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  )١٩٦٣-١٩٤٧(   االستعمارحياته و كفاحه ضد  
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 الحــــديث تاريخنــــا فتــــرات ٔاهــــم مــــن فتــــرة عــــن الحــــديث بصــــدد انــــٕان
 االســـتعماري، التكالـــب صـــور  ٔابشـــع العـــالم  فيهـــا شـــهد فتـــرة والمعاصـــر،

ــــة الضــــعيفة  الشــــعوب ومــــوارد خيــــرات واســــتنزاف لنهــــب  علــــى والمغلوب
 اإلفريقيـة  للقـارة الشـمالي الجـزء شغل قد العربي الوطن كان ولما ٔامرها،

 مــن ُعــد فقــد لــذا ٓاســيا، لقــارة الغربــي الشــمال منطقــة ٕالــى ٕاضــافة بٔاكملــه،
 مــن ســيطروا قــد العــرب كــان لمــا العــالم، فــي ٕاســتراتيجية  المنــاطق ٔاهــم
 مـن القادمة الحرير تجارة طرق  في  الُمتميز الموقع هذا بحكم بعيد، زمن

 اكـتشــاف قبــل  قــرون ولعــدة الهنــد، مــن القادمــة الُبهــار وتجــارة الصــين،
 للغــزاة مطمعــاً  العربــي الكيــان ظــل فقــد لــذا الصــالح؛ الرجــاء رٔاس طريــق

 بــالد ٔاقــرب صــوب األوروبــي االســتعمار موجــات وانــدفعت والمغــامرين، 
 وفرضـــوا م،١٨٨٠ عـــام الجزائـــر فـــاحتلوا ٕافريقيـــا،  بشـــمال ٕالـــيهم العـــرب
 لـــذا م،١٩١٢ عـــام المغــرب  علـــى ثـــم م،١٨٨١ عــام تـــونس علـــى الحمايــة

 األجنبيــة،  الســيطرة مقاومــة صــور  مــن بالعديــد الفتــرة تلــك اكـتظــت فقــد
 وسـيدي الجزائـر، فـي القـادر عبـد األميـر ٔامثـال الشخصـيات بعـض وبرزت
ـــان  محمـــد  مـــن وكـــان المغـــرب، فـــي الخطـــابي الكـــريم عبـــد وســـيدي ٔامزي

 لســيرة سـنعرض لــذا ذكـرهم، عــن الُمقـام  يضــيق ممـن الكـثيــر الُمجاهـدين
 عبــد بــن محمــد األميــر  وهــو ٕافريقيــا شــمال فــي العربــي الكـفــاح رمــوز  ٔاحــد

   . الخطابي الكريم
 الريــف بمنطقــة ورياغــل بنــي قبيلــة قــادة ٔاحــد ألبيــه بكــراً  محمــد ولــد
 ٔامحمــد األصــغر وشــقيقه هــو عليــه وتلقــى كنفــه  فــي نشــأ  المغــرب، بشــمال
 علــى الوقــوف ُبغيــة الدنيويــة،  العلــوم ٕالــى ٕاضــافة الحنيــف، الــدين مبــادئ
 ،"غـدرهم  ٔامـن قـوم لغـة علـم مـن" بمبـدأ  عمالً  وطبائعهم، الغرب ٔاحوال

 بالعاصــــمة التعـــدين علـــوم لتلقـــى األصـــغر شــــقيقه والـــده ٔارســـل فقـــد لـــذا
 بعــــض ٔاســــبانيا فيــــه تحتــــل كانــــت الــــذي الوقــــت فــــي  مدريــــد، األســــبانية
 بمليلــة بمدينــة للعمــل والــده  فٔارســله محمــد ٔامــا المغــرب، شــمال منــاطق
 العربيـة  اللغـة بتدريس فقام ٔايضًا، األسباني النفوذ منطقة ضمن الواقعة
 وعـدالً  اتزانـاً  األسـبان منـه رٔاى فلمـا بالصـحافة، وعمـل األسـبان، للضباط

 علـــى الوقـــوف علـــى معهـــم عملـــه خـــالل فحـــرص مليلـــة، فـــي  قاضـــياً  ُعـــين
 مــا ٕاذا حتــى بــالده، بــٔارض تواجــدهم  مــن الهــدف وعلــى نوايــاهم، حقيقــة
 فــي والــبطش الظلــم  سياســة فــي االســتمرار علــى األســبان ٕاصــرار مــن تٔاكــد

 ٔاراضــــي بــــاقي فــــي التوســــع عــــزمهم عــــن فضــــالً  احتلوهــــا، التــــي المنــــاطق
   .الوطن ٔاعداء ضد الجهاد ُمعلنين وشقيقه، هو والده استدعاه الريف، 

كبـــر ابنـــه خلفـــه األب تـــوفي فلمـــا الفـــريقين، بـــين صـــدام دار  فـــي األ
 حقـــق ســـنوات، الخمـــس قرابـــة المعـــارك  واســـتمرت الُمجاهـــدين، قيـــادة
 تـزال ال انتصارات  الخطابي الكريم عبد بن محمد بقيادة الريفيين خاللها
 دحــر مــن تمكنــوا ٔان بعــد التخطــيط، وحســن البراعــة فــي لألمثــال مضـرباً 

" سلفســتري " الجنــرال بقيــادة األســبان ضــدهم جردهــا عســكرية قــوة ٔاكبــر 

 علــى للقضــاء تقــدمهم مواصــلين م،١٩٢١ عــام  الريفيــة ٔانــوال منطقــة فــي
 علــيهم، هللا فـتح مــا ٕاذا  حتـى المغـرب، فــي األسـباني النفــوذ منـاطق بـاقي

 لســلطة تخضــع ال مســتقلة، ريفيــة حكومــة ٔاعلنوهــا القبائــل، لهــم ودانــت
   .للبالد الشرعي للسلطان بالوالء تدين بل الغاشم، المستعمر 

 بـــٔان ٕاضــعافهم علــى عملــت علــيهم، القضـــاء فــي ٔاســبانيا فشــلت لمــا
 نفســه فــي ؤاوقعــت المغــرب، ســلطان يوســف  الســلطان ضــدهم اســتفزت

 الـــبالد، عـــرش فـــي طـــامع  ثـــائر ٕاال هـــو مـــا الكـــريم عبـــد بـــن محمـــد ٔان كـــذباً 
 عقــد معــه وقعــت قــد فرنســا كانــت الــذي الســلطان، علــى اللعبــة فانطلــت

 بـن محمـد ٔان ؤاعلـن سـلطانه، ضـياع مـن فخشـي م،١٩١٢ عـام الحمايـة 
 الكــريم عبــد بــن محمــد علــى ٔاصــبح وبــذا طاعتــه،  عــن خــارج الكــريم عبــد

 الخونـــــة مـــــن والعديـــــد  ُمغيـــــب، وســـــلطان غاصـــــب، مســـــتعمر مواجهـــــة
 التمتــــع فـــي بالدهـــم بحـــق وٕايمـــانهم الُمجاهـــدين ٕاصـــرار لكـــن الجهـــالء،

 جعلهـــم اتفاقيـــات، وال عســـكري  احـــتالل منهـــا ينـــتقص ال كاملـــة،  بحريـــة
 بـــٔان األســـبان شـــعر فلمـــا اآلخـــر؛ تلـــو النصـــر  ُمحققـــين الكـفـــاح يواصـــلون
 ابـن ضـد للسـلطان استنفارهم  ؤان الزوال من قرب المغرب في سلطانهم

 تقـدم ٔامـام  للصـمود ُيعاضدهم من عن بحثوا نفعًا، ُيجدي لم الكريم عبد
 المنطقـة، فـي لهـم األول المنافس فرنسا، سوى يجدوا فلم الُمجاهدين،

 ورجالــه، الكــريم عبــد ابــن علــى للقضــاء اليــد فــي اليــد ووضــعوا  فتعاهــدوا
 الحلفــاء وفعــل القتــال، ســاحات واتســعت  وهنــاك، هنــا المعــارك ودارت

 السـامة الغـازات فكانت  الريفيين، إلبادة مشروع وغير مشروع هو ما كل
 الُحرمــــــات، واســــــتبيحت بالطــــــائرات، األســــــواق وقصــــــفت والُمحرقــــــة،

   .وبالُمجاهدين العزل باألهالي والتنكيل البطش وسائل كل ومورست 
 الُمجاهــدين اســتنفاد مــن كــان مــا وكــان ٔامــره، هللا قضــى مــا ٕاذا حتــى

 ألميـــــر مـــــا ومـــــع الجـــــارف، الطوفـــــان هـــــذا  ٔامـــــام الصـــــمود وســـــائل لكـــــل
 علـى لـيحفظ فـداء  كـبش يكـون ٔان فضـل ونباهـة، حكمـة من الُمجاهدين

 هــو ُينفــى ٔان وقبــل حيــاتهم، الُمجاهــدين ومــن الريــف ٔاهــل مــن تبقــى مـن
ـــرة ٕالـــى ؤاســـرته  ـــالمحيط الفرنســـية المســـتعمرات ٕاحـــدى" رينيـــون" جزي  ب

كـثــــر بالدهــــم عــــن ؤاســــرته األميــــر وغــــاب  م،١٩٢٦ عــــام الهنــــدي  مــــن أل
 واألوطــان، األهــل عــن  والبعــد النفــي مــرارة خاللهــا عــانوا عامــًا، عشــرين
 ٕالـى  العودة ٔاجل من ومحاوالت محاوالت في السنوات تلك األمير ٔامضى

 عــــام الثانيــــة العالميـــة الحــــرب انتهــــاء عقـــب جــــدوى، دون لكــــن بـــالده،
 وافقــت العالميــة، القــوى مــوازين فــي تغيــر مــن عنهــا  نــتج ومــا م،١٩٤٥
   .ٔاراضيها ٕالى ؤاسرته  هو ونقله قيوده من التخفيف على فرنسا

 الســـويس لقنـــاة ؤاســـرته األميـــر عبـــور  ؤاثنـــاء م١٩٤٧ عـــام مـــايو وفـــي
 بمصـر، النـزول بالقـاهرة الُمقيمـين المغاربة بعض  عليه عرض المصرية،
 مــن كـفاحــه مواصــالً  بمصــر فنــزل  الخطــابي، األميــر رغبــة الفكــرة ووافقــت
) المغـــــرب  -الجزائـــــر –تـــــونس( ٕافريقيـــــا شـــــمال ُمجاهـــــدي التـــــف جديـــــد؛

  عرض
  

  حسن البدوي
  كاتب وباحث في التاريخ الحديث والمعاصر 

  دولة قطـــــــــر
hassan_elbadawy@hotmail.com  
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 كبـرى  مغربيـة هيئـة تكـوين علـى وعزمـوا األميـر، حول بالقاهرة الُمقيمون
 الخبيــر، ومرشــدهم األول، زعــيمهم األميــر يكــون ؤان جهــودهم،  توحــد

ــــــر لجنــــــة" وتٔاسســــــت  م،١٩٤٨ عــــــام بالقــــــاهرة" العربــــــي المغــــــرب  تحري
 ودعــم تٔاييــد نالــت  ٔان بعــد للمغاربــة، الشــرعي الممثــل اللجنــة ؤاصــبحت
 ٔاعضــــاء ٔافكــــار تبــــاين ٔان بيــــد واإلســــالمية، العربيــــة الــــدول مــــن العديــــد
 الـبعض فيـه ٔاقـر الـذي الوقت ففي األولى، اللحظة منذ واضحاً   بدا اللجنة
 مــع للتعامــل مثلــى كوســيلة الُمســلح بالكـفــاح  الُمناديــة األميــر نظــر وجهــة

 مباحثــــات فــــي بالــــدخول  الــــبعض نــــادى - ذاتــــه الوقــــت فــــي - االســــتعمار
 اللجنـة  رئاسـة فـي الخطـابي األميـر دور  يتعـدى ؤاال المستعمر، مع سلمية

 األميـر رٔاى فلمـا وفقـط، المغربـي الكـفـاح رمـوز  ٔاحـد باعتبـاره شـرفيًا، دوراً 
 مـن تنـتقص التـي السياسـة تلـك في الُمضي وعلى تهميشه، على  ٕاصرارهم

 تبقــى مــن مــع كـفاحــه مواصــالً  اللجنــة، عــن  االنفصــال ٓاثــر بالدهــم، كرامــة
   .الُمخلصين الُمجاهدين من معه

 بورقيبـة، الحبيـب بقيـادة التونسـيين بعـض اسـتطاع األثنـاء تلـك في
 الفرنسـيين مـع بالتفـاوض يتوصـلوا ٔان المغربيـة،  األحزاب ٔاعضاء وبعض

 هــذا يتخطــى ٔاال شــريطة  ذاتيــًا، اســتقالالً  مــنحهم شــٔانها مــن اتفاقــات ٕالــى
 نفســه الخطــابي األميــر ووجــد بفرنســا، الــدائم االرتبــاط دائــرة االســتقالل

 الهمـــم ذوي وبعــض - الجزائــريين الُمجاهـــدين مــن معــه ومـــن هــو وحيــداً  
ـــــة  مـــــن والوطنيـــــة ـــــذا - والتونســـــيين المغارب  األميـــــر تصـــــريحات كانـــــت ل
 لــــه، ُيحــــاك لمــــا ٕايــــاه منبهــــة  ٕافريقيــــا شــــمال شــــعب ٕالــــى تصــــل ونداءاتــــه
 تصــرفات  تكــن لــم لــذا ؤاعوانــه، االســتعمار مــن للــتخلص همتــه ُمســتنفرة
ـــذين لـــدى قبـــوالً  لتجـــد الخطـــابي األميـــر  الخطـــابي اعتبـــره بمـــا انخـــدعوا ال

 بينـه اإليقـاع علـى بعضهم وعمل ولجهاده، له فتنكروا منقوصا،  استقالالً 
 األميــر ٔاصــر فقــد ذلــك مــن بــالرغم الخــامس،  محمــد المغــرب ملــك وبــين
   .الكـفاح مواصلة على

 عقـود، ثمانيـة مـن ٔاكـثـر وانقضـى الخطـابي باألمير الحياة قطار مضى
 م١٩٦٣ فبرايـر وفـي االسـتعمار، صـور  لكـل برفضـه  ُمجـاهراً  األميـر قضاها
 ووري  الريــــف ؤاســــد المغــــرب  بطــــل كـفــــاح رحلــــة تنتهــــي الكنانــــة وبــــٔارض
 فــي ُمجاهــداً   عاشــها التــي الفتــرة فــي نظــره وجهــة لنــا ســجل ٔان بعــد الثـرى،
   .المغاربة كـفاح رحلة نور  من بسطور  فيها خط التي مذكراته

   : فصول خمسة ٕالى الدراسة وتنقسم

  األول الفصل
   )األجنبية السيطرة تحت المغرب(

  
 األميــــر مــــذكرات مــــن كبيــــر بجانــــب الفصــــل هــــذا فــــي االســــتعانة تــــم

 ٕاضــافة  المغــرب، عــن وتاريخيــة جغرافيــة  نبــذة يقــدم والفصــل الخطــابي،
 لوالـــــده، خلفـــــاً   بـــــالريف الُمجاهـــــدين قيـــــادة وتوليـــــه األميـــــر، نشـــــٔاة ٕالـــــى

 تبــع ومــا ٔانــوال معركــة فــي لألســبان ودحــره الريفيــة، للحكومــة وتٔاسيســه
 قـــوة انهيـــار حتـــى الُمجاهـــدين، ضـــد الفرنســـيين مـــع تحـــالفهم  مـــن ذلـــك

 جزيــرة ٕالــى ونفيــه الخطــابي األميــر استســالم  مــن عنهــا نــتج ومــا الــريفيين،
   .الهندي المحيط في رينيون
 جزيــرة منفــى ٕالــى ؤاســرته الخطــابي األميــر لرحلــة الفصــل يعــرض كمــا
 السياســـة معـــايير لتغيـــر كـــان وكيـــف بهـــا، الطويلـــة  وإلقـــامتهم رينيـــون،
 للجهـــود ويعـــرض بـــالجزيرة،  حيـــاتهم مجريـــات علـــى تـــٔاثير ٓانـــذاك الدوليـــة

 ومــا الفرنســي،  األســر مــن الخطــابي األميــر تخلــيص ٔاجــل مــن بــذلت التــي
 مـع التنسـيق تـم وكيـف بالقـاهرة، المغربـي الجهـاد حركـة كـواليس في دار

 البـــاخرة، مـــن ؤاســـرته األميـــر فـــرار عمليـــة لتســـهيل المصـــرية الســـلطات 
   .ؤاسرته الخطابي األمير المصريين  استقبال ولكيفية

  الثاني الفصل
   )العربي المغرب تحرير ولجنة الخطابي األمير(
  
 ومـا مصـر، ٕالى األمير للجوء مهدت التي للظروف يعرض الفصل هذا
 ٕالقـاء ٕالـى ٕاضـافة ٔافعـال، ردود مـن الفرنسـيين قبضة من  فراره على ترتب
 الخطـابي، األميـر تحـرر  سـبقت التي الفترة  في المغاربة نشاط على الضوء
 اســتطاع وكيــف العربــي،  المغــرب تحريــر لجنــة تكــوين مــن ذلــك تــال ومــا

 تحريــر  لجــيش األولــى النــواة تٔاســيس اللجنــة خــالل مــن الخطــابي األميــر
ـــــة مـــــن للبعثـــــات وٕارســـــاله المغـــــرب، ـــــوم لتلقـــــى المغارب  العســـــكرية العل
 المغاربـــة، للمجاهــدين تدريبــه عــن ناهيــك العربيــة،  الحربيــة بالكليــات

 ٔايضــاً  الفصــل يعــرض. بالقــاهرة  الهايكســتيب بمنطقــة المعســكرات بٔاحــد
 األمير انفصال  من عنه نتج وما اللجنة، ٔاعضاء بين خالفات من دب لما

 معــه تبقــى ومــن هــو السياســي لنشــاطه وممارســته اللجنــة، عــن الخطــابي
   . منهم المخلصين  من

  الثالث الفصل
   )القاهرة من الكفاح يواصل الخطابي األمير(
  

 الفرنسـية الممارسـات من الخطابي األمير لموقف الفصل هذا يعرض
 بـــن محمـــد وتعيـــين الخـــامس، محمـــد الســـلطان نفـــى  ومـــن المغـــرب، فـــي
 بواسـطة فرنسـا، علـى للضغط  حملة األمير قيادة ولكيفية له، خلفاً  عرفة
 ثـم الـثالث،  المغربيـة األقطار في للثوار وتوجيهه المغرب، تحرير جيش
 التغييــر ٕالــى فرنســا دفــع ممــا الجزائريــة، والثــورة التونســية، الثــورة لتفجــر
 بتحييـــــد ثـــــم التونســـــيين، بتحييـــــد ٕافريقيـــــا، شـــــمال فـــــي سياســـــتها  مـــــن

 عــن نــتج ومــا معهــم، التفــاوض فــي  ممانعتهــا عــدم ٔابــدت بــٔان المغاربــة،
 قبلـــوا الـــذين  المتفاوضـــين بـــين النظـــر وجهـــات فـــي اختالفـــات مـــن ذلـــك

 يكــــن لــــم الــــذين والــــوطنيين الخطــــابي األميــــر وبــــين الحلــــول، بٔانصــــاف
 األمـر بٔاكملـه، ٕافريقيـا شـمال عـن نهائيـاً  االسـتعمار رحيل  سوى ليرضيهم

 بهــؤالء وتنكيــل بطــش حملــة قيــادة  ٕالــى المغربيــة بالســلطات دفــع الــذي
   .تعقيداً   األمور  زاد مما فرنسا، مع التفاوض على المعترضين

  الرابع الفصل
   )واالستقالل الخطابي األمير(

  
 ومــا االســتقالل، ٕاعــالن عقــب المغــرب لألحــوال الفصــل هــذا يعــرض

 األميـــر ولموقـــف الريـــف، منطقـــة فـــي الثـــورة  تفجـــر مـــن ذلـــك علـــى ترتـــب
 عزمــه عــن ديجــول الجنــرال  ٕاعــالن ٕالــى ٕاضــافة الثــورة، تلــك مــن الخطــابي

 مــــن كــــل فــــي الســــلطات تعاونــــت وكيــــف للجزائــــريين، االســــتقالل مــــنح
 التــرويج بمحــاوالتهم الجزائــر، فــي مخططــه لتنفيــذ معــه وتــونس المغــرب 

   .المغربية  الوحدة لفكرة
 والملــــك الخطـــابي األميـــر بــــين التـــاريخي للقـــاء الفصــــل يعـــرض كمـــا
 وعــــد ٕالـــى انتهـــى حــــديث مـــن بيـــنهم دار  ومــــا بالقـــاهرة، الخـــامس محمـــد
 األجنبيـــة، القـــوات  جـــالء عـــام م١٩٦٠ عـــام يكـــون بـــٔان للخطـــابي الملـــك
 ٕاضــافة القــوات، تلــك إلجــالء مجهــودات مــن الخطــابي األميــر بــه قــام ولمــا
 حكـــام تخلـــى ٔان بعـــد الجزائريـــة، القضـــية ٔاجـــل مـــن الجهـــود تركيـــزه  ٕالـــى

 ٕالـــى الفصـــل يعـــرض. مباشـــرة وغيـــر مباشـــرة بطـــرق   عنهـــا والمغـــرب تـــونس
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 عرض أطروحة 

 المســتعمرات، فــى الفرنســية النوويــة  والتفجيــرات بالتجــارب تنديــد األميــر
   .ٕايفيان وبمعاهدة القاهرة، من المغاربة الطلبة وبترحيل

  

  الخامس الفصل
   )الخطابي األمير حياة في وقضايا مواقف(

  
 الخطـابي، األميـر حيـاة فـي الهامة القضايا لبعض الفصل هذا يعرض

 واليـــة قضـــية ومـــن الجديـــد، المغربـــي الدســـتور   مشـــروع مـــن موقفـــه مثـــل
. المغـرب ٕالـى عودتـه وموضـوع  المغرب، في الحكم لتوريث كنظام العهد

 العربيــة ولسياســته  المغاربــة، ٕالــى الخطــابي األميــر بيانــات ألخــر ويعــرض
 فـــي الـــدائرة واألحـــداث القضـــايا بعـــض مـــن مواقفـــه خـــالل مـــن والعالميـــة
 الـدول بعـض فـي الـدائرة واألحـداث األوسط، الشرق  قضية مثل  العالم،

 والهنــد وليبيــا، وٕاندونيســيا، وموريتانيــا،  ومــالي، والكنغــو، مصــر، مثــل
   .ٕافريقيا شمال عن فضالً  وغيرها،

 حصـــول ولكيفيـــة الخطـــابي، األميـــر صـــفات لـــبعض الفصـــل يعـــرض
 األميـر حيـاة فـي األخيـرة لأليـام ثـم. الماليـة مواردهـا  علـى الخطابية األسرة

 وكيـــف مصـــر، فـــي يــدفن ٔان علـــى  ٔاســـرته وٕاصــرار لرحيلـــه، ثـــم الخطــابي،
 مــذكرات حــول  ٔاثيــر بمــا الفصــل ويختــتم رســمية، جنــازة مصــر لــه ٔاقامــت
 مــــن المــــذكرات فــــي الباحــــث وجــــده وبمــــا األعــــالم، وســــائل فــــي األميــــر

 المـذكرات تلـك لماهيـة دقيـق وصـف ٕالـى ٕاضـافة ومفيدة، هامة  معلومات
   .مالحظات من وعليها بها تالحظ ما  ٕابداء مع ٔاحداث، من بها وما

  
   : هامة نقاط لعدة الخاتمة في الباحث توصل وقد

  

 ٕاضـــافة مبكـــرًا، بالسياســـة العمـــل فـــي الخطـــابي األميـــر انخـــراط كـــان 
 عمـل مـن تخللهـا وما بالريف، األولى كـفاحه رحلة  في لوالده لمرافقته
 ثـم مليلـة، لقضـاة قاضـياً  ثـم  األسـبان، للضباط العربية للغة كمدرس
 ٔادى  – الريف تلغراف جريدة في بالصحافة عمله ٕالى ٕاضافة اعتقاله،

 مـن كـان مـا وٓاياً  لألحداث، جيد قارئ  وجعله  فكره نضوج ٕالى -ذلك
 األســــــباني التحــــــالف قــــــوات ٔامــــــام المتواضــــــعة،  قواتــــــه هزيمــــــة ٔامــــــر

 خســران ُمجــرد  هــو وٕانمــا نهائيــة، هزيمــة ُيعــد ال ذلــك فــٕان الفرنســي؛
   .لمعركة

 لوجـــدناه الظـــروف تلـــك ٔاثنـــاء الخطـــابي موقـــف ٕالـــى النظـــر حاولنـــا لـــو 
 يجعــــل بــــٔان مبادرتــــه كانــــت ٕاذ وتقــــدير، احتــــرام  بكــــل جــــدير موقــــف
 نافيــاً  دلــيالً  الــريفيين،  ومــن رجالــه مــن تبقــى لمــن نجــاة طــوق حريتــه

   .دنيوية ٔاهداف ٔاو شخصية، منفعة لتحقيق سعى بٔانه ادعاء ألي
 رينيـــون جزيـــرة ٕالـــى ؤاســـرته الخطـــابي األميـــر نفـــي يكـــن لـــم هـــذا علـــى 

 -روكـــي – كمتمـــرد ســيرته ٔان مـــن بــالرغم عضـــده،  فــي ليفـــت النائيــة،
 وحــذر، اسـتياء نظــرة ٔاهلهـا  ٕاليــه فنظـر الجزيــرة، ٕالـى ســبقته قـد كانـت
 ٔافــــراد لكــــل ســــجن بمثابــــة بــــالجزيرة األولــــى ٕاقامتــــه فتــــرة كانــــت لــــذا

 مــن العــالم فــي يجــري  لمــا متابعتــه دون يحــل لــم ذلــك ٔان ٕاال األســرة، 
 فكريـاً  الخطـابي ٔافـادت المنفى فترة بٔان القول  ُيمكننا وعليه ٔاحداث،
 كافيـــــاً  الريـــــف فـــــي  عليـــــه المفـــــروض الحصـــــار كـــــان ٕاذ كبيـــــر، بشــــكل
 فـي ٔامـا المناسـب، بالشـكل العـالم علـى االنفتـاح وبـين بينـه للحيلولة
 ٔاحـداث، مـن العـالم فـي يـدور  مـا علـى الوقـوف بٕامكانـه فكـان  الجزيرة

 بالســـكان، اختالطـــه فـــي ســـبباً   بعـــد، فيمـــا قيـــوده تخفيـــف كـــان كمـــا

 الضــباط فــيهم بمــا الجميــع، ثقــة وحــاز بيــنهم، واســعة شــهرة فحقــق
   .عاماً  وعشرون واحد طوال بحراسته ُكلفوا الذين والجنود 
 الجزيـرة، مـن الخروج جاهداً  وحاول المنفى لحياة األمير يستسلم لم 

 عــروض مــن ٔاي قبــول رفــض ٔانــه ٕاال محاوالتــه كــل  فشــل مــن وبــالرغم
 ٔان إلدراكــه الجزيــرة، مــن الخــروج  علــى مســاعدته عرضــت التــي الــدول
 قــدم فقــد  وبــذا نفــع، بــٔاي بــالده علــى يعــود لــن الطريقــة بهــذه خروجــه
 فرنســا موافقــة مــن وبــالرغم شخصــية، منفعــة ٔاي علــى بــالده مصــلحة
 ٕاال مصــالحها، ٕاال تخــدم ال وألهــداف ٔاراضــيها، ٕالــى نقلــه  علــى المتــٔاخرة

 األميـر عنه عبر الذي األمر فرنسا،  ُمخطط إلفساد جرى  ربانياً  قدراً  ٔان
 ظهــــر علــــى  قــــابلوه مــــن رغبــــة مــــع رغبتــــه التقــــاء مــــن نفســــه الخطــــابي
 خطـف، هـو فـال - المسـٔالة تــلك حــول الخـالف ُيحسـم وبذا المركب؛

 النــزول علــى -ٔاجبــر هــو وال طلــب، هــو وال فــر، هــو وال ُحــرض،  هــو وال
 اإلقامـة عليـه اقترحـوا الـذين رغبة مع رغبته  توافقت ٕانما مصر، بٔارض

 مؤشـراً  ٕاال ترحـاب،  بكـل لـه المصـريين اسـتقبال يكـن ولـم مصـر، في
 قلــــوب وفــــي كافــــة، العــــرب قلــــوب فــــي مكانــــة مــــن بــــه تمتــــع مــــا علــــى

   .خاصة المصريين 
 عـــام مصـــر بـــٔارض الخطـــابي األميـــر فيهـــا نـــزل التـــي الظـــروف تكـــن لـــم 

 م،١٩٢٦ عــام الريــف فيهــا غــادر التــي الظــروف تلــك  لتماثــل م١٩٤٧
 الوطنيـة للحركـة األولـى النواة  عاماً  عشرين منذ بالريف جهاده كان ٕاذ

ـــــدى ـــــة، ل ـــــذين المغارب ـــــادت تنظيمـــــات عـــــدة تكـــــوين اســـــتطاعوا ال  ن
 عــاد عنــدما الخطــابي عليهــا ســيرتكز والتــي االســتعمار، مــن بــالتخلص 

   .القاهرة في الجهادي  نشاطه لممارسة
 بلجنـــة ثـــم العربـــي، المغـــرب بمكـتـــب نشـــاطه خـــالل الخطـــابي ٔادرك 

ــــر ــــة بعــــض ٔاعتــــرى  مــــا بالقــــاهرة، العربــــي  المغــــرب تحري  مــــن المغارب
 خبــــرتهم، وعــــدم تنافســــهم  عــــن نــــتج النظــــر، وجهــــات فــــي اخــــتالف
 األميـر حـاول لـذا الشخصـية؛ المنـافع بعض تحقيق بعضهم ومحاولة

 يكــن لــم األمــر ٔان بيــد خالفــات، مــن بيــنهم نشــب مــا ٕازالــة الخطــابي 
 الطريقـــة علـــى األميـــر مـــع اختلفـــوا فقـــد  بيـــنهم، التنـــافس علـــى يقتصـــر
 ٕانشـــاء  علـــى الخطـــابي فيـــه عمـــل الـــذي الوقـــت ففـــي للكـفـــاح، الُمثلـــى
 – ٕافريقيـا شـمال بلدان من االستعمار لطرد ُمنظمة عسكرية مؤسسة

 األميـــر دور  ٔاهميـــة مـــن التقليـــل علـــى ٓاخـــرون عمـــل  -ذاتـــه الوقـــت فـــي
 المســـتعمر مـــن وعـــد علـــى  الحصـــول فـــي الجهـــود ُمركـــزين العســـكري،

 خطـوة  -نظـرهم وجهـة مـن – تكـون ٔان ُيمكـن التـي الحريات، ببعض
 ٔان بـــل فقـــط، هـــذا لـــيس تاليـــة، ٔاخـــرى  امتيـــازات تحقيـــق ٕالـــى ٔاولـــى

 اللجنـــة؛ قيـــادة فـــي الخطـــابي األميـــر دور  تهمـــيش  ٕالـــى عمـــد بعضـــهم
ــــذي األمــــر وفقــــط، رمــــز ُمجــــرد وجعلــــه ــــى الخطــــابي األميــــر  دفــــع ال  ٕال

   .طريقته على للجهاد ُمتفرغاً  اللجنة، عن االنفصال
 ذلــك ٔان ٕاال المغــرب ساسـة تصــرفات بعـض علــى الخطـابي تحفــظ رغـم 

 المغـــرب، فـــي الجـــائرة فرنســـا سياســـة مـــن المتفـــرج   موقـــف ُيوقفـــه لـــم
 عـام لـه خلفـاً  عرفة بن محمد  تولية الخامس، محمد للسلطان وخلعها
ـــــذا م،١٩٥٣ ـــــدأ  ل ـــــق عـــــن عليهـــــا الضـــــغط فـــــي ب ـــــر جـــــيش طري  تحري

 عرشــه، ٕالــى الخــامس محمــد الســلطان عــودة عــن ٔاســفر ممــا المغــرب، 
 ومــــن التحريــــر جــــيش موقــــف مــــن يســــتثمر  ٔان ُيمكــــن كــــان مــــا ورغــــم

 ٕالـى ركنـوا المغاربـة  الزعمـاء بعـض ٔان ٕاال للسـلطان، الشعب استقبال
 التـي ليبـان، ٔاكـس معاهـدة الوجـود ٕالـى ُمخـرجين فرنسـا مـع التفاوض

ـــــذي األمـــــر الخطـــــابي، ٓامـــــال حطمـــــت  ـــــى دفعـــــه ال ـــــك ُمعارضـــــة ٕال  تل
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 عرض أطروحة 

 القـــائمون ؤان الشـــعب، مصـــلحة  علـــى مـــؤامرة ٔانهـــا ُمعلنـــاً  االتفاقيـــة،
   .ُمغيبون عليها

 عـــام المنقـــوص االســـتقالل هـــذا علـــى المغاربـــة الزعمـــاء حصـــول كـــان 
 وعقــــالء الخطــــابي األميــــر معارضــــة مــــن القــــوه  فيمــــا ســــبباً  م،١٩٥٦

 والــبطش التحريــر، جــيش  علــى للقضــاء  مبــرراً  وجــدوا وبــذا المغــرب،
 ُمعـتقالً   بٔاجـدير الخطـابي األميـر منـزل واتخـاذ بمعارضـيهم، والتنكيل

 الثــورة تفجــر ٕالــى ٔادى الــذي األمــر التحريــر؛ جــيش وقــادة للُمجاهــدين
 التـام باالسـتقالل ُمطالبة م١٩٥٩ ؤاوائل م١٩٥٨ عام  ٔاواخر بالريف

   .المنقوص غير
 ٕالــى ٕاضــافة النحــو، هــذا علــى والمغــرب تــونس مــن كــل حصــول كــان 

 لألميــــر دافعــــاً  الجزائــــر، قضــــية عــــن التخلــــي بضــــرورة  الــــبعض جهــــر
 ميثـاق عليـه نـص مـا مـع المتناقضـة  التصرفات بتلك للتنديد الخطابي

 العديــد حفيظــة  ضــده ٔاثــار الــذي األمــر العربــي، المغــرب تحريــر لجنــة
 فــــي الجزائــــريين الُمجاهــــدين وراء وقوفــــه كــــان كمــــا النفعيــــين، مــــن

 مـــع الـــدور  نفـــس للعـــب ديجـــول للجنـــرال دافعـــاً  فرنســـا،  ضـــد ثـــورتهم
 اإلدارة مـن كـل بضغط عليهم  التٔاثير تم ٔان بعد الجزائريين، الساسة
 التــي  ديجــول، لخطــة النهايــة فــي رضــخوا حتــى والتونســية، المغربيــة
   .م١٩٦٢ مارس في ٕافيان معاهدة بتوقيع انتهت

 لُيرضــى، م١٩٦٢ عــام الجديــد المغــرب دســتور  عــن اإلعــالن يكــن لــم 
 ال ُمجـــاهراً  الخطـــابي صـــاح لـــذا المغاربـــة؛ مـــن وكـثيـــر  الخطـــابي األميـــر

 هــذا كــان ورغباتــه؛ الشــعب  ٓاراء لتزويــر ال الفــرد، لــتحكم ال للتســلط،
 نعـــش فـــي دق الـــذي األخيـــر المســـمار بمثابـــة الخطـــابي مـــن الموقـــف

 وساســــــة الخطــــــابي األميــــــر بــــــين ربطــــــت التــــــي الُمضــــــطربة العالقــــــة 
 الصــحف، فــي الــبعض وســبه الــوهمي،  معاشــه عنــه فقطــع المغــرب،
 بـل وفقط، هذا  ليس بالقاهرة، هو حيث له الموت بتمنيهم وجاهروا

 نشـــاط مـــن تحـــد ٔان مصـــر مـــن رســـمياً  طلبـــت المغربيـــة الحكومـــة ٔان
 نشـر بعـدم الصـحف على التنبيه ٕالى ٔادى الذي األمر الخطابي؛  األمير

 فــــي تتســــبب ٔان ُيمكــــن التــــي الخطــــابي  األميــــر وتصــــريحات مقــــاالت
   .المغربية الحكومة مع العالقات اضطراب

 الضــغائن، للخطــابي ُيكنــون المغــرب فــي الُمتحكمــون كــان الحــد لهــذا 
 للشــعب، الظالمــة الُمهادنــة، سياســتهم لُمعارضــته  ٕاال هــذا يكــن ولــم
 الدولــة مســئولي مراســلة  علــى يــداوم كــان ٔانــه ٕاال التصــرفات تلــك بــرغم
 علـــى يــدهم واضـــعاً  النصــح، لهـــم موجهــاً  الحساســـة، المناصــب ذوي

 ظــن حسـن عنــد يكونـوا ٔان مــنهم طالبـاً  ٔانظمــتهم، فـي الخلــل مـواطن 
 األخــــر تلــــو النــــداء يوجــــه كــــان األخــــر  الجانــــب وعلــــى بهــــم، الشــــعب
 لـذا ساسـته؛  فيـه سـار الـذي الطريـق له مبيناً  ذاته، المغربي للشعب
 كبيــر، جــدل مثــار المغــرب ٕالــى الخطــابي األميــر عــودة ٕاشــكالية ظلــت
 دعــاه عنــدما الخطــابي يعــد لــم فلمــاذا المغــرب، اســتقالل  ٕاعــالن منــذ

: الخطــابي يقــول ؟ معــه للعــودة  م١٩٦٠ عــام الخــامس محمــد الملــك
" الـبالد  مـن ٔاجنبـي جنـدي ٓاخـر يخرج  ٔان بعد لكن سنعود هللا بٕاذن"

   .وفاته حتى يتحقق لم والذي الوحيد، الخطابي مطلب هذا كان
 كـــان مهمـــا الوطنيـــة المشـــاكل حـــل بـــٔان يـــؤمن الخطـــابي األميـــر كـــان 

 علـى ولـيس باألسـاس، الذاتيـة القـدرات علـى يعتمـد  ٔان ينبغـي نوعها،
 لـم لـذلك الصـغيرة، لألمـم  وزنـاً  تقيم ال التي الدولية الهيئات به تجود
 رٔاى ٔان بعـــد األمنـــي، بمجلســـها وال األمـــم بهيئـــة التفـــاؤل كـثيـــر يكـــن

 قضــايا عــرض مــن رٔاينــاه مــا ٕان" األقويــاء لجانــب" األمــم عصــبة" تحيــز 

 األمـم، وهيئـة األمـن مجلـس علـى وغيرها وٕاندونيسيا  وفلسطين مصر
 هيئــات ٕالــى االلتجــاء قيمــة فــي  -الثقــة عــديم بــل - الثقــة قليــل يجعلنــي
 ٔاراضـينا  وداخـل بٔايـدينا، ٕاال تحـل لـن مشكالتنا ٕان الدولي، التحكيم

 مــن ٔاعجــز المؤسســة تلــك ٔان الخطــابي ويســتنتج" حربــاً  ٔام كــان ســلماً 
 ُيفيــد، لــن ٕاليهــا الشــكوى رفــع فــٕان وبالتــالي ٔاهلــه،  ٕالــى الحــق تــرد ٔان
 ٔايـــــة حـــــل تســـــتطيع  ال المؤسســـــة هاتـــــه ألن" تركهـــــا الخيـــــر مـــــن وٕان

   ".مشكلة
 هــؤالء مـن يكــن ولـم ُمميــزة، محبوبـة بشخصــية الخطـابي األميــر تمتـع 

 ال الخطـــابي كـــان االحتفـــاالت، وقاعـــات الصـــالونات  بهـــم تعـــج الـــذين
 فــي الظهــور  قليــل وكــان صــمت،  فــي العمــل وُيفضــل األضــواء، يحــب

 ٔاو بشـــكل  عالقـــة لهـــا التـــي بالمناســـبات ٕاال والمنتـــديات، المجتمعـــات
 ومحـل الشـبهات، عـن بمنـٔاى جعلـه الذي األمر الجهاد، بقضية بٓاخر
 فـٕان اآلخـرين، مسـاعدة عـن يتـوانى ال يرحمـه وكـان الجميـع،  مـن ثقة
 فــي مكانــة مــن لــه بمــا يــوجههم  فكــان لهــم، ُيقدمــه مــا بيــده يكــن لــم

ــــى مناصــــبهم، اخــــتالف علــــى المســــئولين قلــــوب  لهــــم يقضــــي مــــن ٕال
 تكـن ولـم يعرفـه، ال ومـن يعرفـه مـن بـين ذلـك فـي ُمساوياً  حاجتهم، 

 فقــط، المصــري  القطــر علــى لتقتصــر بالمســئولين  الخطــابي اتصــاالت
 الــدول وملــوك رؤســاء  معظــم مــع وصــداقة ٔاخــوة عالقــات ربطتــه فقــد

 إلبــــداء ٔاو العــــزاء ٔاو للتهنئــــة مراســــلتهم علــــى حريصــــاً  وكــــان ٓانــــذاك،
 التـــي المراســـالت مـــن الكـثيـــر مـــن لنـــا تـــوفر الـــذي األمـــر لهـــم، النصـــح 

 كـــان مـــا بجـــالء تظهـــر والتـــي الخطـــابي، األميـــر  ٔاوراق ضـــمن وجـــدناها
 رســالة تخلــوا ال ٕاذ راســلوه،  مــن قلــوب فــي مكانــة مــن األميــر بــه يتمتــع
 ٔاو  للزيــارة دعوتــه ٔاو عليــه، الثنــاء ٔاو لــه الــدعاء مــن الرســائل تلــك مــن

 التــي والتقــدير، الحــب معــاني مــن ذلــك غيــر ٕالــى المراســلة، مداومــة
 ورؤســاء ملــوك ٔاو عــاديين ٔانــاس مــن ســواء راســله  مــن كــل ٕاياهــا بادلــه
   .الدول

 لـــدى عظيمـــة مكانـــة مـــن بـــه تمتـــع مـــا رغـــم الخطـــابي األميـــر يكـــن لـــم 
 حيثيتـه، كانـت ٔايـاً  شـخص ٔاي ٕالى يطلب ٔان  لنفسه ليسمح الجميع،

 فبــالرغم القــوانين،  علــى يتحايــل ٔاو ُيخــالف شــيء ٔاو لشخصــه، شــيئاً 
 إلقامتهــــا األولــــى الفتــــرة خــــالل ماديــــًا، الخطابيــــة األســــرة معانــــاة مــــن

 المتاجرة ٔاو للتكسب مالئم غير طريق ٔاي يسلك لم ٔانه ٕاال  بالقاهرة،
 تمامـــًا، ذلـــك مـــن العكـــس علـــى  كـــان بـــل الكبيـــر، الجهـــادي بتاريخـــه
 بــين  باقتســامه قــام شــهرياً  راتبــاً  المصــرية الحكومــة لــه فرضــت فعنــدما
 بمجـرد بهـم اتصـل قـد كـان الـذين المغاربـة، المجاهـدين وبين ٔاسرته
  .مصر ٕالى وصوله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
      
      
  الخطابي    



٨٧ 

   
  

                                                                                                                                                              

 سنويةربع .محكمة.دورية إلكترونية

א     

ية
ثان
 ال
نة
س
ال

– 
س
خام
 ال
دد
الع

 

 عرض أطروحة 

 عليـه مارسـها التـي للمسـاومات الخطـابي خضـوع عـدم ذلـك ٕالى ٔاضف 
 نفيـه عقـب والفرنسـيين، األسبان صادرها التي ٔامالكه  إلعادة البعض

 المشـروع الطريـق سـلك الخطابي  فضل هذا ومع رينيون، جزيرة ٕالى
 الضـغوط،  تلـك مـن ٔاي ٕالى الخضوع دون السليبة، ممتلكاته إلعادة
 علـى ُمعتمـدين بالقـاهرة األعمال بعض األسرة ٔافراد ُيمارس ٔان وفضل
    .رينيون جزيرة في بها عاشوا التي الطريقة وبنفس  هللا،

 سـبباً  مباهجهـا عـن وترفعـه الحياة ملذات في الخطابي األمير زهد كان 
 القضـاء، لمهنـة ممارسـته مـن ٔاكـتسـبه قـد كان ورع، من  به تمتع فيما
 لـــنفس ُمهـــذباً  الـــدين، مبـــادئ  مـــن عليـــه يعتمـــد ومـــا القضـــاء كـــان ٕاذ

 قــــارئ  ٔاي علـــى معـــه يســــُهل الـــذي األمـــر لســــريرته، ُمنقيـــاً  الخطـــابي،
 بهـا مـا اكـتشـاف لألفـراد، ٔاو للشـعب سـواء مراسالته ٔاو األمير لبيانات 

 فلـك عـن يومـاً  األميـر كـتابـات مـن ٔاي تخـرج   لـم ٕاذ دينيـة، مسـحة من
 فـي نـراه ممـا نـوع ٔاي  فيهـا نلمـس فـال الرصـينة، الثابتـة بقواعده الدين

 النقــيض علــى نجــده بــل شــابه، مــا ٔاو حقــد مــن االســتعماريين كـتابــات
 اســـــتعداء عـــــدم مـــــن ٔاوالً  مصـــــلحتهم فيـــــه بمـــــا العمـــــل ٕالـــــى يـــــدعوهم 

 يعـــود ٔان ُيمكـــن مـــا ٕالـــى ٕايـــاهم ُمنبهـــاً   علـــيهم، المستضـــعفة الشـــعوب
   .عواقب من ذلك من عليهم

 وال بــالريف جهــاده بثمــرة ٔامتنــا شــباب علــى الخطــابي األميــر يضــن لــم 
 لنـا وتـرك االسـتعمار، مـع تعاملـه خـالل ومهـارة خبـرة  من اكـتسبه بما
 بديعــة، ُحلــة فــي صــاغها – ُميســرة  ســهلة - وافيــة خالصــة مذكراتــه فــي

 بـه تمتـع مـا  علـى وضـوح فـي دلـت لمسات الباسلة بروحه عليها ٔاضفى
 تلــك علــى شــاهدة ُمذكراتــه لنــا تــرك وٕايمــان، ونباهــة حــب مــن الرجــل

 نشـــر الخطـــابي رفـــض وبـــرغم العظيمـــة، الجهاديـــة المغربيـــة  الملحمـــة
 بــــالتحريف الحريــــة ٔاعــــداء ُيدنســــها  ٔان خشــــية حياتــــه، فــــي المــــذكرات
 لالســـتعمار  كـــان ٔان وقـــت لنـــا، حفظهـــا ٔانـــه عزائنـــا ٔان ٕاال والتبـــديل،

 فلننهـل -عليهـا لنطلـع - األوان ٓان وقـد ٔامـا وهنـاك، هنا ؤاعوان ذيول
  .الحقة والحرية الوطنية تكون كيف  ونتعلم منها

  
 

  
  

  
  
  
  

 :في سطور حسن البدوياألستاذ  
    

ـــــاريخ فـــــي متخصـــــص مصـــــري  باحـــــث ـــــي المغـــــرب ت  الحـــــديث العرب
 ودبلــوم القــاهرة، جامعــة اآلداب ليســانس علــى حاصــل والمعاصــر،
 معهـــد مــن الحـــديث التــاريخ فـــي والماجســتير األفريقيـــة، الدارســات
 درجــة فــي ومســجل القــاهرة، جامعــة اإلفريقيــة والدارســات البحــوث
 هـــوىيو بالتـــاريخ مهـــتم والمعاصـــر، الحـــديث التـــاريخ فـــي الـــدكـتوراه
ـــار، التـــراث ـــة فـــي حاليـــاً  قـــيمي واآلث ـــدة فـــي شـــاركيو قطـــر، دول  جري
   .ٔاربعاء كل التاريخ صفحة في بمقال القطرية العرب

  األندلس

   المجد الزائل
  

 ما اآلن وتشمل  أوربا، من الغربي الطرف في األندلس تقع

 أفريقيـا  قـارة  عـن   ويفصلها والبرتغال، أسبانيا يسمى

 اإلسالمي التاريخ في باألندلس  ويراد. طارق جبل مضيق

 ألسـبانيا  العـرب  فتح من امتدت التي  الزمنية الحقبة تلك

 م١٤٩٢/ هـ٨٩٧ غرناطة سقوط حتى م٧١١  /  هـ٩١

  .قرون ثمانية نحو امتدت التي الفترة وهي 

 اإلسـالمية  الفتوح  أبطال من ثالثة األندلس بفتح قام وقد

 بـن  وموسى زياد، بن طارق  الصحراء أسد هم الكبرى؛

 الطبيـب  قـارن  وقد. موسى بن العزيز  عبد وابنه نصير،

 الصـحية  الحالة بين روبنسون فيكتور المؤرخ  األمريكي

 اإلسالمي  الفتح فترة خالل أوربا وفي األندلس في وغيرها 

 كانت حين في حالك،  ظالم في أوربا كانت   "  :فقال لألندلس

 الوحل، في غارقة أوربا وكانت  المصابيح، تضيئها قرطبة

  .  " الشوارع مرصوفة قرطبة  كانت حين في

 العصور خالل  األندلس في واإلسالم العروبة شأن عال وقد

 وهـو  األندلس ملوك  آخر عصر حتى الفتح، بعد الممتدة

 عليـه  خرج حتى بالحكم ينفرد  كاد ما الذي اهللا، عبد أبو

 غرناطة في يعود آال على عازماً   " النصارى  ملك "   فرديناند

 وتـم  العـرب  وتراجـع  الغريمان وتالقى. للمسلمين  ُملك

 الموت  عذاب يعانون وأخذوا غرناطة، مدينة في حصارهم 

 المدينـة  مفـاتيح   وسلم. التسليم على اتفقوا حتى جوعاً

 ملكـاً  يـودع  مولياً جواده  ركب ثم اهللا، عبد أبو السلطان

 ابـكِ  "  : فقالت يبكي عائشة أمه  ورأته ضاع، ومجداً ذهب

  .  " الرجال مثل عليه تحافظ  لم ملكاً النساء مثل

 إنما أنهم بالدهم  من العرب نفوا عندما األسبان يعرف ولم

 اِإلَوزَّة قتلـوا  أنهـم  يدركوا  ولم بأيديهم، بيوتهم يخربون

 فـي  طويلة ولقرون أسبانيا كانت  فقد الذهب، تبيض التي

 مصـباح  والعلوم، الفنون منبع المدينة،  مركز العرب حكم

  . أوربا  في الهداية

 حينمـا  مجـدهم   أثر وعظيم المسلمين فضل لنلمس وإننا

 المسلمين أيام كانت  التي المهجورة األراضي بأسبانيا نرى

 الـبالد  تلـك  نذكر فحينما  األنهار، تحتها من تجري جنات

 نشعر والعلماء، بالعلم تموج العرب  عصور في كانت التي

  .واالزدهار الرفعة بعد  العام بالركود

  
ـ ١٤٢٠ ابريـل  الثاني؛ العدد -.نسمات مقال منشور مجلة  هـ

  .٢٠٠٠ شمس، عين جامعة -اآلداب  كلية: القاهرة -.م٢٠٠٠/


