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:مقدمة

، ذلك امعتبراقضیة للبحث في التاریخ المعاصر حالیا ، تتطلب جھدأيإیجادإن

إیجادتقریبا مدروسة ، وبالتالي تزید على الطالب صعوبة أصبحتن كل المواضیع أل

.موضوع لدراستھ الجامعیة 

قضیة ھامة في التاریخ المعاصر مازالت انتباھيوبعد اطالع وبحث طویل ، لفت 

،لجزائریین،الطلبة منھم والعامة، وھي قضیة سبتة وملیلةابعض غامضة لدى 

.سباني لھما االحتالل اإلو

الرغبة الخاصة في دراسة تاریخ إلىویعود سبب اختیاري موضوع سبتة وملیلة ، 

قضیة احتالل إیضاحوتنوعھ ، وكذلك محاولة دراسة ألصالتھاألقصىالمغرب 

سبتة وملیلة  للطلبة الجزائریین ، والبحث عن السبب الرئیسي لبقاء تيلمدینسبان اإل

.اآلنحد إلىھاتین المدینتین محتلتین 

وفي ظل غیاب المراجع الرئیسیة المتعلقة بتاریخ ھذه القضیة ، قمت بزیارة 

، حیث طفت بالمدن المغربیة وجامعاتھا 2010في ماياألقصىالمغرب إلىخاصة 

كبر قدر من المراجع والوثائق أوالمكتبة الوطنیة بالرباط ، وكذلك المكتبات، لجمع 

المسؤولیین بالجامعات ھناك ، مما سھلمنتسھیالتموضوع ، حیث وجدت الحول 

.إلیھالبحث عما أحتاج مھمة عليّ 

قضیة مدینتي سبتة وملیلة في ھو لموضوع ، رئیسي لھذا االعنوان القد اخترت ل

القضیة بصفة ةسادرالھدف منھا ھو ، )1956- 1497( العالقات المغربیة االسبانیة 

على العالقات المغربیة االسبانیة ، طیلة ھذه الفترة الممتدة من عامة ضمن انعكاساتھا 

بتة تحت التاج ساألخرى،وخضوع المدینة 1497االحتالل االسباني لمدینة ملیلة سنة 

، ونھایة 1415، بعدما كانت تابعة لالحتالل البرتغالي منذ سنة 1580سباني سنة اإل

.األقصىالدراسة بتاریخ استقالل المغرب 



ب

على العالقات وانعكاساتھا قضیة احتالل سبتة وملیلةوتقوم إشكالیة البحث حول 

لماذا بقیت تلك : عدة تساؤالت جوھریة منھا علىسبانیا ، إواألقصىبین المغرب 

األقصىالمدینتین تحت االحتالل االسباني لحد اآلن ؟ ، ومدى سعي المغرب 

ھو وما. قرون ونصف ؟ األربعةلتحریرھما ضمن الفترة المدروسة والتي تفوق 

.مصیر القضیة حالیا وما تأثیرھا على العالقات المغربیة االسبانیة؟

: ن ھذه التساؤالت وضعت الخطة التالیةلإلجابة ع

مالحق خاصة إلىإضافةأربعة فصول رئیسیة ، إلىالدراسة یمقسقمت بت

التاریخي فیھ المنھج اتبعتأكادیميبالمعاھدات ومجموعة من الخرائط ، بشكل 

التحلیلي ، لتعلق الدراسة بطبیعة العنوان الذي یتعرض للقضیة من حیث العالقات بین 

.ولتین الد

المدینتین إلىفیھ تمن ھذا الموضوع كفصل تمھیدي ، تطرقاألولیعتبر الفصل 

التاریخیة ، أھمیتھماوإبرازنبذة تاریخیة عنھما بإعطاءقبل االحتالل االسباني ، 

نبذة تاریخیة عن مدینتي سبتة وملیلة قبل : ھما ، تحت عنوان بوالمراحل التي مرت 

.االحتالل االسباني 

سباني لسبتة وملیلة والعالقات المغربیة باالحتالل اإلفقد عنونتھ الفصل الثاني أما 

إلىإضافةسباني للمدینتین ، فیھ االحتالل اإلت، تناول)1859-1497( االسبانیة 

سبانیة في لعالقات المغربیة اإلإلى جانب طبیعة االحتالل ، لھذا االمقاومة المغربیة 

.ھذه الفترة

حرب بدایة سبتة وملیلة من مدینتيفیھ وضعیةتلفصل الثالث تناولبالنسبة لو 

حدث وقع فیھ األولالتاریخ ف، )1956-1860(األقصى استقالل المغرب إلىتطوان 

بین المغرب األقصى 1860وھو حرب تطوان سنة األقصىھام في تاریخ المغرب 

إلىصى وعلى ضوئھ تمت اإلشارةاألق، والتاریخ الثاني استقالل المغربوإسبانیا

وھي مرحلة التفوق أساسیةعدة عناصر من خالل العالقات المغربیة االسبانیة 



ت

، )1956و 1912(ما بین سباني ، وكذلك وضعیة سبتة وملیلة تحت الحمایةاإل

مقاومة عبد الكریم :منھاالشعبیةاالنتفاضاتوالحمایة مع إبراز كثاني مبحث 

نسي على المدینتین في ھذه ي ، والنزاع االسباني الفرنحمد الریسوأالخطابي ، و

لمغاربة داخل مرحلة النضال السیاسي ونتائجھ ، وأخیرا وضعیة اإلىإضافة، الفترة

.كونفرسبتة وملیلة خالل حكم 

یعالج القضیة ما بعد ألنھیعتبر فصل تكمیلي فالفصل الرابع من ھذه الدراسة ، أما 

:           التاليعنواناللھ تأعطیلذلك، 1956سنة األقصىغرباستقالل الم

مباحث ، ثالثإلىبتقسیمھ وقمتبعد االستقالل ، طبیعة العالقات المغربیة االسبانیة 

بعد المدینتینمن استرجاع األقصىلموقف المغرب تھخصصاألولالمبحث 

بقیة ةسادروأخیراوقت الراھن ، االستقالل ، والمبحث الثاني لوضعیة المدینتین في ال

.سبان بما في ذلك قضیة جبل طارق المستعمرة من طرف اإلاألقالیم

واألساسیة ھمةممجموعة من الكتب الإلى ھذه الدراسة أقساموضعفي عدتولقد

:وضوع  منھامالالتي تناولت 

درس فیھ تاریخ التاریخ المغربي لمدینة سبتة ، أحمد خلیفة ، صاحب كتابإدریس

.العھد الموحديإلىالمدینة من العھد القدیم 

تاریخ ملیلة فتناولھ كتاب حسن الفكیكي بعنوان المقاومة المغربیة للوجود أما

تاریخ المدینة مع المقاومات إلىتطرق فیھ ) م1859-1697(االسباني بملیلة 

.أیضام مھالمغربیة لالحتالل االسباني وھو مرجع 

تاریخ المدینة حولم وكتابھ تاریخ سبتة ، وھو مصدر مھیتومحمد بن تاكذلك 

عما كان بثغر سبتة من سني خباراألمھم ھو كتاب اختصارمصدر آخر إلىإضافة

.لعلمھ وتألیفھاآلثار لمحمد ابن القاسم األنصاري السبتي الذي یشھد لھ المؤرخون في 



ث

على منھاالعصر الحدیث والمعاصر إلىتتطرقمن الكتب وھناك مجموعة أخرى 

1900، تاریخ العالقات المغربیة االنجلیزیة حتى عام زروجر.سبیل المثال ، ب،ج 

.مصدر ھام األخر وھو 

مشكلة الحمایة القنصلیة بالمغرب لعبد الرحمن بن منصور ، آخر حولكذلك مصدر

لحة والحركة الوطنیة المقاومة المسزاني ، ومؤرخ المملكة المغربیة ، والتھامي ال

: ھما آحرینمع مرجعین حرب الریفأصول، وجرمان عیاش ، بشمال المغرب

، ومحمد العربي )1912- 1786(األمریكیةالعالقات المغربیة محمد بلھاشم ، 

أجنبیةمع وجود عدة مراجع ومصادر كتاب الساقیة الحمراء ووادي الذھبصاحب 

Edouarكتاب ھانــــــــــــــــذكر منـــــــــ Muhaعنوانـــــــــب:Les

relations Hispano-Marocainesریخ العالقات المغربیة االسبانیةتاأي.

ھذا البحث ، فأھمھا عدم وجود إعدادفي يللمشاكل التي واجھتنبالنسبة أما

إلىيالمراجع ذات الصلة بالموضوع المختار داخل التراب الوطني ، مما اضطرن

.مھمة صعبة بالتأكیدالمغرب ، وھي إلىالسفر 

قرون األربعاتساع الفترة المدروسة ، حیث فاقت ھي خرىوالصعوبة األ

من العھد التمھیدي الذي یدرس تاریخ المدینتینفصلذلك الإلى، ضف ونصف

و عمل سنة تقریبا ، وھاأللفي،العھد الفینیقي حتى الغزو االسباني ، والذي یفوق القدیم

.متعب بالتأكید

وبالخصوص شكر كل من ساھم في ھذا العمل المتواضع،أأنيیفوتنوھنا ال

ي الذي لم یبخل علالمشرف على ھذه الدراسة،األستاذالدكتور بوعزة بوضرسایة ، 

.بتوجیھاتھ ونصائحھ القیمة

والذین التحضیریة،شرفوا علینا في السنة أالذین األساتذةخص بالشكر كل أوكذلك 

،خاصة طرق البحث ومنھجیة األكادیمیةبالعدید من الجوانب المھمة للدراسات أمدونا

كل زمالئي في الدراسة،سواء في إلىباإلضافةكتابة البحوث والدراسات،



ج

وجدنا تكافال كبیرا بین مختلف إذغیرھا من االختصاصات،أواالختصاص المعاصر 

.الذي یبعث البھجة في النفساألمروھو صاتاالختصاالباحثین في مختلف 

ھ في مختلف المكتبات المغربیة،تالذي وجدشیر كذلك إلى ذلك التعاون الكبیر،أو

لدیھم كل التسھیالت في إعارة الكتب تإذ وجوفاس،خاصة مكتبة الرباط،

.نسى الملحق الثقافي للسفارة المغربیةأدون أن والمساعدة في البحث عنھا،

.نسى كل العاملین بالمكتبات الجامعیة الجزائریةأأندون

كل ھذه األمور كان لھا دورھا الفعال واالیجابي في ھذه الدراسة المتواضعة التي 

احاولت من خاللھا اإللمام بمختلف جوانب التساؤالت المطروحة في اإلشكالیة،متمنی

.المتواضعنجاز ھذا العمل إفي كون قد وفقتأنأوجلّ من هللا عزّ 
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سبانياإلحتاللاالوملیلة قبل ةسبتنبذة تاریخیة عن مدینتي:األولالفصل 

ةسبتمدینة :األولالقسم 

بالمدینةالجغرافي التعریف :األولالمبحث 

اإلسالمقبل ةسبتتاریخ مدینة :المبحث الثاني

البرتغالياالحتاللإلىاإلسالمينة من الفتح المدی:الثالثالمبحث 

البرتغالي للمدینة االحتالل:المبحث الرابع

مدینة ملیلة :القسم الثاني

بالمدینة الجغرافيالتعریف:األولالمبحث 

سالمياإلتاریخ مدینة ملیلة قبل الفتح :المبحث الثاني

اإلسالميملیلة في العھد :المبحث الثالث
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ةسبتمدینة :األولالقسم 

التعریف بالمدینة:األولالقسم 

كان لموقعھا االستراتیجي ذا،ــةالمدن المغربیقعرأمن ة ـــسبتة ــمدینتعتبر
وتاریخ المغرب ،ھا الخاصة تاریخــــة دور ھام في صیاغــة الطبیعیــالحصان
.ةـــعاماألقصى

،المتوسط األبیضالبحر على، األقصىفھي تقع على الساحل الشمالي للمغرب 
لة شبھ جزیرة كّ الجنوبیة والشمالیة والشرقیة مش،یحیط بھا البحر من جھاتھا الثالث 

الغرب إلىرق ـــبلغ طولھا من الشوی،في البحر متصلة بالبر من الجھة الغربي
،كلم21بـ األندلسیةوتبعد عن الشواطئ ،م1500وب ـــالجنإلىومن الشمال ،م2000

طوان تةمنھا مدینلى الجنوب إو،من جھتھا الغربیة ،كلم28وعن جبل طارق بـ 
وغیر بعید عن المدینة من الغرب یوجد جبل موسى الذي ینسب ،)1(كلم 40بمسافة 

)2(المیلینبنحو ،األندلسفاتح ،یر نصموسى بن إلى
.

م ــوانقس،ة حولھ ــــة فقد تضاربت الروایات التاریخیـــالتسمیأصلإلىوبالرجوع 
:قسمینإلىنھ أالمؤرخون و الجغرافیون العرب في ش

ا وشكلھ،نھ مشتق من كلمة سبت النعل نظرا لموقعھا في البحر أ،فبعضھم یرى 
،مؤسسھا إلىفیرجع التسمیة ،القول الثانيماأالذي یتصل بالبر من جھة واحدة ، 

.)3(نھ سبت بن سام بن نوح علیھ السالمأیزعمون الذي 

حفید نوح إلىالمدینة یعود تأسیسأن"لویس مرمول "وذكر المؤرخ االسباني 
قاعدة ومعناھا بالكلدانیة،سبت سنة بعد الطوفان وسماھا 250علیھ السالم بعد حوالي 

.)4(بإفریقیامدینة تؤسس أولوكانت ،الجمال

باإلسكندریةالذي عاش "كالودیو بلوطومیو"المؤرخ الفلكي الیوناني أعطاھاولقد 
في "تیتیوأورإبراھیم"كما وضع ،في جغرافیتھESSILISS: م اسم .ق135سنة 

ذي ـوھو المكان ال،في موقع جبل طارق ESSILISSAة اسم ـــجغرافیألواحكتابھ 
.)5(حالیاةسبتتحتلھ 

،1986،الرباط،شركة الھالل العمومیة للطباعة والنشر،1ط،سبتھ وملیلة حتى ال ننسى, ة بمحمد المعزوزي وجعفر بنعجی)1
.19ص

160،159ص, ،بیروت1968درادار ص،إحسان عباس : تحقیق،1ج,نفح الطیب في غصن األندلس الرطیب, حمد المقري أ)2
20، ص1988المغرب ،, مطبعة ومكتبة األمنیة ةسبتةالتاریخ المغربي لمدین, إدریس أحمد خلیفة ) 3
21نفسھ ،ص) 4
22نفسھ ،ص) 5
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،جبالھا السبعةإلىیشیرون بذلك EPTADEFOSیعرفونھا باسم اإلغریقوكان 
ESTELA .LIBY .ACILAX .APYLA: وھي،أخرىبأسماءوعرفت لدیھم 

.ABILIX ھي أو،كانت تطلق على مكان واحدأنھااألسماءوال یعرف عن ھذه
.)1(تكون مجرد صفة لھا فقطأو،من المدینة ألجزاءتسمیة 

السبعة نسبة اإلخوانبھ یقصد، septum fretresولقد عرفت المدینة بعدھا باسم 
وھو االسم الذي اشتق منھ العرب ،civitasوseptumبعدھاتوسمی, یھابرواإلى

.)2(ةالفاتحین لبالد المغرب اسمھا الحالي سبت

، مارة غقبائل إلىفھم ینتسبون ،اإلسالمرة ما قبلــفي الفت،ة ـعن سكان المدینماأ
مار ابن منصور غإلىأصلھمویعود ،المنطقة الجبلیة من الریف المغربيسكان 

في.  بن منصورأصارمار بن غأو،بن ملیل بن منصورمصطافمار بن غل یوق
الشرق من مدینة تطوان إلىل فقط واقعة مارة حالیا على تسع قبائغیطلق اسم حین

.)3(تمتد عبر سلسلة جبال الریف الساحلیة

مدینة إلىاألولىدخلت الموجة ،األقصىالمغرب إلىومع قدوم العرب الفاتحین 
من أساساة ــلوالمشكّ ،وافق للثامن میالدي مة القرن الثاني ھجري الــمع بدایةسبت

طردون منھا بعد ثورة الخوارج من بربر طنجة وصاحبھم الذین سی،الجند العرب 
.)4(میسرة 

للخاص والعام بحكم فھي معروفة ،ھذه المدینة لة ـــالبحریةــاألھمیعن أما
،األندلسیةةعلى الواجھفي شبھ الجزیرة الطنجیة والمطل ،ا االستراتیجي ـموقعھ

.على الشواطئ المغاربیةاألھمالمرفأمما جعل منھا ، وقربھا من مضیق جبل طارق 

22لمرجع السابق ،ص إدریس أحمد خلیفة ، ا) 1
.23ص , نفسھ )2
بیروت، , دار اإلرشاد للطباعة والنشر والتوزیع 1علي عبد الرحمان الحجي ط : تحقیق, المسالك والممالك, أبو عبید البكري )3

.204، ص 1968
204نفسھ ،ص)4
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:قبل االسالمةتاریخ مدینة سبت: المبحث الثاني
ة ـــمدینوتأسیسھم،من بالد الشام الفینیقیینمع قدوم ،ة ـــالتاریخ القدیم للمدینیبدأ

راطوریة البحریة سمة التوسیع بموطغى على ھذه اإل،م .ق880قرطاجة بتونس سنة 
والتي بلغ ، أطرافھاقواعد تجاریة على إنشاءب،یبریة و اإلاإلفریقیةل عبر السواح

بحریا أسطوالم .ق350جھزوا سنة أنھمویذكر المؤرخون ،مركزاةــثالثمائعددھا 
أنھمد لھم التاریخ ـــویشھ.المغربیةإفریقیایضم خمسین سفینة الستكشاف شواطئ 

( وزلیس) طنجة(وطنجیس ،) ةسبت(وابیال) ة ــملیل(روسا دیر: دنـــمأسسھم من 
كما ازدھرت مدینتي ،األقصىعلى سواحل المغرب ،)العرائس(ولكسوس، ) أصیال

وملیلة في عھدھم وخصتھا بعنایة خاصةةسبت
ثر المعركة التي إم .ق240سنة إلىترجع ةمدینة سبتإلىحقیقیة إشارةوأول

وماني في الصراع الذي كان بینھما القرطاجي وخصمھ الراألسطولجمعت بین 
حیث انھزم ،على السیادة في البحر المتوسط والتي وقعت في مضیق جبل طارق 

.)1(.لحصانتھا الطبیعیةةبسبتفیھا القرطاجیون واجتمعوا بعدھا
مرھوبة في البحر قوةتصبحأنفترة وجیزة من يبعدھا وفاستطاعت روما 

الشواطئ إلىأنظارھاطاجي وتتغلب علیھ لتمد بعدھا القراألسطولالمتوسط وتزاحم 
إال،ولم تسیطر في بالد المغرب إخضاعھا، وحاولت عبر عدة قرون .المغربیة

ساف،سبتھ،المثلث الذي یضم مدن طنجة وعلى بعض السھول والشواطئ وھ
.)2(بیریةشبھ الجزیرة اإلإلىإضافة،والرباط 

لم فإنھم،م .ق146فریقیة بعد سقوط قرطاجة سنة إورغم سیطرت الرومان على 
في عھد الملك كلود قیصر سنة إالیتمكنوا من السیطرة على سكان المغرب البربر

.)3(الطنجیةبموریتانیاوقتھا األقصىوعرف المغرب ،م42
وملیلة ةسبتأھلمنح ) وغسطوأ(اإلمبراطور الروماني أنویذكر المؤرخون 

، قبل المیالد األولمن القرن األخیروذلك في الربع ،الرومانیة وطنجة الجنسیة
،واھتموا بعمارتھا ، والرعایا الرومان الطنجموریتانیاورفع لقب المستعمرات عن 

CIVITASبالتسمیة ESSILISSواستبدلوا حینھا التسمیة القدیمة للمدینة 
ROMANORUM4(ة الرومانیة ـأي المدین(

.69.68المرجع السابق  ص,إدریس أحمد خلیفة )1
.69نفسھ ،ص) 2
13.12ص, ، تطوان 1958, مطبعة كریما دیس03:ط, مدخل إلى تاریخ المغرب, ون عبد هللا كن)3

.17نفسھ ص ) 4
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مع ،م 429سبانیا سنة إالقادمین من لنداالووصول اعرف المغرب بعدھ
القضاء على الحكم ،واستطاعوا بعد مساندة السكان المغاربة "جنسریق "قائدھم 

الروماني بالمغرب مع موجة من الدمار التي تعقب تحركاتھم لتعود بالد المغرب 
من البربراألصلیینحكامھا إلى

اإلسالميمن التاریخ المغربي القدیم قبل الفتح األخیرةدھا المرحلة بعتأتي
ثر حركة استرداد المستعمرات الرومانیة إيالبیزنطرضوخ المغرب تحت الحكم ب

،"األولنجوستنیا"في عھد الملك لنداالوبعد الخراب الذي حل بھا بعد ھجمات 
.)1(.م)565.527(

بجیش قوامھ "بلیزار"ه الحملة قائده المحنك في ھذيالبیزنطالملك أرسل
ھذا وقبل رجوعاألطلسيالمحیط إلىرجل فاحتل قرطاج حتى وصل 180000

الذي ، واألقصىعلى المغرب "دون خوان": القسطنطینیة وضع القائد إلىاألخیر
من ةالبیزنطیاإلمبراطوریةبذلك مفتاح وأصبحتوتحصینھا ةبناء مدینة سبتأعاد
.)2(.ھة الغربیةالج

تشحن بأنمكانة خاصة فقد أمر"جوستینیان"عند الملك ةوكانت مدینة سبت
بالجنود وأقام فرقة عسكریة بھا لمراقبة مضیق جبل طارق لتبلیغ أي تحرك إلى 

العذراء اإلفریقیة وعنى ببنایاتھا سیدتناكما أقام بھا كنیسة "شرشال"حاكم قیصریة 
.)3(يذات المظھر البیزنط

وعند الفتح اإلسالمي ة ، انحصر في مدینتي طنجة وسبتيغیر أن النفوذ البیزنط
استقاللھ أعلنتحت قیادة الكونت جولیان  الذي ةغیر مدینة سبتلمغرب لم تبقلبالد ا

مع ملك القوط باألندلس أما بقیة البالد المغربیة امتحالفوقتئذوكان،عن بیزنطا 
)4(البربرلھا ھفسلمت إلى أ

1(EDOUARD MOHA. LES RELATIONS HISPANO- MAROCAINES( :EDITIONS  EDDIF
MAROC . MAI 1994) –P23

.77إدریس احمد خلیفة المرجع  السابق ص )2
.    77نفسھ ،ص)3
18ـ17المرجع السابق ص ص،. عبد هللا كنون )4
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المدینة من الفتح اإلسالمي إلى االحتالل البرتغالي: المبحث الثالث

األقصىالمغرب إلىمع بدایة دخول الفاتحین اإلسالميتاریخ المدینة یبدأ
الفھري في والیتھ الثانیة على لحارثياعقبة بن نافع األمیرفي عھد وإفریقیة

قدم في مقدمة جیشھ القائد ،األمويد بن معاویة في خالفة یزی. ـھ62عام ةإفریقی
،طنجة وكان حاكمھا یولیانإلىیقاتل البربر حتى وصل ،البلويزھیر بن قیس 

وھم من ،قتالھم إلىفانصرف عنھ ،الذي صالح عقبة وناصحھ على قتال البربر
.)1(ـھ63الذین ھزموه واستشھد رحمھ هللا عام ،أوربةقبیلة 

بسبب أمیةحد من والة بني أاألقصىاة عقبة بن نافع لم یدخل المغرب وبعد وف
ة في إفریقیفي اإلسالملكن مع ھذا فقد انتشر .انشغال المشرق بفتنة ابن الزبیر

.دون قتال  ھالبربر فیودخل كثیر من عھده،  

وسار معھ ،ـھ78سنة ةإفریقیموسى بن نصیر على ،ى عبد الملك بن مروان ولّ 
یعاونھ مواله طارق بن األقصىفتوحاتھ بالمغرب إلىفتوجھ بعدھا ،جند من مصر 

وولى علیھا طارق أھلھاسلم أف،قصبة طنجة إلىمافواصال بفتوحاتھ،يزلنفازیاد 
سار بعدھا موسى بن و.ـھ89كان ذلك سنة ،الولید بن عبد الملك بذلك إلىوكتب 
سبانیا إالذي كان متحالفا مع ملك القوط ب،ن وكان یحكمھا یولیاةسبتإلىنصیر 

من یأتیھافلم یقدر على افتتاحھا لحصانتھا الطبیعیة والمدد الذي كان ) بطشةغ(
.)2(فرجع عنھا  األندلس

ضد ملك تحالف یولیان مع موسى بن نصیر إلىباألندلسالظروف الموالیة أدت
،لصالح المسلمین األندلسو على غزـھ90واتفق سنة ) رذریق(القوط الجدید 

عبروبعدھا ،یقودھا المولى طریف ،ـھ91في رمضان األولىوكانت السریة 
ةبخصوص مصیر مدینة سبتأما،ـھ92عام األندلسفتح لطارق بن زیاد بجیشھ 

أنھافیذكر المؤرخون ،ودخول یولیان كمساعد لموسى بن نصیر األندلسبعد فتح 
إلىیولیان صاحب موسى أنكما یذكر كذلك ،المسلمین حكم الوالة إلىرجعت 

أخیراواستقر ،عندما عزلھ الولید بن عبد الملك ـھ95عاصمة الخالفة دمشق سنة 
حتى توفي بھا وخلف لھ محاطا باحترام المسلمین وتقدیرھم بقرطبةاألندلسفي 

.)3(إسالمھمن حسُ أوالد

:             تحقیق وتعلیق , كتاب أخبار مجموعة في فتح األندلس وذكر أمرائھا رحمھم هللا والحروب الواقعة بھا, المؤلف مجھول )1
97....96ص  1989, المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر, إسماعیل العربي 

94،93نفسھ ،ص ص)2
96،95نفسھ ،ص  ص )3
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:األمویةفي عھد الخالفةةسبت-)1

تابعة ةسبتأصبحت،والمغرب باألندلساألمورعندما تسلم المسلمون زمام 
بدمشق وقد ترك موسى بن نصیر قبل اعتزالھ سبعة عشر رجال من األمویینلسلطة 

كما بعث الخلیفة ،ر صاحب الرباط كمنھم شا،الدین أصولالعرب یعلمون البربر 
ل كعبد ضالعلم والفأھلمن ،التابعین عمر بن عبد العزیز بعده عشرة من األموي

.  )1(وسعد بن مسعود لنفس الغرض،الرحمن بن نافع 

حیث تعرضت ،مع ثورة الخوارج ،اإلسالميالمغرب أحداثفي ةسبتوتبرز 
ذلك بعد ظھور میسرة المذغري صاحب المذھب الصفري أیدیھمللتخریب على 
عاملھا عمر بن اوقتلوطنجة إلىوجھوا الذین ت،مع البربر ـھ123الخارجي سنة 

، خرجوا من كان بھا من العرب أو،فخربوھا ةسبتثم دخلوا ،لمرادياعبد هللا 
.)2(قیت خرابابف

الذي ،على جند الشاموأتباعھتظھر بعدھا في ذلك الحصار الذي فرضھ میسرة ل
البربر ثورات مادإخھشام بن عبد الملك األمويتحصن داخلھا حیث عزم الخلیفة 

ات في مواجھـھ123اض القیسي سنة یخاصة بعد مقتل قائده كلثوم بن ع،ببالمغر
بن بشر الذي جإلى بلأالفمع میسرة لیتولى قیادة ھذا الجیش الشامي البالغ عشرة 

.بعد ھزیمة كلثومةمدینة سبتإلىألج

من األندلسالعون من طلب إلىبلج بن بشر أفلجةبعدھا قام البربر بحصار سبت
وكاد الجیش ،باألندلسلكنھ تماطل علیھم خوفا من سلطتھ ،بن قطن الملك عبد 

ي بمركبین مزیاد بن عمر اللخةثاغإلوال ،یھلك جوعا ةبسبتالشامي الموجود 
بعد ،باألندلسبعد ظھور ثورة البربر إالولم یفك ھذا الحصار ،یحمالن مؤونة 
ةبسبتبالمغرب بعدھا سمح عبد الملك بن قطن للمحاصرین ھمإخوانسماعھم بثورة 

لكن بعد تمكنھم ،من سنةأكثرباألندلساإلقامةوشرط علیھم عدم ،عنده بالنزول 
.)3(ـھ123قتلوه في ذي القعدة سنة ،وذكرھم مع فعل معھم في محنتھم باألندلس

48ص, 1) 1968بیروت، , ار الكتاب اللبناني ،مج دالعبر ودیوان المبتدأ والخبر, عبد الرحمان بن خلدون )1
.48نفسھ ص ) 2
.117–110لمؤلف مجھول ، المصدر االسابق ،ص ص )3
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فمنھم من یربط ،ةــسبتة ـبمدینحول الخراب الذي حل اءــاألنبوتضاربت 
ت بخرأنھاأو،إلیھاوأصحابھھ بخروج الجیش الشامي منھا ودخول میسرة ــتاریخ

.)1(التي حدثت بنواحي طنجةـھ123سنة ىاألولمن فتنة الخوارج 

دارسةفي عھد األةسبت-)2

اإلسالمیةغاب فیھ الحكم المركزي للخالفةاجدیداعھداألقصىعرف المغرب 
وفي عھد ھذه الدولة ، م788- ـھ172دارسة سنة یام دولة األبق،بالمشرق العربي 

بفضل قبیلة مجكسة الغماریة التي كانت تقیم على ةسبتمدینة إلىعاد العمران 
حد وجوھھا أیرأسھا،سابفدارسة وتؤدي الطاعة لأل،تطوان مقربة من مدینة 

.وكان صاحب علم وفضلإلیھاھا وجمع الناس بناءأعادالذي ،) ماجكس: (ھوو
بن عصامىفالرض،مجبر بن عصامثم ،ه عصاماؤبنأماجكس بعدةسبتأمرتولى لی

.)2(م931ـ-ھ319سنة إلیھااألمويحتى دخول الناصر أیدیھموبقیت المدینة في 

:ةسبتفي األمويالتدخل -)3

ن الثالث ھجري في المد الشیعي الذي قضى القرأواخردخلت بالد المغرب في 
وواصلوا زحفھم ـھ296غالبة والدولة الرستمیة والدولة المدراریة سنة األعلى دولة 

بعدما ،معتمدین على قبائل صنھاجة ومكناسة الزیانیةاألقصىناحیة المغرب إلى
لیدخلوا ـھ301سنة واإلسكندریةصدتھم جیوش العباسیین عن مصر في الفیوم 

مبایعة إلىواضطروه اإلدریسيفي عھد یحیى بن القاسم ـھ307بعدھا سنة ساف
األخیرھذا العافیة عمل بعدھا أبيالذي جعل علیھا موسى بن ،عبید هللا الشیعي 

، األقصىشمال المغرب إلىدارسة األاألمراءوأجلىعلى تمكین سلطتھ بالمنطقة 
ومد ،وبدایة استقاللھ عنھم ،العافیة بيأبخطر ابن عندما أحسوا نالعبید یولكن 

خاصة بعد ما قتل عاملھم . جندوا لمحاربتھ ،أنظاره إلى ناحیة المغرب األوسط 
.)3(س عبد هللا بن ثعلبة بن محارباعلى ف

.243ص, 6ج , المصدر السابق , ابن خلدون )1
.437- 436، 6نفسھ ،ج ) 2
.258ص  ,1979الرباط ، ، كلیة اآلداب ،05شالمیطا، ج: تحقیق, المقتبس, أبو مروان بن حیان ) 3
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ف مع عبد الرحمن الناصر األموي ــة إلى التحالاضطر بعدھا موسى بن أبي العافی
لصد ،ـھ317بالمغرب األوسط سنة ةأمیر زناترز، ومع محمد بن خباألندلس 

.)1(الخطر الشیعي
یتوالھا نیابة ،دارسة الشیعي تابعة لألاألمويفي ھذا الصراع ةسبتكانت لقد

مع بأسطولھالناصر دخلھاحتى،لغماريابن عصام بن ماجكس الرضىعنھم 
ثر أو،)2(سلما بدون قتال ـھ319األولقائده نجاح بن عفیر یوم الجمعة الثالث ربیع 

،طنجة وملیلةإلىفوصلوا ،األقصىداخل المغرب األمویینھذا الفتح على سلطة 
مواجھة المد فيسافدخلوا مدینة ،األمويالحكمأیاموفي ،وقلعة حجر النسر 

ورفع ،بالجند والسفنأمدھافقد ةسبتكبیرة بمدینة أھمیةاألخیرھذا وأولى،الفاطمي 
،ھشام المؤیداألمويفي زمن الخلیفة أما.ـھ353سنةالمغارمجمیع ھلھاأعن 

دون البالد ةسبتفقد اقتصر االھتمام بمدینة ،باألندلسعامر أبيودولة المنصور بن 
.)3(المغربیة

:في العھد الحموديةسبت-)4

أبيحمد بن بمقتل عبد الرحمن بن مـھ399سنة باألندلسالدولة العامریة انتھت
ؤید مھشام الأخیھوخلع  ، األمويسلمان بن الحكم ةوتولی،على ید البربر ،عامر 
.فیما اصطلح علیھ بفترة ملوك الطوائف بعدھا األندلسلتدخل 

مــاألقالیالقبائل على اءزعمةالجدید تتمثل في تولیاألموية ــة الخلیفــكانت سیاس
فأعطىستةقبائلالھذهكان عدد،اعدة المقدمة لھلھم على المسمكافأةالمسترجعة 

ي لوطنجة لعةوسبت،اإلدریسيللقاسم بن حمود ةالجزیرة الخضراء المواجھة لسبت
.)4(شقندةإقلیمیعمالن كقادة لجند سلمان في األخوینوكان ھذین ،بن حمود

خاللھا من االضطراباتاألندلسفي ھذه الفترة التي عاش ةسبتأصبحت
ولعب نسب الحمودیین ،كرسي الحكم بقرطبةإلىنقطة عبور الخلفاء ،والفوضى
أن ـھ403حیث نجد في سنة .دوره في جلب الوالء لھم لتولي الحكماإلدریسي

ة لتولي الحكم بدل ـوطنجةود الذي كان بسبتــة طلبوا من علي بن حمــالبربر بقرطب
.)5(ة بین الطرفینــسلمان األموي الذي قتل في المعركة الفاصل

.259ص  ، المصدر السابقالمقتبس, بن حیان )1
.290, 289ص , نفسھ )2
دار الثقافة ، ،01ج02ط سال، لیفي بروفن: تحقیق,البیان المغرب في أخبار األندلس والمغرب, يالمراكشابن عذارى )3

327.-322ص , 1980بیروت،
.113ص , 02ج , نفسھ)4
.130- 122، ص 03مصدر السابق ،  جذاري ، الابن ع) 5
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الدولة لكن أمورضبط خاللھا , أشھرسنة وتسعة بقرطبةدامت خالفة علي بن حمود
.ه 409البة بقصره سنة قلیقتل على ید غلمان لھ من الص،بھااألمویینساءت سیرتھ مع 

القاسم صاحب ،رجالن من بني حمود , بعد مقتل علي بن حمود سباألندلتولى الحكم 
على عمھ سنة یرة  الخضراء ویحیى بن علي بن حمود الذي شق عصى الطاعة الجز
حصاره إثناءنجده یقتل في كمین ل،یة روالمة ومالقة وشرسیشتمدن سبوأخذه 412

.)1(م1035- ه427اشبیلیة سنة 
فبعد ،باألندلسكرسي الخالفة إلىة تبعد ذلك حركة التولیة من مدینة سبتستمرا

لتحقإه وبعده 431حتى سنة إدریسأخوهتولي هسبق ذكرذي ن علي المقتل یحیى ب
.)2(األندلسإلىة تالحسن ابن یحیى من سبأخیھابن 

إلىإضافة،برغواطة البربریةرجالن منیحكمھا أصبحةسبتمدینة أنونجد بعدھا 
ة ــني سـوف.باألندلسالوالء لبني حمود بدینانیوسكات, رزق هللا : مدینة طنجة ھما

ثوحد،بالحكم وحده واستأثربین الرجلین فیقتل سكات رزق هللا عالقةالتءاه س453
بالجزیرة بأسطولھالذي نزل , في عھده نزاع مع حاكم اشبیلیة المعتمد بن عباد 

وطلب بعدھا من سكات ،القاسم بن حمود امن صاحبھوأخذھاه 446الخضراء سنة 
لىاالشبیلي عاألسطولبھ بل زاحم لفلم یجبھ لط, طاعتھ في الدخولوأةسبتتسلیمھ 

.)3(أخذھالكنھ عجز عن , الجزیرة الخضراء 

: لمرابطيافي العھد ةسبت- 5

ظھرت في منتصف القرن الخامس ھجري دولة المرابطین الصنھاجیة القادمة من 
من ةزناتدولة وقضت على ما تبقى من ،التي وحدت المغرب والصحراء الكبرى 

وا ح، واصبباألندلسفیھ الضعف بالمسلمین حلفي الوقت الذي , ن فرمغراوة وبني ی
.في خضم الفوضى التي عصفت بدول ملوك الطوائف , ىالنصارأمامفریسة سھلة 

وھو یوسف بن , لیعرف المغرب ظھور رجل قوي قامت على یده دولة المرابطین
.)4(ـھ)500-453( ابین سنتي الذي تولى الحكم م, تاشفین 

حیث ،المستنجدین بھأول, الجزیرة الخضراء المعتمد بن عباد ملك اشبیلیة ووكان 
إلیھوانضم ، "لفنسو السادسأ"كانت دولتھ تعاني الضعف من ضربات ملك النصارى 

.144- 130، ص03ابن عذاري ، المصدر السابق ،  ج)1
.289ص ,   03نفسھ   ج )2
.456،457ص,  04ج,  السابق المصدر , ابن خلدون )3
.32- 30، ص، 1948باریس ،,،  مطبوعات الروزنخبة تاریخیة جامعة ألخبار المغرب األقصى,  سال نلیفي بروف)4
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لھذه ویؤرخ ،منھم أمیر غرناطة ، وأمیر بطلیوس, عدد من أمراء األندلس وفقھائھا
مساعدتھ األندلسأمراءلكن یوسف بن تاشفین طلب من .م 1074-ه467الحادثة سنة 

وافقھاألندلإلىوطنجة من یدي سكوت البرغواطي قبل المرور ةسبتفي اخذ مدینتي 
ومع رفض سكوت البرغواطي طلب یوسف ،أسطولھبعلى ھذا ابن عباد بمساعدتھ 

ألمرابطيمقاومة االحتالل أبیھالمعز ضیاء الدولة على إسرارالتنازل عنھا سلما بعد 
یوسفحیث انتصر ،طنجة في وادي منىأھوازالمعركة الفاصلة في جرت،لملكھم 

إلىوفر ابنھ المعز , لعمر ستة وثمانین سنة ودخل طنجة بینما قتل سكوت البالغ من ا
إلىأسطولھم 1084-ه477سنة وجھ لكن یوسف بعدھا. ـھ470كان ذلك سنة ة،وسبت
ابن عباد من الجھة الشمالیة وبمحاصرتھا من أسطولمن المعز وعاونھ ألخذھاةسبت

عد ــبوقتل المعز بن سكوت،في ید المرابطینأخیراالجنوب من ناحیة البر سقطت 
.)1(عملیة الفتح ھذه

ه الموافق 479رجب 11بعد ھذا الفتح وقعت معركة الزالقة الشھیرة یوم الجمعة 
التي كسرت فیھا شوكة النصارى و،باألندلسم بین المسلمین والنصارى 1088لسنة 

ه على 483سنة ضيمراكش لیقتھعاصمإلىبقیادة یوسف بن تاشفین لیعود بعدھا 
ةسبتوولد لیوسف بمدینة .والمغرب تحت حكمھ األندلسویوحد , ملوك الطوائف

واخذ لھ والیة ،بالمدینة وتلقى بھا علومھ أالذي نشعلي ه ابنھ وولي عھده 477عام 
أخیھإلىفي عھده ةسبتأمروكان , ه 500ه وخلف والده سنة 496العھد بقرطبة سنة 

أمرإلیھبعدما اسند ،ه511سنة بن یوسف الذي استمر والیا علیھا حتى إبراھیم
.)2(اشبیلیة 

الذي كانت لھ مكانة ،وجوه قرطبة في عھد المرابطین القاضي الشھیرأشھرومن 
ولقد كان لیوسف ،القاضي عیاض الیحصبي،بعدهوأوالدهعند یوسف بن تاشفین 

یھإله لیسند 508عام ةسبتإلىلیعود بعدھا ،باألندلسالعون في متابعة دراستھ 
د اه ع519سنةوفي،غرناطة إلىـھ531عاد بعدھا سنة ،ه515القضاء بھا عام 

،إبراھیم بن یوسفأخاهلیعاصربعد وفاة علي بن یوسف بعامین أخرىللقضاء مرة 
)3(قیام دولة الموحدینإلىمنصبھ فيویبقى

الدار العربیة ، 02ق–02مج ،إحسان عباس : تحقیق, الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة,  أبو الحسن علي بن بسام الشنتریني)1
.660،663ص  , , 1979بیروت، , للكتاب

.142-140إدریس أحمد خلیفة ، المرجع السابق ، ص ) 2
. 144- 143نفسھ ،ص ) 3
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؛سبتة قي العھد الموحدي-)6

بدخول عبد المؤمن بن علي العاصمة األقصىدولة المرابطین بالمغرب انتھت
الحكم تحت دخل المدن التي تآخرةسبتوكانت مدینة ،م1147-ه542مراكش سنة 

مع قاضیھم عیاض الذي كان اشد المدافعین عن المذھب أھلھابمقاومة لموحديا
.لمذھب الموحدین الشیعي المبتدع االمالكي ومخالف

وتعرضت المدینة للحصار من عبد المؤمن بن علي واستعان في ذلك بقبائل 
إلیھانضمام الجدیدة اإلبعدما دان المغرب كلھ لھذه الدولة أھلھاقرر،حیث مارة غ

یوسف بن إلیھمأرسلو،الخلیفة بسال إلىوحمل القاضي عیاض البیعة ،ه 543سنة
.)1(مخلوف عامال علیھا

أھلضد الموحدین  نقض بن ھود السالوي في المغربمحمدلكن مع قیام ثورة 
ا من قرطبة وقتلوا عاملھم علیھا  واستعانو،قاضیھم عیاض برأيالسابقة البیعة ةسبت

الذي قام بحرب عبد المؤمن ،بكر الصحراوي أبيفبعث الیھم یحیى بن ،بابن غانیة 
بعدھا عبد يستدعلی،الموحدین إلىجدید أمانبعھد ةسبتأھللكن بعد ھزیمتھ عاد 

عن أبعدهكما ،وقام بتكریمھ ،ه 543المؤمن القاضي عیاض عنده بمراكش سنة 
.)2(حتى توفي بعد سنة من ذلك اللقاء،جدیدةخوفا من ثورةةسبتمدینة 

قبل أمرعبد المؤمن بن علي أنفنجد ة،سبتوفیما یخص العنایة العمرانیة بمدینة 
)3(المدن الساحلیة للمغربةوبقیةمركز لصناعة السفن بسبتبإنشاءه 557ةوفاتھ سن

.في البحر المتوسط التنافس حامیا بین البرتغال والمغاربةأصبحفي الوقت الذي ،

بد المؤمن دورا ھاما في ـن عـفي خالفة یوسف بلسبتيااألسطولبعد فیمالعب
لى ــبرتغال عـــاشتدت ضربات الـھ575ففي عام ،مقاومة الضربات البرتغالیة 

بقیادة غانم بن مردنیش لسبتياأسطولھیوسفوجھ الخلیفةــف،یلیةــوادي اشب
لدیھم ، لكن البرتغالیون ع أسیراـــھ وقـــإال أن،رىــأخلغزوھم مرة ادــثم ع،فغزاھم

ةن میناء سبتــمھمــــإلیفیخرج ،ول السبتيــسطاجمة األــمھحاولوا بأسطولھم  
األسطولیھـــإلمضحر وینـــالبرضــعيــفھ ھـلیواجن جامحـھ بـعبد اللالقائد 

.147- 148ص, جع السابق المر, إدریس احمد خلیفة  )1
, دار الكتاب،جعفر الناصر ي ومحمد الناصري : تحقیق،02ج ,االستقصاء ألخبار المغرب األقصى, احمد الناصري )2

207- 206ص , , 1954الدار البیضاء ،
. 378ص ,04ج,  السابق  صدرالم, حمد المقري أ)3
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فیھا انتصر،غر قادسثاألسطوالن بلیلتقي الصقلي،العباس أبوشبیلي بقیادة اإل
حیث قتل فیھا عدد كبیر من النصارى ،)1(الموحدون بعد معركة بحریة ضاریة

یر ساألوحجز عشرین سفینة كما تم افتداء القائد ،منھم ةوثالثمائألفواسر نحو 
.)2(بن مردنیش غانم 

األندلسبالد إلىه 580ن سنة كذلك عبر الخلیفة یوسف بن عبد المؤمةسبتومن 
،مدینة شنترین شرق لشبونةإلىومنھا ،اشبیلیة إلىفوصل ،لمواجھة البرتغالیین
بعد استشھادهعلیھا مع ءاالستیالحیث تم لھ ،قواعد البرتغال أھموكانت ھذه المدینة 

القاعدة الضربة ھذه وكان استیالء المسلمین على ،بھا في ھذه الحملة أصیبجروح 
.)3("لفونسو ھنریكيأ"القاسمة لملك البرتغال 

وجدنا ،أیامھا األخیرةلكن مع بدایة االضطرابات التي حلت بالدولة الموحدیة في 
-ه626سنةالقعدةذي وذلك في ،ةسبتمدینة تطأالنصارى االسبان أقدامأولى

السلطة إلىبملك قشتالة  في سبیل عودتھ لموحدياالمأمونم حین استعان 1228
المأمونوالملك القشتالي بحیث یتنازل المأمونوجرى اتفاق مسبق بین .بمراكش 

بناء كنیسة لھم بمراكش بعد من ومكن النصارى ،باألندلسعلى بعض الحصون 
جندي لحرب ألف12بجیش قوامھ األخیرالملك القشتالي لھذا إمداددخولھا مقابل 

.لموحديایحیى بن الناصر 

وحدین في مالأبناءوقتل ،العاصمة مراكشالمأمونذه الحملة بدخول ونجحت ھ
.)4(سابقة الذكرونفذ شروط النصارى قتیل آالف4مجزرة رھیبة بلغ عدد القتلى فیھا 

وكذلك عن ،األقصىفي ھذه الظروف عن الموحدین بالمغرب ةسبتانقطعت مدینة ،
لتعیش المدینة العزلة ا،بھديلموحاالذي محى اثر الوجود باألندلسمحمد بن ھود 

.)5(یحكمھا احمد البیاسي البنشتي،ه635إلىه 630طول خمس سنوات مابین 

المدینة بعدھا عرضة لالستفزازات قراصنة جنوة حیث تم حصارھا عدة أصبحت
أھلھاه حاصرھا الجنویون بغیة احتاللھا لكن مقاومة 632ففي ،مرات من قبلھم 

.)6(والمراكباألرواحجنوة خسائر في أھلوكبدت،حالت دون ذلك

سفارة إرسالومع ،وجنوة ھمزة الوصل بینھماةسبتالعالقات التجاریة بین وكانت
،سابق عھدھا إلىالتجاریة قاتالعالعادتم  1236-ه633سنة "بیغرنسور لیو"

72, 71ص , , 1982،الدار البیضاء,دار الثقافة ،01ط ,ةتاریخ سبت, محمد بن تاویت )1
.118, 117ص  , 03ج , المصدر السابق , ارى ابن عذ)2
.73, 72ص  , ، المرجع السابق محمد بن تاویت)3
.176,177, المرجع السابق , إدریس احمد خلیفة )4
، 1984بیروت ،,مكتبة لبنان ،02ط ،إحسان عباس  : تحقیق , األقطارالروض العطار في خیر , محمد بن عبد المؤمن الحمیري )5

.622ص 
.601ص , 06ج , السابق صدرالم, ابن خلدون )6
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.)1(ةسبتفنادقھم القدیمة بمدینة إلىویعود التجار الجنویون 
بعدھا ،م 1237-ه635طاعة الموحدین في رمضان سنة إلىبعدھا ةتعود سبت

.)2(السنة نفسھا مع ضیاع قرطبة لصالح ملك االراغون من اشبیلیة في شوال 

،رحلة حاسمة بسبب ضعف الدولة الموحدیة من جھةمواألندلسحل بالمغرب 
الذي مد نفوذه باتجاه المغرب ،زكریاأبيالل الحفصیون بتونس بزعامة قواست

اما في ،ھذا بالنسبة لبالد المغرب ،ظھور بني مرین كقوة جدیدة إلىإضافةاألقصى
, راغون ألنصارى قشتالة واأیديھناك على اإلسالمیةاإلماراتسقوط أاالندلس فبد

ةسبتعامل دفعت الظروف الجدیدة .بالد المغرب الكبیر إلىاألندلسیةوبدایة الھجرة 
مدة ثالث والئھ للحفصیین للدولة الموحدیة تغییراكان تابعالذي،الحسن بن خالص

ھذه خالللسبتيااألسطولوقد ساھم )3(م 1248-ه646سنوات حتى سنة وفاتھ
- ه 644سنة "سان فردیناند"یة بعدما احتل الملك القشتالي الفترة في الدفاع عن اشبیل

بعد عجز الحفصیین ،ثم مدینة اشبیلیة بعدھا بعامین،األندلسیةم مدینة جیان 1246
قرر بعدھا قائد .ةمدینة سبتإلىذلكفھجر االشبیلیون بعد،عن الدفاع عنھا 

ع طاعة بني خللعزفياالقاسم أبيوقاضیھا يند احرالالعباس أبيلسبتيااألسطول
لیفة في عھد الخه647سنة أخرىوالدخول في بیعة الموحدین مرة ،حفص

لتدخل ،یسیرھا دون متابعة منھ ،لعزفياالقاسم أبيإلىةالذي عھد سبت،المرتضى
.)4(م1328- ه728بعده حتى سنة أوالدهویرثھا لعزفياالمدینة في العھد 

:في العھد المریني ةبتس-)7

لم یحاولوا فإنھممعظم جھات المغربانیینیالزن ریرغم امتالك بني م
ابعد تعرض المدینة للغزوإال ،ومحو ملك العزفیین بھا،ةسبتاالستیالء على مدینة 

،منھمقرروا التدخل السترجاعھا لذلك ،باألندلسة بني نصر الخارجي من مملك
الذین ةسبتأھلبمساعدة ،م 1328-ه728سنة يالمرینسعید أباالفة وذلك في خ

وانطوت بذلك صفحة العزفیین التي امتدت قرابة ،التخلص من حكم العزفیینأرادوا
.)5(القرن من الزمان

:     تقدیم, 02ط"عصر الموحدین والمرینیین , دراسات في تاریخھا االجتماعي واالقتصادي " سبتھ اإلسالمیة , محمد الشریف )1
.89ص،2006الرباط ،,منشورات أسمیر ،أحمد بن عبود 

.245، ص 02ج ,  المصدر السابق , احمد الناصري )2
.540ص ,  06ج ,  ابن خلدون ، المصدر السابق )3
.384. 383ص ,  07ج , نفسھ )4
.136- 134ص , المرجع السابق , تاویت نمحمد ب) 5



15

ببناء أمركما ،عمر بن فتح هللا السدراتيإلىتح بعد ھذا الفةأمر سبتسعید أباسند أ
.)1(رب من المدینة في السنة الموالیةقبال،افراكبلدة

كانت ،م1331- ه731الذي تولى الحكم سنة يالمرینالحسن أباوفي عھد الخلیفة 
ساوفقادمة من بجایة وطرابلس ،ةالمائتقارب ةسبتالراسیة بمیناء األساطیل

لعزفيابقیادة محمد بن علي باألندلسه لمحاربة النصارى 740سنة توجھت ،عنابةو
،نشوب معركة بحریةإلىأدىمما ،قصد منعھم من المرور عبر مضیق جبل طارق

المسلمین أیامھذا الحدث من اعز وأصبح،لسبتيااألسطولإلىكانت الغلبة فیھا 
.)2(ودولة بني مرین

رب ــعاش المغ, م1358- ه759عنان سنة أبويالمرینة ـــوبعد وفاة الخلیف
أصبححیث ،المرینیة على الحكماألسرةوالتي سببھا تنافس موجة من الفتناألقصى
ةسبتصارت غایتھم ، وإلىغرناطة للوصول وبأھلیستغیثون بالنصارىأفرادھا

ا كما شھد تاریخھ, على حد سواءفي ھذا الصراع مقصد الفارین والمنازعین للخالفة
أبوة السابق ــسالم اخو الخلیفأبو: من امتلكھا ھووأول. دارسة من قبل في عھد األ

فاستغل ھذه ،ةـــیین بغرناطانة الذي كان عند النصرلبمساعدة ملك قشتا،عنان
م على طنجة 1359–ه 760استولى سنة وة بالمغربـاالضطرابات الحاصل

.)3(ةوسبت

رجاع الجزیرة الخضراء من ــــا دورا ھاما في استدھــبعلسبتياولـــاألسطلعب 
ه 773وفي سنة ،بغرناطةاألحمربعدھا لبني التي سلمت ،ـ ھ770سنة سباناال

أخیرالیستردھا مستغلین فرقة بني مرین،وجبل طارقةسبتعلى األحمراستولوا بني 
لتشھد المدینة حالة من الكوارث ،م 1386- ه788سنة يالمر ینالعباس أبو
.)4(م1415-ه818ل الغزو البرتغالي في سنة ـــلق كثیر قبیخعلى أتت،الطواعینو

.139- 136ص , المرجع السابق , تاویت نمحمد ب)1
.144نفسھ ،ص ) 2
145ص , نفسھ  , تاویت نمحمد ب)3
.147- 146نفسھ، ص ) 4
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اإلحتالل البرتغالي للمدینة:المبحث الرابع-

م 1415أوت 21ه الموافق لـ 818جمادى الثانیة عام 15الجمعة في صبیحة یوم
ي عھد السلطان أبو بعد حصار طویل دام ستة سنوات فةاحتل البرتغالیون مدینة سبت

بني مرینمن ملوكاألخیرل بوھو ما ق،ه 823سنة المتوفىيالمرینسعید عثمان 
الذي قاد الجیش "األولجوان "على عرش لشبونة الملك آنذاكوكان یحاصره 

.)1(االحتاللالبرتغالي في عملیة 

بعد غالیین تقدم البرتامووكانت المقاومة محصورة في المتطوعین الذین قا
الجبال أھلمن اة،كانوالى قصر مصمودة و طنجنحو الغربةاستیالئھم على سبت

ولم تكن ،)2(و بني یدر و غیرھارأسو الحوز وواد ةأنجرو القبائل المجاورة من 
و اعتالء ابنھ عبد الحق سعید أبيمن صدى إال بعد موت السلطان أھلھالمقاومة 

رسالة استغاثة رد بسابفإلیھحیث قدموا ،بني مرین ملوكآخره 823ام الخالفة ع
.)3(بعجزه و استسالمھمعلیھ

لكن ھذه الظروف لم تمنع المغاربة من مواصلة مقاومة االحتالل فكان المتطوعون 
،عندھمىاسرو یقومون بخطف بعض البرتغالیین ،إخوانھملنصرة سافمن یأتون
تحریر المدینة بعدما وقع في علىاوكم اوش1437-ه841المغاربة سنة أنفنجد 
الذي كان أصحابھمع جماعة من أسیرا"فرناندو"قائد الجیش البرتغالي أیدیھم

جندي حاولوا بعدھا أالفقوامھ ستة بجیشالحتاللھاةطنجإلىةمتوجھا من سبت
راألخییتوفى ھذا أناألقدارلكن شاءت ةالمساومة بین فداء ھذا القائد و تحریر سبت

.)4(و یلغى االتفاق بین الطرفینسافبمعتقلھ بسجن 
م دخل حوض المتوسط مرحلة جدیدة حیث 1492عام غرناطةوبعد سقوط مملكة 

أصبح،أمریكاسبانیا تتزاید بفضل الكشوفات الجغرافیة في إو البرتغالكانت قوة 
.)5(الساحل الشمالي المغربي في خطر و عرضة للمد الصلیبي الجدیدبعدھا 

ي قسم فیھا البابا الممتلكات تـم ال1493ة ــسن"تورد سیاس "دة ــو كانت معاھ
م لالعاصبح،لیاإلمبراطوریتینفاصال بین غربا 60ْخط إلىالبرتغالیةو سبانیةاإل

.)6(للبرتغالتابعةبرمتھا إفریقیاأصبحتفي حین ،سبانإللتابعا لالبرازیالجدید عدا 

.24المرجع السابق ص , محمد المعزوزي )1
.180...177المرجع السابق ص , محمد بن تاویت )2
الرحمن بن منصور تحقیق عبد ،2، طاألثاراختصار األخبار عما كان بثغر سبتة من سنيّ ,محمد بن القاسم االنصاري السبتي )3

.80- 76، ص 1983،الرباط ،المطبعة الملكیة 
25...24المرجع السابق ص , محمد المعزوزي )4
75، ص1959,مارس، مصر , ، دار مصر للطباعة 1ط،, إفریقیا بین الدول األوربیة, محمد صفي الدین ) 5
.75صنفسھ،) 6
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م القریب من 1458رتغال قبل ھذا التاریخ على القصر الصغیر سنة وقد استولى الب
و بذلك ،م1471عام أصیالو ةعلى طنجاألطلسيو من المحیط ،جبل طارق 

ستقرار و التجارة یملكون نقاط ھامة على الساحل المغربي مكنتھم من اإلاصبحوأ
.)1(البحریة بالمنطقة

مدینة تطوان الجدیدة و بتأسیسغرناطةبعد سقوطندلسیوناألو قام النازحون 
اكانوو ،داخل المغربسباناإلفي وقف توسع البرتغال و اكبیرادورالعبو

ففي سنة ،من البرتغالیینأسرىخذون أو القصر الصغیر و یةو طنجةیھاجمون سبت
البرتغال من األسرىبعض "كرونايدجوا ن"ةم افتدى حاكم سبت1523-ه 929
.)2(شبیلیةإإلى ةالجدیدة و حملتھم السفن من سبتتطوان أھل

ثنین معركة وادي المخازن الشھیرة التي كانت یوم اإلمعاألحداثفي ةتظھر سبت
م عندما قھر جیش السعدیین 1575أوت 04ه الموافق لـ986جمادى األولى عام 

ألف 80عدده الذي بلغ "جون سیستیان"الملكجیش البرتغال بقیادة بقیادة عبد الملك 
محمد المتوكل السترجاع عرشھ من عمھ عبد الملك ةحیث قدم بحجة مساند،جندي 

خذ السواحل بعد أواستغلھا فرصة للتدخل في شؤون المغرب و ،الذي غلبھ علیھ
من القصر الكبیر أبید بلكن جرت مذبحة بذلك الوادي بالقر،نتصار على خصمھ اإل

ةمدینة سبتإلىیھا الملك البرتغالي الذي نقل فیھا معظم الجیش البرتغالي و قتل ف
و كذلك ھلك محمد المتوكل مع عمھ عبد الملك الذي توفي قبل نھایة ،فیھافنلید

.)3(المعركة لذلك عرفت ھذه المعركة بمعركة الملوك الثالث 

العرش علىلم یكن للملك البرتغالي المقتول في معركة وادي المخازن ولد یخلفھ
توفي بعدھا ،والذيمن عمره87الذي كان یناھز "ھنري"ال نمھ الكاردیفخلفھ ع

األحقیة في "فیلیب الثاني"سباني م فأبدى الملك اإل1580جانفي31بفترة وجیزة في 
فسارع بجیشھ سنة ،"إیمانویل"تولي العرش بصفتھ حفید الملك البرتغالي السابق 

.)4(ةیة إلیھ بما في ذلك مدینة سبتبرشلونة و ضم الممتلكات البرتغالإلىم 1580

و بدایة عھدھا مع التواجد ةلتطوى بھذه الحادثة حقبة التواجد البرتغالي بمدینة سبت
.سباني بالمدینةاإل

1)-èdouard moha,op cit,p481
.      181.المرجع السابق ص, محمد بن تاویت )2
).102...101(المرجع السابق ص , عبد هللا كنون )3
دار الثقافة (: بونان لبیب رزق :ترجمة و تعلیق ،01ط ,1900المغربیة حتى عام–تاریخ العالقات االنجلیزیة , روجرز , ج , ب )4

49...48ص , ) 1981, الدارالبیضاء
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مدینة ملیلیة: القسم الثاني-

التعریف بالمدینة: األولالمبحث -

األبیضر ــــقصى المطلة على البحمدینة ملیلیة إحدى المدن الساحلیة بالمغرب األ
و بین خطي عرض ،)°52و°2(شرق المغرب بین خطي طول بتقع ،المتوسط

ر شكل ــیأخذ جانبھا المحاذي للبح،ریباــتق2كلم12ـ در مساحتھا بــتق،) °35و21°(
كیلومترات و ھي 10حوالي ةكلم تبلغ حدودھا البحری3.9قوس نصف دائري طولھ 

ر إلى الشرق بحوالي وأقرب مدینة لھا ھي مدینة الناظوةخرة كلسیة على صـــواقع
.)1(كیلومتر10

سم فیرجع إلى السكان األوائل لھذه أما عن أصل تسمیة ھذه المدینة بھذا اال
النفوذ وذلك بعد تراجع ،أي البیضاء"ملیلت"الذین سموھا "لورتديا"المنطقة 

لى الكلمة العربیة إاإلسالمي ولت بعد الفتح تحالتي و،على ھذه المنطقةيالبیزنط
.)2(ملیلةو أ"ملیلیة"

الذین ینتمون إلى قبیلة بطویة التي "ورتدي"سكان ھذه المنطقة فھم أصلعن و
الفتح اإلسالمي ةكانت مستقرة في منطقة جبال الریف و المنطقة الساحلیة قبل مرحل

و ،المعروفین حالیا ببني واغمرانةن غماروأخرى مة،إضافة إلى فلول من قبیلة نفز
.)3(كانت ھذه الجماعات السكانیة مكون أساسي لمنطقة ملیلة قبل الفتح اإلسالمي

كور و تعرف حالیا بمنطقة نھذه الناحیة من السلسة الجبلیة الشرقیة تعرف ببلد ال
.)4(غرباشرقا وغمارة سناسنالریف و ھو الشریط الساحلي الممتد بین قبیلة بني 

الطبیعیة البارزة على الساحل الممتد ھاالواجھة البحریة لھذه المدینة فممیزاتأما و
كانت مجال الروابط التجاریة بین كور نبین مصب واد ملویة إلى مصب واد ال

للصراع األندلسي خالل ااألندلس اإلسالمیة طوال تسعة قرون متوالیة و مسرح
.)5(العاشر ھجريرنـطماع القشتالیة في مستھل القاألالقرن الرابع ھجري و محط

.89ص , السابق المرجع , محمد المعزوزي )1
الدار ،مطبعة النجاح الجدیدة،01ط ،)م1859- 1697(المقاومة المغربیة للوجود اإلسباني بملیلة , سن الفكیكي ح)2

30.ص , 1997البیضاء،
31،33ص , المرجع السابق )3
.9،16ص 1954تطوان ،, معھد موالي الحسن : ،الریف بعد الفتح اإلسالمي, أحمد البوعیاشي )4
.23ص , المرجع السابق , حسن الفكیكي )5
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تاریخ مدینة ملیلة قبل الفتح اإلسالمي:يالمبحث الثان-

في القسم األول من ھذا الفصل بأن تاریخ مدینة ملیلة ظھر بقدوم هكما سبق ذكر
فضل و یرجع لھم ال،م.ق880م لقاعدتھم قرطاجة عام الفینیقیین من الشرق و تأسیسھ

."روسادیر"اسمأعطوھا التيفي تأسیس المدینة 

دفع الفینیقیین اقویاحافزلھا و كان لموقعھا الساحلي و طبیعة الصخرة المشكلة 
لمالحة و التجارة في البحر لقصدوا بھ ،إلستقرارھمالمواقع الھامة كأحدإلى اختیاره 

و في العصر .االقتصاديیعتمدون على السواحل لنشاطھم االمتوسط لكونھم كانو
الحامیات التي كانوا بوذلك لتعلق الرومان ،ور یحیط بالمدینةسالروماني تم وضع 

بالمنطقة لالوندا، لكن مع ظھورلحمایة ممتلكاتھم بھایضعونھا في الشمال اإلفریقي
إلى عملیة تخریب شاملة تعرضتو القضاء على نفوذ الرومان بسواحل المغرب

لم ترى ،ألف جندي20و جیشھ البالغ "جنسریق"ید ملك الوندال على م430سنة 
للممتلكات الرومانیة بالساحل سترداد البیزنطي المدینة بعدھا النور إال بعد حركة اإل

جوان "فبعد حملة الترمیم للمدن الساحلیة لشمال إفریقیا حل بالمدینة ،المغربي
ا یؤكد األھمیة التي ممّ ة بنائھام بجیش و عدة سفن و عمال إلعاد534سنة "األرمیني

.)1(كانت علیھا لدى الملك البیزنطي

لنفوذ البیزنطي بالمغرب األقصى أما الحدیث عن المرحلة الفاصلة بین تراجع ا
والمرجح ،یلة فیبقى غامضاالخاص بتاریخ مدینة ملإلیھبین بدایة دخول الفاتحین و

بالمقارنة لورتديااألصلیین لھذه المنطقةى السكانأن تكون األمور قد استقرت لد
و ذلك ألن النفوذ البیزنطي تراجع "یولیان الغماري"التي استقل بھا ة،مع مدینة سبت

على ةفریقیإمن الغرب للشرق لوجود الصعوبات التي كانت في مصر و طرابلس و 
الغربیة ن المنطقةعع م تتراجــوشھیجعلت جاة ممّ ــاإلمبراطوریة البیزنطیعاتق 

.)2(و منھا مدینة ملیلةالجالء من القواعد الساحلیة ھناكإلفریقیــا و

.28- 27ص, المرجع السابق , حسن الفكیكي )1
.  30ص , نفسھ ) 2
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ملیلة في العھد اإلسالمي : المبحث الثالث

القرن الرابع أوائلفي إالالمغربي بشكل واضح اإلسالميلم تظھر ملیلة في العھد 
أفضىالذي ،واألقصىرب غالد المعلى باألمويمع بدایة التنافس الفاطمي ،ھجري
بین علیھا واستمر الصراع ،ـھ314بالمدینة سنة األندلسياالستقرارإلىأخیرا

نواحي ملیلة سنة إلىسعادة هللا التجاءرز حادثة لتب.منتصف ذلك القرنإلىالقوتین 
لمدینة فيلتاریخ أولالنكور المجاورةأمیرسعید بن صالح أخیھالفار من ـ،ھ250

ثانیة اى،لیظھرومن الورتدأھلھاھذه الفترة تحت حكم في وكانت ،اإلسالميتاریخھا 
.)1(ـھ319عافیة سنة الأبيمكناسة موسى بن أمیرال مفي عملیة السطو على ج

نواحي القادمة من اللقوافل لمحطة تجاریة كانت المدینة في ھذه الفترةلقد
تعرض لھجومات الفاطمیین بدایة من سنة توبدأت،األندلسوتجار صحراویةال

العافیة أبيوابن عمھ موسى بن ،على یدي مصالة بن حبوسـ ھ310سنة إلىـھ305
من الناحیة تأتيوكانت تلك الھجومات ،تحت رایة الدولة الفاطمیة،المكناسیین

.)2(الشرقیة من المدینةعبر طول نھر ملویة

في اإلسراعإلىاألمويحمل الناصر ،األقصىھذا الخطر المحدق بالمغرب وأمام
بصورة ـھ314بھا سنة بأسطولھفنزل ،ارهظأنوكانت ملیلة مقصد ،صد العبیدیین

.هذكرسبق كما ةسبتوبعدھا بعامین ینزل بمدینة ،)3(مفاجئة

ھ طاعة عوخل،األمويعافیة في طاعة الناصر الأبيوبعد دخول موسى بن 
بعد تسلمھ ،بناء مدینة ملیلةإعادةتولى ـھ324سنة ففي،ـھ317العبیدیین سنة 

بعد الخراب الذي حل یضم عمال ومھندسینأسطولفي األندلسمدادات من اإل
.)4(على ید القائد میسور الفاطميـھ323ـ-ھ321بالمدینة سنتي 

عتداءات الفاطمیین إموجة جدیدة من إلىـ ھ347سنة ملیلة لتتعرض بعدھا مدینة 
.)5(الجنان والمحاصیل التي كانت بھاإتالفإلىأدت،طرف جوھر الصقليمن

.94ص , المصدر السابق , أبو عبید هللا البكري )1
.       230ص , 01ج , المصدر السابق , ابن عذارى )2
.89ص , 01ج , نفسھ )3
.388- 382ص  , 05ج , المصدر السابق , ابن حیان )4
.36ص , المرجع السابق , حسن الفكیكي )5
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بني موسى حكم في فترة أخرىمرة تغیب الواقعة في ھذه المدینة األحداثلكن 
بالمنطقةظھر مع نفوذ سلطتھم تل،قرابة القرن والنصف من الزمانعافیةالأبيبن 

إدریسمحمد بن ،دارسةبني حمود األاءأمرألحدـ ھ454سنة ىورتدأھلواستدعاء
في الوقت الذي كان ،األندلسیةالذي كان موجود قبلھا بالمریة ،والیا علیھم

.)1(األقصىالمرابطون یتوسعون شمال المغرب 

أنإلىواستمر علیھا ،ـھ454في شوال والیا على ملیلة إدریسمحمد بن نزل
.)2(م1080ـ-ھ473لیدخلھا سنة زحف یوسف بن تاشفین بجیوش المرابطین

،الدولة المرابطیة والدولة الموحدیةأیامالواقعة في ھذه المنطقةاألحداثعن أما
د ــالعھأفقد بد،ة ونھایة نفوذ كل دولة منھا ــتذكر سوى بدایإشارةفال توجد أي 

د ـدین عبحین تغلب قائد الموحـھ536واستمر لغایة ،ـ ھ473بملیلة سنة لمرابطيا
وینتھي ،المعزن بنماكسلمرابطياة ـــة ملیلـــن بن زكو على حاكم مدینـــالرحم
.)3(م1213ـ-ھ610سنة إلیھابھا مع قدوم بني مرین لموحدياالحكم 

دخلت المنطقة آنفاالمدینة في السنة المذكورة إلىيالمرینبدخول عبد الحق و
االجتماعیةتغیرت فیھا كل المالمح ةالشرقیة من الریف المغربي مرحلة جدید

ى، سم القدیم لقبیلة ورتدحیث اختفى منذ ذلك الوقت اإل،السابقةواالقتصادیة
من من فكیك وتلمسان ووھرانیینمم مع عناصر جدیدة من السكان القادباختالطھ

الھجرة إلىباإلضافة،بفضل توسعات بني مرین بالمنطقة الزیانیة،الغرب الجزائري
.)4(غربیة الداخلیةالم

كمرفأأھمیتھاوقلت ،مرحلة من التھمیشيالمرینعرفت مدینة ملیلة في العھد كما
مابین سنتي أصبحتوالتي ،حیھا الغربیةابنوبسبب بناء قلعة تازوطاتجاري

ـھ645بزعامة قادة بني وطاس حتى سنة ،عاصمة الریف الشرقيـھ692ـ-ھ610
وكانت ھذه القلعة عبارة عن حصن ،بعد ھذا التاریخبني مرین مراءألیتوالھا 

.)5(مخزن للحبوب ومستودع للجبایات إلىإضافة،حربي

البحري المفضل لدى بني المرفأأصبحتالغرب من ملیلةإلىمدینة غساسة أما 
،اختالف الطرق التجاریة القدیمةإلىوذلك راجع ،مرین المستقرین بقلعة تازوطا

.)6(السابقةأھمیتھافقدان ملیلة إلىأدتكل ھذه العوامل ،انیة الجدیدةجرات السكھوال

.429ص , 01ج , المصدر السابق , ابن عذارى )1
29- 26ص 02ج , المصدر السابق , احمد الناصري )2
37,38ص , المرجع السابق , سن الفكیكي ح)3
،المنصوردار،01ج ,س في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاساألنیس المطرب بروض القرطا, علي بن أبي الزرع الفاسي )4

.28، ص 1973, الرباط
215ص , 07ج , المصدر السابق , ابن خلدون )5
.43, 42ص  , المرجع السابق , سن الفكیكي ح)6
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بدخولھم الذین خلفوا دولة بني مرین،بعدھا في حكم بني وطاسدخلت المدینة
مسؤولیة أعطىبزعامة محمد الشیخ الذي ،م1471-ـ ھ876سنة سافالعاصمة 

كما ،لكن عرف بشیخ بطویة،اسمھشخص لم تذكر المصادر التاریخیةإلىقلعیة 
إلىإضافة،للدولة الوطاسیة بمدینة غساسةاتابعاعسكریاقائداألخیرجعل مع ھذا 

أحداثبرز أكانت منمدینة ملیلةإلىاألندلسیةالھجرة ، أما بمدینة ملیلة  آخرقائد 
عـــلىالساحلیة لیموتریمن مدینة األثریاءوذلك بوصول جماعة من ،ھذه الفترة

. م 1489ملیلة المواجھة لھا على الساحل المغربي حوالي سنة إلىاألندلسيجانب لا
فري في فیتزعم بعدھا ھذه الجماعة التمرد على القائد الوطاسي بملیلة وطردهلت

الذین ھملكن لم تتلقى أي رد من،المدینةالحتاللسباناإلتقوم بعدھا بدعوة ل،م1494
قررت وسط ھذا التنازع، ومدینة دون مساعدة منھم كانوا عازمین على احتالل ال

: لتتعرض المدینة بین سنتي،التفرق عبر بالد المغرب األقصىالجماعة المذكورة 
بقیت المدینة لكن ،م إلى التخریب بأمر الخلیفة محمد الشیخ الوطاسي 1495-1496

ر ـــبتمبـس17في سبان بھااإلإلى حین نزول ،على ھذه الحالة طوال تسعة أشھر
.)1(م1497

.63,64, 62ص ق ،المرجع الساب,الفكیكي)1
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أثره على العالقات المغربیة ملیلة واالحتالل اإلسباني لسبتة و:الفصل الثاني
.1859-1497ما بین اإلسبانیة

سباني لمدینتي سبتة وملیلةاإلحتاللاال: المبحث االول

احتالل ملیلة -1

سباني اإلسبتة تحت الحكم -2

:حتالللالالمقاومة الشعبیة والرسمیة : المبحث الثاني

المقاومة بملیلة -1

المقاومة بسبتة-2

سباني للمدینتین اإلحتاللاالاتجاه السیاسة المغربیة العامة :المبحث الثالث 

نجلیزيالتقارب المغربي اإل-1

سبانیة المغربیة اإلتفاقیاتاال-2

عالقة السلطة بالحركة الوطنیة -3
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شھد العالم في العصر الحدیث ، الذي بدأ بحادثة فتح القسطنطینیة على ید 
م تغییرات جذریة في سیر العالقات الدولیة وتشكلت بعدھا 1453العثمانیین عام 

كما طویت صفحات من تاریخ إمبراطوریات ودول ،قوى جدیدة بالمغرب والمشرق
.دامت عدة قرون من الزمن 

سبانیا والمغرب إرطة العالم الحدیث الذي دخلت فیھ انظرة شاملة على خبإعطاء 
إلىجدیدة وصلت إسالمیةةالشرق عرف ظھور قونفإ،مرحلة الصراعاألقصى

اإلمبراطوریةالفترة العثمانیة التي أسقطتلى فیینا تحدیدا وھي إ، وأورباقلب 
التي عمرت اإلمبراطوریةه م ، ھذ1453البیزنطیة بفتح العاصمة القسطنطینیة عام 

.)1(قرابة العشر قرون

سباني على مساندة المسلمین في صد الخطر اإلاإلمبراطوریةھذه عملت بعدھا 
م، وبدایة الزحف 1492البرتغالي الذي زادت وتیرتھ بعد سقوط غرناطة عام

الحدیثة وكانت اإلمبراطوریاتر وظھبالموازاة مع.بالد المغربإلىالصلیبي 
،بعدما نجحتا في عملیة الكشوفات الجغرافیة ، وضم لھاالسباقة سبانیا إالبرتغال و
على ، والتعرف على الطرق البحریة التجاریة التي ساعدت إلیھااألمریكیتین

.)2(لتخلص من قبضة العثمانیین بالشرقا

الحكم أنظمةھامة في بتغییراتم ، )1859- 1497(الممتدة ما بین مرت الفترة 
مدینة سبتة من البرتغال م1580سبانیا سنة إ، حیث استرجعت الغربیة واإلسبانیة 

إلىوبدایة دولة السعدیین ، ،كما عاش المغرب في ھذه الفترة نھایة دولة بني وطاس
إلىالتي مازالت تحكم البالد ،في حكم الدولة العلویةاألخیرةدخل في مرحلتھ نأ
، وبدایة النفوذ األوربیةشھدت ھذه المرحلة انفتاح العالقات المغربیة كما یوم ، ال

اخطیراالتي ستلعب دورمتیازاتواالالتجاریة تفاقیاتاالبالمغرب عبر األجنبي
على السلطة الحاكمة األوربیة، والنفوذ السیاسي للدول األجنبیةفیما بعد في السیطرة 

.في البالد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.91هللا كنون، المرجع السابق ،ص ـ عبد)1
91ـنفسھ ،ص)2
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:سباني لمدینتي سبتة وملیلة حتالل اإلاإل:المبحث االول

سباني بمدینتي سبتة وملیلة ، یكمن في الفارق الزمني اإلالحتاللاإن الفرق بین 
سباني ، ملیلة احتلت عسكریا كل منھما تحت الحكم اإلدخلتأبینھما ، والكیفیة التي 

م ، 1580زعت من الممتلكات البرتغالیة سنة تنام ، بینما مدینة سبتة ، 1497سنة 
.                         ةونبلشعلى عرش "فیلیب الثاني"حینما استولى ملك البرتغال 

احتالل ملیلة ـ 1
عن أوالتعرف الالبد من سباني لھذه المدینة ،اإلحتاللاالقبل البدأ في الحدیث عن 

.حتاللاالملیلة قبل وقوع ھذا الحالة التي كان علیھا المغرب و

إلىفي ھذه الفترة ، یعیش تحت السیادة الوطاسیة التي تنتمي األقصىكان المغرب 
، في عھد الدولة أقالیمكوزراء وقادة عملوا، قبائل زناتة وھم فرع من بني مرین

بعدھا ، ویعتبر محمد الشیخ األقصىنافسوھم على حكم المغرب ھمالمرینیة لكن
في رمضان سنة الذي دخل عاصمة بني مرین ،مؤسس ھذه الدولة ھوالوطاسي

بتلمسان في ھذه في صراع مع الدولة الزیانیةھو الذي دخل ،م1471- ـھ876
.)1(األثناء

شیخ بطویة ، إلىوبخصوص منطقة ملیلة ، فقد اسند محمد الشیخ الوطاسي قیادتھا 
الوطاسیة ، على كل من ملیلة وغساسة األسرةمع وجود قائدین عسكرین من 

عن القوة الدفاعیة الموجودة لدى شیخ بطویة فكانت تتمثل أما.المتجاورتین جغرافیا 
القائدین أمامن المشاة والفرسان من سكان المنطقة من قبیلة قلعیة ، أالففي خمسة 

م 1494قوة كبیرة ، بدلیل ما حدث سنة االوطاسیین الموجودین ھناك فلم تكن لدیھم
موتریل ، القائد الوطاسي أھلمن األندلسیینحینما طردت جماعة المھاجرین 

عتمادھا افي ھذه المنطقة ، وس ضعف السلطة المركزیةكیعالموجود بملیلة وھذا ما
.)2(على والء القبائل لصد نفوذھا ھناك 

، في ھذه الفترة ، فتبلورت في عدة سبانیا إعن الظروف التي كانت تعیشھا أما
1:معطیات داخلیة وخارجیة

.91ص ،المرجع السابق ،عبد هللا كنون)  1
.62،63،64ص،- المرجع السابق ، ص . حسن الفكیكي )  2
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فقد حاولت القضاء على یبیریةاإلالجزیرة شبھفمن ناحیة جوارھا الجغرافي ، في 
أما.  بسقوط مملكة غرناطة 1492سنةلھابھا ، وھذا ما تحقق اإلسالميالوجود 

سباني على خارجیا فكانت تشھد حركة غیر عادیة بسبب بدایة التنافس البرتغالي اإل
إلىم 1492سباني سنةاإل" مبس وكلكریستوف "المستعمرات الجدیدة ووصول 

الرجاءرأس م1484سنة " بارتلیمودیاز"واكتشاف البرتغالي األمریكیةالسواحل 
كمنفذ جدید األوربیةالذي استغلتھ البواخر التجاریة إفریقیاالصالح بأقصى جنوب 

المتوسط الذي كان تحت ضیاألببدال من المرور عبر البحر ،التجارة مع الھند إلى
.)1(تقریباةسیطرة العثمانیال

سبانیة ، بما كانت تحصل علیھ اإلاإلمبراطوریةتقویة إلىھذه العوامل كلھا أدت
تجارة إلىإضافةالقرن الخامس عشر أواسطتالتي بدأ،وبإفریقیامن تجارة الرقیق 

ودورھا مالیةالطبقة الرأسوسط ظھور وأمریكاإفریقیاالذھب بجلبھ من غرب 
.)2(قتصاديواالالمعروف في التنافس التجاري 

اھامشیاره عنصراعتبإفیمكن ،سباني بھا اإلھتماماالوعن السواحل المغربیة أما
كانت تعتمد على الجزر الساحلیة ، المحاذیة للقارة سبانیاالكونلألسبانبالنسبة 
.)3(الھندإلىتھا في رحالاإلفریقیة

األقصىویأتي الشروع في احتالل المدن الساحلیة بالمغرب عموما والمغرب 
النازحین بعد سقوط غرناطة األندلسیینستردادیة ضد خاصة مع بدایة الحركة اإل

عملت السیاسة حیث .سبانوفق مخطط مدروس مسبقا من طرف القادة والقساوسة اإل
بعد الحصار الذي شنھ خاصة،حتاللاالالمغاربة قبل إضعافدورا في قتصادیةاال

إیرنیست "البابا أصدرهراغوني على الشواطئ المغربیة والقرار الذي األاألسطول
من دخول السوق المغربیة مثل األساسیة، بحظر بعض السلع م1489سنة " الثامن

.)4(الحدید والخیل والذھب والفضة

م حینما اشترط 1309إلىعود یسباني بمدینة ملیلة فاإلھتماماالبدایة إلىبالرجوع 
الربیع سلیمان تمكینھ من أباعلى السلطان المریني " جاك الثاني " راغوني الملك األ

قوبل ھذا باألندلساألحمربقطع بحریة في صراعھ مع بني إمدادهالمدینة مقابل 
2.)5(العرض بالرفض

85-84ص،- محمد صفي الدین ، المرجع السابق ، ص)1
87-86نفسھ ،ص ص )2
.66ص،–حسن الفكیكي ، المرجع السابق ، ص )3
.67نفسھ ،ص )4
.67نفسھ ،ص )5
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الحركة بدأتالقرن الخامس عشر أواخرسبانیا ، إالتقدم الذي تمتعت بھ وأمام
فرناندو دي "شرف علیھا كل من السكرتیر الملكي أي تستردادیة الكاثولیكیة الاإل

البحریة أصبحتوعلیھ .وقسیس غرناطة وفق مخطط مدروس مسبقا " ثافرا 
، وخاصة لعربيذلك الحین ، تركز دوریاتھا عبر شواطئ المغرب اذسبانیة مناإل

تلمسان إلى، والممتدة من فاس نیاألندلسیمن األكبربھا العدد المنطقة التي نزل
.)1(وبھا كانت السلطة المركزیة ضعیفة 

و 1493حدوث مجاعة بھذه المنطقة مابین سنة جتماعياالالوضع زموزاد من تأ
.بني نصر بھا أمراءمنطقة غساسة مع نزول إلىوانتقلت باألندلسبدأت ،1497

م بعد ذلك التمرد الذي قام بھ 1496وكانت مدینة ملیلة قد تعرضت للتخریب سنة 
سبان في سبیل اإلإلىتجاء لواإلالمقیمون بالمدینة على حاكمھا الوطاسياألندلسیون

والتفرق على مغادرتھا فعزموامساعدتھم على احتاللھا لكن لم یتلقوا أي رد منھم 
حتالللالالسابقةأشھروبقیت المدینة مھجورة طوال التسعة ،داخل التراب المغربي

" مبیل"سبان عن طریق المخبر اإلإلىالمدینة إخالءوصل خبر إثر ذلك .سباني إلا
سبان وكشف لھم عن عورات المدینة ، والوضع العام المحیط بھا ، وبعدھا بعث اإل

، الذي كان حتالللالئیة خبراء لتفقد الوضع وإعداد التقاریر النھاعین المكان إلى
بیدرو دي " فنزل بھا الدوق )2(مة تذكر ودون أي مقام1497سبتمبر 27لیلة 

.)3(مع قرابة خمسمائة فارس " إسطونیان 

بمدینة ملیلة اإلنزالرسمیة خالل عملیة أوولتفسیر عدم وجود مقاومة شعبیة 
ي كان علیھا المغرب في ھذه الفترة ، من الضعف الذي عرفتھ تالحالة الإلىرجع تف

المدینة كانت أنإلىالدولة الوطاسیة ومشاكلھا الخاصة مع الدولة الزیانیة ، إضافة 
كان مفاجئا للسكان المجاورین لھا ، من حتاللواالفي ھذا الوقت مھجورة ومخربة ، 

وسعاتھا ــي تـكان ذو قیمة حیویة فسباني لمدینة ملیلة ،اإلختیاراال.أخرىناحیة 
ة ،ـدینة تلمسان الجزائریـــن مـة مـریبــي قـة ، فھـل المغربیـالسواحبرـرتقبة عـــالم

3

69- 67ص، -حسن فكیكي،المرجع السابق ، ص1)
.74-70نفسھ ، ص ) 2
.92محمد المعزوزي ، المرجع السابق ، ص )2
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ان تكون مركزسبانیة ، وتصلح ألریة اإلیملأھي مواجھة لمدینة نفس الوقتي ـوف
وبعد ذلك .سبانیة للسفن اإلاالمغربیة خاصة ، ومرفأ بحریاألراضيتوسع داخل 

سبان المتنازعین على العرش الملوك اإلألبناءاالمدینة مستقرأصبحت
،عاما59سبانیة مدة اإل" سیدونة "واستمرت تابعة منذ احتاللھا لدوق مدینة ،سبانياإل

07سباني في الذي تكفل بمصاریف الصیانة والدفاع عنھا حتى تخلى عنھا للتاج اإل
.)1(1556جوان 

وقعت مدینة غساسة ، المجاورة لملیلة من . وبعد تسع سنوات من احتالل ملیلة 
حتالل قتصادیة والبحریة منذ العھد المریني تحت اإلاإلاألھمیةالناحیة الغربیة وذات 

بعد وفاة السلطان الوطاسي محمد الشیخ سنة م ،1506سباني بصفة مفاجئة سنة اإل
الذي شھد ملكھ مرحلة من والحكم بعده رتغاليبواعتالء ابنھ محمد الم1502

الغرب من ملیلة في إلىسباني التوسع اإلوبدأ.الدولة الوطاسیةأیامخرآالضعف في 
خارج القلعة فاستغل حاكم ملیلة كانوافترة غفل فیھا جنود الحامیة الوطاسیة الذین 

.)2(م1506في افریل . ھذه الفرصة واحتل تلك المدینة 

:سباني الحكم اإلسبتة تحت ـ 2

،وبقیت كذلك هم كما سبق ذكر1415احتلت مدینة سبتة من قبل البرتغال منذ سنة 
، وضم م1580على عرش البرتغال سنة "فیلیب الثاني"سباني حتى زحف الملك اإل

.)3(، بما في ذلك مدینة سبتةإلیھكل المستعمرات البرتغالیة 

نفصالیة ،حیث كانت الحركة اإلم1640سنة إلىلإلسبانوظلت البرتغال تابعة 
ورقة الصلح الذي قام سباني،وكانت مدینة سبتةالعرش اإلواستقالل البرتغال عن 

ذلك الوفاق الذي ،نفصال عنھابین الدولتین بحیث تتخلى البرتغال عن سبتة مقابل اإل
.سباني الملك اإل"فیلیب الرابع "ملك البرتغال و" جون الرابع " ابرم بین 

ي ـالبرتغال" فرانسیسكو دیلماید " نفصالیة وكان حاكم سبتة اثر ھذه الحركة اإل
ة ــما سكان المدینـي بینـسبانالعرش اإلىإلنضماماالي ـث كان مترددا  فـحیاألصل

4

92،المرجع السابق ، صمحمد المعزوزي )1
.89-87ص-حسن الفكیكي ، المرجع السابق ، ص )2
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وھي ،سبانيوالء سبتة للتاج اإلعن اإلعالنإلىأخیراسبان واضطر إللموالین كانوا
سباني من بین المستعمرات البرتغالیة المدینة الوحیدة التي دخلت تحت الحكم اإل

.)1(تابعة للبرتغال األقصىان ، في شمال المغرب غوبقیت طنجة وماز

كما ،األقصىسبان یمتلكون كل من سبتة وملیلة في المغرب اإلأصبحوبھذا 
، وفي م1505المرسى الكبیر قرب مدینة وھران سنة فاحتلواتوسعوا شرقا ، 

على السواحل اكبیرایشكلون خطروأصبحوامدینة وھران ، احتلوام 1509
5.المغاربیة 

.86محمد بن تاویت ، المرجع السابق ص)1
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:حتالل الشعبیة والرسمیة لإلالمقاومة : المبحث الثاني 

في الفترة المخصصة للدراسة في ھذا الفصل ما األقصىتاریخ المغرب یزمتلقد
عدة دول بھ ، بدأت بسقوط دولة واندثارظھور ب، 1859إلى1497:بین 

الوطاسیین التي في عھدھا احتلت مدینة ملیلة ، مرورا بدولة السعدیین ، التي في 
خاصة انجلترا ، لتأتي الدولة وأوربااألقصىتقارب بین المغرب عھدھا یبدأ ال

.یوم ھذا وھي دولة العلویینالالتي مازالت تحكم البالد حتىاألخیرة

سقوط مملكة غرناطة بعدلألندلسیینالجماعیةالھجرة كما شھدت ھذه الفترة 
اإلحتاللبالد المغرب ودخول الجزائر في حكمھم مع بدایةإلىوقدوم العثمانیین 

.سباني للشواطئ المغاربیة اإل

كشف مدى مساھمة كل من ھذه الدول التي حكمت المغرب في لذلك البد من 
واسبانیا في األقصىعملیة تحریر المدینتین ، وكیف كانت العالقات بین المغرب 

ستعداد الشعبي المغربي في تحمل اإلومدى ھذه الفترة على خلفیة ھذا الغزو ؟
.اتجاه ھذه القضیة ؟تھمسؤولی
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:المقاومة بملیلة -1
األجنبياألسرلقد لعبت المقاومة الشعبیة دورا ھاما في محاولة تحریر المدینة من 

.داخل البالد أكثرمنذ احتاللھا ومنعھم من التقدم 

حد ركائز المقاومة الشعبیة من قبیلة بني شكر أكانت غساسة المجاورة للمدینة 
سبان بمراقبة تحركات اإلقاموافقد ،النازحین من سكان ملیلة إلىإضافةومزوجة 

بعد اقل من م 1497ھجوما یقوده شیخ بطویة في دیسمبر ونظموابالمدینة المحتلة 
الوطاسي وكان ك القائد وحاكم غساسةحتالل استشھد فیھ ذلشھرین من تاریخ اإل

.)1(سبان والمغاربةبین اإلاالفارق في التسلیح بارز

شیخ الوطاسي من المحمد أرسلسبان خارج مدینة ملیلة ، وخوفا من توسع اإل
بن أرسلف،المنطقةإلى من ذلك الھجوم قائدین أشھرالعاصمة فاس في غضون 

علي ببعثمن الفرسان وألف من المشاة كما ربعمائةأقلعة تازوطا ومعھ إلىیاللي فال
إلىصاحب الصیت في الدفاع عن غرناطة لدى حكام بني نصر األندلسيالعطار 

الخلیفة محمد الشیخ أمرحیث .غساسة لتدبیر شؤونھا وتنظیم الحركة الجھادیة بھا 
زوطاتامدینتيكل من الوطاسي القائدین بإجراء التدابیر الالزمة في تحصین 

حمد مزوتبین أوغساسة ، مع القوة الجھادیة التي التفت من قبیلة قلعیة بزعامة 
سباني خارج ملیلة المقدرة بخمسمائة فارس وتسعمائة من المشاة ، ومنع التسرب اإل

وتبین للقوة المجتمعة بالمدینتین استحالة تحریر ملیلة نظرا لتحصیناتھا الطبیعیة 
لألسلحةوامتالكھمسبان بإضافة تحصینات قویة للعمل الذي قام بھ اإلباإلضافة

.)2(الناریة التي لم تكن عند القوة الوطاسیة 

سبان برز مركز لمراقبة اإلأ، التي كانت 1506بریل أضاعت بعدھا غساسة في 
بمدینة ملیلة لكن لحسن حظ المغاربة فقد تم استرجاعھا یوم الثامن من شھر جانفي 

بقتل القبطان ودعوة قامواسبان داخل القلعة ، الذین بمساعدة المتمردین اإلم1533
لسابق عھدھا الدخول للمدینة ، ومع ھذا فلم تعد غساسة بعد ھذا التاریخإلىالمغاربة 

دورھا ھامشیا وتعرضت للتخریب والھجرة في أصبحكبرج للحراسة للمدینة بل 
، وتكون قد م1597الذي تولى الحكم سنة الملك السعدي عبد هللا الغالبعھد 

أي مقاومة لم تظھروبعدھا)3(م)1571الى 1557: (تعرضت للتخریب ما بین 
د ـحأھا ـام بـقرة ـمغامولـح القـي إن صـ، وھم1564ة ـغایإلىة ـشعبیأوة ـرسمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.99- 98،، المرجع السابق ، صحسن الفكیكي ) 1
101-100نفسھ ، ص ) 2
،167-164،، ص نفسھ)3
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ظروف الدولة إلىویرجع سبب ھذا التراجع في تحریر مدینة ملیلة ،المرابطین
ضربات إلىإضافة ،األقالیمالتي مازالت في مرحلة تثبیت حكمھا في ،السعدیة 

.)1(السواحل المغربیة على سبان البرتغال واإل
 زنائيـكأمسیرة مرابط:

الواقعة بغرب ) اكزنة(من قبیلة حمد بن حالسةأسیدي :ھي مغامرة قام بھا المدعو 
قصد إتباعھإلىنواحي ملیلة ودعى الناس إلىالذي قدم ،والبالد في جبال البرانس

األسلحةقادر على تعطیل بأنھوأقنعھمبدون حمل أي سالح ،سبانتحریرھا من اإل
ا مّ سبان منھ قادر على بث الرعب في الجنود اإلأو ،الناریة بأمور الشعوذة والسحر

أالفنجح المرابط بجمع سبعة وقد.یسھل التقدم واحتالل المدینة وطرد العدو منھا 
ي كان علیھا تسبان على علم بتحركاتھم من حصن المدینة اللھذه المھمة وكان اإل

.سبان في محاربة المجاھدین یعتبر من أكفأ القادة اإلو القرطبي " بیدروفینیكاس "
إلىالشیخ بمجرد تقدمھم أتباعمن ألفانتھت ھذه المغامرة بمذبحة راح ضحیتھا 

بكر أبوھذا المرابط بجروح نقلھ بعدھا قائد قلعیة أصیبساحة القلعة بینما 
وكانت ،على سوء فعلتھقلعیة الفتك بھأھلقلعة تازوطا ، بعدما حاول إلىالبوعلوتي 

.)2(م1564فریل أ22الموافق لـ ـھ971رمضان 11ھذه الواقعة في 
بأنھاإلشاعاتالقیام بمحاولة ثانیة وبث إلىا قام حاكم ملیلة باستدراج الشیخ ھبعد

أھلفي استعملوا الرماح ، عكس تعالیم المرابط ، ودسّ أتباعھن أتأثر بالسحر،و
ق الناس وفعال صدّ .  فیھم اإلشاعاتیزودھم باللحوم لینشر حد الیھود كانأقلعیة 
من األولي جمع فیھا ضعف العدد تمرتھ الثانیة الامغإلىوعاد الشیخ اإلشاعاتتلك 

بكر البوعلوتي في وقف ھذه المؤامرة أبوولم تفلح نصیحة قائد تازوطا ،المتطوعة
وذلك یوم األولىبعد مرور شھرین من المحاولة أتباعھوسار الشیخ بعدھا مع 

كانت مسیرة ھذا المرابط ،م1564جوان 19الموافق لـ ھـ971ذي القعدة9االثنین 
رجل ، لم یبقى من آالفةخسرت خاللھا ثالثكارثة حقیقیة على سكان قلعیة

حجر بادس الستخدامھمإلىسبان كأسرى ربعمئة نقلھم اإلأسوى أحیاءالمشاركین 
سبان في سبتمبر من نفس السنة بینما نجا المرابط یف السفن بعدما احتلھ اإلذفي تج

داخلھ لتنطبق إلىأتباعھالحصن ، بعدما تقدم إلىمن ھذه المذبحة برفضھ الدخول 
.)3(سباني علیھم حیلة الحاكم اإل

أفرادا یمكن مالحظتھ من ھذه الواقعة مدى الحالة الثقافیة التي كان یعیشھا وممّ 
6يـة التـالساذجاألفكارق ـوتصرفاتھم وفآنذاكالمجتمع المغربي خاصة الفئة العامیة 

167ـ166ص،صالمرجع السابق،حسن الفكیكي )  1
.175-170ص،-ص. المرجع السابق )2
.177- 176نفسھ ، ص ص ) 3
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السالح الناري كان نأذلك مع العلم ،كان یروج لھا بعض المتصوفة والمرابطین
التي األسلحةحدث أنھ كان من بین أمع ،متداوال في رباط ملیلة قبل ھذه الكارثة

.)1(ابتكرت في العصر الحدیث 

بعد ھذه الموقعة تنحصر في بعض سبان كانت العالقة بین المغاربة واإل
التضییق على حاولواالذین ،المناوشات على حدود ملیلة من طرف قادة قبیلة قلعیة

عھم من التزود بالحاجیات الیومیة كاألخشاب والمیاه نسبان في حصنھم وماإل
في تحصین المدینة وبناء احیث بالغوسبان واعیین بتلك المخاطر اإلكان ،وغیرھا

.)2(جدیدة وكانت تنقالتھم خارجھا تتم وفق حراسة مشددةأبراج
سنة عرفتسبان حیثلعبت الكمائن التي نصبھا المغاربة دورھا في الفتك باإل

إحدىمع ثالثین من جنوده في " سوتو مایور لویس دي "مقتل المارشال م 1649
عدم وجود حملة لتحریر یعودو،)3(الكمائن التي نصبھا المغاربة لھم على حدود ملیلة 

السعدیین واقتصارھم األمراءسباني في ھذه المرحلة من طرف اإلاألسرالمدینة من 
الى الفوضى التي عمت المغرب ،الحریة لرؤساء القبائل في ھذه المنطقةإعطاءعلى 

ن الذین یوبروز الزعماء الدینی،م1603الذھبي سنة المنصورحمدأبعد وفاة األقصى
لھم سلطة في شمال المغرب حیث كانت منطقة الشمال وفاس تحت سیطرة أصبحت

وبعده وقعت المنطقة تحت قبضة شیخ م،1641إلى1637محمد العیاشي ما بین 
أكتوبرالسعدي محمد الشیخ في األمیرالزاویة الدالئیة محمد الحاج الذي ھزم 

.)4(الشمال نحومراكش وصده عن التقدم إلىلتراجع ل، واضطره م1638
جدیدة وھي أسرةوفي ھذه الفوضى كانت الساحة السیاسیة المغربیة تشھد قدوم 

" تافیاللت " باسمالكبیر المعروفة األطلسالقادمة من منطقة جنوب ،الفیاللیةاألسرة
، وتمكن بعدھا من م1666ماي فاس فيإخضاعالمولى رشید من أمیرھاوتمكن 

أتباعحد أغیالن ، لخضرھزیمة محمد الحاج صاحب الزاویة الدالئیة ، وقوات 
.)5(منطقة الشمال المغربي بمحمد العیاشي 

رشید سنة العن منطقة قلعیة المجاورة لملیلة ، فقد دخلت في طاعة المولى أما
.)6(بلقاسم الشاوي الفرخاني للمولى العلوي الجدیدآنذاك، بوالء قائدھا م1663

7
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وبعد دخول منطقة قلعیة في طاعة الدولة العلویة الحدیثة ، نشطت الحركة الجھادیة 
سباني ، وجرت محاوالت جریئة قصد تحریر المدینة ،ولجأ المجاھدون ضد العدو اإل

.األبراجسیاسة ھدم : أبرزھا، كان سبان طرق جدیدة لقھر اإلإیجادإلى
 األبراجسیاسة ھدم:

األبراجالمدینة بسلسلة من اسبان قد حصنواإلأناقام المجاھدون بعدما وجدو
بحفر اقاموأنھمملخصھا ،سیاسة جدیدةإلىالخارجیة لمنع تقدم أي مقاومة نحوھم 

باتجاه القلعة،وبعدھا یتم وضع كمیات من البارود ، لتتم األرضخنادق تحت 
،مما یسھل علیھم تسلق البرج المھدم بواسطة ساللم األساسبتفجیر األخیرةالمرحلة 

8.)1(سبان في فترات متفرقة اإلأنظاروذلك بعیدا عن ،الحصنإلىدخول الو

1667سبتمبر24في أولھاكان أبراجھذه الخدعة الحربیة في ھدم عدة أثمرتقد ل
، بعد التفجیر آخره، الذي خرب عن "سانتو توماس دي كانتیرا "والمسمى برج 

، ثاني برج یھدم بعد ذلك "أقمقوم"وكان برج.في البحر أحجارهقتحام ورمیت واإل
سبان،راح ضحیتھا ودارت بعد ھدمھ وحرقھ معركة بین المغاربة واإل1668سنة 

ني ، وثمانیة من الجنود المغاربة،وكان المولى رشید یرسل المدد سباإجندي أربعون
.)2(من الجنود في ھذه المرحلة،لقائد قلعیة بلقاسم الشاوي 

قائده إلىیعث كان قدم،1672الذي تولى الحكم سنة إسماعیلوفي عھد المولى 
یحثھ على تشدید الحصار على م،1677على قلعیة محمد بن مسعودالقیطوني عام 

قد تمكن و، الخارجیة التي كان عددھا خمسةاألبراجملیلة ،وشن الحرب على 
عد م ب1677أكتوبر،فسقط بأیدیھم في "مزوجة"المغاربة في ھذه الفترة من ھدم برج

فیفري 25یوم "سان فرنسیسكو"البرج ،وبعده برج أصحابمقاومة شدیدة من 
بعده نجح ،لة بعد فرار حراس البرج قبل عملیة التفجیر، الذي سقط بسھوم1679

،في سبتمبر من نفس السنة ، وتم "فج معدن الزاب اللین"المغاربة في استرجاع برج
كمیة من السالح و الذخیرة  وكان م وغن،آخرینوقتل عشرة سبانیا بھإأربعینسر أ

بعض الجنود ، بعد قتلم1681، یقع في ید المغاربة سنة آخرھا"الكبیر"البرج
)3(. سبان بھ ، وغنیمة من البنادق والباروداإل

.213- 207ص،- المرجع السابق ، ص،حسن الفكیكي )1
219ـ 213نفسھ ،ص ص)2
223ـ 219سھ ،ص صنف)3
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براجأسبان عن بناء اإللم یتراجع براجاألفي تھدیم لكن مع ھذا النجاح المغربي 
مكان البرج القدیم في ماي " سانتیاغو " برج جدید سموه برج اأقاموفقد أخرى
في الرابع والعشرین من إلیھمسبانیا التي وصلت إوطلب المساعدات من م،1697

إلىلجأ بعدھا المجاھدون برباط ملیلة ،)1(نفس الشھر ، لمواجھة أي عدوان للمغاربة 
.المحیطة بھا واألبراجفكرة جدیدة وھي حصار المدینة 

براج سیاسة حصار األ:
مد قبائل قلعیة ، التي كان یرأسھا آنذاك عمر بن محمد إلىإسماعیللجأ المولى 

في حصار ملیلة * القیطوني ،بالمعونات الحربیة والبشریة ، وظھر العبید البخاري 
وأثمرت ھذه السیاسة في.  ، مبعوث من قبل السلطان مع ابنھ محمد م1697سنة 

أوت 16في كما حدث األبراجاسترجاع بعض في تشدید الخناق حول المدینة ، و
،حیث تمكن المغاربة بقیادة الطاھر بن محمد القیطوني ، وجیش البخاري م1715

، من استرجاع إسماعیلجندي بقیادة محمد بن ألفالذي بلغ عدده خمسة وعشرین 
متواصالكان الصراع إال أن .یوما 76سبان،بعد حصار دام من اإلأبراجأربعة

وتحریرھا من الجانبین في ھذه الفترة دون التمكن من دخول ملیلة األبراجحول ھذه 
وقھر المغاربة بھا مثلما حدث في األبراجیعودون المتالك بعض سباناإلكان ، بل 
فیھا المولى ي ،بإحتالل موقع عبید البخاري وھي السنة التي توفم1727أوت 27

.)2(إسماعیل

فقد ،سبانلم تقف المحاوالت المغربیة في حصار اإلإسماعیلوبعد وفاة المولى 
قائد قلعیة إلىكان خلفھ المولى عبد هللا ، یرسل بدعمھ من جیش البخاري،والمدفعیة 

سبان في بناء برج ضخم مزود بالمدفعیة ، یدعى برج ورغم ھذا فقد نجح اإل
بیل تحریر في س،العقبة الكبرى أمام المغاربةأصبح،والذي م1737سنة "فیكتوریا"

.)3(مدینة ملیلة 

وبعدھا قام سلطان المغرب الجدید المولى محمد بن عبد هللا الذي تولى الحكم سنة 
، فماذا كانت نتیجة ھذه المحاولة ؟1775بمحاولة استرجاع ملیلة سنة م 1757

 ملیلة في عھد المولى محمد بن عبد هللا:
رـحریـتد ـقصةـر بحملـالتوتة ـي مرحلـفھـاللد ـن عبـد بـطان محمـالسلقام

.127، المرجع السابق ، ص حسن الفكیكي)1
إسماعیل،الذي أحضرھم من الصحراء ،حین قام  ھم جنود یشكلون اغلب الجیش المغربي في عھد السلطان العلوي :عبید البخاري- *

بتوسعاتھ  ھناك ، وسموا بالبخاري ألنھم كانوا یقسمون عل صحیح البخاري قبل التحاقھم بالخدمة العسكریة،وھم من السود،لذا سموا 
.68-67ص،-یحي جالل،المغرب الكبیر،ص:بالعبید،انظر

.238-232ص،–، ص المرجع السابق حسن الفكیكي)2
.240ـ 238نفسھ ،ص ص ،)3
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9

جندي ، من المتطوعین والقوات ألفسباني بجیش قوامھ ثالثون اإلاألسرالمدینة من 
.)1(ھا قوات المدفعیة البالغة سبعة عشر قطعةمعو،المخزنیة التابعة للسلطة المركزیة

وقام ،حماس جماھیري، في وسط م1774دیسمبر 9وبدأ في حصار المدینة في 
تدام،الخارجیة ونصب المدفعیة على التالل المجاورةاألبراجالجیش بحصار 

الثالث من مارس من السنة الموالیة،قام خاللھ المغاربة بمحاوالت إلىعملیةال
،لكن المھمة كانت صعبة بسبب األرضوذلك بحفر خنادق تحت األبراجختراق إل

قرر بعدھا المولى محمد بن عبد هللا برفع الحصار،بعد تردده في ،سبانمقاومة اإل
العاصمة إلىن فرضھ لیعود بعدھا میوما 98ھجوم عام على المدینة بعد إجراء

.)2(مكناس في السادس عشر من نفس الشھر 

ي تثر فشل ھذه العملیة العسكریة الضخمة الإمرارة شدیدة،وجدوا المغاربة ولعلى 
استعدادات دامت عدة وطائلةأمواالشرف علیھا السلطان شخصیا وصرف علیھا أ

.دون نتیجة تذكر أخیراسنوات لیرفع الحصار 

انقطعت م 1775مارس 18وبعد انسحاب الجیش الملكي من رباط ملیلة في 
العالقة بین السلطة المركزیة وأھل الریف من المجاھدین ، فالسلطان قرر بعد ھذه 

مع السلطات یةصح القول  االلتزام بالحلول الدبلوماسیة لتسویة الوضعنإبة النك
في اسبانیة والتخلي عن محاوالت تحریر المدینة ، بینما وجد المجاھدون حرجاإل

10.)3(سبان في ھذه الناحیة دون أي عقاب ترك اإل

- ، ص1996،الدار البیضاء، مطبعة النجاح الجدیدة ،،سیدي محمد بن عبد هللا وقضیة ملیلة المحتلةحسن الفكیكي ، )1
.25- 14ص،

.320-299ص،–، ص المقاومة المغربیةحسن الفكیكي ، )2
322ـ320نفسھ ،ص ص ،) 3
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:المقاومة بسبتة -2
ملكھا فیلیب استیالءبعد م 1580سنة وت تحت الحكم االسباني ضمدینة سبتة ان

ھذه الدراسة المتعلقة نالثاني على عرش البرتغال وھي المرحلة المقصودة م
سباني بمدینة سبتة ومدى جدیة السلطة المغربیة في اإلحتالللالمة المغاربة وبمقا

.تحریر المدینة ؟

یعیش في م1859إلى1580في ھذه الفترة الممتدة مابین األقصىكان المغرب 
قیام دولة السعدیین إلىسباني لسواحلھ ، فمن الغزو اإل،صراعات خارجیة وداخلیة

كما تمت اإلشارة إلیھ.م1666من ءاابتدالعلویة حكم البالد األسرةوسقوطھا واعتالء 
تطوان أھلوحدث في تلك الفترة من حركات المقاومة بنواحي سبتة ، أن قام 

الجھاد ضد النصارى بسبتة ، وكان إلى،الذي دعى "النقسیس"وعلى رأسھم المقدم
منفصال عن حكم السعدیین حیث كان أحمد المنصور یواصل توسعاتھ في السودان 

الذین كانوا یقومون ،الزعماء الدینیینإلىفي الشمال األمورالغربي،وترك زمام 
.)1(القرصنة البحریة ویمارسون الیماألقبالدفاع عن 

اسبان خارج المدینة وكانوسبتة من اإلأھلباستدراج م1588سنة األخیرا قام ھذ
اطمئنوا بعدم وجود مجاھدین بنواحیھا ، حیث قام باالختباء إذاإالال یخرجون منھا 

ومع خروج العائالت قصد النزھة،األحراشھو ومن معھ من أھل تطوان وسط 
بفاس ذھبيأحمد المنصور الإلىبالخبر وبعثواسر العدید منھم أمن قتل واتمكنو

.)2(فسر لذاك
قضایا لدى ملوك ھذه الدولة الأھمإحدىوفي عھد الدولة العلویة كانت سبتة 

، واستطاع توحید جل م1672الذي حكم البالد سنة إسماعیلوخاصة المولى 
م الدینیین ھناك ،واسترجاع احكالتقدم شماال والقضاء على الالمغرب تحت حكمھ،و

م ، وبعدھا 1681سبان ،والمنصورة من اإلم1684مدینة طنجة من انجلترا سنة 
.)3(نفس السنةمن لة یصأ، و1689العرائش سنة 

عاما حتى الستة والعشرینقرابة إسماعیلى ـد حاصرھا المولـمدینة سبتة فقعن أما 
.نـرفیـالطن ـات بیـھا المناوشـت خاللـ، كانم1727ام ـي بھا عـة التي توفـالسن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.190-186ص، - محمد بن تاویت ، المرجع السابق،ص)1
190ـ188نفسھ ص ص ،)2
.70جالل یحي، المرجع السابق  ، ص ) 3
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ھذا الحصار عدة معارك بین القوات الرسمیة للبلدین،فلما اشتد ت خاللوقد وقع
ت حملة سریة لتھاجم القوا"فیلیب الخامس"سبانیا إالحصار على سبتة جھز ملك 
نزل بشواطئ ف"ماركس دي لیدو"جندي بقیادة لفأ16المغربیة المحاصرة،تتكون من 

تطاع بعد معركة نوفمبر ھاجم الجیش المغربي واس5وفي م 1720سبتة في اكتوبر
.)1(جندي منھم 500من الجانب المغربي،وقتل إستراتیجیةعنیفة احتالل مواقع 

من ذلك 21سبان فياإلأخذھاوعاود المغاربة الكرة على مواقعھم السابقة التي 
بالده في أوائل إلىسباني ،وانتھت ھذه الحملة بعودة الجیش اإلھاالشھر فاسترجعو

م 1727في إسماعیلشتباكات متبادلة حتى وفاة السلطان واإل،وبقي الحصار 1721
وبعدھا تفرقت جموع المجاھدین المشاركین في حصار المدینة،بعد الفتنة التي 

منھم ،قبیلتھإلىعلى تولي العرش،فعاد كل واحد إسماعیلالمولى أوالدحصلت بین 
ستقبالھم وصرفھم اأحسنعلى حاكم تطوان عمر لوقاش،الذي نزلواالبواخرة الذین 

)2(.الرباط بواد مرتیل إلى

بعد ھذه الفتن والحروب،بعد تولي محمد بن عبد هللا الحكم األقصىاستقر المغرب 
محمد بن عمر لوقاش وكذلك سبتة آنذاك،وكان قد زار تطوان وحاكمھا 1757عام 

البحري وتحصینات المدینة أسطولھضعف معتحریر ھذه المدینة لكن إمكانیةلیعاین 
م 1767سبان  سنة وموقعھا البحري الحصین كذلك صرف النظر عنھا،وعقد مع اإل

جالء البرتغال إلىأدىمما " مزكان"مدینة ھابعداتفاقیة لترسیم الحدود وحاصر
.)3(، وسمیت بعدھا الجدیدة م1771عنھا سنة 

ال تزال تشغلھم تحریر مدینة سبتة ، فبعد وفاة كانالحكام العلویونأنكما 
خلفھ ابنھ الیزید الذي قاد خطوة جریئة في م1790السلطان محمد بن عبد هللا،سنة 

المدفعیة،وطلب في سالح سبیل استرجاع المدینة فقد عمل عن تطویر قدراتھ الحربیة 
نجلیز في وكانت مھمة اإل،1904نذ في جبل طارق مكانوانجلیز الذین مساعدة اإل
وتمت ھذه ر،ھي تدریب القوات المغربیة على استعمال مدافع مورتھذا الدعم

.)4(1791مارس 27العملیة بإشراف ضباط بریطانیین في 
ة ـثمانیةـل السلطان رفقـالسنة ، وصنقس من أوتالثامـن عشـر من شھـري ـوف

،نجلیزياإلرسـي الحـل فـالذي عم" سـجوی" المدعـوازيـنجلیاإلن ـمفـألعشر 
.11

169ص، -محمد بن تاویت ، المرجع السابق ، ص)1
170نفسھ ،ص)2
.171نفسھ ،ص)3
.170- 169ص، –روجرز ، المصدر السابق،ص )4
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لسلطان المغربي خطة إلنجاح ھذه العملیة ، لكنھ توفي بعد فترة وجیزة لقدم سابقا قد 
.)1(من بدأ ذلك الحصار 

المولى یزید بقیام إلىأنباءمن ھذا المجھود الحربي وصلت األخیرةفي المرحلة 
الحصار على سبتة وعقد إلغاءقرر لذلك ،الحوزیین بالتمردبزعامةھشام آخیھ

یقوم بعدھا بمتابعة فلول الحركة ل"كارلوس الرابع"آنذاكسبان صلح مع ملك اإل
فیفري 16وفاتھ بمراكش في إلىأدتبرصاصة إثرھاب على یصأحیث االنقالبیة 

..)2(م1792

التي قام خاللھا المغاربة  في سبیل تحریر سبتة األحداثوبعد ھذه السلسلة من 
،لكن مع ھذا كانت والتي لم تفسر عن نتائج ملموسة،سبان خارجھاومقاومة توسع اإل

سبانیة بالمغرب وتلقى خاللھا الطرفان خسائر كبیرة في التوسعات اإلأمامعائقا 
.واألموالاألرواح

وعقد األوربیةالدول على ة تفتحھ دخول المغرب في العصر الحدیث وبدایوأمام
إلىجد أي محاولة مغربیة تھدف ألم ا،سبانیإتفاقات تجاریة معھا ومع خصمھ إ

سباني وبدایة التوسع اإل1860تحریر المدینة في المرحلة الراھنة حتى حرب تطوان 
.السبتیةخارج الحدود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.173-171ص، –روجرز ، المصدر السابق،ص ) 1
174نفسھ ،ص،) 2
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:سباني للمدینتین اإلحتاللاإلالسیاسة المغربیة العامة حول :المبحث الثالث
سباني لمدینتي سبتة وملیلة قیام عدة حتالل اإلخالل اإلاألقصىعرف المغرب 

أورباوبدأ انفتاحھ على ،العلویینإلىالسعدیین بمرورامن الوطاسیین بدایة دول 
وخاصة إنجلترا في عھد الدولة السعدیة مع السلطان المنصور الذھبي ، ومع فشل 

سبانیة سیاسة دور كبیر في العالقات اإلللأصبحتحریر المدینتین بعد محاوالت عدیدة 
نفتاح المغرب على عھد السلطان العلوي محمد بن عبد هللا وبدایة إالمغربیة بعد 

.سبان اتفاقیات مع اإلتوقیع عدة
وما،خاصة بمدینتي سبتة وملیلةالسبانیا إطبیعة العالقات بین المغرب وفما ھي 

ستعمار على ھي السیاسات التي اتخذھا المغرب خارجیا وداخلیا اتجاه تصفیة اإل
.؟أراضیھ

:التقارب المغربي االنجلیزي -1
خالفة الالذھبي الذي تولى نجلیزي المغربي خالل عھد المنصور بدأ التقارب اإل

الملك إعادةوكانت قضیة 1575ازن الشھیرة سنة خفي معركة واد المأبیھبعد مقتل 
فیلیب " سباني علیھ الملك اإلھعرش البرتغال الذي غلبإلى" دون أنطونیو "المخلوع 
فالملكة .نجلیزیةتصاالت المغربیة اإلاإلىأول1580عام "الثاني 

على ابعد سیطرتھأوربانفوذ إسبانیا في من خوفةنجلیزیة كانت متاإل"لیزابیتإ"
محاولتھا لدفع الملك السعدي المنصور الذھبي لمساندتھا في إلىھذا أدى،البرتغال 

،المشترك بین الدولتینالعدوسبان اإلوأصبحعرشھ ، إلىالملك البرتغالي إعادة
تجاه ، كانت الضغوط عدة سنوات من المناورات السیاسیة في ھذا اإللكن بعد مرور

، م1595سباني في انجلترا سنة لتنتھي ھذه القضیة بوفاة الملك اإلأقوىسبانیة اإل
.)1(نجلیزي المغربي وبدایة التعاون اإل

جدیدة في العالقات تبدأ مرحلة ،1625عرش انجلترا عام "شارل العاشر"بتوليو
سبانیا لیھاجم إالذي حاول طلب العون من المورسكیین ضد المغربیة اإلنجلیزیة 

وكان .الذي كان في حرب معھا لإلسبانجزیرة قادس على ساحل المغرب التابعة 
سبان في سبتة ، مع بدایة الحملة مع المورسكیین بتطوان بمھاجمة اإلتفاقاال
نجلیزیة في نوفمبر فشل الحملة اإلأنفي قادس ، غیر سبان نجلیزیة على اإلاإل

.)2(تفاقاالھذا أبطل1625
الشمال المغربي مع أقالیمتحالف زعماء إلىسباني،اإلنجلیزي اإلخالف الىأد
نجلیزاإلق معاعقد محمد العیاشي الذي كان لھ نفوذ في شمال المغرب اتفونجلیز،اإل
12
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نفصال عن الدولة السعدیة ال الجدیدة في اإلاوسلمساعدة المورسكیین في تطوان 
،وتتكفل انجلترا بتموین من لدیھینجلیز الموجوداإلاألسرىصراح إطالقمقابل 
وفعال قام المورسكیون بطرد عامل المولى .والذخائر في ھذه العملیة األسلحة

دھا بعواوعقد،1627استقاللھم سنةوأعلنوازیدان السعدي عبد العزیز الزروم ، 
وإطالقال الجدیدة انفس السنة مع انجلترا للتجارة مع سمنماي 10اتفاقیة في 

بھذه یعترفوانجلیز لم ، لكن مع ذلك فان اإلأسیرا190نجلیز البالغ عددھم اإلأسرى
.)1(مجرد قرصنة االسلطة معتبرینھ

ھو عبارة عن نجلیزي في الشؤون المغربیة الداخلیة والذي بعد ھذا التدخل اإل
عادت العالقات الرسمیة األولىنجلیزیة بالدرجة مناورات سیاسیة تخدم المصالح اإل

وفي ھذا السیاق .بحریة القرصنة البین المغرب وانجلترا بعد ذلك لصالح محاربة 
السلطان الجدید إلىبرسالة م1630في مارس "األولشارل "نجلیزي بعث الملك اإل

الجدد وتواصلت األسرىطالقإلعبد الملك الثاني للوساطة مع قراصنة سال 
لكن لم تثمر في ذلك بسبب تلك ،1631المراسالت بعد ذلك مع السلطان الولید سنة 

.نجلیزیة الھجمات التي كان القراصنة یتعرضون لھا من طرف السفن اإل
السواحل في انجلترا بالتدخل العسكري ھددت،القرصنةومع تزاید مشكل 

تفاق مع اإلإلىلجأت ھارتكاز ، لكننقط اإلإحدىالمغربیة وكان جبل طارق وسبتة 
األسرىإطالقالذي ساعد على ھوكان محمد العیاشيوزعماء في تلك المناطق ،ال

، 1637نجلیز بعد اتفاق معھ على محاربة المورسكیین في سال الجدیدة سنة اإل
.بدون أي فدیة أسیر302تحریر إلىأدى،ما ومساعدتھ  باألسلحة

عدم التدخل في شؤون المغرب الداخلیة ، فقد وقعوا اتفاقیة إلىنجلیز بعدھا اإللتجأا
،وھي معاھدة تجارة وسالم 1937سبتمبر 20مع السلطان محمد الشیخ في 

بخصوص عدم المستقبلنجلیزیة فيالمغربیة اإلفي العالقات األساسھي وأصبحت
.)2(وعدم التدخل في شؤون المغرب بمساعدة الثائرین على السلطة المركزیة األسر
عن مدینة طنجة لصالح م1661سنة " جون الرابع"بعد تنازل الملك البرتغالي و

دخلت المقاومة المغربیة في صراع ثنائي مع " شارل الثاني "نجلیزي الملك اإل
الجوار الجغرافي المتاخم لمدینة إال أن.سبانیة على حد سواءنجلیزیة واإلاإلاألطماع

فقد شن ،نجلیزلخضر غیالن في مرحلة حرب مع اإلظھورساعد علىالذي وسبتة
جرت أتباعھ، على طنجة خسر فیھا ستین من م1663جوان14ھجوما بتاریخ 

13ھدنة بین الطرفینابعدھ
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من ماي 08یوم أعنفھاوكان م1664جانفين في عاد بعدھا الصراع بین الطرفی
جندي حذفھم بینما 400مع تسعة عشر ضابط و" إیزل"حیث لقي اللورد ،نفس السنة
.)1(الذي ضعف خطرھم بعد ھذه المعركة و جندي ألففقد غیالن 

تفاقات التجاریة بینما اإلمرابنجلیز والسلطة المغربیة تتسم بإكانت العالقة بین اإل
نجدھا مع قادة الحركة الوطنیة تتم وفق الصراع على المصالح ومقاومة التدخل 

فریل أ2اتفاقیة مع المولى رشید في تفي عھد الدولة العلویة عقدف،األجنبي
تفاق ،بینما تم اإلاألقصىبنودھا تتعلق بحریة التجارة في المغرب أھمكان ،1666

مئتي برمیل من البارود مقابل تعھده بتمویل مدینة طنجة ئھإعطامع غیالن على 
وربیةاألدول الحتیاجاتھا ،والمساھمة في صد أي ھجوم تتعرض لھ المدینة من قبل إب

.)2(نجلیزي على الساحل المغربيالمنافسة للتواجد اإل
،وبدایة الھجمات المغربیة إسماعیلغیالن في عھد المولى لخضرومع زوال نفوذ 

إخالء المدینة على نجلیز لدى اإلاألمرعلى المدینة وكثرة النفقات علیھا استقر 
بإطالق إسماعیلویرد المولى ،لصالح السلطات المغربیةم1683نوفمبر 05یوم
.مكافأة بالمثلسبان نجلیز واإلاإلاألسرىراح بعض س

فإن مدینة سبتة على م1791سنة المولى یزیدفرضھ الحصار الذي وأثناء
تلعب دور ل.السلطات المغربیة في تدریب قواتھ المدفعیةساعدوانجلیز ھم الذین اإل
في أوت تي نشبتوالم1860سبان قبیل حرب تطوان عام وساطة بین المغرب واإلال

القرصنة قرب ملیلة ونجدھا تتخلى عن المغرب في مرحلة أعمالبسبب م1856
كان علیھ،بأسلوب دبلوماسي لیجد المغرب نفسھ عرضة لضغوطات الضعف الذي 

ھذا وأسفرلتعویضات مبالغ فیھا ، أدائھأوسبانیة متزایدة في توسیع حدود سبتة إ
.)3(حدوث الحرب المذكورةإلىاألخیرالنزاع 

14
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:سبانیة تفاقیات المغربیة اإلاإل–2
على المطلة كانت الحرب الوسیلة الوحیدة لتحریر المدینتین وباقي المدن الساحلیة 

المقاومة الشعبیة منذ أوسواء السلطات المغربیة ،بالنسبة للمغاربةاألطلسيالمحیط 
تفاقیات خالل الدولة العلویة خاصة في سباني،وظھرت سیاسة اإلحتالل اإلبدایات اإل

.)1(م1757الذي تولى السلطة عام عھد السلطان محمد بن عبد هللا
سبانیة عدة اقتراحات لطي ملف ساد بین الطبقة الحاكمة اإلاألثناءوفي ھذه 

ستردادیة على السواحل المغربیة بعد حوالي مرور ثالثة قرون من بدأھا ، الحرب اإل
لة مثل ملیأھمیةاألقلیرید التخلي عن ھذه المدن ین األولفریقإلىحیث انقسمت 

رغم جدوى رفض فكرة التخلي یالثاني قسمالحتفاظ فقط بمدینة سبتة ووھران،واإلو
ھذا ،الحرب الدائمة السائدة حولھاحالةإلىإضافةھذه الحصون وكثرة النفقات علیھا 

وتزامن اإلفریقیةلمستعمراتھا اجدیداططتعد مخ" كارلوس الثالث "ما جعل حكومة 
.)2(" محمد بن عبد هللا " ھذا مع بدایة حكم السلطان 

سبانیة المغربیة،كانت بدأت المراسالت بین السلطات اإلم1765بدایة سنة ومع
قتصادیة تتصدر المحادثات ،كما كانت ھناك اتصاالت بین حاكم فیھا المعامالت اإل

حتفاظ بالحصون وبین السلطات اإلالذي كان مساندا لفكرة "دییغو مانویل"سبتة آنذاك
المغربیة بخصوص توسیع سور سبتة،ألغراض الرعي،والذي حصل على توسعة 

)3(مؤقتة لغرضھ ذلك
.

مراسالت مطولة على مسودة الصلح بین الطرفین یوم ھارب واسبانیا بعدغوقع الم
ان لقي ھذا الصلح معارضة من الفقھاء بنواحي سبتة مما جعل السلط،1767ماي 28

یقیم اجتماع لھم في السنة الموالیة لشرح مواقفھ الذي اعتبره حل مؤقت لمشكل 
وصعوبة استخالص مدینة سبتة بسبب حصانتھا وجاء ،سبتة وملیلةنواحيالحدود ب

حدثا ھاما م1771من طرف البرتغال بعد حصارھا سنة "الجدیدة"مدینة إخالء
لكن الملك ،یھون من عزم الحركة الجھادیة ویقلل من الغضب الشعبي لھذا الصلح

من استرجاع مدینة أشھرالمغربي لقي دعوة ثانیة السترجاع مدینة سبتة بعد مرور 
.)4(،برر موقفھ حینھا بإعطائھ المھلة للتزود بالسالح الالزم تلكالجدیدة من الجماعة 

15بل كان عھد السلطان،بریطانیا وإسبانیاأورباالمغربي على حنفتالم یشمل اإل

، نوفمبر 11مجلة دار النیابة ،العدد . "مسألة الثغور المغربیة المحتلة  في منتصف القرن الثامن عشر " حسن الفكیكي )1
.23ص ،1986

.23نفسھ ، ص )2
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الذي سیكون لھا دور ،بن عبد هللا بدایة لما اصطلح علیھ بحمایة القنصلیةمحمد 
وكانت بدایتھا ،1912قبل الحمایة الفرنسیة سنةاألقصىخطیر في مستقبل المغرب 

وذلك بالتمثیل ،األوربیةبإعطاء امتیازات تجاریة وفق معاھدات مبرمة مع الدول 
لتشمل كذلك حریة القضاء للجالیات ،الدیبلوماسي للقناصل لتلك الدول لدى المغرب

ربة امن الرسوم المفروضة على المغوإعفاءوفق الدیانات التابعة لدولتھم األوربیة
وتبعھا المعاھدة الفرنسیة 1763تفاقیات مع السوید عام ھذه اإلأولىوكان .أنفسھم
ومع الدنمارك في نفس السنة ،ومع بریطانیا معاھدة السلم والصداقة سنة ،1767سنة 

مراكز للتجارة داخل إقامةفي یناألوربیالتي نصت على حریة التجار 1856
ویضمن المغرب ،بھمالمغرب معفیین من الرسوم والتقاضي لدى القنصلیات الخاصة

تفاقیات بدأ النفوذ وبھذه اإل،سالمة ھذه الجالیة ومعاقبة أي معتدي علیھا مھما كان
.)1(یتغلغل تدریجیا في السیاسة الداخلیة للمغرب مھددا بذلك سیادة الدولة األوربي

بالنسبة للعالقات المغربیة الخاصة بالمدینتین المحتلتین ، فقد جرت اتفاقیة أما
في األخیربعد فشل ھذا 1780ماي 30جدیدة مع السلطان محمد بن عبد هللا یوم 

نفتاح جانب اإلإلى.أخرىلتعود حالة السلم للدولتین مرة 1775حصار ملیلة لعام 
ق من بین الدول باالساألقصىالمغرب فقد كانوربیةاألالمغربي على الدول 

05بعد استقاللھا فياألمریكیةربط عالقة سلم مع الوالیات المتحدة بالمغاربیة 
1778سنة ،وذلك بمبادرة من السلطان المغربي محمد بن عبد هللا 1776جویلیة 

وأدت المراسالت ،قرصنةالالتي كانت تعاني من مشاكل األمریكیةبفتح موانئھ للسفن 
عقد إلىسبان بوساطة فعالة من طرف اإلاألمریكیةبینھ وبین الوالیات المتحدة 
القانوني األساسوكانت ھذه المعاھدة 1786جویلیة 18معاھدة السلم والصداقة في 

المغرب بالبحر المتوسط وبدایة عالقات جدیدة بینھا وبین دول األمریكيللوجود 
.)2(العربي

سبان حول مدینتي سبتة وملیلة ، السیاسة المغربیة الخاصة بمشاكلھا مع اإلعنأما
1792الذي تولى الحكم سنة " المولى سلیمان " فقد جدد السلطان المغربي الجدید 

تفاقیات السابقة مع خلفھ اإلبیقر فیھ1799مارس 20سبان یوم اتفاقیة جدیدة مع اإل
عتداءات من سبان حریة الرد على اإلھا اإلمن خاللأعطىلكنھ ،محمد بن عبد هللا

طرة یھذه المنطقة بعیدة نوعا ما عن سأصبحتطرف المرابطین بحدود ملیلة بعدما 
)3(الحكومة المركزیة 

16األوربیةالسیاسیة بالمناوراتحافال كاننسلیماالسلطانعھدنفإوعلیھ 

.15-08ص،–ص ،1977،، الرباط المطبعة الملكیة ،مشكلة الحمایة القنصلیة بالمغربعبد الرحمن بن منصور ، )1
أبيدار ،،01ط "1912-1786دراسة في التمثیل الدیبلوماسي بالمغرب " األمریكیةالعالقات المغربیة ،محمد بنھاشم)2
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التي أوربا، ذلك ما زكتھا حروب نابلیون في باألخصمدینة سبتة تحریر في اتجاه 
.)1(بانھزامھ فیھا 1815عام ھتتان

نجلیزفاإلسلیمان عدة عروض من الجانبین الفرنسي واإلنجلیزي،ىولمالفقد تلقى 
اضمان تحویل اللحوم عبر جبل طارق من السوق المغربیة ، وعرضوحاولوا

في ھذه أراضیھخاللھا على السلطان المغربي الحمایة من الغزو الفرنسي على 
سبان واحتلوا المساعدة في تحریر مدینة سبتة من ید اإلعلیھاكما عرضو،الحرب

لحصارھا أولىكخطوة 1808الصخریة المتاخمة للمدینة سنة "یلجبری"جزیرة 
نقضاض ربة مستعدون لإلاالمغالقنصل البریطاني بأن إلىوكتب حاكم طنجة ،بحرا

حتالل سبانیة التي قامت ضد اإلعلى المدینة من ناحیة البر،لكن مع الثورة الشعبیة اإل
نجلیز في حساباتھم السیاسیة مساندة ھذه الثورة وسي إلسبانیا استقر رأي اإلنالفر

.)2(سبانيسحب قواتھم من الجزیرة وترك سبتة تحت الحكم اإل
كما تعرض السلطان المغربي لضغوط من الجانب الفرنسي في خضم ھذا 

وتذكیره ،نجلیزيوعرض علیھ قطع عالقاتھ مع الجانب اإلاألوربيالصراع 
وسوف تحتل ،نجلیز على مغادرة میاه المتوسطنتصارات الفرنسیة التي ستجبر اإلباإل

الفرنسیة لم تنجح في لكن ھذه الضغوط ،اسبانیا لھاأخضعتفرنسا مدینة سبتة بعدما 
منجلیز باحتیاجاتھنبھا بل كان السلطان المغربي یزود اإلاجإلىصرف المغرب 

مستفیدة من كمیات ،الغذائیة من المواشي عبر قاعدتھم بالساحل المغربي بجبل طارق
.)3(نجلیز بمنحھا لھ تعھد اإلالتي األسلحة

المغرب لضغوط فرنسیة تعرض 1830الفرنسي للجزائر عام حتاللاالوبعد 
عبد القادر في ثورتھ ضدھا وقطع التحركات التي كان یقوم األمیرقصد محاصرة 

مارس 18لتسفر عن عقد معاھدة اللة مغنیة في ،بھا داخل التراب المغربي
التي تخول للجیش الفرنسي مالحقة الثوار داخل التراب المغربي وتحدد ،1845

عترف فیھا المغرب بسیادة فرنسا على یو،لجزائرالمناطق الحدودیة بین المغرب وا
.)4(الجزائر وحریة التجارة البریة بینھما 

غیر مستعدة للتنازل عن مستعمراتھا في سبتة الظروفكانت اسبانیا في ھذه 
تنازلھا على الحصون الصغرى مثل إمكانیةسالفا من ارائجما كانوملیلة عكس 

حكم السلطان عبد الرحمن تمكنت من احتالل جزر ففي فترة ،للمغربوالنكورملیلة 
بدون أي مقاومة 1848جانفي 04دالة التي تبعد عن میاه ملیلة بنحو المیلین في بك

.)5(مغربیة تذكر وعجز السلطان عن القیام بردة فعل سوى التندید بھذا االعتداء 

حرب تطوان غایة إلىاألوربیةسبانیة لتتواصل حالة التوتر وسط الضغوط اإل
.  17المغربیةباألراضيسبان في التوسع طموحات اإلتالتي عكس،1860

.175-174ص،-ص،وجرز ، المصدر السابقر)1
.176-175نفسھ ،ص )2
.177نفسھ ، ص )3
،1990، الجزائر،المؤسسة الوطنیة للكتاب،1847- 1832مھمة لیون روش في الجزائر والمغرب یوسف مناصریة ، )4

.48-47ص،- ص
.393حسن الفكیكي ، المرجع السابق ، ص )5
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:عالقة السلطة بالحركة الوطنیة .3
سباني باألراضي المغربیة ، كانت المقاومة المغربیة بصفة عامة منذ التواجد اإل

واسبانیا خاصة ، أوربامسبقا ّ، قبل بدایة انفتاح المغرب على ما تناولناهتتم وفق 
تكلف إلىإضافة،وفق قدرات الدولة المادیة والمعنویةیسیرھابحمالت كان السلطان 

طائفة من المجاھدین بنواحي المدن المحتلة بعملیة المقاومة المسلحة ،وكانت دائما 
ر الجنود اثر سأإلىإضافةفي اشتباك مع العدو برزت خاللھ القرصنة البحریة ، 

.)1(المتبادلة بین الطرفین شتباكاتواإلالغارات 
مع تدراسة عالقة السلطة بالحركة الجھادیة ، وكیف تعاملوعلیھ البد من 

، التي عقدھا السلطان محمد بن عبد هللا تفاقیاتاإلأولىالمعارضة التي برزت في 
.م؟ 1767سبان عام مع اإل

رة بعد الصلح الذي عقده المولى نكبة حقیقیة بین السلطة والمقاومة مباشأولتبدأ
بقتل المعارض عمر ، بعد فشل حصاره لمدینة ملیلة1775محمد بن عبد هللا سنة 

للوفد السلطاني بعد فعلرفضھ تسلیم بعض المدا،القیطوني في جوان من تلك السنة
سنة إلىانسحاب الجیش المغربي من مدینة ملیلة ، وظل ملف نقل المدافع معلقا 

سبانیة المساعدة اإلإلىأدىالسلطان ، مما ألوامراألھالي، بسبب رفض 1782
المفارقة تظھروھنا،)2(للسلطان في نقل مدافعھ بحرا،عبر مراكبھم بملیلة 

سببھ لعلى .والسلطانبالتقارب بین السلطة و المحتل وظھور العداوة بین المجاھدین 
عتداء الذي نص على عدم اإلالصلح،نود الرسمي المغربي بتطبیق بلتزاماال

.المتبادل
سبان من ھجمات السلطة المغربیة مجبرة بعدھا على التدخل لحمایة اإلأصبحت

المغاربة مما جعل المولى محمد بن عبد هللا یتوسط لعقد اتفاق بین زعماء قلعیة 
أصبحتشتباكات المتبادلة ، بعدما لمنع اإل1782وحاكم ملیلة لتوقیع اتفاق عام 

سبانیة تفاق تھاطلت الشكاوى اإلومع اختراق المقاومة لھذا اإل،سلطتھ بھا ضعیفة
الالزم ، وبدأ بذلك األمنحمالت تأدیبیة ضد السكان لتوفیر إلرسالعلى السلطان 

سباني على السلطة المركزیة ، لكن ھذا السلطان كان یرسل في الغالب الضغط اإل
.)3(للتفاھم مع زعماء القبائل وفد

، وذلك 1790لسلطة اختفت بعد تولي المولى یزید الحكم عام لمعارضة لكن ال
وحصاره لمدینة سبتة عام أرضھاالقیام بتلبیة رغبة الجماھیر باسترجاع إلىراجع 
، وعقده اتفاقیة جدیدة مع اسبانیا سنة1792لكن قدوم المولى سلیمان عام ،1791
االتفاقیةذه ـود ھـبنوجبـبمةـلملیلالمجاورةفـالریمنطقةأصبحت  ، 1799

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                   
363.حسن الفكیكي،المرجع السابق  ،ص ـ ) 1
363نفسھ ،ص ،)2
.352-348،ص–صنفسھ ،  )3
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18

غیر مسؤولة على مشاكل الحدود بین ملیلة وأھل قلعیة ، التي نصت على أن السلطة 
التدخل العسكري ضد المغاربة ھناك ، لتزید متزعمي الجھاد حق لإلسبانتعطأو

القھر من السلطة المغربیة نفسھا ،بتلك الحملة التي قادھا المولى سلیمان سنة 
بنواحي ملیلة ، قصد قمع السكان ، وجمع القطع ضد منطقة الریف 1804و1803

ثر على مسار أھذا ما دید الضرائب ،سالمدفعیة المتبقیة بھا ، ودفع السكان لت
.)1(المقاومة الشعبیة في ھذه المنطقة لحد بعید 

امرتبطة بطبیعة شخصیة الحاكم نفسھ ، بدءأصبحتسیاسة الحكام العلویین نإ
ربط عالقاتھ بإسبانیا والعالم الخارجي ، إلىا، الذي كان سباقمن محمد بن عبد هللا

، عكس السلطان سلیمان قائمة على مھادنتھالكن سیاستھ مع الحركة الوطنیة كانت
سنة أحیاالذي كان عھده كارثة على المجاھدین عكس سابقھ المولى یزید الذي 

.)2(سبانالجھاد ضد اإل

بدوره ، فقد زكى1823الرحمن الذي تسلم السلطة  عام وفي عھد المولى عبد 
بعد عامین من والیتھ التي عرفتھ بالسابق1799سباني المغربي لسنة اإلتفاقاال

سبان فقد كلف جماعة من المجاھدین لفرض الحراسة ،لكنھ لم یرضخ لطموحات اإل
وبدأ بذلك الصراع . 1852إلى1828على الحدود للمدن المحتلة ، ما بین سنتي 

أشدھاسباني المغربي من جراء الحوادث المتكررة على حدود المدینتین ، وكان اإل
ند قائد بني شاكر على حدود سبان عاإلاألسرى، حین وقع عدد من 1858سنة 
سبان على السلطان عبد الرحمن ، من ، وكان ھذا الحدث ورقة ضغط لدى اإلملیلة
توسیع أوللسنوات العشر الفارطة من حوادث القرصنة ، التعویضاتأداءأجل 

حرب تطوان إلىحدود ملیلة ،الشيء الذي رفضھ السلطان ، لتستمر عالقات التوتر 
19.)3(سباني خارج مدینة سبتة واحتالل مدینة تطوان اإل، بالتوسع1860عام 

.384-381ص،–حسن فكیكي،المرجع السابق ، ص )1
390ـ385،ص-نفسھ ، ص)2
390.408ص- نفسھ ، ص)3
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األقصى استقالل المغرب الفصل الثالث:وضعیة سبتة وملیلة من حرب تطوان إلى
)1860-1956(

مرحلة التفوق اإلسباني المبحث األول:

حرب تطوان ) 1

سبانیة خارج المدینتین التوسعات اإل) 2

األوربیةواألطماعیة القنصلیة الحما) 3

(1956 وضعیة سبتة وملیلة تحت الحمایة (1912- المبحث الثاني:

الحمایة ) 1

م الخطابي بناحیة ملیلة مقاومة عبد الكری) 2

یسونيرسلحة بناحیة سبتة ، مقاومة المالمقاومة ال) 3

سباني حول سبتة وملیلة ع الفرنسي اإلاالنز) 4

مرحلة النضال السیاسي) 5

نكواوضعیة المغاربة داخل سبتة وملیلة خالل حكم فر) 6
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اإلسباني المبحث األول: مرحلة التفوق:

1) حرب تطوان :
للتواجد االسباني بالمغرب األسبابكأقوىتظھر سبتة وملیلة في ھذه الحرب، 

ن یبین المغاربة واالسبان المتواجد، من خالل الحوادث التي كانت تحصل األقصى
، في األوربیةالدول أصبحتبالمدینتین على الحدود الفاصلة بینھما، في الوقت الذي 

.اإلسالميوالعالم إفریقیاصراع حول اقتسام المستعمرات في 
خاصة ھذه الحرب، في الحوادث الحاصلة بنواحي المدینتین، أسبابوتكمن 

سبانیة، التي عرفت خالل اإلالقرصنة البحریة، وانعكاساتھا على العالقات المغربیة 
العشر سنوات السابقة لتلك الحرب، توترات شدیدة، كانت اسبانیا، في مرحلة من 

.)1(أرضھالمساومة على أوزاز المغرب، قصد جلب المال بتالقوة، مكنتھا من ا

ري ضسبان، في كمین نصبھ مقدم بني شاكر محمد الحسر بعض اإلأحادثة كانت 
افیھتلك الحرب، برزإرھاصاتإحدى، 1858جویلیة 22یوم على حدود ملیلة،

السلطان عبد الرحمان بن أجبرسباني على المغرب ، الذي اإلالضغط العسكري 
مارس 02في األسرىسراح وإطالقھشام، على التوسط لدى المقدم المذكور، 

، على السفینة قلعیة بنواحي ملیلةأھللتزداد تلك العالقة توترا، مع استیالء 1859
للضغط على اإلسبان، والتي استغلھا 1858، في مارس "سان خواكین"االسبانیة 

الذي رفضھ يءدفع تعویض مادي، الشأوالسلطان المغربي لتوسیع حدود ملیلة، 
.)2(ھانة وطنیة إالسلطان باعتباره 

السبتیة ، في مسلح بین الطرفین، على الحدود اشتباكوقع األحداثتوالى ومع 
للمملكة اإنذارسباني، اإلباألعمالسبتمبر، قدم القائم 05، وفي 1859أوتشھر 

للمطالب ، االستجابةعدم ، في حالة أیامفیھ بالحرب، خالل عشرة ھاالمغربیة یھدد
ة، وفي الیومسبت، بنواحي األراضيوتأجیرتوسیع أوالتي تشمل التعویض المادي ، 

.)3(، عن وفاة السلطان عبد الرحمان، لیخلفھ ابنھ محمد الرابعاءاألنبوصلت الموالي
"دراموند ھاي"صلھا بمدینة طنجة،، في ھذا الصراع ، عبر قنانجلتراتدخلت حیث

.404.- 403ص، –حسن الفكیكي ، المرجع السابق ، ص -)1
406ـ405نفسھ ،ص ص ،  ـ (2

.224- 223ص،–وجرز ، المصدر السابق ، ص ر-)3
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الجدیدالمغربيالسلطانو نصحاإلسبانیةالطموحاتمتحیزا إلرضاءالذي كان
و أبلغ على لسان حكومتھ أن إنجلترا غیر ،بتجنب الحرب و أداء المطالب اإلسبانیة

و بذلك تلقى المغرب نكسة ،)1(قبتالعدوان اإلسباني المرملزمة بحمایة المغرب من 
حقیقیة من الجانب اإلنجلیزي صاحب السند المعروف عبر عالقتھ التي امتدت منذ 

.عھد المنصور الذھبي في أیام الدولة السعدیة 
عشر مغربیا ثناإرفض السلطان محمد الرابع تسلیم فقدإلى تلك األسبابةفاضباإل

في و،.)2(اإلى المحكمة اإلسبانیة معلنا نیة المغرب في مواجھة إسبانیةتعلى حدود سب
غادر القائم باألعمال اإلسبانیة مدینة طنجة و تبعھ الرعایا 1859أكتوبر 25یوم 

من مدن األوربیون و الیھود المقیمین بھا في حین كانت السفن اإلسبانیة تحاصر كالً 
.)3(و تطوان و العرائشطنجة

أكتوبر عن 25في بیان لھ یوم األوربیةرغم أن محمد الرابع أبلغ مندوبي الدول و
لكنھ لم یتلق أي رد لتندلع الحرب في ،سوء نیة اإلسبان اتجاه التصعید العسكري 

نحوینوجھمت،ةبسبتمع عشرین ألف جندي "أود نیل"بنزول الجنرال الفاتح نوفمبر
ال آنذاكلى الساحل بینما كان الجیش المغربي مدینة تطوان محاطین بحراسة بحریة ع

تولى القیادة المولى العباس أخو السلطان رفقة خمسة فقد ،قطعة بحریةةیتوفر على أی
.)4(ینجندي إضافة إلى المتطوعأالف

سقطت مدینة تطوان وفیھا الجیش المغربي انھزمو بعد معارك دامت ثالثة أشھر 
حیث تجمعت ،في ید اإلسبان و سادت الفوضى داخل المدینة قبل دخول العدو إلیھا

حتى طلب الناس من ،بالنھب و التخریباالغوغاء من أھل الجبال و األعراب فقامو
ینة التوسط لدى اإلسبان لدخول المد،الحاج أحمد بن علي أبعیروھوأحد وجوه المدینة 

أحمد و كبح ھذه الفوضى و ھذا ما حصل فعال وولى اإلسبان بعد دخولھم إلیھا الحاج 
.)5(مجددااالستقرارحالة المدینة إلىوعادت

من كالابعد ما قصفو،في ید إسبانیا،1860فیفري 4وقعت مدینة تطوان یوم لقد 
عقد بعدھا الطرفان معاھدة تطوان فيلی،أصیال بشمال المغرب األقصىالعرائش و

تـة اإلنجلیزیة قضـت الوساطـن المفاوضات تحـد مدة مـبعو،1860ریل ـأف26
ون لایر ـن ملیـة قدرت بعشریـة ضخمـرامة مالیـرب غــالمغأن تدفعىـھا علـبموجب

.225- 224،ص–ص المصدر السابق، روجرز،- )1
74ص ،1986، الرباطالمطبعة الملكیة ،01ط، ،01ح ضد السیادة المغربیةاألجنبیةت راالمناومصطفى العلوي،- )2
225وجرز، المصدر السابق ، ص ر- )3
.75- 74ص،- مصطفى العلوي ، المرجع السابق، ص- )4
134- 132ص،–السابق، ص صدرلیفي بروفنسال ، الم- )5
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إسباني قبل خروج اإلسبان من تطوان بعدھا بعامین و ثالثة أشھر و ذلك في فضي 
.)1(1862ماي 02

:تداعیات حرب تطوان

منحت حرب تطوان الجانب اإلسباني مزیدا من السیطرة على المملكة المغربیة 
أفریل 26إثر معاھدة الصلح في ،لیس عسكریا فقط بل من خالل الجانب الدبلوماسي

من خالل و. 1861نوفمبر 20في المغربیة اإلسبانیة تفاقیةو كذلك اإل1860
االمغرب للمطالب اإلسبانیة إضافة إلى فقدانھرضخت لصلح تلك تتبع بنود معاھدة ا

الثانیة تینالمادخاصة  ،الخمسة عشرالوطنیة في بنودھا الجزء كبیر من سیادتھ
ةعن مدینة سبتاني بللطرف اإلسبالتمنازلالسلطان المغربيالتي تلزم الثالثة و
و في المادة الثامنة ،لیتم السلم بین الطرفینالمناطق المجاورة لھا كبلدة بلیونشو

طلسي على المحیط األ"سانتا كروز"یتنازل السلطان عن قطعة أرض قرب مدینة 
على منح أما المادة التاسعة فتنص ،دة اإلسبان الستخدامھا في عملیة صید الحیتان ئافل

ني موزعة إسبانیا تعویضا مالیا جراء حرب تطوان مقدر بعشرین ملیون لایر إسبا
.)2(على أربعة أقساط مقابل خروج اإلسبان من مدینة تطوان

ة نیسإنشاء كحقالقساوسة اإلسبانتمنحقد فأما المادتین العاشرة و الحادیة عشر
ممارسة التبشیر عبر التراب و یحق لھم أیضا،في كل من مدینتي فاس و تطوان

ماأ.ن السكان المغاربة أنفسھمالمغربي بدون مضایقة من السلطات المغربیة وال م
لتفتح المجال لإلسبان بممارسة النشاط جاءتالمواد الثالثة األخیرة من ھذا الصلح

التجاري الحر بالمغرب و منحتھم كذلك األفضلیة في استخراج األخشاب من الغابات 
.)3(المجاورة 

سلك فياإلسبان دخول الموظفین شؤون المغرب بوما زاد في التدخل اإلسباني
،ھا دفعة واحدةئالجمارك قصد جلب مستحقاتھم المالیة التي عجز المغرب عن أدا

.)4(صبح كل الواردات و الصادرات تحت نظرھم بما في ذلك المواد الحربیة لت
أدت الغرامة الثقیلة المفروضة على المغرب إلى إفراغ الخزینة بمجرد دفع لقد

كما فرض ،)5(ل القطع النقدیة الفضیة و الذھبیة القدیمةواضطر لدفع ك،القسط األول
على السكان المساھمة في دفع بعض الضرائب لتجنب تلك األزمة المالیة بقرار 

بالتفاوض مع رؤساء القبائل 1861جانفي 23السلطان محمد بن عبد الرحمان یوم 
.)7(فرد من القبیلةإكراه و بقدر المستطاع لكل دون و ذلك ،)6(لتسدید ما یجب علیھا

.228،- 226ص،- وجرز، المصدر السابق، صر-)1
-281ص،-، ص1965،،الرباطاإلنسانیةوالعلوم اآلدابمنشورات كلیة ،04ج ،، تاریخ تطوانمحمد داود- )2
282نفسھ ، ص ) 3
.16صالمصدر السابق،عبد الوھاب بن منصور ، - )4
د الدروس العلیا المغربیةعھمطبوعات م،1860المالیة بالمغرب بعد الغزو االسباني سنة األزمةجوانب من جرمان عیاش،- )5

.06ص ،1972،الرباط
.447،448ص،- ، ص، 1992الدار البیضاءمكتبة ایدیال،02،ط03ج،الناس أعالمإتحافعبد الرحمان بن زیدان، - )6
.471، ص 03نفسھ ، ج- )7
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اكتوبر30سبانیا على عقد اتفاقیة ، تراجع فیھا بنود الصلح في إوافقت بعدھا 
سحاب نلدفع المستحقات المالیة ، وتعھدت كذلك باإلاألجلتقضي بتمدید و، 1861

من تطوان بمجرد استالم نصف المبلغ المتفق علیھ ، وتخصیص نصف موارد 
، أدتالتي حلت بالمغرب، بسبب بنود ذلك الصلح األزمةھذه ، الباقيألداءالجمارك 

نجلترا من إقتراض من اإلإلىالمالي، جر بعدھا السلطات اإلفالسحالة من إلى
عاما ، رھن خاللھا 20، مدتھ % 05ملیون لایر، بفائدة  2خاصة حوالي رفمصا

.)1(القرض وفوائدهألداءالمغرب نصف الجمارك ، 

فع المغرب رھذه التعویضات مدة ربع قرن من الزمان، أداءوفعال فقد استمر 
لجلب المال ، كمالخارجلھا إلىریخاللھا الحظر على مادة القمح والصوف ، لتصد

.)2(عت قیمة الضرائب والمكوسرف

إلىسبان ، مدخل اإل1861نوفمبر 20فيسبانیة المغربیة اإلاالتفاقیةوكانت 
، كانت جل بنودھا 1856نجلیز عام ھا اإلإلیالحمایة القنصلیة بالمغرب، التي سبقھم 

األربعةفمن خالل بنودھا .أراضیھسبان ومھددة لسیادة المغرب على في مصلحة اإل
محاكم خاصة بھم ووضع إنشاءسبان الحریة في اإلاالتفاقیةت ھذه عطأوالستین ، 

ة للمغرب ، كتوقف السفن نشروط مھیإلىإضافةللتجار والسماسرة ، امتیازات
.)3(،كسبتة وملیلةالمغربیة عند مرورھا بشواطئ الریف عند الحصون المحتلة

.228-227ص،–وجرز، المصدر السابق ، ص ر-)1
.11.- 08ص،- السابق ، صمصدر، العیاشجرمان-)2
164.، ص 05محمد داود ، المصدر السابق ، ج -)3
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التوسعات االسبانیة خارج المدینتین -2

، وھي سبانیا بموجب بنود معاھدة تطوانإحصلت علیھا تبعد التوسعات التي
فني إبمدینةاألطلسيالمناطق المجاورة لمدینة سبتة ، وبناء قاعدة للصید على المحیط 

حصون جدیدة ةثالثبإنشاءالتوسع بمنطقة ملیلة تحاول1884منذ سنة فإنھا 
.)1(مقاومة شعبیة بھا أليبنواحیھا ، كما  قاموا بتقویة حصن المدینة القدیم ، تجنبا 

ھامة ، ھزت استقرار    أحداث، عرفت منطقة ملیلة األولالحسن وفي عھد المولى
ثالث حصون جدیدة، الشيء الذي بإنشاء، 1893سبان سنة المنطقة بعدما قام اإل

الحصون داخل ترابھم ، فقاموا إحدى، لوقوع اانة استفزاز لھخاعتبرتھ قبیلة فر
على التقھقر، تاركین وأرغموھمسبان ، من اإلاوقتلوا عددأرضھمبالدفاع عن 

جندي ، للدفاع عن 20000سبان قرابة جمع اإلاوإثرھ.ورائھم خسائر  جسیمة 
، بعدما خرق 1894مارس 5اتفاقیة جدیدة بتاریخ بإبرامالحصن وانتھت المعركة 

تطوان ، وقاموا بالتوسع خارج الحدود المتفق علیھا في تلك المعاھدة االسبان معاھدة 
، التي نصت على تغریم المغرب ، 1895فیفري 24بتاریخ إضافیةقیة ، تممتھا اتفا

االشتباك مع القبائل عدموضع منطقة فاصلة بحدود ملیلة لضمانإلىإضافة
عھد السلطان الجدید المولى عبد العزیز الذي خلفھ تم،كما 500المجاورة، بلغ عرضھا 

ھجوم أيسبان، من ، بوضع محلة على المنطقة المحایدة لحمایة اإل1894والده سنة 
، أراضیھلیصبح المغرب بعدما كان یحاول استرجاع ،من طرف القبائل المجاورة

أندل على ا، وھذا مألمنھسبان لحمایة العدو ، وحافظا تستعمل من طرف  اإلأداة
ستفزازالقرن التاسع عشر ، في مرحلة من السیطرة واإلأواخرأصبحالمغرب ، 

.)2(آنذاكاألوربیةضعف الدول أسبانیة ،التي كانت ،خاصة من الدولة اإل

إلىأنظارھاسبانیة بنواحي سبتة وملیلة ، فقد مدت التوسعات اإلإلىإضافة
، وسط األطلسيقة وادي الذھب على المحیط الصحراء المغربیة ، وتحدیدا بمنط

السودان ، لتصل إلىفرنسا التي ترغب في فتح طریق من الجزائر تھافت كل من
وجود إلىإضافةیة الحمراء ، قالمغربیة بمنطقة الساالصحراءمستعمراتھا عبر

على المحیط الشواطئالراغبة في استغالل واأللمانیةاالنجلیزیةاألطماع
.)3(األطلسي

108، 107صرجع السابق ، صممحمد المعزوزي ، ال- )1
.110.109.نفسھ ص ص ) 2
285ص ،1982، الدار البیضاء،دار الكتاب،01ج ،الساقیة الحمراء وواد الذھب محمد العربي ، -)3
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1884دي الذھب ، بدءا من سنة العسكري االسباني في منطقة واستعماراالأوبد
، لیدخل "فیال سیسنیروس"اسم أعطوهمدینة الداخلة ، شاطئعلى حصن مةبإقا

.)1(معھم قائد تلك الناحیة المدعو ماء العینین ، مرحلة المقاومة لتواجدھم بھا
معاھدتین بإبرامالقتسام الصحراء ، وفاقإلىتوجھت كل من فرنسا واسبانیا

، بینما كان العسكریون )2(1904اكتوبر3و1900جوان20سریتین مؤرختین في 
االسبان في سبتة وملیلة ، عازمین على توسعة االحتالل في المناطق المجاورة 

في حین للمدینتین ، لشغل انتباه السلطات المغربیة عما یجري في منطقة الصحراء ، 
في مؤتمر برلین اإلفریقیةعلى اقتسام القارة اإلجماعاألوربیونقرر المؤتمرون 

، الذي عرضت فیھ اسبانیا مخططھا لالحتالل وادي الذھب 1884نوفمبر : بتاریخ 
.)3(بالصحراء الغربیة

المنازعاتبدا المخطط الفرنسي االسباني الحتالل المغرب تدریجیا ، وسط 
عام فمنذ .1912دخول عھد الحمایة سنة إلىأخیراضي ف، لیواأللمانیةالبریطانیة

التغلغل الفرنسي في شرق الصحراء الغربیة ، وسط مقاومة القبائل بدأم 1900
عبد العزیز، في حین توسعت  فرنسا نتحت قیادة الشیخ ماء العینین، بدعم من السلطا

، والدار 1907مارس 29في لمغرب ، واحتلت مدینة وجدة شرق ا)4(في موریتانیا 
.)5(1907أوت05في األطلسيالبیضاء على المحیط 

لتواصل فرنسا معاركھا التوسعیة في الساقیة الحمراء منفردة ، لكون اسبانیا كانت 
حول المغرب  وصار الفرنسیون في مواجھة مع احمد األلمانيتنتظر الوفاق الفرنسي 

، 1910ماء العینین الذي خلف والده في الكفاح بعد وفاتھ في أكتوبر أبناءالھیبة احد 
الف كم 100بإعطاء،الفرنسیةبعد الحمایة إالولم یتم لھا السیطرة على ھذه المنطقة 

وبرز ، 1911جویلیة01في أغادیربعد حادثة األلمانيالكونغو للجانب أراضيمن 
باني ، بتصفیة قضیة ملیلة ، ذلك بعد سمطالبة المغرب الجانب اإلاألحداثفي ھذه 

10اعتماده في مدرید في أوراقحمد المواز ، الذي قدم أطلب السفیر المغربي 
، لم تسفر على 1911ماي إلىلكن بعد عدة محادثات التي استمرت 1910جویلیة 

جدید ، لكون االسبان كانوا عازمین على مواصلة مخطط االحتالل ، في انتظار أي
.)6(يالفرنس-األلمانيالوفاق 

، باحتالل مدینة العرائش 1912مارس30سبان قبل عقد اتفاقیة الحمایة یوم قام اإل
، وبعدھا 1911جوان 08في شمال المغرب یوم األطلسيالساحلیة على المحیط 

ناحیة الشرق بعد یومین من ذلك ، كما توسعت بمنطقة القصر الكبیر المجاور لھا من
دخول الفرنسیین مدینة رأتمن نفس السنة بعدما شھري ماي وجوان سبتة ما بین 

.)7(1911ماي 21فاس في 
182مصطفى العلوي ، المرجع السابق، ص -)1
.300.-287ص،–مجمد العربي ، المرجع السابق ، ص -)2
.180-177ص،-مصطفى العلوي ، المرجع السابق ، ص-)3
.375.- 361ص،-مد العربي ، المرجع السابق ،  صحم-)4
:الرباط ة الساحل ،عمطب،محمد عزوز حكیم : ، تحقیق وتعلیق المقاومة المسلحة والحركة الوطنیة في شمال المغربامي الوزاني ، ھالت-)5

25ص 1980
) 388....375( محمد العربي المرجع السابق ، ص -)6
28السابق ، ص صدرالتھامي الوزاني ، الم-)7
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:الحمایة القنصلیة واألطماع األوربیة-3

إلىمن النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، ا ابتداء، األقصىتعرض المغرب 
،تخص األوربیةل والمبرمة بینھ وبین الدتفاقیاتاالبتزازات ، بسبب تلك موجة من اإل

العاملین بھ،وبروز شبكة من السماسرة األوربیینحریة التجارة ، والحمایة للموظفین 
داخل البالد مربوطین بالموظفین المغاربة،قصد نھب خیرات البالد ، والتوغل داخل 

خذ أفي والھدایا، خدمة لمصلحة تلك الدول الطامعة ،ويالرشابإعطاء، إدارتھ
فقدان المغرب إلىأخیراىأفضالذي األمرمركز متقدم للسیطرة على حكم البالد ، 

، في وقت1912سبانیة سنة سیادتھ ، ووقوعھ تحت الحمایة الفرنسیة اإلاألقصى
.)1(اإلفریقیةفي سباق لتقاسم بلدان الوطن العربي، والقارة األوربیةكانت تلك الدول 

ف حیثیات ھذا التسرب القنصلي ، وتداعیاتھ، وخاصة النفوذ كشوعلیھ البد من 
.األقصىاالسباني على سیادة المغرب 

:الحمایة القنصلیة بالمغرب االقصى -أ

،التي 1856سنة تفاقیاتاالخذ نصیب من تلك أإلىلقد كانت انجلترا السباقة 
تحمي من خاللھا قناصلھا وموظفیھا داخل المغرب ، وتعطي الحریة لتجارھا 

، وتنافسھا الشرس على كسب األوربیةظاھرة البرجوازیة لیمارسوا نشاطھم في ظل
نجلیزیة من المغرب ، عقب اسبانیا ، نفس التعھدات اإللتأخذ، األرباحمن كبر قدرأ

المعاھدة لتأتي، 1861نوفمبر 20عبر معاھدة ،1860انتصارھا في حرب تطوان 
نجلیزي ، كطرف ثالث قوي ، في ذلك التنافس اإل1863الفرنسیة المغربیة سنة 

.)2(سباني ، على خیرات البالد المغربیة الفرنسي واإل

اتساع مشكلة الحمایة القنصلیة ، في اھاماولقد لعب عنصر الیھود بالمغرب، دور
الذي كانوا دائما یشكون منھ،والعمل بعدھا ضد مصلحة ضطھاداالوذلك لالحتماء من 

نفس إلىھي األخرى كذلك طبقة التجار المغاربة انساقت ھي األجرىبالدھم ، 
التھرب من الضرائب ، عبر حصولھا على بطاقة المحمي ، إلىالشيء بسبب حاجتھا 

. )3(تفاقیاتاالل الدول الموقعة على تلك لدى قناص

28-24التھامي الوزاني ، المرجع السابق ، ص )1
130- 123ص،- عبد الوھاب بن منصور، المرجع السابق ، ص) 2
134-131ص،- ، صنفسھ) 3
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:ما یليالحمایة القنصلیة بالمغربومن النتائج المترتبة عن

الزراعیة بالمغرب، بموجب البند واألراضيعلى امتالك العقار األوربیینتنافس -1
، ودخولھم بعد ذلك في صراع 1861سبانیة  لعام المغربیة اإلتفاقیةاالالخامس من 

ما تضیع اھؤالء المحمیین في التوسع ، وغالبأطماعمع جیرانھم المغاربة ، بسبب 
.)1(القوي لرعایاھمالقناصلعند التقاضي ، جراء دعم األصلیینحقوق المغاربة 

لدى      باألجانبمحاكم خاصة إنشاءظھور الفوضى القضائیة التي كان سببھا - 2
إلىإضافةواألوربیینوجود نوعین من المحمیین المغاربة إلىباإلضافةقنصلیاتھم، 
األوربیةالقوانینفوضى قضائیة الختالف نتج عنھ ، مما األصلیینالمغاربة 

األطرافالتصالح بین إلىؤول یوالمغربیة في  بلد واحد ، كان مسار القضایا دائما 
.)2(التقاضيإشكاالتالمتنازعة ، لتجنب 

بإعطاءوذلك ،1861سبانیة بعد عقد اتفاقیة زیادة عدد البعثات التبشیریة اإل- 3
.)3(كامل تراب المغربفيالحریة في العمل الدینيالدین رجال

عبر أخذتاسبانیا بعد انتصارھا في حرب تطوان، أنالقول، یمكن وبذلك 
إلىإضافةالمبرمة مع المغرب ، مكاسب مادیة وسیاسیة ، وكذلك اقتصادیة تفاقیاتاال
.س دفي سبتة وملیلة وجزر ملویة ، وحجر باجدھا الفعلياتو

سباق الحمایات القنصلیة األمریكیةالوالیات المتحدة تدخل1870ي سنة وف
،والذي صرح في ) Mathews"(ماثیوز"بالمغرب باعتماد قنصلھا

بینھم من ، افرد51إلىبالمغرب األمریكیةالحمایة أوراقنھ سلم أ، 1871جوان27
.)4(، یتاجرون بالغاز داخل البالد المغربیة اثالثون محمی

إلىإضافةتعصف بالسیادة المغربیة بدأتقد كانت تلك الحمایات القنصلیة وإذا
من ھذه األطماع فماذا كان موقف السلطة المغربیة جتماعیةاالاقتصاده وبنیتھ 

.األوربیة؟

عن نظر السلطة المغربیة ، فقد عبر السلطان اخافیلم یكن خطر الحمایة القنصلیة 
قل من سنة من أ، لقنصل فرنسا،بعد 1864في خریف محمد بن عبد الرحمان 

من أحدثتھالمغربیة الفرنسیة، عن قلقھ من تجاوزات تلك الحمایة ، وماتفاقیةاال
.)5(فوضى اقتصادیة واجتماعیة 

ت التجاوزات في عدد المحمیین غیر المسجلین لدى السلطات المغربیة، بسبب زوبر
یمنحون أصبحواالمحمیین،والتجارأنإلىإضافة، األوربیةالدول قناصلتحایل 

.بطاقات الحمایة لعدد من السماسرة المقیمین معھم ، والعاملین تحت شبكتھم التجاریة 

44.- 41،المرجع السابق ،  ص،منصورعبد الوھاب بن - )1
.  46- 45نفسھ ، ص ) 2
.118ھاشم ، المرجع السابق ، ص محمد بن- )3
.122-121ص،- نفسھ ، ص- )4
60- 58ص،–عبد الوھاب بن منصور ، المرجع السابق ، ص )  5
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، كانت قضیة الحمایة 1873سنة األولالحسن السلطان المغرب األقصى ولما حكم 
والموانئالمقیمین بالمدن للمغاربةسبانیة اھتماماتھ ، خاصة الحمایة اإلأولىالقنصلیة 

الحكومتین دعامنھم واسطة لنفوذھا داخل المغرب ، الشيء الذي تجعلي الت.
فس ذلك التناكالمغرب في مساعیھ لتقلیص ذلك النفوذ،ولتأییدالبریطانیة الفرنسیة و

.)1(للسیطرة على المغرباألوربیةالذي ظھر بین الدول 

مناقشة األولھذا الموقف من الدولتین سابقتي الذكر، قبل السلطان الحسن أمام
وزیره للخارجیة إلىصدر قراره أ، واألوربیةل وقضیة الحمایة القنصلیة مع الد
تتضمن اعتراضات ل بطنجة، قناصل تلك الدوإلىمحمد بركاش بتحریر مذكرة 

على وحدة ةلمحافظلصالحات الواجب اتخاذھا المغرب على اتساع تلك الحمایات واإل
المسار وفق إلى،التي ترمي 1877مارس 20البالد،وسلم الوزیر تلك المذكرة بتاریخ 

، وكذلك الفرنسیة 1861سبانیة لسنة ، والمعاھدة اإل1856البریطانیة لسنة االتفاقیة
، 1863، الموقعة مع المغرب والتي انخرطت فیھا سائر الدول سنة 1863لسنة 
بعید المنال ، انظام الحمایة كان ھدفإلغاءفي بنودھا ، لكن تجاوزات أيإحداثبدون 

التي شكلت ارتباط المغرب بتلك الدول بمصالح اقتصادیة االتفاقیاتبسبب تلك 
.)2(ماریة معقدة نوعاوتجا

الوزیر البریطاني المفوض بالمغرب، بعد تلقیھ "جون دریموند ھاي"عقد السید
إعدادالرسالة مع زمالئھ، عشرة اجتماعات لدراستھا ، دامت قرابة سنتین ، وتم 

، حمل بعض التوصیات االیجابیة كدفع المحمیین للضرائب 1879ملخص في ماي 
.)3(موافقة حكوماتھم علیھا إلىذ مقرراتھم تنفیوإرجاءالفالحیة 

عقد اجتماع خارج المغرب ، "ھاي"، اقترح 1879من شھر جویلیة 28وفي 
ممثلین جدد لدراسة قضیة الحمایة بدون تحیز ، وبشكل منفتح ، وكان المكان ھ لیعین 

لقد عملت اسبانیا قبل و،1880ماي 15المقترح ھو مدرید وحدد تاریخ انعقاده یوم 
جانبھا قصد الحفاظ على نفوذھا بالمغرب ، إلىانفتاح المؤتمر على استمالة بریطانیا 

.)4(كما فعلت كذلك مع ممثل فرنسا ، تمھیدا القتسام المغرب عند انھیاره

شرعیة قانونیة لتواجد إعطاءعنھا ھو تأسفرنتائج ذاك المؤتمر التي أھممن و
البعثات الدبلوماسیة أعوان: ھمأصنافثالثة إلىب ،وتم تقسیمھم بالمغراألجانب

اتــدمـوا خـدمـن قـذیـة الـاربـغـالموأخـیـرا،رةـماسـار والسـن التجـن مـلیـعامـوال

.65- 61ص،–المرجع السابق ، ص عبد الوھاب بن منصور ،- )1
.68- 66نفسھ ،ص )2

3)- Jean luis miege . le Maroc et le europe de (1830-1894).vol03, Editions pvf. Paris.
1963,p 276
4)- Hall Lualla . the united states and morocco (1776-1956). The scarecrow presse .
Metuchen    N, Y, 1974, P 216
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.)1(للدولة الحامیة لھم،وقدرتھم باثني عشر فردا
بنود الحمایة القنصلیة إلىإضافةسباني ، فقد حصل من ھذا المؤتمر ، الجانب اإلأما

، یستغلھ كمرفأ تجاري في جنوب األطلسيعلى میناء للصید بوادي افني،على الجانب 
.)2(المغرب

الحمایة القنصلیة ، والمعامالت التجاریة أموروسیلة لضبط إذنكان مؤتمر مدرید 
، واستمرت تلك التدخالت في شؤون المغرب وأمریكااألوربیةبین المغرب والدول 

التیار بعد ھذا المؤتمر ، تعززھا ادعاءات الیھود بضرورة حمایتھم ، وسط بروز 
ي حل النزاعات بین متعاملیھ ، وسط وجود دخل المغرب فأالصھیوني العالمي مما 

لیتم تقسیمھ بین فرنسا واسبانیا ، أضعفھالمحاكم القنصلیة في بالده،الشيء الذي 
وذلك بتدخل الجمعیات الیھودیة بالدول .1912ودخولھ عصر الحمایة بدءا من سنة 

اوجھت خطاب، التي األمریكیة، مثلما قامت بھ الجمعیة الیھودیة وأمریكااألوربیة
ما یتعرض لھ یھود المغرب إلىمشیرة "یتوزثما"بالمغرب ، األمریكيالقنصل إلى

لقریة الیھودي، ومنح حمایتھاألصلمن اضطھاد ومیز عنصري ، فتدخل القنصل ذو 
، 1887عام )william lewis"(م لویساولی"بكاملھا من مدینة طنجة التي وصفھا سلفھ 

تية بلندن الــة الیھودیــ، وكذلك تدخل الجمعی)3(داخل المغربأمریكیةمستعمرة بأنھا
منھ السماح لیھود الصویرة ببناء مالح جدید تطلبالسلطان إلىرسالة تــقدم
.)4(لھم

1)- lualla , e,op cit , P 225
2)- Ibid , P 229

،"تغیر وضعیة الیھود بالمغرب االقصى في القرن التاسع عشر وموقف الحكومة المغربیة منھا "تركي عجالن الحارثي -)3
193، ص 1993، 46- 45: دراسات تاریخیة ، العدد 

.300- 299ص،–، ص 02، ج ابن زیدان ، المصدر السابق -)4
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المبحث الثاني : وضعیة سبتة وملیلة تحت الحمایة ( 1956،1912)

الحمایة: -1

سباني وسط فوضى داخلیة وخارجیة ، في اإل-خضع المغرب لالحتالل الفرنسي
أشدهنجلیزي على اإل-الحدیث ، فقد كان التنافس الفرنسياألوربياالستعمارعصر 
الغربیة ، في السنغال إفریقیافي ةمتواجدالقرن التاسع عشر ، ففرنسا كانت أواخر

احتاللھا الجزائر وتونس ، وبدا إلىإضافةوالمداریة ، االستوائیةوإفریقیاوغینیا، 
، كما كانت انجلترا )Afrique française(الفرنسیة إفریقیاحینذاك تداول مصطلح 

.)1(جنوب القارة إلىمن مصر إفریقیامتواجدة بشرق 

إلىأفضى، الذي 1904نجلیزي سنةاإل-السري الفرنسياالتفاقوبعد عقد 
وجوب احتالل المغرب وكان الخالف لدى الفرنسیین فقط في كیفیة احتاللھ ، ھل 

األجنبيالنفوذ السیاسي ، وكانت المخاوف الشعبیة من النفوذ أوبالحل العسكري 
المتزاید ، ففي األجنبيمعارضة شعبیة للنفوذ ظھرتالل ، وواضحة قبل قدوم االحت

"موشو"، قتل المغاربة بالدار البیضاء الطبیب الفرنسي ، 1905مارس 
)montchamps( قتلت الجماھیر الشاویة في غرب المغرب 1907، وفي سنة ،

جدة ع ھناك ، واحتلت فرنسا والتي عینتھم الحكومة بسبب تعفن الوضادیالبشوات والق
انشات فرنسا بالدار البیضاء بناءأ، 1907في ماي ، فنھ احتالل مؤقت أوقالت 

نھ تدخل في شؤون المغرب فوقع ھجوم على بعض العمال أت الجماھیر أ، فراجدید
عندھاالفرنسیین ، فقتلوا بعضھم ، لتقوم بعدھا البوارج الفرنسیة بقنبلة الدار البیضاء ،

قررت الجماھیر الھجوم على المیناء وطرد الباشا ونزل الفرنسیون بالساحل فوجدوا 
أشھرالشاویة في ثالث إقلیمباحتالل "داماد"القتل والدمار، لیقوم الجنرالثارآ

، الذي احتل الدار البیضاء،  لیتوسع )moinier"(موانیھ"الموالیة ، وخلفھ الجنرال 
.)2(ة في مناطق جنوب وجد1910سنة

الخطیر قاموا بخلع االتجاهالمغرب تسیر في ھذا أحوالالحل والعقد أھلرأىولما 
س ، وذلك ابف1908جانفي 5عبد الحفیظ یوم أخیھالمولى عبد العزیز ومبایعة 

الدیون التي اقترضھا خلفھ ، خاصة القروض الفرنسیة البالغة إلغاءبشروط، منھا 
مقررات وإلغاء، 1904اوت 12عن الفرنسیین یوم أخذھاملیون فرنك والتي 62.5

.)3(مؤتمر الجزیرة الخضراء 

العصر ،01: ، ط )3-2(، ج 02، مج الى الغزو الفرنسياإلسالميتاریخ المغرب وحضارتھ من قبیل الفتح حسن مؤنس ، - )1
.- 398،ص- ، ص1992، ، بیروت نشر والتوزیع الحدیث لل

.399نفسھ ، ص) 2
26- 25ص،- التھامي الوزاني ، المصدر السابق ، ص) 3
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،وكذلك األوربیة، حول تقسیم المغرب بین الدول 1906جانفي 16المنعقد بتاریخ 
التي األراضيعن التدخل في شؤون المغرب الداخلیة، واسترجاع األجانبكف 
علیھا كل من فرنسا واسبانیا لكن السلطان الجدید لم یقدر على تلك الشروط، تاستول
، قبض على إیاهبروز المعارضة من الجماعة التي ولتھ ، وبدایة مضایقتھ وأمام

.)1(تومحتى البالسوط زعیمھا سیدي محمد بن الكبیر الكتاني وعاقبھ
السلك الدبلوماسي إلىالة ، وجھ السلطان عبد الحفیظ رس1908سبتمبر 12وفي 
الدولیة االتفاقیاتوكل بطنجة ، یتعھد فیھ باحترامھ لعقد الجزیرة الخضراء األجنبي

المرتقبة ، وفي الیوم نفسھ لإلصالحاتالمبرمة معھم ومرحبا بكل الدول المساندة 
االعترافالھیأة الدبلوماسیة ، تطلبان فیھا إلىردت كل من فرنسا واسبانیا برسالة 

:                                                                                                اآلتیةبالشروط اعترافھالسلطان مقابل بشرعیة
مع المغرب  المبرمواالتفاقیاتالملحقة بھ،االتفاقیاتوكل بعقد الجزیرةااللتزامـ 1
سائر الفرنسیة                              خالبیضاء عن الالدارلتعویضاتاةقبول لجن-2
أسالفھبدیونااللتزام-3
الجھاد                                                                  إلىالدعوة عنالتخلي-4
المخلوع معاملة الئقة أخیھمعاملة -5

األوربیةالدول تأییدوبقبول السلطان ھذه الشروط المذكورة ، حصل على 
، األغنیاءأموالخذ أ، لیقوم بعدھا بمجازر ضد القبائل الثائرة ضده ، و)2(لحكمھ
ن فرنك لدفع دیون سلفھ ، منھا ستون وملی100ةاستدانإلىاضطرتھ فرنسا بعدما 

.)3(ملیون نفقات تلك الحملة ، وتعویض فرنسا عن خسائرھا بالدار البیضاء
ینة المغرب ، وبتولي رئیس اللجنة فرنسا ، بوضع یدھا على خزھذا ما سمح ل

العسكریة الفرنسیة رئیسا لتأطیر البحریة المغربیة ، لیصبح الجیش المغربي تحت 
، لیستمر السلطان في والئھ للفرنسیین ، وفرض جبایات قاسیة على شعبھ ، )4(اقیادتھ

تدخل فرنسا لنجدتھ ، وتدخل فرقة أخیرالتثور الجماھیر علیھ في فاس لیطلب 
، ثم مدینة مكناس في الثامن 1911افریل 27مدینة فاس في "موانیھ"ریة بقیادة عسك

مدینتي العرائش والقصر األسبانجویلیة ، بینما احتل 09جوان ، ومدینة الرباط في 
رضخ السلطان عبد ھذه الفوضى العاصفة بالبالد وأمامالكبیر من نفس السنة ، 

عھد فرنسي بحمایة مع ت، 1912مارس 30توقیع عقد الحمایة في إلىالحفیظ 
كم تمتد من نھر ألف25اسبانیا مساحة وإعطاءداخل البالد، األمنالسلطان وضمان 

.)5(األطلسيالمحیط إلىملویة بنواحي ملیلة 
ـ

.28- 25ص،- الوزاني ، المصدر السابق ، صالتھامي - )1
.231،232ص،-ھاشم، المرجع السابق ، صبنمحمد - )2
400حسن مؤنس، المرجع السابق ، ص - )3
.28- 27ص،–السابق، ص صدرالتھامي الوزاني ، الم- )4
400حسن مؤنس، المرجع السابق، ص- )5
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18و17انتشار خبر توقیع اتفاقیة الحمایة ، سببا في قیام انتفاضة فاس في أدى
تعیین إلىفریل التي قتل فیھا عدد من الضباط والمدنیین الفرنسیین ، مما دفع فرنسا أ

لحروب تحت رایة تجربة عسكریة في ااألخیر،كان ھذا )1("وطيیال"الجنرال 
، بالھند الصینیة ومدغشقر ، وكان سیاسیا وعسكریا على حد )calleni("كالیني"

لجزائر منذ ليغربالجنوب الستعماري ، كما عمل بللحزب اإلسواء ، ومرشحا 
حكم أأنيشعر أ(، 1908، وكان عازما على غزو المغرب، حیث قال سنة 1903

.)2()وخطتيواثق بآلتي ... حلم بغزو المغربأكنت ... ھكذا... قبضتي على ھذا البلد 
، فك الحصار على المدینة، وبدأ بسیاستھ 1912ماي 24س في افإلىوبعد قدومھ 
أما س ودفعھم على التعامل مع سلطات الحمایة ،افأعیانجل استقطاب أالمعروفة من 

حد أفرنسا ، وتولى إلىالمتكررة ، ونفي زل رغم احتجاجاتھ عالسلطان عبد الحفیظ ف
.)3(ا شكلیالعرش المغربيیوسفالمولىإخوتھ

في الریف ، تشكل ثلثي أساسا، كانت القبائل الثائرة والمنحصرة 1912وفي ماي 
والتي ستحمل لواء )4(سبانیة والفرنسیةالمغرب ، الزالت بعیدة عن السیطرة اإل

المقاومة ضد المحتل ، برز خاللھا شخصیة عبد الكریم الخطابي بنواحي ملیلة ، 
ھ في فصل یلسنحاول التطرق إالریسوني بالناحیة الغربیة ، وھو ما والشریف

.المقاومة في ھذه المرحلة 
، قسم المغرب نھائیا بین 1912نوفمبر27سبانیة یوم اإل–الفرنسیة االتفاقیةوبإبرام
إضافةة بالصحراء، یفني ، وناحیة طرفاإانیا بموجبھا منطقة بدولة اسلتأخذالدولتین 

قسم ثالث بالریف ، وتصبح مدینة طنجة محافظة دولیة ، بسبب تواجد قناصل إلى
تفاقیة الثالثیة الموقعة بین فرنسا ، وباإل1914نوفمبر 05بھا في األجنبیةالدول 

.)5(ناحیة طنجة منطقة محایدةأصبحت، 1925وانجلترا،في دیسمبر واسبانیا 
سبانیا في المرحلة إوتأتيبالمغرب، یة افرنسا الراعیة الرسمیة للحمأصبحتلقد 

الثانیة تحت الحكم الصوري للسلطان المغربي ، بوضع خلیفة لھ على منطقتھا ، وكان 
.)6(،المقیم بتطوان1913ماي 14بمقتضى مرسوم إسماعیلالمغربي المھدي بن أولھ

246، المرجع السابق ،ص محمد بنھاشم- )1
الشركة العربیة المتحدة ،،، وعبد العزیز النمسماني خلوقزالبزااألمینمحمد : ترجمة ،حرب الریفأصول، جرمان عیاش- )2

59.ص،1992: الرباط
246محمد بنھاشم ، المرجع السابق ، ص - )3
60جرمان عیاش، المصدر السابق ، ص- )4

5)- EDOUARD maha, op cit , P 65
31التھامي الوزاني، المصدر السابق، ص - )6
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المقاومة المسلحة بناحیة ملیلة  -2

مقاومة عبد الكریم الخطابي -

المسلحة في المغرب، في مرحلة الحمایة الفرنسیة ، من خالل برزت المقاومة
،   ولذا تستحق تھ مرتبطة بملیلةمشخصیة عبد الكریم الخطابي، التي كانت مقاو

.بصفة مختصرة لو التعریف بھا و

:ھاوظروفالنشأة-أ
ي  بمنطقة بالریف المغرب، بناحیة1882محمد بن عبد الكریم الخطابي سنة لدو
بتاریخھا المعروفةالعریقةوریاغل، من قبیلة بني أجدیروبالذات في قریة سیمة حال

لنفس سافمدینة، ثم قصد أجدیربقریةبتدائیةاالدراستھتابع الجھادي، حیث 
بمؤسسةأجالءتطوان لدراستھ الثانویة، حیث تتلمذ على یدي علماءفمدینةالغرض، 
.)1(ومحمد الكنونین ن عبد الصمدیواألستاذمحمد الكتاني، أمثالالقرویین

حتاللاالفي شؤون المغرب، وكذلك لحظات األجنبیةعایش الخطابي التدخالت 
إاللتدخل عامال حاسما في شخصیتھ الوطنیة ، ولم یرى بدا في بدایات مشواره ، 

الریفیة للضباط ھجةمدینة ملیلة ، یمارس بھا تدریس اللغة العربیة واللإلىالعودة 
سبانیة ، كما كان یحرر في اإلستخباراتاال، وقام بمھمة مترجم لدى مصلحة سباناإل

ضي قضاة امدینة ملیلة، ثم قللمسلمین بیصبح قاضیا أنقبل ) تلغرامة الریف(جریدة 
ثقافیة وعسكریة ودبلوماسیة، لشؤون المسلمین، مكنتھ تلك المھام من اكتساب خبرات

سبانیة ،كان الخطابي لھ لدى السلطات اإلورغم اشتغا، ساعده في مشواره المرتقب
تبرزه مقاالتھ ، وذلك ماأفكارهیطلق آراءه بكل حریة متسما بالجانب الحضاري في 

،1915و1907المنشورة مابین ) الریففتلغرا(ودروسھ المنشورة في جریدة 
ملیلة، من بعودتھ1919أوائلسبان مع اإلالنھائیة متمسكا بقناعاتھ حتى بعد القطیعة 

ھندسة المناجم ، بصفة سبانیا ، حیث كان یدرس إمن أمحمدأخیھوكذلك رجوع 
.)2(أجدیرقریتھم إلىنھائیة 

، في الریف الشرقي بنواحي 1921سبانیا بدایة من عام إلیبدأ بعدھا الصراع مع 
ھ ، لیواصل معارك)3(نجازاتھ العسكریةإبرز أالشھیرة ) والأن(كانت معركة وملیلة ،

، حیث كانت ھزیمتھ واستسالمھ للطرف الفرنسي ، لینفى بعدھا 1926سنة إلىتلك 
مصر سنة إلىیسافر أنسنة قبل 22مدة )lareunion"(الرینیون"جزیرة إلى

.)4(1963فیفري 06وفاتھ بھا في إلى1947

الدار ،مطبعة النجاح الجدیدة،العقید الھاشمي الطود : تقدیم ،02ط، ،الكریم الخطابي والتاریخ المعاصرعبدعلي االدریسي ، - )1
.39.- 31ص،- ص،2010البیضاء، 

44- 40نفسھ ، ص ) 2
142، ص 1971، ،  القاھرةمطبعة المدني،عبد الكریم الخطابي وحرب الریف محمد سالم امزیان ، - )3
.158اإلدریسي ،المرجع السابق ، ص علي ) 4
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.)1(، الذي كلف بالشؤون العسكریةأمحمد

:سبانیاإالحرب ضد -ب

إأن
1906 ،

19135%)2(

،)3(36080اإل
ا

ستعمار اإل
.)4(بن عبد الكریم الخطابي

، 1921ةنه
تف، 1912

.سبانیة في تلك المنطقة؟توغل القوات اإل

ر عبد ـــــقب
ـل القبائـر داخــالمال

ةـع اإلـــ،1925أوت
قتناعـورالناظة وـنـةــ ــد ا

أولىـة ـع اإلـ
201920

: و
1-.
2-.
.)5(الشرعیةألحكاماااللتزام بتنفیذ -3

إ
ل ـــداداـت 

.)6(ة الخلیفیة ـاحتاللھا لجل المنطق

159، ، المرجع السابق ، صاإلدریسيعلي -)1
الرباط، منشورات التل ،،عبد العزیز الودیي: ، ترجمة )1956-1860(االستعمار االسباني في المغربمیكل مارتین ، -)2

39ص،1988
،الرباط ید باكفمنشورات ،عبد العالي االمراني : ، ترجمة حرب الغازات السامة بالمغربروبرت كونز رولف دبینز مولر ،-)3

.39ص،1996
ص،- ، ص،1975طنجة، مطبعة دار امل ،،01: ط ،02ج،حرب الریف التحریریة ومراحل النضالبو عیاشي ، لحمد اأ-)4
57 -58.

.59نفسھ ، ص)  5
..61،علي االدریسي ، المرجع السابق، ص) 6
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فاتحالمتبادلة ، اندلعت المعارك بین الطرفین بدایة من الاالستعداداتوبعد كل تلك 
، بھجوم المجاھدین على ھـ1339رمضان 26جویلیة من تلك السنة الموافق ل

لتستمر المعارك بعده ، طوال شھر ونصف بانھزام الجیش "وبرانأھار دأ"مركز
التي كانت لھا "والنأ"في المعركة الشھیرة 1921جویلیة 21سباني في اإل

.)1(لھا شھرة عالمیةوأصبحتسبانیة انعكاسات سیاسیة على الساحة اإل
لھزیمة اإلىإضافةتلك المرحلة التي برز فیھا الفارق المادي والعددي الكبیر ، 

ل وریفیین ال یمتلكون الجانب التخطیطي للدأھاليالثقیلة غیر المتوقعة من طرف 
سباني إجیش مرجل ، یقابلھ600ددي كان المغاربة قرابة العظمى ، فمن الجانب الع

عن الحصیلة أما، )2(المجندیناألھاليالف من أ4جندي بینھم ألف24یقارب 
النھائیة لتلك المعركة فكانت غیر معقولة نظرا لتفاوت القوات بین الطرفین ، حیث 

"ستريفسیل"ة الجنرال لجندي بینھم قائد الحمألف18سباني خسر الجانب اإل
)silvestrè( نافارو"، وفي مقدمتھم الجنرال أسیر1100، ومعھم)"navaro( ،إضافة

مواد عسكریة إلىإضافةمدفعا ، 129رشاش ، و 352بندقیة ، 19504م غنإلى
.)3(واألغذیةوالخیام والعربات ، كاأللبسةأخرى
بمساعدة األمیر عبد عبد الكریم الخطابيأن، فنجد أتوالعن نتائج معركة أما
الحصون العسكریة الصغیرة في سبتة سیطر على شمال المغرب باستثناء المالك

.)4(وملیلة والعرائش وطنجة
بریمودي "سبانياإللعبد الكریم ھزة لدى الرئیساألخیروسبب ھذا النصر 

: بمایلي "یكل مارتنام"نجلیزي الذي صرح للصحفي اإل)primo de rivera"(ریفیرا
وأضافالمحتلة ، األراضيمن االنسحابفضل نبعدم جدوى مقاومة المغاربة ، و

المعركة ، ویستفید ألرضنھ یحظى بالفوائد الكبرى إلقد ھزمنا عبد الكریم ، ":الئقا
الإنھمجنودنا منھكون بحرب دامت عدة سنوات ، أن، في حین أنصارهمن تعصب 

وأناقیمة ، آیةلھا رض لیست أجل بقعة من أدكون سبب ضرورة الكفاح والموت من ی
، والسماح لعبد الكریم بوضع الید على إفریقیاالتام من االنسحابشخصیا من مؤیدي 

نستلمأنلقد صرفنا مالیین ال تحصى من البسیطة في ھذا المشروع ، دون ،ممتلكاتھ
رض غیر صالحة ، أجل أمن الرجال، من اآلالفسنتیما واحدا، ومات عشرات أبدا
.)5("فائدة من حیازتھا وال

قل من شھرین على أجاھدین على منطقة الشمال ، وبعد ممن سیطرة الأشھربعد 
سباني سابق الذكر ، دخلت فرنسا حلبة الصراع ضد عبد الكریم، تصریح الرئیس اإل

، بدلیل مااإلسالمیةدولة تقوم على المبادئ إقامةسبانیا وخوفا من إمدعمة لحلیفتھا 

.62،ص،- علي االدریسي ، المرجع السابق، ص-)1
48ص ،1968: دمشقدار دمشق،،وأیوبفؤاد : ، ترجمة "الریفأسد"عبد الكریم الخطابيوبرت فورنو ، ر-)2
67نفسھ ، ص -)3
80.میكل مارتین ، المرجع السابق ، ص -)4
.78- 77ص،–نفسھ ، ص -)5
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باریس حیث إلى وطي في تقریره یالمارشال الصرح بھ المقیم العام الفرنسي 
أسوأ بالنسبة إلى نظامنا من إقامة دولة إسالمیة يءال یمكن أن یكون ھنالك ش":الـــق

دولة تجعل من عبد الكریم مركز جذب لجمیع العناصر المغربیة و على ، مستقلة
ومن ھذه العبارات القلیلة لھذا التصریح نكتشف الجانب ،)1("األخص الشباب منھم 

و الذھنیات العسكریة و السیاسیة الدیني العدائي الذي طغى على المخططات الفرنسیة 
سیاسیة بحیث أن قیام دولة مستقلة داخل إلى بروز الحسابات الإضافةللقادة الفرنسیین 

شكل تو ،وبة تقوم على الدفاع عن حقوق المسلمینھبدایة وجود قوة مرناهالمغرب مع
.ذلك تھدیدا حقیقیا للمستعمرات الفرنسیة الواسعة في إفریقیا على وجھ الخصوصب

المعارك بین الثوار و القوات الفرنسیة و سقط خالل خمسة أیام من اندلعت
سقط 1925جوان 04ھرین في المعارك خمسین مركزا فرنسیا وبعده بش

.)2(یوم 52بالبیبان بعد حصار دام الفرنسي المعروف المركزالعسكري
جویلیة 12و بعد سقوط مركز البیبان بسبعة أیام سقطت قلعة بني دركون في 

ألف 60البالغ مع جیشھ الوافد إلیھا)lyoutey(المارشال الیوطيو عجز1925
و قائد جدید )steeg"(ستیك"استبدالھ بمقیم عام جدید ھو بجندي األمر الذي دفع 

.)betin()3("بیتان"مارشالللجیش ھو ال
التي التعبئةو لمعرفة أھمیة تلك الحرب و وقعھا على االحتالل یكفي سرد أرقام 

أمام البرلمان الفرنسي 1956سنة "أنطوان بیني"بھا وزیر خارجیة فرنسا رحص
جندیا فرنسي بینما ألف 325استنفار 1926لقد كلفتنا حرب الریف سنة :(حین قال

مع العلم أن ھذا الجیش ھو .... ألف رجل مسلح 20لم یكن لدى عبد الكریم سوى 
إضافة إلى دعم من قبل 1918-1914عظمى الذي خرج منتصرا من الحرب ال

. )4(جندي إضافي400اماس من السكان المغاربة الذین قدموخة أعأرب

132روبرت فورنو، المرجع السابق ، ص - )1
165، ص نفسھ-)2

3)- Bernard Lugan ,Histoire du Maroc, Editions Crêterions , paris,1978  , p-p, 256-257-
،2002: الرباطمحمد العفراتي ، منشورات دفاتر وجھة نظر،: ، ترجمة مذكرات الحمایة السریة  الیكس لیبانادغارفور،  - )3
.8ص 
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ألف جندي 360كانتأما بخصوص القوات اإلسبانیة المشاركة في تلك المعارك
ألف جندي بالجبھة الغربیة و بھذا 140ألف جندي على الجبھة الشرقیة و 220

ب الریف یتجاوز عدد سكان رأصبح عدد القوات اإلسبانیة و الفرنسیة الموجھة لح
.)1(األف فرد230المنطقة بـ 

مة و مما یكشف ضراوة تلك الحرب ھو لجوء المستعمرین إلى سالح الغازات السا
ب اإلبادة الجماعیة حیث استلمت إسبانیا من األلمان بسیو لبث الرعب لدى المجاھدین 

.)2(وست الستخدامھا في حرب الریفلطن من غاز ال110حوالي 
:تاليالكھي لتلك الحرب فالنھائیةأما الحصیلة

: الجانب الفرنسي
من الجنودمیت25360ـ 
.و مجندي المستعمراتالمرتزقة و اللفیف األجنبي قتیل من42870ـ 

الجانب المغربي:
.شھید في میدان المعارك 10250ـ 
.الغازات السامة بسبب شھید 850ـ 
.شھید بسبب القصف الجوي في األسواق و القرى2250ـ 
.)3(بالقصف الجوي بالغازات السامة في األسواق و القرىشھید 2150ـ 

فقد خمد فتیل االحتاللتلك التضحیات التي بذلھا المغاربة في سبیل مقاومة و رغم
على ) لكن المجد یبقى للریف(، 1926تلك الثورة، وانتصر المستعمر أخیرا في عام 

.)4(حد تعبیر أحد الصحفیین األمریكیین
ومن خالل قراءة أحداث المعارك الجاریة بین اإلسبان و األمیر الخطابي، ترد 

وال المدویة، في مرحلة سیطرة عبد الكریم نمدینة ملیلة في األحداث ، بعد معركة أ
على المنطقة لنتساءل عن مدى األھمیة التي كانت علیھا تلك المدینة في ذھن األمیر 

تلك ؟ ؟، و لماذا لم یحاول تحریرھا في خضم نشوة النصر 
:رار الخطابيقملیلة المنھارة و - )ج

ن و كل من اھتم بتاریخ حرب الریف، ذلك وسیاالمؤرخون و السیقد تلقد ان
وال، بعدما ساد جو نأبي عن دخول مدینة ملیلة، بعد نصرالذي أبداه الخطااالعتراض

من الرعب داخل المدینة،و كذا الحالة الھستیریة للجیش اإلسباني، على وقع الھزیمة 
ل، ـي وریاغـى إخضاع بنـالمتجھ إلي ـش اإلسبانـول األنباء عن إبادة الجیـفوص. تلك 

.38ص ،2006: الرباطمنشورات الزمن ،،كنزة  القالي: ،  ترجمة مغاربة في خدمة فرانكوماریا روسادي مادریاكا ، -)1
26كونز ، المرجع السابق ، ص -)2
.249- 247ص،–ص ، المرجع السابق ، امزیانمحمد-)3
223، ص 1969دمشق،، منشورات دار الفكر ،01: ، جمذكرات شاھد القرن مالك بن نبي ، -)4
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الرعب منھا أن من الرعب داخل المدینة، بموجب التقاریر التي كتبت وقتئذ، جوساد
وكتب ط من حین ألخراكان یسیطر على المدینة، وكان دخول عبد الكریم منتظر

وال ـ نـ أي بعد یومین من معركة أ1921جویلیة 23في صباح "شاھد عیان ما یلي 
وأثناء إقامة القداس الدیني المعتاد، في كنیسة القلب المقدس للمسیح، كان الخوف و 

ن المغاربة یزحفون نحو المدینة و إ: الھلع یسكنان القلوب، و ما أن جرت شائعة تقول
دون للدخول إلیھا، تحولت اإلشاعة إلى خبر انتشر في كامل أرجاء المدینة إنھم یستع

فقد انتشر كالنار في الھشیم، و جرى الناس في األزقة طائشین قاصدین ملجأ القلعة 
بھا و كنت أرى أمواجا من البشر لالحتماءالقدیمة، ھاجمین على ثكنات الجیش 

ةرفتالمدینة فعال و في اقد دخلویھربون و یصرخون في الشوارع و كأن المغاربة
.)1("ھبوط ھمة السكان، كانت ھناك مشاعر فضیعة

ھذا ھو حال المدینة ، و حال سكانھا اإلسبان، ولم یكن وضع المغاربة بأحسن حال، 
.خوفا من رد فعل اإلسبان بھا 

حاصرین للمدینة، بعدما فرغ من جمع السالح، موصل الخطابي إلى المجاھدین ال
، و قضى طیلة یوم كامل یناقش مع رؤساء القبائل أمر ملیلة، وحجز األسرى اإلسبان

لیعطي قراره األخیر بعدم دخول الثوار المدینة، الشيء الذي سبب دھشة كبیرة لدیھم، 
و سوف طاالنضباإن رجالنا مفتقرون حتى اآلن إلى ":لیتصلب في قراره بقولھ
وض خمھما یكن من أمر فلیست تلك طریقتي في .... یقضون على المدنیین 

.)2("الحرب

أضاع الخطابي أخذ المدینة األسیرة منذ قرون من ید اإلسبان، من دون أي مانع لقد 
مادي و ال معنوي، وسط حماس القبائل المجاورة للمدینة، رغم احتجاجھ بعدم إنضباط 

.)3(سعھ و ھو قائدھم تسییرھم كیفما شاء جنوده، و كان في و

تاریخھ القدیم بالمدینة التي عمل بھا كمدرس لإلسبان، و عالقتھ الودیة ولعلى 
.ھالساعد على بلورة قراره التاریخي بعدم دخواإضافی، كانتا عامالھمالسابقة مع

ذلك القرار و رأوا من خاللھ عامال لخسارتھ على و علق كثیر من المؤرخین 
منھ انطالقااستطاعوااألنھ وفر لإلسبان جسر(الحرب، و الخطابي نفسھ یعترف بذلك

عوه اأن یجتاحوا الریف، لكنھ لم یندم قط على قراره، وكان مسرورا برفاقھ الذین أط
.)4(و نفذوا أمره

61السابق ، ص مصدرمیكل مارتین ، ال-)1
.71- 68ص،–فورنو ، المرجع السابق ، ص -)2
.61السابق ، ص  صدرمیكل مارتین ، الم-)3
.61نفسھ ، ص  ) 4
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المقاومة المسلحة بناحیة سبتة : -3

بعد الحمایة تاخمة لمدینة سبتة ، مالمغربیة ، الشھدت المنطقة الغربیة من المملكة 
حمد الریسوني ، الذي كان أسبان ، كان زعیمھا المدعو االسبانیة ، مقاومة ضد اإل

.األولىنتھاء الحرب العالمیة إبثورتھ بعد أیتمتع بوالء القبائل  لتلك المنطقة ، وبد

:مقاومة الریسوني-

، قبل الدخول في تفاصیل مقاومتھ مع العدو تھموجز لحیاإعطاءھو اآلخر یجتاج 
سباني ، والتي كانت بالناحیة الغربیة المتاخمة لمدینة سبتة ، والذي كانت سمعتھ  اإل

.صفحات شبابھ أولى، وبدایة مقاومتھ صادفت آنذاكواسعة الصیت 

:حیاتھ وبدایة مقاومتھ-أ

باالحترامشریفة تحظى سرةأ، من 1873ولد في عام أنھ غلب الروایات ، أكدت أ
والتقدیر بشمال المغرب ، وقبیلتھ جبالة ، فتلقى العلوم الدینیة في صغره وھو یتیم 

.)1(األب

جماعات النھب التي إلىمع شبابھ ، بعدما تصدى إلیھتقدیر الناس ا زاد منوم
بعدھا أیقن، أمھانتشرت مع نھایات القرن التاسع عشر ، بعد حادثة نھب بیتھ وقتل 

صار بدوره رئیس عصابة ، أنخذ الثأر ال الكتاب ، بعد أإلىالبندقیة ھي السبیل أن
.)2(فدیةأيتمكن من العثور على المعتدین فأثخن فیھم واسترجع متاعھ بدون 

قبائل الناحیة طلبت منھ أنوالتقدیر ، لحد االحتراموه بالغ لھذا العمل جعل الناس یو
، وفي نفس یة، وبفضل نجاحاتھ تمكن من القضاء على اللصوصقمع العصابات

دعائم سلطتھ الخاصة ، حیث استعانت بھ السلطة للقضاء على إرساءالوقت تمكن من 
عینھ السلطان عامال على تلك القبیلة ، وذلك أنلبث نجرة ، ثم ماأبقبیلة تلك الظاھرة 

، ومع زیادة نفوذه بین شبان المنطقة ، قام )3(من عھد موالي الحسناألخیرةاألیامفي 
، الحاج عبد الرحمان بن عبد الصادقعامل طنجة إلىشیوخ تلك الناحیة بتقدیم شكوى 

.)4(الذي كلفھ الخلیفة عبد العزیز بالقبض على الشریف

.101. 100ص،–، ص 07محمد داود ، المرجع السابق ، ج -)1
96، ص 1975: تطوان مطبعة دیسبریس ،، 01ط ، ، ابطال صنعوا التاریخ علي الریسوني -)2
.99-98ص،–، ص نفسھ-)3
142ص ،1940: تطوان ،مطبعة كریمادیس، 03: ج ،ربلمغتاریخ االتھامي الوزاني ، ) 4
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تدة مالصویرة ، في الفترة المسجنوعشرون سنةأربعالشاب البالغ من العمر أودع
.)1()1900و1897( ما بین   

المكتسبة باحتكاكھ في بأفكارهرفاقھ ، مزودا إلىبعد خروجھ من السجن عاد 
الذین و، أخرىس ومدن ارضین السیاسیین الذین جيء بھم من فاالسجن مع المع

درئالتي تھدد وحدة البالد ، لواألخطاراألحداثكبر على سیر أإطالعامامھأفتحوا 
ضد السلطان كذلك لمواجھة المسیحیین ، والخطر قرر توظیف حمیة شبابھ ومكتسباتھ 

.)2(بأیدیھمألعوبةعبد العزیز ، الذي كان مجرد 

تمیزت شخصیة الریسوني ، بسیمات العدل والوطنیة واللصوصیة ، بعدما كان 
ة عن طریق الفدیة ، مع كل ھذا فان السلطان الذي لائطشابا مغمورا ، اكتسب ثروة 

.)3(وتعیینھ عامال على طنجةھادنتھیحسد علیھا لم یجد بدا من مالفي حالةوضعھ

الحاصلة بالمغرب المعاصر ، خاصة ضد األحداثلھ دور مھم في مجرى أصبحو
نجلیزي اإللونیلالك، فقد قام بعدة اختطافات لشخصیات بارزة ، مثل األجنبيالتدخل 

واختطف كذلك ،1907جوان 28، مدرب الجیوش المغربیة ، بتاریخ "ماكالن"
وبعض الشخصیات ، مما دفع 1903جوان 13بتاریخ" ھاریس"نجلیزيالصحفي اإل
التفاوض مع الشریف ، وقد حصل مقابل إلىنجلیزیة واإلاألمریكیةالحكومتین 

.)4(زادتھ تلك النشاطات ھیبة ، فمعتبرةأموالعنھم على اإلفراج

عبد أخیھعبد الحفیظ ، الثائر على ولقد كان لھ دور كبیر في مبایعة السلطان 
، البالغة ستة إلیھلالنضمامجبالة بط وھقبائل الوإقناع، 1907العزیز بمراكش سنة 

ني عشر قبیلة في الشمال الغربي بین البحر والمحیط والمضیق ، والذي عین الریسو
یحكم وأصبحوالفوضى ھناك ، االنقساماتقائدا على تلك القبائل ، حیث قضى على 

كان لھ رجالھ المسلحون ، وكملك من الملوك في كل مكان من تلك الناحیة الغربیة ،
التي اتخذھا عاصمة لھ ، أصیلةفي أما، بأراضیھومزارعوه الذین یشتغلون لھ 

.)5(فكانت الحیاة تنتظم كلھا حول قصره وسجونھ المكتظة على الدوام 

سباني بالعرائشمع ھذا النجاح الداخلي ، ربط عالقاتھ مع القنصل اإلةموازاوبال
ذي ـ، وال)6(، الذي اتخذه الریسوني صدیقا مع كونھ مسیحي )zugasti"(زوكاستي "
صدیقـھوإعـطاء ، رـظـالنھاتـووجاألفكار ورة ـبلي ـفا مـھمادوربـلع

.100- 99ص،- السابق ، صالمصدرعلي الریسوني ، -)1
102نفسھ ، ص -)2
262، ص حرب الریف أصولجرمان عیاش ، -)3
.44- 43ص،- ، صالمقاومة المسلحة والحركة الوطنیة في شمال المغربالتھامي الوزاني ،-)4

5)- HERNANDEZ  HERRERA ET GARSIA FIGUERAS , accido de España en marruecos , VOL : 01 ,
estudios y essayons, Madrid : 1990, P 249

263جرمان عیاش ، المرجع السابق ، ص -)6
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یفضل النفوذ أصبح، وبفضلھ األوربیةنظرة شاملة عن  األوضاعالریسوني
.)1(سباني على الفرنسي اإل

سبانیا في تلك الفترة الفاصلة قبل الحمایة ، والذي نقلھ إحیث صرح عن موقفھ من 
سبانیا تمثل في إلم تكن ": حرب الریف ، بقولھأصولعنھ جرمان عیاش في كتابھ 

ھذا فضلتھا في قرارة نفسي على غیرھا من الدول ، وحیث ألجلنظري قوة عظمى ، 
مصالحھا كانت تتطابق مع مصالح أنلم تكن تتوفر على قوة عظیمة ، وحیث 

كبیرة ستتولى تھذیب كأختأخالھامھیأة لسحقنا ، كنت أراھاأكنلم فأننيالمغرب ، 
قھ علیھ من نعم ، دستغامیرد لھا ذات یومأنھذه البالد ، ولو تطلب ذلك من المغرب 

.)2("كأخ معترف بالجمیل، مفعم بالمودة 

حمد الریسوني ، كان یفضل التدخل أالشریف أن ویفھم من وجھة نظره ھذه ،
خاصة فرنسا ، وذلك األخرىاألوربیةاالسباني في شؤون المغرب ، بدال من الدول 

الذي تشھده الدولة االسبانیة كالضعفالعتباراتھ السیاسیة ، وحساباتھ كرجل دولة ، 
رجاءه الفائدة التي تعود على المغرب من إلىإضافة، األوربیینمقارنة بنظرائھا 

الظروف أحلكحتمیة الحمایة المرتقبة على المغرب من دولة صغیرة ، یمكن في 
للخصم ، الذي عاشره المغاربة لحد عامل المعرفة المسبقة إلىإضافة، مقاومتھا

.قرون كاملة األربع، اآلن

:خالفھ مع االسبان-ب

حمد الریسوني ، من التواجد االسباني على ألقد كانت وجھة نظر الشریف 
راالستعماالمغربیة ، في تلك الظروف ، حیث كان المغرب مقبل على عھد األراضي

الجانب االسباني كوسیلة لصد الخطر فضل یالحدیث ، كان الشریف ، كما سبق 
الفرنسي ، وكان موافقا للعمل مع الجانب االسباني ، لحفظ مصالح المغرب ، والقبائل 

المدن المغربیة القریبة منھا ، أھمر، حیث تجاوأصیالبعاصمتھ یترأسھاالتي كان 
.)3(ة المحتلة ، مدینة سبتةنطنجة والمدیالعرائش و

، واالتفاقیة الفرنسیة االسبانیة في 1912مارس 30الحمایة في فمنذ عقد معاھدة
المغربیة ، بدت للقائد األراضي، التي تقاسم الطرفان بموجبھا 1912نوفمبر 27

ري ـعسكـد الـن القائـھ ، خاصة مـى نواحیـة علـرة االسبانیـیطـح السـوني مالمـالریس

1)-Garcia Figueras , " Mulay Ahmed ben sidi Mohamed Raisuni" , Revista hispano- Africana , oct
– nov 1945 , P107

.264جرمان عیاش ، المصدر السابق ، -)2
55السابق ، ص ، المصدر المقاومة المسلحة التھامي الوزاني ،) 3
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المرابط بجیوشھ بنواحي العرائش والقصر الكبیر ، الذي حاول ) سلفستري(ونیل لالك
أوت17، معقل الریسوني یوم أصیالحكم البالد حكما مباشرا حیث دخل مدینة 

إلى مدینة طنجة، و ھنا یبدأ الخالف ، لیغادر بعدھا الریسوني مدینتھ متوجھا1912
.)1(ن بین الشریف و اإلسبا

:مقاومتھ-ج

بدأ الخالف بین القائد سیلفیستري و الشریف الریسوني، في حكم البالد و الطریقة 
التي بموجبھا یتم لھ إخضاع القبائل الجبلیة لتلك الناحیة لإلسبان، حیث كانت بین 

فیھا الشریف الرغبة في تولي جنوده زمام األمن و النظام بدىالرجلین مقابلة أ
.)2(بمنطقتھ

لقد ساھم أحمد الر یسوني فعال في البدایة في نزول الجیوش اإلسبانیة بمدینة القصر 
.)3(1911جوان 13الكبیر إلحراز التقدم على الجانب الفرنسي، كان ذلك بتاریخ 

ائب نفي منصب فخري، كھ، قام سیلفیستري بتعیینونة لھ على ھذا التعاأومكاف
لإلسبان، إال أنھ سعى في نفس الوقت إلى تحطیم تابعةالللسلطان في كل المنطقة 

بالتفاوض ریسوني بتعیین مسئولین من خصومھ،وسلطتھ في المنطقة التي یحكم فیھا ال
إھانة و ضربة قاسمة لھ، كمباشرة مع القبائل الخاضعة لھ و بإفراغ سجونھ بأصیلة 

لریسوني تخلى عن كل وبعد أقل من سنتین تفاقم التوتر بین الطرفین إلى حد أن ا
ھي وإلى قبیلتھ األصلیة،1913في مارس لجأوالسھول التي دخلھا العدو بفضلھ،

، و بھا تتم )4(قبیلة بني عروس في أعالي الجبال، بعد اشتداد الضغط على ھذا األخیر
.القطیعة الرسمیة مع الجانب اإلسباني 

قة، ذلك بسبب الحملة التي عانى بعدھا كثیرا في استرجاع سلطتھ بین قبائل المنط
، اضطر إلى مسایرة تلك القبائل ثارت ضده و اتھامھ بأنھ مسیحي و عمیل لإلسبان

ومة متأججة فیھا، و ساعده في تثبیت موقفھ في تلك الناحیة االتي ال تزال روح المقو
صـخصـم المـسـالل القـمال احتـھا إلكـوسع داخلـون التـحاولـبان یـازال اإلسـي مـالت

55، المصدر السابق ، ص المقاومة المسلحة التھامي الوزاني ،-)1

264السابق ، ص صدرجرمان عیاش ، الم-)2

3)- Bérenger General , Campana en el RIF Y Yoba la ( 1921-1922) , (notas y documentos de midi
ario de opéraciones , Madrid , 1973, p-p , 257…260.

4)- Hernandez H errera , OP CIT, P 249
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. الفرنسیة ـ اإلسبانیة االتفاقیةلھم في 

ساعده جھازه القمعي الذي أنشأه منذ فترة طویلة في تصفیة أبرز معارضیھ لقد
.)1(بأسالیب المباغتة و الغدر التي یحسن ممارستھا 

صعوبة في التغلغل داخل القبائل الثائرة، بعد القطیعة مع في المقابلوجد اإلسبان
االتفاقیةتم انتزاع مرة أخرى إلى التفاوض معھ، وبعد أكثر من سنة فلجئواالریسوني 
الذي تمكن أخیرا بعد سقوط "خوردانة"للمقیم العام لیسھل المھمة، 1916في ماي 

بین قطاعیھ الغربیین، قطاع العرائش على المحیط االتصاالتدق من ربط یالفن
األطلنطي و قطاع سبتة على البحر المتوسط و كان لھ دور في إخضاع القبائل 

رة بین ھذین القطاعین خاصة منھا قبیلة أنجرة الكبرى، بید المشرفة على الطریق الما
.)2(أنھ لم یتسن لھ التوصل إلى ھذه النتیجة إال بالحدید و النار

صالح إلى التدخل مع جنوده مباشرة لفي بعض المعارك اضطر الریسوني لقد
عارضا االسباني، لتعود علیھ صفة العمالة لإلسبان مرة أخرى ، مع ھذا كان مالطرف

، حیث 1917سنة إلىسبان داخل أراضیھ ، واستمر السجال بین الطرفین اإلتقدم ل
أصبح عائقا أمامھم و أنھرأى خوردانة ، انھ من الصعب التعامل مع الریسوني ، 

.)3(التخلص من نفوذه ھناك وبالتالي ال بد منالستكمال عملیة االحتالل 

وفي غضون ھذه الفترة أي بعد احتالل اإلسبان مدینة تطوان یوم التاسع عشر 
بالمغرب ، أسس المقاومون منممنھا عاصمة حمایتھوا، حیث جعل1913فیفري 
من تطوان ، بقیادة كلم15ارت العروسیة ، الواقعة على بعد زر تاكشامدالمنطقة

مع قدوم الریسوني إلى تازروت ، و،مقاومة للالشریف محمد ولد سیدي الحسن خلیة 
بن ازاد من ھمة الجاھدین ھناك ، بالدعوة إلى الجھاد ، وترأس الجماعة في دار 

.)4(1913مارس 29ریش ، التي أسسھا الشریف محمد السابق الذكر بتاریخ ق

ین طنجة بوكان صدى ھذه الثورة على اإلسبان ، ھو اضطراب حركة تنقل العسكر
ین ـر اللوزیـضاع مد شـي إخـفوفشلھ یش االسبانيـزام الجـى انھـة إلـفوان  إضاـوتط

1)- Garcia Figueras , tomas , Del Marruccas feudal ,Studios y ensayos , Madrid :1970, p-p ,51-55.
- Ibid,p55.)2

.267- 266ص،- السابق ، صصدرجرمان عیاش ، الم-)3
.267نفسھ،ص)4
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.)1(كلم وصدوھم إلى أسوار عاصمتھم تطوان 9القریب من تطوان ب 

حمد الریسوني ، وھي المعركة األولى بین الجانبین یوم أكانت ھذه المعركة بقیادة 
المدشر المذكور في ، إضافة إلى عدة معارك أخرى ، بالقرب من 1913جوان 11
من نفس الشھر ، قال عنھا وزیر الدفاع االسباني في رسالة موجھة 24، 15و 12

: ، ما یلي1913جوان 12بتاریخ "لفاوأ"إلى المقیم العام 

ال أجد ما أفسر بھ الخسائر التي تكبدناھا في العملیات الحربیة األخیرة فـاذا كانت ..".
كیلومترات من تطوان ، تقدر 09یوجد على بعد جل احتالل مركز أخسائرنا من 

.)2("بمئتي رجل ، فما ھي التضحیات التي یجب أن نقدمھا إلى فندق العین الجدیدة

، والھجوم 1913جویلیة 7أضف إلى تلك المعارك ، معركة القصر الكبیر یوم 
ةوعودعلى المركز العسكري االسباني بضواحي تطوان في الیوم الموالي ، ومعركة ب

15یوم في بقبیلة الغربیة ، التي واجھ فیھا القائد الریسوني ، الكرونیل سلفستري 
"الفاو"جویلیة من السنة نفسھا فكانت ھذه المعارك السبب الرئیسي لتقدیم المقیم العام 

نفس 15في"مارینا"، واستبدالھ بالجنرال 1913أوت 11استقالتھ من منصبھ یوم 
.)3(الشھر

1914لیة ، حیث تعترف التقاریر االسبانیة لسنة افتتواصل المعارك في السنة المو
.)4(بسقوط أكثر من ثالثة ألف جندي اسباني 

في ماي "خوردانة"وبعد االتفاق بین الشریف الریسوني والمقیم العام االسباني 
وساعد ، الذي ساعد اإلسبان في استكمال احتالل أراضي الجھة الغربیة 1916

الشریف على الحفاظ على حقوق القبائل الثائرة وكرامتھا ، ولكن السیاسة االسبانیة 
ف الحرب العالمیة األولى، وكانت تعمل على ربح المزید من الوقت ، من جھة لظر

المقیم الجدید ، قامكسر شوكة الریسوني في المنطقة ، وفعال لیجاد حل إلومن جھة 
بقطع عالقاتھ "دامسو برینكیز"الجنرال 1919أوت 25في "خوردانة"الذي خلف 

خوف من ثورة بالتالي لیس ھناك لحرب العظمى ، واسھاجمر مع الشریف ، حیث 
.)5(المغرب 

.69- 36ص،- التھامي ألوزاني ، المصدر السابق ، ص-)1
.69السابق ، ص صدرالم)2
72..69المرجع السابق ، ص ص  -)3
73نفسھ ، ص -)4
81.- 78صنفسھ ، ص) 5
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أي اھتمام آخر ، ھذا االخیرإلى المغرب ، لم یبد"زبرنك"ومنذ وصول الجنرال 
دامیةات، وھي عملی1919سوى تنظیم سلسلة من العملیات العسكریة طوال سنة 

إلى حد أنھا أثارت قلق الرأي العام االسباني ، إال أنھا مكنت من فك الحصار عن جدا
دق الذي استرجعھ الریسوني ، وھو المركز الذي یتطوان ، وضمنت بعد استعادة الفن

بواسطتھ یتم ربط المنطقة بین سبتة وتطوان من جھة وبین العرائش على المحیط 
.)1(األطلسي من جھة أخرى 

جانفي ھذه الظروف الجدیدة ، قرر الریسوني مغادرة دار ابن قریش في أوائل أمام 
، والعودة إلى مقر قیادتھ بتازروت ، مصمما على المقاومة والدفاع بجیش 1919

.منظم ، وسالح ممتاز ،ومال كاف وسط قبائل الجبال المحررة 
الریسوني ، من اجل مراسلة زرنكبقیم العام الجنرال ممع ھذا ، قرر الةموازاو 

تنفیذ الحمایة ، ومع رفض ھذا األخیر ، قرر تحصین األراضي الواقعة تحت یده 
المناطق المجاورة ، وكانت المقاومة على أشدھا ، علىكخطوة أولى ، ثم الزحف 

طتھ خلمنع تقدم اإلسبان وسط أعداد من القتلى من كال الجانبین ، ونجح الشریف في 
لى عزل مدینة إركزه االستراتیجي فندق العین الحمراء ، وبقطع المواصالت من م

.)2(مدینة سبتة نتطوان ع

ومع تحالف اإلسبان مع بعض شیوخ القبائل ، وصلت الجیوش االسبانیة إلى 
، ثم احتلت دار ابن قریش في شھر جوان من نفس 1920مشارف تازروت في أفریل 

)3(اد الریسوني المركزان المھمان في مسیرة جھالسنة وھما 

لوال 1921تسقط الجھة الغربیة في ید اإلسبان ، مع نھایة أنوكان من المتوقع 
جویلیة من نفس السنة ، ومع 22وال الشھیرة ، بنواحي ملیلة في نوقوع معركة أ

، اعتصم الشریف الریسوني بجبل 1922ماي 12دخول اإلسبان مدینة تازروت في 
، إضافة إلى قدوم جنود عبد الكریم الخطابي إلى تلك المنطقة ودخولھم بوھاشم

وسط مقاومة رجال الریسوني ، حیث حمل ھذا األخیر 1925تازروت في ینایر 
أفریل 13وھو مریض إلى قلعة أجدیر بالریف بكل احترام ، حتى وافاه األجل في 

.)4(، فدفن في تامسنت بناحیة الریف المغربي 1925

279السابق ، ص صدرجرمان عیاش ، الم-)1
154السابق ، ص صدر، المتاریخ المغرب لوزاني ، االتھامي -)2
.96- 89ص،- السابق ، صصدرالم،المقاومة المسلحة لوزاني ، االتھامي -)3
.100-95ص،–، ص نفسھ-)4
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حمد أمقاومة حولالتي دارتحداث األأما الحدیث عن سبتة وما جرى بھا من 
الریسوني ، ولماذا لم یركز ھذا األخیر على تحریرھا من اإلسبان ، فالنتیجة المقروءة 

لعادة كانت محصنة من ناحیة من سیر األحداث السابقة الذكر ، ھو أن المدینة كا
ھا لم تكن تبعد عنھا بأكثر من أربعین ، واألحداث التي كانت تجري حولالبحر

كیلومتر، وھي المسافة الفاصلة بین المدینة وتطوان ، ونصیبھا من األحداث یتمثل في 
كونھا لم تعد القضیة األھم في ھذه الفترة ، لكون القضیة أصبحت مقاومة االحتالل 

ھا وسكان تمقاومكان ضمن لبلد كامل ، أضف إلى ذلك المعارك الواقعة حولھا ، ومن 
، إضافة إلى محاولة الریسوني عزل المدینة عن ةالمنطقة األصلیین ، قبائل جبال

.)1(تطوان إلضعاف العدو ، حیث نجح في ذلك عدة مرات 

، منھ تتم قیادة العملیاتتكما فقدت مدینة سبتة المركز الحیوي لإلسبان ، الذي كان
، واتخاذھا عاصمة المنطقة الغربیة ، 1913ذلك بعد احتاللھم مدینة تطوان في سنة 

.)2(البحریة المعتادةشراقتھاإلكنھا بقیت تحافظ على 

غلب الباحثین في ھذا المجال،وھو أجمع علیھ أوھنا نتجھ في نفس االتجاه الذي -
ىخرالجوانب األىلإدون النظر للمنطقة،سباني الكبیر بالجانب الجغرافي االھتمام اإل

.ورباأوعالقاتھ مع جنوب غرب ىقصالمتعلقة بالمغرب األ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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النزاع الفرنسي االسباني حول سبتة وملیلة -4

كانت لدى الجانب الفرنسي منذ البدایة نزعة أحادیة في ضم شمال المغرب إلى 
جانبھا ، ظھر جلیا في االتفاقیات السابقة لتقسیم المغرب ، إذ أدوا ما علیھم إال تحت 

.الضغط االنجلیزي لصالح اإلسبان 

، كل تعاون مع ومنذ البدایة منع الجانب الفرنسي ممثال بزعیمھ الضابط لیوطي 
اإلسبان ، ھذا ما حرص على تأكیده بصفة قطعیة في زیارتھ إلى مدرید وأمام الملك 

.)1(نفسھ ، حیث خص الجانب العسكري ، باستثناء الجوانب األخرى 

ومن ھذه المنازعات القائمة بین الطرفین الفرنسي واالسباني ، ما یھم محافظة 
الفرنسي أخذ طنجة وجعلھا قاعدة بحریة ، خاصة في طنجة الدولیة ، فقد أراد الجانب

الفترة المصادفة ألربع سنوات من الحرب العالمیة األولى ، وأخذ على اإلسبان حجة 
.)2(تحویل منطقتھم إلى قاعدة ألمانیة ضد فرنسا 

وبعد نھایة الحرب العالمیة األولى ، تضاعفت المطالب ضد اإلسبان للتنازل على 
یتھا لفرنسا ، بما في ذلك مدینتي سبتة وملیلة ، وھذا ما ورد في مقال منطقة حما

للدوریة الناطقة باسم العسكریین االستعماریین التي عبرت بلھجة متكلفة في اتجاه 
ینبغي السعي بحزم : "... تخلي اسبانیا عن كامل منطقتھا ، وما جاء في تصریحھا 

وحده على إعادة االنسجام بین الدولتین وإصرار إلى إیجاد ھذا الحل ألنھ ھو القادر
.)3(..."العظیمتین ، ذلك االنسجام ھو غایتنا المنشودة

حیث، 1919في طنجة بدأت األصوات ترتفع منذ األیام األولى من عام و
"كلمنصو"ضاعفت الجالیة الفرنسیة بالمدینة مطالبھا في عریضة وجھتھا إلى 

)Clemenceau ( منادیة فیھا بضم المدینة والساحل  الذي یفصلھا في الجنوب إلى ،
، في الحقیقة كانت ھذه المطالب مجرد )4(األقالیم التي تشرف علیھا فرنسا غایة 

.مبادرة صادرة من خواص ، من دون أن یكون لھا أیة صبغة رسمیة 

1)- Pierre Lyautey , Lyautey L َ ◌africain , VOL : 01, Edition Franciscaine , Paris :1953, P 284
.271المصدر السابق ، ص جرمان عیاش ،) 2
.271نقال عن جرمان عیاش،المصدر السابق،ص)3
.272نفس المصدر،ص)4
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بنفسھ ، )  Boissonas"(بواسوناس"إال أن األمر اختلف عن ذلك شیئا ما عندما قام
وبصفتھ قنصال لفرنسا بالمدینة ، باطالع زمیلھ االنجلیزي على العریضة المذكورة 

ما یلزم التخلي عنھ لفرنسا ھو كل المنطقة االسبانیة بما فیھا سبتة ": نأمضیفا ب
مین دفاعھا الذاتي ، وتیسیر المھمة التي تضطلع بھا من أجل تأوملیلة ، وذلك من 

إلى طرابلس وبھذا أصبح  القنصالن وسیطین بین لیوطي والخارجیة األطلنطي 
.)1(البریطانیة 

استقبلت الفكرة ببرودة في لندن ، حیث كانا المسؤولین حریصین دائما على عدم لقد 
بالتمركز بالساحل المواجھ لجبل طارق ، وبھذا –القوة البحریة –السماح لفرنسا 

باتفاقیة التقسیم التي ادان نفوذه في المغرب متعذرتفادى الطرف االسباني خطر فق
سبانیا لجعلھا حائال بین ، كل شمال المغرب إل1904قصد عام خصصت عن

الفرنسیین والبحر ، وبالمقابل قام الطرف البریطاني المساند لإلسبان بتنبیھھا 
ین ھناك بضرورة فرض حمایتھا الكاملة على المنطقة المخولة لھا وعدم السماح للثائر

.)2(بفتح جبھة تزعج الطرف الفرنسي 

قبائل الشمال ، مفادھا بینإشاعة جدیدة أكثر خطورة ، تروج في الوقت نفسھ بدأت
أن اسبانیا تأكدت أخیرا من فشلھا ، وباتت على كامل االستعداد لتفویض منطقتھا 

لى ذلك أن أن االدعاء نفسھ تردد أیضا في الصحف الفرنسیة ، أضف إكما لفرنسا 
ن إالكثیرین من المعارضین داخل اسبانیا نفسھا طالبوا بالفعل بالتخلي عن المغرب ، و

.)3(اقتضى األمر التفاوض مع فرنسا ، المستفیدة المحتملة 

االنجلیزیة إلى یقظة الجانـــب االسباني وأفضت كــل ھذه االبتزازات الفرنسیـــة 
لى التحرك الدبلوماسي إنفوذھم في منطقتھم ، ور ، وتقویةحذفي األخیر ، لتوخي ال

قبل انعقاد مؤتمر الصلح ، الذي افتتحتھ فرنسا المنتصرة في الحرب العالمیة األولى ، 
، أمام الكورتس عن ) Romanones"(رومانونس"، أعلن 1919جانفي 21ففي 

.)4(ھمضرورة الحفاظ على مكتسبات بالد

272جیرمان عیاش،المصدر السابق ، ص -)1
273نفسھ ، ص-)2
.274صنفسھ ،-)3
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، 1919لم تستقر األمور السبانیا في منطقة حمایتھا ، خاصة في غضون عام 
حد أ، في 1919، في القیادة العلیا بملیلة ، في ینایر "ایثبورو"حیث صرح الجنرال 

بأنھ عاین منذ ": یؤكدتقاریره ، بعدم تفاؤلھ على اإلطالق من وضعیة المنطقة ، حیث 
أربع سنوات من مزاولة مھنتھ ، تدھور النفوذ االسباني فالصداقات التي عقدھا 

من االرتدادات ، ااإلسبان مع قبائل الریف اعتراھا الفتور تدریجیا ، كما سجل كثیر
أن الرأي السائد ،ولإلسبان التي كلف تشكیلھا نفقات باھظة وتفكك األحزاب الموالیة 

.)1("االسبانيحتاللاللماتبین القبائل في المنطقة غیر المحتلة یتلخص في الرفض ال

زادت الدعایة الفرنسیة وسط قبائل الریف ، حدة النزاع بین الطرفین ، حیث صرح 
الھیجان على جانب كبیر من الخطورة ن بأجوان من السنة المذكورة 2في " ایثبورو"
ال وأنھبعد ثالثة أسابیع الحظ أن الفوران یجعل العمل السیاسي عدیم الجدوى ، و

سبیل إلى قمع ھیجان یمثل ھذا العداء و الخطورة إال عن طریق سحقھ بالوسائط 
. )2(اآلن  ھمالعسكریة التي تعوز

وبالفعل قامت اسبانیا في السنوات الالحقة بالزحف على قبائل الریف  ، وبسط 
.نفوذھا والقضاء على ثورات  الریسوني ، والقاضي عبد الكریم 

276جیرمان عیاش، المصدر السابق ، ص -)1
276نفسھ ، ص - )2
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:سيمرحلة النضال السیاـ 5

نارھاذكى أالوطنیة في المنطقة ولیدة االستیاء من السیطرة األجنبیة ، ولقد كانت
الصحافة العربیة بالمشرق ، التي كانت تتطرق إلى أعمال المجاھدین المغاربة ، وفي 
نفس الوقت كانت تنشر عن الحركة الوطنیة بالعالم العربي ، وعلى الخصوص في 
مصر ، وكان سعد زغلول المثل للجھاد عن طریق الخطب والكتابة ، كما كان محمد 

فاع بوسیلة السالح ونجحت الصحافة الشرقیة بن عبد الكریم الخطابي ، المثل في الد
.)1(آنذاك في تنبیھ الشباب المغربي في سیر حركتھ الوطنیة

خذ الطلبةأالتي توجھت إلى مصر وتلكأبرزھاثم جاء عھد البعثات العلمیة ، فكان 
یكتبون في الصحف ھناك عن قضیتھم ، والقضیة البربریة خاصة ، وكانت المغاربة

الحاج عبد السالم بنونة إلى مصر بتاریخ أكتوبر اأرسلھتلك التيات أولى البعث
یس ، رّ ھو قلم الطالب عبد الخالق الطاالنتباه، حیث ظھر قلم مغربي لفت 1928

بعثات طالبیة أخرى إلى ھناكوأصبحت مقاالتھ في أھم الصحف العربیة ، كما كانت
.)2(فلسطین 

المغرب أوال بتطوان ، حیث كان الحاج عبد ظھرت الحركة الوطنیة المنظمة ب
السالم بنونة یجتمع مع داود  وطنانة ، الكتاب التھامي الوزاني وماغوز ، لیتدارسوا 

كان اإلخوان :"وھذا ماذكره الوزاني قائالأھم األحداث في الداخل والخارج ، 
ینا بالمشرق یبعثون زیادة عن الصحف الكاملة بقصاصات الصحف فكان بنونة یعط

)3(. "أیاما لنقرأھا بالمناوبة

انتھت ھذه المرحلة بورود السید محمد بن محمد بوھالل من المشرق حامال معھ 
یس للدفاع عن ررسالة اإلخوان ھناك بالقاھرة ، یخبرھم بتأسیس جمعیة برئاسة الط

" خوردانة"قضیة المغرب ، وظلت ھذه الجماعة تعمل في فترة صعبة جدا كان فیھا 
إذا كان أسالفنا یلقون المورو  ": مقیم العام ال یستحیي أن یقف خطیبا فیقولال

المغاربة استھزاءا بھم  في البحر ، فإننا سوف ال نكلف أنفسنا تعب إلقائھم فیھ ، وإنما 
.)4("نعاملھم معاملة تحملھم على أن یلقوا ھم أنفسھم في البحر من تلقاء أنفسھم

106التھامي الوزاني ، المصدر السابق ، ص -)1
.107نفسھ،ص-)2
108نفسھ ، ص -)3
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شكیب لعبھالذي دورومن مظاھر نشاط الحركة الوطنیة بالمغرب األقصى ، ھو ال
، في الدفاع عن قضیة المغرب فقد ساعد األمیر الخطابي بعد نجاح الدعم رسالنأ

عصبةرسالن رسالة إلى أسبانیا قصد القضاء على ثورتھ ، حیث وجھ إلالفرنسي 
إن كانت ھذه الجمعیة الموصدة لحقن ": ، كتب فیھا قائال 1925األمم في جوان 

تسیل نھرا في الریف ، فما محلھا من الدماء في العالم ال تتدخل في حقن الدماء ، التي
ا وبین یسبانإاإلعراب ؟ فلتجرب الجمعیة على األقل السعي في الصلح بین فرنسا و

، وفي "عبد الكریم ، لعل ھذا السعي یثمر ، أما عدم التجربة من األصل فعالمة سیئة 
یة ورئیس أكتوبر أرسل برقیة إلى رئیس الوالیات المتحدة األمریك14العام نفسھ في 

وضع حد للدماء السائلة في للجنة الشؤون الخارجیة بمجلس الشیوخ یطلب منھ التدخل 
.)1(المغرب 

، والتقى مع قادة الحركة الوطنیة 1930جوان 15رسالن لوزان في أغادر 
ج ومحمد الفاسي في باریس ، ثم سافر إلى طنجة ومنھا إلى یحمد بالفرأالمغربیة 

حد أشراف المدینة ، حیث قدم أونزل عند صدیقھ الحاج عبد السالم بنونة ، تطوان
ھناك محاضرات عن حضارة األندلس ، والوطنیة وكیفیة استغاللھا بالطرق السلمیة ، 

رسالن مراسالت مع عالل الفاسي ، واحتج ضد نفیھ إلى لبریفیل عاصمة كما كانت أل
.)2(1937الغابون عام 

القول واالحتجاج ، حیث ةقدر واحد على االستفادة من حریأیس ركان الطلقد 
، وھي جریدة الحیاة ، كما 1934صدر أول جریدة وطنیة بتطوان في الفاتح مارس أ
المأل من الناس یندد بأعمال أمامنشأ أول جمعیة نقابیة ، وأول من ناضر ، ووقف أ

قوانینھم الصارمة ، حیث االستعمار في وقت كان فیھ العسكریون اإلسبان یصدرون
طلبیس وبنونة یرتحالن إلى مدرید كلما اشتد الوضع بالمغرب ، لركان الط

.)3(عن إخوانھم المسؤولین ھناك ، لتخفیف الضغط 

أما التساؤل عن مدى الدفاع عن قضیة سبتة وملیلة بوجھ خاص ، فقد كانت قضیة 
كلھ من االستعمارین الفرنسي المغاربة وقتئذ تندرج أوال في تحریر المغرب 

.ن كانت قضیة سبتة وملیلة تدخل في ذلك القصد كلھ إواالسباني ، و

لقد عاینت المدینتین سقوط الجمھوریة االسبانیة ، فكانت مدینة ملیلة مھد الحركة 
العسكریـة ، حیث بـدأت ھـذه الحركة العسكریة بمدینة ملیلـة ثـم انضـم إلیـھا الجیـش 

107- 108ص، –، ص 1978:  بیروت ، دار المغرب اإلسالمي ،شكیب ارسالن داعیة العروبة واإلسالم احمد الشریاصي ، -)1
، ص 1959أكتوبر 01: العدد : مجلة دعوة الحق ،"شكیب ارسالن بین القومیة العربیة والجامعة اإلسالمیة"عالل الفاسي ،-)2
19
.114- 115ص، –التھامي ألوزاني ، المصدر السابق ، ص -)3
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جویلیة 17االسباني المرابط بتطوان، ومعسكر الریفیین بالغرب من مدینة سبتة یوم 
1936)1(.

من الحریة للمغاربة ، في إنشاء اومن نتائج ھذه الحركة العسكریة ، أن منحت مزید
" ونیل لف الوطنیة ، والتعبیر عن مطالبھم المشروعة ، وذلك بأوامر من الكالصح
.)2(یس وباقي الوطنیین رفي اتصال لھ باألستاذ الط"بیبدیر

التي كانت في المنطقة الخلیفیة ،جریدة الریفولعل ما میز ھذه الحریة ھو ظھور
كان التساھل في تأسیس الجمعیات واألحزاب ھذا الوحدة المغربیة والحریة، تطالب ب

، كما األحرارالوطني،وحركة الوحدة المغربیة،وحزب اإلصالححزب وراء تكوین
، وھو نفس الیوم 1940جوان 14شھدت ھذه الفترة ضم اإلسبان مدینة طنجة یوم 

.) 3(الذي سقطت فیھ باریس في ید ألمانیا 

ل بمطلبھ في تحریر البالد وتنظیم البالد ، لیتقدم حزب االستقال1944وجاءت سنة 
.) 4(على أساس شوري دیمقراطي 

.141التھامي ألوزاني ، المصدر السابق ، ص  - )1
142نفسھ ، ص - )2
. 150، 149ص، - نفسھ ، ص- )3
:  الدار البیضاء ، مطبعة النجاح الجدیدة ،01: ط ،02: ،ق03: ، ج مذكراتي في الحركة الوطنیة المغربیة أبو بكر القادري ، - )4

33، ص 2003
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وضعیة المغاربة داخل سبتة وملیلة خالل الحكم الفرنكاوي : -6

، عبر سبانیا في تطبیق سیاسة المیز العنصري في مدینتي سبتة وملیلةإشرعت 
فترات زمنیة متالحقة ، فبعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة ، واستقالل بعض مناطق 
المغرب عن اسبانیا ، دخلت سیاسة المیز العنصري حیز التنفیذ في المدینتین ، 

، ینظر إلى المسلمین المغاربة كأھالي محلیین "فرانكو"وأصبح نظام الجنرال 
)Indigènes ( فصلھم ، ومنعھم من االختالط بالجالیة ، غیر متحضرین یجب

.(1)األوربیة المتحضرة

indigenes(السیاسة أدت إلى تجمیع المغاربة المسلمین في معازل خاصة ھذه 

Réserva (دنیا وبذلك تأسست معازل تضم المسلمین المغاربة ، تنعدم فیھا المرافق ال
كانت توجد عدة معازل مثل كانیادا ال فمثال في ملیلةاألساسیة للحیاة اإلنسانیة ،

، ) Monte maria Cristina(ومونتیي ماریا كریستینا، )caniada de la muerte(مویرتي
Barriada(أما في سبتة فالمعزل النموذجي الذي یمثل غیتو حقیقیا ھو باریادا برینسیبي

principal ()2(.

سكان المدینتین ، وذلك بصد الباب كما حاول االستعمار االسباني التقلیل من عدد 
نسمة ، منھم 72000أمام الوافدین الجدد ، حیث بلغ عدد سكان مدینة سبتة حوالي 

سبانیة ، كما یوجد من خذ الجنسیة اإلأمغربي 1000ألف من المغاربة ، بینھم 28
من الیھود األجانب وأكثر من 500سبانیین ، ومن الیھود اإل2500بین عدد السكان 

لف ھندي ، باإلضافة إلى عدد كبیر من الجنود اإلسبان ، الذي یقارب عددھم مجموع أ
.)3(سكان المدنیین 

ألف نسمة إضافة 58حوالي 1980وفي مدینة ملیلة بلغ عدد السكان ھناك سنة 
إلى عشرات آالف من الجنود و الضباط ، ونفس الظروف عاشھا السكان مقارنة 

الوافدین  إلیھا ،وطرد المغاربة المقیمین بھا من جھة ثانیة بسبتة ، من تضییق على 
أما عن الحالة العمرانیة بالمدینتین ، ففي مدینة سبتة ، ،وتشدید الخناق على الباقین بھا

بھا عدة مساجد ، موزعة على األحیاء الشعبیة ، منھا من تشرف علیھا وزارة 
أخرى ، یشرف علیھا مساجد وزوایاھناك األوقاف والشؤون اإلسالمیة ، و

. )4(الخواص

03، ص 1996:  الرباط ،  مطبعة دار النشر المغربیة ،01: ط ،، مغاربة تحت االحتاللسبتة وملیلةبوغالب العطار ، -)1
.04نفسھ، ص-)2
38، المرجع السابق ، ص محمد المعزوزي-)3

124نفسھ ، ص -)4
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المساجد التابعة لألوقاف :

.مسجد موالي المھدي ، تقام بھ صالة الجمعة وبجواره كتاب قرآني -1
.مسجد سیدي مبارك ، تقام فیھ صالة الجمعة كذلك - 2
.مسجد یحیى البرینسبي- 3
و ، ـطـل مسجد ریسیـد أخرى ، مثـى مساجـة إلـمسجد العوینة ، باإلضاف-4

ود بواد ـة الموجـم بنعجیبـسجد التھامي ، وضریح الشریف موالي إبراھیـوم
ي ـودة فـة الموجـصوفیرق الـة للطـن زوایا تابعـارة عـعب، إال أنھاوطـالخل

المغرب ، مثل الطریقة التجانیة والعلویة ، والقادریة والعیساویة ، والحراقیة 
.)1(والدرقاویة ، ویقوم المجلس العلمي لمدینة تطوان ، بتعیین الوعاظ 

: وفي ملیلة ، توجد ثالث مساجد 

مسجد الباشا ، تابع لوزارة األوقاف                -1
1973ة الذي بني من طرف السكان سن: مسجد كمایو -2
)2(مسجد البلدیة -3

تھا ، بالتعاون مع الطرف وقد اھتمت اسبانیا بالبنیة التحتیة في منطقة حمای
، 1935جویلیة 23، و1920جویلیة 24، حسب االتفاقیات المبرمة في الفرنسي

الجسور ، حیث تم تعبید طرق المواصالت بین مدالطرق الریفیة ، إضافة إلىتعبید ب
.)3(كلم 7055شرق وغرب المغرب ، وكذلك الجزائر بمسافة 

41محمد المعزوزي، المرجع السابق، ص -)1
125نفسھ ، ص-)2

3)-j, GOULVEN, Préface de général Nagés, La France au Maroc Vingt- cinq ans de Protectorat
(1912.1937). publications de comitè de L  ُ◌Afrique Française : Paris , 1937 , P 69.
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سبانیة بعد االستقاللطبیعة العالقات المغربیة اإل:الفصل الرابع

من استرجاع حقوقھ بعد االستقالل   األقصىموقف المغرب :األولالمبحث 

المتحدة                                                                                                     األممالمغتصبة لدى بأجزائھمطالبة المغرب - )1

موقف بعض الدول والمنظمات من المطالب المغربیة - )2

موقف الصحافة العربیة والدولیة - )3

وضعیة المدینتین في الوقت الراھن :الثانيالمبحث 

الحكم الذاتي وموقف المغرب منھ - )1

المشتركة األوربیةوضعیة المدینتین بالسوق - )2

سبانیا إبین المغرب ومشروع ربط القار- )3

اإلسبانالمستعمرة من طرف األقالیمبقیة :المبحث الثالث 

جزر ملویة - )1

جزیرة النكور- )2

سدجزیرة با- )3

جزیرة البوران- )4

لیلى أوورة تالأودنوس جزیرة المع- )5

نجلیزي حول جبل طارقسباني اإلالنزاع اإل- )6
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1415 ،
1860وتاریخھا المعاصر ، الذي بدأ سنة 

اول في أسباني، وسالبرتغالي واإلحتالل اال، حتى مرحلة واإلسالميالمدینتین القدیم  تن
العالقات معاصرة،  ال

إلالمستقبل العام لالحتالل ا
أن، مع العلم 1956خذ استقاللھ عام أالسلطة علیھما بعد 

.اإل
: األول

وضع 1956األقصىالمغرباستقالل بعد  ،
الو

سباني ، األجزاء
مستعمرة ، األجزاءالمدى السعي الذي بذلھ قما سبتة وملیلة ، ةیكقض ل ا

:المتحدةاألمملدى المغتصبة بأجزائھمطالبة المغرب - )1

أراضیھ المغتصبة من لم ینقطع المغرب عن المطالبة باستقاللھ التام ، وتوحید 
بعد االستقالل ، سواء على أعلى أو، في كل مناسبة في عھد الحمایة طرف اإلسبان
والسیاسیة والثقافیة والنقابیة                  الوطنیةالھیئاتعن طریق أومستوى ، 

ع ، بمدینة طنجة ، بتوحید واسترجا1947فقد طالب الملك محمد الخامس سنة 
، وكرر نداءه ذاك في مناسبات آنذاكثورة عن الوضع القائم وأقامالمناطق المحتلة ، 

، في استقاللھ ووحدة 1955أفریلمؤتمر باندونغ المنعقد في أكده حق ھذا ال.عدیدة 
ھا مجموعة المغرب العربي ، التي عقدت اجتماعأما.ترابھ داخل حدوده الوطنیة 

نت تؤید دائما ، كاأسیویةالمؤتمرات االفرو ، وكل1958بطنجة ، في شھر مارس 
.1958، المنعقد في شھر دیسمبر خاصة مؤتمر القاھرة حق المغرب ومطالبھ ، 

السیادة ، بأراضيطلب رسمي قدمھ المغرب السترجاع ما كانت تسمیھ اسبانیا أول
وطلب من المتحدةاألممة ئ، حیث قام ممثل المغرب بھی1960سنة إلىیرجع تاریخھ 

عة ، حول مدینتي سبتة وملیلة والجزر وعتراف بحقوقھ المشرالمنظمة الدولیة اإل
نحیاز  في مؤتمر دول عدم اإلالثانيالحسنكما صرح الملك المغربي )1(التابعة لھما 

مازال یحتل باني ساالستعمار اإلإن(... ،1961المنعقد في بلغراد في شھر سبتمبر 
)2(...)وقواعد بالشمال بسبتة وملیلة وأراضي... أرضناكاملة بجنوب أقالیم

.212- 207ص،-لسابق ، صامحمد المعزوزي ، المرجع-)1
212نفسھ ، ص - )2



86

إجراءاتسبانیة بعدة ثر المواقف الدبلوماسیة للمغرب ، قامت الدوائر اإلإعلىو
تعسفیة ، ضد المغاربة المقیمین بالمدینتین ، الشيء الذي دفع الحكومة المغربیة 

القوي الستعادة سبتة وملیلة ، ھا، تؤكد فیھ عزم1962جوان 29بالغ یوم بإصدار
.(1).للسیادة الوطنیة 

أمیال6، من اإلقلیمیةوزاد التوتر بین الدولتین ، بعد قیام المغرب بتمدید میاھھ 
األسطول، لحمایة ثروتھ السمكیة ، من نھب 1962جوان 30في میل 12إلى

اسبانیا لھذا اإلجراء وأرسلت بوارجھا البحریة الستفزاز سباني ، انزعجتالبحري اإل
اإلسبانولینؤالمسبواخر صیدھا ، وكثرت تصریحات المغرب،محتجة بأنھا تحرس

سبتمبر 14حول المغرب، ولتھدئة الوضع القائم ، قام وزیر الخارجیة المغربي یوم 
، بزیارة مدرید واستقبل من طرف نائب رئیس الدولة ووزیر الخارجیة ، كما 1962

، لترتیب لقاء بینھ 1962أكتوبر25نفسھ یوم استقبل من طرف الجنرال فرانكو 
، بمطار مدرید براخاس ، 1963جویلیة 6یوم وبین الملك الحسن الثاني ، وتم اللقاء

رئیسا الدولتین اتفقا على دراسة جمیع إن"ثر ذلك اللقاء مجملھ، إوصدر بالغ عن 
تفاقیاتلالحلول تكون قاعدة إلىھتمام المشترك ، بغیة الوصول المشاكل ذات اإل

)2("مستقبلیة 

، على 1967في شھر نوفمبر حزب االستقالل في مؤتمره العام المنعقدأكدكما 
أنوصادف ، المغربیة بما فیھا مدینتي سبتة وملیلة األراضيضرورة تحریر جمیع 

وفي السنة نفسھا ، بحملة قویة السترجاع جبل طارق في المنتدیات قامت اسبانیا ، 
أنالمغرب في مطلبھا ھذا ، دون وأیدھاالمتحدة ، األممھیأة رأسھاالدولیة ، وعلى 

یقارن ، بین ھذا المطلب وبین احتالل المدینتین من طرفھا ، حفاظا على حسن 
أمامقارنت أنافریقیة وغیرھا لم یفتھا أخرىدوال أنالعالقات القائمة بینھما ، غیر 

ةیأحقاسبانیا في استرجاع جبل طارق وبین ةیأحق، بین 24لجنة وأمامالجمعیة العامة 
المقارنة بین الوضعیتین تفرض نفسھا وأصبحتین المغرب في استرجاع المدینت

قصد ھیأة دولیة مھمة أمامالمغرب فرصة المساومة أضاعبالضرورة ، وبھذا 
.)3(استرجاع حقوقھ

األممئةھیإلىقضیة المدینتین ةوبھذا وجدت الدبلوماسیة المغربیة ، بین رفع رسمی
.أن قضایا أخرى معلقة شاریة ، باوضات الجعلى المفاألمریؤثر الحتىالمتحدة ، 

212المرجع السابق ، ص محمد معزوزي ،-)1
212نفسھ ، ص -)2
.213نفسھ ، ص ) 3
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ل الدولیة ، ـالمحافأمامیبقي مشكل سبتة وملیلة مطروحا ، وباستمرار أناستطاع 
.الدبلوماسیة األوساطوفي 

الجمعیة أمامرفض أننھ سبق لوزیر الخارجیة المغربي ، أإلىاإلشارةوتجدر 
الواقع األمرسیاسة 1974سبتمبر 30بتاریخ 29المتحدة في دورتھا لألممالعامة 

موقف اسبانیا المتعنت والرافض أنغیر ،باحتالل اسبانیا لمدینتي سبتة وملیلة 
24ن یسلم مذكرة للجنة أدفع المغرب بحل منصف للقضایا المعلقة ، أيإلعطاء

نھ أفلما تیقن المغرب . السیادة أراضي، تتعلق بوضعیة 1975بتاریخ الفاتح فیفري 
بانیا إسالمتحدة شكواه باألممھیأة إلىالمجتمع الدولي ، رفع إلىال مفر لھ من اللجوء 

بالتخلي عن إیاھا، مطالبا 1975فیفري 1:ھـ الموافق لـ1395محرم 19، بتاریخ 
ن تجیب عنھا الحقائق ، أثر ھذه المذكرة ، اضطرت اسبانیا بإوعلى ، المحتلةأجزائھ
على المحفل الدولي إضافیةالذي دفع المغرب بأن یوزع من جدید مذكرة األمر

. )1(، لیزید مطلبھ توضیحا وحقوقھ شرعیة وتعزیزا 1975مارس 7بتاریخ 

اسبانیا من جدید بارجتین حربیتین ، وباخرتین أرسلتووسط ھذا الجو المشحون ، 
إلىباإلضافة، 1975فیفري 8المدینتین بتاریخ إلىبالجنود ةعسكریتین محمل

العام المغربي ، بواسطة صحفھ الرأيواستنكر . وھلیكوبتراتغواصات ومصفحات 
ت ــع بالمدینتین ، ووقعــأزم الوضــوقد تالترھیبیة األعمالالمختلفة ھذه وھیأتھ
ة ، وقامت سلطات ھذه ــخلفت قتیال وجریحین بمدینة سبترات وانفجارات ــمظاھ

تطوان بتاریخ إلىرد عشرات العائالت ــمغربي ، وتم طأربعمائةاق ــالمدینة باستنط
الملك إلىوإخالصھؤالء المطرودین رسالة والء أرسل، وقد 1975أوت9

جل تحریر أفي بدایة سبتمبر من نفس السنة ، یؤكدون لھ تجنیدھم من المغربي 
.)2(المناطق المحتلة

وقد احتج المغرب لدى حكومة مدرید على ھذا الطرد الجماعي ، كما قام ممثل 
الكاتب إلى، 1975جوان 30المتحدة ، بتسلیم مذكرة یوم األممالمغرب الدائم لدى 

سبانیة بمدینة سبتة من طرف السلطات اإلاإلنسانتھاك حقوق نن فیھا االعام یدی
)3(.المغربیة

.214- 213ص،–المرجع السابق ، ص ،معزوزيالمحمد - )1
217نفسھ ، ص - )2
217نفسھ ، ص - )3
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واستمرت المساعي الدبلوماسیة المغربیة ، في ھذا المسعى ، ففي الجلسة الثالثین 
، طلب ممثل المغرب من المجتمع 1975المتحدة المنعقد في خریف األمممنظمة ل

الدولي فتح مفاوضات مباشرة ، بین مدرید والرباط حول المدینتین ، مضیفا بأن 
حل إلیجادتطلب نھج نفس الطریق وأنھایما ترفض ھذا الحوار سأناسبانیا ال یمكن 

.)1(نجلیزلمشكل جبل طارق مع اإل

مجلة الحوادث مع وزیر الخارجیة المغربي ، استجوابا في شھر أجرتكما 
في ھسبانیا في استرجاع جبل طارق مثلما للمغرب حقإحق أكد، 1981سبتمبر 

نتحملھا فیما یخص مضیق أنمسؤولیة یجب لجمیع ن لأاسترجاع سبتة وملیلة ، و
2، الحسن الثاني في ندوة صحفیة عقدت یوم وصرح الملك المغربيجبل طارق ،

یعیش على الدوام حالة مطبوعة بعدم أنالمغرب ال یرید ": ، حیث قال1981جوان 
من ألنھسبتة وملیلة سأستعیدھا ......أنیقول بشكل قاطع أنوعلیھ ستقراراال

.)2("عا لي ، وینھي الكالم في ھذه المسائلترجأنالضروري 

عترافاالھو الصبر الدائم على حقوقھ ، وعدم األخیرویفھم من خطاب الملك 
ستقرار ، التي بالسیادة على مناطقھ المحتلة ، رغم تضایقھ من حالة عدم اإللإلسبان

.تولد مشاكل دائمة للمغرب 

.219- 218ص،–ص السابق،المرجع محمد المعزوزي،- )1
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:اقف بعض الدول والمنظمات من المطالب المغربیةوم-2

ت السیاسیة ئاالمنظمات والھیالدولالسطور، مواقف بعضاتھنستعرض في بضع ھ
دعما على اإلطارعرفت القضیة المغربیة في ھذا فقدمن مطالب المغرب ، األجنبیة

ثر اجتماع وزراء إ، وتم تأكید ھذا الدعم على الصعید المغربي اإلفریقيالصعید 
العام للجامعة األمینالسید محمود ریاض ، أعلنالعرب ، وفي القاھرة ، اإلعالم

ثوا في اجتماعھم بالقاھرة ضرورة دعم العرب ، قد بحاإلعالموزراء أنالعربیة ، 
.)1(جل تحریر سبتة وملیلة والجزر الجعفریةأالمغرب من 

، في دورتھ الرابعة اإلفریقیةساند مجلس وزراء منظمة الوحدة أباباأدیسوفي 
والعشرین ، حق المغرب في استرجاع مدینتي سبتة وملیلة والجزر المجاورة كما 

اللخو، المغربإلىاألراضيھذه بإرجاعسبانیا إطالب صادق المجلس على قرار ی
، 1974جوان 27زیارة رئیس الجمھوریة التونسیة الحبیب بورقیبة للمغرب في 

وحین استعراض الجانبان للوضع ": تونسي مما جاء فیھ –صدر بالغ مغربي 
فخامة أكدسباني ، المغربیة ، التي ما تزال تحت االستعمار اإلاألراضيالراھن في 

الرئیس الحبیب بورقیبة مساندة الجمھوریة التونسیة ، وتأییدھا لجھود المغرب الرامیة 
.)2(" األراضيتحریر تلك إلى

ید بن سلطان آل ھیان عند االشیخ زاإلماراتدولة رئیسكما عبر صاحب السمو
انبھ في فھ بج، عن تأییده الكامل للمغرب ، ووقو1974أوت10زیارتھ المغرب یوم 
واستكمال وحدتھ الترابیة، وساند أراضیھجل استرجاع أمن نضالھ المشروع ،

، حق الشعوب في تقریر اإلفریقي األسیويالمؤتمر السادس لمنظمة التضامن 
السیادة إلى، ودعم مطالب المغرب المشروعة بخصوص استرجاع المدینتین مصیرھا
حد زعماء أـ"فیكتور یلباولو "وضمن ھذا التضامن الدولي ، صرح السید ،المغربیة 
، بأن مطالبة المغرب نباءلألیطالي لوكالة المغرب العربي اإلشتراكياالالحزب 

، لذا فمن منطقي وصحیحأساسمعقول ویقوم على أمرمدنھ المستعمرة باسترجاع
.)3(في وحدة التراب المغربيسبانیا عن مواقفھا العدوانیة إتتراجع أنالضروري 

بأن المتوسط ،األبیضالبحر فيواألمنالسالم ندوة أماموصرح مندوب لیبیا 
كل احتالل تقف ضدن لیبیا أبالده لن تتخلف من تقدیم الدعم لتحریر سبتة وملیلة ، و

ترابھ ،وملیلة  جزء من سبتةأن، واعتبر األجانبمن طرف العربیةلألراضي

.232ص السابق،المرجع المعزوزي،- )1
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ربیة عالاألمةقضیة التحریر تھم أنإذستعتبر ذلك كواجب وطني ، ن لیبیا أبأضاف و
8تحاد البرلماني العربي المنعقد یوم وفي الندوة الثالثة عشرة لمجلس اإل،جمعاء

سیدي یراألمبالرباط تحت رئاسة ولي العھد نواب ل، بمقر مجلس ا1983فیفري 
سبانیا إمحمد ، طرحت مشكلة احتالل المدینتین المغربیتین سبتة وملیلة من قبل 

ة وفي المؤتمر الثالث لالتحاد البرلماني العربي ، الذي انعقد في بغداد ، في بدای
، تمت المصادقة على مساندة المغرب ، في مجھوداتھ السلمیة ، كما 1983مارس 

لدخول في مفاوضات مع المغرب ، بخصوص مدینتي سبتة وملیلة ، ااسبانیا إلىوجھ 
انطالقا من الروابط المتینة القائمة بین اسبانیا والدول العربیة ، وتجاوبا مع تعمیق 

المؤتمرون على ضرورة تنفیذ ألحین البلدین ، كما التعاون وحسن الجوار القائمین ب
قرار مجلس االتحاد الثالث عشر، سابق الذكر،الذي انعقد في الرباط في شھر فیفري 

1983)1(.

إلى،1984دیسمبر 19في ألقذافية التي قام بھا العقید معمر رلك الزیاكذ
جزر بأرخبیل"غونزالیس فیلبي"، والذي تباحث مع رئیس الحكومة االسبانیةاسبانیا

البالیار ، صرح بأن سبتة وملیلة مدینتان عربیتان ، وان موقف بالده واضح من ھذه 
دولة ، أيموضحا انھ في حالة تعرض المغرب لھجوم من طرف وأضافالقضیة 

، وعبر عن اإلفریقيجانب المغرب ، طبقا التفاق االتحاد العربي إلىفان لیبیا ستقف 
ن أتتم تسویة النزاع المغربي االسباني حول المدینتین بالطرق السلمیة ، وأني فأملھ

.)2(القوةإلىالمغرب ال یحتاج للجوء إلىرجوع المدینتین 

، 1986أواخرربي المنعقد بالجزائر في عالمغرب الألحزابوفي بیان مشترك 
اإلجراءاتوإدانة، جل استعادتھ لمدینتي سبتة وملیلةأتمت مساندة المغرب من 

التعسفیة التي تطبقھا اسبانیا قصد القضاء على الھویة المغربیة ، وعلى الخصائص 
.)3(والمقومات المیزة للمدینتین 

المنعقد أسیویة-فروتضامن الشعوب األ، وفي الدورة الرابعة عشرة لمنظمة وأخیرا
ربي بنفس التعدیل الذي عالمغرب الأحزاب، تقدمت 1986ماي 14بموسكو في 

:، و الذي جاء فیھ ما یلي 3- 14جاء في الفقرة 

233المرجع السابق ، ص المعزوزي،- )1
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، المتمسكة باستكمال تصفیة أسیویةفروـ لمنظمة تضامن الشعوب األ14الدورة إن
االستعمار، تؤكد الضرورة المستعجلة لوضع حد للوجود االستعماري في سبتة وملیلة 

جل ، استرجاع أوالجزر الجعفریة ، وتؤكد دعمھا للشعب المغربي في نضالھ من 
سیادتھ على المدینتین المذكورتین ، وعلى الجزر المذكورة ، ویندد بالسیاسة المستمرة 

.)1(حرمانھم من جنسیتھم المغربیةعتشویھ السكان المغاربة مإلىتل ، الھادفة للمح

في تقویة مطلب المغرب في استرجاع أثمرتأنھاوخالصة ھذه المواقف الدولیة ، 
، وسط دعم جماعي ، لیتفادى مشكل العزلة الدولیة ، التي تضعف الموقف أراضیھ

ا خاصة و أنوعسكریامتطورة سیاسیإمكانیاتعدو قوي ، ذو أمام، المغربي 
.لوحده أمامھا بالوقوف كفیاللیسالمغرب

235المرجع السابق ، ص المعزوزي،- )1
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:موقف الصحافة المغربیة والدولیة -3

مطالبھ المشروعة ، من إزاءالموقف المغربي ، واألجنبیةالصحافة العربیة دتیأ
نھ أتعرف أنكان على اسبانیا ": القطریة التي قالت ما یلي) العرب ( بینھا صحیفة 

ن المغرب عضو تعادي العرب جمیعھم ، ألفإنھاالمغربیة ، األراضيباحتاللھا 
الواجب أنة الصحیفوأعلنت،"عربي وحدتھ دول المواجھة على خطوط النار

جانب الحق إلىاآلنیتحركوا أنیحتم على العرب والمسلمین واإلسالميالعربي 
یسترجع جیوبھ في الشمال، أنإلىتتطلبھا مرحلة النزاع ، المغربي ، بالوسیلة التي 

نشرت مقاال حول مطالب المغرب ، بشان استكمال السوفیتیة) الرافد( جریدة أما
حشد اسبانیا لقواتھا في سبتة أن": وحدة ترابھ ،واسترجاع مناطقھ المغتصبة ، وقالت

وملیلة ، یؤكد رفض اسبانیا للواقع ولروح العصر، كما یعتبر تحدیا للشعوب 
أما،"مارجل تحریر ترابھا من االستعأمن وإیمان، التي تعمل بكل حزم اإلفریقیة

وكالة رویتر العالمیة، فقد تحدثت عن حق المغرب العادل في وضع حد الحتالل 
المغربیة ، على الساحل الشمالي ، مثلما السبانیا الحق في استرجاع األراضياسبانیا 

Leلوموند (في صحیفة Louis Gravier"لوي كرافییھ"وقد كتب .جبل طارق 
mande ( المغربیة ، التي تحتلھا اسبانیا في شمال ألراضياالباریسیة مقاال حول

للمغرب الحق ياسبانیا بمطالبة سیادتھا على جبل طارق ، یبقأنالمغرب ، الحظ فیھ 
حد العناصر المھمة في وجھة نظر المغرب أن یطالب بسبتة وملیلة ، وھذه المقارنة أب

.)1(مع مدرید أراضیھ، في نزاعھ حول 
األمةأھدافمن أن، فقالت 1981جانفي 7الصادرة بتاریخ ) العراق( صحیفة أما 

حیث الكویتیة،) األنباء( وكذلك فعلت جریدة . مدینة سبتة وملیلة العربیة تحریر 
خصصت ضمن ملحق خاص صفحة كاملة حول المدینتین المغتصبتین مذكرة 

.شروعةالمبمطالب المغرب 
ة ملك رالتونسیة ، للكالم عن المدینتین بمناسبة زیا) احالصب(كما تطرقت جریدة 

سبانیا في استرجاع إتونس تؤید أنلتونس ، والتي قالت فیھ "خوان كارلوس"سبانیا إ
أنتكون منطقیة مع نفسھا ، ونعتبر أنیجب أنھاسیادتھا على جبل طارق ، غیر 

تھتجاوزومار البائد ، الستعلعھد اوجودھا في المدینتین المغربیتین ، ھو امتداد 
. )2(األحداث
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من جھتھا1985فیفري 9الصادرة یوم األمریكیة) بالتیمورسون( صحیفة أكدتو
سبانیا عن مدینتي سبتة وملیلة إاسترجاع اسبانیا لجبل طارق یتطلب بالمقابل تخلي أن

.)1(مابھذریعة لتتشبث أیةنھ لم یبقى لدیھا أالمغربیتین ، خاصة و

دعمت ھذه المواقف الصحفیة ، حقوق المغرب المشروعة ، بل نشرت قضیة لقد 
واشنطن ، مما ساعد في إلىسبتة وملیلة في جمیع العالم ، شرقا وغربا ، من موسكو 

سبانیا ، مع بقاء الحق للمغرب ، رغم عدم وجود حل لقضیة المدینتین إالضغط على 
.حد اآلن إلى

236المرجع السابق ، ص المعزوزي،- )1
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:وضعیة المدینتین في الوقت الراھن : المبحث الثاني

:الحكم الذاتي وموقف المغرب منھ-1

منطقة ذات استقالل ذاتي ، وفي ھذا 17إلىاسبانیا مقسمة حالیا أنمن المعلوم 
، بمشروع قانون 1981أكتوبرتقدم الفریق البرلماني االشتراكي في شھر اإلطار

الصیغة إیجادمیده للصعوبة المتمثلة في ھ تم تجأنإال، للمدینتینلمنح االستقالل الذاتي 
وضع مسودة مشروع قانون یرمي إلى، مما دفع الحكومة اإلسبانیة .المالئمة لذلك 

قانونیا خاصا، الغایة منھ البحث عن كل الطرق منح مدینتي سبتة وملیلة وضعاإلى
، تبقیان في ید الجالیة االسبانیةعلى احتالل المدینتین ، بحیثباإلبقاءوالوسائل الكفیلة 

ھذا المشروع و،من حكم ذاتيأیدیھاسیطرتھا عن طریق ما سیوضع بین ىالتي ستقو
األراضيبانیة ولیس من االساألمةسبتة وملیلة ، جزآن ال یتجزآن من أن ینص على 

.)1(سبانیةاإل

المغاربة أولجنسیة االسبانیة ، لكن المغاربة داخل المدینتین سواء الحاملین ا
، كان موقفھم العام ھو رفض ھذا المشروع الجدید للحكم الذاتي للمدینتین األصلیین

ن أسوف یزید من وضعیة التھمیش والعنصریة ضدھم ، خاصة ورأیھمفي ألنھ
فسوف نھ في حالة فوزه في االنتخابات المحلیة ، أرحالحزب الشعبي المعارض ، ص

تنظیم انتخابات لمعرفة من إالعتبر موضوع الحكم الذاتي محسوم فیھ مسبقا ولم یبقى ی
سینزع ویمنح الجنسیة لمن یشاء من المغاربة بأنھسیمارس الحكم ، وعد ھذا الحزب 

حاال قبل تطبیق أحسنالمقیمین ، واعتبرت الحالة االجتماعیة للمغاربة المقیمین ، 
ح على الدوائر الرسمیة في مدرید ، وفي حالة ن مشاكلھم كانت تطرالحكم الذاتي أل

ید سیصبحون دون دعم ، وسیكون جواب مدرفإنھمالشروع في الحكم الذاتي 
في آنذاكاألخیرةعلى حكوماتھم المحلیة ، وقد ال تتردد ھذه إحالتھملمشاكلھم ھو 

لوضع ، ھذا بالنسبة للجانب السیاسي أجدادھمرض أوأرضھمطرد كل المغاربة من 
.    )2(المغاربة في حالة منح الحكم الذاتي لمدینة سبتة وملیلة 

؟ عفي ھذا المشرواإلقدامسبانیا على إھل تنجح ف-

238-237ص،-المرجع السابق ، صالمعزوزي،-)1
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1994سبتمبر 15لیوم األسبوعيسبانیة في اجتماعھا ت الحكومة اإلقصادلقد
لىعإحالتھعلى ما یسمى بالحكم الذاتي الخاص بمدینتي سبتة وملیلة المحتلتین وتم 

بتأیید، بعدما حظي 1995فیفري 22صادق علیھ كذلك یوم مجلس الشیوخ الذي 
.)1(27/12/1994النواب یوم كونغرس

ستعماري لھاتین المرحلتین التشریعیتین ، ورغم قطع ھذا المشروع اال
من ابتداءإالنھ لم یدخل حیز التنفیذ ، إسباني ، فالمنصوص علیھما في الدستور اإل

على "خوان كارلوس"سباني الملك وذلك بعد موافقة العاھل اإل1995مارس 15
.)2(ة مشروع الحكم الذاتي الخاص بمدینتي سبتة وملیلة وصدوره في الجریدة الرسمی

335، ص مغاربة تحت االحتالل: سبتة وملیلة الب العطار ، غبو- )1
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:المشتركة األوربیةوضعیة المدینتین بالسوق ـ 2

المزید من التأمل إلىالمشتركة ، تدعو األوربیةوضعیة سبتة وملیلة بالسوق 
وإستراتیجیةوالبحث والدراسة المستفیضة ، فھي قضیة لھا انعكاسات سیاسیة 

وھي في توسع مستمر ، حیث 1958السوق منذ نشأتھا سنة ف.واقتصادیة وجمركیة 
تقدمت "فرانكو"الجنرال اآلن ، وبعد وفاة األوربیةتضم معظم الدول أصبحت

سنة إالطلبھا لم یقبل أنإالھذه السوق ، إلىسبانیة بطلب انضمامھا اإلالحكومة 
تثیر قضیة أنسبانیا إأرادتھذه المفاوضات وأثناء، بعد مفاوضات طویلة ، 1985

الثغور ، حتى ال تعرقل قضیة المفاوضات ، وحتى یتم قبولھا بالسرعة التي ترغب 
.)1(فیھا

، من الجانب الجمركي األوربیةوضعیة المدینتین وعالقتھما بالسوق وحول 
بناءا األوربیةوالسیاسي ، یمكن طرح السؤالین التالیین ، ھل انضمام اسبانیا للسوق 

المغرب داخل التراب الجمركي للمجموعة ؟ وماذا إدماجعلى اتفاقیة التعاون بغرض 
المغرب الترابیة ؟ مطالبإزاءیترتب عن انضمام اسبانیا للسوق 

ن التشریع إتشابھ موجود بین جبل طارق ووضعیة الثغور المغربیة المحتلة ، ھناك 
االنجلیزي ال یعتبر جبل طارق ضمن تراب المملكة البریطانیة ، بعد انضمام انجلترا 

في االعتبار الوضعیة األخیرةھذه أخذت، األوربیةالمجموعة االقتصادیة إلى
اتفاق على قرارات استثنائیة خاصة بالجبل وقعالخاصة بجبل طارق ، واالقتصادیة

: منھا 
جعل جبل طارق خارج منطقة تنفیذ السیاسة الفالحیة للمجموعة ، وجعلھ غیر -

خاضع للنصوص المتعلقة بضریبة المعامالت ، وخارج عن التراب الجمركي 
.)2(للمجموعة

سبتة وملیلة جزء ال یتجزأ من المملكة االسبانیة أنالدستور االسباني فیعتبر أما
كذلك في االعتبار الوضعیة االقتصادیة المتمیزة أخذتالسوق إلىوان انضمام اسبانیا 

: ھا فیما یلي دللمدینتین وخصتھا باستثناءات نور
نظام التبادل الخاص المتعلق بالمنتوجات الصناعیة والفالحیة ، یخضع حسب إن

: االتفاقیة للمبادئ التالیة
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، ال تعتبر أخرىمن جھات إلیھاالمتوجھة أوالمنتوجات القادمة من ھذه المناطق - 
من اتفاقیة 10ـ9كبضائع تتوفر على الشروط المنصوص علیھا في الفقرتین 

المجموعة ، لكن حریة نقل البضائع اآلتیة من ھذه المناطق من جھة والمتوجھة من 
والشروط المنصوص علیھا في اإلیقاعطرف المجموعة ، فتھیأ تدریجیا حسب 

خاصة ستضبط إجراءاتأنإال، األطرافالوثیقة العامة ، الخاصة بالتبادل بین 
.مبادالت المواد الفالحیة ، ومنتوجات الصید 

سبتة وملیلة تعتبران خارجتان عن التراب الجمركي للمجموعة ، بكل ما یترتب - 
التجاریة والتي لھا عالقة ة بالسیاسة الخاصاإلجراءاتأن، كما تبعاتعن ذلك من 

.)1(تطبق عن ھذه المناطق بالصادرات والواردات ، ال

خاصة تضبط المبادالت بین جزر كاناریاس والمدینتین إجراءاتھناك أنكما 
لنظام خضع تال یطبق علیھا نظام السیاسة الفالحیة ، وال ، المحتلتین سبتة وملیلة 

اتخذت الصیغة االجتماعیة اإلجراءاتبعض أنر ، غیالصید البحري للمجموعة
معفیتین من ضریبة منتظرة ستجعل المدینتین أخرىاستثناءات إلى جانب .والھیكلیة 

.)2(القیمة المضافة وغیر خاضعتین للنظام الضرائبي العام 

.240ص،- صالسابق،المرجع المعزوزي،- )1
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:سبانیا إبین المغرب والقارمشروع الربط ـ 3

سبانیا فكرة قدیمة ، وقد تجسدت ھذه الفكرة بعد إفكرة الربط القار بین المغرب وإن
طریقھا نحو التطبیق ، عندما التقى الملك المغربي الحسن الثاني وأخذتتقدم التقنیات 
، واتفقا على 1979، في شھر یونیو سنة "دون خوان كارلوس "سباني مع العاھل اإل

في دراسة المشروع الذي سیكلف حسب للبدءسبانیة مغربیة ، إلجنة مشتركة تأسیس
سنوات ویضمن تنقل 10ملیون دوالر ، وسیستغرق تنفیذه 3000األولیةالتقدیرات 

.)1(ملیون طن من السلع 7سنویا تقریبا ، واملیون شخص13

تطور العالقات المتصلة بسبانیة المغربیة مرتبط بشكل عمیق مصیر العالقات اإلإن
ملیلة على غرار ن سبتة وإ، فاألوربیةبالنسبة للمجموعة االقتصادیة .بسبتة وملیلة 

ومن السیاسة الجمركي للمجموعة ،اإلطارجبل طارق تعتبران مستثنیتین من 
، جبل طارق ، سبتةأيالمشتركة في مجال الزراعة والصید البحري ، فھياألوربیة

، األوربیةملیلة  تتمتع بنظام استثنائي بالنسبة للنظام المطبق في المجموعة االقتصادیة 
المشتركة یمنع األوربیةتشابھ حالة جبل طارق مع سبتة وملیلة بالنسبة للسوق نأو
لطابعھا أخرىمن جھة ،وعلى المغرب من جھة اعتراض أيإبداءن سبانیا مإ

تعترف ضمنیا األوربیةالمجموعة نأكما، األوربیةالمنتمي للمجموعة االقتصادیة 
، ذات المصدر المنتجاتالتي تشحن فیھا الموانيءن سبتة وملیلة تعتبران من بین أب

1979الموقعة مع المغرب في سنة التعاونحسب اتفاقیات أورباالمغربي في اتجاه 
.)2(األخرىوبنفس الصفة بالنسبة للموانىء المغربیة 

عنصر حاسم في العالقات الدولیة كما تنبأ نھاإال یمكن تحریكھا ، إذالجغرافیا عنیدة 
ن تداخالت السیاسة واالقتصاد والثقافة أفي القرن التاسع عشر ، واألوائلالجغرافیون 

.ھا الجغرافیة تقترن بمعطیات
لتقیان حول مضیق جبل طارق ، الذي یفصلھما ، ویشتركان تسبانیا إالمغرب وإن

ن ألى المتوسط ، وعواألطلسيشاطئین بحریین على مع فرنسا في خاصیة امتالك 
المساھمة بشكل حیوي في إلىیقودھا أنمركز مصالحھا على المستوى الدولي یمكن 

.)3(المتوسط المغربيون جھوي حول لق تعاخ

242ص السابق،المرجع المعزوزي،-)1
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.اإلسبانالمستعمرة من طرف األقالیمبقیة : المبحث الثالث

ھلكونیمثل ھذا المبحث تكملة وتوضیح لھذه الدراسة حول مدینتي سبتة وملیلة ، 
باألراضيوالمتعلقة اإلسبانالمستعمرة من طرف األقالیمبقیة یتطرق بالدراسة إلى 

جزر ملویة وجزیرة النكور ، جزیرة : المغربیة ، فیھ ملخص االحتالل للجزر التالیة 
نجلیزي حول سباني اإلدس ، وجزیرة البوران ، وكذلك النزاع اإل، جزیرة باورةتال

سباني لسبتة وملیلة ، واالحتالل جبل طارق لنقارن بذلك وضعیة االحتالل اإل
.القائمنجلیزي لجبل طارق ، وتاریخ ھذا النزاعاإل

:جزر ملویة-1
، تقریبا2كم32لمدینتي سبتة وملیلة ، البالغ مساحتھما اإلسباناحتالل إلىباإلضافة

سبانیا تحتل كذلك مجموعة من الجزر الواقعة بالشواطئ المغربیة ما بین إفان 
تقرب من السبعین ھكتارا ، ولھا مكانتھا اإلجمالیةالمدینتین سبتة وملیلة ، ومساحتھما 

.)1(اإلستراتیجیة
كیلومترات من الشاطئ أربعالجعفریات الثالث على بعد أوتقع جزر ملویة 

بالریف ، وتبعد عن مدینة ملیلة بـ كبدالھمصب نھر ملویة بقبیلة أمامالمغربي 
60.7الشرق ، بمساحة إلىمیال بحریا ، وھي ثالث جزر مصطفة من الغرب 28

ن ھذه الجزر سبانیواحتل اإلھذا بمسافة كیلومترین ونصف ، فاألرخبیلویمتد ھكتار
یتھیئونبواخر بحریة ، بعدما شعروا بان الفرنسیین بأربع، 1846ینایر 6یوم 

بھا احتج للنزول بھا لقرب موقعھا من الجزائر ، وبمجرد شروع االسبان في البناء 
1950كان عدد سكان ھذه الجزر یقدر سنة كما.وطالب بالجالء عنھا ذاكآنالمغرب 

فالذي یوجد بھا ھو كتیبة مكونة عادة من مئة جندي ، كما اآلنأمانسمة ، 270بـ 
.)2(سجینا 80یوجد بھا سجن یسع 

:جزیرة النكور-2
ھكتار وثالثون آر ، والثانیة األولىتوجد في عرض الحسیمة ثالث جزر ، مساحة 

ھي التي احتلھا األخیرةوثالثون آر، والثالثة ثمانیة وثمانون آر ، وھذه وأربعةھكتار 
التي اشتقت منھا كلمة "لوسیاسأ"علیھا اسم وأطلقوا، 1673أوت29سبان یوم اإل

. )3(م 80ھاعرضم ، و170الحسیمة وطولھا 
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م ، وحسب 600ـ كلم ، وعن الیابسة ب155وتبعد ھذه الجزیرة ، عن مدینة سبتة بـ 
، اإلسبانغلبھم من الجنود أنسمة 70ن عدد السكان بھا یبلغ إفاإلحصائیاتآخر 

.)1(ویمر بھا الخط التلغرافي الرابط بین سبتة وملیلة

:جزیرة بادس- 3

وسط الطریق "نطونیوأسان "بجانبھا تسمى أخرىتوجد ھذه الجزیرة وجزیرة 
كلم من 160كلم من جبل طارق و120الرابط بین سبتة وملیلة ، وتوجد على مسافة 

علیھا ، لالستیالءسبان إوقراصنة عثمانیین مالقة ، وكانت محل صراع بین قراصنة 
جویلیة 23ـھـ الموافق ل914سنة إلسباناوقد احتلھا .لما لھا من مكانة حیویة 

، ثم "بیدرو دي نافارو"، على ید"الكاثولیكيفرناندو "م في عھد الملك 1508
ین سالطالفي عھد السلطان محمد البرتغالي آخر ،م1522استرجعھا المغاربة سنة 
فاشلة الحتالل ھذه أخرىسبانیا بمحاولة إم قامت 1525المرینیین ، وفي سنة 

مركزا ھاما وأصبحتعثمانیین للرة ، وبعد ھذه الفترة تخلى عنھا المغاربة الجزی
، 1564شھر سبتمبر أوائلاحتاللھا في عھد فیلیب الثاني ، في أعید، ثم ألسطولھم

جندي ومائة وثالثة وخمسون سفینة حربیة ، 13000بعدما ھوجمت بجیش یضم 
ألمانیاكت كما شار،فلورنساوةوجنوبمشاركة كل من البرتغال وصقلیة ومالطة 

.)2(جنديأالفبثالثة 

3.9م ومساحتھا 77م وارتفاعھا 100م وعرضھا 400یبلغ طول ھذه الجزیرة و
.)3(ثمانین نسمةإلىفان عدد سكانھا یصل اإلحصائیاتھكتار ، وحسب آخر 

:جزیرة البوران -4

الثالث ، قرب مدینة ملیلة ، في اتجاه اريذالمرأسكیلومتر من 55توجد على بعد 
.)4(كیلومتر85ـ سباني ، الذي یبعد عنھا بالشاطئ اإل

187المرجع السابق ، المعزوزي،- )1
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أوائلفي اإلسبانھالیقدر محیطھا بمیلین ، احتشكل ،وھي جزیرة صخریة مثلثة ال
، وبھا منارة وقلعة عسكریة ویربطھا بمدینة ملیلة خط تلغرافي ، وتكتسي 1968سنة 

، فھي قاعدة لتأمین مدینة ملیلة من جھة والجزر الجعفریة من بالغةأھمیةالجزیرة 
تقالل المغرب ، بعد اسإالھذه الجزیرة لم تحتل أناإلشارة، وتجدر أخرىجھة 

.)1(المغربیةاإلقلیمیةوتوجد داخل المیاه 

"لیلى "أوورةتالأوجزیرة المعدنوس -5
جبل موسى ، المعروف بجبل القرود ، صخر منیع رمادي بأسفلمن ناحیة الشمال 

المعدنوس ، وتسمى أواللون ، كثیر الجفاف والیبوسة ، تلك ھي جزیرة التورة 
Isladel Peregil"اسالدل بریخل"سبانیة اإلب

مترا ، وتفترق عن 300ھكتار ونصف ، وطولھا 13إلىمساحة الصخرة تصل 
شمال المملكة المغربیة بممر مائي على شكل قناة ، تمر منھ القوارب الصغیرة ، 

وبأربعینوتبعد بنحو كیلومترین عن الشواطئ المغربیة المجاورة لغرب مدینة سبتة ، 
الصخرة خالیة من السكان ، وغیر صالحة للزراعة ، وبالتالي ، فشرق طنجةكیلومتر

لألھمیةتذكر من الناحیة االقتصادیة ، عكس ما علیھ بالنسبة أھمیةلھالیس
المتوسط وتسمح بمراقبة األبیضتفترق على مدخل البحر حیث، اإلستراتیجیة

.)2(الشواطئ المغربیة 

طرة على مضیق جبل طارق ، لم تغفل عن سیالقدم في الانجلترا الراغبة منذإن
االستیالء، وموقعھا الحساس ، وھكذا حاولت مرتینأھمیتھاھذه الجزیرة ، ولم تنسى 

25، كانت في بدایة القرن التاسع عشر ، وبالضبط یوم األولى، فالمحاولة یھاعل
بمائة من جنودھا ومھندسین تحت حراسة ثالثة بوارج أتت، حیث 1808بریل أ

احتاللھا للصخرة لم یدم طویال ،نظرا أنحربیة ، واستولت فعال على الجزیرة ، غیر 
السفارة بأعماللالحتجاج الصارم الذي قدمھ سلطان المغرب النجلترا ، بواسطة القائم 

ل ، وھكذا وخوفا من الحااقتضى إذالفرنسیة بالمغرب ، مھددا باسترجاعھا بالقوة 
إلىقواتھا وأرجعتالجزیرة، ا وبین المغرب تخلت انجلترا عن نشوب حرب بینھ

.)3(جبل طارق 
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سبانیا والمغرب ، إبین آنذاكالقائماغتنمت انجلترا الخالف 1848وفي سنة 
في سبانیا وقفت إأنالسیطرة على الصخرة دون جدوى ، حیث أخرىولت مرة اوح

منارةسبانیا بتشیید إقامت 1887وفي سنة . وجھھا ، وحالت دون احتاللھا للجزیرة 
لرفع رایتھم ھناك ، وعندما وصل بعض المھندسینوأرسلتعلى سطح الجزیرة ، 

سباني ، وترك اإلالعلمإلزالة، بعثة األخیرھذا أرسلالخبر لباشا مدینة طنجة
.)1(قائد لحراستھا رأسھممن الجنود على 25بالجزیرة 

ن إسبانیا ، فإموضوع نزاع بین المغرب وأبداجزیرة المعدنوس ، لم تكن أنورغم 
استغلت عدم الوجود الفعلي للمغرب في الجزیرة المذكورة ، وتقدمت األخیرةھذه 

بمشروع قانون جدید خاص بمدینة سبتة نشر بالجریدة الرسمیة للكورطیس ، بتاریخ 
:یلي، ومما جاء في القانون المذكور في بنده الثاني ما1986فیبرایر26

یكون مجموع التراب تراب مدینة سبتة مع جزیرة بادس ، وجزیرة المعدنوس ، إن
.)2(الذي یوجد داخل الحدود الحالیة للبلدیة 
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:نجلیزي حول جبل طارقسباني اإلالنزاع اإل-6

2كلم6.5مساحة تقدر بـ نسمة ، موزعین على30000سكان جبل طارق عدد بلغ 

ھا نفسایة مرور لحم، 1704خاصة ، فقد احتلتھ انجلترا سنة إستراتیجیةولھ مكانة 
أثناءالتجاریة ، ولربط الصلة بمستعمراتھا العدیدة ، وقد لعب جبل طارق دورا ھاما 

.1942في نوفمبربأوربا، حیث سھل عملیة النزول األخیرةالحرب العالمیة 

ثالثة قرون مضت ، إلىسبان على ھذه الصخرة نجلیز واإلالنزاع بین اإلویعود 
، وذلك بعد احتالل 1713یولیو 13الموقعة یوم "ولتریختأ"معاھدة إلىوبالضبط 

، وقد نصت 1704أوت4في "السیرجیورج رووك"األمیرالالصخرة من طرف 
یزي عن الحصن المسمى نجلسباني للتاج اإلیتنازل الملك اإلأنھذه المعاھدة على 

.)1(جبل طارق

اإلسباننجلیز للصخرة ومحاصرة المشاكل بدأت مباشرة بعد احتالل اإلأنغیر 
، وآخر في 1713، ثم قیامھم بحصار عسكري آخر دام حتى 1705لھا في مارس 

السترجاع الجبل لكن أخرى، ثم قاموا بمحاوالت 1783إلى1779، ثم من 1726
م تدامیة نتیجة لعملیة الحصار ولتجنب تكرارھا، أحداثوقد وقعت .بدون جدوى 

الشمالیة لجبل طارق األسوار، بین 1728منطقة مجردة من السالح في سنة إقامة
سبانیا مدینة اللینیا إشیدت أینمن البرزخ ،األخرىنیة في الجھة سباوالتحصینات اإل

La Linea)2(.

نجلیزي منعطفا آخر ، حیث سباني اإل، عرف النزاع اإل1954من سنة بتداءاو
الصخرة ، دفعت إلىفي نفس السنة بزیارة رسمیة "لیزابیت الثانیة إ"قامت الملكة 

سبانیة بجبل طارق ، القنصلیة اإلإغالق:مضادة منھا إجراءاتاتخاذ إلىسبانیا إ
الصخرة ، كما إلىلدخول لط معقدة وشدید المراقبة على الحدود البریة ، ووضع شرتو

غیر األقالیمتم تسجیل جبل طارق في قائمة حیثالمتحدة ، األممإلىرفعت القضیة 
مشكل استعماري من اختصاص اللجنة الخاصة المكلفة بتطبیق وأصبحالمستقلة 

.)3(تصریح منح االستقالل للدول والشعوب المستعمرة 
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توصیة تحمل رقم وأصدرت1965مسألة جبل طارق في "24"د تناولت لجنة لق
لألمممن طرف الجمعیة العامة 1965دیسمبر 16المصادق علیھا في2070

جل حل المشكل عن أالدخول في حوار من إلىسبانیا وانجلترا إالمتحدة تدعو كل من 
، بتنظیم استفتاء في 1967سبتمبر 10نجلیز في وقد قام اإل.طریق التفاوض 

نتیجة ھذا أنالصخرة ، كانت نتیجتھ لصالح الحفاظ على العالقة مع انجلترا ، غیر 
دیسمبر 19المتحدة بتاریخ لألممرفضت من طرف الجمعیة العامة ستفتاءاال

إلىن اھ مخالفا لما ورد في التوصیات السابقة ، كما استعدت الحكومتت، واعتبر1967
)1(السكان مصالحفتح مفاوضات من جدید لحمایة

وضع إلىوأدتالمفاوضات التي جرت بین الحكومتین كانت سلبیة ، أنإال
1969الحدود في التاسع من شھر یونیو إغالقإلىأدتجدیدة ومعقدة إجراءات

.)2(تعامل مع جبل طارق أيومنع 

نجلترا ، وفتحت إسبانیا وإلتخفیف من حدة التوتر تواصلت المباحثات بین لو
حترام إالبریطانیة بخصوص ضرورة التحفظاتالحدود من جدید ، بالرغم من بعض 

سیارات والسلع بین جبل طارق والاألشخاصرغبات السكان ھناك ، والسماح بتنقل 
، وقع الطرفان على اتفاق 1985سبانیا ، وكذا تسھیل المالحة الجویة ، وفي سنة إو

.)3(مفاوضات في جنیف بخصوص مستقبل جبل طارقاللفتح

.قد ال تجد حال لھا في المستقبل أو یكون حالھا الزواللتبقى ھذه القضایا شائكة ،
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الخاتـــمة

ىتضح مدتفصول المقدمة لھذه الدراسة،األربعةبجولة عمیقة خالل عبر القیام 

والحدیث القدیم تاریخھماالتي تتسم بھا ھاتین المدینتین سبتة وملیلة ،عبر األھمیة

.والمعاصر

م ھفمدینة سبتة تعتبر األعرق واألیتضح كذلك الفارق في األھمیة بین المدینتین،و

یقیا منذ تأسیس قرطاجة سنة المتواجد بغرب إفرالفینیقيمن مدینة ملیلة منذ العھد 

لت المدینة ظبیال،و أسم اأعطوھا وتأسیسھاالفضل إلیھم في الذي یعودوق م،880

ملوك تلك اھتمامعبر تاریخھا القدیم الروماني و البزنطي و الوندالي محل 

ىبإطاللتھا الساحرة علھمیة تجاریة و بحریة ،لھا من أاإلمبراطوریات القدیمة لما

ذا شبھ الجزیرة الطنجیة قبالة جبل طارق،ىالبحر المتوسط و موقعھا الممتاز عل

.و إفریقیاباأورالمضیق الضیق بین 

عبر الدویالت التي قامت باألحداثزاخر وفھاإلسالمي ،ةأما عن تاریخ سبت

الذي حكمھا ،عند الفتح " جولیان"معقل الملك ، فھيىقصتراب المغرب األىعل

و بقیت ذات أھمیة ،األندلسبن نصیر في فتح ىوالذي تحالف مع موساإلسالمي ،

وعاشت ثورات للمسلمین،األندلسو المغرب  بعد خضوع األندلسأمراءلدي 

هللا الخوارج بالمغرب و األندلس و عھد الدولة اإلدریسیة، وكذلك المد الشیعي لعبید 

طین، فالحمودي إلي العھد ، فالمرابالحمودي اإلدریسيالشیعي مرورا بالعھد

و في م،1415سنة ا، أخر فترة في العھد اإلسالمي، قبل دخول البرتغال إلیھالمریني

.السواحل المغربیةى،علاألھمالمدینة ةاإلسالمیة ،كانت سبتكل تلك المرحلة

لكن لھا ةتاریخھا یقل أھمیة بكثیر عن سابقتھا سبتفأما الحدیث عن مدینة ملیلة،

ىأولكاناإلسباني ، فاالحتالل، في العھد القدیم واإلسالمي و خالل عتبرمتاریخ 

روسادیر ، اسممع قدوم الفینیقین ، الذین أعطوا لھا في التاریخ القدیم ،ا ھبھتماماإل

السواء ،نظرا ىدالي و البزنطي علبھا خالل العھد الروماني والونھتماماإلوبقي ھذا 

و كذلك طبیعة الصخرة المشكلة لھا ، أما البحر المتوسط،ىلموقعھا المطل عل



إال في القرن الرابع ، مع بدایة ھذه المدینة تظھرتاریخھا اإلسالمي فھو فقیر جدا ،ولم 

المرابطیة بھا أیام الدولة بالد المغرب ،وتغیب األحداث ىالتنافس الفاطمي األموي عل

، بسبب ولة المرینیة ، مرحلة من التھمیش، والموحدیة ، وعاشت بعدھا في أیام الد

ى، حتحت غساسة المرفأ المضل لبني مرینبناء مدینة غساسة المجاورة ، وأصب

.م1597اإلسباني سنة االحتاللدخول المدینة تحت 

أربعة قرون و نصف أي من اإلسباني فیمتد قرابة االحتاللأما تاریخ المدینتین مع 

امعتبرام ، و ھي فترة طویلة نسبیا تتطلب جھد1956م إلي سنة 1497سنة 

عن التساؤالت المطروحة لكون المدینتین ما تزاالن لتمعن أكثر لإلجابةالدراستھا و 

ذا كانت مجریات األحداث طوال أربعة ااإلسباني ، وماالحتاللحد الساعة تحت ىإل

.، وسط قیام عدة دول وسقوطھا في ھذه الفترة الحتاللاقرون ونصف من 

التي كانت في العصر االحتاللبالعودة إلي اإلجابة عن التساؤل األول حول حادثة 

رجع أسبابھا إلي ضعف الدولة الوطاسیة و الدولة المرینیة في ذلك الحین ، تالحدیث 

انتعاشلمغرب الكبیر ،بعد ومحاولة كل من البرتغال واإلسبان التوسع عبر سواحل ا

.الكشوفات الجغرافیة القوتین إثر

البرتغالي سنة االحتاللمن بین المدینتین التي تقع تحت ى، كانت األولةفمدینة سبت

م ، حیث تنازل عنھا الملك 1640سنة ىالتاج البرتغالي حتتحت ظلتم ، 1415

عن االنفصالیب الرابع مقابل البرتغالي جون الرابع للتاج اإلسباني و الملك فیل

اإلسبان في مرحلة ضعف الدولة الوطاسیة التي احتلھا، أما مدینة ملیلة فلقد إسبانیا

ذالك الصراع القائم بینھا و بین الدولة الزیانیة ، ىإضافة إلانھیاركانت تعیش مرحلة 

في عھد الملك محمد الشیخم 1497لھذه المدینة سنة االحتاللوكانت حادثة 

من المكانة الحیویة التي تتربع االستفادةسي ھو ئیسبان الرالوطاسي، وكان ھدف اإل

.علیھا كال المدینتین 



فیمكنلالحتاللحول وجود أو عدم وجود مقاومة رسمیة أو شعبیة التساؤل أما 

المدینتین كانت علي غفلة، ودراسة مسبقة من العدویین احتاللن حادثة أقول، ال

دولة بني وضعف الدول الحاكمة، دولة بني مرینحال واإلسباني فيالبرتغالي 

المجاورین للمدینتین من قبائل األھاليیقظةجاءت بعدھاىاألقصوطاس بالمغرب 

بیة في المقاومة الشعاألھمالعنصر أصبحواالغربیة والشرقیة ،والذین بالجھةالریف 

الفرص قصد تحریر المدینتین ، سواء اغتنامالحكام في المساھمة في ،إضافة إلى دور

عدة حمالت قادھا الملوك كان ھناك ي أو في العھد العلوي ، حیث في العھد الوطاس

وجود ىلإإسماعیل ضد ملیلة ، إضافة ىأنفسھم قصد تحریر المدینة ، كحملة المول

.القرصنة البحریة التي قادھا المغاربة ضد اإلسبان 

المعاھدات ظھرت، فقدالسبانیة  المغربیة في ھذه المرحلةالعالقات اوبالعودة إلى

الحكم سنة ىطرفین ، في أیام الملك العلوي محمد بن عبد هللا ، الذي تولالالسلمیة بین 

أوروبا ، وبدایة التقارب ىعلىالمغرب األقصانفتاحم ، والذي شھد عھده 1757

في التعاون والتفاوض مع امھماالذي أصبح طرفھذا األخیر ،المغربي اإلنجلیزي

.الجانب اإلسباني و المغربي 

السلم مع اتفاقیاتأما عن العالقة بین السلطة المغربیة و الحركة الوطنیة بعد عقد 

ىخ القبائل والسلطان نفسھ ، وأدوالطرف اإلسباني ، فقد أثارت جدال وخالف بین شی

تلك المعاھدات ىعلمحافظةالبعض الحكام ووضعھم ما بین خیار ىالضغط علىإل

معاقبة ىالسلطان إلاضطرأو التصدي لتلك المعارضة الداخلیة القائمة ضدھا ، مما 

سلیمان ، الذي قام بحملة ما ى، وكان أشدھا في عھد المولاألحیانفي بعض األھالي

م لقمع القبائل بناحیة ملیلة  ، لكن عقلیة الحكام المغاربة لم تكن 1804-1803بین 

رغم تین محتلرغبة القبائل الثائرة لتحریر المدینتین الىحد سواء ، فمنھم من لبىعل

م الذي حاصر مدینة 1791یزید سنة ىوجود تلك المعاھدات ، مثلما قام بھ المول

.دون جدوى ةسبت



التقھقر وفي حالة من الضعف األقصى دخل المغرب،م19في أواخر القرن و

الداخلیة ، وكثرة المعاھدات المبرمة بینھ وبین شؤونھبیة في بسبب التدخالت األجن

المغرب اقتصادىالدول األوروبیة ، بما عرف بالحمایة القنصلیة ، التي أثرت عل

و ملیلة ةفي سبتمالذي ساعد اإلسبان في تقویة نفوذھالشيء، االجتماعیةوبنیتھ 

مدینة تطوان واحتالل، م 1860والتوسع خارجھما ، خاصة خالل حرب تطوان سنة 

ت الخزینة المغربیة و فقدان غ، التي أفرب تلك رالحورةاتف، وتغریم المغرب بعدھا 

التوسعات في الصحراء المغربیة في ىالقطع الذھبیة القدیمة عن بكرة أبیھا ، إضافة إل

.م 1884منطقة وادى الذھب ، الذي بدأ سنة 

م ، وفقدانھ سیادتھ الوطنیة ، 1912یة سنة ومع وقوع المغرب تحت الحمایة الفرنس

لم ، یتساءل بعدھا أي أحد عن وجود مقاومة قصد تحریر المدینتین  ظبدأ عھد جدید م

بناحیة ملیلة ىاألقصاألسیرتین في ھذه الفترة حیث تبرز أروع مقاومة في المغرب 

ثھا م، صنع أحدا1921خر سنة آوشك التحریر قبل أي وقت ىوتكون المدینة عل

قبائل الریف األمیرعبد المالك الجزائري واألمیر محمد بن عبد الكریم الخطابي و

خر وقت وسط معارضة أصحابھ ، كما كانت مقاومة أحمد آعنھا في ىالشرقي ، لیتخل

دون توسع اقویالتصبح المقاومتین عائقفي نفس الفترة ، ةالریسوني بناحیة سبت

.د الحمایة اإلسبان  عبر قبائل الریف في عھ

يفظھرتأما عن الحركة الوطنیة السیاسیة  في المغرب في عھد الحمایة والتي 

تزربو المغاربة في خضمھاانسجمأقطار عدة مستعمرة في العالم العربي ، فقد 

باستقاللعبد السالم بنونة ، وعالل الفاسي في مجال المطالبة :عدة شخصیات أمثال 

تعمرة ، كما نشطت الصحافة المغربیة وساھمت في نشر المغرب و أقالیمھ المس

جمعیات ومنتدیات فكریة ، لتكون عامال ىالوطنیة و حریة الرأي ، إضافة إلاألفكار

.لمغربي یقضا لتوعیة الشباب ا



ز العنصري، والطرد الجماعي ، ییعانون التمی، فقد كانواحالة المغاربة ھناكأما 

شخصیتھم الوطنیة رغم ىالحفاظ علوبناء مساجدھملكنھم یحضون بالحریة في

.اإلكراه اإلسباني 

وملیلة والجزر ةم وبقاء سبت1956سنةاستقاللھعلى المغرب حصولبعدو

.؟السعي  المبذول لتحریریھما ىمدفما ، االحتاللالجعفریة تحت 

باسترجاعة للمطالبة ھیئة األمم المتحدىإلاالستقاللبعد ىلقد لجأ المغرب األقص

أقالیمھ المتبقیة ، عبر إرسال عدة مذكرات ، وساعدت مواقف بعض الدول 

في دعم موقف المغرب ، إضافة بموقف الصحافة العربیة أسیویة-مات األفروظوالمن

.والدولیة التي ساھمت في نشر القضیة المغربیة عبر جرائدھا في العالم 

لة لتسویة وضعیة المدینتین بشكل قانوني عبر قامت إسبانیا بمحاوومن جھتھا

م وسط رفض المغاربة ، خوفا من تمكن الجالیة 1995إعطائھا الحكم الذاتي سنة 

بالسوق األوروبیة المشتركة ،وأخذ خصوصیات ا ، كما تم دمج المدینتین ماإلسبانیة بھ

.و الممیزات الخاصة بھما في التعامل مع المدینتین 

فقد تمیزت بالتعاون في االستقاللعالقات المغربیة اإلسبانیة ما بعد أما عن ال

، وشمل ملیلةوةھما حول السیادة على سبتالمجاالت ، رغم الخالف القائم بینىشت

وكأن األمر ال یعني المغرب بسبب .التعاون العسكري والتجاري و تبادل الزیارات 

.ضعفھ 

جزر أخرى خاضعة خمسملیلة ، فتوجد وةاإلسبان سبتاحتاللىإضافة إل

، جزیرة جزیرة النكور ، وجزیرة بادسجزر ملویة،: اإلسباني ھيلالحتالل

.عدنوس م، وجزیرة الالبوران

جبل طارق و دراسة النزاع المغربي اإلسباني ، والنزاع ىكما لم یفتنا التطرق إل

ألقالیم المستعمرة حالیا في اإلسباني اإلنجلیزي حولھ ، و إعطاء في األخیر جدول ا

.رة حول ھذه الدراسة ظالعالم ، لتكملة الن



32قطعة من األرض المغربیة ال تتجاوز مساحتھما ملیلةوةورغم أن سبت

مربع تقریبا ً ، فإنھما ال تزاالن تمثالن حجر عثرة في العالقات المغربیة تر مكیلو

.حد الساعة ، دون وجود أي جدید ىإلاإلسبانیة ، وكل جانب متمسك برأیھ حولھما
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378، ص أصول حرب الریفجرمان عیاش ،  
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14ص ،سبتة وملیلة حتى ال ننسىمحمد المعزوزي و جعفر بنعجیبة ، 
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ئقا
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.251نقال عن محمد المعزوزي وجعفر بن عجیبة،سبتة وملیلة حتى ال ننسى، ص،-
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65:بیتانالمریشال

14:المرتضي الموحدي

10،11:المعتمد بن عباد

11:المعز ضیاء الدولة

،06،31،33،34،36،36،43،45،47،47،50،55،57،64،66،67،70:المغاربة
79،82،91،94،100

37:المقدم نقسیس

40،41:الموریسكیون

78:المورو

15،16،38،42:إسماعیلىالمول

41:السعديىالمول

50:العباسىالمول

61:المھدي بن إسماعیلىالمول

38،39،43،46،47:الیازیدىالمول

.34،42، 33:رشید المولى

41:زیدان السعديالمولى

58،60،61،69:المولى عبد الحفیظ
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45،47،50:المولى عبد الرحمن

54،59،68،69:المولى عبد العزیز

35:المولى عبد هللا

44،45،46،47:المولى سلیمان العلوي

39:المولى ھشام

49،50،56:المولى محمد الرابع

35:سماعیلإحمد بن مالمولى 

51،90:المولى محمد بن عبد الرحمن

35،36،38،40،43،44،46:المولى محمد بن عبد هللا

،61:المولى یوسف

8،9،20:الناصر األموي

9:ي عامربأالمنصور بن

18،19،20،21،25:الورتدى

6:الولید بن عبد الملك 

5،19:الوندال

40،103:إلیزابت الثانیة

62،63،66:محمد بن عبد الكریمأ

16،68،72:أنجرة

65:أنطوان بني

4:أغسطو

26:إرنیست الثامن

17:إیمانویل

:ب

89:باولو فیكتوریل
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26:بارتلیمو دیلز

10:برغواطة البربریة

7:ربلج بن بش

33،34:بلقاسم الشاوي الفرخاني

5:بلیزار

15،27:بنو األحمر

18:بطویة

،31،47:بني شكر

14،15،16،21،22،25:بني مرین 

21،22،25،40:بني وطاس

18:بني واغمارن

14،27،31:صرنبني

16:بني یدر

18:بني یزناسن

10:بني یفرن

93:بیریمو  دي ریفیرا

76:بوسوناس

27:بیدرو دي اسطونیان

32:درو فینكاس القرطبيبی

100:بیدرو دي نافارو

:ج

26:جاك الثاني

15:جوان األول 

17:جوان دي كرونا
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19:أرمینيجوان 

05:األولنیاستنجون

5،6،19:جولیان

20:جوھر الصقلي

28،41:جون الرابع

17:جون سیبستیان

38:جویس

05،19:جنسریق

:خ

92،95،98:كارلوسخوان

72،73:خوردانة

:د

79:داود

49،57:دراموند ھاي

40:دون أنتونیو

05:دون خوان

40:دیغومانویل

:ر

06:ردریق

10:رزق هللا 

77:رومانوس

:ز

07:اللخميزیاد بن عمر

09،25:زناتھ
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06:زھیر بن قیس البلوي

69:زوكاستي

:س

14:سان فریناند

65:ستیك

20:سعادة هللا

07:سعد بن المسعود

20:سعید بن صالح

10،11:سكاة

09:سلیمان بن الحكم 

32:سیدي أحمد بن حالسة

60:سیدي محمد بن الكبیر الكتاني 

:ش

41:شارل األول

41:شارل الثاني 

40:شارل العاشر

07:شاكر صاحب الرباط 

80:شكیب أرسوالن

:ص

08:ةصنھاج

:ط

06:النفزيطارق بن زیاد

06:طریف

81:ةطنان
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:ع

16،21:عبد الحق المریني

79،80،81:عبد الخالق الطویس 

21:عبد الرحمان بن زكو 

09:أبي عامرابنمحمد ابنعبد الرحمان 

07:عبد الرحمان بن نافع 

79،80:عبد السالم بنونة 

62:الكنوني عبد الصمد

40:عبد العزیز الزروم 

12:من بن علي ؤعبد الم

41:يعبد المالك الثاني السعد

17:عبد المالك السعدي 

07:عبد الملك بن قطن 

06:عبد الملك بن مروان

08:عبد هللا بن ثعلبة بن محارب

12:عبد هللا بن جامح 

31:عبد هللا الغالب السعدي 

08:د هللا الشیعي یعب

06:عقبة بن نافع الحارثي الفھري

08:عصام بن مجاكس 

31:األندلسيعطار العلي 

12:الصحراوي علي بن أبي بكر

09،10:بن حمودعلي 

11:علي بن یوسف بن تشفین 
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15:عمر بن فتح هللا الصدراتي 

38:عمر لوقاش 

35،46:عمر بن محمد القیطوني 

07:عمر بن عبد العزیز

07:عمر بن عبد هللا المرادي

: غ

06:غبطاشة 

03:غمار ابن أصاد ابن منصور 

03:غمار بن مصطاف بن ملیل ابن منصور 

03:مار بن منصور غ

03،12،18:غمارة 

:ف

28:فرانسیسكو دیلماید 

16،100:فرناندو الكثولیكي 

27:فرناندو دي ثافرا 

17،25،28،40،100:فلیب الثاني 

37:فلیب الخامس

28،37:فلیب الرابع 

90:فیلیي غولزاناس 

:ق

69:قبائل الھبط 

68،69،74،75:قبائل الجبالة 

73:ربیةقبیلة الغ

32:أكزنا قبیلة
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06:قبیلة أوربة

63:قبیلة أیت توزین 

71:قبیلة بني عروس 

62،63:قبیلة بني وریاقن 

32:قبیلة تافیاللت

63:قبیلة تمسامات 

53:قبیلة فرخانة 

99:قبیلة كبدالة 

16:قبیلة وادراس 

25،31،33،35،46،47،49:قلعیة 

:ك

61:كالیني 

43:الثالث كارلوس

39:الرابع كارلوس

26:ریستف كولنبس ك

02:كالودیو بلوطومیو

07:كلثوم بن عیاض القیسي 

76:كلیمینصو 

04:كلود قیصر

:ل

33،41،42:لخضر غیالن

33:لویس دي سوتو مایور

92:لوي كرافییھ 

02:لویس مرمول
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:م

54:ماء العینین 

56:ماثیور 

38:ماركسن دیلیدو 

79:ماغوز 

08:ماكسن 

21:ماكسن بن المعز 

27:مبیل

08:الغماریة مجكسة

08:مجبر بن عصام 

31:مزوجة

20:مصالة بن حابوس

90:معمر القذافي 

10:مغراوة 

08:مكنسة 

28،100:البرتغالي محمد

33:محمد الحاج

90:السادسمحمد 

33،41:الشیخ السعدي محمد 

22،25،28،31:محمد الشیخ الوطاسي 

33،40،41:محمد العیاشي 

49:محمد القیطوني 

80:محمد الفاسي

62:محمد الكتاني 
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62:محمد الكنوني 

17:محمد المتوكل السعدي 

57:محمد بركاش

89:ریاض محمد

21:محمد بن بادیس

09:محمد بن خزر

61،62،63،64،65،66،67،74،78،79،80:محمد بن عبد الكریم الخطابي 

38:محمد بن عمر بوقاش

15:محمد بن علي العسفي 

79:اللبوھمحمد بن محمد

34:محمد بن مسعود القیطوني 

12،13:محمد بن ھود السالوي 

72:محمد ولد سیدي الحسن 

08،09،20،21:موسي بن أبي العافیة 

07، 02،06موسي بن نصیر ،

59،60:مواتیھ 

59:مونشو 

03،07،08:میسرة

64:مایكل مارتین

:ن

45:نبلیون بونبارت

09:نجاح بن عفیر  

18:نفزة

02:لسالمنوح علیھ ا
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:ـھ

09:ھشام المؤید

07:ھشام بن عبد الملك

:و

58:ولیم جویس

:ي

08:یحي بن قاسم اإلدریسي 

13:یحي بن الناصر الموحدي

10:یحي بن علي بن حمود 

06:یزید بن معاویة األموي 

10،11،21:یوسف بن تشفین 

12،13:منؤیوسف بن عبد الم

11:یوسف بن مخلوف
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فھرس األماكــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

:أ

04:أبیال

62،74:أجدیر

89:أباباأدیس

05،16،23،25،30،39،40،43،45،46،47،49،50،51،52،53،54،55:إسبانیا
،57،58،60،61،62،63،62،66،70،77،78،80،82،83،85،86،87،88،89،

90،93،93،94،95،98،99،102،103،104

10،11،13،14:شبیلیةإ

17،18،50،70،71:أصیلة

54:أغادیر

15:أفراك

04،06،19:إفریقیة

16،49،64:إفریقیا

53،98:إفني

59:إقلیم الشاویة

16،26،58:أمریكا

14:األرغون

05،08:اإلسكندریة

33:األطلس الكبیر

66،81،100:األلمان

06،07،08،09،10،11،13،14،15،20،27،80:األندلس

16:البرازیل

12،16،17،30،37،38،40،41،43،100:البرتغال
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65:البیبان

38،43:الجدیدة

89،91،101:الجزر الجعفریة

30،39،45،53،59،61،83:الجزائر

09،10،15،60،635،102:الجزیرة الخضراء

62،63:الحسیمة

54:الداخلة

54،59،60:الدار البیضاء 

44:نیماركاالد

04،60،88،90:الرباط

27،45،51:الزاب الغربي

53،54:اءالساقیة الحمر

37:السودان العربي

53:السودان

44:السوید

59:السنغال

53،54:الصحراء الغربیة

58،69:الصویرة

04،37،50،54،60،64،69،70،71،72،74:العرائش

80:الغابون

72،74:الفنیدق

07،08:الفیوم

79:القاھرة
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05،24:القسطنطینیة

17:القصر الصغیر

17،54،60،71،73:القصر الكبیر 

54:الكونغو

10،21:المریة

:األقصىالمغرب
2،3،4،5،6،7،8،9،11،12،13،14،15،16،17،18،19،20،22،24،25،26،

29،30،33،37،38،40،41،42،44،45،46،49،50،51،54،55،56،57،58،
59،60،61،62،63،64،65،69،70،73،74،75،76،79،80،88،89،90،91،
92،95،96،98،99،101،102

08،09:المغرب األوسط

18،63:الناظور

61:الھند الصینیة

44،80:الوالیات المتحدة األمریكیة

30،37،40،41،49،50،52،55،59،61،101،102،103،104:إنجلترا

24،30،40،43،45،97،103:أوروبا

:ب

65،80،81:باریس

15:بجایة

17:برشلونة

43،41،57بریطانیة،

90:بغداد

11:بطلیموس

19:بونة

18:النكوربلد
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51:بلدة بلیونش

65:كونبني در

:ت

72،74تازرووت 

72:تاكزارت

74:تامسنت

63:ریستتف

02،03،07،08،24،37،38،40،41،42،47،50،51،52،61،62،72،73:تطوان
،74،75،79،80،81،82،87

17:تطوان الجدیدة

21،25،27:تلمسان

04،14،15،58،92:تونس

:ث

13،40:سدقاغرث

:ج

32:برانس الجبال 

74ل بوھاشم،بج

: جبل طارق
02،03،05،15،17،38،41،44،77،86،88،92،93،96،98،99،100،101،
102،103،104

02،15،101:جبل موسي 

94:جزر البلیار

97:جزر كناریاس

56،99:جزر ملویة

99،100:جزیرة البوران
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99،101،102:جزیرة المعدنوس

99:جزیرة النكور

99،100،102:جزیرة بادس

45:جزر كبدالة

45:جزیرة بریجیل

100:جزیرة سان أنتونیو

62:جزیرة الرینیو

13،98:جنوة

14:األندلسیةجیان 

:ح

56:حجر بادس

:د

06،07:دمشق

:ر

26:رأس الرجاء الصالح

100:المذاري الثالث رأس

04،19:روسادیر

:س

50:سانتاكروز

،02،03،04،05،06،07،08،09،10،11،12،13،14،15،16،17،19،20:سبتة
21،24،25،28،29،37،38،39،40،41،42،43،44،45،46،47،49،50،51،
52،53،54،56،59،64،68،70،72،74،75،76،77،80،81،82،85،86،86،
87،88،89،90،91،92،93،94،95،96،97،98،99،100،101،102

12:سال

12:الجدیدةسال
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24:سیدرونة اإلسبانیة

:ش

10:شرسیش

96:شقندة 

13:شنترین

:ص

100:صقلیة

:غ

11،15،16،17،24،25،26،27،30،31:غرناطة

21،22،25،27،28،31:غساسة

59:غینیا

:ط

15،19،77:طرابلس

61:طرفایة

04،05،06،07،08،09،10،11،15،16،17،37،41،42،45،49،50،57:طنجة
،58،60،61،64،68،69،70،71،76،81،85،101،102

04:طنجیس

:ف

04،08،09،15،16،22،27،31،33،51،54،59،60،61،62:فاس

45،53،54،56،57،58،59،60،61،63،64،76،77،80:فرنسا

79:فلسطین

100:فلورنسا

21:فكیك

24:فینا
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:ق

04،19:قرطاجة

06،09،10،11،12،14:قرطبة

13،14،15قشتالة،

16:قصر مصمودة

21،31،32:قلعة تازوطا

08:قلعة حجر النسر

22،33،34:قلعیة

05:قیصریة

:ل

13،24:لشبونة

04:لیكسوس

77:لندن

89،90:لیبیا

:م

29،38:انمازاغ

10،100:مالقا 

76،80،86،87،88،92،94:مدرید

72:مدشر اللوزیین

61:مدقشقر

103:مدینة اللینیا

12،13،14،33:مراكش

06،08،19،59،62،79:مصر

36،60:مكناس
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،04،09،18،20،21،22،24،25،27،28،29،30،31،32،33،34،35،36:ملیلة
40،44،45،46،47،49،52،53،54،56،59،60،61،62،63،64،66،67،74،
76،77،78،80،82،83،85،86،87،88،89،90،91،92،93،94،95،96،97،
99،100،101،102

22:مورتیل األندلسیة

54:موریطانیا

04:موریطانیا الطنجیة

90،93:موسكو

:ن

20،60،99:نھر ملویة

:و

12:إشبیلیةىواد

58:إفنيىواد

53،54،98:الذھبى واد

17:وادى المخازن

96:مرتیل ىواد

11:منىوادى 

93:وشیطن

54،59:وجدة

21،43:وھران
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فھرس الموضوعات

كلمة شكر

اإلھداء

مقدمة

01اإلسبانياالحتاللنبذة تاریخیة عن مدینتي سبتة و ملیلة قبل : الفصل األول

مدینة سبتة: القسم األول 

02تعریف بالمدینة: المبحث األول

04تاریخ مدینة سبتة قبل اإلسالم: المبحث الثاني

06الفتح اإلسالمي إلى االحتالل البرتغاليالمدینة من : المبحث الثالث

07سبتة في عھد الخالفة األمویة)1

08سبتة في عھد األدارسة)2

08التدخل األموي في سبتة)3

09عھد الحموديالسبتة في )4

10عھد المرابطيالسبتة في )5

12سبتة في العھد الموحدي)6

14سبتة في العھد المریني)7

16البرتغالي للمدینةاالحتالل : الرابعالمبحث

مدینة ملیلة: القسم الثاني

18التعریف بالمدینة: المبحث األول

19تاریخ مدینة ملیلة قبل الفتح اإلسالمي:المبحث الثاني

20ملیلة في العھد اإلسالمي:الثالثالمبحث
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ات المغربیة العالقأثره على ملیلة واالحتالل اإلسباني لسبتة و: الفصل الثاني
185923-1497ما بین اإلسبانیة

25االحتالل اإلسباني لمدینتي سبتة وملیلة:المبحث األول

25احتالل ملیلة )1

28سبتة تحت الحكم اإلسباني)2

30المقاومة الشعبیة والرسمیة لالحتالل : المبحث الثاني

31المقاومة بملیلة)1

32مسیرة مرابط أكزنائي-

34براجسیاسة ھدم األ-

35حصار األبراجسیاسة -

35ملیلة في عھد المولى محمد بن عبد هللا-

37المقاومة بسبتة)2

40السیاسة المغربیة العامة حول االحتالل اإلسباني للمدینتین:المبحث الثالث 

40التقارب المغربي اإلنجلیزي )1

43االتفاقیات المغربیة اإلسبانیة )2

46الوطنیةعالقة السلطة بالحركة )3

إلى استقالل المغربوضعیة سبتة وملیلة من حرب تطوان :الفصل الثالث
195648-1860األقصى  

49مرحلة التفوق اإلسباني : المبحث األول

49حرب تطوان )1

51ناتداعیات حرب تطو-

53التوسعات اإلسبانیة خارج المدینتین)2

55الحمایة القنصلیة واألطماع األوربیة )3
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195659- 1912وضعیة سبتة وملیلة تحت الحمایة :المبحث الثاني

59الحمایة )1

62مقاومة عبد الكریم الخطابي بناحیة ملیلة )2

62النشأة وظروفھا)أ

63الحرب ضد إسبانیا )ب

66وقرار الخطابيملیلة المنھارة) ج

68المقاومة المسلحة بناحیة سبتة )3

68مقاومة أحمد الریسوني-

68وبدایة مقاومتھحیاتھ)أ

70خالفھ مع اإلسبان)ب

71مقاومتھ  ) ج

76ع الفرنسي اإلسباني حول سبتة وملیلةالتناز)4

79حلة النضال السیاسي رم)5

82خالل الحكم الفرنكاويةوضعیة المغاربة داخل سبتة وملیل)6

84طبیعة العالقات المغربیة اإلسبانیة بعد االستقالل : الفصل الرابع

85موقف المغرب األقصى من استرجاع حقوقھ بعد االستقالل:المبحث األول

85األمم المتحدةلدىمطالبة المغرب بأجزائھ المغتصبة )1

89المغربیةمن المطالبموقف بعض الدول والمنظمات )2

92العربیة والدولیةموقف الصحافة )3

94في الوقت الراھن وضعیة المدینتین : المبحث الثاني

94الحكم الذاتي والموقف المغرب منھ)1

96وضعیة المدینتین بالسوق األوربیة المشتركة)2
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98مشروع الربط القار بین المغرب وإسبانیا)3

99المستعمرة من طرف اإلسبانبقیة األقالیم: المبحث الثالث

99جزر ملویة )1

99جزیرة النكور)2

100جزیرة بادس)3

100جزیرة البوران)4

101"لیلى"أوةأو التورجزیرة المعدنوس)5

103النزاع اإلسباني اإلنجلیزي  حول جبل طارق)6

خاتمة

المالحق

111الصور-

115المعاھدات-

124الخرائط-

129العربیةوالمراجع المصادر-

134المصادر والمراجع األجنبیة-

135فھرس األعالم-

149فھرس األماكن-

571جدول األقالیم المستعمرة في العالم-

164فھرس الموضوعات-




