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جوانــب مــن الفعــل الدبلومــايس لزعيم ثــورة الريــف التحررية
محمــد بــن عبــد الكريــم الخطايب
Diplomacy Aspects of the Rif Liberation Movement Leader
Muḥammad ibn ʿAbd al-Karīm al-Khaṭṭābī
تتناول هذه الدراســة مساهمة الجوانب الدبلوماسية يف نجاح املرشوع التحرري لزعيم ثورة الريف محمد بن عبد الكريم
م العاملي ،عىل نح ٍ
زعيم
و جعله رم ًزا تحرريًــا عامل ًيا؛ فهو مل يكن
الخطــايب ،وتفســر انتصاراته وتفاعالته مع الــرأي العا ّ
ً
قبَليًا عىل غرار ســائر زعامء حركات املقاومة املغربية ،بل كان رجل دولة يتميز بخربة ودربة دبلوماســيتني تقتضيان وجوب

سري الفعل الدبلومايس يف خ ٍّ
ط موا ٍز للعمل العسكري.

كل من عمل الخطــايب الدبلومايس وعالقاته الخارجية بأهمية بالغة يف مرشوعه التح ّرري ،انطالقًا من إميانه
حظي ّ
وقــد
َ

الكبري بأهمية الدبلوماسية يف التعريف بالقضية الريفية ونجاح مرشوعه التحرري .فقد عمل عىل تكثيف االتصاالت مع عدة
شخصيات عاملية وأطراف دولية؛ لكسب الدعم والتأييد ،وإثارة القضية الريفية يف مختلف العواصم األوروبية.

إضافــ ً
ة إىل ذلك ،تفطَّن الزعيم الريفي إىل الدور الكبري الذي يضطلع به اإلعالم يف العملية الدبلوماســية ،وإىل قدرته
ولحظي مع جمهور عريض ،وإيصال الرســالة الدبلوماســية إىل أكرب عدد من املتلقني؛ ومن مث ّة
ين
عىل تحقيق تواصل آ ٍّ
ٍّ

م وتكوين املواقف املؤيدة .وترجع هذه النظرة العرصية للنضال التي اعتمدها الزعيم
املســاهمة يف توجيه الرأي العا ّ
ّ
واحتك
الريفي إىل مؤهالت وقدرات جعلته ميتلك كاريزما حقيقيةً .فقد اقتحم العمل الســيايس وهو يف ريعان شبابه،

فضل عن تكوينه املتنوع ،ومامرســته وظائف تعليمي ً
ة وقضائيةً ،واشــتغاله
ً
ة بحقائق الحياة السياســية يف بيئته،
مبارش ً

بالصحافة ،واحتكاكه بوسائل اإلعالم.

This paper looks at the diplomatic practices of Muḥammad ibn ʿAbd al-Karīm al-Khaṭṭābī, leader of the Rif
Liberation movement, and how they contributed to the success of his liberation movement. It does so by examining
his victory accounts and his ability to connect with global public opinion, which turned him into an international
liberation symbol. Al-Khaṭṭābī wasn't like any other tribal leader engaged in Moroccan resistance movements,
and was primarily a statesman with experience and an understanding that diplomacy needs to run in parallel with
military action. Al-Khaṭṭābī increased communication with many international figures, and was known to have
contacted governmental and non-governmental organizations, as well as European political parties, especially
leftist ones, informing them of the war on the ground in an attempt to gain their sympathy and support. Fully
aware of the major role played by media in the diplomatic process and its ability to reach wider audiences,
Al-Khaṭṭābī exerted major efforts in befriending Western media circles to clarify the fight waged by the the
people of the Moroccan Rif, and to show that it was principally a liberation movement against colonization. To a
large degree, Al-Khaṭṭābī succeeded in rectifying the image portrayed by Spanish and French colonial authorities
and their propaganda machine.

* باحث يف تاريخ املغرب املعارص ،متخصص بتاريخ املقاومة املغربية وجيش التحرير ،املغرب.
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مقدمة
قبليا عىل شاكلة معارصيه من زعماء حركات املقاومة
لم يكن زعيم ثورة الريف التحررية محمد بن عبد الكريم الخطايب
ً
زعيما ًّ
ٍ
جي ٍد قادر عىل اإلقناع والتأثري ،قائم عىل ٍ
واضح لألوضاع
فهم
املغربية التقليديني فحسب ،بل كان رجل دولة يتميز بفكر دبلومايس ّ
ٍ
وإدراك ملختلف املتغريات الجيوسرتاتيجية،
الداخلية والسياسة الدولية ،وقراءة تحليلية وتمحيصية دقيقة ملجمل األوضاع القائمة،
بأن الفعل الدبلومايس يجب أن يسري يف ٍّ
ً
خط
والسياسية ،والعسكرية.
فضل عن ذلك ،كان يحظى بخربة ودربة دبلوماسية تؤمن ّ

كل الوسائل ،ووظف ّ
فكر دبلومايس نشيط استعمل ّ
كل األساليب (استجوابات ،وبالغات ،ورسائل ،ووفود
موا ٍز للعمل العسكري .إنه ٌ
دبلوماسية ..إلخ) ،واشتغل يف حركية دائمة مع مختلف املنظمات الحكومية وغري الحكومية (عصبة األمم ،والسفراء ،والقناصل،

واألحزاب ..إلخ).

عالو ًة عل ذلك ،كان الخطايب يتحرك يف عديد الربملانات الدولية ،ويستند إىل الدور الكبري الذي يضطلع به اإلعالم يف العملية

ولحظي مع جمهور عريض ،وإيصال الرسالة الدبلوماسية إىل أكرب عدد من املتلقني،
ين
الدبلوماسية ،وإىل قدرته عىل تحقيق تواصل آ ٍّ
ٍّ
سبا ًقا إىل اعتماد فكر دبلومايس
العام وتكوين املواقف املؤ ِّيدة .وبذلك يمكننا القول ّ
ومن ثمة املساهمة يف توجيه الرأي ّ
إن الخطايب كان َّ
عوضا من الدبلوماسية التقليدية التي كانت سائد ًة آنذاك ،والتي كانت تتوجه إىل
جديد أصبح ُيصطلح عليه بـ "الدبلوماسية العامة"ً ،

وقوته؟
جمهور صغري من ص ّناع القرار .فما هي أبرز سمات هذا الفكر الدبلومايس الذي اعتمده الخطايب ومالمحه ومظاهره ّ

العمل الدبلومايس والعالقات الخارجية يف مرشوع الخطايب التحرري
أهمية ً
ً
تجنيها من خالل
بالغة ،بالنظر إىل املكاسب الكبرية التي كان بإمكان القضية الريفية أن
أوىل الخطايب السياسة الخارجية
َ

أن الحرب ليست
العام العاملي ،ومخاطبة القوى الحية يف العالم من شعوب وأحزاب ومنظمات حقوقية .فقد كان يدرك ّ
التوجه إىل الرأي ّ

ً
حد ذاتها ،بل هي وسيلة من أجل التفاوض وتحقيق املكاسب .يقول الزعيم الريفي يف هذا الشأن" :نحن إنما نطلب حقنا يف
غاية يف ّ

بأن جميع األحرار من ّ
كل جنس
الدفاع عن وطننا ،وما نعمله من البارود مع عدونا إنما هو بمنزلة ندائنا عىل رؤوس األشهاد باستغاثتنا ّ

يمكنهم أن ينترصوا لنا ،ويكفُّوا اليد العادية علينا ،لكوننا ال نطالب إال بالحق").(1

أيضا استخدام العقل،
أن التضحية بالدماء ال تكفي وحدها للتفوق عىل القوى االستعمارية؛ إذ يجب ً
لقد تفطن الخطايب إىل ّ

ٍ
يتم النرص فيه من خالل معركة واحدة) .(2وقد حظيت الدبلوماسية ،وخاصة العالقات
وتجنيد املنطق ،واستجماع أنفاس
لكفاح لن ّ
توطيد
الخارجية ،باهتمام بالغ يف هذا املرشوع التحرري؛ سواء من خالل تأكيد امليثاق الوطني الريفي (دستور الجمهورية الريفية)
َ
بأي اتفاقية تنتهك
عالقات الصداقة والتعاون بني الدول ،وعقد اتفاقيات معها عىل أساس املساواة من دون تمييز ،وعدم االعرتاف ّ
شخصيا إىل جانب أخيه امحمد وصهره محمد أزرقان (وزير الخارجية يف الجمهورية
حقوق املغرب ،أو من خالل إرشاف الزعيم الريفي
ًّ

الصحافيني والسياسيني األجانب).(3
ملف السياسة الخارجية واملفاوضات وتدبريه ،ومقابلة
الريفية) بمهمة مراقبة ّ
ِّ
1

أحمد بن العيايش سكريج ،الظل الوريف يف محاربة الريف ،رشيد يشويت (محقق)( ،الرباط :املعهد الجامعي للبحث العلمي ،)2010 ،ص .180

نموذجا  ،"1925 ˗ 1922مجلة أمل ،العدد  ،)1996( 8ص .32
 2بوشتى بوعرسية" ،عالقة محمد بن عبد الكريم الخطايب مع قواد قبائل الريف قائد بني رزين
ً
وخصوصا منهم اإلنكليز واألمريكيني بزيارات للريف وأجروا لقاءات مع املسؤولني الريفيني ،ومع الزعيم محمد بن
عدة صحافيني ورجال سياسة أجانب،
 3قام ّ
ً
ٍ
العام العاملي لهذه الثورة ،ويتعلق األمر عىل الخصوص بفنسون شني
الرأي
إثارة
عىل
عملوا
ة
ثم
ومن
ً،
ة
عديد
تقارير
وأنجزوا
،
خاص
و
نح
عىل
الخطايب
عبد الكريم
ّ
ّ
ّ
نجحا يف إقناع األوساط السياسية األمريكية بالتعاطف مع القضية الريفية؛ مثل السيناتور بيات أندرو
اللذين
Paul
Scott
Mawer
ماور
سكوت
وبول
Vincent
Shean
َ
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ً
حقيقية) .(5فقد
وترجع هذه النظرة العرصية النضالية التي اعتمدها الزعيم الريفي) (4إىل مؤهالت وقدرات جعلته يمتلك كاريزما

مهمات عديد ًة بتوجيه من
اقتحم العمل السيايس وهو يف ريعان شبابه ،واحتك مبارش ًة بحقائق الحياة السياسية يف بيئته ،ذلك أ ّنه أنجز ّ
لتقص أخبار عالقة الجياليل الزرهوين امللقب ببو حمارة باإلسبان ،وذهابه إىل فاس لالطالع ،عن ٍ
كثب،
والده؛ مثل ذهابه إىل مليلية ِّ
حد للسيبة التي كانت تسود البالد ،وتمثيل أبيه يف مفاوضاته مع اإلسبان).(6
عىل موقف املخزن ،ومن أجل وضع ٍّ

ً
إضافة إىل ذلك ،يتميز الرجل بتكوين متنوع فقهي مستمد من دراسته يف القرويني) ،(7وآخر عرصي من خالل ممارسته للوظائف

أن اشتغاله بالصحافة واحتكاكه بوسائل اإلعالم جعاله ذا شخصية تواصلية ُتجيد التعامل مع
التعليمية والقضائية يف مليلية .كما ّ

الصحافيني ،وساعداه عىل االطالع عىل ّ
كل ما يحدث يف أوروبا والعالم من جهة ،والتغلغل يف أعماق العقلية اإلسبانية منذ وقت مبكر
ِّ
ً
طويل ،وأعرف
وإدراك أبعاد السياسة الدولية من جهة أخرى) .(8ويف هذا اإلطار يقول الزعيم الريفي" :إين قد خالطت اإلسبان زم ًنا

مقاصدهم").(9

حظي بها ملف الدبلوماسية والعالقات الخارجية بالنسبة إىل الزعيم الريفي ،تكفي اإلشارة
وللداللة عىل األهمية البالغة التي
َ

متعددة؛ من أبرزها
تهم الريف إىل أطراف
ّ
إىل ّ
أن هذا الزعيم أوكل ّ
مهمة تدبري هذا امللف والتعامل مع القضايا الدبلوماسية التي ُّ
محمد أزرقان وزير الخارجية يف حكومة الجمهورية الريفية الذي عهد إليه بمهمة تدبري العالقات بالسلطات اإلسبانية واإلرشاف

عىل املفاوضات معها).(10

ويرجع سبب َع ِّد الزعيم الريفي أزرقان الرجل الكفء واملالئم لتق ُّلد منصب الشؤون الخارجية يف الحكومة الريفية ،وتكليفه بهذا

امللف الحساس واملعقد ،إىل معرفته الجيدة باللغة اإلسبانية وعالقته الودية باألوساط اإلسبانية لطول اتصاله بهم وتعامله معهم .ويف هذا
يئ ملفاوضات قد تفيض
اإلطار ك َّلفه الخطايب يف أيار /مايو  1921بمهمة مقابلة العقيد موراليس  Moralesبمليلية؛ بهدف بحث إمكان إجرا ّ

إىل إبرام اتفاقية ما .كما أنه توجه إىل باريس يف كانون الثاين /يناير  1922ضمن وفْد من أجل التعريف بالقضية الريفية يف فرنسا ،وشارك
ً
ً
حيوية يف مفاوضات السالم مع إسبانيا يف نيسان /أبريل .1923
مشاركة

 Piat Andrewعن والية مساشوسيت ،ورئيس لجنة الشؤون الخارجية السيناتور بوراش  Borahالذي طالب الحكومة األمريكية ببذل املساعي الحميدة لدى الفرنسيني
إليجاد ٍّ
حل للقضية الريفية ،انظر:

Charles - Robert Ageron, "La presse parisienne devant la guerre du Rif (avril 1925 - mai 1926)," Revue de l'Occident musulman et de la
Méditerranée, vol. 24, no. 24 (1977), p. 9.

 4جرمان عياش ،أصول حرب الريف ،محمد األمني البزاز وعبد العزيز التمسماين خلوق (مرتجمني)( ،الدر البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة ،)1992 ،ص 12؛ ميكل
مارتني ،االستعمار اإلسباين يف املغرب ( ،)1956 ˗ 1860عبد العزيز الوديي (مرتجم)( ،الرباط :التل ،)1988 ،ص .57

 5ولد محمد بن عبد الكريم ببلدة أجدير عام  ،1888أرسله والده إىل فاس العاصمة العلمية للمغرب ليستكمل دراسته بجامعة القرويني .وبعد رجوعه من فاس ،عمل يف
ً
ومكانة متميز ًة لديها؛ ِلما ُعرف عنه من رجاحة العقل ،وسداد الرأي ،والحكمة يف الحل
قاضيا بها .واستطاع أن يكسب حظوة إسبانيا
التعليم ،ويف اإلدارة بمدينة مليلية ،ثم
ً
والعقد ،وهو ما ساعده عىل تكوين وعي متكامل أغنى تجربته الفذة يف بناء حركة تحريرية قائمة عىل أسس متينة ،تستحرض يف أبعادها التجارب السابقة بسلبياتها وإيجابياتها،
تشبعه بمكتسبات الحضارة األوربية ،بخاصة قيم الديمقراطية والحداثة واالنفتاح ،انظر :عبد الله كنون" ،محمد بن عبد الكريم الخطايب" ،مجلة أمل ،العدد 12
إىل جانب ُّ
( ،)1997ص .18
6

محمد العريب املساري ،محمد عبد الكريم الخطايب من القبيلة إىل الوطن (الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،)2012 ،ص .26

7 Pouillon François et al., "pour une insurrection paysanne au Maroc," in Cahiers d'études africaines, vol. 16 ,no. 63 - 64 (1976), p. 636.
8 François et al., p. 635.

 9سكريج ،ص .179

 10سكريج ،ص .187 ˗ 147
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أيضا ُأسندت إليه مهمات عديدة ومهمة أخرى؛ كرئاسة اللجنة الريفية التي بارشت يف مدينة وجدة خالل الفرتة
يف العام نفسه ً

أيضا ،نذكر أخا
املمتدة من نيسان /أبريل إىل أيار /مايو  1926مفاوضات السالم مع اللجنتني الفرنسية واإلسبانية) .(11ويف هذا السياق ً
الزعيم الريفي امحمد بن عبد الكريم الذي ُك ّلف بالسفر إىل أوروبا واالتصال بالعالم الخارجي ،وإثارة القضية الريفية يف مختلف العواصم
األوروبية ،واالتصال باملنظمات واألحزاب ْ
وإطالعها عىل حقائق الحرب الريفية ملحاولة كسب تعاطفها وتأييدها .كما نذكر حدو بن حمو

خصوصا تجاه الفرنسيني؛ وذلك من أجل إقناعهم باالعرتاف بالدولة الريفية
الذي قام بنشاط دبلومايس مك َّثف لفائدة القضية الريفية،
ً
ً
إضافة
وحسن حديثه ومهارته)،(12
من خالل االستفادة من معرفته باللغة الفرنسية ،واتصاالته باألوساط الفرنسية يف الجزائر واملغربُ ،

املتعدد يف إبرام صفقات تجارية من أجل اقتناء املواد املتعلقة باالتصال الهاتفي والسيارات وبالخصوص رشاء الطائرات .يقول
إىل نشاطه
ّ
سخر ّ
كل طاقاته يف خدمة القضية الريفية").(13
عنه أحد الفرنسيني" :لقد كان
دبلوماسيا بالفطرة (َّ )...
ًّ

املهمة األخرى يف الطاقم الدبلومايس للحكومة الريفية هي محمد بوجيبار الصهر الثاين لعبد الكريم الذي كان موضع
الشخصية ّ

همة يف حكومة الجمهورية الريفية عىل غرار مقربني آخرين من
ثقة تامة لدى الزعيم الريفي .وعىل الرغم من عدم تقلده مناصب ُم َّ
مرارا مهمات دقيقة ومعقَّدة؛ إذ كان ضمن الوفد الذي سافر إىل إنكلرتا يف تموز /يوليو  ،1922بهدف
عبد الكريم ،فقد أسندت إليه ً

ثم سافر يف العام املوايل إىل باريس من أجل املهمة نفسها).(14
الدفاع عن القضية الريفية لدى الحكومة الربيطانيةّ ،

ً
ً
كبريا بأهمية الجانب الدبلومايس يف التعريف
منهجية
لقد اعتمد الخطايب
خاصة يف املحافل الدولية ،انطال ًقا من أ ّنه يؤمن إيما ًنا ً

عدة شخصيات عاملية وأطراف دولية لكسب
بالقضية الريفية ونجاح مرشوعه التحرري .وتتم ّثل تلك املنهجية بتكثيف االتصاالت مع ّ
ً
ً
مؤيدة
دولية ُتناقش يف املحافل الدولية،
قضية
الدعم والتأييد) ،(15بهدف جعل املسألة الريفية
وخصوصا ّ
ً
أن اإلنكليز أعلنوا عن مواقف ّ

واضحة ملصلحة الريفيني .ومن بني هذه الشخصيات اإلنكليزية التي ربط معها املسؤولون الريفيون اتصاالتهم ،والتي تدخلت لفائدة
القضية الريفية يف املحافل الدولية ،جون أرنال  ،(16)John Arnalوكردون  ،(17)Gordonوكارديرن ،(18)Gardinerوغريها .وقد ساهمت

هذه الشخصيات يف التعريف بالقضية الريفية وعملت عىل ج ْلب الدعم والتأييد للريفيني داخل األوساط الحكومية الربيطانية وخارجها،
ودافعت عن مطلب االعرتاف بالجمهورية الريفية.

11

ماريا روسا ذي مادارياغا ،محمد بن عبد الكريم الخطايب والكفاح من أجل االستقالل ،محمد أونيا وآخرون (مرتجمون)( ،الرباط :تيفراز ،)2013 ،ص .416

13

املرجع نفسه ،ص .460

12
14

املرجع نفسه ،ص .480
املرجع نفسه ،ص .419

Ageron, p. 9.

15

ً
العام الربيطاين بطنجة
 16دافع جون أرنال عن حقوق الريفيني ،وطالب باالعرتاف بهم بوصفهم
جماعة من املحاربني ،ال بوصفهم إرهابيني .كما أ ّنه تدخل لدى القنصل ّ
نداء إىل عصبة
ه
وج
سبتمرب،
أيلول/
6
ويف
الريفية.
القضية
بدعم
الربيطانية
الحكومة
إقناع
أجل
يتوجه وفْد ريفي إىل إنكلرتا من
ّ
يك تدعم لندن القضية الريفية ،واقرتح أن َّ
ً
ً
رسالة تلو أخرى إىل السلطات الربيطانية ،وليس إىل عصبة األمم فقط .فقد راسل ،يف  19أيلول /سبتمرب ،1921
األمم للمطالبة باالعرتاف بالجمهورية الريفية ،ثم جعل يبعث
نائب وزير الخارجية الربيطاين لالحتجاج عىل احتمال تجنيد اإلنكليز يف صفوف اللفيف األجنبي بالجيش اإلسباين ،انظر :ذي مادارياغا ،ص .482
جعل حكومة
ثمة التوصل إىل ْ
 17ظهر النقيب كوردون عىل مرسح األحداث الريفية عام  ،1925وحاول إحياء التنافس االستعماري القديم بني فرنسا وبريطانيا ،ومن ّ
صاحبة الجاللة مستعد ًة للتدخل يف النزاع الريفي؛ إذ َّ
أسس
حذر من الخطر الذي يمثله احتالل الفرنسيني ّ
أي جزء من الريف بالنسبة إىل اإلمرباطورية الربيطانية .كما أ ّنه َّ
مقرا يف لندن ،انظر :ذي مادارياغا ،ص .497
اللجنة الريفية يف  4تموز /يوليو  ،1925وأنشأ لها ًّ
ً
إضافة إىل القيام
وخوله التفاوض بشأن االتفاقيات املالية لفائدة الحكومة الريفية،
سفريا
 18عني النقيب السابق والكاردينال الزعيم الريفي
ً
ومستشارا للجمهورية الريفيةَّ ،
ً
بكل ما ترغب فيه الحكومة من وجهة النظر الدبلوماسية .فقد جرى تكليفه بإيصال الوثيقة املحررة باللغة اإلنكليزية التي تتضمن اإلعالن الرسمي للجمهورية الريفية يف
األول من تموز /يوليو  1923إىل عصبة األمم ،انظر :ذي مادارياغا ،ص .495
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جودة التسويق الدبلومايس للقضية الريفية
محاربا ورجل سالم
العام العاملي بوصفه
ً
نجح الخطايب بامتياز يف التسويق الدبلومايس الجيد للقضية الريفية وتقديم نفسه للرأي ّ

متابعا ّ
لكل املستجدات واملتغريات الدولية .وقد كانت له رؤية
حق شعب أعزل ينشد الحرية والعدالة واملساواة ،ونجح كذلك
يدافع عن ّ
ً
بأن التفاهم هو السبيل الوحيد للرقي والتعاون بني الشعوب،
واضحة بشأن النموذج املثايل للتعاون ،من دون احتالل عسكري ،تتم ّثل ّ
وبرضورة فتح حوار ب َّناء إلرساء قواعد للتعاون والتعايش السلمي تج ُّن ًبا إلراقة الدماء .واستطاع مواجهة التضليل اإلعالمي وتفنيد املزاعم
واالدعاءات االستعمارية ،سواء من خالل دفاعه املستميت عن القيم واملبادئ اإلنسانية النبيلة وارتكاز خطابه الدبلومايس عىل توظيف

جهاز مفاهيمي شبيه بذلك الجهاز الذي تستعمله الدول والجمعيات واملنظمات الحقوقية (حق تقرير املصري ،والجمهورية ،والحرية،
والعدالة ،واملساواة ..إلخ) ،أو من خالل تقديمه مقرتحات للسالم تربز روحه التصالحية وميله إىل الحوار وتشجيعه عىل املفاوضات.

أن أصبحت القضية الريفية تحظى باهتمام كبري من ّ
كل الطبقة السياسية
وقد كان من نتائج هذه الدبلوماسية النشيطة والفعالة ْ
الحرة يف العالم .ومن أبرز امللفات والقضايا التي ركزت فيها الدبلوماسية الريفية،
واملناضلني االشرتاكني يف فرنسا ،وإسبانيا ،وسائر القوى َّ
ما ييل:

السعي لتحقيق االعرتاف الدويل بالدولة الريفية الجديدة
العام العاملي والحصول عىل االعرتاف بجمهورية الريف ً
دولة ذات سيادة .ولتحقيق هذه
أدرك الخطايب أهمية التوجه إىل الرأي
ّ

الغاية ،ك َّثفت الدبلوماسية الريفية تحركاتها تجاه مختلف العواصم األوروبية ومراكز صنع القرار الدويل .ويف هذا اإلطار أرسل الزعيم
ًّ
مستقل ومتمي ًزا من املغرب الذي
الريفي الوفود إىل لندن وباريس ومدريد؛ إذ كان مبعوثوه إىل املجتمع الدويل يعلنون أنهم يم ّثلون كيا ًنا

ُفرضت عليه الحماية) ،(19وكانوا يحاولون الحصول عىل املساندة املعنوية من بعض الحكومات مثل الحكومة الربيطانية ،كما أنهم
خاص).(20
أقاموا صالت مع الحركات التقدمية يف أوروبا الغربية عىل نح ٍو
ٍّ

وقد كان االتصال األول يف اتجاه مسألة االعرتاف بالحكومة الريفية عىل املستوى الدويل هو الذي بارشه جون أرنال عندما وجه

ً
رصيحا باسم الحكومة الريفية متم ّثل
أمرا
ً
مراسلة من لندن إىل منظمة عصبة األمم يوم  5أيلول /سبتمرب  .1921ويف هذه الرسالة ،طلب ً
َبع ِّد الريفيني محاربني ،ال متمردين ،وبأنهم سيفتحون أبواب بلدهم للتجارة الخارجية ،وسيحافظون عىل عالقات سلمية مع جميع
حرا).(21
شعبا ًّ
الشعوب ،يف حال االعرتاف بهم ً

ً
وثيقة أخرى
ويف إطار الحملة الدبلوماسية لدى عصبة األمم التي بارشها جون أرنال ،سيقوم أرنال نفسه بخطوة أخرى هي إرساله

العام لعصبة األمم يتحدث فيها الدبلوماسيون الريفيون عن وجود حكومة ريفية منتخبة من
يوم  6أيلول /سبتمرب  1922إىل املجلس
ّ

زعماء القبائل ،ويعلنون استعدادهم لفتح أبواب التجارة أمام جميع الدول ،وضمان الحقوق والحماية للمواطنني األجانب ،ويلتمسون
االعرتاف الدويل بحكومتهم).(22

19

املساري ،ص .139

21

ذي مادارياغا ،محمد بن عبد الكريم الخطايب ،ص .447

20
22

ماريا روسا ذي مادارياغا" ،الحزب االشرتايك اإلسباين والحزب الشيوعي اإلسباين يف مواجهة حرب الريف" ،مجلة أمل ،العدد  ،)1997( ،12ص .147

املرجع نفسه ،ص .449
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متوز  /يوليو 2015

م العاملي للقضية الريفية
التحرك الدبلومايس املكثف لكسب تأييد الرأي العا ّ
ً
رسالة إىل مختلف سفراء الدول األجنبية يف طنجة ،وإىل عصبة األمم بجنيف ،يف أيلول /سبتمرب  ،1922جاء
وجه الزعيم الريفي
َّ

تحول
فيها" :لقد آن األوان أن تعمل أوروبا التي تزعم أ ّنها ترفع لواء الحضارة ( )...بنقل هذا املبدأ النبيل من القول إىل الفعل ( )...لقد َّ
إن الريف
الريف يف الوقت الراهن إىل ساحة حرب ال مربر لها ( )...ستتسبب يف هالك العديد من اإلسبان والريفيني من دون جدوى (ّ )...
ضد إقامة عالقات تجارية مشرتكة مع أوروبا ( )...فكل
ال يعرتض عىل الحضارة العرصية ،وال ينفر من مشاريع اإلصالح ،كما لن يقف ّ
ما يطمح إليه الريف هو التخلص من االضطهاد ومن العدوان العسكري اإلسباين ،والتمكن من إقامة حكومته املحلية ،حيث يتوىل
إدارتها بنفسه").(23

عدة رسائل وخطابات لشعوب العالم من أجل التعريف بقضية الريف والحرب العادلة التي يخوضها رفقة شعبه ،ومن
وجه ّ
لقد َّ

الشعب األمرييك ً
دائما من أهوال
قائل" :أحييك أيها الشعب األمرييك املحرتم باسم الشعب الريفي
بينها مخاطبته
َ
الفتي الذي يعاين ً
ّ

ً
ً
مماثلة ملكانتكم التي أحرزتموها نتيجة الجهد
مكانة
يوما
الحرب نتيجة إيمانه مثلكم بالحريةّ .
إن الشعب الريفي يتمنى أن ينال ً

والتضحيات يف فرتة كنتم خاللها يف كامل إيمانكم بها كما ّ
كل الريفيني اآلن").(24

وكانت للزعيم الريفي اتصاالت كثيفة بشعوب العالم ،وبمنظمات عديدة ساهمت بفعالية يف التعريف بكفاح الريفيني) .(25ويمكن

ضد حرب الريف منذ النصف
اإلشارة يف هذا الصدد لجهد اليساريني الفرنسيني واإلسبان .فقد انطلقت حملة الحزب الشيوعي الفرنيس ّ
ً
كثافة ،واستمرت إىل غاية استسالم الزعيم الريفي) ،(26وقد طالب
الثاين من عام  ،1924وتعممت ،وأصبحت يف أيار /مايو  1925أكرث
حد
السلم بالجالء العسكري عن املغرب ،ووضع ّ
خاللها الشيوعيون وغريهم من تنظيمات اليسار األخرى باستقالل الريف وربط ّ

ضد الريفيني؛ وذلك باالعرتاف باستقاللهم).(27
للمعارك ّ

وقد اعتمد الشيوعيون الفرنسيون يف حملتهم املساندة للريفيني عىل وسائل دعائية متنوعة تم ّثلت بالكراسات ،وامللصقات،

أن التجمعات واملهرجانات بقيت هي الشكل املفضل يف هذه
واملناشري ،واإلعالنات ،وترويج عرائض تطالب بوقف الحرب يف الريف .غري ّ
ً
ً
إضافة إىل الدور الكبري الذي قامت به املنابر اإلعالمية اليسارية يف
مساهمة كبري ًة يف هذه التعبئة،
الحملة .كما ساهمت النقابات العمالية
التعريف بنضال الريفيني ،ويف هذا السياق نذكر جريديت لومانيتي والثورة الربوليتارية).(28

"إن املجموعة الربملانية واللجنة
زياد ًة عىل ذلك ،بعث الحزب الشيوعي الفرنيس رسالة تهنئة إىل الزعيم الريفي عام  1924جاء فيهاّ :

حيي االنتصار الرائع للشعب املغريب عىل اإلمربياليني اإلسبان ،ته ِّنئ
القيادية للحزب الشيوعي واللجنة الوطنية للشبيبات الشيوعية ُت ِّ
23

املرجع نفسه ،ص .13

Paul Scot Mowrer, The house of Europe (Boston: Houghton Mifflin, 1945), p.76.

24

Ageron, p. 9.

25

 26واجهت التحريض الشيوعي ضد حرب الريف صعوبات كبرية تمثلت بالتضليل اإلعالمي الرسمي الذي جعل ّ
يعدونه
جل الفرنسيني يتقبلون النظام االستعماري ،وال ُّ
وأن السلطان هو الذي يدفع الثمن ،يف حني تجني فرنسا الفوائد االقتصادية
ً
أن هذا النظام ال يستخدم سوى عدد قليل من الجنودّ ،
مناقضا ملصالحهم .كما ساد اعتقاد مفاده ّ
للغزو ،انظر:
زكية داود ،عبد الكريم ملحمة الذهب والدم ،محمد الرشيك (مرتجم)( ،الرباط :وزارة الثقافة ،)2007 ،ص .263
 27مارتني.64 ،
جورج أوفيد ،اليسار الفرنيس والحركة الوطنية باملغرب ( ،)1955 ˗ 1905محمد الرشيك ومحمد بنيس (مرتجمان)( ،الرباط :دار توبقال للنرش ،)1987 ،ص .111

Ageron, p. 15.
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زعيمه املقدام عبد الكريم ،تتمنى له ،بعد االنتصار النهايئ عىل اإلمربيالية اإلسبانية ،أن يواصل رفقة الربوليتاريا الفرنسية واألوروبية،
ضد جميع اإلمربياليني [بمن فيهم الفرنسيون] حتى التحرير الكامل لألرض املغربية").(29
الكفاح ّ

تحرريا ،بل هو رصاع ال يختلف عن الرصاعات
كفاحا
وبالنسبة إىل الحكومة الفرنسيةّ ،
فإن الكفاح الذي يخوضه الزعيم الريفي ليس ً
ًّ

ضد الحكم املخزين املركزي الذي أوكل إىل فرنسا عرب معاهدة الحماية
التقليدية التي يخوضها يف املغرب مطالبون بالعرش (روكيات))ّ (30

أن الخطايب ليس سوى متمرد ومغامر يستهدف العرش الرشيفي بعد السيطرة عىل الريف).(31
قيادة بالده يف طريق التقدم ،كما ّ

العام للحزب الشيوعي الفرنيس بيار سيمار  Pierre Semardهذه االتهامات الصادرة عن الحكومة الفرنسية،
وقد ف َّند السكرتري
ّ

وعمل رفقة سائر الشيوعيني الفرنسيني عىل تصحيح الصورة التي روجتها وسائل الدعاية الرسمية الفرنسية عن الريفيني ،بوصفهم

أن الريف ال ُّ
تنظيما عن سائر الدول األوروبية الديمقراطية،
يقل
رجال عصابات يحرتفون أعمال النهب وقطع الطريق)(32؛ إذ رأى ّ
ً

واستقالل ال يعني انكفاء الريفيني عىل أنفسهم ،بل يتيح لهم إمكان الوصول إىل منافع الحضارة الغربية ،وعقْد اتفاقيات مع الرشكات
األجنبية لتسهيل استغالل ثروات بالدهم).(33

واسعا)(34؛ ذلك أ ّنها أعادت نرش املقابالت الصحافية التي
صدى
كما أكسبت صحيفة لومانيتي ترصيحات رئيس جمهورية الريف ً
ً

وعرفت برشوطه السلم املبلغة عرب وسطاء من جهته ،ونرشت الرسالة التي وجهها إىل الربملان الفرنيس.
ص بها
خَ َّ
الصحافيني األجانبَّ ،
ِّ

ً
السلم املوضوعة من جهة عبد الكريم").(35
كما نرشت جريدة "الكوتيديان" Le Quotidien
وثيقة بعنوان "خطاطة رشوط ّ

وقد أرجع الحزب الشيوعي الفرنيس حرب الريف إىل أخطاء اإلدارة العسكرية اإلسبانية ،ورأى أ ّنه كان من املمكن تج ّنب الحرب

سياسة َّ
ً
نزوعا إىل الروح العسكرية).(36
أن فرنسا اعتمدت يف املغرب
الريفية الفرنسية لو ّ
أقل ً

نقاط قوة الدبلوماسية الريفية
قدرة الدبلوماسية الريفية عىل التكيف مع األوضاع الخارجية
التكيف مع األوضاع الخارجية .ويتجىل ذلك بوضوح يف سمة املرونة
وقوتها ،وبقدرتها عىل
تميزت الدبلوماسية الريفية بحيويتها ّ
ّ

التي طبعت مواقف الزعيم الريفي تجاه مجموعة من القضايا؛ إذ كانت مواقفه تتغري وتتبدل بحسب تغري األوضاع واملعطيات .فبعدما
صحافيا يف مليلية ،ويتهم هذه السياسة بالسعي إلخضاع املغرب
زمن اشتغاله
كان ُيثني عىل اإلسبان ويهاجم السياسة الفرنسيةَ ،
ًّ

لسيطرتها االستعمارية) ،(37اتسمت مواقفه بشأن تدبري العالقة مع الفرنسيني بالحذر وكرثة الرتوي ،بل إ ّنه أبدى رغبته يف مهادنتهم
 29أوفيد ،ص .88

 30مفردها "رويك" ،وقد دخلت هذه اللفظة إىل القاموس املغريب يف زمن السلطان محمد الرابع ،وهي يف األصل اسم ألحد الثوار الذين خرجوا عىل السلطة املركزية ،لكنها
صارت منذ ذلك الوقت ُتطلق عىل ّ
كل املتمردين ،والساعني للسلطة ،أو الخارجني عىل سلطة املخزن.
31 François et al., p. 634.
32 Ageron, p. 7.

 33أوفيد ،ص .92

34 Ageron, p. 14.

 35أوفيد ،ص .108
36
37

املرجع نفسه ،ص .85

ذي مادارياغا ،ص .261
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ألح عليه الزعيم الريفي يف
أن أنشطته موجهة ّ
وضمان التزام فرنسا الحياد وطمأنة املسؤولني الفرنسيني إىل ّ
ضد إسبانيا فقط ،وهذا ما َّ
خصوصا فرنسا فال نحاربها وال نعاديها ما أمكننا
خطاب مبايعته بقوله" :غري أننا نعمل مجهودنا مع الدول التي تريد االنتصار إلسبانيا،
ً
التام معها")(38؛ لسبب بديهي هو الرغبة يف التزام الفرنسيني الحياد وتفادي
من جميع الوجوه ،ونستعمل الوسائل التي تضمن السلم ّ
حصلة ،وعزل الخصم الرئيس واستهدافه ً
بدل من تشتيت الجهد يف واجهتني).(39
االصطدام معهم ،واالنشغال بتوطيد املكاسب املُ َّ

فبعد انتصار القوات الريفية يف معركة أنوال يف تموز /يوليو  ،1921اضطر اإلسبان إىل االنسحاب والرتاجع وإخالء ّ
جل مواقعهم،

ً
وتسبب
كامل وأصبحت يف مواجهة مبارشة مع الريفيني) ،(40وهو ما أقلق السلطات الفرنسية
فانكشفت الجبهة الفرنسية انكشا ًفا
ّ
بزيادة مخاوفها) .(41وبذلك عرفت العالقات اإلسبانية – الفرنسية ،إىل حدود عام  ،1924تدهورا ِ
خط ًرا تبلور عىل نح ٍو ج ّ
يل باستفحال
ً
)(42
ضد الريفيني  .ويف ضوء
املشكالت بني الطرفني ،وتبادل االتهامات يف ما يتعلق بمسؤولية الهزائم التي ُمنيت بها إسبانيا يف الحرب ّ
لجس نبض الفرنسيني ومعرفة موقفهم ،ومن ثمة تحديد طبيعة
هذه املستجدات بادر الزعيم الريفي إىل االتصال بالجانب الفرنيس
ّ

بناء عىل ذلك املوقف) .(43ويف هذا اإلطار أوفد وزير خارجيته أزرقان للتباحث مع املسؤولني الفرنسيني يف املناطق املجاورة
ترصف الريفيني ً
ُّ
للريف بما يقيض "تحسني العالئق مع فرنسا التي نو ُّد أن تعاملنا ونعاملها بحسن املجاورة ،عىل الوجه الذي يفيض إىل الراحة التامة بني

)(44
املهمة نفسها ،بعث شقيقه امحمد إىل فرنسا).(45
الجميع"  .ولتحقيق ّ

خصوصا بني إسبانيا وفرنسا،
أيضا يف إطار استغالل التنافس االستعماري بني القوى االستعمارية،
يدخل ذلك السلوك
السيايس ً
ً
ّ

ً
ً
تتكيف مع املتغريات التي كانت تعرفها العالقات بني الدول االستعمارية ،وحاول
ذكيا .فقد اعتمد الزعيم الريفي
دبلوماسية ّ
استغالل ًّ

استثمار التناقضات املوجودة بينها ،بخاصة بني ّ
كل من فرنسا وإسبانيا وبريطانيا) .(46وكان عىل ِّبينة تامة بالتنافس القائم بني إسبانيا وفرنسا
يف سعيهما لفرض الحماية عىل املغرب) ،(47وعمل يف اآلن نفسه عىل استغالل ذلك التنافس لتفادي مواجهة القوتني االستعماريتني،

كبريا عىل الدور الذي يمكن أن تضطلع به دول مثل إنكلرتا ،والواليات املتحدة األمريكية لفائدة القضية الريفية.
كما راهن الخطايب رها ًنا ً

 38سكريج ،ص .180
39

املساري ،ص .103

41

أحمد البوعيايش ،حرب الريف التحررية ومراحل النضال ،ج ( 2طنجة :سوشربيس ،)1974 ،ص .355

40 Exposition coloniale internationale de Paris, 1931. Les Armées françaises d'outre - mer. Les Opérations militaires au Maroc (Paris:
Imprimerie Nationale, 1931), p. 122.

ً
فاصلة بني منطقتي النفوذ
أن االتفاقية الفرنسية اإلسبانية املوقَّعة يف  25ترشين الثاين /نوفمرب  1912جعلت مرتفعات الضفة الشمالية لوادي ورغة حدو ًدا
 42عىل الرغم من ّ
ً
غامضة ،وفتحت باب النزاع بني القوتني االستعماريتني يف منطقة بني زروال .فقد كانت السلطات الفرنسية ترى
الفرنسية واإلسبانية ،فإنها يف املقابل أبقت عىل هذه الحدود
أن هذه القبيلة تدخل ضمن منطقة نفوذها؛ بسبب انتمائها إىل حوض ورغة .يف حني كان اإلسبان يطالبون بأحقيتهم يف ّ
جل أجزاء القبيلة ،انظر:
ّ

Germain Ayache, La Guerre du Rif (Paris/ Montreal: L'Harmattan, 1996), p. 162 ; Exposition coloniale internationales, p. 118.

 43أوفد محمد بن عبد الكريم ،يف أيار /مايو ًّ ،1922
كل من سيدي محمد بن الحاج امليك الوزاين وسيدي إبراهيم بن عبد الله الوزاين ،يف إطار مهمة ملبارشة محادثات مع
يتم بموجبها تقديم تسهيالت من الجانبني
ريفية
فرنسية
تجارية
اتفاقية
إبرام
إىل
التوصل
يف
الريفيني
املبعوثني
لهذين
سلطات الحماية الفرنسية .وتتلخص املهمة األساسية
ّ
للقوافل التي ستمارس التجارة يف مختلف األسواق املوجودة يف املناطق الحدودية ،واتخاذ تدابري وقائية كفيلة تضمن األمن لهذه القوافل .ولنئ كانت لهذه املحادثات طبيعة
تجارية ،فيمكن أن تتمخض عنها ،من دون ّ
مهمة .فكل اتفاقية ممكنة يف هذا الشأن ستعني االعرتاف بحكومة ريفية مستقلة من جهة فرنسا،
شك ،انعكاسات سياسية ّ
انظر:
ذي مادارياغا ،ص .267
 44سكريج ،ص .180
45
46

املساري ،ص .123

ماريا روسا" ،الحزب االشرتايك اإلسباين ،"..ص .147

47 Jean - Louis Miege, "L'arrière plan diplomatique de la guerre du Rif," Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, no. 15 - 16
(1973), p. 225.
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دراســات

لكن السياسة الربيطانية تجاه الريفيني تميزت بالتغري والتبدل) ،(48فبعد أن استمر تأييدها لهم حتى أواخر عام  ،1924غريت
ّ

موقفها ،ودعمت التنسيق العسكري املشرتك الفرنيس  -اإلسباين .وبخصوص املوقف الربيطاين ،ينبغي َّأل نخلط املوقف الرسمي باملوقف

عبت عنه مجموعة من الشخصيات اإلنكليزية من رجال أعمال ،وصحافيني ،وحقوقيني .وقد كان الزعيم الريفي يدرك
الشعبي الذي َّ
ً
ضد الغرب ك ِّله؛ إذ يقول يف هذا الشأن" :عىل ِّأن أتوقَّع إذا نرصنا الله عليه [أي اإلسبان]،
ضد إسبانيا هي معركة ّ
أن املعركة ّ
إدراكا عميقًا ّ
وإن لم يصدر منهم
فإن الكفر م ّلة واحدة ال َّ
فإن غري هذا الجنس ربما ال يدعنا نتمتع يف أرضنا يف راحة وسكون ّ
ّ
بد من تدخلهم يف شؤوننا ْ

ما يوجب تراميهم علينا").(49

ً
ملزمة بالتدخل ،وبأ ّنها لن تتدخل يف
ّأما السلطات الفرنسية ،فقد اكتفت يف ر ِّدها عىل املساعي الريفية بالتذكري بأنها لن تكون

املغرب إال طبقًا لالتفاقيات املربمة مع السلطان من جهة ،ومع الدول املوقعة لعقد مؤتمر الجزيرة الخرضاء من جهة أخرى) .(50ومن ثمة
عدته متمر ًدا ُي ِّ
تهديدا للوجود الفرنيس
شكل مرشوعه
رفضت ً
ً
متعددة .ففي البداية َّ
رفضا با ًّتا مسألة التفاوض مع الزعيم الريفي ألسباب ّ

ثم َّ
ً
إضافة إىل ذلك رأى
ألن مصالحها متداخلة مع املصالح اإلسبانية.
أكدت أنها ال يمكنها أن تترصف بمفردها؛ ّ
يف أفريقيا الشماليةّ ،
ٍ
ضعف ُيؤ ِّدي إىل تقوية نفوذه وزعزعة القبائل الخاضعة).(51
مظهر
أن التفاوض مع الزعيم الريفي سيكون
الفرنسيون ّ
َ
ٍ
ٍ
وكسب لثقتها) ،لم
صداقة لفرنسا
جيدا املكاسب الكبرية التي ستجنيها القضية الريفية (من
لكن الزعيم الريفي الذي كان يعي ً
ّ
جاهدا لضمان حيادهم وإقامة عالقات ُحسن جوار معهم .ويف هذا اإلطار بادر إىل إبداء موقف للتقارب
سلبي للفرنسيني ،بل سعى
رد
ً
ُي ِثنه ٌّ
ٌّ

العام الفرنيس باملغرب املارشال ليوطي  Louis Lyauteyيف  4نيسان /أبريل 1923
مر ًة أخرى عندما بعث برسالة إىل املقيم
ّ
مع فرنسا َّ

تعب عن
تتضمن الكثري من عبارات اإلطراء وتعلن استعداد الريفيني إلقامة عالقة صداقة مع الفرنسيني .وقد جاء يف إحدى فقراتها التي ِّ

روح تصالحية واضحة" :أبلغ امتنان الشعب الريفي الصادق لفرنسا التي كانت الوحيدة بني القوى األوروبية التي قدمت يف العديد من
املناسبات أدلة عىل تعاطفها مع العالم اإلسالمي ،وسارعت إىل دعمه يف لحظات حرجة معينة").(52

وبعد إقدام السلطات الفرنسية عىل تطبيق مخططها التوسعي يف منطقة ورغة الواقعة عىل الحدود الجنوبية للريف ،تدهورت
األوضاع يف املنطقة واندلعت مواجهات حا َّدة بني القبائل املحاذية للمراكز العسكرية الفرنسية مدعومة بقوات ريفية ُأرسلت إىل املكان

ً
الزعيم
دبلوماسيا؛ إذ كاتب
تعامل
أن قيادة حركة املقاومة تعاملت يف بداية األمر مع مسألة التوسع الفرنيس يف حوض ورغة
عينه) .(53غري ّ
ُ
ًّ
العام الفرنيس املارشال ليوطي مرات عديدةً ،وأوفد مبعوثيه إىل فاس لتأكيد رغبته يف إرساء عالقات حسنة مع الفرنسيني
الريفي
املقيم ّ
َ
مبنية عىل حسن الجوار واالحرتام املتبادل) ،(54وإبالغ السلطات الفرنسية برضورة إيقاف تنفيذ مخططاتها التوسعية يف املنطقة ،وسحب

)(55
لكن املقيم
قواتها من املرتفعات اإلسرتاتيجية شمال ورغة ،والدخول يف مفاوضات إليجاد تسوية لهذه القضية تريض جميع األطراف ّ .

العام الفرنيس الجرنال ليوطي رفض املقرتح الريفي القايض بتشكيل لجنة فرنسية ريفية مشرتكة تعمل عىل إيجاد حلول م َّتفق عليها
ّ
48 Ibid., p. 224.

 49سكريج ،ص .180
50

ذي مادارياغا ،ص .267

52

ذي مادارياغا ،ص .269

 51أوفيد ،ص .105

 53محمد خرشيش" ،األهمية اإلسرتاتيجية ملنطقة بني زروال إبان املقاومة الريفية 1921م1926  م" ،ندوة املقاومة املسلحة والحركة الوطنية بإقليم تاونات
( 1956  1912الرباط :املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير ،)2000 ،ص .163

54 Ayache, p. 169.

55 René Thierry, "L'agression des Rifains contre le Maroc Français," Bulletin du Comité de l'Afrique Française (mai 1925), p. 252 ; Exposition
coloniale internationale de Paris, p. 121.
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بني الجانبني تجاه ما أصبح يسمى "قضية بني زروال")ّ ،(56
أن املعاهدات املُوقَّعة مع السلطان واإلسبان ُتلزمه عدم الدخول يف
وأكد ّ

مفاوضات مع الريفيني).(57

دما يف توسيع
بعد هذا الرفض الفرنيس ملطالب القيادة الريفية التي تأكدت من ع ْزم السلطات الفرنسية وإرصارها عىل امليضِّ ُق ً

)(58
يوما بعد يوم ،وأصبحت تهديداته
سيطرتها عىل مختلف أرجاء قبيلة بني زروال َّ ،
تغي خطاب الزعيم الريفي وأخذت لهجته تتصاعد ً

جدية مع نهاية عام  .(59)1924فقد َّ
ً
وإن لم ُتحمل تهديداته
أكد أنه "لن ُيسمح للقوات الفرنسية بالسيطرة عىل قبائل شمال ورغةْ ،
مضطرا إىل اللجوء إىل السالح").(60
محمل الجد ،فإنه سيكون
ًّ

ويف ٍ
التوصل إىل اتفاق) ،(61بادرت الحكومة
وقت كانت فيه السلطات اإلسبانية تضاعف اتصاالتها مع املسؤولني الريفيني بغية
ُّ

جيدا املخاطر املرت ِّتبة عىل نجاح الريفيني
الفرنسية إىل الدخول يف مفاوضات دبلوماسية مع نظريتها اإلسبانية)(62؛ ألنها كانت تدرك ً

ً
يف مسعاهم للحصول عىل اعرتاف دويل باستقاللهم ،سواء كانت هذه املخاطر متع ّل ً
خاصة ،أو بأفريقيا
قة بمصالحها الحيوية باملغرب
ً
عامة).(63
الشمالية

تفنيد ادعاءات السلطات العسكرية الفرنسية واإلسبانية ومزاعمها
قام الزعيم الريفي بجهد تفسريي وإعالمي كبري يف األوساط اإلعالمية الغربية لتوضيح حقيقية الرصاع الذي يخوضه الشعب

حد كبري يف تصحيح الصورة التي أرادت السلطات االستعمارية اإلسبانية
الريفي ،وتأكيد طابعه التحرري املعادي لالستعمار .وقد نجح إىل ٍّ

ُّ
ً
ً
همجية)،(64
حركة
وتعدها
تحط فيها من الحركة الريفية
عب آليتها اإلعالمية والدعائية التي
والفرنسية تقديمها للرأي
ُّ
ّ
العام الدويل ْ
أي "رويك" يف زمن السيبة) ،(65كما أ ّنها حاولت إزالة الطابع
مغامرا
قائدا مح ِّل ًّيا
صور زعيمها ً
خارجا عن الرشعية مثل ِّ
السلطةً ،
و ُت ِّ
ً
ً
طامعا يف ُ
أحكاما وفقًا للمقاييس االستعمارية).(66
الوطني عن حركته التحررية وأصدرت
ً

ففي استجواب أجراه معه مراسل جريدة  Il Popolo d'Italiaيف  16حزيران /يونيو  ،1925سخر الزعيم الريفي عندما أبلغه املراسل

"لدي ما يكفي من الهموم يف
أن الصحافة الفرنسية تتهمه بمحاولة االستيالء عىل فاس وتنصيب نفسه سلطا ًنا عىل املغرب؛ إذ قال:
ّ
ّ
ً
خليفة ()...
أي َّنية لالستيالء عىل فاس ،وال أن أعلن نفيس سلطا ًنا أو
لدي ّ
الريف ،وال أريد أن أبحث عنها يف مناطق أخرى .لم تكن ّ

56

من أبرز قبائل منطقة ورغة ،انظر :خرشيش ،ص .53

58

خرشيش ،ص .53

Exposition coloniale internationale de Paris, p. 120.

57

Ibid., p. 121.

59
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يئ لحركة املقاومة الريفية .وقد أسفر
دبلوماسيا بنظريتها اإلسبانية قصد التوصل إىل أوضاع مالئمة يكون هدفها
 62بادرت الحكومة الفرنسية إىل االتصال
التصدي الثنا ّ
ّ
ًّ
مستوى بني الحكومتني اإلسبانية والفرنسية عىل االتفاق عىل تنسيق جهدهما وتكثيف عملياتهما يف ُأفق القيام بعمل عسكري مشرتك
هذا التحرك السيايس املكثف يف أعىل
ً
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قسم بها املغرب .لقد جعل الريف تحت الحماية اإلسبانية،
أهدايف واضحة ًّ
جدا ،لقد حاربنا اإلسبان َّ
أو ًل ألننا ال نعرتف بالطريقة التي ّ

وألغى استقاللنا الذي كان العالم بأرسه معرت ًفا به").(67

وعام  ،1925حينما تجددت الحملة عىل الخطايب يف الغرب بدعوى أنه جزء من حركة إسالمية مناهضة للغرب ،أدىل بحديث إىل

الصحايف األمرييك شني  Scheanمراسل جريديت  Nearو ،Midlle East Associationإثر انتقاله إىل أجدير عاصمة الريف) ،(68استنكر

وأن الرصاع ليس
أي ارتباطات بالريفّ ،
فيه الربط بني حركته والحركة اإلسالمية يف العالم ،مبي ًنا ّ
أن حركة الجامعة اإلسالمية ليست لها ّ
أن الغاية من ترديد
ضد العدو املحتل ،وأنه عىل استعداد لوضع ٍّ
ّإل ّ
حد له إن تراجعت الحكومة اإلسبانية عن مواقفها العدائية) ،(69ورأى ّ

العام العاملي ،واألورويب عىل الخصوص ،للحؤول دون مساندته ودعمه للريفيني يف كفاحهم من
مثل هذه املغالطات هي تخويف الرأي ّ

الريفيني وقتالهم من أجل الحرية إن كانت
أي تأثري أملاين ،وأضاف" :ال معنى لتضحية
أجل االستقالل .كما أعلن
رسميا أنه ليس تحت ّ
ّ
ًّ
قوة أخرى").(70
هذه التضحية من أجل َّ

اعتامد الخطايب مفاهيم متداول ً
ة يف أوروبا
ً
ً
أسس الخطايب ً
فاعلية وقادر ًة عىل اإلقناع
عرصية ،انتهج ُسبل االبتكار والتجديد حتى تكون الدبلوماسية الريفية أكرث
دولة
عندما ّ
ٍ
جمهورية تحرص عىل
رئيس
والنجاح يف كسب التأييد والتعاطف من األوساط الحكومية والشعبية يف أوروبا وغريها من الدول ،وظهر
َ
جسد
تقديم نفسها يف شكل حكومة تمثيلية منتخبة منبثقة من اإلرادة الشعبية ،تتوافق مع املبادئ العامة للديمقراطية األوروبية و ُت ِّ
ً
أن التربير
النموذج الغريب للديمقراطية) ،(71فقد كان يستعمل مصطلحات ومفاهيم
متداولة يف األمم األوروبية لرتويج خطابهم) .(72وبما ّ

فإن تأسيس الخطايب لجمهورية الريف بما يحمله
النظري إلقامة الحماية األوروبية هو عجز املغاربة عن حكم أنفسهم بأنفسهم)ّ ،(73
مرغ يف الوحل هذه الحجج االستعمارية .ويف رسالة موجهة إىل الحكومة اإلسبانية،
مصطلح الجمهورية من شحنة رمزية قوية ،قد َّ
"إن الحكومة الريفية التي ُأ ِّسست عىل قواعد
يف  24تموز /يوليو  ،1923يقول محمد أزرقان وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الريفيةّ :
واقتصاديا؛ ً
ً
حر ًة كما عاشت قرو ًنا وكما تعيش جميع الشعوب ()...
سياسيا
مستقلة
عرصية وقوانني مدنية ،تعترب نفسها
ًّ
آملة أن تعيش َّ
ًّ

أن الريف يلتزم أن يحكم نفسه بنفسه ويسعى يف نوال حقوقه الرشعية التي ال نزاع فيها").(74
والحالة [هي] ّ

كل الثائرين الذين كانوا يرغبون يف ِّ
تنظيميا يك يختلف عن ّ
ً
تول
سياسيا
إطارا
إضافة إىل ذلك ،اعتمد الزعيم الريفي الجمهورية ً
ًّ
ًّ

منصب السلطان ،وقد كان آخرهم الزرهوين الجياليل امللقب بـ "بو حمارة" .إنها إسرتاتيجية حكيمة وواقعية يك يبعد الخطايب عن نفسه
السلطة التي حاولت األدبيات االستعمارية إلصاقها به.
صورة املتمرد ،أو "الرويك" ،الطامع يف ُ

67 Thierry, p. 363.
68 Ageron Charles - Robert, p. 9.
69 Thierry, p. 362.

 70بخصوص املزاعم الفرنسية املتع ّلقة بعالقات الخطايب بالجامعة اإلسالمية ،يقول الخطايب نفسه يف أحد لقاءاته الصحافية" :لقد عرفنا كيف نتأقلم مع الحرب من
دون حاجة إىل هؤالء الضباط الذين تزعم إسبانيا أنهم أتراك ،وفرنسا أنهم أملان .إننا لسنا يف حاجة إىل مدربني عسكريني أو جنود ،لكن بالتأكيد إذا كانوا مثلنا يخوضون
إن الفرنسيني
حربا مزدوجة أو عىل واجهتني ،فإنه سيكون من السذاجة االعتقاد أننا سرنفض مساعدتهم .إننا نستطيع تحمل الحرب بإمكاناتنا الذاتية ثالث سنوات أخرىّ .
ً
واإلسبان واهمون إن اعتقدوا أنهم سريغموننا عىل االستعباد بمنعهم ع َّنا املؤونة والذخرية" ،انظر:
Thierry, p. 363.

71

ماريا روسا ،ص .452

73

مارتني ،ص .64

74

72 François et al., p. 634.
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ً
جملة من املبادئ أصبح ينادي بها املجتمع الدويل يف وقتنا الحارض؛ مثل "الحوار"،
واعتمد الخطايب يف كفاحه من أجل االستقالل

أساسا ّ
ً
إضافة إىل مبادئ أخرى مثل "التعاون السلمي بني الدول"
لحل الخالفات ،و"عدم اللجوء إىل الحروب"،
والطرق السلمية"
ً
َّ
حد كبري يف تقديم نفسه
و"احرتام حقوق اإلنسان" .ولم
يتخل عن هذه العقيدة َطوال مراحل نضاله) .(75وبذلك نجح الزعيم الريفي إىل ٍّ

أي مواجهات عسكرية .فقد حاول إقناع
العام العاملي بوصفه رجل سالم .وكان عىل قناعة تامة بإمكان التفاهم والتعاون وتفادي ّ
للرأي ّ

تقدمهم الحضاري والتكنولوجي منذ فرتة اشتغاله يف مليلية .وأبدى
السلطات اإلسبانية بأهمية قيام تعاون سلمي معهم لالستفادة من ُّ

ً
بنياته الطيبة التي تتم ّثل بالحفاظ عىل الريف واستقالله .وقد كرر
حق الدولة األكرث
استعداده للتعاون معهم وم ْنحهم ّ
رعاية إذا اقتنعوا َّ

هذه الرسالة مرات عديدةًً .
تفهم املسؤولني اإلسبان منطقه الداعي إىل السالم والتعاون ،حاولوا استمالته إىل جانبهم وإىل
وبدل من ُّ
منطقهم اإلمربيايل من خالل إغرائه ببعض املناصب).(76

أن أهدافه
ّأما بخصوص العالقات بني الريف وفرنسا ،فقد حمل الخطايب الفرنسيني مسؤولية اندالع الحرب الريفية  -الفرنسية ،مرب ًزا ّ

ً
ً
خالصة ،وأ ّنها كانت من أجل حماية حقوق الريفيني .وأوضح كذلك األسباب التي أرغمته عىل خوض هذه الحرب؛ إذ يقول:
دفاعية
كانت
وتم إيقاف
"حتى وقت قريب ،كانت تربطنا بالفرنسيني عالقات ودية ًّ
جدا .لكن منذ سنتني أرجع الفرنسيون املبعوثني الريفينيَّ ،

لكن ّ
كل
ورضبهم ،ومصادرة السلع التي تعرب حدودنا .منذ اليوم األول للرصاع مع اإلسبان
ُر ُسيلْ ،
ُ
طالبت الفرنسيني بتحديد الحدودّ ،
تم تجاهل وجوده ،وأبلغني الجرنال
طلبايت قوبلت بالرفض .وعام  1923طلب مني ليوطي أن أرسل مبعوثًا إىل الرباط وهو ما فعلته ،لكن ّ
أن الفرنسيني سيدفعون بمراكزهم إىل ما وراء ورغة ،وطلب من قوايت الجالء عن هذه املنطقة حيث تعقد
دي شمبورن ّ De Chambrun

أن قوايت التي توجد
أمرا
ً
جديدا من املارشال ليوطي أبلغني من خالله ّ
القبائل أسواقها وتشرتي حاجاتها ( )...ومع بداية عام  1925تلقيت ً

ً
فإن
دائما
تابعة للريف ،يجب أن تنسحب من هذه املنطقة .وحتى لو كنت أريد تنفيذ األمرّ ،
يف منطقة بني زروال ،وهي منطقة كانت ً
الطائرات الفرنسية لن ترتك يل الوقت الكايف لفعل ذلك بعد أن بادرت إىل إلقاء قنابلها وقذائفها عىل رجايل").(77

أن يف عدم دخوله مدينة فاس ً
ً
ً
حقيقية
ورغبة
واضحا عىل حسن ّنياته تجاه الفرنسيني
دليل
ومن جهة أخرى رأى الزعيم الريفي ّ
ً

أي مواجهات عسكرية معهم .ويف اإلطار نفسه يضيف الزعيم الريفي يف لقاء أجراه مع مريكو أردماين Mirko Ardemagni
يف تفادي ّ

لدي َّنية للدخول
مراسل الجريدة اإليطالية  Il Popolo d'Italiaيف  16حزيران /يونيو  ،1925إثر انتقاله من مليلية إىل أجدير" :لم تكن ّ
عدو جديد ،واألمر عىل العكس من ذلك .فبعد االنتصار الذي حقّقته عىل اإلسبان ،وبعد اقتناع اإلسبان للمرة األوىل بعدم
يف حرب ّ
ضد ّ

ضد الريف ،سعيت حينئذ لعقد اتفاق مع مدريد ،وبالتأكيد جرى خالل هذه الفرتة الدخول يف مفاوضات
جدوى االستمرار يف الحرب ّ

ً
ضغوطا ً
قوية عىل الحكومة اإلسبانية وقدمت لها وعو ًدا لثنيها عن االتفاق
إسبانية  -ريفية من أجل السلم والرشاكة ،لكن فرنسا مارست
ً
ممثل للشعب الريفي").(78
معي بوصفي

املقررة يف مؤتمر عقد الجزيرة ،أجاب
ويف ما يتع ّلق باستعداد الخطايب لعقد ُصلح مع فرنسا وتحقيق السالم معها عىل قاعدة الحدود َّ

دائما عىل استعداد للتفاوض مع الفرنسيني .وإن كانت فرنسا ترغب
حاليا هو الذي ِّ
بقوله ّ
يحدد الحدود .لكنه أضاف "إنني ً
إن السالح ًّ
75
76
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وإن فضلت الحرب ،فإننا عىل استعداد لخوضها .لقد هاجمتنا فرنسا ،وأرغمتنا عىل
أي عقبة يف وجه الصلحْ .
يف السالم ،فإنني لن أضع ّ
خوض الحرب .ونحن عىل استعداد ملواصلة الحرب حتى املوت").(79

خامتة
العام العاملي والتسويق الدبلومايس الجيد للقضية الريفية ،لذلك أوىل
أدرك الخطايب ،زعيم ثورة الريف ،أهمية التوجه إىل الرأي ّ

ً
أهمية كربى .وقد كان من نتائج هذه الدبلوماسية النشيطة والفعالة التي
العمل الدبلومايس والعالقات الخارجية يف مرشوعه التحرري
دولية ُتناقش يف املحافل الدولية ،وتحظى باهتمام كبري من ّ
ً
ً
كل الطبقة السياسية واملناضلني
قضية
أن أصبحت املسألة الريفية
اعتمدها ْ

الحرة يف العالم .وقد تج َّلت فاعلية الدبلوماسية الريفية ونجاعتها يف مستويني ،هما:
االشرتاكني يف فرنسا ،وإسبانيا ،وسائر القوى
َّ

ً
عدة
أول ،التحرك الدبلومايس :ك ّثف الخطايب تحركه تجاه مختلف العواصم األوروبية ومراكز ُصنع القرار الدويل ،واتصاالته مع ّ

شخصيات عاملية وأطراف دولية ،ومختلف املنظمات الحكومية وغري الحكومية التي ساهمت بفعالية يف التعريف بكفاح الريفيني .ومن
العام العاملي للقضية الريفية ودعمه لها .كما أ ّنه ّ
وظف يف مفاوضاته ومراسالته مع مختلف القوى األجنبية ً
لغة
ثمة كسب تأييد الرأي
ّ

ً
ً
ً
ً
إضافة إىل اعتماده
فاعلية وقدر ًة عىل اإلقناع،
قريبة من املصطلحات واملفاهيم املتداولة يف الدول األوروبية؛ ما جعل خطابه أكرث
سياسية
ً
تتكيف مع املتغريات التي كانت تعرفها العالقات بني الدول االستعماريةُ .يضاف إىل ذلك أ ّنه حاول استثمار التناقضات
دبلوماسية
َّ
خصوصا بني فرنسا ،وإسبانيا ،وبريطانيا.
املوجودة بني هذه الدول،
ً

ثانيا ،تعامل الخطايب مع الصحافة :ا َّتسم الزعيم الريفي بتعامل ذ ّ
يك تجاه الصحافة الدولية .وقد َّ
تجل ذلك يف قدرته التواصلية،
ً

ويف الجهد اإلعالمي الكبري الذي قام به يف األوساط اإلعالمية الغربية لتوضيح حقيقة الرصاع الذي يخوضه الشعب الريفي ،وتأكيد
جليا من خالل مختلف الحوارات التي أجراها يف منابر إعالمية دولية عديدة؛ إذ كانت
طابعه التحرري املعادي لالستعمار .وبدا ذلك ًّ
لترصيحاته ولقاءاته الصحافية التي كانت ُتنرش عىل نطاق واسع يف مختلف الصحف العاملية أصداء مختلفة يف مختلف جهات العالم،

كبريا.
والقت أفكاره من الرأي العام الدويل تعاطفا ً

79 Ibid., p. 365.
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