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سجناء حرب الريف من خالل وثائق إسبانية
Rif War Prisoners Through Spanish Documents
، العديد من الضحايا ما بني قتيل وجريح ومعطوب،1927-1921  يف الفرتة،خلفت حرب الريف التي دارت رحاها بشامل املغرب

 وإذا كان الباحثون اإلســبان قد اهتموا بقضيــة مواطنيهم الذين.كــا خلفــت العديد مــن األرسى من الجان َبني املتحاربَــن

 تهدف.بأي دراسات باستثناء بعض اإلشارات املتفرقة
 فإن األرسى املغاربة مل يحظوا،أرستهم حركة املقاومة املغربية
ّ
 من خالل الرتكيز،هذه الدراســة إىل تســليط الضوء عىل قضية األرسى املغاربة الذين وقعوا يف قبضة الجيش اإلسباين

 إضافة إىل موقــف األمري محمد بن عبــد الكريم الخطايب من،عــى الفضاءات الســجنية وظروف الســجن وأنواع الســجناء

 املحفوظة يف األرشيف، وقد اعتمدت الدراسة مجموعة من وثائق املندوبية السامية إلسبانيا باملغرب.مســألة األرسى

. ومقره مدينة ألكاال دي هيناريس،العام لإلدارة اإلسبانية

. سجون إسبانية، سجناء، محمد بن عبد الكريم الخطايب، حرب الريف، منطقة الحامية اإلسبانية بشامل املغرب:كلامت مفتاحية

The Rif War, which raged in northern Morocco between 1921 and 1927, left many killed and wounded, with many
prisoners taken by both sides. While Spanish researchers were concerned with the issue of their citizens captured
by the Moroccan resistance movement, Moroccan prisoners, save a few sporadic references, have not been the
subject of studies. This contribution aims to shed light on the Moroccan POWs who had fallen into the hands of
the Spanish army, with a focus on prison spaces, prison conditions, and types of prisoners, as well as political
and military leader Mohamed ibn Abdelkrim El-Khattabi 's stance on the issue of prisoners. It draws upon a
collection of documents of the High Commission of Spain in Morocco that are preserved in the General Archives
of the Spanish Administration, located in Alcalá de Henares.
Keywords: Spanish Protectorate in Northern Morocco, Rif War, Mohamed ibn Abdelkrim El-Khattabi,
Prisoners, Spanish Prisons.
. املغرب، تطوان،* أستاذ التاريخ والجغرافيا بثانوية ابن زهر
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مق ّدمة
يغلب االعتقاد بأن حرب الريف " ُق ِت َلت بح ًثا" ،وأن جميع ،أو عىل األقل أكرث ،جوانبها ُح ِّللت و ُف ِّصلت و ُدرست بما فيه الكفاية،

ثمة مواضيع فرعية كثرية ،وذات أهمية ،ما تزال يف حاجة إىل تعميق
كما هو شأن مواضيع حساسة كثرية يف تاريخ املغرب املعارص .لكن ّ
البحث بالنظر إىل ما تمثله يف حد ذاتها ،أو بالتداخل مع تيمات أخرى ،ومن أبرزها املواضيع ذات الصلة بالسجناء واألرسى.

كثريا من الضحايا ما بني قتىل وجرحى ومعطوبني وأرسى تضيع سنوات أعمارهم خلف جدران السجون
ُتخ ِّلف الحروب
ً

واملعتقالت .وال تم ّثل حرب الريف استثناء لهذه القاعدة ،فعىل الرغم من أن كثريين كتبوا عن هذه الحرب إىل درجة أصبحنا نتوهم أن
كل تفاصيلها صارت معروفة ومدروسة ،فإن هناك قضايا أخرى ال تزال يف حاجة إىل وقفات ،ومنها قضية سجناء هذه الحرب األليمة.

وما يستوجب التنبيه إليه بادئ ذي بدء هو أن مصائر السجناء اإلسبان الذين وقعوا يف قبضة املجاهدين ،بعد معركة أنوال واملعارك

التي تلتها ،حظيت باهتمام الصحافيني واملؤرخني اإلسبان؛ منهم لويس دي أوتيثا  Luis de Oteyzaالذي حل بالريف عام ،1922

ّ
واطلع مبارشة عىل أحوال األرسى اإلسبان ،وكانت له لقاءات مع األمري محمد بن عبد الكريم الخطايب .وقد نرش مالحظاته عىل صفحات
مصدرا ال غنى عنه للمهتمني باملوضوع(((.
جريدة الحرية  ،La Libertadثم ُج ِم َعت يف كتاب عنوانه عبد الكريم واألرسى ،وصار
ً

القيمة التي تناولت قضية األرسى نذكر الدراسة التي نرشها الباحث خويس ماريا مارين أريك José María Marín Arce -
ومن الدراسات ّ

وعنوانها" :حكومة التحالف الليربايل وقضية تحرير األرسى من قبضة عبد الكريم"((( ،ودراسة الباحث خافيري رومريو دي ال ماطا

 Javier Ramiro de la Mataوعنوانها" :األرسى اإلسبان املعتقلون عند عبد الكريم ،إرث معركة أنوال"(((.

وممن اهتم بهذه القضية من املؤرخني املغاربة :أبو العباس أحمد سكريج يف كتابه :الظل الوريف يف محاربة الريف((( ،وأحمد

البوعيايش مؤلف كتاب حرب الريف التحريرية ومراحل النضال ،وغريهما ممن سعوا إىل تربئة املقاومة من التهم التي ُأ ِ
لصقَت بها،

وال سيما سوء معاملة األرسى اإلسبان .أما قضية السجناء املغاربة الذين وقعوا يف قبضة القوات اإلسبانية ،فلم َ
تحظ باهتمام مماثل.

استندت فيها إىل ما أمكن الحصول عليه من مادة وثائقية إىل لفت االهتمام إىل هذه
يف هذا الصدد ،تهدف هذه املساهمة التي
ُ

ً
الفئة التي أغفلها البحث التاريخي ،وإبراز بعض جوانب معاناة السجناء املغاربة الذين قضوا سنوات
طوال خلف جدران املعتقالت

وسجون االستعمار اإلسباين ،وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية :ما السجون التي ُأ ِ
ودع فيها سجناء حرب الريف؟ ومن كان

يرشف عليها؟ وما الظروف التي عاشها أولئك السجناء؟ وما مصريهم؟ وما أصناف السجناء؟ وما انتماؤهم القبيل؟

Luis de Oteyza, Abd-el-Krim y los prisioneros (Melilla: Consejería de Cultura, Servicio de Publicaciones, 2000).
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2
José María Marín Arce, "El Gobierno de la Concentración Liberalel rescate de prisioneros en poder de Abd-El-Krim, Espacio, tiempo y
forma," Serie V, Historia contemporánea (1988).
3
Javier Ramiro de la Mata, "Los prisioneros españoles cautivos de Abd-el-Krim: un legado del desastre de Annual," Anales de Historia
Contemporánea, no. 18 (2002).

4

أحمد السكريج ،الظل الوريف يف محاربة الريف ،دراسة وتحقيق رشيد يشويت (الرباط :املعهد الجامعي للبحث العلمي.)2010 ،

172

صوصنو قئاثو

سجناء حرب الريف من خالل وثائق إسبانية

صورة ملغاربة يف سجن فيكتوريا غراندي بمدينة مليلية

أولً  :ملحة عن املعتقالت اإلسبانية بشامل املغرب وموقف الخطايب
من قضية السجناء املغاربة
 .1املصادر املعتمدة
حاول الباحثون الذين اهتموا بحرب الريف توثيق مختلف أطوار هذه الحرب وأحداثها واإلحاطة بمختلف جوانبها ،غري أنهم

أهملوا موضوع السجناء الذين وقعوا يف قبضة القوات اإلسبانية ،باستثناء إشارة يتيمة وردت يف كتاب حرب الريف التحريرية ،ألحمد
البوعيايش((( ،كما أهملوا موضوع السجون التي أقامتها السلطات اإلسبانية يف مدينتي سبتة ومليلية والجزر.

ومن أجل إماطة اللثام عن هذا املوضوع ،كان ال بد من االعتماد عىل عينة من وثائق األرشيف اإلسباين ،املحفوظة باألرشيف

عرثت فيه عىل بعض الوثائق التي تساعد يف تسليط الضوء عىل بعض
اإلداري العام يف ألكاال دي هيناريس  ،(((Alcalá de Henaresوقد
ُ
جوانب املوضوع.

5

أحمد البوعيايش ،حرب الريف التحريرية ،ج ( 2د .م :منشورات عبد السالم جسوس وسوشربيس ،د .ت) ،ص .112

Archivo General de la adminstracion, Alcala de Henares, Espana.
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توجد هذه الوثائق ضمن املحفظة رقم  633/81من ربائد املندوبية السامية إلسبانيا ،املحفوظة باألرشيف اإلداري العام املذكور؛

وهي كاآليت:

 .أقوائم بأسماء سجناء سجن الباشا بتطوان ،انتقينا منها الئح َتني تتضمنان قائمة بأسماء السجناء املُحتجزين فيه ،وص َّنفنا

السجناء فئات :الفئة األوىل تحمل تاريخ  6حزيران /يونيو  ،1927والفئة الثانية تحمل تاريخ  17آب /أغسطس من العام نفسه،
التاريخني.
ولكل منهما ملحق يضم أسماء النساء املوجودات يف السجن نفسه يف كال
َ

.بوثائق عن أوضاع مجموعة من السجناء يعود تاريخها إىل عام .1928
نسبيا ،عن عدد من السجناء وطلبات العفو وأسباب عدم إطالق رساح السجناء ،ويعود تاريخها إىل عام .1931
.جتقارير مفصلةً ،

تخص سجي َنني قضيا مدة طويلة يف سجن الباشا.
املفصلة
تضم محارض االعتقال وبعض البيانات
مفصلة
ّ
ّ
 .دملفات ّ
ّ

 .هتقرير عسكري إسباين يتناول وضع الجنود اإلسبان والفرنسيني والسنغاليني األرسى لدى املقاومة.

 .ومرشوع اتفاق قدمته السلطات االستعمارية لتحقيق السلم مع األمري محمد بن عبد الكريم الخطايب.

 .2ملحة تاريخية عن املعتقالت اإلسبانية باملغرب

احتلت إسبانيا الجزر الجعفرية عام  ،1848يف سياق الضغط االستعماري األورويب عىل املغرب الذي كان تلقى للتو هزيمة قاسية

أمام القوات الفرنسية يف معركة إيسيل يف آب /أغسطس  .1844وكان ضمن الحملة العسكرية ،التي قادها الجرنال سريانو ،(((Serrano

مجموعة من السجناء الذين ُك ِّلفوا ببناء الثكنات العسكرية والتحصينات ،إضافة إىل بنايات يف جزيرة إيزابيال الثانية ،Isabella Segunda

خُ صصت إليواء الجنود ،وأخرى إليواء السجناء ليظهر بذلك معتقل الجزر الجعفرية(((.

وقد خُ ّصص هذا املعتقل يف البداية لعتاة املجرمني ،لكن االضطرابات التي عرفتها إسبانيا يف أثناء الحروب الكارلية((( وفرتة

(((1
حولته
الجمهورية األوىل  ،وكذا صعود التيارات االشرتاكية بمختلف توجهاتها ،إضافة إىل اندالع حروب االستقالل يف كوبا والفلبنيّ ،

إىل معتقل خاص بالسجناء السياسيني ،وقىض فيه بعضهم سنوات طويلة.

ومع اندالع معارك عام  ،((1(1909التي قامت بناء عىل رغبة اإلسبان يف ضم املناطق الغنية باملعادن بالريف الرشقي وربطها بميناء

مليلية بوساطة السكة الحديدية ،أصبحت إسبانيا تحوي العديد من السجون واملعتقالت ،من بينها سجن الهاشو بمدينة سبتة ،وسجن

فيكتوريا غراندي بمدينة مليلية ،إضافة إىل معتقل الجزر الجعفرية.

وبعد فرض الحماية اإلسبانية عىل شمال املغرب ،استغ َّلت السلطات االستعمارية السجون املوجودة يف املغرب قبل فرض الحماية،

وخصوصا ممن وقعوا يف األرس يف
كسجن الباشا بتطوان عىل سبيل املثال ،الحتجاز األعداد املتزايدة من سجناء الحق العام واملقاومني،
ً
أثناء معارك حرب الريف ،أو من س َّلموا أنفسهم بعد انتهاء العمليات القتالية.
7

سيايس وجرنال عسكري إسباين ،قاد عام  1848حملة عسكرية الحتالل الجزر الجعفرية ،وشغل مناصب رفيعة يف الدولة اإلسبانية.

9

سلسلة من الحروب األهلية التي عرفتها إسبانيا ،خالل القرن التاسع عرش ،سببها مطالبة كارلوس دي بوربون وأبنائه بعرش إسبانيا.

Carlos Esquembri Hinojo, "Las Islas Chafarinas, Desde 1848 Hasta Finales Del Siglo XIX," Aldaba, UNED de Melilla, no. 37 (2013), p.213.

 10مرحلة مضطربة من تاريخ إسبانيا امتدت منذ تنازل امللك أماديو عن العرش عام  1873إىل انقالب الجرنال كامبوس عام .1874

 11مجموعة من املواجهات املسلحة التي وقعت عام  1909وبداية عام  1910بني الجيش اإلسباين وقبائل قلعية بقيادة الرشيف محمد أمزيان.

174

8

صوصنو قئاثو

سجناء حرب الريف من خالل وثائق إسبانية

 .3موقف األمري محمد بن عبد الكريم الخطايب من قضية السجناء املغاربة
دفع الضغط الشعبي اإلسباين ،املطالب بتحرير السجناء الذين وقعوا يف قبضة املقاومني ،السلطات اإلسبانية إىل الدخول يف

مفاوضات طويلة مع األمري محمد بن عبد الكريم الخطايب .وقام كل من محمد إدريس بن سعيد( ،((1ومنظمة الصليب األحمر ،بدور
الوسيط خالل هذه املفاوضات التي استمرت
شهورا ،وتوقفت عدة مرات قبل أن ينجح الطرفان يف التوصل إىل اتفاق(.((1
ً

يف هذا السياق ،ومن خالل االطالع عىل تقرير عسكري إسباين يتناول حالة األرسى اإلسبان والفرنسيني والسنغاليني الذين

كانوا يف قبضة املقاومني عام  ،((1(1926وكذلك عىل نص مرشوع الصلح املقرتح عىل األمري محمد بن عبد الكريم الخطايب( ،((1يمكن أن

نستنتج ما ييل:

أرص األمري محمد بن عبد الكريم الخطايب عىل إطالق رساح
ӵكانت قضية السجناء املغاربة مطروحة عىل طاولة املفاوضات ،فقد َّ

جميع السجناء املغاربة املوجودين يف قبضة السلطات اإلسبانية ،يف حني اقرتح اإلسبان إطالق رساح السجناء املنتمني إىل قبيلة بني
ً
معتقل ،لم يكن يف إمكاننا التأكد من انتمائهم إىل القبيلة
ورياغل فقط؛ األمر الذي رفضه الخطايب قبل االتفاق عىل إطالق رساح 92
السالفة الذكر(.((1

ӵقضية األرسى تخضع ملزاج الرأي العام اإلسباين؛ إذ بعد إطالق رساح أرسى معركة أنوال ،تالىش االهتمام بموضوع األرسى عىل

فصل
الرغم من تزايد أعدادهم ،ومن ثم أصبح يف قبضة املقاومني سجناء من جنسيات مختلفة :إسبان ،وفرنسيون ،وسنغاليون .وقد َّ
أي مفاوضات أو محاوالت إلطالق رساحهم .وقد اقرتحت
تقرير عسكري إسباين بإسهاب "أوضاعهم املزرية" من دون أن يشري إىل ّ

أي إشارة إىل قضية السجناء ،أو إمكانية تبادل
السلطات اإلسبانية عىل ابن عبد الكريم اتفا ًقا لتحقيق "السلم" ،إال أنه لم يتضمن ّ
األرسى ،أو اتخاذ إجراءات للتخفيف من معاناتهم(.((1

ثان ًيا :السجون
 .1السجون واملعتقالت
وضعت السلطات اإلسبانية املقاومني املغاربة الذين ُأ ِسوا ،خالل معارك حرب الريف التحريرية ،يف سجون عدة ،من بينها:
ӵمعتقل الجزر الجعفريةُ :أ ِّسس عام  1848الحتضان عتاة املجرمني ،كما اح ُت ِج َز فيه املنفيون من كوبا والفلبني وكذا الشيوعيون

ضم السجن العديد من املغاربة الذين شاركوا إىل جانب الرشيف محمد أمزيان يف معارك التصدي
اإلسبان .وانطال ًقا من عام َّ ،1909
 12أحد موظفي املخزن ،عمل يف دار النيابة السعيدة (وزارة الخارجية) ،وتوىل مناصب أخرى ،كما أدى دور الوسيط بني اإلسبان والخطايب يف قضية األرسى.

André Durant, Histoire du Comité International de la Croix-Rouge, tome 2 (Genève: Institut Henry-Dunant, 1978), p. 196.

13

 14تقرير عن أوضاع األرسى اإلسبان ،أرسله قائد القوات اإلسبانية يف مليلية إلدارة املغرب وشؤون املستعمرات بتاريخ  ،1926/7/5ينظر:

Archivo General de la Administración, Sección Africa, Caja M9.

15 Bases con arreglo a las cuales podría admitirse en principio trataro ficiosamente con sid Mohamed ben Abdelkrim el Jattabi acerca de la
paz, Archivo General de la Administración, Sección Africa, Caja M9.
Durant, p. 197.

 17تقرير عن أوضاع األرسى اإلسبان:

16

Archivo General de la Administración, Sección Africa, Caja M9.
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للغزو االستعماري اإلسباين ،كما اح ُت ِج َز به خالل حرب الريف التحريرية العديد من النساء واألطفال من قبيلة بني سعيد الريفية ُأ ِخذوا

رهائن إلجبار القبيلة عىل االستسالم(.((1

ӵسجن فيكتوريا غراندي :عبارة عن حصن تاريخي بمدينة مليليةُ ،ح ِّول إىل سجن الحتجاز أرسى القوات اإلسبانية خالل مواجهات

عامي  1893و ،1909وحرب الريف التحريرية (.)1927-1921

ӵسجن الهاشوُ :ب ِن َي عام  1886بجبل الهاشو بمدينة سبتة املحتلة ،واحتضن يف أول األمر املعتقلني السياسيني واالنفصاليني
الكوبيني والفلبينيني ،ويف مرحلة الحقة آوى املئات من املغاربة الذين ُأ ِسوا خالل حرب الريف .وعىل الرغم من أن طاقة السجن

االستيعابية كانت يف حدود ثالثمئة سجني ،فإن العدد خالل تلك الفرتة تجاوز سبعمئة سجني( .((1وعقب نهاية الحرب األهلية اإلسبانية

ضم نحو ثالثة آالف شخص.
(ُ ،)1939-1936ح ِّول السجن واملنطقة املحيطة به إىل معسكر اعتقال ّ

ضم العديد من البنايات املخزنية ،أهمها قرص الخليفة .والسجن
ӵسجن الباشا :سجن قديم ُبني قبل الحماية ،يقع ضمن مجمع ّ

بناء مؤ َّلف من ثالثة طوابقَّ ،
وظفه اإلسبان الحتضان امل َّتهمني واملدانني ممن شاركوا يف حرب الريف ،سواء من حمل السالح ضد
اإلسبان أو أسهم يف تموين املقاومة وتسليحها .وقد ُه ِدم السجن خالل خمسينيات القرن املايض ،وح َّلت محله بناية تابعة للهالل

األحمر املغريب.

 .2إدارة السجون
كانت سجون املنطقة الخليفية تابعة ملندوبية الشؤون األهلية (نيابة األمور الوطنية) .وقبل تأسيس هذه املندوبية عام  ،1927كان

هناك جهاز آخر يقوم باملهمات نفسها؛ إذ يراقب املواطنني ويخضعهم لنظام الحماية ،وهو جهاز املراقبة العسكرية الذي كان يرشف
عىل السجون ،أما السجون املوجودة يف سبتة ومليلية والجزر الجعفرية ،فكانت تابعة لوزارة الحرب اإلسبانية ،ويديرها عسكريون
وأ ِ
إسبان( .((2وقد جرى تكليف عدد من النسوة لإلرشاف عىل سجن اإلناثُ ،
طلق عليهن لقب "العريفة" ،كما ورد يف أحد أعداد
الجريدة الرسمية(.((2

 .3ظروف السجن
معبة ،جاء
يف الجزء الثاين من كتاب ،حرب الريف التحريرية ومراحل النضال ،ألحمد البوعيايش ،وردت إشارة وجيزة ولكنها ِّ

نصب عىل أجساد األعمام،
فيها" :بينما نحن حول الدار نتلظى بعذاب الضمري ،الذي كانت وطأته أشد من وطأة العذاب بالسياط املُ ّ
ركضا عىل خيولهم قاصدين إىل دارنا ،فهرع أيب إليهم واختىل به ضابط الصف،
فإذا بضابط الصف مع خمسة أنفار من حراسه يركضون ً

حد ينطبق وصف املجزرة البرشية املخيف عىل سجون
وبعد برهة أخذوا أخانا األكرب يوسف وذهبوا به إىل املجزرة البرشية"( .((2فإىل أي ّ

االستعمار اإلسباين؟

Carlos Esquembri Hinojo, "Las Islas Chafarinas durante el siglo XX," p. 25.

 19لوائح بأسماء السجناء املغاربة املعتقلني بسجن الهاشو عام  ،1927ينظر:
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Archivo General de la Administración, Sección Africa, Caja 81/633.
Hinojo, "Las Islas Chafarinas durante el siglo XX," p.14.
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Boletín Oficial de la Zona de Influencia Española en Marruecos, Año I, Núm. 6, Madrid 25/6/1913, p. 11.
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 22البوعيايش ،ص .112
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ال شك يف أنها إشارة مهمة ،ولعل الوثائق التي ُك ِشفَت ُتسهم يف إلقاء مزيد من الضوء عىل بعض جوانب االعتقال خالل فرتة

العرشينيات ،وتسهم يف تكوين صورة عامة عن سجناء تلك الفرتة ،وبخاصة سجناء حرب الريف.

وتفصح هذه الوثائق ً
مثل عن التغذية السيئة التي كانت سمة مالزمة للسجون اإلسبانية( ،((2سواء تلك التي ُأقيمت قبل الحماية
يف مدينتي سبتة ومليلية والجزر املحتلة ،أو السجون واملعتقالت التي ُأقيمت بعد ذلك .فبحسب املقاوم محمد بن عبد القادر الشتويك،

قدم للسجناء ورداءته حتى حصول املغرب عىل استقالله عام  .((2(1956ولعل أهم ما تشري إليه هذه الوثائق
استمرت مسألة قلة الطعام املُ َّ
أرضارا صحية
ماديا إىل استهالك حصص الطعام الرديء الذي ألحق
هو أنه كان عىل السجناء أداء تكاليف اإلقامة ،واضطر العاجزون ًّ
ً
بالعديد منهم(.((2

يف السياق ذاته ،تكشف الوثائق عن خاصية أخرى للسجون االستعمارية اإلسبانية تتم ّثل يف االكتظاظ؛ فقد كان عىل هذا
الفضاء ،الذي ُأ ِ
نشئ يف األصل إليواء عدد محدود من السجناء ،استقبال العرشات ممن س َّلموا أنفسهم ،وال سيما يف السنوات األخرية

من الحرب ،أو أولئك الذين َّ
تمكنت منهم القوات اإلسبانية يف أثناء املواجهات العسكرية أو بعدها ،ليضافوا إىل العرشات من معتقيل
الحق العام .ويبدو أن عد ًدا من سجناء الحرب ِجيء بهم من مدن أخرى؛ نتيجة الكتظاظ السجون.

وقد كان
لظاهرت االكتظاظ وسوء التغذية نتائج وخيمة؛ إذ وقعت وفيات( ((2بني صفوف السجناء؛ ما أدى إىل توتر األجواء داخل
َ

املؤسسات السجنية .ويشري عدد من هذه الوثائق إىل وقوع حاالت من التمرد وحاالت من العنف املتبادل ،وقد كانت ردود األفعال هذه

ممارسات شائعة بني السجناء(.((2

السجان لسجنائه خضعت ملقاييس محددة ،فقد كان البعض منهم يحظون بمعاملة تفضيلية ،إما
وال بد من تأكيد أن معاملة
ّ

بسبب املكانة االجتماعية ،أو ببساطة ،لتوفرهم عىل إمكانات مادية ِّ
تمكن من تقديم رشاوى للمسؤولني(.((2

ثالثًا :السجناء
 .1أصناف املعتقلني وانتامءاتهم القبلية
لتصنيف السجناء اعتمدت الدراسة عىل قائم َتني تتضمنان أسماء املعتقلني الذين كانوا محتجزين بسجن الباشا ،وذلك بالنظر إىل

التهم املوجهة إليهم:

ӵسجناء الحرب :الذين وقعوا يف قبضة القوات اإلسبانية يف أثناء املواجهات العسكرية ،فاستنا ًدا إىل القائم َتني الل َتني سلف ذكرهما،

ينتمي أغلب هؤالء السجناء إىل قبائل :بني حزمر ،وبني ورياغل ،وبني زروال.

Hinojo, "Las Islas Chafarinas durante el siglo XX," p.19.
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Carlos EsquembriHinojo, "Las Islas Chafarinas durante el siglo XX," p.19.
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 24محمد بن عبد القادر الشتويك ،رحلة السالح والزنازن االنفرادية (الدار البيضاء :منشورات مؤسسة محمد الزرقطوين للثقافة واألبحاث ،)2005 ،ص .89
 26لوائح بأسماء السجناء املغاربة املعتقلني بسجن الهاشو عام  ،1927ينظر:

Archivo General de la Administración, Sección Africa, Caja 81/633.
Ibid.

 28محمد داود ،مخترص تاريخ تطوان ،مراجعة حسناء داود (د .م :منشورات املسارة ،)2008 ،ص .476
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ِ
فضلت تسليم نفسها إىل القوات اإلسبانية من غري تسليم السالح ،وينتمي
املستسلمون من غري تقديم السالح :وهم الفئة التي ّ
ӵ

أغلبهم إىل القبائل املجاورة لتطوان ،وبخاصة بني حزمر ،والحوز ،وأنجرة ،وغمارة.

ӵامل َّتهمون بإخفاء السالح :أي الفئة التي ا ُّت ِهمت بإخفاء السالح قبل االستسالم للقوات اإلسبانية.

تحدد هذه الوثائق بدقة طبيعة هذه القضايا ،ولكن ما يمكن ذكره هو أن كل هؤالء املعتقلني
ӵاملعتقلون بسبب قضايا سياسية :لم ّ

هم من مدينة شفشاون.

ӵامل َّتهمون بتقديم السالح واملواد التموينية إىل "املتمردين" :ينتمي معظمهم إىل قبائل قريبة من تطوان مثل :أنجرة ،وبني

عروس ،وبني مصور ،وبني حسان ،وبني حزمر.

ӵامل َّتهمون بتقديم معلومات حول تحرك الفرق اإلسبانية إىل "املتمردين" :وينتمي معظم هؤالء إىل قبائل محاذية ملدينة تطوان

كذلك ،خاصة قبائل وادراس ،وبني حزمر ،وبني حسان.

ӵاملعتقلون بسبب وجود أحد األقارب أو األصهار يف صفوف "املتمردين" :معظمهن من النساء اللوايت اع ُت ِقلن بهدف إرغام أقاربهن

الفارين عىل االستسالم.
ّ

الجدول ()1
تصنيف السجناء الواردة أسماؤهم يف الالئح َتني بحسب التهم املوجهة إليهم
أنواع السجناء

عددهم يف الوثيقة األوىل

عددهم يف الوثيقة الثانية

سجناء الحرب

51

0

املستسلمون من غري تسليم السالح

10

21

امل َّتهمون بإخفاء السالح

0

43

املعتقَلون بسبب قضايا سياسية

0

9

امل َّتهمون بتقديم السالح واملواد التموينية إىل "املتمردين"

11

3

امل َّتهمون بتقديم معلومات حول تحرك الفرق اإلسبانية إىل
"املتمردين"

1

3

املع َتقلون بسبب وجود أحد األقارب أو األصهار يف صفوف
"املتمردين"

7

5

املجموع

80

84

املصدر :من إعداد الباحث انطال ًقا من قائمة السجناء املحتجزين بسجن الباشا بتاريخ  6حزيران /يونيو ( 1927الالئحة األوىل) ،وقائمة السجناء
املحتجزين بسجن الباشا بتاريخ  17آب /أغسطس ( .1927الالئحة الثانية):
Archivo General de la Administración, SecciónAfrica, Caja 81/633.
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الجدول ()2
تصنيف امل َّتهمني الواردة أسماؤهم يف الالئح َتني بحسب انتمائهم القبيل
َ
املعتقلون
القبائل التي ينتمي إليها
بني حزمر

العدد يف الالئحة األوىل

العدد يف الالئحة الثانية

10

60

17

0

8

0

3

1

5

0

6

6

5

0

1

0

7

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

4

0

0

9

0

4

1

0

72

80

بني ورياغل
بني يدر

بني حسان
األخماس

بني مصور
بني زروال

بني عروس
بني سعيد

بني منصور

بني سلمان
بني خالد

بني زجل
الفحص
أنجرة

شفشاون
وادلو

الحوز

املجموع

املصدر :املرجع نفسه.

 .2السجينات
ٍ
ثمان وعرشين امرأة ،ست منهن سجينات
تتضمن الالئحة األوىل املشار إليها سابقًا ،وتاريخها  6حزيران /يونيو  ،1927أسماء

بفارين :أبناء ،أزواج ،أصهار ،وإما بسبب نقلهن السالح والذخرية ،وإما
بسبب الرسقة والقتل والدعارة ،والبقية إما بسبب قرابتهن العائلية ّ
بسبب تقديم املؤن ورصد تحركات الجيش اإلسباين .وأغلب هؤالء السجينات ينتمني إىل القبائل املجاورة لتطوان ،كالحوز ،وبني حزمر،
وبني حسان ،وواد راس  ...إلخ.

179

  ددعلالا

رياني /يناثلا نوناكوناك

وتتضمن الوثيقة تاريخ اإلفراج عن عدد منهن ،واملدة التي قضتها أولئك النسوة يف املعتقل ،وقد راوحت بني أسبوعني وتسعة
أشهر ،لكن إحدى السجينات اع ُت ِقلت بتهمة نقل السالح ،ومكثت يف السجن مدة تزيد عىل ستة أعوام.

 .3مدة العقوبة السجنية ومصري املعتقلني
تضم معلومات تفصيلية حول سجناء الحق العام وسجناء الحرب املعتقلني
من خالل مقارنة القائم َتني السالف َتني بوثائق أخرى
ّ

بسجن الباشا ،يعود تاريخها إىل عام  ،1931يتبني أن السلطات اإلسبانية أفرجت عن عدد من أرسى الحرب يف مناسبات متعددة ،وال

ألي محاكمة.
أياما أو
أشهرا معدودة ،ولم يخضعوا ّ
سيما يف األعوام  ،1928و ،1930و ،1931بل إن بعضهم لم يمضوا يف السجن إال ً
ً

لكن مصري آخرين ،وهم كرثّ ،
ظل مع ّلقًا بيد بعض قادة القبائل ،أو بعض ضباط الجيش اإلسباين ،نذكر منهم العقيد أوسفالدو كاباث

 Osvaldo Capazالذي شغل منصب مندوب الشؤون األهلية(.((2

ويف املقابل ،لم تكن السلطات اإلسبانية متسامحة عىل اإلطالق مع الجنود املغاربة املنتمني إىل الجيش النظامي ،والذين خدموا

يف الجيش اإلسباين وتعاونوا مع املقاومة ،سواء عرب تهريب السالح أو اإلمداد باملؤن أو املعلومات ،فقد ُع ِرضوا عىل املحكمة العسكرية
عاما(.((3
بتطوان ،وصدرت يف حقهم أحكام بالسجن ملدد راوحت بني  15وً 30

دونه املقاوم محمد بن املختار األنصاري يف كتابه :جوالت يف ذاكرة مقاوم؛ إذ يذكر ما يأيت" :أدخلونا حجرة
ومن املفيد إيراد ما َّ

عتيا،
خاصة ببناية السجن ،وبعد أخذ قسط من الراحة ،خرجنا نتجول يف فضاء السجن ،فالتقينا سجناء طاعنني يف السن أخذ منهم الكرب ًّ

فاتضح لنا أنهم معتقلون منذ ثورة محمد بن عبد الكريم الخطايب يف عرشينيات القرن املايض كمجاهدين أرسى .وملا تعرفوا علينا ،أشاروا

لنا بأن االستعمار الفرنيس جنة باملقارنة مع االستعمار اإلسباين الذي هو بمثابة جحيم وعذاب"(.((3

خامتة
املستثمرة يف هذا البحث ،أن السجون اإلسبانية يف املغرب قديمة ،وشُ ِّي َدت يف البداية الستقبال املجرمني
يتبني ،من خالل الوثائق
َ

واملعارضني االشرتاكيني ذوي امليول الفوضوية والراديكالية ،وكذلك الستقبال االنفصاليني الكوبيني والفلبينيني .لكن بعد فرض الحماية
عىل املغرب واندالع حرب الريف ،تحولت تلك السجون إىل أداة للمراقبة وإنزال العقاب باملواطنني املغاربة ،كما صارت وسيلة لالبتزاز،
مهما ممن مكثوا بني جدرانها لم تكن تربطهم أي عالقة مبارشة بمجريات الحرب.
ً
وخصوصا أن عد ًدا ً

كما نستنتج أن ظروف االعتقال كانت قاسية عىل من حملوا السالح أو أخفوه ،وعىل من تعاونوا مع املقاومني من املج َّندين املغاربة

يف صفوف الجيش اإلسباين.

تعمقًا
ومع أهمية هذه الوثائق وقيمتها التاريخية ،فإن دراسة موضوع السجن والسجناء تتط َّلب
ً
مزيدا من الحفر ،كما تتط َّلب ّ

يستند إىل وثائق إسبانية أكرث عد ًدا وشمولية ،وما تحتويه األرشيفات اإلسبانية قمني بالقيام بهذه الدراسة.
 29عسكري إسباين ،شغل منصب مندوب الشؤون األهلية مرات عدةُ ،أ ِ
عدم عند اندالع الحرب األهلية اإلسبانية عام .1936

 30طلبات العفو التي تقدم بها عدد من الجنود النظاميني السابقني املسجونني يف سجن الباشا بتاريخ نيسان /أبريل  ،1931ينظر:

Archivo General de la Administración, SecciónAfrica, 81/633.

 31محمد بن املختار األنصاري ،جوالت يف ذاكرة مقاوم ،ج ( 1الرباط :دار أيب رقراق ،)2012 ،ص .63
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