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  د. عبد العايل املتليني
    دكتوراه يف التاريخ المعاصر

    األكاديمية اجلهوية للرتبية والتكوين
    المملكة المغربية –مكناس  – جهة فاس

     

>  ُملَّخْص  <<

للتاريخ الكولونيايل  الدارسني لقضية من القضااي المهمة اليت لم تحظى بكبري عناية واهتمام من قبل الباحثني و أيدينا بني يت ال دراسةعرض الت
الكثري منهم يف البحث والتقيص يف هذا الصنف المغريب إال فيما ما نذر، وذلك ابلنظر إىل وفرة القضااي والمواضيع العامة، اليت ما تزال تستهوي 

  أولنا ونحن يف بيوتات  األرشيف، نبحث هنا وهناك، عن وثيقة  عرضتقضية  جوانب اللثام عن جانب من  أميط أنمن البحث التارييخ، لذلك ارتأيت 
 ،بني احلمايتني ابلمغرب احلدوديةموضوع المناطق  ،قاهتمامي يف هذا السيا أثار ا من النقاب عن هذا الموضوع أو ذاك، ومما نكشف به جزءً  ،تقرير

يتعلق بموضوع الموائن، واليت  األمر ا إذا كان لهذه المناطق، خصوصً  األجنبيتني  اإلدارتني تدبريلت حينها عن طرق  اءوتسخاصة يف قسمه الشمايل، 
ا، بل أحيانً  الدولة ابختياراتلتجار الذين يسكنون بمحيطه، وال حىت وال اب ،ابخللفيات القريبة دائما، ومحل استقطاب ال يرتبط تأثرياتنعرف أنه ذات  

احلمايتني أفضل نموذج  حدود أخرى، وكان ميناء العرائش الذي يقع يف نقط تماس  أبولوايتمرتبط  ،يكون عامل نشاطه، ومحل تمزيه  تجاراًي  قد 
يف هذا الموضوع: أولها: التعريف بميناء  أساسيةثالثة قضااي   إبراز تبتغي   يدنااليت خطتها  األسطر هذه  أهدافوعليه، كانت  ،لهذه التناقضات

الصراع  أسباب. وثانيها: يالديمرن العرشين القال وبداية التاسع عرش رنقالالعرائش وأهميته التجارية ابلنسبة للتجارة المغربية يف نهاية 
االقتصادية التاريخية لميناء العرائش، وثالثها: حدود تمكن احلماية الفرنسية من  حول اخللفية فرض حمايتهما عىل المغرب  بعد  اإلسباين- الفرنيس

   حول النفوذ التارييخ لميناء العرائش. اإلسبانيةكسب رهان الصراع مع احلماية 
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ُة كَان الْتَّارِْيخية نُرشت هذه الدراسة يف دَّورِي

لألغراض العلمية والبحثية فقط، وغري 

مسموح بإعادة النسخ والنرش والتوزيع 

 ألغراض تجارية أو ربحية. 
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َمةُ    ُمَقدِّ
المنفــذ اخلــاريج الــذي ظــل يصــل شــكلت المــوائن المغربيــة 

بكل رشكائه اخلارجيني خـارج القـارة اإلفريقيـة،  اقتصاداًي  المغرب
وظلت هذه المنافذ  المعول عليها لتفاعل المغـرب مـع محيطـه 

ا، ترسـخت خارجيًـ  البلـد عالقات التجارية لهـذا ال، فوالبعيدالقريب 
يف  عــىل المــوائن  ااعتمــادً  ،ومــع أكــرث مــن وجهــة وســوق تجاريــة

، اثانيًـ  الـدوابكزة عـىل قوافـل تالمقام األول، والطرق الربية المر
يف تنشـيط  (المـوائن) ا بيـنهمالتفاضل ظل قائمً  أن لكن الظاهر 

 للدولــــة االقتصــــاديةويف تنميــــة السياســــات  ،هــــذه العالقــــات
كـــل مينـــاء ابلمنـــاطق   الرشـــيفة عـــرب احلقـــب والعصـــور، فـــارتبط

عـــىل قـــوارب  عتمـــد كـــل منهـــاواالواقعـــة خلفـــه لتنميـــة تجارتـــه، 
اخل المغــريب أبصــناف دورشكــاتهم التجاريــة يف مــذ الــ األجانــب

 والعديــد ، التحديــدعــىل وجــه  األوروبيــةمــن منتوجــات القــارة  عــدة
الفرنســيون ومعهــم  كــاد ، ومــا  األخــرىبعــض القــارات  دول مــن 

عىل الـرتاب المغـريب زمـن حمـايتهم يف  أقدامهميثبتون  اإلسبان 
يف السـباق عـىل  إدارتيهمـاالقرن العرشين، حىت ثارت ثائرة  أوائل 

مـــن نقـــاط  العديـــد عـــىل  االقتصـــاديةبســـط النفـــوذ والســـيطرة 
حمايتيهمــا، وكــان لمينــاء العــرائش  تواجــد التمــاس بــني مجــال  

ــداايتوالقنيطــرة نصــيب واضــح مــن هــذا الصــراع يف   األوىل الب
هــذا التنــافس مســببات هــي فمــا  إذن، .والعبــاد للــبالد إلدارتهمــا

يف اخللفيــــة  واإلســــبانيةبــــني احلمــــايتني الفرنســــية  االقتصــــادي 
التاريخيـة لمينـاء العـرائش؟ ومـا مصـري هـذا الصـراع  االقتصادية

ن حلســم المعركـــة لصــاحل كـــل االــيت اســتعملها الطرفـــ واألدوات
  منهما؟

م أوالً:   اإلمربياليةفرنسا وباقي القوى اهت
ية باملوانئ   املغربية قبيل الح

مثلت ثمانيـة مـن المـرايس المغربيـة أعمـدة التجـارة اخلارجيـة 
، واشــتملت يالديمــال التاســع عرشــللمغــرب بعــد منتصــف القــرن 

سـال  –عىل كل من تطوان وطنجة والعـرائش واجلديـدة والـرابط 
جانـــب مـــرايس ثانويـــة  إىل ، )١(والـــدار البيضـــاء والصـــويرة واســـفي

مثلتهــا مــرايس أصــيلة والمهديــة وفضــالة وأزمــور وأكــادير وأســكا 
ــة االقتصــادية للمــرايس )٢(وأركســيس وطرفــااي  ــرزت األهمي ، وب

المغربية خالل القرن التاسع يف تضـاعف رواجهـا التجـاري ابتـداء 
، خاصـــة ابلنســـبة لمينـــايئ العـــرائش )٣(مـــن منتصـــف هـــذا القـــرن

ىل الرغم من أن التجارة اخلارجية للمغرب عموما والدار البيضاء، ع
ــة القــرن  إذ  ،العرشــين المــيالديســجلت انخفاضــا مهمــا يف بداي

مليـون  ٧٨م إىل أقـل مـن ١٩٠٢مليـون فرنـك سـنة  ١٠٣انتقلت من 
  .)٤(م١٩٠٥فرنك سنة 

ولقــد حظــي مينــاء العــرائش بعظــيم العنايــة واالهتمــام مــن 
خيـــــة يف التجـــــارة اخلارجيـــــة ا ألدواره التاريقبـــــل المخـــــزن، نظـــــرً 

ــيت   ــوفريا للحراســة ال ــا وت للمغــرب، إذ كــان مــن أكــرث المــوائن أمان
ــــرابط  تحمــــي العمليــــات البحريــــة وبضــــائع التجــــار، إىل جانــــب ال

، وكــان لمــؤتمرات )٥( التاســع عرشــ المــيالدي والصــويرة يف القــرن 
المســألة المغربيــة البينـــة والــدليل عــىل مـــا ندعيــه، فقـــد ورد يف 

ـر اخلارجيــة الفرنســية، إىل Stéphen Pichonن "رســالة مــ " وزـي
القـــائم عـــىل ســـفارات بـــالده بكـــل مـــن لنـــدن، وبـــرلني، ومدريـــد، 

م ١٩٠٧فربايـر  ٨وبرتسبورغ، وفيينـا، ورومـا، ثـم واشـنطن، بتـاريخ 
ــمني « مــا يــيل: ــة بتض ــدوبون المغارب ــام المن ــون، ق ــا تعلم كم

تحفًظـا خاًصـا محضر اجللسة اخلتامية لمؤتمر اجلزيرة اخلضراء  
بشــــأن العمــــل الــــذي ســــيتم تنفيــــذه يف مــــوائن طنجــــة 
والعرائش والـدار البيضـاء وآسـفي، والـيت عهـد بـه لرشـكات 

" األلمانية بتطـوير Hoessnerوفعال عهد لدار"، »)٦(معينة خاصة
ا إىل مخرجــات م، فرصــدت ألمانيــا اســتنادً ١٩٠٧هــذا المينــاء ســنة 

ـرة اخلضـــراء مـــا مجموعـــه  ـ ـــام م ٥مـــؤتمر اجلزـي ليـــون "مـــارك" للقي
ابلتحســــــينات الضــــــرورية لتطــــــور النشــــــاط التجــــــاري لمينــــــاء 

  .)٧(العرائش

 يف التجارةأهمية املوانئ األطلسية ثانيًا: 
ية   املغربية قبل الح

يرجــع تــاريخ اهتمــام فرنســا ابلمــوائن المغربيــة وخاصــة منهــا 
ـــة، وعـــىل اخلصـــوص  ـــؤتمرات المســـألة المغربي األطلســـية إىل م
مؤتمر اجلزيرة اخلضراء، الذي حاول من خالل توصياته، جعـل هـذه 
المـــوائن يف هـــذا اجلـــزء مـــن الـــوطن مـــدخال النطـــالق اخلطـــوات 

ظلــــت هــــذه  قــــذ ،ف)٩(واالســــتغالل )٨(األوىل للتــــدخل والتهدئــــة 
المــوائن عــرب التــاريخ المنافــذ الرئيســية والطبيعيــة  للمملكــة مــن 
طنجـــة إىل الصـــويرة  ثـــم ابيق الســـواحل اجلنوبيـــة، أوردت بعـــض 

نتخيل جيـدا أنـه عـىل أبـواب «ييل:  الدراسات بهذا اخلصوص ما
ـــييل ـــروم Volubilis" ول ـــات زرهـــون، تغطـــي ك ـــىل جنب "، وع

ا عـىل سـاحل المحـيط وأيًضـالعنب الغنية مسـاحات مهمـة، 
) يبيعونـه  األطليس، إذ كان صـانعوا النبيـذ األصـليني (اخلمـر

ــود الرومــان يف ليكســوس (العــرائش) أو ســال ، ويف »)١٠(للجن
، تزايد التبـادل التجـاري األورويب مـع التاسع عرش الميالدي القرن 

المغاربــة، اليشــء الــذي أحــدث خلخلــة يف البنيــة التحتيــة للنظــام 
ــــة )١١(لمغــــريبالتجــــاري ا ، خصوصــــا عنــــدما أدارت المنافــــذ البحري

ظهرهــــا يف بعــــض المراحــــل التاريخيــــة للمنطقــــة  األطلســــية
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المتوسطية، فكان كل من هذه الموائن يحفظ اخلصوصيات اليت  
تمزي اجلهة اليت ينتمي إليها، فبالنسبة للموائن اجلنوبية ظـل مينـاء 

سـوس، بينمـا الصويرة المنفذ التجاري لمنطقة األطلس الكبري و
مثــل مينــاء آســفي واجلديــدة منفــذي  تجــارة بــالد احلــوز ومــراكش 
ودكالة وعبدة، ومن جهة أخرى شكل ميناء الـدار البيضـاء المركـز 
التجاري لسهل الشاوية اخلصب، ويف نفس السياق لعبت مـوائن 

ا أنهــا تواجــدت عــىل ، خصوًصــاألدوارالمنطقــة الشــمالية نفــس 
ــدءً  ــرابط  بمينــايئ ا مصــب أوديــة ب المهديــة والقنيطــرة، ومينــاء ال

وســـال، ثـــم العـــرائش، ابســـتثناء مينـــاء طنجـــة، وغـــداة توقيـــع 
ـــة ســـنة  ـــيت أســـلفنا م، ونظـــرً ١٩١٢معاهـــدة احلماي ـــارات ال ا لالعتب

ا بســـبب وقـــوع  مينـــاء العـــرائش يف مجـــال نفـــوذ وأيًضـــ ،ذكرهـــا
احلمايــة اإلســبانية، فقــد تقــرر أن تقــوم ســلطات اإلقامــة العامــة 

ية ببناء ميناء الرابط ـ سال عىل مصب أيب رقـراق، وكـذلك الفرنس
ــيت  ــة ـ القنيطــرة عــىل مصــب واد ســبو، هــذه الوضــعية ال المهدي
جعلت احلماية الفرنسية تعجل بإنجاز الموائن الشمالية للمنطقـة 
الفرنسية لتحويل وجهة تجار ومنتوجات فاس ومكناس والغرب 

البيضــاء، لكـون هــذه  القنيطــرة والـرابط والـدار  إىل مـن العـرائش 
ـــــت عـــــىل مـــــر التـــــاريخ مرتبطـــــة بمينـــــاء طنجـــــة  المنـــــاطق ظل

، ولـم تكتـف بهـذا، بــل ظلـت كـذلك ترشـف وتراقــب )١٢(والعـرائش
، ولـــم يكـــن هـــذا االهتمـــام ببنـــاء )١٣(الطريـــق المؤذيـــة إىل فـــاس

مينايئ هاتني المنطقتني نابع من رغبة من لدن احلماية يف البناء 
موم البالد، وإنما شكلت ذلـك عنصـرا والتطوير بهذه المناطق وع

ضـــمن منظومـــة مـــن الركـــائز الـــيت بنـــت عليهـــا احلمايـــة الفرنســـة 
ابلمغــرب برنامجهــا االســتعماري يف توظيــف رســاميلها، وحســن 

  استغالل مقدرات الدولة المحمية.
وفيما ييل ترتيب الموائن المغربية عىل مسـتوى التجـارة 

  )١٤(م١٩٠٨اإلجمالية سنة 
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صادي مليناء العرائش قبل االقت النفوذثالثًا: 
ية   الح

إىل األدوار الدوليــة المهمــة  اإلشــارةيفــرض المقــام ضــرورة 
اليت ظل يلعبهـا هـذا المينـاء يف التجـارة اخلارجيـة المغربيـة، فقـد  

ا من ثلة من  المـوائن المغربيـة الـيت ظلـت كان هذا الميناء واحدً 
مــن دول  تســتقبل ســفنا لــرحالت بحريــة دوليــة منتظمــة، خاصــةً 

كانـت إحـدى   الثـامن عرشـ المـيالدي  ، ففي القـرن )١٥(أورواب الغربية
الرشكات الدنماركية قد قررت توسيع عملياتها التجارية لتشـمل 
العديـد مــن المـرايس يف الشــمال المغــريب كتطـوان، وطنجــة ثــم 

 أن، كمـا )١٦(م)١٧٦٧-١٧٥٥"( Afrikanskeومنها رشكة "العرائش، 
اســتهدفوا هــذا المينــاء ابلعديــد مــن بضــائعهم بموافقــة  اإلنجلــزي 

ـر، وبعــض أنــواع  حكومــة الزيابيــث، خاصــة أقمشــة الكتــان واحلرـي
ا  حينها انتقـادً  اإلنجلزي األسلحة احلديثة الهجومية، واليت جرت عىل 

ا من القوى األوروبية، واستمر نشاط ميناء العرائش بنفس كبريً 
،  العرشـــين المـــيالدي للقـــرن  األوىل احليويـــة إىل غايـــة الســـنوات 

يف العـرائش، تمثـل التجـارة األلمانيـة «كتب أنذري تريـذوما يـيل: 
ـــام  ـــة العـــارشة، ١٩٠٣يف ع ـــة الرتب ـــا لإلحصـــاءات اإلنجلزيي م، وفًق

ا ابت ميناء ، ومحليً »)١٧(ووفًقا لنا، التجارة الثانية عرشة يف فرنسا
ـ لمنطقـــة فـــاس ومكنـــاس والغـــرب  العـــرائش المـــزود الرئييســ

من المواد وخاصـة المسـتوردة منهـا، كالسـكر والشـاي  جموعةبم
نصـه:  والقهوة والشمع والصـابون والقمـاش...، أورد كاربخـال مـا

مدينــة العــرائش أسســها أهــل الــبالد عــىل الســاحل عنــد مصــب «
واد ليس(اللكــوس)، يف المحــيط...، بســبب موقعهــا كانــت دائمــا 

ـــا ســـ ـــة والعـــدد والمؤن...،تكتنفه ـــرية، محصـــنة ابلمدفعي هول كب
(النـون)،...، جـل سـكانها  ومستنقعات يكرث فيه سمك األنقليس

فحامون، ينقلونه عـىل زوارق صـغرية ليبيعـوه يف مـدينيت طبنجـة 
وأصــيال...، تجــين كميــة وافــرة مــن القطــن يف احلقــول المجــاورة...، 
حيث يزنل التجار المسـيحيون بسـلعهم األوروبيـة الـيت يحملونهـا 

. اليـــوم عامـــل واحـــد للمـــدن الـــثالث: أصـــيال إىل فـــاس...، يحكـــم..
وقد تمزيت فـرتة احلـرب العالميـة  ،»)١٨(والقصر الكبري والعرائش...

األوىل بمنــــع الســــلطات االســــتعمارية ابلمنطقــــة الســــلطانية 
ـــة خـــروج المـــواد الموجهـــة لالســـتهالك البرشـــي وحـــىت  واخلليفي

احليواين من هـذا المينـاء، فأسـتغل مينـاء القنيطـرة هـذا الوضـع 
من أجل تعويض أدواره التجارية، فأصبح ميناء القنيطـرة المـزود 
الـــرئيس لتجـــار المنـــاطق الســـالفة الـــذكر بمـــوادهم المســـتوردة، 

يــازات وأيضــا شــكل نقطــة تصــدير منتجاتهــا. خاصــة بســبب امت
ســـهولة اخـــرتاق المجـــاالت الفاصـــلة بينـــه وبـــني هـــذه المنـــاطق 

  بواسطة الدواب قياسا ألوضاعها يف اتجاه ميناء العرائش.
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حول  اإلسبا -  أسباب الرصاع الفرنيسرابًعا: 
  ميناء العرائش

تقع مدينـة العـرائش ومينائهـا عـىل مصـب نهـر واد اللكـوس، 
م، ابلمــوازاة ١٩١١ســنة  األســباين خضــعت هــذه المدينــة لالحــتالل 

مع االحتالل الفرنيس لمنطقة الغرب، ضمت هـذه المدينـة أثنـاء 
 ٢٠٠يهــودي، و ٢٠٠٠أالف نســمة، مــنهم  ١٠حــوايل  األســباين التــدخل 

نســمة مــن األوروبيــني، أمــا القصــر الكبــري فكــان عــدد ســكانه يف 
يهــــودي، وانطالقــــا مــــن  ١٠٠٠نســــمة، مــــنهم  ٦٠٠٠هــــذا التــــاريخ 

إلخضاع تطـوان، ومـن جهـة  األسبانيةاجليوش  العرائش توجهت
أخرى نحو المدينة الصغرية أصـيال، الـيت تجمـع قبائـل اخللـط، الـيت  
ــة، بينمــا تحاشــت  ــذي يصــل إىل جبال تســتوطن واد اللكــوس، وال
هــذه القــوات اســتهداف طبنجــة بســبب مركزهــا الــدويل، بحيــث  

  .)١٩(كانت مقرا لقناصل مختلف األجناس
هــذا الســياق قضــية مهمــة، ربمــا كــان يجــب أن نستحضــر يف 

ــاء  ــة احلــد مــن اإلشــعاع التجــاري لمين ــر يف محاول لهــا عظــيم األث
ا، والمناطق اليت ظلت تـرتبط بـه  العرائش يف بالد المغرب عمومً 

ــ ا عــىل وجــه التحديــد، ومــن ذلــك المعاهــدات الثنائيــة الــيت تاريخيً
ســـبقت اســـتفراد الفرنســـيني ابلمغـــرب كمســـتعمرة ســــتلتحق 

يف الشــمال اإلفريقــي، ومنهــا عــىل  االســتعماريةطوريتهــا بإمربا
 ٣المؤرخة بـ  اإلسبانيةالفرنسية الرسية سبيل المثال االتفاقية 

م، والـيت تضـمنت فيمـا تضـمنته ابلنسـبة لمجـال ١٩٠٤سـنة أكتوبر 
  :مستقبالً  اإلسباين النفوذ 

كــل شــمال المغــرب مــن عــىل المحــيط األطليســ إىل جنــوب  •
ملويـة، بمـا يف ذلـك مـدن  رشيطي حـىتالعرائش، وعىل خط 

طنجة وتطوان والعرائش والقصر الكبري ثم كل الريف وجزء 
  من الغرب.

مدينــة أكــادير، إضــافة  جنــوبالســاحيل  الرشــيطرشيــط مــن  •
إىل منطقـــة ضــــيقة يف المنــــاطق الداخليــــة، تضــــم الــــوداين 
المنخفضــة يف منطقــة الســاقية احلمــراء ودرعــة واألحــواض 

  .)٢٠(السوس الساحلية اليت تيل 
  

م) استحضـــرت ١٩٠٤(اتفاقيـــة  االتفاقيـــة ها مـــن هـــذانطالًقـــ
فرنسا ما ذكرناه يف االهتمام بتطوير ميناء المهديـة والقنيطـرة، 
ــذي كــان  ــه هــو احلــد مــن اإلشــعاع ال ــة مــا كانــت تســعى إلي وغاي

يف المنطقة اليت ستصـبح تحـت نفـوذ احلمايـة  )٢١(لميناء العرائش
الفرنسية(فاس ومكناس والغرب...)، هذه المناطق الـيت تمـزيت 

القطـن  التاسع عرش الميالدي  أبرايض خصبة، أنتجت خالل القرن 
، )٢٢(والتبغ واحلرير وقصب السكر والبطاطس، وكل أنواع احلبـوب

نــايئ لتغيــري وجهــة تجارهــا ومنتوجاتهــا صــوب مي جاهــدةوعملــت 
ـــرابط، بعـــد  ـــاريخ   أن القنيطـــرة وال كـــان مينـــاء العـــرائش عـــرب الت

، هــذا )٢٣(المينــاء الطبيعــي للمنطقــة الشــمالية الغربيــة للمغــرب
 األخــري الــذي كــان قــذ تعــرض لعمليــة بنــاء وتطــوير رصــيفه ســنة

م، وعهد لرشكة ألمانية بعد ذلك ببناء "مكرس لألمـواج" مـن ١٨٨٨
يـة عـىل المينـاء، والـذي شـيدته لمنع زحف الرمال البحر  اإلسمنت
ــرب  ــ)٢٤(م١٩١٠يف دجن ــة الســنوات ، وظــل هــذا الوضــع قائًم ا إىل غاي

  األخرية اليت سبقت توقيع معاهدة احلماية.
ــني  ــاء العــرائش ب ــان تطــور تجــارة مين ــان التالي ويبــني المبيان

  .)٢٥(م بمليون فرنك١٩٠٤م و١٩٠٣
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ما كان لميناء العرائش مـن  ،تؤكد المعطيات اليت بني أيدينا
مكانة متمزية يف التجارة اخلارجية للمغرب تصـديرا واسـتريادا، يف 

وتعـــزز إحصـــائيات  ،الســـنوات الـــيت ســـبقت توقيـــع عقـــد احلمايـــة
م قيمة ما بلغته مسـاهمة المـوائن ١٩٠٥و ١٩٠١الفرتة الممتدة بني 
إذ تصدر كل من ميناء الدار البيضـاء وطنجـة  ،األكرث نشاطا حينها

ــرواج التجــاري لهــا،  مقــدار مســاهمة كــل  فــرتاوححجــم وقيمــة ال
وبلغـــت  ،مليـــون فرنـــك ٢٠و ١٥منهمـــا يف هـــذه الفـــرتة مـــا بـــني 

مليون فرنك، والصويرة بحوايل  ١٦و ١٥ما بني مساهمة العرائش 
            .)٢٦(مليون فرنك... ١٥
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من  ٦٠م سيطر ميناء العرائش عىل % ١٩١٢و  ١٩٠٩وفيما بني 
واردات التجارة البحريـة للمغـرب ابلمنطقـة الفرنسـية، مقابـل % 

، واليت بلغت ابلنسـبة لـألوىل عـىل اإلسبانيةابلنسبة للمنطقة  ٤٠
فرنكـا، ويف السـنة  ١١٫٠٩٥٫٦١٨م مـا قيمتـه ١٩١٢ل سـنة سبيل المثا

، أمــا عــىل مســتوى اإلســبانيةفرنكــا للمنطقــة  ٧٫٣٩٧٫٠٠٠نفســها 
الصادرات من التجارة البحرية المغربية، فقـد هـيمن هـذا المينـاء 

من صادرات المنطقة الفرنسية طيلة الفرتة الممتـدة   ٨٠عىل % 
، اإلسـبانيةمـن صـادرات المنطقـة  ٢٠م، مقابل% ١٩١٢م و١٩٠٩بني 

 إىلم ابلنسبة للمنطقـة الفرنسـية ١٩١٢واليت وصلت قيمتها سنة 
، )٢٧(اإلســـبانيةفرنكـــا داخــل المنطقـــة  ٥٠٣٫٠٦٣فرنكــا، و ٢٫٠١٢٫٢٥٢

م ١٩١١و ١٩٠٩ناهيك عن أن متوسط ما صدره هذا المينـاء مـا بـني 
ــــاس وفــــاس ــــاطق ذاتهــــا (الغــــرب ومكن ..) مــــن .ابلنســــبة للمن

فرنكـا، ومـن المنتوجـات  ١٫٢٩٥٫٢٧٨المنتوجات الغذائية الذي بلـغ 

نكـا، أي مـا مجموعـه فر ١٫٥٦٧٫٠٠٢ذات األصل احليـواين  مـا يقـدر بــ 
، وهو األمر الـذي كـان مـن حـظ مينـاء طنجـة )٢٨(فرنكا  ٢٫٨٦٢٫٢٨٠

يف الفــرتة نفســها، مــع تســجيل عناصــر االمتيــاز لمينــاء العــرائش  
بسبب عامل القرب، وتفضيل التجار للطريق الرابطة بني  القصـر 
الكبري والعرائش عىل طريق  القصر ـ طنجـة، بسـبب األمـان الـذي 

األوىل، فكمــائن وفخــاخ العصــاابت كانــت قــد بــدأت  مــزي الطرـيـق 
، ومــا يــربز )٢٩(م١٩١١نشــاطها عــىل طريــق طنجــة منــذ منتصــف ســنة

ا، هـو كثافــة حركــة ا ووطنيـًـاألهميـة المالحيــة لهــذا المينـاء محليـًـ
المراكــب الــيت دأبــت عــىل التوجــه لمينــاء العــرائش، فقــد وجل هــذا 

ــاء  ــ ١٠١المين ــ ٢٢٠م، و١٨٥٣ا ســنة مركبً  ٤١٤م، ثــم ١٨٨٣ ا ســنةمركبً
  .)٣٠(م١٩١٢مركبا يف  ٣٣٥م، وأخريا١٩٠٣مركبا يف 

وفيمـــا يـــيل صـــادرات مينـــاء طنجـــة ابلنســـبة للمنطقـــة 
  )٣١(م ابلفرنك١٩١١و ١٩٠٩الشمالية الغربية للمغرب ما بني 

  الغرب  نوع المنتوج
زمور وبين 

  احسن
اجلديدة 
  (دكالة)

  المجموع  جهة فاس

  ـ العجول
  ـ الدواجن 

  ـ الشمع 
  ـ البيض 

  ـ اجللد 
  ـ شباشب

  ـ أثواب

١٫٠٠٠٫٠٠٠  
١٠٠٫٠٠٠  
٣٠٫٠٠٠  
٥٠٠٫٠٠٠  
٣٠٠٫٠٠٠  

  ـ
  ـ

١٫٠٠٠٫٠٠٠  
  ـ
  ـ
  ـ
  ـ
  ـ
  ـ

١٫٠٠٠٫٠٠٠  
  ـ
  ـ
  ـ
  ـ
  ـ
  ـ

  ـ
  ـ
  ـ
  ـ

٣٠٠٫٠٠٠  
١٫٠٠٠٫٠٠٠  
١٦٠٫٠٠٠  

٣٫٠٠٠٫٠٠٠  
١٠٠٫٠٠٠  
٣٠٫٠٠٠  
٥٠٠٫٠٠٠  
٦٠٠٫٠٠٠  

١٫٠٠٠٫٠٠٠  
١٦٠٫٠٠٠  

  ٥٫٣٩٠٫٠٠٠  ١٫٤٥٠٫٠٠٠  ١٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٫٩٣٠٫٠٠٠  المجموع

كانت العجول المنتميـة لسـهول سـبو وورغـة واينـاون توجـه 
العــــرائش، ثــــم إىل القصــــر الكبــــري وأصــــيال وطنجــــة، لتلبيــــة  إىل 

احتياجــــات األســــواق المحليــــة هنــــاك، وأيضــــا لزتويــــد اجليــــوش 
بمتطلباتهــا فيمــا بعــد، كمــا كانــت تشــحن مــن طنجــة   اإلســبانية

كــذلك إىل جبــل طــارق وســبتة وتطــوان ومليليــة، وهــو مــا دفــع 
الفرنســيني الســتعجال المخططــات جلعــل خــريات هــذا المنتــوج  

  .تبقى وتستهلك بمجاالت المنطقة الفرنسية
وابلنسبة للدواجن بمنطقة العرائش والنـوايح، فكـان قسـم  

"جبالــــة" يف المنطقــــة الفرنســــية  نــــاطقكبــــري منهــــا أييت مــــن م
الوقعة شمال رشق المنطقة الغربية، حيـث كـان يسـتهلك اجلـزء 
األكــرب منهــا يف مدينــة طنجــة والقصــر الكبــري وأصــيال والعــرائش، 
ويصــدر البــايق عــرب طنجــة وجبــل طــارق وقــادس إىل أورواب، وهــو 
ــة  حــال ابيق المنتوجــات األخــرى مــن أصــناف المنتوجــات احليواني

  .)٣٢(...صوف وجلودمن 

ربط الخلفية ( بناء ميناء القنيطرةخامًسا: 
  )للعرائش بالرباط والقنيطرة االقتصادية

عـىل نهـر سـبو ، فهو يقـع اسرتاتييجيتمزي هذا الميناء بموقع 
هم نهـر صـاحل للمالحـة يف الشـمال اإلفريقـي أالذي يعترب ثاين )٣٣(

مصـب نهـر  أومينـاء القنيطـرة هـو بمثابـة فـم « )٣٤(بعد نهـر النيـل
، حــىت أنــه قــارب »)٣٥(ا جيــدً ســبو، وبإمكانــه  أن يكــون مينــاء نهــراًي 

مكانة ميناء الدار البيضاء مـن حيـث األهميـة واألدوار يف بـداايت 
إذ يعتــرب  )٣٦(إىل األرايض الغنيــة المحيطــة بــه احلمايــة، ومــرد ذلــك

بائـل "بـين احسـن" وواد ا طبعيا لسهل الغرب، حيث وجود قمنفذً 
ورغة، وأعتربه رجال احلماية الفرنسية المنفـذ الطبيعـي لمكنـاس 

، لهــذا نظــر رجــال )٣٨(، واألرايض اخللفيــة لــوزان والريــف)٣٧(وفــاس
احلمايــة الفرنســيني إىل هــذه اخلــريات العديــدة بمنظــور يتأســس 
ــة لتكــون  ــل بنقــل هــذه اخللفي ــا، والتعجي عــىل عــدم التفــريط فيه

لمنطقة الفرنسية بذل تركهـا مرتبطـة بمجـال نفـوذ ضمن نفوذ  ا
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ومينائهــا العــرائش، الــذي ظــل تاريخيــا منفــذا  اإلســبانيةاحلمايــة 
كلــم   ٤٠٠٠، فســهول ســبو تقــرتب مــن مســاحة )٣٩(لهــذه المنــاطق

مربع، ويشتهر بـرثوات وخـريات كثـرية ووافـرة، فقـد صـدرت هـذه 
وظلــت   م،١٩١٢ثــور عــرب مينــاء طنجــة ســنة   ١١٠٠٠المنــاطق حــوايل 

ا تمــــون منطقــــة جبالــــة الواقعــــة بــــني "القصــــر" و"وزان" وأيًضــــ
الشمال الرشيق لسهل الغرب، بما فيهـا كـل مـن طنجـة والقصـر 

مــن  ١٠٠٫٠٠٠والعــرائش ابلــدواجن، واســتوردت منهــا قرابــة  وأصــيال
م، ابإلضافة إىل الصوف واجللود، وأسهمت يف ١٩١٢الرؤوس سنة 

كلـغ مـن جلـود األبقـار   ٣٢٨٫٥٧٠من ميناء طبنجة بـ  التصدير حركة 
كلــغ   ٢٤١٫٧٧٦كلــغ، ثــم بـــ   ٨٣٫٦٤٥والمــاعز واألغنــام، والعــراش بـــ  

  .)٤٠(...من الصوف
هنـــاك حـــافز آخـــر أكـــرث  ،عـــالوة عـــىل المـــربر  المـــذكورة أعـــاله

ويتعلـق  ،أهمية يتعلق ابلصـراع بـني احلمـايتني حـول هـذا المينـاء
المشـاركة يف  ايليةاإلمرببمالبسات وما أفىض إليه اتفاق القوى 

م، واليت كانـت قـد حسـمت موقفهـا مـن ١٩٠٦مؤتمر اخلزيرات سنة 
ــأت الظــروف سياســيا لفرنســا إلكمــال  ــة، وهي المســألة المغربي
عقد إمرباطوريتهـا االسـتعمارية ابلشـمال اإلفريقـي، وممـا علـم 

يف هذا السياق، أن اإلرشاف المـزدوج  واإلسبان لدى الفرنسيني 
ــايئ   ١٥ تطــوان والعــرائش كــان ســيمتد لفــرتة لرجالهمــا عــىل مين

ن إىل الســـيادة اءي ينتقـــل المينـــ أن ســـنة برئاســـة فرنســـية، قبـــل 
، فبهـــــذا كـــــان سيضـــــعف حتمـــــا مصـــــاحل )٤١(بعـــــدها اإلســـــبانية

فلـــم يبقـــى أمـــام  ،الغـــريب المغـــريب، وعيـــه الفرنســـيني ابلشـــمال
ـ ســوى التخطــيط إلضــعاف مينــاء  رجــاالت االســتعمار الفرنيسـ

اقتصاداي، والعمل عىل االستفادة من خلفيتـه التجاريـة العرائش 
داخـــل المنطقــــة الســــلطانية، فتتهـــاوى مــــؤرشات مســــاهماته 

ــه ــة، ومعــامالت التجــار  المســقرين ب ــغ صــيتهم   ،التجاري ــذين بل ال
  ا اآلفاق.تاريخيً 

والوسـاوس الـيت ظلـت تخـامر  ،أدت العوامل السالفة الـذكر
نفـوذ مينـاء العـرائش، إىل عقول رجاالت احلماية الفرنسـية حـول 

اإلرساع يف بنـــاء مينـــاء القنيطـــرة منـــذ الوهلـــة األوىل لتوقيـــع 
م، وفــرض هــذا الوضــع أيضــا،  االســتجابة ١٩١٢معاهــدة احلمايــة 

حلاجيــات اجليــوش الفرنســية الــيت ظلــت تزتايــد بزتايــد توغلهــا يف 
الـــداخل المغـــريب، والـــيت حتمـــت ضـــرورة إيجـــاد مينـــاء عســـكري 

العسـكرية  لهـا ابلمؤونـة والمعـدات والعتـاد،  يضمن مد القـوات
ناهيــك عــن التنفيــذ اآلين لمخطــط ربــط منطقــة الغــرب ومعهــا 
فاس ومكناس ابلقنيطرة بدل العرائش، الـيت كانـت توجـد تحـت 

ــاء اإلســبانيةســلطة اإلقامــة  ــأثري مين ــة منهــا يف احلــد مــن ت ، رغب
 العــرائش يف خلفياتــه الســالفة الــذكر، ومنطلــق الفرنســيني يف 

هذا القرار هو شعورهم أن ميناء القنيطرة األحـق ابحتـواء هـذه 
المنـــاطق واالســـتفادة منهـــا، إذا مـــا تـــم تمكينـــه مـــن البنيـــات 
ــه لمســتوى المــوائن الكــربى عــىل شــاكلة  ــرىق ب ــيت ت الضــرورية ال

ــيت  ــدار البيضــاء، ويف مقدمــة هــذه المســوغات ال ــاء ال  أرتكــن مين
تعجلة، هو القرب اجلغرايف إليها هؤالء لتربير هذا القرارات المس

بني هذا الميناء وهذه المناطق، استنادا إىل المسافات والطرق 
الــيت اختطتهــا حــوافر اجلمــال والبغــال، قياســا إىل المســافة الــيت  

ا إىل تفصلها عن ميناء العرائش، بحيث اختصـرت المسـافة أحيانًـ
بضــعة عرشــات الكيلــومرتات، فالمســافة بــني العــرائش وفــاس 

كلم ابلمقارنة مع المسافة بني القنيطرة وفاس، وأبقـل   ٢٠اكرث بـ
كلــــم بــــني مكنــــاس والــــرابط مقارنــــة بــــني العــــرائش   ٣٠مــــن 

 )٤٣(كلــم يف المســافة بــني طنجــة وفــاس  ٨٠، وأقــل بـــ )٤٢(مكنــاس
  .ا إىل المسافة الفاصلة بني القنيطرة وفاسقياًس 

ـــني مـــوائن  ـــاه المســــافة الفاصـــلة ب ويظهـــر اجلـــدول أذن
والعـرائـش وطنجة والمناطق اليت شـكلت خلفيـة القنيطرة 

  )٤٤(لهما (طرق آثر الدواب)

  المجموعة الثانية  المجموعة األوىل

  كلم  ٢٥٠من طنجة إىل فاس:  •

  كلم.  ١٩٠من العرائش إىل فاس:  •

  .كلم  ١٧٠من القنيطرة إىل فاس:  •

 كلم.  ١٩٠من سال إىل فاس:  •
  كلم.  ٢٢٥من الدار البيضاء إىل فاس:  •

 .كلم  ٢٢٠من طنجة إىل مكناس:  •

 كلم.  ١٦٥من العرائش إىل مكناس:  •

 .كلم  ١٣٥من القنيطرة مكناس:  •

 كلم.  ١٢٥من سال إىل مكناس:  •
  .كلم  ٢٢٥من الدار البيضاء إىل مكناس:  •

  
ا يف يجـــب التنبيـــه إىل أن الفرنســـيني جـــازفوا وغـــامروا كثـــريً 

هـــــذا المرشـــــوع االقتصـــــادي المعقـــــد، فلـــــوال احلـــــدود،  أجـــــرأة
والمعمــرين، وســلطة القهــر الــيت امتلكتهــا اإلدارة الفرنســية، ثــم 

، لمـا أمكـن رؤيـة اإلسـباينالتفوق احلضاري الفرنيسـ عـىل اجلانـب 
هذا احللـم الفرنيسـ حقيقـة عـىل أرض الواقـع، فعناصـر األفضـلية 

صوص، إىل غاية رشوع اليت تمتع بها ميناء العرائش عىل وجه اخل
احلماية يف تجهـزي مـوائن المنطقـة الفرنسـية ظلـت هـي الفيصـل 

وعليــه تعــود أســباب أهميــة مينــاء العــرائش  ،واحلكــم فيكــل هــذا
  إىل ثالث عوامل نلخصها حسب تقرير فرنيس فيما ييل:

ا مـــن تتمثـــل يف وقوعهـــا قريبـًــ عوامـــل سياســـية وأمنيـــة:
أورواب، ومـن الطبيعـي أن تكـون مضيق جبل طارق، أي قربها من 

وجهة تجارية متمزية، غـري أن طريـق القوافـل الـيت تربطـه بفـاس 
والمسماة "طريق السفراء"، وبسبب تحـول أوضـاعها النـاتج عـن 
غياب األمن بها يف السنوات األخرية، وخاصة يف مناطق "جبالـة" 

ـــذ  ـــر١٩١٢ـ ١٩١١من ــق آخ ـــاس ـ  م أدى إىل اســـتعمال طرـي هـــو ف
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، ترتـب عنـه اسـتفادة مينـاء العـرائش مـن اضـطراب )٤٥(العرائش
 هذه الطريق.

 امــرتبط بكــون مينــاء العــرائش أكــرث قــدمً  عامــل اقتصــادي:
مــن مينــاء القنيطــرة، وكــون مينــاء الــرابط ـ ســال لــم يكــن ذائــع 
الصـيت يف التجـارة البحريـة، وبسـبب االنقطاعـات المتكـررة الــيت 

وفــاس، ووادي ظلــت تعرفهــا طــرق القوافــل يف اتجــاه مكنــاس 
ســبو والشــاوية بســبب قطــاع الطــرق، ويف مثــل هــذه النقطــة  
تقــوم القوافـــل التجاريـــة بمحاولـــة تغيـــري اإلتجـــار مـــع مثـــل هـــذه 
اجلهات، إضافة إىل تفضيل سكان زمور وزعري القريبـة مـن الـرابط 
ـ سال اإلتجار مع الـدار البيضـاء ومكنـاس والعـرائش، عـالوة عـىل 

مكنـت  يف هذه الفرتة (قبل احلماية) تجهزيات ميناء العرائش   أن 
مـــن تســـهيل العمليـــات المرتبطـــة ابلشـــحن والتفريـــغ يف البحـــر 

ما هو موجود بميناء الـرابط والقنيطـرة، وحـىت  إىل ا والنهر، قياًس 
  عىل مستوى االسترياد والتصدير.

ــا  عامــل نفيســ: ـرتبط بعــدة عوامــل منه التجــار يف  اعتيــاد ـي
ـق طنجــة  المــايض بفــاس ومكنــاس وغريهــا، عــىل امتطــاء طرـي
ــدل االتجــاه نحــو الســواحل  والعــرائش يف مسلســل اتجــارهم، ب
األطلسية، وللمعرفة اجليـدة للقوافـل التجاريـة يف جهـة مكنـاس 

ا،  الحًقــ اإلســبانيةوفــاس ابلفنــادق والمــوائن التقليديــة للمنطقــة 
المغــريب هــم يف األصــل  كمــا أن قوافــل جمــال الشــمال الغــريب 

ــق  قبائـــل "رشاردة" و "غـــرابوة " يوجـــودون ابختصـــار عـــىل الطرـي
الرابطــة بــني مكنــاس ـ فــاس  وطنجــة ـ العــرائش، وهــم مــن 

فهـــؤالء كـــانوا يمتلكـــون   عـــن جــد،المجــربني يف هـــذه المهـــن أابً 
جمـل، وعـىل  ١٠٠، وقـد تصـل حـىت ٥٠جمل و  ٣٠قطعان ترتاوح بني 

التجــاريني بهــاتني المــدينتني، ويعرفــون عالقــة متينــة ابلــوكالء 
المنـــاطق عـــىل طـــول هـــذه الطريـــق الـــيت يوجـــد بهـــا الكـــأل  اجيـــدً 

 االمتيــاز لماشـيتهم مقارنــة بطريــق القنيطـرة ـ ســال، ممـا يعطــي 
  عىل حساب القنيطرة والرابط. )٤٦(لمينايئ طنجة والعرائش

فرضت هـذه الوضـعية المركبـة عـىل رجـاالت اإلقامـة العامـة 
ة، القيـام بتــدخالت إداريـة واقتصــادية تسـهم يف البحــث الفرنسـي

عــن احللــول الــيت ســتعجل بتغيــري تجــار فــاس ومكنــاس والغــرب 
عمومــا لــوجهتهم مــن طنجــة والعــرائش إىل المــوائن األطلســية 
القريبـــة، وخاصـــة القنيطـــرة والـــرابط، يف ظـــل وجـــود منطقتـــني 

 إلسـبانيةاللحماية يف هذا اجلزء من المغرب، الممثلة يف احلمايـة 
ــــ"سانت  ،يف الشـــمال والفرنســـية يف الوســـط جـــاء يف رســـالة ل

ـر  ١٨أولــري" مؤرخــة بـــ  كنــت «م بهــذا اخلصــوص مــا يــيل ١٩١٤فرباـي
ا مقتنـــع أبن إنشـــاء تجـــارة نشـــيطة بـــني جهـــة فـــاس دائًمـــ

ا ا أساســيً يشــكل جــزءً  ،ومــوائن احلمايــة الفرنســية ابلمغــرب

ـــزو ـــيم والغ ـــق ابلتنظ ـــا المتعل ، وقـــد جـــرت رايح  »)٤٧(لربنامجن
يف الشـــمال المغـــريب بمـــا كانـــت   اإلســـبانيةتطـــورات المنطقـــة 

م  شـهد ١٩١٤تشتهيه سفن الفرنسيني، فالعارش مـن شـهر دجنـرب 
قـرار ابلمنطقـة اخلليفيـة يقيضـ بمنـع   اإلسـبانيةإصدار السلطات 

تصــدير الســلع األساســية نحــو المنطقــة الســلطانية، عــىل األقــل 
والــنب، الصــابون،  ،والشــاي والشــمعلمــدة ســتة أشــهر، كالســكر  

ــدعوى نقصــان االحتياطــات ابلمنطقــة مــن هــذه  ــات...، ب والمعلب
العـراش  ومدينـةالمواد، فـأزعج هـذا الكثـري مـن تجـار هـذه مينـاء 

، )٤٨(ونواحيها، ودفع الكثري منهم للتفكري يف التصدير عرب القنيطرة
للتجار خطوة بـالده هـذه بكونهـا  اإلسباين بحيث برر مدير اجلمارك 

جاءت كرد عىل قرارات السلطات الفرنسية المشابهة، لكن هذه 
الــذرائع مــا كــان لهــا أن تقنــع التجــار ابلعــرائش، الــذين كــان لهــم 
اجتماعــات لعــدة مــرات مــع المعنيــني ابألمــر لفهــم ســياق اتخــاذ 

" الـذي  Sylvestreمثل هـذا القـرار، ومـنهم  اجلـرنال "سيلفيسـرت 
اول رشح وجهـــات نظـــر الســـلطات ابلمنطقـــة اخلليفيـــة بهـــذا حـــ

اخلصـــوص، وخاصـــة ابلنســـبة لتجـــار فـــاس ومكنـــاس المقيمـــني 
 إدارةهنــاك، والــذين ظهــر لهــم تشــبث اجلــرنال برأيــه المعــرب عــن 

هـذا  ،، مما هدد ابنخفاض رواج مينـاء العـرائشاإلسبانيةاحلماية 
خل العديـد تـد   إىل ، دفـع اإلسـبانالموقف المتطرف للمسـؤولني 

مــن القناصــلة للــدفاع عــن حقــوق مــواطنيهم ابلمنطقــة اخلليفيــة، 
ومــنهم القنصــل الربيطــاين الــذي تحــدث عــن ضــرورة أن يشــمل 
هذا المنع المواد األساسـية كالسـكر والشـاي والـدقيق واحلليـب، 

  .)٤٩(وان تطبق عىل غريها من البضائع األخرى جزئيا 

استقطاب لفرنسية يف نجاح السلطات اسادًسا: 
  تجار العرائش

خططهــــم يف  إنجــــاحتمكــــن رجــــال احلمايــــة الفرنســــية مــــن 
ـــرية،  ـــة الكب ـــار تجـــار العـــرائش ورشكاتهـــا المالحي اســـتقطاب كب
وســيظهر ذلــك يف التفاعــل اإليجــايب لهــؤالء مــع دعــواتهم لهــم 
ابالنتقـــال إىل المـــوائن األطلســـية يف المنطقـــة الفرنســـية، ويف 

ئـب القنصـل الفرنيسـ ابلعـرائش مقدمتها القنيطرة، فقد كتب نا
يبرشـــه  ١٩١٤دجنـــرب  ١٨والقصـــر الكبـــري إىل المقـــيم العـــام بتـــاريخ 

" احـد كبـار  Amram Amselemبتلقي وعد من "عمـران أمسـلم 
يــنطيل عــىل  األمــر التجــار ابلعــرائش ابالنتقــال إىل القنيطــرة، وأن 

ـــدعاه  ـــد مـــن التجـــار الفاســـيني، ف ـــة الســـلطات  إىل العدي مطالب
ري لهـذا التـاجر، ألن انتقـال هـذا بـة لتخصيص استقبال كابلقنيطر 

التــاجر لمدينــة القنيطــرة سيشــجع تجــار آخــرين للقيــام بخطــوات 
مشــابهة، والــذي ســينعكس إيجــااب عــىل مينــاء القنيطــرة الــذي 

يتوفر عىل مخازن لتخزين سلع هؤالء التجـار، يف الوقـت  أن يجب 



   
  

 
 
 

 
 

 المناطق احلدودية يف قلب الصراع االقتصادي
 ��א�א�

    

١١٨ . .  .   
   –    –    

ــدل مج ـ عــىل ب ــه هــذا المســؤول الفرنيسـ ــذي عمــل في هــودات ال
، وفعـل )٥٠(لتشجيع تجار آخرين عىل االتجاه نحو القنيطرة إضافية

م  االنتقــال الفعــيل للتــاجر "عمــران ١٩١٤دجنــرب  ٢٣سيشــهد تــاريخ 
ن كــل مــن التــاجر "جــودا كاســتيل " أهــذه المدينــة، و إىل امســلم" 

عـىل وشـك االنتقـال، وأن هـؤالء التجـار  والتاجر محمـد بوصـفيحة
  أن وإذا كـان ابإلمكـان  ،الثالث الكبار يسألون عن تخزين سـلعهم

غايــة بنــاء مخــازن  إىل تقــوم اجلمــارك بإعطــائهم مخــازن ابلمجــان 
  .)٥١(جديدة

م ضمت العرائش العديد من التجـار، أهمهـم  ١٩١٤فإىل حدود 
  :اإلطالقعىل 

  فرنسيني.عمران امسلم: عد من التجار ال •

  .محمد بوصفيحة: تاجر مغريب من فاس •

  .جيدا  كاستيل: محمي هوالندي •

  .اإلسبانسالومون موريوسف: عد من التجار  •

  .اإلسبانصامويل سارفايت: عد من التجار  •

  .محمد بلغييت: تاجر مغريب من فاس •

  .تاجر مغريب من فاس ادريس بالمني: •

  .تاجر مغريب من فاس أحمد الشاوي: •

  يف العرائش من قبل سيمون م.كاستيل. حاييم رييب: من طنجة ممثالً  •

  .بنيلوز: محمي الماين •

  .اإلسبانبنكريان: تاجر مغريب عد ضمن  •

  .بنموىس: تاجر مغريب ومحمي ألماين •
 

األشغال العمومية املرتبطة بالقنيطرة سابًعا: 
ها يف ميناء العرائش لرباطوا   وتأث

أول ميناء يصادفنا عىل طول الساحل الفرنيس من الشمال 
إىل اجلنوب هو ميناء القنيطرة، الواقع عىل وادي سـبو، عـىل بعـد 

كم من البحر، وهو المنفذ الطبيعـي للغـرب ووادي سـبو، ويف   ١٧
هذا السـياق تـم إنشـاء أول مركـزين لالسـتعمار الفرنيسـ هنـاك 

مع التجهـزيات الـيت  يف سيدي قاسم ومرشع بلقصري، ابلموازاة
أحدثها الفرنسيون عىل مشارف ميناء القنيطرة أو تلك المتصـلة 
بـــه، ممـــا مكـــن القنيطـــرة مـــن أن تغـــدو أقـــرب مينـــاء إىل فـــاس 
ــة  ــان يف شــمال اإلمرباطوري ــاس، وهمــا المــدينتان الكبريت ومكن
الرشيفة، حيـث يربطهمـا خـط سـكة حديـد ضـيق، فامتصـت هـذه 

يطــرة حركــة المــرور بشــكل مزتايــد التجهــزيات ومعهــا مينــاء القن
مينـاء الـرابط، فسـمحت هـذه   إىل عىل حسـاب العـرائش، إضـافة 

 سـبو، الوضعية اجلديدة من التأكد بحـدوث النمـو الرسـيع لمينـاء

وعىل وجه الرسعة تم افتتـاح القنيطـرة للتجـارة يف مسـتهل عـام 
  .)٥٢(م١٩١٣

ــاء  اإلنجــازاتبعــض  د يمكــن عــ الــيت حققهــا ليــوطي بــني مين
  لقنيطرة وفاس ومكناس يف:ا

 العديــد المغــرب بنـاء  شـهد عـىل مســتوى تعبيـد الطــرق: 
  وما يهمنا هنا الطريقان اآلتيان،  ،منها منذ فرتة ليوطي

ـق رقــم  •   ١٥٦عــىل مســافة  ،: مــن القنيطــرة إىل فــاس٣الطرـي
 كلم.

  ٦٠عــىل مســافة  ،: مــن القنيطــرة إىل مكنــاس٤الطريــق رقــم  •
 .)٥٣(كلم

 
اســـتعمال الســـكة جللـــب تجـــار فـــاس المســـلمني -٧/١

  نحو القنيطرة: واليهود 
وظف ليوطي ومعه سلطات احلماية السـكة احلديديـة كآليـة 
ـــدابري واإلجـــراءات والسياســـة الفرنســـية يف أوســـاط  ـر الت ـ لتمرـي

ـ ذلـــك الســـكة احلديديـــة الـــيت تعتـــرب )٥٤(األهـــايل ، فانشـــأ بمقتىضــ
ئـات متنوعـة، ومنهـا ، واليت لبت عدة مطالـب لف)٥٥(سياسة أهلية

رغبـــات وتطلعـــات النخبـــة التجاريـــة المســـتقرة أبهـــم احلواضـــر 
المغربيــة، الـــيت واكبـــت تطلعاتهـــا التطـــور الـــذي تعرفـــه وســـائل 
ـــة، وخاصـــة تجـــار فـــاس  النقـــل والتنقـــل لمغـــرب مـــا بعـــد احلماي
والعديــد مـــن أغنيـــاء التجـــار اليهــود المغاربـــة، الـــذين اســـتوطنوا 

للمغـــرب، فمـــن جملـــة الرشـــوط الـــيت المـــوائن واحلواضـــر الكـــربى 
أبــداها بعــض التجــار الفاســيني يف هــذه الفــرتة، الــيت تزامنــت مــع 
انتقــال العديـــد مــنهم لالســـتقرار بمينـــاء المهديــة ومعـــه مدينـــة 
ــد، واســتغالل الســكة  ـق الربي القنيطــرة، نقــل أمــوالهم عــن طرـي
احلديدية لنقل بضائعهم بعدما كان دورها يقتصر عىل نقل اجلنـود 

ا اســتعمال القطــار ابلنســبة للتجــار معــدات العســكرية، وأيًضــوال
ـــة بهـــا، ممـــا  ـــوفرون عـــىل وكال ـــذين يت المقيمـــني ابلقنيطـــرة، وال
سيســــاعدهم عــــىل تحقيــــق عــــدة مــــآرب منهــــا رسعــــة تــــنقلهم 

 .)٥٦(ثم األمن وانخفاض التكلفة مقارنة ابلقوافل  ،وبضائعهم
  تطوير تجهزي ميناء القنيطرة وعصرنته:-٧/٢

ــاير شــهد  ــاء يف وجــه ١٩١٣مســتهل شــهر ين م فــتح هــذا المين
ا عــىل الســفن ذات احلمولــة التجــارة البحريــة، بعــدما كــان مقتصــرً 

العسكرية، فانتعش رواجه التجـاري، وأصـبح هـذا المينـاء ومعـه 
القنيطـرة المدينـة نقطـة عبـور أساسـية لكـل الطـرق الربيـة الـيت  

ــه و ــم بين ــدار البيضــاء وطنجــة، ث ــربط بــني مــدن ال ــاس ت بــني مكن
ا لسهل الغرب ومنطقة بـين أحسـن ا هامً ا طبيعيً وفاس، ومنفذً 

تطـــوير   وكـــل المنـــاطق المجـــاورة، وتحقـــق هـــذا التحـــول بفضـــل
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 ٨م مــا مجموعــه ١٩٢١تجهزياتــه، فمينــاء القنيطــرة  احتضــن ســنة 
، ابإلضـافة اإلنجـازمخازن مغطاة، يف وقت كانت فيه اثنتـان قيـد 

ماكن لرسو السفن المصـنوعة إىل رصيف عائم ومجموعة من األ
، ووصــل طــول رصــيفه اجلنــويب ســنة )٥٧(مــن اخلشــب، ورافعتــان

مرت، وهي نفس المسـافة الـيت حققهـا الرصـيف  ١٨٠٠م حوايل ١٩٢١
  .)٥٨(م١٩٢٤الشمايل سنة 

ســفينة ٣٥وانتقـل عـدد الســفن الـيت تقصـد هــذا المينـاء مـن 
سـفينة سـنة  ٢٥٠م، ثـم إىل ١٩١٤سفينة سنة  ١٤٧إىل  ،م١٩١٣سنة 
، )٥٩(طن من السـلع ١٢٥٠٠م ففرغ بهذا الميناء ١٩١٦م...، أما يف ١٩١٥

 ٩٨٫٠٠٠ســـفينة  بحمولـــة وصـــلت إىل  ٣٠٩م دخلتـــه ١٩٢٠ويف ســـنة 
 )٦٠(طن

  
َةٌ  ِ   َخا

 ارتهـمدإعـن مرشـوعية  الدفاعتمسك الفرنسيون بمتانة يف 
ــة  ــاء العــرائش ســابقً  االقتصــاديةللخلفي يف  زادهــما، وكــان لمين

ذلــك أعمــال البنــاء والتطــوير الــيت ابرشوهــا يف مينــايئ القنيطــرة 
ــرابط ــة  ،وال ــة تحتي ــوفريهم لبني ــهوت ــري مــن تجــار   أغــرت ميناءي كث

ابالنتقـال طواعيـة لالسـتقرار هنالـك يف  اإلسـبانيةميناء احلماية 
اخلفاء  ظل  وعن طيب خاطر، لكن يف  ،القنيطرة والرابط وغريها

مطبـق عـىل مينــاء  اقتصـادي لضـرب حصــار  يجتهـدون الفرنسـيون 
خلخلــة يف نظامــه  وإحـداث ،االقتصــاديكيانـه   لتهــديمالعـرائش، 

ث بنـــــوع مـــــن النجـــــاح والتوفيـــــق يف دالتجـــــاري، وهـــــو مـــــا حـــــ
 لبلـــوغ ،المخططـــات  الـــيت  وضـــعها رجـــاالت احلمايـــة الفرنســـية

اللــذين خلفــا  المينــاءين ، ســيالحظ أن ، وفعــالً المنشــودةضــالتهم 
، تصـاعدي، كـان نشـاطهما التجـاري يف مـنىح  أدوارهرائش يف عال

وســاق  قــدمظلــت بهمــا عــىل والتطــوير  البنــاء والتجهــزي  وأعمــال 
ا مـن الرغم مـن تسـجيل بعًضـعىل ، األقلطيلة فرتة ليوطي عىل 

 اجلهـــد الـــيت اســـتزنفت و )،١٩١٨-١٩١٤(التذبـــذب مـــع احلـــرب الكـــربى
يرتكنـون إىل   األحيان فرنسيني، وجعلتهم يف بعض ال لدى والمال 
ــل  ـــودهم احتياجـــاتتموـي ـــالمشـــاركني يف احلـــ جن  إتمـــامل درب ب

، وهمــت جميــع الــبالدانطلقــت يف ســائر  المشــاريع الكــربى الــيت 
ـــيت وســـائل االتصـــال والمواصـــالت،  ـــني  وال ـــا هـــؤالء ب زاوج فيه

الطموحات السياسية والعسكرية، وكـذا المخططـات والـربامج 
احلاميـــــة  للدولـــــةوقبـــــل كـــــل يشء  أوال المفيـــــدة االقتصـــــادية

 (المرتبول).
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