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َمةُ   ُمَقدِّ
ــاريخ  ــة دراســة ت ال تخفــى عــىل أي باحــث أو مــؤرخ أهمي

واخـر القـرن التاسـع عرشـ ال سي� يف لحظته املفصـلية أ  املغرب،
نظرًا ملا عرفته هذه الفـرتة مـن تحـوالت  ،العرشينومطلع القرن 

عميقة وتغي�ات جذرية يجمع معها املؤرخون سـواء مغاربـة أو 
جانب عىل أنها كانت حافزا عىل ظهور حركات متردية وثورات يف 
سائر أنحاء البالد. إال أنه وعىل الرغم من أهميـة دراسـة طبيعـة 

يزال يف حاجـة إىل بـذل املزيـد  فإن التأريخ لها ما لحركات،هذه ا

الكتشاف خصوصياتها وتحليل مسـارها  من الجهد والعمل الجاد،
التاريخي سواء باإليجاب أو السلب. وهـذه الدراسـة مـا هـي إال 
محاولة للتعرف عىل بعـض الجوانـب املرتبطـة بهـذه الحركـات، 

واملجتمـع  ،تها بـاملخزنخاصة الحركة الريسونية بالش�ل يف عالق
 .والبعثات الديبلوماسية بشكل عام الجبيل
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 سونية شمال املغربالحركة الري

 أوًال: السياق التارخيي لنأشة احلركة الريسونية
كلـم مـن  ٧٠أحمد الريسو� بقرية الزينـات عـىل بعـد  نشأ

ينتمي إىل الزاوية الريسونية التي برز  م،١٨٧٠مدينة طنجة، ولد 
ا مسـاه�ت طيبـة نشاطها منذ العرص السعدي، والتـي كـان لهـ

وإيجابية يف املجاالت السياسية واالجت�عية والفكرية انطالقًا من 
فهنـاك مـن  تضاربت اآلراء حول نشـأته األوىل) ١(مقرها بتازروت.

خصص له حيزا كب�ا واجتهد يف إظهار شخصيته كبطل من أبطال 
ظهرت عليه عالمات النبـوغ والعبقريـة منـذ  )٢(الوطنية املغربية

أو الرجـل املثـايل الـذي اشـتغل بطلـب العلـم ومتتـع  )٣(الطفولة
يف حــ� نجــد آخــرين رأوا فيــه مجــرد قــاطع طريــق،  )٤(بالــذكاء

هوايته املفضلة القيـام بـأع�ل  )٥(مجبول عىل الطمع وحب املال
ــرثوة )  ٦(اللصوصــية والنهــب ــا متكــن مــن تحصــيل ال مــن خالله

  )٧(واكتساب هالة اجت�عية.
مغاربــة وأجانــب، عــىل أن وضــعية  يتفــق أغلــب املــؤرخ�

التفكك واالنقسام والفوىض التـي سـادت الـبالد يف نهايـة القـرن 
التاسع عرش وبدايـة القـرن العرشـين كانـت حـافزًا عـىل ظهـور 
حركات متردية يف سائر أنحاء املغرب، مـن سـوس يف الجنـوب إىل 
طنجة وتطوان يف الش�ل إىل درجة دفعـت الـبعض إىل اعتبارهـا 

ــبالد، أو مرحلــة تعكــس الــرتدي االجت�عــي فــوىض ا جتاحــت ال
واالقتصادي والسيايس، ك� هو الحال عند ابن األعـرج السـلي�� 
الذي رأى فيها "خراب العمـران وهـالك الرجـال، ونفـاذ األمـوال، 

 )٨(وارتباك األحوال".
وما حركة أحمد الريسو� إال جزء من هـذه الحركـات، التـي 

�ل املغـرب، اسـتفادت مـن ضـعف ظهرت وسط قبائل جبالة ش
السلطة املركزية، فنصـبت نفسـها مدافعـة عـن اسـتتباب األمـن 
واالستقرار يف املنطقة، من خالل اعتبار أن ما تقوم بـه يـدخل يف 

الـذي أحد الباحث� نطاق املرشوعية والرضورة، وهذا ما عرب عنه 
رأى أن أحمد الريسو� "حين� شب هالته ما عليه أمته من ظلم 
وهوان ونهب وفراغ السلطة املخزنية فالتجأ إىل لغة العرص وهي 

يف ح� أشار آخرون "أن األمراض االجت�عيـة  )٩(أخده حقه بيده"
يف ذلك العرص كان ال سبيل إىل الـتخلص منهـا إال بانتهـاج نفـس 
الطريق الـذي ينتهجـه العتـاه املتمـردون الـذين عـاثوا يف األرض 

 )١٠(فساًدا".
ــ ــا م ــد إذا انطلقن ــة أحم ــا أن حرك ــر لن ــذه اآلراء يظه ن ه

الريسو� مارست نشاطها بهـدف محاربـة اللصوصـية والنصـب، 
ــة  ــون حرك ــن أن تك ــاريخي أال �ك ــا الت ــار تحليلن ــن يف إط ولك

ت الريســو� هــي نفســها جــزء مــن هــذه اللصوصــية التــي عمــ
 املنطقة؟

هذا االفرتاض نجد الجواب عنه يف اعتداءات الريسو� وعصابته 
لقبائل الجبلية خاصة (قبيلة األنجرة وقبيلة بني يسف...) عىل ا

وهـو ما أشار إليه هاريس يف كتابه "مع مرور الوقت جميع 
املناطق الجبلية، أصبحت تخاف وترتعب من أفعال وترصفات 

وأشار إليه أيًضا املريني العيايش بقوله "استمر  )١١(الريسو�".

نا وهناك يرتصد هذا أو أحمد الريسو� يف قبائل جبالة متنقال ه
ذاك.. قاصًدا القضاء الكيل عىل كل من يحاول أن ينافسه، ال 

 )١٢(يتسامح مطلقا مع أي منافس مه� كان صغ�ًا أو كب�ًا.
وبالتايل فحركته مل تكن تقف عند محاربة اللصوصية، بل تعدتها 
إىل محاولة فرض الوجود يف املنطقة الجبلية، ويف سبيل ذلك كان 

ا� عن استخدام القوة والعنف واستغالل نسبه الرشيف ال يتو 
 )١٣(للسيطرة عىل القبائل الجبلية.

، ســيقوم الريســو� وعصــابته بفعــل ١٨٩٤وإىل حــدود ســنة 
شنيع يتجىل يف قتل خطيبة وأمهـا لـرد االعتبـار ألختـه التـي أراد 

هـذه الحادثـة سـتدفع السـلطان ) ١٤(زوجها االرتبـاط مـرة ثانيـة.
إىل إصدار أوامره إىل عامل طنجة عبد الرحمن بـن املوىل الحسن 

عبد الصادق باعتقاله فوقع القبض عليه بعد خيانة أحد املقرب� 
. ١٨٩٥منه الذي أوهمه بأن العامل يريد توليته عىل أصيال سـنة 

هذا الحدث شكل نقطة التحول يف مسـار الحركـة الريسـونية إذ 
ا هـاريس عـىل سيتعرض ملعاملة قاسية يف سجن الصويرة وصـفه

ا باألغالل من عنقـه الشكل التايل: "كان الريسو� يف السجن مقيدً 
هذه الوضـعية  )١٥(ويديه ورجليه ويعا� من الربد والعمل الشاق

املزرية سـتدفعه إىل الفـرار لكـن محاولتـه بـاءت بالفشـل سـنة 
وهــذا مــا تــذكره رســالة عــيل ابــن الحــاج إىل املــوىل عبــد  ١٨٩٧
بسجن الصويرة سولت لهـم أنفسـهم الفـرار  إن املساج�"العزيز

من السجن بقيودهم فهاجموا السجان واملخازنية والعسكر.. فلم 
وأمـام اسـتعطاف  ١٩٠٠"وإىل حـدود سـنة  )"١٦( يفلت منهم أحد

رشفــاء الريســوني� وتــدخل النائــب الســلطا� محمــد الطــريس 
سيطلق رساحه، لكن ومبجرد خروجه من السجن عـاد إىل سـابق 

واستخدام أساليب ووسائل جديدة يف املواجهة مع املخزن  أفعاله
 االختطاف. تتمثل يف سياسة

 ١٩٠٣يونيو  ١٦ *اختطاف والرت هاريس -١/١
هــذا الحــدث أثــار ضــجة يف أوروبــا باعتبــاره شــكل تهديــًدا 
حقيقيًا لألوروبي� يف املغرب، وخاصًة يف منطقـة طنجـة، غـ� أن 

م تث� الكث� من التساؤالت حول عملية االختطاف ال تزال إىل اليو 
ما إذا كان هاريس قد دفـع بنفسـه عمـًدا إىل االختطـاف، حتـى 
يكتسب املزيد من النجومية، خاصـًة أن املدينـة يف ذلـك الوقـت 
كانت عاصمة إعالمية باإلضافة إىل كونها عاصـمة دبلوماسـية. يف 

: ١٩٠٣هذا الصدد يش� تقرير اللجنة اإلفريقية الفرنسية يوليـوز 
"أن هاريس هو الذي عرض نفسه لالختطاف يك يزيد من تـأزيم 

الوثـائق املخزنيـة  حأو ك� توضـ  )١٧(الوضعية السياسية للمغرب.
أن عملية االختطاف كانت مدبرة ب� هاريس والريسـو� وقصـة 
االختطاف ما هي إال وسيلة لتحقيق مكاسـب شخصـية للطـرف� 

ع، سارعت إىل الـدخول يف ومبجرد علم بريطانيا باملوضو  )١٨(معا".
 ١٩٠٣يونيـو  ٢٥مفاوضات مع الريسو� انتهت بتحرير هـاريس 

أيام، ليتم تسليمه إىل الدواس بقلبية األنجرة حيث  ٩بعد قضائه 
 .١٩٠٣يوليوز  ٥يوم قبل أن يطلق رساحه يف  ١٢قىض 
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 ١٩٠٤مايو  ١٨ اختطاف ب�د يكاريس وفاريل -١/٢
�د يكـاريس وصـهره فـاريل، اختطف الريسو� أمريكيا هو بـ

وطالب بتنفيذ عدة رشوط من أجل ترسيحه� مـن بينهـا فديـة 
بسيطة، وعـزل باشـا طنجـة، وتعينـه هـو   350,000مالية قدرها

ــالق رساح األرسى يف  ــا، وإط ــىل أحوازه ــا وع ــامال عليه ــه ع نفس
هذه الحادثة  )١٩(صفوف حركته، والح�ية الربيطانية له ولعائلته.

ت سياســية خطــ�ة، دفعــت بريطانيــا إىل توجيــه كــان لهــا تــأث�ا
شكوى عرب  وزيرها أرثور نيكولسن تحمـل فيهـا املخـزن املغـريب 
املسؤولية الكاملة عن ما �كن أن يقـع للمختطـف فـاريل. ومـن 
جهة أخرى أرسل روزفيلـت رئـيس الواليـات املتحـدة األمريكيـة 

لقنصـل بارجة حربية اىل السواحل املغربيـة كـ� وجـه أمـره إىل ا
األمرييك بطنجة صامويل ريني كومري  ببعـث رسـالة إىل املـوىل 
عبد الحفيظ يحذره فيها من مغبة أفعال الريسو� ويخـربه فيهـا 
برضورة التعامل مع الرشوط التـي يفرضـها الريسـو� مـن أجـل 

 )٢٠(تحرير الرهائن".
ــة  ــود أن نشــ� إىل أن حادث ــد هــذه النقطــة ن ــًدا عن وتحدي

ى واسع يف الصحافة الدولية، مـ� زاد مـن االختطاف خلقت صد
حدة  الضعوطات األجنبية.* أمام هذا الوضع، سيضطر السـلطان 

، ١٩٠٤يونيـو  ١٨إىل قبول رشوط الريسـو� وهـذا مـا تحقـق يف 
بإطالق رساح املختطف� وتعيينه يف منصب عامل طنجة. وبالتايل 

بالنسـبة ، يف حـ� )٢١(�كن القول أن التعي� هو مثن االختطـاف�
للسلطان كان استسالًما لرشوط أشد ما تكون تحق�ًا أمام شـخص 

 )٢٢(بة.ليس سوى رئيس عصا

ثانًيا: الريسوين وأثر سياسيته يف المنطقة 

 بداية القرن العرشين
 السياسة تجاه القبائل الجبلية -٢/١

مارس الريسو� سلطاته عىل أحـواز طنجـة، وبـدأ يف تطبيـق 
ــزت بالق ــي متي ــته الت ــائل سياس ــف ووس ــتخدام العن ــوة واس س

التعذيب، وما يؤكد ذلك الرسالة التي وجهها أحمـد الطـريس إىل 
ــد الطــريس يف  : "البارحــة قامــت عصــابة ١٩٠٥شــتنرب  ٢٣محم

الريسو� بهجوم عىل قبيلة بني مكوار ورسقوا املاشية واختطفـوا 
. الريســو� اســتخدم أيضــا )٢٣(بنــات مــن هــذه القبيلــة" خمــس

القتصادي ضد قبيلة اآلنجرة حيـث مـنعهم مـن أسلوب الحصار ا
التزود باملنتجات املتوفرة يف أسـواق طنجـة مـ� تسـبب لهـم يف 

والشـهادات الشـفوية بـدورها تقـدم معلومـات  )٢٤(الفقر املدفع
مثينة تصف العالقات املتـوترة بـ� الريسـو� والقبائـل الجبليـة، 

 المة األحمدي* من قبيلة بني يسف.خاصة شهادة الع
ن قبيلة بني يسف خاصة ومنطقة جبالة عامة، إذ تأكد لها "إ 

أن الريسو� كان يفـرض عليهـا مـا ال تطيـق حملـه وال تسـتطيع 
أداءه، بادرت إىل اسـتقبال ممثـل املـوىل عبـد العزيـز مسـتهدفة 
الخالص م� يلحقها مـن طـرف أعـوان الريسـو�، ويضـيف أنهـا 

ريسو� إما عـن كانت واثقة من نفسها أنها ستأخذ حصتها من ال

. و�كـن أن نشـ� أيًضـا إىل )٢٥(طريق السلطة املخزنية أو بيدها"
موقف قبيلة أهل رسيف من القايد الريسو� من خالل األشـعار 

 التالية:
 ليـحـوس عـبـاد الله     الريسو� الكافر بالله      

 كيقبض الرجال بال حجة الريسو� يا بو قجة               
 )٢٦(حتـى هو قا القنـاطر     بوشنافر           الريسو� يا 

هذه �اذج من الواقع السيايس الذي كانت عليه قبائل جبالة 
تجاه سياسة أحمد الريسـو�, والتـي عـرب عنهـا أحـد املعـارصين 

طنجــة  –لهــذه األحــداث بقولــه" قــام الريســو� بتلــك الناحيــة 
لتقتيل وتجنى و أبدأ وأعاد الفساد والخراب والنهب وا -وأحوازها

 )٢٧(عىل جانب الدولة بكل ما قدر عليه من األمور الفظيعة".
 
 التعامل مع فئة املحمي� -٢/٢

املحميون �ثلون فئة خاصة من املـواطن� متتعـوا بامتيـازات 
كث�ة، وخاصة االقتصادية فـي� يتعلـق بتملـك األرايض، وباعتبـار 

كب�ة مـنهم،  مدينة طنجة مدينة دولية، فقد عرفت تواجد أعداد
فكان من الطبيعي أن تدخل هذه الفئة يف مواجهة مع الريسو� 
ألنها شكلت عائًقـا أمـام م�رسـة سـلطته. أوالً: وضـعيهم خـارج 
سلطته، وثانيًا: استفادتهم من اإلعفـاءات الرضـيبية وحـق متلـك 
ــدأ يف  األرايض. ونتيجــة لتعــارض مصــالح الريســو� واملحميــ� ب

خطرا عـىل الـبالد، قـام بإلقـاء القـبض عـىل محاربتهم باعتبارهم 
ــات  ــواب البعث ــد أب ــدهم عن ــم، وجل ــ�، مصــادرة أمالكه املحمي

هذه السياسة ستتسـبب يف موجـة مـن  )٢٨(الديبلوماسية بطنجة.
االحتجاجات والسخط من طرف البعثات الديبلوماسـية األوربيـة 

 سيتشكل أحد األسباب يف إقالته.  املقيمة بطنجة، م�
 املة مع األجانباملع -٢/٣

ــا مــن ســنة  ، عنــدما فــتح الريســو� ١٩٠٥ســنتناولها انطالقً
األبواب أمـام األجانـب مـن خـالل الرتخـيص لهـم بحـق امـتالك 
األرايض، ك� رصح بذلك قايض طنجة يف رسالته املوجهة إىل وزير 
العدلية محمد غرنيط والذي اتهم فيها الريسو� بأنـه يبيـع بـالد 

هذه السياسة ستكون سـببًا  )٢٩(ألجانب.الحرث يف فحص طنجة ل
يف تزايد العداء تجاه األجانب خاصة من طـرف السـاكنة املحليـة 
فكان مقتل املواطن الفرنيس ألربت شاربونيي نواحي طنجة، وهو 
األمر الذي سيدفع فرنسا للتدخل عرب وزيرها للشـؤون الخارجيـة 

 "ليون بورغوا" لفرض مجموعة من الرشوط:

 املسؤول� عن هذه الجر�ة.توقيف الجناة  •

 فرنك فرنيس. ١٠٠٫٠٠٠دفع غرامة مالية قدرها  •

 تقديم اعتذار رسمي للحكومة الفرنسية. •

 وضع نصب تذكاري يف مكان الحادثة لتخليد ذكرى الضحية. •
 

هذا الحدث أثار استنكار باقي السفارات الديبلوماسية التـي 
وجهت مذكرة ج�عية إىل وزير الخارجية املغـريب يطلبـون فيهـا 

م� شكل أزمـة حقيقيـة للسـلطان ) ٣٠(وضع حد ملا يقع يف طنجة
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ــه يف طنجــة العاصــمة  ــارس أع�ل ــان � ــار أن الريســو� ك باعتب
طات سيوجه السلطان وأمام هذه الضغو  )٣١(الديبلوماسية آنذاك.

، كـ� وجـه أمـره ١٩٠٦دجنرب  ٢٨املوىل عبد العزيز ظه� إلقالته 
لوزير الحربية محمد الكباص بتجهيـز محلـة إلخضـاع الريسـو� 
تكفل بقيادتها بوشتى البغدادي الذي هاجم الزينات وأمام عدم 
قــدرة الريســو� عــىل املواجهــة اضــطر إىل الفــرار نحــو تــازروت 

عصــابات، مــ� ســيدفع املخــزن إىل تخصــيص واســتخدم حــرب ال
يف ظل هـذه األزمـة،  )٣٢(مكافئة مالية للمساعدة يف القبض عليه.

سيلجأ الريسو� إىل سياسته السابقة. ففـي الوقـت الـذي حـاول 
فيه الضابط مـاكل� لعـب دور الوسـيط بـ� املخـزن والريسـو� 

مـن طـرف  ١٩٠٧سيلقى عليه القبض بقبيلة أهـل رسيـف سـنة 
 ألخ�، وكعادته سيفرض رشوط منها:هذا ا

 ألف جنيه إسرتليني. ٢٠الحصول عىل فدية مالية قدرها  •

 الح�ية اإلنجليزية له ولعائلته. •

 اسرتجاع أمالكه املصادرة من طرف املخزن. •
وبعد مفاوضات عس�ة، بينه وب� املخزن، تدخلت الحكومـة 

. ١٩٠٨يف  الربيطانية عرب وزيرها ج�ارد لوثر فأطلق رساح مـاكل�
هذا االختطـاف زاد مـن تـأزيم الوضـعية املاليـة للمغـرب الـذي 

 )٣٣(سيضطر إىل تسديد الفدية عرب االقرتاض من بريطانيا نفسها.

 ثالثا: الريسوين وعالقته بالقوى األجنبية
 الريسو� والعالقة األملانية -٣/١

أشار هاريس أن عالقة الريسـو� باألملـان تعـود إىل مـا قبـل 
، حيث تعهد للمجموعة األملانية مانيسـ�ن االوىل لعامليةالحرب ا

باالستفادة من أع�ل التنقيب يف املنـاطق الجبليـة والتـي كانـت 
. هـذه العالقـة )٣٤(مغلقة يف وجـه الجنسـيات األخـرى واملنقبـ�

ــات  ــدخول يف عالق ــو� لل ــام الريس ــاب أم ــتفتح الب ــة س التجاري
والعـرائش، وكـذلك مـع ديبلوماسية مع القنصل األملا� بتطـوان، 

القنصل األملا� مبدريد. وهو ما أكدته جريدة التـا�ز الصـادرة يف 
وهي عبارة عن رسالة أملانية موجهة إىل الريسو�  ١٩١٨شتنرب  ٣

تتضمن وعودا بتقديم املال والذخ�ة والحفاظ عـىل مصـالحه يف 
 )٣٥(املنطقة.

انيـة ومن خالل ما أشار إليـه دوسـيكونزاك، فاملجموعـة األمل
كانــت تبــارش مصــالح أملانيــة يف املنطقــة، فعنــد احــتالل اســبانيا 
ــىل  ــت ع ــة واقرتح ــدخلت املجموع ــ� ت ــ الكب ــرائش والقرص للع
الريسو� تسهيل العملية لض�ن مصـالحها يف ظـل وجـود دولـة 
أوربية، لكن رسعـان مـا تغـ�ت األمـور بـ� اسـبانيا والريسـو�، 

السفارة األملانية بطنجـة  اليشء الذي دفعه إىل طلب الح�ية من
والتـي تــدخلت بـاقرتاح التهدئــة يف املنطقـة عــرب مجموعـة مــن 

 املقرتحات:
 
 
 

 االعرتاف بنوع من االستقاللية الذاتية للمناطق الش�لية. •

 تشكيل قوات محلية تحت إمرة الريسو�. •

إعطاء مجموعة مانيس�ن كامل الصالحية يف التعامل مع  •
 )٣٦(املغاربة.

 
حات أثارت سخط الصحافة اإلسبانية، وحكومتهـا، هذه املقرت 

يف ح� جعلـت الريسـو� أكـرث ثقـة يف األملـان، لكـن رسعـان مـا 
تبخرت آماله عنـدما وصـلت األخبـار بهز�ـة األملـان. يف الحـرب 
العاملية األوىل وتراجع اهت�مها باملغرب وهذا ما سيشكل فرصـة 

ويف هذا الصـدد أشـار مناسبة النفراد اإلسبان باملنطقة الش�لية. 
هاريس أنه خالل الحرب راسل الريسو� واستفرسه حول عالقتـه 
باألملـان وصــحة تلقيـه املــال مـن أملانيــا فأجـاب الريســو� عــىل 
الشكل التايل: "إذا كان لإلنجليـز أو فرنسـا أو غ�هـا مـن الـدول 

 )٣٧(املال لتقد�ه، فأنا سأوافق من يدفع أكرث".
"si l’Angleterre ou la France ou tout autre nation on 
de l’argent a distribuer, j’accepterai volontaires, le 
plus sera le mieux". 

 الريسو� واإلسبان  -٣/٢
، سيتم خلع موالي عبد العزيز مبـراكش ١٩٠٧مع حلول سنة 

وتنصــيب أخيــه مــوالي عبــد الحفــيظ، وكنتيجــة للمســاندة 
، ١٩٠٩الحفيظ تعيينـه بظهـ� سـنة  الريسونية سيعيد املوىل عبد

عامالً عىل أصـيال وقسـم كبـ� مـن منطقـة جبالـة. خـالل هـذه 
املرحلــة أقــدمت اســبانيا عــىل احــتالل العــرائش والقرصــ الكبــ� 

لفرنيسـ يف ألنها أصبحت تخاف من التقدم ا ١٩١١وبالضبط سنة 
 البالد / احتالل فاس).

ريسـو� سـاهم يف هذا الصدد تش� املصـادر التاريخيـة أن ال
مســاهمة فعالــة يف تســهيل عمليــة االحــتالل، وهــذا مــا يؤكــده 

ــاملغرب  وإدوارد ــبا� ب ــريب اإلس ــطول الح ــه األس ــا يف كتاب كينطان
واحتالل القرص الكب� والعرائش" كانت فرنسا تريد االستيالء عىل 
مدينتي أصيال والقرص الكب� بصفة غ� مبارشة بواسـطة املحـالت 

نت تحت قيادة ضباط فرنسي�، وكـان الريسـو� املغربية التي كا
يحس بالخطر الذي كانت تشكله فرنسا عىل منطقة نفوذه لهـذا 

بــدوره جرمــان عيــاش أشــار إىل "أن  )٣٨(ســهل عمليــة االحــتالل.
الريسو� فضل اسبانيا ألنها مل تكن يف نظره قوة عظمـى كغ�هـا 

كن يراهـا من الدول، وحيث أنها مل تكن تتوفر عىل قوة فإنه مل ي
 .)٣٩(مهيأة لسحقه

انطالقًا من هـذه اآلراء التاريخيـة يتبـ� أن الريسـو� وضـع 
الثقة يف األسبان وقاية له من التهديد الفرنيس، وأيضا حفاظا عىل 

 ١٩١٢كامل سلطته يف املنطقة. وبإعالن الح�ية الفرنسية يف سنة 
ل سيصبح الريسو� الرجل الذي تخاطبه اسبانيا يف شـخص الجـ�ا

سلفسرتي الذي سيحاول القضاء عىل سـلطته مـن خـالل احـتالل 
ثالثاء الريصـا�) بـل  -مجموعة من املناطق (اثن� سيدي اليمني

وحتى التوجه إىل مقر الريسو� بأصـيلة. وهـو مـا سـيدفع هـذا 
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األخ� إىل الفرار نحو تازروت. خالل هذه املرحلة سيجد األسـبان 
ئل الجبلية وهو ما سيدفعهم صعوبة يف فرض سيطرتهم عىل القبا

إىل التفاوض مع الريسو� مقابل ض�نات (استمراره يف السـلطة، 
وتزويده بالوسائل الالزمة لتدعيمها واملال واألسلحة). لكن هـذه 

 ١٩١٥املرة بقيادة الج�ال خوردانا الذي عقـد معـه هدنـة سـنة 
 تتلخص في� ييل:

 وضع املال والسالح تحت إشارة الريسو�. •

 عرتاف به قائًدا عىل القبائل الخاضعة له.اال  •

 )٤٠(توليه مسؤولية التواصل والحفاظ عىل األمن مع القبائل. •
 

هــذا االتفــاق ســيجعل ســاكنة املنطقــة تنظــر إليــه كعميــل 
لإلسبان يتآمر معهـم للسـيطرة عـىل الـبالد، ومـع مـرور الوقـت 
ستكرب طموحات الريسو� وسيحاول فرض إرادتـه عـىل اإلسـبان، 

ا ما سيدفع خوردانا إىل التعب� عن استيائه بقولـه "يتمثلنـي وهذ
الرأي العام كصانع للسياسة الريسـونية واملـدافع املـتحمس عـن 
الرشيف بالعكس مل أكن أستطيع متابعة السياسـة التـي فرضـتها 
الظروف عىل جميـع الجـ�االت إال بالتصـالح معـه، ومل أصـل إىل 

هـذا التقريـر  )٤١(بهيبتـي".ذلك إال عرب مجهـود جبـار بالتضـحية 
يعترب آخر تقرير للجـ�ال خوردانـا والـذي �كـن اعتبـاره وصـية 

، للج�ال برنكر الـذي سـينهج سياسـة ١٩١٨سياسية عشية وفاته 
مغايرة تجلت معاملها يف محاولة القضـاء عـىل قـوة الريسـو� يف 
املنطقة مبطالبته بتقديم البيعة إىل موالي املهدي بـن إسـ�عيل، 

ما أكد للريسو� أن الوعود التي تلقاها من اإلسبان بتعينـه وهو 
خليفة سلطا� يف املنطقة تبخرت وبالتايل مل يبقى له خيار سـوى 

 إعالن الحرب عىل اإلسبان.
 الريسو� والح�ية الفرنسية -٣/٣

سنتناولها من خالل ما أشار إليه املقيم العام "ليوطي" والذي 
� مـن خـالل مـا تـوفر لديـه مـن اعترب الريسـو� عـدو الفرنسـي

املعلومات التي اسـتقاها مـن مخربيـه باملنطقـة الجبليـة، والتـي 
اقتنع من خاللها بأن الريسو� إذا ما تم تسليحه وتزويده باملـال 

فإنه سيوجه جهوده نحو املنطقة الفرنسية ويف هذا الصدد نجده  
ة يقول" بالنسبة للمغرب الفرنيس أصبحت مسألة الريسو� خط� 

وم� يزيد من تعقيد املسألة هو أن اإلسبان يجعلـون منـه مركـز 
سياستهم فمجرد ذكر اسمه يظهر حب الناس له يف مدريـد أكـرث 

، خاصة يف فرتة تعي� الج�ال خوردانا. وقد )٤٢(م� هو يف تطوان"
تأكد املوقف الفرنيس من أحمد الريسو� يف معارضتهم للمقـرتح 

 خليفة باملنطقة الش�لية. ريسو�اإلسبا� بتنصيب ال
الريســو� بــدوره كــان يعتــرب الفرنســي� مصــدر خطــرا عــىل 
سلطته لذا بادر إىل ربط عالقات مع اإلسبان، واملقولة الريسـونية 
التالية ستوضح كيف كان الريسـو� ينظـر عالقاتـه مـع السـاكنة 
املحليــة والقــوى األجنبيــة "الرببــر" خــدامي، واإلســبان عبيــدي، 

 )٤٣( أعدايئ، واألملان حلفايئ".والفرنسي�

"les Berbères, sont mes serviteurs, les espagnoles sont 
me exlaves, les Français sont mes ennemis, les 
Allemands sont mes alliés"           

 
 

ةُ   َخاِمتَ
من خالل كل ما تقـدم يتبـ�؛ أن ضـعف السـلطة املركزيـة، 

لبالد أواخر القرن التاسـع عرشـ وبدايـة وتزايد الضغط األجنبي با
القرن العرشين فسًحا املجال أمام ظهور حركات متردية لصوصية، 
متيزت بصعود شخصيات كربى جشـعة ال تضـع نصـب أعينهـا إال 
مصلحتها الخاصـة، بقـي بعضـها مجـرد لصـوص، بيـن� اكتسـب 
البعض األخر الجاه والنفوذ، وما الحركة الريسونية إال واحدة من 

ذه الحركــات التــي اســتطاعت تكــديس األمــوال عــن طريــق هــ
املساومة (الحصول عىل تعويضات مقابل إطالق رساح الرهـائن)، 
واالرتقاء إىل تقلد مناصب سامية (عامل طنجـة وأصـيلة)،جعلتها 
متارس سياسة عنيفة تجاه بعـض القبائـل الجبليـة التـي مازالـت 

ت املتـوترة بينهـا الشهادات الشفوية تقدم لنا صـوًرا مـن العالقـا
وب� الريسو� منها قبيلة بني يسف، بني مكوار، فحص األنجـرة، 
أهــل رسيــف. وبحكــم طموحهــا دخلــت الحركــة الريســونية يف 
عالقات ديبلوماسية مع الدول األوروبية م� شكل فرصة سـانحة 
أمام هذه األخـ�ة للضـغط عـىل املخـزن، وتهديـده بالتـدخل يف 

محاولـة -فـرض تعويضـات  -ج حربيـةشؤون البالد (إرسـال بـوار 
تنظيم الرشطة) وبالتايل استع�لها كورقة رابحة النتزاع امتيـازات 

 مختلفة زادت من تأزيم وضعية البالد.
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