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نُرشت هذه الدراسة يف دَّورِيُة كَان الْتَّارِْيخية 

لألغراض العلمية والبحثية فقط، وغري 

مسموح بإعادة النسخ والنرش والتوزيع 

 ألغراض تجارية أو ربحية. 
 

ل املغرب   إسبانيا واستغالل املوارد الطبيعية يف ش
رية وضعف موارد املنطقة الخليفية   ب الرغبة االستع

وذجً    )١٩٥٦-١٩١٢( امنطقة اللوكوس 

     

 

  وليد موحن
   )التاريخ احلديث والمعاصر( ابحث يف سلك الدكتوراه

    المحمدية – سانيةداب والعلوم اإلنكلية اآل
    المملكة المغربية – جامعة احلسن الثاين

     

>  ُملَّخْص  <<

يف كافة المرايق والتجليات منذ بداية هذه العملية االستيطانية  ال مناص أن غاية كل استعمار تتجيل يف االستفادة من خريات المستعمرات،
استزناف ما اكتزنت المنطقة  أسايس بل كانت تربو بشكل  مارها لشمال المغرب،بعيدة عن هذا المنىح يف استع إسبانياولم تكن  الكونية،

والتقنيات والدراسات اليت بلورتها فرنسا اجلارة يف االستعمار  اآللياتلم تكن تملك نفس  أنهاعىل الرغم  اخلليفية من ثروات ظاهرية وابطنية،
لم   إسبانيا أنوبما  المغربية، واألطروحات كما توضح الكتاابت الفرنسية، صورة قوية،واستزنفتها ب واليت استعمرت المنطقة السلطانية، المغريب،

 وقد ارتأينا الرتكزي عىل منطقة جغرافية محددة هي منطقة اللوكوس، فإنها لم تجن من هذا االستعمار سوى الفتات. تكن تمتلك نفس المقومات،
اجلبلية والريفية برثائها وخصبة  األخرى ا مقارنة ابلمناطق يف منطقة عرفت نسبيً  اإلسباين  ميكانزيمات االستغالل االستعماري إىل من أجل النفاذ 

 عىل استزنافها بشكل مفرط أثر عىل موارد نهر اللوكوس يف مراحل ما بعد االستعمار. اإلسبانيةواليت عملت الدولة  أراضيها وبمواردها السمكية،
جل أوتوفري المعدات اللوجستيكية من  وتجهزي الموائن البحرية، عىل مد السكك احلديدة، إسبانيالت فقد عم جل تسهيل هذا الهدف والمرام،أومن 

العملية وفق  إتمامأمام  ، وأور العمليات العسكرية المشتعلة يف المنطقة وقف حائالً اإلسبانيةغري أن قلة موارد الدولة  ضمان مستدام للعملية،
الذي كان يف غالبيته  اإلسباين جل الهاء الرأي العام أدريد الذين كانوا يطمعون يف خريات المنطقة من المخطط المرصود لها من طرف ساسة م

  عىل شمال المغرب. اإلسبانيةا عىل هذه احلماية ناقمً 

ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة   كل
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َمةُ    ُمَقدِّ
ا يف المناهج والطرق وأضىح عرف البحث التارييخ تطورً 

البحث فيه يالمس عدة جوانب ومنايح لم يخرتقها الدارسني 
ويف هذا المضمار سلف الباحثون يف تاريخ احلماية  ،من ذي قبل

يف المنطقة الشمالية، عىل البحث والتقيص يف مراحل الكفاح 
المسلح والرتكزي عىل احلركة الوطنية واإلسهاب يف احلديث عىل 

ولم يتحدثوا إال  الوطنية، األحزابالمعطيات السياسية ونشأة 
االجتماعية خاصة يف  ا عىل األوضاع االقتصادية والوقائعلمامً 

زالت عدة ما و اليت لم تأخذ حقها من البحث، )١(المنطقة اخلليفية
 ا يف حاجة إىل من يخرتق لمامها،ا بكرً من قضاايها منجمً 

ويف هذا الصدد اخرتنا البحث يف موضوع  ويكشف مكنونها،
استغالل الموارد الطبيعية بشمال المغرب عىل عهد احلماية 

ا برغم من عوز المادة نموذجً  )٢(اللوكوس بمنطقة  اإلسبانية
المصدرية وقلة األبحاث اليت تميط اللثام حول واقع االستغالل 

  .اإلسبايناالستعماري 
ىل البلد إن غاية كل استعمار هي النفاذ أال مناص 

 ونهب ممتلكاته، جل االستفادة من خرياته،أمن  المستعمر،
الذي  اإلمرباييل ار زمن االستعم خاصةً  واالنتعاش من موارده،
الموجه من طرف  ،التاسع عرش الميالدي عرفه العالم منذ القرن 

 إفريقياواليت انطلقت يف شمال  المرتوبوالت االستعمارية،
اجلزائرية  األرايض بصفة جلية بعد االحتالل الفرنيس الغاشم عىل 

  م.١٨٣٠سنة 
ن كانت فرنسا قد عرفت مدرسة استعمارية كربى لها إو 

 نظمتها بفعل رحالتها االستكشافية، غاايت ومرامي،هداف وأ
يف اجلزائر  ودرابة قادته العسكريني وتنظيماتها اجلغرافية،

يكن  لم-الدراسةموضوع - سبانيةن الدولة اإلإف والهند الصينية،
سبانيا إكانت   ثنها كانت منهكة، حيأبل  لها نفس الباع والقوى،

العرشين تعاين من تمزق نهاية القرن التاسع عرش وبداية القرن 
حىت أضىح  سيايس وانهيار اقتصادي وتراجع اجتماعي وثقايف،

بالدهم خارج التحوالت اليت كانت تعرفها أوراب والساحة الدولية 
سبانيا مع نهاية القرن التاسع عرش وبداية إآنذاك. فقد كانت 

القرن العرشين مثقلة ومتعبة تقلصت إمرباطورتيها وضعف 
ا التاريخ يجري والعالم حولها يتقدم وال بد لها من حالها وأمامه

  .)٣(مسايرة الركب إن أرادت العيش والبقاء
إذ بسبب ذلك اضطربت الكثري من القطاعات االقتصادية 
المرتبطة ابلتجارة مع المستعمرات وافتقدت الدولة الكثري من 

ا فدخل االستعمار الموارد اليت كانت تحقق بواسطتها توازنا ماليً 
ا بسبب التنافس الشديد مرحلة حرجة جدً  اإلسبانية واإلمربايلية

بني الدول االستعمارية حول ما تبقى عىل المائدة 
فلم يكن من بد إلسبانيا سوى تصريف أنظارها  )٤(االستعمارية.

نحو المنطقة الشمالية، من أجل االستفادة من مواردها 
شاكل الداخلية عن الم اإلسباين والهاء الرأي العام  الطبيعية،

  المستعصية.
ما  التالية: اإلشكاالتوانطالقا من ذلك يحق لنا طرح 

بخصوص المنطقة الشمالية قبل  اإلسبانيةهي مصادر المعرفة 
يف المنطقة الشمالية  إسبانياا وجدت هل حقً  االستعمار؟

ا من أجل االستفادة من الموارد منطقة اللوكوس مرتعً  وخاصةً 
هذه االستفادة وهل حققت النتائج  وما طبيعةالطبيعية؟ 

وما أهمية منطقة اللوكوس يف المخطط منها؟ المرجوة 
  اإلسباين؟االستعماري 

ري أوالً:  ل املغرب يف املخطط االستع ش
  اإلسبا

لم تكن بنفس المكانة  إن إسبانيامن البديهي القول 
، بحيث لم  إمربايليةاالستعمارية، بل ال يمكن اعتبارها قوة 

لدوافع استعمارية أملتها  إالصل عىل المنطقة الشمالية تح
، المتحصنة يف مضيق جبل طريق بوابة اإلنجلزييةالمصاحل 

لقد انطلق البحث اجلغرايف حول  .اإلنجلزييةالمستعمرات 
رحلة عىل ابي العبايس من بواكري  ّد عَ المغرب بشكل مبكر وتُ 

تربو السيطرة   الرحالت اليت كانت لها نوازع ورغبات استعمارية
 عىل المغرب، وتبيان قيمته اجلغرافية، ومكانة موارده الطبيعية.

الرحلة كونها سفارية علمية يف  يف نص ولن يغيب عىل المتمعن 
يكن له من أهمية سوى  السيايس لمأساسها، وأن الهاجس 

ا عن الدعم المايل، بل التمويه عىل المركز السيايس بمدريد بحثً 
دة لتكشف عن افتتانه ابلمغرب، وولعه إن القراءة الناق
ا لعاداته وتقاليده، وإجالل لدينه، لدرجة يكاد بطبيعته، وتقديرً 

ينتفي معها وهم التجسس الذي أشيع عن صاحب الرحلة، وإن  
ابي لم يتخل عن انتقاد نظام احلكم المستبد، واألحوال  عىل كان 

ابده ا االضطهاد الذي كان يكاالجتماعية المرتدية، وخصوصً 
  .)٥(اليهود"

 الغثنه يصعب علينا التمزي يف هذه الرحلة، بني أوالواقع 
والسمني بني احلقيقة واخليال، بني الصدق والكذب يف مرشوع 

ولم تنجح هذه الرحلة  )٦(ليها.إالهيمنة الوارد يف الرحلة المومأ 
برغم كونها تركت معطيات جزلة وذات ابل، غري أنها لم تكن  

سم صورة متكاملة عىل المنطقة الشمالية جل رأكافية من 
منهم التيار  ، خاصةً اإلسبانومواردها اليت كانت تسيل لعاب 

جل السيطرة أالذي كانت تحذوه رغبات جامحة من  )٧(فريقايناأل
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سبانية مة اإلوتقديم نصر موعود لأل عىل المنطقة الشمالية
  مجادها الضائعة يف كواب والفلبني.أيعيد لها 

ن كانت تختلف يف إخرى يف الصدد، و أت ونشطت رحال
الظروف والمسببات، فإنها كانت تشرتك يف غاية توفري 

ن كانت يف معظمها لم تأت إو  ،)٨(معطيات للجهاز االستعماري
المغربية،  األصقاعابجلديد مقارنة ابلرحالت الفرنسية اليت جابت 

ودرستها من كافة النوايح الثقافية واللسانية والفكرية 
 رشاف معاهد الدراسات الفرنسية.إريقة علمية وتحت وبط

 لضعف المعرفة اجلغرافية المترسبة ا من ذلك وتفاداًي وانطالقً 
ىل إنظارها أسبانيا إسبانية وجهت من رحيق الرحالت اإل

اجلمعيات اجلغرافية والمكونات العلمية، والمعاهد الطبيعية 
ونرباس نجاز رسوم وخرائط ودراسات تكون مدعمة إجل أمن 

لتسهيل مرام التغلغل االستعماري بشمال المغرب، والهاء 
وهكذا  سباين عىل مشاكله الداخلية المستعصية.الرأي العام اإل

نشطت معاهد جغرافية نشيطة تربو توفري معرفة جغرافية 
  مالئمة وذات جودة وغائية لإلسبان.

مات ثانيًا:  منطقة اللوكوس يف صلب اهت
  اإلسبانية الجمعيات الجغرافية

جل  أن العمل العسكري غري كاف من أ اإلسبانلقد اقتنع 
لمرام  ا، تسهيالً تمهيد المنطقة، وال مناص من دراستها علميً 

لقد كانت منطقة احلماية  .ا واقتصاداًي استغاللها فالحيً 
، الريف، رئيسة: الكرتخمسة أقسام  ىلإتنقسم   اإلسبانية

هو موقعها  خريةاجلهة األ ما مزي هذه غمارة، جبالة، اللوكوس.
اليت كانت تبحث  اإلسبانيةاالسرتاتييج ابلنسبة للسلطات 

  )٩(وبشكل حثيث عن منفذ عىل الواجهة البحرية األطلسية.
ن تنجز بهذه اجلهة مجموعة من أ إسبانياكما تمكنت 

المندوبيات اليت اتخذتها كوسيلة للتدخل بمجال المنطقة 
السكىن ومندوبية االقتصاد  مندوبية همها:أالشمالية، من 

والصناعة والتجارة واليت تضم مصاحل التجارة والمعادن 
 األشغال ثم مندوبية الرتبية والثقافة ومندوبية  والسياحة،

يهمنا معرفته هو  العمومية والمواصالت ومندوبية المالية، ما
دوات اليت ساهمت يف  ن هذه المندوبيات اعتربت من األأ

بعض المشاريع  إنجاز ليفية عىل المستوى تنظيم المنطقة اخل
، كما عرفت األساسيةاالقتصادية واالجتماعية والتجهزيات 

هم أمدينة العرائش بناء ميناء للصيد البحري حيث اعترب من 
  )١٠(.سباينسماك بمنطقة النفوذ اإلخراج األإالموائن الصيد و 

  

وقد استأثرت هذه المنطقة بدراسات وافية تستجيل 
بحث لوكاس فرينانديث نافارو الصادر  همها:ألعل من قيمتها، و

، والموسوم "معادن شمال ١٩١٢مع بزوغ عهد االستعمار سنة 
وهو عبارة عن جرد طويل لمعادن المنطقة، كان  المغرب"

حلكاايت السكان دور يف النفخ فيها، من ذهب وفحم الليغنينت 
إن ىل القول إطار فكرة للمؤلف تسعى إواحلجري، وذلك يف 

  )١١(رض.يضفي طابع المنفعة عىل احتالل األ االستكشاف
مكانية إوبعد ذلك تناسلت عدة تقارير جغرافية حول 

المنطقة الطبيعية، حيت اجتمع خمسة متخصصني للقيام ببعثة 
جل دراسة السكان ابجلهة الغربية لمنطقة احلماية، خارج أمن 

 الطرق اليت كان يسلكها المستكشفون حىت ذلك احلني.
ما  أ فلوكاس فرنانديث نافارو تكلف بدراسة جيولوجيا المنطقة.

كونستانسيو برينالدو دي كريوس، سيعمل عىل دراسة اجلوانب 
 االطنوغافية يف المنطقة، بينما قريناندو مارتينت دي الاسكالري،

والعمل   المضرة ابلمنطقةسيتكلف بمهمة البحث عىل احلرشات 
ماء والعسكريني الذي انترشوا كمرتجم، وغريهم الكثري من العل

جل رسم صورة متكاملة ومحينة حولها. أيف المنطقة من 
لكن الصدمة   سباين.للجهاز االستعماري اإل أبحاثهموسخروا 

ن المنطقة لم تكن ا ألكانت مدوية يف مجمل تقارير هؤالء، نظرً 
بذلك الزخم الذي روج حولها، واخلريات السخية اليت بلورتها 

حول المنطقة الشمالية وغناها من  األفريقانيةة االسطوغرافي
  الموارد الطبيعية.

وهكذا صرح فلوكاس فرنانديث نافارو يف مقال بجريدة 
 بعنوان دال: ١٩٢٢يناير  ١٥الصادر يوم  ٣٠٣" يف عددها إسبانيا"

فكار كل دعاة غىن منطقة احلماية، أفقر المغرب يدحض فيها 
نه ال يقف عىل هذا أغري  ولها.نها ليست بتلك الغىن المرصود حأو

ترهل اجلهاز   إىل احلماية  استغالل المعطى، بل ينسب ضعف 
"من يدافعون عما نفعله يف المغرب  اإلسباين االستعماري 

 أخرى عليهم أن يبحثوا عن مربرات وتفسريات يف مجاالت 
المغرب يف  إن  وليس يف المقدرات االقتصادية المنعدمة.

عىل مؤهالت اقتصادية عظيمة  توي تحرض يمكن أن  أشموليته 
ن حمايتنا بكامل الصراحة بئيسة ولن تتجاوز فقرها حىت أغري 

هذا ناهيك عن  )١٢(ن رفع النقاب عن مصادر ثروته المتواضعة.إو 
يف سائر المنطقة الشمالية،  أطنابهاالمقاومة اليت كانت ضاربة 

م واليت صعبت من مأمورية استغالل المنطقة اخلليفية بوجه عا
  ومنطقة اللوكوس عىل وجه التحديد.
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ري ثالثًا: إ أرقام (سبانيا واالستغالل االستع
 )ومعطيات

المنطقة كان يف جل استغالل أمثل للموارد الطبيعية أمن 
السكة  إنشاءالتفكري يف  اإلسبانيةا عىل سلطات احلماية الزمً 

المنطقة، وقد عهد للمهندس لويس موراليس يف احلديدية 
ا المرشوع الذي واجهته عدة عراقيل ومشاكل نظرً  ذ بتنفيذ

لمرور اخلط وسط العديد من النقط اليت كانت تتعرض لهجمات 
وقد تمكن هذا اخلط  المنطقة.يف من طرف حركة المقاومة 

و  ١٩٣٦السكيك حسب طوماس غرسيا فيكرياس ما بني سنيت 
مسافر، بينما سجلت نفس الفرتة نقل  ٧٨٠٦٠٠ما مجموعة  ١٩٥٤

طن من البضائع جله من الموارد المعدنية  ٤٧٩٠٠ا مجموعه م
أجود  اإلسبان لقد رصد  )١٣(المستخرجة من نطاق المنطقة.

األرايض، وركزوا صلب اهتمامهم عىل المناطق اليت تضم ثروات 
معدنية وطاقية، لتقوم اإلدارة االستعمارية بتفعيل قانون نزع 

ال يتوفر عىل وثائق تربز  نْ الملكية الذي يثم بموجبه نزع أرايض مَ 
ملكيته وهذا ما مكن السلطات االستعمارية من وضع يدها 
عىل مساحات مهمة من األرايض قامت بتفويتها للمعمرين 

اليت نشطت بصفة كربى يف هذه  اإلسبانيةوللرشكات  اإلسبان 
 ومن أهمها نذكر: )١٤(الفرتة.

Compania De Industrias Corcheras De 
Marruecos 

، بتصنيعهين رشكة صناعة الفلني يف المغرب وتقوم وتع
مليون  ٢واليت كان مقرها يف تطوان ورأسمالها يبلغ حوايل 

هكتار يف المناطق   ٦٤٤٨٣وكانت تتحكم يف حوايل  بسيطة،
حيث تستخرج منها الفلني وتقوم  اجلبلية للمنطقة الشمالية،

اليت كانت   ،“اخلليفة”وقد شكلت غابة  ا،بتصنيعه أو تصديره خامً 
تمتد عىل حوايل عىل مساحة ألفني وخمسمائة هكتار بني القصر 

ا ا مهما للفلني، وكانت تشكل مصدرً الكبري والعرائش، مصدرً 
كما كانت  هذه الرشكة ترشف عىل  ا لألخشاب والفحم،هامً 

“ أهل رسيف”العديد من الهكتارات الغابوية يف منطقة 
 األخشابلكبري حيث كانت تستخرج المحاذية لمنطقة القصر ا

  )١٥(والفلني والفحم.
Extractos Curtientos y Prductos Quimicoc  

ركزت هذه الرشكة عىل أشجار السنط الستخراج المواد 
الكيماوية هذه المواد اليت كان يكلف استريادها من طرف 

مبالغ مهمة من العملة الصعبة مما جعلها تتجه  إسبانيا
ذه المادة ابلمنطقة خاصة القصر الكبري لالستثمار يف ه

ا ا مهمً حيث كانت تشكل أشجار السنط مصدرً  ومحيطه.
  للخشب والفحم وبعض المواد الكيماوية األخرى.

كانت مياه نهر ف، الرثوة السمكية لنهر اللوكوسأما 
القصر الكبري تشكيلة وافرة ومتنوعة من  إىل اللوكوس تحمل 

اليشء  اإلسبان خذ منها أة سماك، شكلت معها ثروة غنياأل
قضوا بشكل   اإلسبان الكثري، حيث تشري الرواايت الشفهية أن 

ومن  كيل عىل العديد من األنواع بسبب االستغالل المفرط.
 جملة األسماك اليت كان نهر اللوكوس ينعم بها نذكر

يقبلون عليه بكرثة، وهو عبارة  اإلسبان الذي كان " االنقليس"
شبك  إىل ة تشبع الثعبان إضافة عن سمكة نحيفة طويل

ويف احلقيقة نعدم دراسات وأبحاث تركز حول . الشبوط والشابل
هذا االستغالل ونوعيته سواء يف الكتاابت العربية أو نظرياتها 

وتشري اجلريدة  حسب ما اطالعنا عليه. ابإلسبانيةالمحبورة 
ة ن احلكومأ ١٩٥٠نوفمرب سنة  ٢٧الرسمية الصادرة يف الرابط يف 

اليت تتجاوز  اإلسبانيةالفرنسية استصدرت قرار بمنع البواخر 
  )١٦(.ا، مما يدل االستغالل لهذه الرثوة السمكيةطنً  ٤٠حمولتها 

  
  )١رقم ( جدول 

 م١٩٥٤سنة  اإلسبانيةمنطقة احلماية يف الصيد البحري 

 )١٧( ١٩٥٤ اإلسبانية سنةالصيد البحري بمنطقة احلماية 

  موائن الصيد البحري  طنكمية السمك المصطاد ابل

  أصيال  ١٠٬٨

  العرائش  ١٨٩٩٬٧

  الفنيدق ٣٢٬٩

  المضيق  ٥٥١٬١

  مارتني  ٣٣٨٬٤

  الناظور  ١١٧٬٩

  احلسيمة  ٣٣٦٩٬٥

  
المنطقة اخلليفية شمال يف اعتربت موائن الصيد البحري 

المغرب موائن تقليدية تجهزياتها ضعيفة تركز عىل الصيد 
حيل، الذي كان يشغل عددا مهما من الساكنة. التقليدي السا

وبحكم أهمية قطاع الصيد البحري للسلطات االستعمارية 
عملت عىل تحديث وتجهزي عدد من الموائن كل حسب أهميتها 
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ابلنسبة إىل االسرتاتيجية االستعمارية اإلسبانية، ومن أهم 
الموائن اليت دعمت بشكل ابرز الستغاللها ليس فحسب يف 

العصري بل يف تصدير المواد األولية اليت كانت تنهبها الصيد 
السلطات االستعمارية. وهي: ميناء احلسيمة وميناء العرائش 

 )١٨(الذي نشطت فيه رشكات لصيد ابلمزراب لصيد سمك التون.
تمكنت المؤسسات االستعمارية اإلسبانية من استغالل 

جهة أنشطة الصيد البحري لفائدة المستعمر، سواء عىل الوا
المتوسطية أو األطلسية، غري أنها لم تركز عىل خلق مؤسسات 
صناعية مرتبطة ابلصيد البحري يستفيد منها المغاربة، إذ اقتصر 
مجهودها عىل إنشاء رشكات معدودة تعمل عىل تصنيع سمك 

 التون وتصديره إىل اخلارج عرب ميناء بين أنصار وميناء الفنيدق.
بمنطقة  األسماكعة من وال غرابة يف انقراض مجمو)١٩(

اللوكوس بعد أفول عهد االستعمار، نتيجة هذا االستغالل 
يف  اإلسبانيةالمفرط والمبالغ فيه من طرف سلطات احلماية 

  المنطقة.
  

  )٢رقم ( جدول 
  )٢٠(تطور المناطق المزروعة يف منطقة اللوكوس

  السنوات
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٢٦٫١  ٤٢٨٠٠  ١٩٤٠-١٩٣٦  
٢٧١  ٦٨٧٠٠  ١٩٤٥-١٩٤١ 
٣٥٫٩  ٩٩١٠٠  ١٩٤٩-١٩٤٦  
٣٨٫٤  ١٣٠٤٣٣  ١٩٥٣-١٩٥٠  

  
لقد توسعت مساحة المنطق المزروعة بمنطقة اللوكس 

استغالل  اإلسباين بشكل كبري وذلك بغية من االستعمار 
سيما المناطق القروية  ، الاإلمكان قدر منالمنطقة أبكرب 

المحيطة ابلمنطقة، واليت تتمزي برتبة خصبة، وأرايض زراعية ذات 
جودة عالية، كما تتلقى تساقطات مطرية، ويسهل عملية 

عىل تشجيع  إسبانياوقد عملت  سقيها من مياه نهر اللوكوس.
، أو االستيالء عليها عن طريق القوة، أراضيهمالفالحني عىل زرع 

ا كما لعبت الصحف دورً  من اجل االستفادة من زاد خرياتها.
 يف الرتويج لهذه العملية، والتنويه ابألعمال الزراعية رايداًي 

  .اإلسبانيةواحلضارية للدولة 

ونأخذ هنا مقتطف من جريدة االتحاد اليت كانت تعترب لسان 
هم موارد ثروة أبما أن الزراعة هي من  :اإلسبانيةحال احلماية 

ذا البالد من تربتها المجيدة فلمنتوجات هذه المنطقة توجه ه
أهم اعتنائها ومزيد اهتمامها والدليل عىل ذلك هو  إسبانيا

العمل الزراعي وتعليمه عىل النسق اجلديد  إلدارةالتنظيم الكبري 
لتتجود ابلزايدة من  األرايض والكيفية الزراعية احلديثة وتحسني 

السكك احلديدة ومدها  إنشاءعىل  ياإسبانكما عملت  )٢١(غالتها.
يف بمنطقة اللوكوس حىت يسهل عليها ربط مناطق االستخراج 

  منطقة التصدير:
  

  
  )١صورة رقم (

  مرور إحدى القطارات عىل قنطرة واد المخازن
  

الزراعية والموارد  األرايض ابستغالل  إسبانياولم تكتف 
 األرايض الطبيعية بل عملت عىل فرض الضرائب المرهقة عىل 

وجدوا  المنطقة الذين الزراعية، واليت ساهمت يف تفقري أهل 
  )٢٢(تأديته:أنفسهم عاجزين عن  
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لم تجد يف منطقة اللوكوس   إسبانيا أن أخًرياووجب التأكيد 
تلك المنطقة الموعودة ابالستغالل واالستفادة، عىل غرار 
 المنطقة الشمالية برمتها، وان كان سهل اللوكوس أكرث غىن 

 اإلحصائياتمن المناطق الريفية ومنطقة غمارة حسب 
االستعمارية  األليةكما أن  االستعمارية اليت تناولت المنطقة.

لم تكن بتلك القوة اليت بإمكانها تأهيل المنطقة بما  اإلسبانية
من هذا االستعمار، وتكبدت  إسبانيافقد تذمرت  فيه الكفاية.

مختلف المنابر،  بانيه عىل إس أقالمهزائم نكراء حىت خرجت عدة 
تتحدث عن المنطقة، بكونها صغرية المساحة ويصعب 

اللومة عىل فرنسا اليت  وإلقاء، برشاًي وطبيعيًااستغاللها 
قدمت ، اليت )٢٣(إلسبانيا ورمت ابلعظم اللحم المغريباحتكرت 
برشية ومالية كبرية من أجل أداء تلك الرسالة النبيلة،  تضحيات

 اإلسبانيةالمغامرة االستعمارية  إن  .اإلسبانية أال وهي احلماية
اليت كانت تحلم ابستغالل الموارد الطبيعية ابلمنطقة 

رض قليلة الستغاللها، وثروة يسري من أالشمالية، لم تجد سوى 
جل االستفادة منها، عملت عىل استزنافها بطريقة مفرطة كان أ

عهد  ل أفولها نتائج وخيمة عىل منطقة الشمال برمتها بعد 
  احلماية وبزوغ عهد االستعمار.

  
  
  
  
  
  
  
  

َةٌ  ِ   َخا

استعمار هي استغالل طاقات وموارد  أي وظيفة  إن 
عىل هذا  اإلسبانيةوثروات البلد المحتل، ولم تشذ الدولة 

المعطى ودأبت عىل استغالل كافة الموارد المتاحة لها 
ابلمنطقة الشمالية من ثروات سمكية ومعدنية وطاقية، وإذا  

ان االستغالل ابلمنطقة الفرنسية كتب حوله اليشء الكثري، ك
فان هذا الباب لم يفرد له سوى الزنر القليل يف المنطقة 

 والتنقيب من زال يف حاجة ماسة إىل التقيص  ما، واإلسبانية
   للموارد الطبيعية. اإلسباين أجل كشف أوجه االستغالل 

الل المفرط كانت مسؤولة عىل االستغ  اإلسبانيةاحلماية  إن 
يف المنطقة الشمالية، خاصة يف سهل اللوكوس الغين من 

 اإلسبانيةالناحية الطبيعية مقارنة ببايق مناطق احلماية 
هذه النتف اليت  أن الضعيفة يف مواردها الطبيعية وال غرو 

أولية لهذا  إشاراتضمن رحاب هذا المقال سوى  أفردناها
البحث  إىل حاجة ماسة  الموضوع الرثي والغين، والذي الزال يف 

  .اإلسبانيةخاصة منها  األجنبية األرشيفاتوالتنقيب يف 
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 تفرد للمنطقة الخليفية دراسات ذات بال حول االستغالل ) ١(
ري إال ملاًما وعرًضا، بين أخذت فرنسا دراسات ثرة  االستع

ل  يف هذا الصدد. ومن هذه الدراسات نذكر:وغنية  ج
اذج من الحيمر،  االستيطان الزراعي بإقليم مكناس: 

ري - ملجتمع).أمل: التاريخ، الثقافة، ا: ضمن (التقن االستع
االستيطان  ، جالل زين العابدين،١٥٥-١٤٦، ص. ٢٠١٢، ٣٨ع. 

ية الفرنسية  األورو يف املغرب عىل عهد الح
عية،  ، ١٦مجلة دراسات استرشاقية، العدد وانعكاساته االجت

الفالحة الكولونيالية يف ، أحمد تافسكا، ١٠٨- ٩٣، ص٢٠٠٨
. ك عملت ١٩٩٨، ، مطابع أمربيال، الرباط١٩٥٦- ١٩١٢املغرب 

     فرنسا عىل إصدار مجالت يف هذا الصدد أهمها:
Bulletin des Colons: revue de défense des intérêts de 
l'agriculture au Maroc/ La Chronique des Mines 
Coloniales- Le Cheminot marocain 

ري ٢( ) ومن الدراسات القليلة التي تناولت االستغالل االستع
لية نذكر:يف    املنطقة الش

-Ben Attou, Mohammed, Le protectorat espagnol et le 
Nord marocain: organisation administrative et stratégie 
socio-économique: le cas du Bas-Loukkos, Lucus; Dirassat. 
- N° 11, 2003,. - Agadir: Faculté des lettres et des sciences 
humaines, 2003. p. 41-107,  Romero Vicente: Las minas del 
Rif y Melilla, 1916: las vetas de una mirada centenaria، 
Melilla : Consejería de Cultura, Servicio de Publicaciones. 

ل بولربح،  عىل )٣( ري اإلسبا حول ش الخطاب االستع
مجلة املناهل، العدد  ،): إشكاالت أولية1950-1850املغرب (

  . 88، ص2011يونيو  -1432، رجب89-90
لية املغربية عبد الرحيم برادة،  )٤( إسبانيا واملنطقة الش

، الجزء األول، دار أفريقيا الرشق، الدار 1931-1956
 .99، ص 2007البيضاء،

، رحالت عرب املغربعيل باي، ضومينغو فرانتسكو بادي،  )٥(
منشورات ليطوغراف، الطبعة  ترجمة مزوار اإلدرييس،

 .٦، ص ٢٠٠٨األوىل، 
الرحلة واملعرفة الكولونيالية: املغرب محمد املرجان،  )٦(

، دار بعيون الرحالة اإلسبان خالل القرن التاسع عرش ميالدي
  .٤٥، ص٢٠١٦أ رقراق للنرش والتوزيع، 

تيار ايديولوجي برز يف إسبانيا خالل القرن التاسع عرش، كان ) ٧(
بو نرش الحضارة اإلسبانية يف املناطق األفريقية، خاصة ير 

منها املغرب وغينيا، وعمل عىل نرش أفكار تبرش بتفوق 
، ورضورة نرش حضارته يف هذه األصقاع  العنرص اإلسبا

  البدائية.
  نذكر يف هذا الصدد )٨(

 Jose Maria de Murga ;Recuerdos Marroquies del Moro 
Vizcaino ;Puerto Aguirre ;Expedicion en el Riff ;Manuel 
Liana y Otriso Rodrigan ;El imperio de Marrucos…:  

 

 
رية بولربح،  عيل (٩) السياسة الرتابية للسلطات االستع

ل املغرب ( ، تطوان، مطبعة )١٩٥٦ -  ١٩١٢اإلسبانية ش
  .٥٠، ص٢٠١٥الهداية، 

اس: القبيلة . وأيًضا انظر: املختار الهر ٥١املرجع نفسه، ص (١٠)
ل املغرب. عية يف ش   والسلطة تطوار البنيات االجت

نا لوبيث غارسيا،  (١١) ، املغرب وإسبانيا تاريخ ضد كل منطقب
ترجمة محمد املساري، منشورات ليتوغراف، الطبعة 

  .١٠٢، ص:٢٠١٢األوىل، 
  .١١٧املرجع نفسه، ص (١٢)

(13) Tomas Garcia Figuras. Espana y su  Protectorado en 
Marruecos; Instituto de Estudios Africanos. 
Madrid ,1949.P117. 

ية  ،حاجيسعيد  )١٤( ، ١٩٥٦- ١٩١٢القرص الكب خالل مرحلة الح
منشورات املندوبية السامية لقدماء املقاوم وأعضاء 

  .١٩٦، ص ٢٠١٦جيش التحرير، 
  .٢٠٤املرجع نفسه، ص (١٥)
يث أوطيث،  طوماس (١٦) ، قرص الكب تاريخ مغر صغالرام

ن الشاوش، مراجعة محمد أخريف،  تعريب عبد الرح
،  منشورات جمعية عي بالقرص الكب البحث التاريخي واالجت

  .١٤٩، ص٢٠١٢
رية ، بولرباحعيل  (١٧) السياسة الرتابية للسطات االستع

ل املغرب  -١٠١، مرجع سابق، ص ١٩٥٦- ١٩١٢اإلسبانية بش
١٠٢.  

    .١٠٣نفسه، ص رجع امل (١٨)
لية املغربيةعبد الرحيم برادة،  (١٩) ، دار إسبانيا واملنطقة الش

،  أفريقيا    .١٨٣، ص ٢٠٠٦الرشق، الدار البيضاء، الجزء الثا
(20) Ben Attou, Mohammed, Le protectorat espagnol et le 
Nord marocain: organisation administrative et stratégie 
socio-économique : le cas du Bas-Loukkos, Lucus; Dirassat. 
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ي يف املغرب النرب كاتب مجهول، " (٢١) عمل إسبانيا التحض
، صفر ٦"، جريدة االتحاد، العدد االمتحا الزراعي بالعرائش

   .١٣٤٦سنة 
ية إسبانيا باملغرب، تطوان  (٢٢)  ٧الجريدة الرسمية ملنطقة ح

  .١٢، ص٢٤، العدد ١٩٤١غشت سنة  ٣١هـ/ ١٣٦٠شعبان عام 
ل املغرب عبد الرحيم برادة،  )٢٣( ية اإلسبانية عىل ش الح

، ومسؤولياتها يف بروز املشاكل االقتصادية باملنطقة
  .٩٥، ص٢٠١٤، خريف ٤٣مجلة أمل، العدد 


