفرنسي، الجنوب
 ؟1948 سنة بینھما قائما كان الذي للتنسیق حدا ومدرید باریس وضعت لماذا لكن. المغربیة الوطنیة] الحركة[ أي المستعمرتین للدولتین المشترك العدو لصالح

 حقیقة الوطنیة الحركة إن. التفكیر إلى فرانكو دفعت للوطنیة، المعادي االتفاق ذلك على التوقیع من شھر بعد اإلسباني، ببالمغر وقعت التي األحداث إن
 بانوراما إن". السعیدة" العشرین السنوات في نبق لم أننا إال سحقھا، لمحاولة السالح حمل الضروري من سیكون آجال أم وعاجال. تجاھلھا یمكن ال متنامیة

 الھند في الفرنسیة اإلمبریالیة على قضت منھ ھوشي حركة مثل وطني تحریر وحركة. استقاللھا على البلدان من مجموعة وحصلت تغیرت الدولي وضعال
 .1952 سنة فاروق الملك سقوط إلى وأدت القاھرة التمرد ریاح واجتاحت الصینیة،

. 1952 سبتمبر 10 وفي. 1951 أكتوبر 4 في المتحدة األمم منظمة أعمال جدول في المغربیة القضیة بتسجیل كالبت قد اآلسیویة العربیة المجموعة وكانت
 :بـ یطالب واإلسبانیة الفرنسیة للحكومتین الموجھة 1952 مارس 14 بـ مؤرخة رسالة وفي صراحة، الوطنیین جانب إلى یعمل المغرب سلطان وأصبح

 السیاسي؛ الجو تصفیة -1

 النقابیة؛ الحریات الخصوص وعلى والخاصة ةالعام الحریات إعطاء -2

 .مؤقتة مغربیة حكومة تكوین -3

 في 1951 إضراب لكن الغواریة، المحاوالت إفشال في نجح قد الدیكتاتوري كان. االستقاللیة الحركة لمواجھة مالئمة لبالدنا الداخلیة الوضعیة تكن ولم 
 أخرى جھة ومن. المغرب في جدیدة حرب في االنھماك باإلمكان یكن لم ال،. لمحاربتھ أخرى طرقا تاختار المعارضة أن على الملموس الدلیل كان برشلونة

 یكون وقد. السفراء ورحل المتحدة األمم منظمة من طردھا وتم معزولة إسبانیا كانت. ممكنا الدیكتاتوري لفائدة لإلمبریالیة المعادي العرب نضال استغالل كان
 وكان. العزلة ھذه مقاومة أشكال أحد المتحدة، األمم في األصوات من بھ یستھان ال عدد على یتوفر المطاف، نھایة في كان، الذي اإلسالمي العالم اجتذاب

 كان ذلك كل. الصفر من درجات عدة الباردة الحرب حرارة میزان وسجل العربیة، والشعوب اإلمبریالیة بین وسیط إلى أیضا] إسبانیا[ تتحول أن باإلمكان
 الجیش لتھزم كافیة القوة تلك فلیست المسلح، الكفاح لطرح القوة لھم كان وإن الذین" المتحمسین" من لجماعة وتسھیالت غطاء بإعطاء التحقیق، لسھ

 كیلومترات سنحتكر ذيال المغربي لتراب جدید بتقسیم قاموا ولربما آنذاك، سیتدخلون الشمالیین األمریكیین ألن سلبیا یكون فلن ذلك حققوا لو وحتى. الفرنسي
 التي فرنسا على عمیق حقد لھ كان إلیھا وباإلضافة. الخمسینات عقد بدایة عن بھا یقوم فرانكو كان التي الحسابات ھي تقریبا، الحسابات، تلك. منھ أكثر

 .الوطنیة إسبانیا" تشنع"و" الصلیبیة الحرب" في] الشیوعیین[ الحمر تساند وكانت إمبراطوریتنا قضبت

 یعتقد حال كل على. المسألة ھذه" الدیمقراطیة" فرنسا بھا ستحل التي الكیفیة لمشاھدة خفیة بلذة] اإلحساس[ إلى وباإلضافة الصفعات، لرد اآلن الفرصة احوتت
 نفس یتخذ أن نصافاإل من ولیس األراضي أفقر من 5% سوى یملك یكن لم. المغربیة" اللحم شرحة" احتكر من الثمن یؤدي أن اإلنصاف من أنھ فرانكو
 وبالرغم اإلمبریالیة، شأن من والتعظیم الوطنیین شأن من التقلیل مثل خاطئة حسابات على اعتماده من وبالرغم القضیة ھذه وفي. باریس اتخذتھ الذي الموقف

 الفونس ملكیة من أكبر بكرامة تصرف نكوفرا الجنرال أن البدیھي فمن أخرى، مرة الخاصة لمصلحتھ المغربیة الوطنیة المطالب استعمال یحاول أنھ من
 لالستعمار المعادیة األوربیة السیاسیة ینھج فرانكو كان مفارق، وبشكل. البریطانیة -الفرنسیة اإلمبریالیة لخدمة البولیس بدور] القیام[ قبل الذي عشر الثالث

 ولندن والھاي لباریس الدیمقراطیة األنظمة كانت المغاربة، للوطنیین والتدریب ملجأوال والسالح المال یقدم لمدرید الفاشي النظام كان بینما إذ. آنذاك الوحیدة
 ...الخ والكونغولیین وبكینیا" الماوماو"و واألندونسیین والملغاشیین والفیتنامیین والمغاربة والتونسیین الجزائریین تغتال وبروكسیل

 المال تخسر إسبانیا وكانت. المغرب من جزء أحسن یملك كان والكیف الكم حیث ومن والنار، حدیدبال نھبھ عن الدفاع إال حل من الفرنسي االستعمار یكن لم
 أكثر كان وكلما إلیھ، اإلشارة لتفادي الالزم من أكثر ومغر للجدال القابل غیر األرقام دلیل إن. ذلك من العكس على بل تخسر باریس تكن لم حمایتھا في

 الذي الضروري بالمنغنیز الصلب صناعة یزود الذي الفرنسیة اإلدارة تحت الوحید اإلقلیم ھو كان المغرب أن نرى وھكذا. أكثر الحقیقة من اقترب اقتضابا
 إنتاجھ كان 1944 وفي الحمایة من كلھ یرد الفرنسیون یستھلكھ الذي الكوبلط وكان. 1951 في طن 334000 إلى 1949 في طن 221800 من إنتاجھ ارتفع
 وعلى. 1951 في طن 4.600.000 إلى 1939 في طن 141.000 من" أفریكان نور شربوناج" إنتاج وارتفع. 1952 في طن 7000 وبلغ طنا 1750 یبلغ

. 1949 -1948 موسم مع بالمقارنة 20% بنسبة الحوامض إنتاج وارتفع. 1947 منذ 15% بنسبة بالحبوب المزروعة المساحة زات الفالحي المستوى
 من ھاما جزء إن. مربع متر 300.000 ھي السنة نفس في الجدیدة الصناعیة المنشآت مساحة وكانت للمصبرات، شركة 197 حدھاو 1950 سنة في وأنشئت

 إنتاج بینھا من ویبرز القبیل؛ ھذا من نتائج إلى للوصول الضروریة االستثمارات ثلثي مول الذي والتجھیز التحدیث مخطط إلى راجع اإلنتاجیة في الزیادة ھذه
 350و ملیار 189 برقم 1952 إلى 1949  من المغرب في االستثمارات مجموع ویقدر. 1951 في ساعة واط كیلو 144.000.000 یبلغ كان الذي طاقةال

 .خاصة استثمارات نصیب من ملیون 63 حوالي ومنھا ،]1951 لسنة ملیون 300.00 حوالي[ فرنك ملیون

 من ھائلة بكتلة مغمورة أرض على البقاء أجل ومن بالتناور، باریس تشبث یصبح قط، بھ یسمع لم الذي المالي المجھود ھذا وقت كل في استحضرنا إذا
 أیضا وإنما الدولة باستثمارات فقط یتعلق ال األمر ألن. تام بشكل مفسرا للخطر؛ التعرض قلیلة تغییرات على أو القائم الوضع قاعدة على ،7الرأسمال
 عاملة ید وتعوض. المتربول في الخاص االقتصاد تثقل التي بالضرائب مرھونة األرباح تكون ال ما بقدر لالستثمار كثرأ یتشجع الذي الخاص بالرأسمال

 التغییر بظاھرة عجل الجنوب لمغرب المتسارع االقتصادي النمو ھذا لكن. تقریبا أوربیة وكلھا المتخصصة العاملة الید كلفة األھلیین] من مكونة[ رخیصة



 -القدیم" السیبة" مغرب -وعاداتھم بتقالیدھم المتشبثین البربر من أغلبیتھا في مكونة فالحیة جماھیر في الممثلة المغربیة، السوسیولوجیة سسلأل الجذري
 البربر ومن قالئل بربر من] الحضریة الساكنة ھذه[ وتتكون -القدیم" المخزن" مغرب -والموظفین التقلیدیین والصناع التجار من مبرجزون حضریون وسكان

. الفرنسي بالوجود وثقافتھم وعاداتھم عقلیتھم في متأثرون حال، كل على وھم، الغربیة الحضارة في تقریبا اندمجوا وقد األندلس سكان أخالف ومن المعربین
 الحرب بعد الفرنسیین المعمرین إلى بالنسبة نجاحا باعتباره المثابرة من بكثیر بدأ الذي الفالحي االستعمار إن. كلیا الواقع تعكس تعد لم الخطاطة ھذه إن

 عن یوما ضاعفت، المواصالت وسھولة الدیمغرافي النمو إن. عمل عن یبحثون الفالحین من مجموعات الشاطئیة المدن نحو یرحل أصبح األولى، العالمیة
 تكن لم إسالمھا من فبالرغم. المغربي السوسیولوجي البانوراما غیر الذي العامل ھو البرولیتاریا ظھور إن. المغرب ممیزات من یكن لم حضریا تمركزا یوم،
 .الماضي القرن في التصنیع بدایة في أوروبا في برزت التي] الطبقة[ تلك عن األساسیة ممیزاتھا في كبیر بشكل تختلف العاملة الطبقة ھذه

 الوضعیة استقرار وعدم البؤس إن. السیطرة في والرغبة االقتصادي الریح یحركھ مادي مجتمع مواجھة في معزوال الفرد تاركة التقلیدیة البنیات انقرضت
 الذي التقلیدي اإلطار تعوض جماھیریة وتأكیدات یقین في حمایة عن البحث إلى یؤد وكان مستمرا، قلقا یخلق كان الطرد، أو البطالة من والخوف العمالیة،
 في قبل من كانت مختلفة؛ قبائل من وافدة فالحیة أنویة تعایش إن. الوطنیة المنظمات في االندماج إلى ینتھي الفرد كان حتمیة شبھ وبطریقة وھكذا،. تقوض
 المجموعات نحو التقلیدیة الحساسیات وعن العائلي االجتماعي اإلطار عن واالبتعاد أجزاء؛ من] مكونا[ بلدا المغرب من تجعل وكانت بینھا فیما اتصال
 .القبیلة لھذه ولیس للمغرب باالنتماء إحساس ظھور إلى أدى انصھار مسلسل حملت لقبلي،ا النظام عن األجنبیة البشریة

 كبیر بشكل تجاوز الشعب، لدى یلقونھ كانوا الذي الصدى من بالرغم المدن، ومثقفي البرجوازیین من أقلیة على آنذاك اقتصر الذي الوطني التحریض إن
 -مسمدة أرض على الوطنیة بدعایتھ یقوم وكان. لمنظماتھ جماھیریة قاعدة المستجدة البرولیتاریا ھذه في جدی وكان. فیھا یتحرك كان التي الضیقة الحدود
 احتقار المعیشة، غالء األوربي، العامل مع األجر في المساواة عدم: ملموسة معطیات على ارتكازھا الدعایة ھذه انتشار من ویزید -كأمة مفككة بأنھا الوعي
 المغرب، في سنویا یستقرون الذین المھاجرین من 40.000 لـ العالي الرقم ناھزت التي الفرنسیة الھجرة أو مغاربة، وتقنیین تخصصةم عاملة ید تكوین

 الوحدةب جدیدا إحساسا فیھم تجد وكانت جانبھم، إلى الشابة المغربیة البرولیتاریا كسب في الوطنیون نجح لقد. المكثف لالستعمار منطقة إلى الحمایة وتتحول
 المسألة طرح في جذري تغییر إلى آلي بشكل سیؤدي سیاسي قانون تغییر مجرد أن لو كما االجتماعیة، وضعیتھا لتجاوز صالحة تبدو وصیغت الوطنیة،

 .االقتصادیة

 على یقضى الداء أصل على لقضاءفبا قویة، تدابیر اتخاذ محاولة سوى آخر اختیار لھ یبق ولم جماھیریة، حركة یواجھ أن الفرنسي االستعمار على وكان
 ثمة كان لكن،. تطبیقھ] الفرنسي االستعمار[ یحاول أن الطبیعي من كان ولذلك. المناسبات بعض في كبرى سیاسیة فعالیة لھ كانت جذري أسلوب إنھ الداء؛
 مستقبل على االستعماریة اآلمال عقد إن. الكالوي ستثناءبا مكافحة، تكن لم الكالب منوال على تسیر كانت التي المدجنة فالكالب حقیقي رھط تشكل إذا مشكل
 وكتب. معنى من لھ یكن لم أمر العرب، السكان من یناقش ال بشكل ضعیف، قطاع على اعتمادا الطویل، المدى على االستعماریة السحب من صاف

 من مجموعة إن. سقط لما وقع ورم على عائلتھ وقلق شوشت ھي مدرید في 1808 ماي 2 بھا یحتفظ التي الذكرى أن مذكراتھ، في رومانونس مسونروس
 أو الرباط في سواء شعب إرادة عن الصادق التعبیر أبدا یكون ولن ذلك لیس شعب، مصیر تحدید فیھ یطرح الذي الوقت في أوالدھا بورم المنشغلة العائالت

 . مكان أي أو مدرید

. بالمغرب الوطنیة النضاالت من مرحلة آخر دشنت عرفة، بن محمد الدمیة محلھ وأحلت قوة،بال الخامس محمد فرنسا خلعت عندما ،1953 غشت 20 وفي
 والرباط وجدة وفي. الملغاشیة الجزیرة إلى السلطان نفى الذي غلیوم الجنرال وجده الذي الوحید السند ھو مراكش، من إقطاعي سید وھو الكالوي، وكان

 وھو هللا، عبد بن عالل وحاول. الوطنیین احتجاج أعمال بالرصاص الدرك فرق عندما خطیرة جروحا رونآخ 40 وجرح مغربیا 36 قتل البیضاء والدار
 ذلك إلى بعیدا سیذھبون أنھم ینتظر یكن لم إذ فرانكو الفرنسیون اتخذه الذي الخطیر اإلجراء وفاجأ. ذلك في ینجح أن دون واستشھد عرفة بن اغتیال عامل،

 على فرانكو وحصول األمریكیین تدخل فكرة ألن اإلسبانیة، الحمایة في لھ تكون قد التي لالنعكاسات نظرا بھ بالھ انشغال من لرغمبا الخبر؛ أسره وقد. الحد
 حلصال األمریكي التصویت عقب المتحدة لألمم العامة الجمعیة في تصویت آخر على یرتكز حلمھ وكان. الوقت ذلك في تخامره كانت اإلسبانیة المنطقة توسیع
 أمام بالمثول فرنسا إلزام یعني ذلك وكان الدورة، أعمال جدول من والثالثة الثانیة المرتبة في المغربیة القضایا بتسجیل اآلسیویة -العربیة المجموعة اقتراح

 الوالیات صوتت ،"صیرھام تقریر في الشعوب حق"بـ متعلقة مقررات ثالثة على التصویت عند قوسین بین فرنسا صالحیات ووضع المتحدة األمم ھیئة
 .حد أقصى إلى المغاربة الوطنیین حریات وإطالق الفرنسي اإلجراء باستنكار فالینیو غارسیا إلى أمره الدیكتاتور وأصدر. ضدھا المتحدة

 صعب جد سیكون التعاون أن إلى ونبھ طة،السل خلع مسألة في تتم لم إسبانیا استشارة ألن العام المقیم إلى احتجاجا أیام، ستة بعد" السامي المندوب قدم ولذلك،
 نوفمبر 25 وفي". المغربیة المسألة في أخرى دولة أیة من أكبر شأن لھا التي إسبانیا الحد، ھذا إلى قلیل اعتبار سوى إلسبانیا یعط لم ألنھ" فصاعدا اآلن من

 علیھ؛ معتدى نفسھ یعتبر المغرب سكان من كبیرا جزءا ألن خطیر يالفرنس المغرب في اتخذ الذي اإلجراء أن" س. ب. أ" لجریدة السامي المندوب صرح
 :الوضعیة عن مسؤولین ثالثة ھناك أن فلینیو غارسیا أشار الوقت نفس وفي

 المعمرین؛ رأي إال تعتبر ال التي فرنسا أوال،

 الوطنیین؛ لدیماغوجیة یصغي الذي السلطان ثانیا،

 مغربي، 30.000 من أزید أمام حاشد سیاسیة تجمع في ینایر، 21 في ،1954 بدایة وفي مھیئا المغرب لیس اللباستق" یطالب ألنھ االستقالل حزب وثالثا،
 الفرنسي القمع" ضحایا مع تضامنھ عن وأعلن وحدھا، مسؤولیاتھا اآلن تواجھ أن وعلیھا فیھا، رجعة ال خطوة خطت فرنسا أن" من السامي المندوب حذر

 : المغاربة الممثلین من 430 طرف من موقعا تصریحا تال الحفل نفس وفي". الشرس

 بن محمد الشرعي الملك خلع إلى أدت التي اإلجراءات ونرفض المغرب، من الفرنسیة الحمایة منطقة في المتبعة السیاسة تساھل، أي ودون بعزم، نرفض -1
 عن بذلك مبینة المنطقة، ھذه في برمتھ المغربي الشعب وراء ومن طینتھا نم محلیة عناصر مع باتفاق الفرنسیة اإلقامة لمناورات نتیجة] جاء والذي[ یوسف
 .الحمایة تقرھا التي االتففقیات في وطاعنة ومشاعره آلرائھ تام احتقار



 لكم نعلن التأیید لھذا ونتیجة اإلسبانیة، الحمایة منطقة في المتبعة للسیاسة قاطبة، المغربي الشعب وامتنان امتناننا عن فضال مشروط، الال تأییدنا عن نعبر -2
 لسلطاننا إال نمتثل وال لھا وباحتقار المغربي الشعب مشاعر على ضد فرنسا طرف من تعسفي بشكل فرض ألنھ عرفة بن موالي بسلطة نعترف ال أننا

 الظروف تتغیر لم ما اإلسبانیة، للمنطقة الظرفي الفصلب نطالب المغرب، لوحدة عنھا، تدافع إسبانیا فتأت ما التي األساسیة، الفكرة إلى واستنادا. فقط المحبوب
 .لعرفة تبعیة أیة دون فیھا الكاملة السیادة لخلیفتنا تكون بأن ونطالب الفرنسیة، المنطقة في تھیمن التي السیاسي

 وتسلم الوطنیین من وفدا البرادو، قصر في فرانكو استقبل فبرایر، بدایة وفي. المغاربة السیاسیین المعتقلین كل عن شامال عفوا فرانكو أصدر أیام خمسة وبعد
 أمم طرف من الصمت التزام إن. "الفرنسي االستعمار مع بالتواطؤ وندد" الیوم لھا نأسف التي المحزنة األحداث"لـ ألمھ عن للوفد وعبر" تطوان تصریح" منھ

 منطق" بأن یقینھ" أوناموني بنتر وأكد ،"الفرنسي العمل وشذوذ عنف إزاء تحفظات لھا لیس وأن توافق أنھا یعني ال الخطیر، التوتر وضعیة أمام مھتمة أخرى
 میري جاك السفیر وقام ،"اإلسبانیة الحكومة موقف باندھاش تلقت فرنسا إن" یقول فرنسي باحتجاج الشھر وانتھى". القوة منطق على باالنتصار سینتھي العقل
 .جیةالخار الشؤون وزارة إلى االحتجاج نص بتسلیم

 ترى وھي ذھولھا عن فیھا تعبر اإلسباني، للمغرب التجاریة الغرفة إلى رسالة الفرنسي، المغرب في الرئیسیة الرأسمالیة المؤسسات وجھت الوقت نفس وفي
 إلى الناصر عبد صعود إن". الفرنسي -اإلسباني الوجود انتحار الواقع في تعني التي" السامي المندوب مساعي على توافق الخاصة اإلسبانیة الشركات
 تمت مایو 6 وفي عرفة؛ بن على بقنبلة علي بن الشاب المیكانیكي ألقى مارس 6 ففي. السریة المنظمة كفاح تجذیر في ساھم نجیب، استقالة بعد السلطة،
 قتیال 32: اإلرھابي للنشاط ھائال تصاعدا الخامس محمد لخلع األولى الذكرى عشیة وسجلت. المدینة نفس وباشا فاس مسجد إمام ھما أساسیین عمیلین تصفیة

 األیام في جریحا 244و قتیال 75 ؛]القنیطرة[ لیوطي بور في -غشت 8 -واحد یوم خالل جریحا 32و قتلى 9 غشت، من األول األسبوع في جریحا 66و
 تمت غشت، 20 الحاسم، التاریخ نفس وفي. الیینوالسنغ األجنبي اللفیف جنود طرف من لفاس العسكري باالحتالل توجت التي غشت من األولى العشرة
 إلى استمعت أن بعد الطریس، الخالق عبد بقیادة للتضامن مظاھرة تطوان شھدت الوقت نفس وفي وطنیین؟ مناضلین طرف من البیضاء الدار باشا تصفیة
 حقیقي وعطف بسخاء حد، أقصى إلى المغربي الشعب تور شجیعوت تسھیل یستھدف الذي المستقیم طریقنا في السیر نواصل أن علینا" فالینیو غارسیا خطاب

 ".ثابتة وبخطى

 جریدة مشرت الیوم، نفس وفي". أھدافنا أسمى إلى سنصل بعید، أو قریب ما، یوم وفي السیر عن تتوقف ال الزمان عجلة إن: "للخلیفة آخر خطاب وإلى
 ". متفائل بمستقبل بالتنبؤ تسمح ال حالیا، بالمغرب الفرنسیون أثارھا التي الدمویة داثاألح إن: "فیھا قال الفاسي عالل مع مقابلة بمدرید" ألكسار"

 قائال شقین، من وھو موقفھ، السامي المندوب عرض اإلسبانیة، المنطقة في عیدا أعلنت التي نوفمبر 18 في العرش على السلطان لتربع 27 الذكرى وبمناسبة
: الشرطین ھذین عاتقنا على نطرح. فعال بشكل نفسھ لتسییر مؤھال غیر المغربي الشعب مادام مناسب غیر سیاسي اتيذ استقالل في التفكیر أن الواضح من"

 أن دون ما، بمھمة للقیام التأھیل شھادة على یتوفر واحد مغربي یبقى لن وأن المستحقین، عدد كان مھما ذلك یستحق مغربي لكل التقني التأھیل شھادات إعطاء
 وعلى. العنف موجة تتصاعد أن المنتظر ومن حال، لیس القوة إلى یستند الذي الحل إن: التبعات كل من السامي المندوب تملص وھكذا المھمة، بتلك یقوم

 . كلیة المسؤولیة یتحملون ألنھم أحدا، یتھموا ال أن الفرنسیین

 الفیتنامیة الوطنیة إن. فو بیان دیان سقطت ماي 6 ففي المستعمرة، عوبالش كل على عمیق تأثیر لھ حاسما حدثا انتھت التي السنة شھدت ماي شھر وفثي
 الجنرال بھزیمة كبیر بشكل السریة المنظمة مقاتلي معنویات وارتفعت. ممكنة ھزیمتھ وأن طین من االستعمار أقدام أن وأظھرت. الفرنسیة اإلمبریالیة ھزمت

 . كاستري دي

. والحبوس والتربیة والعدل العمل وزارات فیھا یشغلون الشمال منطقة من بارزون وطنیون قادة جدید من فیھا ھرظ للخلیفة، جدیدة بحكومة 1955 سنة بدأت
 لجمعیات الوطنیة للفیدرالیة عشر الثالثة الجمعیة أن حد إلى اإلسبانیة الحمایة في یسود الھدوء كان الضحایا، من مزیدا یوم كل یحصد العنف كان بینما

 عالل رد وكان. عرفة بن حكومة في الوزارة ثلث یشغل أن االستقالل حزب على كرنفال لفرنسا العام المقیم اقترح غشت وفي. تطوان في اجتمعت الصحافة
 :الفاسي

 عرفة؛ بن خلع -1

 الخامس؛ محمد عودة -2

 . االستقالل بأفق للمفاوضات مؤقتة حكومة -3

 بالالفتات تطوان غصت جدید ومن البیضاء؛ الدار في الحرب حالة وأعلنت قتیل، 1400 بقرابة ،غشت 20 في الشعري، الملك لنفي الثانیة الذكرى انتھت
 األوراش في النار وأضرمت یومیا، الفوسفاط من طن 15.000 یصدر ھام صناعي مركز وھي مناضلین، طرف من خریبكة وأحرقت. الوطنیة واألعالم

 ذھب أنھ والحقیقة الرسمیة، الروایة حسب طیران حداثة في الفرنسیة، االحتالل جیوش قائد دیفال، ریمو ومات. االحتجاج عن تعبیرا واآلالت والمصانع
 قریة عقاب عملیة شاھد أنھ لوموند، مراسل بنشینیي، جورج وأخبر. االحتیاطیین من 60.000 استدعاء وتم كافیا جندیا 140.000 یكن ولم اغتیال؛ ضحیة
 .جمیعا اغتیالھم تم فقد فقط، والنساء واألطفال الشیوخ وبقي رحلوا الشبان أن وبما منھا خرجوا لمتمردین بعضا أن یعتقد: "عربیة

 في المفاوضات وبدأت. رسمیا المغربیة الوطنیة بالحركة االعتراف قررت غشت، 25 في أیام خمسة بعد الفرنسیة، الحكومة أن حد إلى األعمال مدى ووصل
 األولى الخطوات وتتبع. نصبھ الذي الفخ في وقع بأنھ یحس وكان یتوقعھ، كان مما أضعف الفرنسیین إن. حساباتھ انھارت ذيال فرانكو النبأ وفجأ. لیبان إیكس

 الطویلة یوما الثالثین ھذه وخالل. اإلسبانیة للحكومة مذكرة نشر وبعده بالضبط شھر خالل مطلق بصمت والتزم سیستمر الصراع أن وسجل للمفاوضین
 انعكاسا ذلك یشكل أال. بالسیاسة الثیران مصارعة ممارسة شبھ حیث كوسانو كركوریو تكریم ھو كان الوحید العلني وتدخلھ لینیو،فا غارسیا صمت



 المغرب، من الفرنسیة المنطقة في الشرعیة إقامة إعادة أن اإلسبانیة الحكومة تعتبر: "مدرید بیان قدم عندما سبتمبر 25 في صمتھ عن وخرج لالشعوره؟
 .تتدخل أن إطالقا بتغییرھا صلة أیة لھا تكن لم التي فرنسا،  على یجب ال فرنسا، تھم قضیة عتبارھابا

 أن فیجب الفرنسیة، المنطقة في الشرعیة إقامة عند بھا، المعمول االتفاقات مراجعة إلى تؤدي للحمایة الحالي النظام على تغییرات بإدخال األمر تعلق إذا لكن،
 شأنھ ب التفاوض یتم قد ما أبدا تقبل لن إسبانیا إن. مغربیة -فرنسیة -إسبانیة تكون وأن بد ال التي المفاوضات في األولى اللحظة منذ رةحاض إسبانیا تكون
 ".غیبتھا في المغرب حول

. اإلسبانیة المنطقة في للعمل تالتسھیال من مزیدا مرة كل تجد التي السریة المنظمة أعمال تصاعدت ،1955 أكتوبر 3 في عرفة بن استقالة من وبالرغم
 -مدرید وردت) اإلسبانیة المنطقة في والسالح والملجأ المساعدة وجدوا المغاربة المنشقین أن جیدا المعروف من( باریس استنكرت أكتوبر، 17 ففي ولذلك
 . القمع في للتعاون أنفسھم یقترحوا أن اإلسبانیین من تنتظر ال أن الفرنسیة السلطات على

 محمد عودة على نفسھ الكالوي وافق أیام أربعة وقبل. التاج مجلس وھي الرئیسیة، العمیلة الھیئة استقالت نوفمبر 3 ففي. األحداث تسارعت الخریف عز وفي
 محمد مغربي 600.000 استقبل نوفمبر 16 وفي بباریس، الفرنسیة بالحكومة السلطان اجتمع نوفمبر من األول األسبوع وخالل. العفو منھ والتمس الخامس
 الیوم إنھ المغاربة، أصدقائي" فالینیو غارسیا ھتف وأمامھا تطوان، في بالعودة شخوص 25.000 من مظاھرة احتفلت الیوم نفس وفي. بالرباط الخامس
 تكن لم أنھ تعلمون وإنكم. للمغاربة علىاأل المثل من أولى لنقطة وتحقیق الباطل على الحق انتصار إنھ إلیكم؛ بالنسبة الشأن ھو كما إلي بالنسبة كبیر لسرور

 ". نوع كل من تسھیالت إال ھنا

 األنباء لوكالة فالینیو وغارسیا فرانكو تصریحات إن. ربقتھ تحت المغاربة إبقاء أجل من اإلسباني لالستعمار مجھود آخر 1956 وینایر 1955 دجنبر وشھد
 .الوطنیین حروف على االستعماریة النقط جدید من وضعت اإلسبانیة الحكومة وبیان" إیفي"

 ھذا ترك عدم ویجب ومضمونة، ثابتة تكون أن بد ال الطریق في یقطعھا أن المغربي الشعب على یجب التي الخطوات أن" الدیكتاتور أوضح دیسمبر 15 وفي
 لكي ومعقدة طویلة مراحل قطع من بد ال" التحذیر ساميال المندوب كرر أیام أربعة وبعد". وقتیة سیاسیة تأثیرات عن بحثا والمطامع للدسائس عرضة البلد

 ".المتوخاة النتیجة عكس إلى تؤدي المغربیة السیاسیة األحزاب بعض وعصبیة تسرع أن واعتبر. كامل بشكل العلیا مثلھ المغرب یحقق

 :التالیة المذكرة ینایر، 18 یوم في اإلسبانیة الحكومة نشرت

 المغرب؛ استقالل وعن اإلمبراطوریة وحدة عن الخامس، محمد الشرعي الملك بسلطة الدفاع، في االستمرار في الراسخة إرادتھا عن تعلن" -1

 الطبیعیة؛ سلطاتھا طرف من للمنظمة الذاتي والحكم الداخلي والنظام السلم إطار في الخلیفة مع االتفاق یتم لكي الوسائل توفیر على تعمل -2

 التخریب؛ من آخر نوع أي أو الشیوعیة طرف من للمنطقة السلمي بالتطور اإلخالل عدم ضمان أجل من المغربي الشعب مع والتعاون المساعدة مواصلة -3

 المشروعة بالمصالح اإلضرار دون المغربي الشعب رغبات تحقیق أجل من بحذر المجاورة المنطقة في والعمل المغرب في العامة الوضعیة تطور متابعة -4
 ".اإلسبانیة لألمة

 الثالثة النقطة أن یظھر بدأ وبسرعة. االستعماري مضمونھ إخفاء في تنجح لم الملتبسة لھجتھ ألن الوطنیة، األوساط في عمیقا استیاء التصریح ھذا أثار وقد
 حزب حال سان ل" األمة" جریدة توقیف تم الشھر نھایة وفي. الكاذبة الشیوعیة ذریعة تحت المغربیة السیاسیة األحزاب مناضلي أبرز اعتقال نیة تتضمن

 األیام في" بقساوة المظاھرات وقمعت مرموقین، قادة اعتقال وتم". متحمسة ألنھا ومفاجئة معقولة، غیر ألنھا وجائرة، منھجیة انتقادات" بسبب اإلصالح
 اإلخالل محاولة تمت الذي النظام وأعید نفسھا، تفرض تجاھلھا تم التي السلطة أن ھي والنتیجة... بالنظام اإلخالل محاولة القبائل بعض في وقعت األخیرة

 .اإلسبانیة المنطقة مجموع في الوطنیة الدعایة ومنعت] فبرایر 8 لیوم تطوان صحافة" [بھ

 ال فھومام كمھ من مولیھ غي وأخرج. االستقالل عن تتحدث لم باریس حكومة لكن الخامس محمد عاد لقد لفرانكو؟ المتوقع غیر التصلب ھذا یفسر كیف لكن،
 االستقالل صبغة لھا التنازالت بعض مع المغرب مراقبة في لالستمرار أخرى طریقة كأي طریقة إنھا". المتبادل االستقالل" المغاربة ویرفضھ أحد یفھمھ
 الجمھوریة رئیس كوتي، روني ىإل السلطان كتب ینایر 11 وفي. فأكثر أكثر الملحة الوطنیة المطالب إرضاء االشتراكي القائد ینوي الشكل وبھذا. الذاتي

 لإلسباني األخیر ھذا خاللھا وأكد الفرنسي، العام المقیم دیبوا، مع مقابلة فالینیو غارسیا أجرى الیوم نفس وفي. والكامل التام باالستقالل إیاه مطالبا الفرنسیة،
 استثنائیة سلطات إعطاء على فبرایر، 9 في الفرنسیة، الوطنیة الجمعیة صادقت العرض، ھذا مع وبموازاة". المتبادل االستقالل" من أبعد تذھب لن فرنسا أن

 فیھم بما الفرنسیین، النواب إن. مماثل متبادل استقالل دائرة في الدخول رفضت أن لبثت ما التي الجزائریة الوطني التحریر جبھة سحق أجل من مولیھ لغي
  إقامة إعادة أجل من الظروف تتطلبھا التي االستثنائیة اإلجراءات كل التخاذ سلطة أوسع" ولیھم لغي أعطوا دیكلو؛ جاك رأسھم وعلى الشیوعیین من 150

 سیاسیة روابط بإقامة یوصي" إنھ تدخلھ في الشیوعیین، أحد كیو، ریمون وقال: الجزائري اإلقلیم على  والحفاظ والممتلكات األشخاص وحمایة النظام
 ".والجزائر فرنسا بین یةللغا قویة ولغویة وثقافیة واقتصادیة

 حیز القرار دخول یوم ، الجزائریین الوطنیین من 200 على باإلعدام حكم إلى إضافة -البوجادیون إال ضد یصوت لم الذي -اإلجماع وھذا الحزم ھذا مثل إن
 الذین الوطنیین أظافر تقلیم المناسب من طان،السل عودة بعد ولذلك، المغرب، في ستبقى باریس أن ظن حیث جدید خطأ ارتكاب إلى بفرانكو أدى التطبیق
 . اإلسبانیة المنطقة في كبرى بسھولة عملوا

 إلى أدى القبیل، ھذا من تحیال إن. إفریقیا شمال عن التخلي عدم یخص فیما صلبة الفرنسیة اإلدارة أن یعني فذلك إیجابي، بشكل أیضا الشیوعیون صوت وإذا
 إلى الطریس الخالق عبد وفر. المسلمین للمناضلین األولى اإلرھابیة الضربات وسجلت مارس، منتصف حدود إلى قمعیا، اتصعید عرفت اإلسبانیة المنطقة أن



 یمكن ال" مارس 7 في" أفریكا دي دیاریو" كتبت ھكذا. شخصیتھ من] للنیل[ االستعماریة الدعایة من موجة وتكرست اإلسبانیة، الشرطة من للھروب طنجة
 إلى زعیم بموجبھ یتحول الذي الموقف وھذا. المنطقة من أخرى قطاعات في تأثیر لھا لیس أقلیة تمرد ید بین تصبح أن والسلطة للنظام الو تطوان لشوارع

 ".ھناك من العملیة لتوجیھ طنجة إلى ورحل ھرب قد المذكور القائد أن االعتبار بعین أخذ إذا سیما اللباقة، قلیل موقف محرض،

 عاصمة وسط في قنبلتان انفجرت ساعات وبعد. القتلى بعض سقط حیث وتطوان وتركیست والشاون الناظور في وظنیة مظاھرات وقعت السابق الیوم وفي
 المغربي الشعب فرحة تعكیر أجل من: "الشكل بھذا الوضعیة على فالینیو لغارسیا بیان وعلق. المالیة مندوبیة في واألخرى درسة فندق في إحداھما الحمایة،

 وفروھا التي وبالحجارة مدن؛ عدة في سلمیة مظاھرات إلى فیھم المرغوب غیر المحرضین من مجموعات تسربت مغرض، لتوجیھ وتطبیقا سلمیة،ال
 على االستیالء وحاولوا وجرحوھا النظام بحفظ المكلفة الشرطة من عناصر مخربة، بھتافات ھاجموا مستعملة، أخرى قاطعة وبأسلحة الحدید وبقضبان

 أنھا على تدل العناصر ھذه صیحات إن. المتمردین صفوف في قتلى عدة سقوط إلى ادى مما النھایة في استعمالھا على وأرغموھا تحملھا كانت التي سلحةاأل
 ". إسبانیا أعداء خدمة في

 ولذلك. علیھا تنتصر أن یمكنھا وال الوقت نفس في مستعمرة شعوب عدة االستعماریة الحلبة في تنازل وكانت. الصراع عن فرنسا تخلت الشھر نفس بدایة في
 عندما ذلك فرانكو أدرك وقد. الوطنیة الجمعیة في فبرایر 9 تصویت مغزى ھو وذلك. فیھا تحصینات وإقامة المستعمرات أغنى بالجزائر االحتفاظ قررت
 یضعنا الحمایة، إقامة یوم في علینا فرض الذي األجنبي تصرفال نفس إن. "للمغرب والصریح الواضح باالستقالل باریس فیھ تعترف الذي النص على اطلع
 .1958 ماي 17 في تیسرالكو أمام الدیكتاتور سیقولھ ما ذلك ،..."واحد طریق إال ھناك یكن ولم: سیاستنا مراجعة أمام جدید من

 مدرید إلى وصل مارس، 18 وفي. المغاربة السیاسیین نالمعتقلی كل جدید من الشارع إلى خرج مرسوم وبموجب مارس 15 ففي. الطریق تلك في یسیر وبدأ
 وتظاھرات سیاسیة تجمعات: المغرب شمال منطقة على كامل بشكل یسیطرون الوطنیون كان مارس 20 وفي. السلطان مع مدرید مفاوضات لتھیئ الخلیفة
 لم وإن. االحتالل جیوش مع حوادث عدة ووقعت تسیسا األقل القبائل في حتى ظھرت السریة للمنظمة الرئیسیین األبطال وصور ورایات ورقصات وأغاني

 صیغة عن البحث محاوال لحظة آخر حتى فرانكو قاوم شيء كل من وبالرغم. الحمایة في فعال قائم فاالستقالل االستقالل، وثیقة على توقیعھا بعد، إسبانیا تضع
 ھیرالد النیویورك" نشرت أبریل، 14 في وصولھ، وعشیة مدرید، إلى الذھاب في نیتھ عن الخامس محمد وأعلن. العرب" حمایة" في باالستمرار لنا تسمح

 ".المناسب الوقت في اإلسبانیة الحمایة منطقة انقراض إلى یؤدي إفریقیا شمال في سلمي اتفاق سیتم" فیھا أكد فرانكو مع مقابلة" تریبون

 ماي 17 في الكورتیس أمام ألقاه الذي المذكور الخطاب في وسیشرح المغرب، تقاللاس إعالن على فرانكو وقع. 1956 أبریل 17 في. ساعة 72 وبعد
 على یتركز األمس حدود إلى كان الرأي وھذا اإلسبانیة، األمة ضد العام الرأي اتجاه كل تألیب یحاولون الذین بمكر تصطدم كانت حكمتنا إن: "1958
 اإلمبریالیة طرف من باالستقالل االعتراف حققت أن بعد التي، المغربیة الوطنیة الحركة تمثلھ كانت الذي ھو أنھ الواضح من ھذا" الرأي اتجاه"و". فرنسا

 .الشيء بنفس اإلسباني االستعمار تطالب كانت الفرنسیة،

. فالینیو غارسیا جانبھ لىإ وكان الحرة تطوان في الخامس محمد أبریل، 9 في مغربي، 100.000 من أزید استقبل االستعماري، االضطھاد من سنة 44 وبعد
 اجتازھا التي المراحل نفس الشریفة مملكتنا من الناحیة ھذه شھدت لقد: "وقال قبل من یومین حدود إلى المضطھدین كانوا الذین بشدة الخامس محمد وانتقد
 ظروف القرن ھذا مطلع في تجلت اآلماد الطویل تقاللاالس عھود في موحدة البالد كانت أن فبعد. نالھ ما وشرھا خیرھا من ونالھا تاریخھ في المغرب باقي

 عل فرض وھكذا مصطنعة؛ حواجز بینھا تقوم وقطعا مناطق وتقسیمھا تجزئتھا إلى النھایة في وأدت بالدنا لھا استھدفت دولیة مطامع وظھرت وأحوال
 ولقد ورقیھا؛ تطورھا في انسجام البالد ألرجاء یتح ولم المغربیة دةالسیا من ذلك فنال والوضعیات األنظمة مختلفة مناطق وأصبح وحمایة حجر نظام المغرب

 حینا ومقاومة حینا وتوتر قلق مدعاة المناطق ھاتیك من منطقة في وال األیام من یوم في المغربي الشعب عنھا یرض لم التي الشاذة الوضعیة ھذه كانت
 ".آلخر

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


