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تقدمي

يف �ضيف �ضنة 1907، بلغ التوتر يف العالقات املغربية الفرن�ضية 

م�ضتويات خطرية، نتيجة لل�ضغوط الفرن�ضية املتزايدة، على املخزن 

املغربي، ونتيجة لحتالل مدينة وجدة يف مار�س 1907، وزحف 

طالئع الحتالل الفرن�ضي يف ال�ضحراء املغربية اجلنوبية. وقد زاد 

الطني بلة، والتحري�س �ضحنة،  �رشوع �رشكة فرن�ضية يف اإ�ضالح 

مر�ضى الدار البي�ضاء، ومد �ضكة حديدية جللب احلجر، وجلو�س 

مع  للمغرب،  الدائنة  الفرن�ضية  لالأبناك  ممثلني  فرن�ضيني  مراقبني 

الأمناء املغاربة املكلفني باجلمارك، يف املرا�ضي املفتوحة للتجارة 

مع اخلارج، وعلى راأ�ضها مر�ضى  الدار البي�ضاء؛ الأمر الذي عد 

من طرف املغاربة تدخال �ضافرا يف ال�ضيادة الوطنيــة. 

بحيث  ملحوظا؛  البي�ضاء  الدار  مدينة  اأحواز  يف  التوتر  كان 

طالبت جماعة من ممثلي قبائل ال�ضاوية املجاورة للمدينة، بطرد 

ومقاطعة  احلديدية،  ال�ضكة  قاطرة  واإيقاف  الفرن�ضيني،  املراقبني 

�ضجار،  اأو  فتنة  اإىل  التوتر  وتطور  الفرن�ضية.  اجلالية  مع  التعامل 

بور�س  العاملني  والفرن�ضيني  الغا�ضبني،  املغاربة  من  بني جمموعة 

ت�ضعة عمال  1907، ذهب �ضحيته  يوليوز   30 يوم  ع�ضية  املر�ضى، 

اأجانب وبع�س املغاربة.

ومتكنت  احلادث،  هذا  اإثر  طبيعتها،  اإىل  احلالة  عادت  وقد 

ال�ضلطات املحلية من فر�س النظام والأمن، واإخراج البدويني من 

م�ضاكنها،  تغادر  مل  التي  الأجنبية  اجلالية  باأمن  وحتملت  املدينة، 



6

ا�ضتعداده لإعطاء  الأملانية.  واأبدى املخزن  ويف مقدمتها اجلالية 

جميع الرت�ضيات للحكومة الفرن�ضية ولعائالت القتلى، كما عرب 

ال�ضلطان مولي عبد العزيز عن اأمله يف تقدير احلكومة الفرن�ضية 

زعماء  عمل  الفرن�ضي  الفعل  رد  من  وخوفا  الإجراءات.  لهذه 

لكل  وال�ضتعداد  القبائل،  �ضفوف  توحيد  على  ال�ضاوية  قبائل 

طارئ قد ياأتي من البحر.

الدبلوما�ضية  الهياأة  مقدمتها  ويف  الفرن�ضية،  الأو�ضاط  اأما   

فقد  بباري�س؛  ال�ضتعمارية  والأو�ضاط  باملغرب،  الفرن�ضية 

املغربية،  احلكومة  لإخ�ضاع  احلادث  ا�ضتغالل  على  حر�ضت 

على  واإرغامها  ال�ضتعمارية،  املطالب  اأمام  �ضمودها  واإنهاء 

نزول  على  واملوافقة  الفرن�ضية،  احلكومة  مع  املزعوم  التعاون 

املتهمني  ومعاقبة  البي�ضاء  الدار  مدينة  لحتالل  فرن�ضية،  قوات 

عن حادث 30 يوليوز؛ ذلك اأن احلكومة الفرن�ضية قررت يوم 2 

غ�ضت احتالل الدار البي�ضاء ومعاقبة قبائل ال�ضاوية باإر�ضال حملة 

ع�ضكرية قوامها 3000 جندي بقيادة جرنال.

اأولري،  �ضان  دو  الكونت  الفرن�ضي،  بالأ�ضغال  املكلف  وتاآمر 

احلربية  ال�ضفينة  قائد  مع  رونو،  ال�ضفري  عن  ينوب  كان  الذي 

كاليلي التي كانت مكلفة مبراقبة ال�ضواطئ املغربية منذ �ضنة 1906، 

ولقد  لق�ضفها.  وال�ضتعداد  البي�ضاء،  الدار  اإىل  فورا  للذهاب 

األح �ضان ـ اولري مرارا على �رشورة احتالل املغرب، انطالقا من 

الدار البي�ضاء، وعلى �رشورة معاقبة املغاربة، حكاما وحمكومني، 

واإعطائهم در�ضا قيما ميكن اأن تفعله قوة فرن�ضا، حتى ل يفكروا 

الفرن�ضية يف  تزداد هيبة احلكومة  يف مقاومتها م�ضتقبال، وحتى 

الأو�ضاط املخزنية.
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يف  البي�ضاء  الدار  اإىل  كاليلي  الفرن�ضية  البارجة  و�ضلت 

قائدها  1907. واتخذ  1 غ�شت  يوم اخلمي�س  الباكر، من  ال�ضباح 

املكلف  مع  باتفاق  الرب،  ويف  البحر  يف  حربية،  اإجراءات  عدة 

قادم  ع�ضكري  باإجراء  تنبئ  البي�ضاء،  بالدار  الفرن�ضية  بالقن�ضلية 

اتخذها  التي  الأمنية  الإجراءات  من  الرغم  وعلى  املدينة.   �ضد 

مثل  بوزيد،  بن  بكر  بو  والقائد  الأمني  مولي  ال�ضلطان  خليفة 

قوات  وو�ضع  الفرن�ضيني،  من  ينزل  ملن  املرور  طريق  حرا�ضة 

كافية حلرا�ضة مدخل املر�ضى والطريق اإىل القن�ضلية الفرن�ضية التي 

من  بالرغم  جنديا؛   35 حوايل  من  مكونة  حرا�ضة  لها  خ�ض�ضت 

ذلك كله، مور�ضت عليهما �ضغوط وتهديدات، جعلت مولي 

الفرن�ضي  القن�ضل  قدمها  التي  املطالب  كل  على  يوافق  الأمني 

باتفاق مع قائد البارجة؛ يف حني هم�س قائد املدينة الذي حتفظ 

من و�ضع امل�ضوؤولية كلها على اجلانب املغربي، ومن ثم عد من 

اأعداء فرن�ضا الذين جتب معاقبتهـم.

 وعلى الرغم من معار�ضة القنا�ضل الأجانب لتدخل ال�ضفينة 

على  قائدها  مع  اتفق  الفرن�ضي،  القن�ضل  نائب  فاإن  احلربية، 

الرتتيبات واخلطوات الكفيلة باإجراء حربي �ضد املغاربة، وتركوا 

�ضاعة ال�ضفر لتنفيذ الأمر �رشا بينهما.  

ويف فجر يوم الثنني 5 غ�ضت �ضنة 1907، وبعد و�ضول فرقة 

من البحارة الذين نزلوا  لتعزيز حماية القن�ضلية الفرن�ضية، والذين 

ارتكبوا جمزرة �ضد املكلفني مبركز اجلمارك؛ و�ضد اجلنود املكلفني 

بحرا�ضة القن�ضلية الفرن�ضية، تعر�ضت مدينة الدار البي�ضاء لق�ضف 

مفاجئ وغادر، نفذته مدافع كاليلي، بعد اأن تاأكد قائدها امل�ضمى 

اأوليفي OLLIVIER، من اقرتاب و�ضول الأ�ضطول احلامل لقوات 

احتالل الدار البي�ضاء، من املوانئ اجلزائرية.
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ولقد كتب عن هذه الواقعة عدد من ال�ضحافيني والع�ضكريني 

واملوجهة،  املحرفة  الرواية  �ضايروا  الذين  الفرن�ضيني،  والكتاب 

التي ن�رشتها الدبلوما�ضية الفرن�ضية. ومن بني الكتابات الع�ضكرية 

كاليلي؛  بحارة  من  الع�ضكري  الطبيب  رواها  التي  ال�ضهادة 

الفرقة  رافق  الذي   ،FELIXE BRUNET بروين  فليك�س  الدكتور 

التي  ال�ضهادة  وهي  غ�ضت،   5 �ضباح  كاليلي  بحارة  من  النازلة 

�ضبق له اأن ن�رشها  �ضنة 1909، مبجلة باري�س، يف عددي 15 مار�س 

تف�ضل  الكتاب. وقد  للقارئ يف هذا  نقدمها  والتي  اأبريل،  و15 

الأ�ضتاذ بو�ضعيب ال�ضاوري برتجمة هذه ال�ضهادة، ترجمة اأمينة، 

ومتكن من احلفاظ على �ضيغتها الأ�ضا�ضية، بالرغم من تقنية بع�س 

كلماتها وجملها ذات الطابع التاريخي. وحتمل عنوان: يف الدار 

البي�ساء؛ من 1 �إىل 7 غ�ست �سنة 1907. 

تعترب �ضهادة بروين ذات اأهمية تاريخية بارزة، اإذ كتبها طبيب 

ع�ضكري كان عن�رشا �ضاهدا وم�ضاركا يف الوقائع التي و�ضفها. 

غلبت  اأم  ومو�ضوعية؟  باأمانة  الوقائع  نقل  يف  بروين  توفق  فهل 

عليه وظيفته كطبيب ع�ضكري، يف ظرفية ا�ضتعمارية كان الكل 

منخرطا يف اأداء واجبه فيها؟ 

تعر�س بروين ملعظم التطورات التي ت�ضببت يف حادث مقتل 

كتبه  مما  اأكرث  الواقع  من  قريبة  روايته  وجاءت  باملر�ضى،  العمال 

البي�ضاء؛  الدار  مدينة  بتاريخ  اهتموا  الذين  الفرن�ضيني،  من  غريه 

اأوردناها  التي  يوليوز،   30 الأ�ضباب احلقيقية حلادث  اإىل  اأ�ضار  اإذ 

كما  بالديوانة.  الفرن�ضي  املراقب  جلو�س  مقدمتها  ويف  اأعاله، 

بل  بيوم  يوما  غ�ضت،   7 يوم  اإىل  غ�ضت   1 يوم  منذ  الوقائع  تتبع 

�ضاعة ب�ضاعة، وركز على و�ضف ما جرى اأيام 5 و6 و7 غ�ضت؛ 
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البي�ضاء، التي  اأي الأيام التي جرت فيها وقائع كارثة هدم الدار 

ارتكبتها البارجة كاليلي اأول، و�ضفن الأ�ضطول احلربي الفرن�ضي. 

على  مور�ضت  التي  الإرهابية  ال�ضغوط  تتاأكد  بروين  كتبه  ومما 

جل  قبل  الذي  الأمني،  مولي  مقدمتها  ويف  املحلية  ال�ضلطات 

اأبو بكر بن بوزيد، الذي قدم مئونة  الفرن�ضية، والقائد  املطالب 

�ضخمة من ثريان واأكبا�س وفواكه اإىل البارجة احلربية، ومع ذلك 

اأ�رش وعوقب على مواقفه الوطنية. 

وباملقابل مل يخف بروين يف روايته ترديد التربيرات الواهية، 

التي ا�ضتعملها الفرن�ضيون لتربير ما ارتكبه قائد البارجة الفرن�ضية، 

من هدم منازل املغاربة فوق روؤو�ضهم �ضباح يوم 5 غ�ضت باحلي 

�ضم�س  لإخفاء  املغالطات  بع�س  ردد  كما  “التناكـــر”.  ال�ضعبي 

والتي  اأوليفي،  ال�ضفينة  قائد  مع  اأولري  �ضان  دبرها  التي  املوؤامرة 

�لد�ر  حادثة  باملغرب؛  و�ملقاومة  �لأجنبي  التدخل  كتاب  يف  حللناها 

�لبي�شاء و�حتالل �ل�شاوية  اعتمادا على تقارير اأوليفي وما كتبه �ضان 

اأولري نف�ضيهما.

الذي و�ضف  بروين؛  مقالة  قدحية يف  اأو�ضاف  وردت  وقد 

املغاربة “باملجرمني” و“الع�ضابات” و“النهاب” و“املتع�ضبني”؛ 

املغاربة  من  ت�ضفى  ما  وكثريا  الفرن�ضيون،  به  قام  ما  على  وركز 

مدفعية  واجهوا  والذين  اأر�ضا،  ت�ضقطهم  املدافع  كانت  الذين 

الفرن�ضيني مبا ملكوا من بنادق، مما دل على حقد يف النف�س، ل 

املعتدين. ومل  املغاربة يف مقاومة  اأبداه  الذي  بال�ضمود  اإل  يف�رش 

التي  ال�ضديدة  واملقاومة  املغاربة  فعل  رد  اإخفاء  الكاتب  ي�ضتطع 

اجلبارة  القوة  �ضدمة  ومن  املفاجاأة،  من  الرغم  على  اأبدوها، 

للمدفعية الفرن�ضية، التي فجرت امل�ضاكن فوق روؤو�س اأهلها. زد 
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التي  اجلديد،  ال�ضور  جمزرة  عن  �ضكت  قد  بروين  اأن  ذلك  على 

و�ضفها ال�ضحفي جورج بوردون، يف كتابه ما �ساهدته يف املغرب، 

�أيام �لد�ر �لبي�شاء ال�ضادر �ضنة 1908.

ملن  الأ�ضا�ضية  امل�ضادر  من  تعد  بروين  مقالة  فاإن  وباجلملة، 

�ضواء  1907؛  غ�ضت  يف  البي�ضاء  بالدار  جرى  ما  فهم  يف  يرغب 

بو�ضعيب  الأ�ضتاذ  فعل  وقد  العاديني.  القراء  اأو  املتخ�ض�ضني  من 

ال�ضاوري خريا بنقل هذه املقالة اإىل العربية، التي تزيل الغمو�س 

ال�ضكة  حادث  بني  يخلطون  الذين  ال�ضتعماريني  من  املق�ضود 

 5 اأيام  التي جرت  البي�ضاء  الدار  يوليوز وكارثة   30 يوم  احلديدية 

و6 و7 غ�ضت.

اإن الأحداث املروية تربز بو�ضوح النوامي�س التي كانت تقود 

امل�ضت�ضعفة، كما  ال�ضعوب  ال�ضتعماريني، يف مواجهة  ت�رشفات 

تك�ضف عن الأ�ضاليب ال�ضتعمارية، يف الحتالل واإزالة العراقيل، 

با�ضتخدام القوة الع�ضكرية املفرطة، التي كانت ول زالت اأ�ضلوبا 

اأ�ضا�ضيا يف العالقات الدولية. 

                                      الأ�ضتــــــــاذ عــالل اخلديـــمي                          

                                       عني العودة يف 1 يوليوز 2019
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على منت كاليلي

يف يوم �أم�س �لأربعاء 31 يوليوز 1907م مبرفاأ طنجة، �ضعد دركي 

تابع ملفو�ضية فرن�ضا اإىل ال�ضفينة ]كاليلي[، حاماًل ر�ضالة ُم�ضتعجلة 

لي�ضت  الأمور  اأن  يبدو  كان   .  )Ollivier(  
)1(

�أوليفيي  الرائد  اإىل 

زورقه  بتجهيز  اأمراً  الرائد  فاأ�ضدر  البي�ضاء:  بالدار  يرام  ما  على 

املكّلف   )De Saint-Aulaire(  
)2(

�أولري �شان  دو  ال�ضيد  اإىل  والذهاب 

 Charles Victor Clément Marie( 1 - هو �ضارل فيكتور كليمون ماري اأوليفيي
OLLIVIER( )1858-1918م(]املرتجم[

1904م الكاتب الأول، بدل  اأ�ضبح اآخر عام  1902 ثم  22 غ�شت  - ُعنّي يف   2
ل�ضغل  1912م  �ضنة  ليوطي  ا�ضتدعاه  ثم  بطنجة  فرن�ضا  مفو�ضية  يف  دي�ضكو�س، 

من�ضب وزير مفو�س لالإقامة العامة بالرباط. ُيعد مرجعًا هامًا لالأحداث اأوائل 

القرن الع�رشين، وكان اأول عمل قام به هو التدخل لدى بنك باري�س للح�ضول 

اأقر مب�ضالح  الذي  فرن�ضا واجنلرتا  اأبريل بني   8 اتفاق  بعد  للمغرب.  على قر�س 

على  ال�ضهر  فرن�ضا  حق  من  واأن  مب�رش،  اجنلرتا  م�ضالح  مقابل  باملغرب  فرن�ضا 

�ضالمة املغرب وكان ال�ضلطان قد تاأثر بالتفاق الفرن�ضي الجنليزي وم�ضاعدته 

يف جميع الإ�ضالحات، وهو ما ا�ضطر �ضان اأولري لل�ضفر اإىل فا�س ملفاحتة املخزن 

حول ال�ضلف. وهو ما �ضعب لقاءه بال�ضلطان الذي تاأخر ب�ضبب احتجاجه على 

التفاق الفرن�ضي الجنليزي. ويف الأخري قابله ال�ضلطان. ينظر عبد العزيز بنبعد 

�ل�شفارة و�ل�شفر�ء باملغرب عرب �لتاريخ، من�ضورات املعهد الوطني للدرا�ضات  اهلل، 

الق�ضائية، الرباط، 1985، ال�ضفحات 110-109-108-107. ]املرتجم[
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 )Regnault( ، الذي كان 
)3(

رونو  ال�ضيد  ب�ضوؤون فرن�ضا يف غياب 

يق�ضي، يف ذلك احلني، اإجازته بباري�س.

اأبحرت  لقد  هذا؟”  اأتعرفون  البي�ضاء؟  “الدار  اأغلُبنا:  ت�ضاءل 

على  املا�ضية  ال�ضنة  يف  كثرياً   )Galilée( كاليلي  احلربية  البارجة 

اأ�ضهر كي تخ�ضع  ثمانية  منذ  لكنها غادرتها  املغربية.  ال�ضواحل 

، وُجّددت اأركاُنها. كان ثمانية �ضباط من 
)4(

لإ�ضالحات بتولون 

ثالثة  �ضوى  متر  اأّنه مل  ومبا  املغرب.  �ضيء عن  يعرفون كل  ع�رشة 

 Eugène Louis Georges Regnault(( رونو  جورج  لوي�س  اأوجني  هو   -  3
تون�س  يف  دبلوما�ضية  مهام  بعدة  اطلع  فرن�ضي  دبلوما�ضي  1933-  1857(م( 
اجلزيرة  مبوؤمتر  لفرن�ضا  الثاين  املندوب  كان  1906م  �ضنة  و�ضوي�رشا. يف  واليونان 

اخل�رشاء قبل اأن يعني وزيرا مفو�ضا لفرن�ضا بطنجة، وظل باملغرب اإىل غاية �ضنة 

1913م. ]املرتجم[
4 - تولون مدينة فرن�ضية ذات ميناء على البحر الأبي�س املتو�ضط.]املرتجم[
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من  مبا�رشة  ال�ضفينة  جاءت  طنجة،  مبرفاأ  حلولنا  على  يومًا  ع�رش 

دار �ضناعة ال�ضفن. فقبطان الفركاطة، �أوليفيي، الرائد، ومالزما 

�ضبق  من  )Ballande(، وحدهم  وبالند   )Bérenger( برينجر  ال�ضفينة 

لهم اأن زاروا املوانئ املغربية. لكن  مرور �ضنة من البتعاد عنها 

�رشعان ما جعلتهم يغفلون �ضوؤون املخزن.

�ضتة  خالل  تعوي�ضه  يتم  اأن  يفرت�س  كان  الذي  فالقبطان، 

اأ�ضابيع، والذي كان واثقًا بف�ضل �ضجل خدمته اجليد من اأن ُيدرج 

ا�ضمه يف جدول الرتقية مثل جميع �ضابقيه على منت ال�ضفينة، منذ 

و�ضولنا، اأتاح لنا اأن نعي�س حياة هادئة.

�ضبات  يف  ي�ضتغرق  املغرب  اأن  ذلك،  عن  ف�ضاًل  يبدو،  كان 

يف  �ضوى  واملوظفون  والتجار  الدبلوما�ضيون  يفكر  مل  �ضيفي. 

عن  الإعالن  كان  الباردة.  املياه  مبدن  اأوربا  يف  اإجازاتهم  ق�ضاء 

الأخبار ال�ضيئة للدار البي�ضاء مفاجئًا، بالن�ضبة لنا نحن الذين كّنا 

جنهل كل ما يجري على ال�ضاحل خالل الأيام الأخرية.

اأر�ضت للتو على املرفاأ �ضفينة موكادور التابعة ل�رشكة �أولندبورغ 

)Oldenburg(، خّل�ضتها زوارق من ح�ضد يعج عّجًا، على اجل�رش، 

رثي  القذرين  النا�س  من  لفيفًا  التحميل  ر�ضيف  على  وو�ضعوا 

مبالحمهم  املغربي  املالح  يهود  متييز  من  متكّنا  وزعاقني.  الثياب 

كثرية  اأ�رش  )العرقي(. جتمعت  نقائهم  على  واملحافظني  التوراتية 

الأثاث،  حطام  ُتظهر  احلبال  من  بائ�س  وتراكم  الأمتعة،  حول 

وحزم من الأ�ضمال، واأغطية وزرابي، واأواين املطبخ، وحقائب 

طافحة قماًل وحقائب م�ضقوقة ت�ضدها خيوط. راكم الرجال ذوو 

الأثواب البالية وال�ضا�ضيات ال�ضوداء ال�ضلع العتيقة على العربات 
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حمري  على  حملوها  ثم  اجلمارك،  ]مبنى[  غاية  اإىل  ال�ضغرية 

كانت  بطنجة.  املوجودة  الوحيدة  النقل  عربات  وهي  ق�ضرية؛ 

الكا�ضمريية،  اأثوابهن  داخل  مدثرات  اأر�ضًا  مقرف�ضات  الن�ضاء 

و�ضعورهن مع�ضوبة مبناديل ذات األوان براقة، ُتراقنب بقايا اأثاثهن 

بنظرات خاطفة لأعني �ضوداء ل تتوقف عن احلركة، اأو يوّبخن 

�ضغارهن رّثي الثياب.

جاءت �ضفينة موكادور من الدار البي�ضاء، حمّملة بالالجئني. لقد 

ُقتل للتو بع�س عمال ال�رشكة الفرن�ضية للميناء بتحري�س من قبائل 

البارجة احلربية  ال�ضاوية املحيطة باملدينة واملهددة بنهبها. تلقت 

اليوم  يف  حتل  لكي  الثامنة  ال�ضاعة  يف  املر�ضاة  برفع  اأمراً  كاليلي 

املوايل بالدار البي�ضاء. كان على مْتنها ال�ضيد لوري )Luret( مدير 

الدكتور  بنقل  اأي�ضًا  �ضنقوم  املغربية.  خدمات موؤ�ض�ضة القرتا�س 

مريل )Merle(، طبيب م�ضتو�ضف الدار البي�ضاء، الذي جاء مبعوثًا 

 
)5(

نوفيل  ال�ضيد  القن�ضلية،  وكيل  ِقَبل  من  موكادور،  منت  على 

)Neuville(، حاماًل اإىل املفو�ضية تقريراً ر�ضميًا عن املجزرة. اكتفى 

اآمن بطنجة  اأُ�رشته يف مكان  الوقت لو�ضع  قليل من  باأْخذ ق�ضط 

وعاد اإىل مركزه.

****

يف الثامنة متاماً توّجهت كاليلي نحو كاب �ضبارتيل، الذي كان 

ما يزال م�ضاء ببع�س البوارق. كانت ليلة �ضيفية رائعة، ذات �ضماء 

متالألئة ن�ضبيًا منعك�ضة على البحر، يحلو خاللها احلديث حينما 

5 - ديديي نوفيل )Didier Neuville( دبلوما�ضي فرن�ضي.]املرتجم[
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ل تكون هناك خدمة. انغم�ضنا يف ا�ضتجواب �ضيفينا، ال�ضيدين 

لوري ومريل، لفرتة طويلة.

اجلزيرة  موؤمتر  فر�ضها  التي  الإ�ضالحات  بع�س  وجدت 

الطبقات  عداء  وال�رشطة،  اجلمركية  الرقابة  واأ�ضا�ضًا  اخل�رشاء، 

املغربية العليا، لأنها بقمع اأرباحها غري املك�ضوفة، تعر�س ثرواتها 

كان  البي�ضاء  الدار  ميناء  اأن  مبا  للبلد.  ا�ضتغاللها  وتعيق  لل�رشر 

امل�ضاد  النقالب  بعنف من  فقد عانى  ال�ضاحل،  الأغنى يف كل 

للتجار املت�رشرين، وال�ضتياء وم�ضاعي التمرد، مما زاد من �ضعف 

حاكم عاجز، �شي بوبكر بن بوزيد الذي حّل منذ �ضهور حمل �حلاج 

حمو، وكان ابنه، قايد قبيلة اأولد احريز، ياأمل منذ زمن طويل يف 

خالفة الأب. مل يتوقف حمو املتح�رش عن خلق العراقيل خل�ضمه 

من اأجل اإظهار عدم قدرته على حماية الدار البي�ضاء من ِفنت قبائل 

ال�ضاوية املجاورة. باعتباره اأمينًا �ضابقًا للجمارك، متّكن �شي بوبكر 

من احل�ضول على ذلك املن�ضب عرب املال، اعتقد اأنه ميكنه تهدئة 

مثريي القالقل عرب توزيع بع�س الأموال على اأ�ضدهم عتواً، لكنه 

مل يعمل �ضوى على م�ضاعفة الأطماع. منذ ذلك احلني �ضارت 

املدينة معّر�ضة لأن تكون �ضحية للنهب. طالبت الهئية القن�ضلية 

بخلع  1907م  ماي  و12  اأبريل   7 يومي  منا�ضبتني،  يف  باأكملها، 

 )Malpertuy( ، قن�ضل فرن�ضا، 
)6(

القائد الذي و�ضفه ال�ضيد مالبريتي 

بال“خطر العمومي.”

 )Jean-Claude Lazare Malpertuy( مالبريتي  لزالر  كلود  جان  هو   -  6
1902 و1910م.  البي�ضاء ما بني  ا�ضتغل قن�ضال لفرن�ضا بالدار  دبلوما�ضي فرن�ضي 

]املرتجم[
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نف�س  بالإجماع،  بطنجة،  الدبلوما�ضي  ال�ضلك  ت�ضاور  قدم 

اللتما�س اإىل املخزن الذي اأجاب باأن القايد يحظى بثقة ال�ضلطان 

وكان من امل�ضتحيل ا�ضتبداله. كان عم ال�ضلطان، مولي �لأمني )التي 

ع�ضكرية  جمموعة  ُرفقة  اأُر�ضل  قد  لمني(،  مولي  بب�ضاطة  نكتبها 

�ضغرية اإىل منطقة ال�ضاوية حتى يتمّكن من احتواء القبائل الأكرث 

ُهياجًا. لكن لالأ�ضف، مل تكن حملة الأمري قادرة ل على الت�رشف 

اإلهام اخلوف يف �ضفوف القبائل. ف�ضاًل عن ذلك، مل  ول على 

اأن تعي�س على ح�ضاب �ُضكان  اأجراً، فكان عليها  تكن تتقا�ضى 

البلد، يعني اأنفاق ثابتة من الّنهب.

يف البداية خّفف ح�ضوره الو�ضع قلياًل و�ضمح لل�ضيد مالبريتي، 

ُقن�ضلنا، بالذهاب يوم 20 يونيه يف اإجازة، كانت حالته ال�ضحية 

ال�ضيد  توىّل  باردة.  اأماكن  يف  عطلته  ق�ضاء  اإىل  حاجة  يف  املتعبة 

منه  بالقرب  واتخذ  اخلدمة،  القن�ضل،  نائب   ،)Maigret( ميكري 

كم�ضت�ضار له، ال�ضيد �إمانويل نوفيل )Emmanuel Neuville(، �ضهره، 

الذي كان طالب نائب قن�ضل، وملحقًا موؤقتًا بطنجة. يف الأيام 

بجبل  اأ�رشتها  بيت  اإىل  املري�ضة  نقل زوجته  يوليوز  ل�ضهر  الأوىل 

للقن�ضلية مبعية ترجمان، هو  طارق، اإذ �ضار ال�ضيد نوفيل م�ضرياً 

ال�ضيد �لز�كوري، وم�ضطلعًا مبهام امل�ضت�ضار. اأيام قليلة ُبعيد ذلك، 

املغربية  القرتا�س  موؤ�ض�ضة  اإدارة  وكيل   )Berti( بريتي  ال�ضيد  جاء 

لُي�رشف على تن�ضيب عملية مراقبة اجلمارك، وهي مهمة فر�ضها 

ميثاق اجلزيرة اخل�رشاء وعهدها اإىل موظف فرن�ضي، وعهد الدار 

تبادل  مت  املنا�ضبة  هذه  يف   .)Darmet( د�رمي  ال�ضيد  اإىل  البي�ضاء 

املوظفني  بني  ال�ضداقة  و�ضهادات  والتهاين  واملديح  للزيارات 

الفرن�ضيني واملغاربة.
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احلقيقية:  بامل�ضاعر  املظاهر  هذه  ُتوهمنا  اأن  ميكن  ل  لكن 

بالن�ضبة للموظفني املغاربة؛ كان النظام اجلديد بالن�ضبة لهم تقلي�ضًا 

كبرياً للمال واحلظوة، فلم ُيقبل عن طيب خاطر يف اأي مكان. 

كان هوؤلء النا�س قد دفعو ثمنا باهظا، فعاًل، اأعباءهم للمخزن، مل 

يحتفظوا �ضوى بتجديد هداياهم، بتواتر، اإىل ُحماتهم من حا�ضية 

ال�ضلطان اأو القائد. واإْذ اأّن اأ�ضهل المتيازات ل مُيكن اأن ياأتي اإّل 

عن طريق اخلداع املقبول على نحو �ضمني، ما دامت الرواتب 

الر�ضمية مثرية لل�ضخرية.

كانت للعديد من الأُ�رش الأوربية، املُقيمة ُمنذ مدة طويلة ]بالدار 

القن�ضليني  حممييها  بف�ضل  البلد  يف  َعديدة  عالقات  البي�ضاء[، 

وتوّفرها على ر�ضاميل كبرية. كانت اأكرث مالءمة للطريقة القدمية 

من النظام والقانون العام. من خالل امل�ضاومة، لكن كان دائمًا، 

قيمة  بن�ضب ذات  تقلي�س ر�ضوم اجلمارك  الطرفني،  يف م�ضلحة 

من تلك التي كانت ت�رشي على كميات كبرية جداً. كان بع�س 

والقمح  ال�ضعري  من  كميات  بال�ضوق  حينها  طرحوا  قد  الّتجار 

امل�ضاريع  بع�س  خففت  اأو  مناف�ضة  كل  حتّدت  باأثمنة  والذرة 

النظامية اإىل م�ضتوى العجز. اأدت مراقبة اجلمارك اإىل اختفاء تلك 

املنظورات. واأي�ضًا يف املحادثات مع الأهايل، كان كل امل�ضتفيدين 

من املعامالت املهّددين ي�ضعون اإىل منع عمل املراقبة عرب التظاهر 

باأن تكون هناك خطة فرن�ضية. فذلك من اأجل اإفال�س خ�ضومهم 

اإطار  مراوغًا خارج  الفرن�ضيون قد دّبروا لهم تدبرياً  الذين كان 

من  البي�ضاء  الدار  ميناء  بناء  �ضيتم  حني  احلر؛  والتناف�س  العدالة 

مفرغو  �ضيعي�س  ماذا  من  ت�ضغيله،  و�ضيتم  الفرن�ضية،  ال�رشكة  ِقَبل 

الب�ضائع واحلمالون واأ�ضحاب الزوارق وهذا احل�ضد من العمال 
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الذين ل ميكن ال�ضتغناء عنهم اليوم؟ قريبًا مُيكن لقارب اأّيًا كان اأن 

ير�ضو كل حني ويف كل وقت مّد وجزر. لن تكون املدينة حممية 

اأبداً مبدخلها اخَلِطر؛ با�رش الفرن�ضيون تنفيذ م�ضاريع كارثية اأي�ضًا. 

كانت حينها قاطرة وعربات حتمل الأحجار من املقلع املجاور، 

بدل ا�ضتعمال بّغالني وحيوانات. لن مير وقت طويل حتى حتمل 

ذلك  �ضيوؤدي  احلقول:  من  احلبوَب  املمتدة  احلديدية  ال�ضكك 

الن�ضاء  اإقالق راحة الأموات يف قبورهم و�ضي�ضع حداً لأمن  اإىل 

لن  لأنه  البوادي،  يف  العي�س  و�ضائل  على  والق�ضاء  الدواوير  يف 

يكون النا�س يف حاجة اإىل اجِلمال واحلمري واخليول والعمال لنقل 

عندما  املقاومة  عدم  على  �ضيندم  واآنذاك  الفالحية.  منتوجاتهم 

حان الوقت.

هذا  “كل  املغرب:  اأرا�ضي  ب�ضالمة  املب�رشون  واأ�ضاف 

طالبوا  الذين  هم  لأنهم  عليكم،  فر�ضوه  الذين  للفرن�ضيني 

باإ�ضالحات. اأما نحن، فالو�ضع احلايل يكفينا، ل نرغب �ضوى يف 

ا�ضتقالل ال�ضلطان، كما كان فيما م�ضى، نحن قانعون بالو�ضائل 

بها.  يعتنون  وكانوا  �ضعداء  اآباوؤكم  بها  يعي�س  كان  التي  القدمية 

اأن  اأي�ضًا  ينبغي  لكن  حقوقكم؛  لدعم  وم�ضتعدون  معكم  قلوبنا 

ل تتظاهروا بقبول الأ�ضياء اجلديدة التي مّت اإدخالها اإىل بلدكم.”

�ضاعدت هذه التو�ضيات، الرائجة مبهارة باملدينة ويف القبائل، 

ثمن  ا�ضتخال�س  وعلى  رخي�س  بثمن  املحا�ضيل  �رشاء  على 

البنادق. من �ضيعرف، اأكرث من اأي وقت م�ضى، كم من الأوربيني 

الأ�ضلحة؟  تهريب  من  �ضفافية  الأكرث  عائداتهم  ي�ضتخل�ضون 

كلفهم  والذي  فرنك   200 بيع  جاذبية  قاوموا  الذين  هم  قليلون 

التجارة  هذه،  العائدات  مورد  اإىل  اإ�ضافة  متت،  اإن  فرنكا.   20
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احلمائية وامل�ضرتيات باأوزان مزيفة وم�ضاربات الغ�س يف اجلمارك 

للخ�ضوم،  بالن�ضبة  الأمن  عدم  وامتياز  املوؤداة،  غري  وال�رشائب 

والإفالت من العقاب بالن�ضبة لالأ�ضدقاء، وح�ضانة البع�س، كيف 

اأّخر  مربحة؟  جد  عمليات  على  م�ضاعد  نظام  نهاية  تقّبل  ميكن 

موقف ال�ضاويني العدائي على الأقل الإ�ضالح الفرن�ضي الإ�ضباين.

اأما بالن�ضبة للقبائل، فاإن الأمل ال�رشي يف تلقي مبلغ كبري يف 

فيها،  امل�ضكوك  التبادلت  واإيقاف  للمدينة،  تهديد  حالة وجود 

ال�ضرتجاعات  بع�س  وممار�ضة  املالح  نهب  اإىل  ال�ضطرار  ورمبا 

الفردية بف�ضل ال�ضطراربات، األ ي�ضتحق ذلك برهنة؟ اأر�ضلت 

املراقبة  باإْلغاء  لإنذاره  القايد  اإىل  مندوبني  يوليوز   28 يوم  القبائل 

الفرن�ضية للجمارك، واإيقاف اأ�ضغال ال�رشكة الفرن�ضية لبناء امليناء 

اإىل  املقلع  من  املواد  تنقل  كانت  التي  احلديدية  ال�ضكك  وتهدمي 

حائل الأمواج الذي كان يف طور البناء. ملواجهة هذه التهديدات 

اليوم  ويف  الوقت.  بع�س  وا�ضتغرق  وناق�س  بوبكر  �سيدي  ماطل 

املوايل، يف اخلام�ضة م�ضاء 29 يوليوز، ذهب ال�ضيد نوفيل للتحري 

حول نواياهم، لكنه مل يتمكن من احل�ضول على اأي �ضيء.

يف يوم �لثالثاء 30 يوليوز، مل يتلق مبعوثو القبائل اجلواب املوعود 

بع�س  �رشع  ال�ضباح  منذ  لكن  القائد.  ِقَبل  من  اليوم  ذلك  يف 

مواعظ  بامل�ضجد،  تعالت  جهاراً.  ال�ضكان  تهييج  يف  املتع�ضبني 

مت  وبال�ضوارع  الن�رشانية.  امل�ضاريع  �ضد  الزياين  احل�ضني  املدعو 

اإيقاف املارة بخطاب �ضديد اللهجة من ويل كان يلب�س اأ�ضماًل، 
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، م�ضحوبًا بزجني يب�رش باجلهاد، اجتاح املدينة بدويون 
)7(

ا�ضمه زور 

الأوربيني  لدى  امل�ضتخدمون  املغاربة  ُهّدد  مثرية.  ت�رشفات  ذوو 

الكثريون من  الفرن�ضية. حذر  ال�رشكة  يعملون لدى  واأ�ضا�ضًا من 

اأنهم لن يعملوا اأو حذروا �ضادتهم باأن يكونوا على اأهبة ال�ضتعداد 

تهديدات  على  معّقبة  جتمهرات،  ت�ضّكلت  اخلروج.  وعدم 

القبائل. اأُعلن عن هجوم و�ضيك. هّز �ضاب برتغايل، كتفيه وهو 

مير بالقرب من جتّمع حيث كان يخطب زور باإ�ضهاب، فتلّقى من 

الزجني �رشبة �ضيف على راأ�ضه.

قيدوم  اإجنلرتا،  قن�ضل  زميله  بالواقعة  الربتغال  قن�ضل  اأعَلم 

على  التفاق  مّت  مالبريتي.  ال�ضيد  غياب  يف  الدبلوما�ضي  ال�ضلك 

تقدمي �ضكوى، وحّددت املقابلة مع �شي بوبكر يف ال�ضاعة الثانية. 

على ال�ضاطئ هاجم اأوغاد طفاًل فرن�ضيًا كان يْلعب وحيداً على 

الرمل، هو ال�ضغري د�فيد )David(، كان �ضبيًا يف الثامنة من عمره 

اأ�ضدر  �ضابق حَمله ن�ضف ميت.  بتدخل خادم  اإل  اإنقاذه  يتم  مل 

عرب  املدينة  ت�ضفية  يف  بال�رشوع  الأمر  الفنت  على  املحر�ضون 

تخريب طريق ال�ضكك احلديدية.

�لأجنبي  �لتدخل  اخلدميي،  ينظر عالل  العربي،  بن  هو حممد  �ضحور  يدعى   -  7
اإفريقيا  �ل�شاوية،  و�حتالل  �لبي�شاء  �لد�ر  حادثة   1910  -  1894 باملغرب:  و�ملقومة 

ال�رشق، الدار البي�ضاء، الطلعة الثانية، 1994، �س.226.
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****

اأجل  من  الور�ضات  من  قاطرة  خرجت  حتديد�ً،  �لو�حدة  يف 

اأ�ضوار  من  تقريبًا  كيلومرت  ُبعد  على  الواقع  املقلع،  عربات  نقل 

ال�ضور،  مبنى  ثم  ال�ضاطئ  مبحاذاة  متّر  الطريق  كانت  املدينة. 

لل�ضكان  ميكن  تعلوه،  البيوت  اأن  درجة  اإىل  الرتفاع،  قليل 

روؤية القطارات احلاملة للمواد الأولية على ُطول م�ضارها، دون 

اخلروج من بيوتهم. بينما كانت القاطرة حمتمية باملقلع ومنظمة 

خْفر حرا�ضتها، احتلت ع�ضابة من العرب خط ال�ضكك احلديدية 

عاد  وحينما  بالأحجار،  وغطته  املدينة  من  مرت   200 ُبعد  على 

 )Rabat( على 
)8(

القطار بحمولته، توّقف امليكانيكي الفرن�ضي ربا 

العامل  لبد  الأحجار.  من  العائق  ذلك  راأى  عندما  قريبة  م�ضافة 

ال�ضكك  اإىل خّط  بن غازي  البلد  ابن  ال�ضائق  اآخر عربة وقفز  يف 

8 - بل راتا لزار )Rata Lazar(.]املرتجم[ 



22

ذلك.  على  املغاربة  اعرت�س  العراقيل.  عنه  يزيل  لكي  احلديدية 

بينما  هراوة  ب�رشبات  للقتل  فتعّر�س  بالتجاوز،  العامل  تظاهر 

هرب ال�ضائق. نزل امليكانيكي من اآلته من اأجل التفاو�س، بحث 

عن �ضبيل للهرب، ناحية البحر، معتقداً اأنه �ضيختبئ وراء �ضخور 

الرعاع  قتله  ثم  ُرجم،  به،  حلقوا  ال�ضاطئ.  يبلغ  اأن  اأو  ال�ضاطئ 

الدم، فقد عادوا  الرعاع هّيجهم  اأن  و�ضوهوه ولعبوا بجثته. مبا 

املقلع وهم يطلقون  ال�ضكك احلديدية وتوجهوا نحو  اإىل طريق 

البحر  نحو  جرى  من  العمال  بني  من  كان  املوت.  �ضيحات 

يت�ضلل بني  اأن  اأو  باملرفاأ  الرا�ضية  بال�ضفن  �ضباحة  اللحاق  اأماًل يف 

الأحجار نحو الب�ضاتني، واختباأ اآخرون يف خلوات، �ضاعني اإىل 

الدفاع عن اأنف�ضهم داخل �ضياج، واأن يغلقوا على اأنف�ضهم داخل 

بيت �ضغري حيث مت الإقفال على الآلت، لكن فوجئ بع�ضهم 

اأ�ضلحة الع�ضابة  اأن ي�ضارعوا بال  اأو ك�ضف خمبوؤهم، كان عليهم 

بالهراوات  انتهت  ثم  احلجارة  بر�ضق  البداية  هاجمتهم يف  التي 

واخلناجر وجّدت يف النق�ضا�س على اجلثث. كان رئي�س الور�س 

ال�ضيد ما�شيي )Massié( وْحده م�ضلحًا ب�ضكني، دافع ب�ضجاعة عن 

اأن  غاية  اإىل  بخ�ضومه  كيفه  دمًا، وعمل على  يقطر  حياته، كان 

القتل والنهب،  ت�ضّلل واحد منهم خْلفه وحّطم ُجمجمته. بعد 

جاب البع�س املقلع وحملوا الآلت املنا�ضبة لهم. عاد الآخرون 

اأجل  من  العربات  حتطيم  على  واأ�رّشوا  العربات  اأو  القاطرة  اإىل 

بيعها ب�ضكل جمزاأ. اأهان احل�ضد الأج�ضاد امل�ضوهة لِت�ْضع �ضحايا، 

وجّرها على الرمل، وفتح بطن واحدة منها، واأدخل فيها التنب 

ثم اأ�رشم فيها النار. منذ بداية املذبحة، راأت ال�ضيدة ميكري الأم، 

مريل امل�ضهد من فوق ال�ضور واأطلقا �ضاقيهما للريح  ثم الدكتور 

نحو قن�ضلية فرن�ضا.
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حني علما اأن ال�ضيد نوفيل يوجد يف اجتماع مع القائد، طالبا 

الأحداث.  بقية  ملتابعة  �رشفتهما  اإىل  عادا  ثم  احلني،  يف  باإخباره 

ذهب ال�ضيد فورنيي )Fournier( ممّثل ال�رشكة الفرن�ضية على عجل 

للمجتمعني  ومعلنًا  القن�ضلية،  املحادثة  واأوقف  بوبكر  �شي  اإىل 

عن اجلرائم التي اقرتفت. كان احلاكم قد قّدم للتو وعوداً جيدة 

بالأمن. عرّب عن انفعال �ضديد. واأْلقى بالالئمة على �رشطته وطماأن 

وال�ضيد  القن�ضلي  ال�ضلك  اأراد  الالزمة.  الإجراءات  �ضيتخذ  باأّنه 

فورنيي اأن يتّم ذلك على الفور وبوا�ضطة جي�س قوي. ارتبك �شي 

اجلنود.  على  ليوزعها  ذخائر  على  يتوفر  ل  باأنه  واعرتف  بوبكر 

املقتولني وعن  من  العديد  اجلهات عن  الإعالن من كل  لكن مت 

اأنذر  للمقلع.  ال�ضغري  البيت  يف  للمحا�رشين  املتاأزمة  الو�ضعية 

القنا�ضل القائد ليت�رّشف �ضخ�ضيًا وحّملوه م�ضوؤولية الّدم املراق. 

باكي  �رشكة  وكيل   ،)Philip( فيليب  و�ل�شيد  فورنيي  �ل�شيد  لحظ 

الذهاب لأخذه،  باجلمارك وعَر�ضا  )Paquet(، وجود خرطو�س 

اأن  امل�ضعوق  القائد  ال�رشطة. رف�س  يكونا يف مقدمة جنود  واأن 

يذهب هو بنف�ضه ليواجه مثريي الفتنة ول اأن يرتك ال�ضيد فورنيي 

يذهب، لكن مل يجروؤ على رف�س ا�ضتعمال خرطو�س اجلمارك. 

وّزعه ال�ضيد فيليب وال�ضيد فورنيي بنف�ضيهما وا�ضتعجال الع�ضكر 

باجلري نحو الأماكن. زعم اجلنود اأنهم ل يتوفرون على اأوامر، 

فتّمت العودة اإىل �شي بوبكر واأُجرِب على اإ�ضدار اأمر بالقمع.

املقلع.  نحو  ال�ضري  يف  ال�ضغرية  الع�ضكرية  الفرقة  �رشعت 

وجدت، بعد وقت طويل، اأن الكل قد ا�ضتنفد؛ خّل�س تدخلها 

على الأقل العمال املحبو�ضني بالبيت ال�ضغري الذين كانوا ي�رشخون 

�ضد  التحري�س  كان  فعاًل،  كان  ما  وهو  فرن�ضيني،  لي�ضوا  باأنهم 
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اعتقاداً  العمال  ب  �رشُ ثماره؛  كل  اأعطى  قد  وم�ضاريعها  فرن�ضا 

الفرن�ضية  ال�رشكة  لدى  عماًل  باعتبارهم  فرن�ضيون،  كلهم  اأنهم 

للميناء. حافظ بع�ضهم على �ضالمتهم بعد اأن ا�ضتطاعوا اأن يف�رشوا 

احلركة  جتاوزت  ذلك  ُبعيد  اأخرى.  جن�ضية  من  باأنهم  بالعربية 

كان  البداية  لكن يف  الأوربيني.  اإىل كل  وامتدت  التوقعات  كل 

الفرن�ضيون وحدهم املهّددين.

بناًء على معلومات القن�ضلية، جمع �شي بوبكر اجلثث واأح�رشها 

لهم  ال�ضماح  ديني،  با�ضم عرف  رف�س،  لكنه  امليناء.  اإىل  اأكوامًا 

باملرور عرب الباب قبل غروب ال�ضم�س. كان ينبغي الإقدام على 

خطوة ملحة من ال�ضيد نوفيل ليرتاجع �شي بوبكر عن قراره ويزود 

املوكب اجلنائزي بحر�س. كاد ذلك احلر�س نف�ضه اأن يجدد القتل. 

كان 15 فرن�ضيًا متفانني قد ذهبوا اإىل امليناء من اأجل التعرف على 

هوية الأموات. عندما مت رفع القما�س امل�ضمع الذي كان يغطيهم، 

عند  العمال.  لأحد  املفتوح  والبطن  الرهيبة  الت�ضوهات  ظهرت 

روؤية ذلك، عرّب ال�ضيد جورد�ن )Jourdan( عن �ضخطه ورجع وهو 

للحر�س  الع�رشة  اجلنود  اعترب  الفور،  على  يديه.  قب�ضتي  يحرك 

عّر�ضوا  تهديداً،  الهجومية  احلركة  تلك  باتخاذ  تظاهروا  اأو 

الأ�ضخا�س  بع�س  تدخل  للخطر.  ال�ضغرية  الفرن�ضية  املجُموعة 

كانا  اللذين  وفورنيي،  فيليب  كال�ضيد  بالعربية  التحدث  يعرفون 

معروفني جداً، ب�ضدة وقدما تف�ضريات. مل يتم اإطالق النار، لكن 

الو�ضع ظل مهددا جدا ومّت التخلي عن حمل اجلثث. ابتعد كل 

فلم  واملعاونني.  الكتيبة  بني  واملباحثات  النقا�ضات  بف�ضل  واحد 

يتم التمكن من نقل البقايا الب�رشية امل�ضكينة اإل خالل الليل، ومّت 

و�ضعها بالقن�ضلية الفرن�ضية.
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الباب املفتوح، دخل كل من �ضاء. تباحث كل مواطنينا  عرب 

يجري  كان  بينما  باحلديقة.  الأحداث  حول  عاطفيًا،  املهّيجني 

النقا�س حول اأي اإجراء �ضيتخذ، حّرر ال�ضيد نوفيل تقريره. كان 

التي  موكادور  �ضفينة  عرب  طنجة  اإىل  بنقله  مكلفًا  مريل  ال�ضيد 

نف�ضها  ال�ضفينة  على  عينه.  اليوم  ذلك  م�ضاء  يف  املر�ضاة  رفعت 

اأكرث  كانت  التي  اليهودية  والأ�رش  واأبناوؤها  مريل  ال�ضيدة  ركبت 

تخوفًا ب�ضبب تعر�س بع�س حمالت املالح للنهب. بعد اأن اأحال 

خُلّ�س  �أوليفيي.  القائد  اأر�ضل  باري�س،  اإىل  الأمر  �أولري  �شان  ال�ضيد 

ما ُقّدم له من تعليمات �ضفوية ومكتوبة يف: اأن ت�ضل كاليلي اإىل 

باتفاق مع  بعثته،  �ضتكّلف  اأقرب وقت ممكن؛  البي�ضاء يف  الدار 

ممن  الأوربيني  وباقي  الفرن�ضيني  واأمن  حماية  ب�ضمان  القن�ضل، 

كانوا عر�ضة للخطر.

يلتحق  اأن  عليه  كان  الذي  ميكري،  ال�ضيد  �ضينقل  ذلك  بعد 

مبن�ضبه كنائب قن�ضل يف اليوم املوايل، بالأوامر التكميلية للوزارة. 

ذهب املكلف بق�ضايانا مبدينة طنجة اإىل ال�ضيد �لطري�س، مندوب 

ال�ضلطات باملدينة، وبعد لْفت النظر الذي ي�ضتحقه قْتل مواطنينا، 

حتّرى من اإجراءاته من اأجل ا�ضتتباب النظام. اأ�ضف ال�ضيخ لعجزه. 

واأعلن عن نيته اإر�ضال القائد عالل بن عبد �مللك، خليفة با�ضا طنجة، 

مع ع�رشة ع�ضاكر وب�ضعة بنادق و�ضيك بع�رشة اآلف دورو، اإىل 

املنطقة بحلول الر�ضالة التالية. اأمام الإجراءات ال�ضديدة من جهة 

ال�ضلطة الأوىل يف املغرب، اأمل يكن من البديهي اأن ل تعول كاليلي 

على جندة لإنقاذ الكائنات الب�رشية التي كانت يف خطر؟

تلك هي املاأ�ضاة التي اأعدنا جمع م�ضاهدها ونحن نتحدث، 

تارة باملطعم وتارة بكوثل ال�ضفينة، بينما كانت ال�ضفينة ت�ضري على 
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عجل يف هدوء الليل نحو املدينة املُدماة، يا ترى ماذا حدث منذ 

ليلة الثالثاء، يعني خالل يوم وليلتني، تاريخ اآخر امل�ضتجدات؟

****
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اخلمي�س 1 غ�ضت 1907م

يبحث  واحد  كل  كان  كاليلي،  �ضطح  على  مبكر  وقت  يف 

ن�ضمة  لكن  القن�ضلية.  اإ�ضارات  وعن  الرب  عن  منظاره  بوا�ضطة 

هواء خفيفة، مرتددة يف ال�ضيف، مل ت�ضمح لنا بتبنّي املدينة اإل يف 

ال�ضابعة �ضباحًا.

متتد الدار البي�ضاء، من نظرة من ال�ضفينة، على �ضاحل م�ضطح 

جتويفني  فقط  ومبدية  البحر  يف  متقدمة  �ضخرية  برتبة  ملت�ضق 

�ضيقني؛ ي�ضكل واحد امليناء والآخر، موجود خارج ال�ضور، هو 

جون �ضغري للقوارب ال�ضغرية اأو جون �شيدي بليوط، املاأخوذ من 

بجانب  بعيد  من  م�ضجده  برز  للمدينة:  م�ضلم  ويل  �رشيح  ا�ضم 

احليطان،  داخل  لكن  ال�ضغرية،  القوارب  توَدع  حيث  العروة 

املدينة  الأوراق.  من  جمردة  تقريبًا  مائلة،  طويلة  نخلة  بوا�ضطة 

بال �ضواحي  ال�ضاطئ،  مبا يف ذلك جهة  باأ�ضوار،  مغلقة، حماطة 

�ضبيهة  باإحكام،  مرتا�ضة  بي�ضاء،  بيوت  من  مكونة  وا�ضحة، 

مبكعبات اجلري املثقوبة. توجد هنا وهناك، وخ�ضو�ضًا بالو�ضط، 

طابع  بال  �ضوامع  اأربعة  اأو  وثالثة  طوابق،  لها  البنايات  بع�س 

اخلا�ضة  القلعة  بينها  من  املربعة،  القالع  بع�س  تتجاوز  متميز، 

بالقن�ضلية الأملانية، ال�ضطوح املجاورة.

يت�ضخم ال�ضور املحاذي لل�ضاطئ الرملي، نحو و�ضطه، م�ضكاًل 

توجد  امليناء.  متوج مبدافع وي�رشف على  البارز  الرُبيج  نوعًا من 
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الطريق  يفتح  م�رشاعني  ذي  بباب  مغلقة  قّبة  البارز  الرُبيج  ي�ضار 

اجلمارك.  اإدارة  باب  اإنه  واملدينة:  امليناء  بني  املوازية  الوحيدة 

املقلع  ُي�ضاهد  ثم  بليوط،  ل�شيدي  ال�ضغري  اجلون  يت�ضع  املبنى،  بعد 

امل�ضوؤوم ال�ضبيه بكثيب رملي م�ضتت اختلط رمله برمل ال�ضاطئ.

على اليمني تتوقف كتلة البنايات املاأهولة، اأمام حتويطة مقفرة 

حماطة ب�ضور حديث البناء، مبنعطفات زوايا، اإنه مو�ضع حي مغلق 

اأن يرتكوا  فيما م�ضى لالأوربيني. وب�ضبب رف�ضهم  كان خم�ض�ضًا 

ُي�ضتخدم  اليهود باملالح، ظل املكان متخّلى عنه،  حمتجزين مثل 

املدينة،  حول  ا�ضتوى  للمحّلة.  خيام  م�رشب  لآخر  وقت  من 

للب�ضاتني، بتدرج �ضهل �ضا�ضع، بالكاد ما هو  بعد منطقة خم�رشة 

متموج، على مدى الب�رش، ل توجد به �ضجرة اأو ن�ضب تذكاري. 

بتنب  ومذّهبة  جّففتها  حارقة  �ضم�س  حتت  مغرّبة  البادية  بدت 

احلبوب.

عند القرتاب، تبّيننا بالقرب من عروة �شيدي بليوط ح�ضداً من 

العرب ي�ضورون وكان معظمهم ما يزال ي�رش على قطع القاطرة 

املقلوبة ونزع بقايا �ضكة دكوفيل )Decauville(. يف �ضواحي باب 

مبنى اجلمارك، كان يوجد جتمع مبظهر اأقل خ�ضونة رّث الثياب 

يبدو  احلمراء،  مبعاطفهم  معروفون  اجلنود،  وبع�س  كبري  ب�ضكل 

بع�س  امليناء  اأق�ضى  يف  توجد  ال�ضفينة.  حركات  يراقبون  اأنهم 

قوارب  ثالثة  بدت  املرفاأ،  وعلى  اجلانحة.  ال�ضغرية  القوارب 

ب�ضائع من الأ�ضطول الفرن�ضي الإجنليزي والأملاين معرقلة للمرور. 

مبنى  تعلو  القن�ضلية.  املباين  فوق  ترفرف  الأعالم  بع�س  كانت 

قن�ضليتنا قلعة �ضغرية ُمربعة ُقرب ح�ضون كانت منك�ضة العلم.
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املدينة،  من  مرت   1500 بعد  على  والن�ضف  الثامنة  يف  اأر�ضينا 

اأ�ضارت القن�ضلية يف نف�س الوقت بوا�ضطة رمز  اأمام باب امليناء. 

دويل باأن يذهب ال�ضيد نوفيل اإىل ال�ضفينة. قْبله، اقرتب مندوب 

القن�ضلية الأملانية املكّلف بتفتي�س ال�ضفينة.

بالتناوب  اخلدمة  بهذه  ي�ضطلع  حمرتف  قن�ضل  كل  باملغرب 

من  طلب  اأملاين  لعامل  الأمر  ترك  غ�ضت،  �ضهر  يف  وحتديداً، 

الدكتور الرخ�ضة ال�ضحية. اأعلن هذا الأخري اأنه ل يوجد مر�ضى 

قادمة من طنجة  �ضفينة حربية  كاليلي  اأن  ال�ضفينة، ومبا  على منت 

لعدم  قلياًل  حمرجًا  كان  لتقدمها.  رخ�ضة  على  تتوفر  ل  فاإنها 

الرخ�ضة، وعدد  �ضيفعل بخ�ضو�س  القراءة، كما كان  ا�ضتطاعته 

ال�ضاب  اأبدى  اأي�ضًا،  اأخرى  الطاقم واملدافع والوزن ومعلومات 

وهل  ال�ضفينة،  يف  املوجودين  الرجال  عدد  عن  ب�ضوؤاله  ف�ضوله 

بلون  م�ضبوغة  كاليلي  وجد  حني  انده�س  اأخرى.  �ضفن  �ضت�ضل 

رمادي مزرق لأنه راآها يف ال�ضنة املا�ضية بي�ضاء. و�ُضئل هو بدوره 

عن حالة املدينة، مل يعرف كم عدد القتلى الذين �ضقطوا يف يوم 

30 يوليوز ول جن�ضياتهم. اأمام هذا التحفظ امل�ضاف اإىل الرغبة يف 

بروين �ضهادة �ضحية،  الدكتور  اأن يح�ضل على معلومات، حّرر 

خالية من البيانات، ومل يلح وكيل ال�ضحة.

****

يف �لتا�شعة جاء مدير القن�ضلية، ال�ضيد نوفيل، وهو طالب نائب 

بريتي، وكيل خدمات �رشكة القرتا�س  بال�ضيد  قن�ضل، م�ضحوبًا 

املغربية. كان الثنان جد متاأثرين. كان ال�ضيد نوفيل ببزة املرا�ضيم. 

 )Berti( حينما ذهب هو للتباحث مع القائد، طلبنا من ال�ضيد بريتي
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مريل  ال�ضيد  ذهاب  بعد  اأحداث  من  وقع  مبا  علمًا  يحيطنا  اأن 

)Merle( اإىل طنجة.

عادوا  قد  املذبحة،  على  ال�ضهود  اأو  الفاعلون  الأهايل،  كان 

ال�ضوارع  ك�ضادة  يتحركون  ب�ضجاعتهم،  يتفاخرون  املدينة،  اإىل 

تطلقن  الن�ضاء  كانت  الأوربيني.  �ضد  موت  �ضيحات  ويطلقون 

اأغلق  عني  رم�ضة  يف  اخلطرة.  الظروف  يف  تردد  التي  الزغاريد 

التي  اليهودية  الأ�رش  الذعر بني  التجار واجهات حمالتهم وانت�رش 

نحو  للخطر  عر�ضة  الأكرث  هرب  ونهب.  بعنف  بع�ضها  عومل 

اأنف�ضهم  اليهود  ترك  اأن  درجة  اإىل  الذعر  بلغ  موكادور.  �ضفينة 

ُعر�ضة لبتزاز اجلنود ونقايل امليناء من اأجل اأن يركبوا مهما كّلفهم 

مبنازل  اأو  بالقن�ضلية  اجتمعت  فقد  الفرن�ضية  اجلالية  اأما  الأمر. 

ي�ضهل الدفاع عنها لكي تق�ضي ليلتها. يف اليوم املوايل 31 يوليوز، 

حتّكم ال�ضاويون يف املدينة، و�ضارت حتت رحمة القبائل. احتل 

القادة بيت القايد بوبكر. دّوت ال�ضتائم وال�رشخات املرعبة جتاه 

الفرن�ضيني يف كل الأماكن: قرر لجئو القن�ضلية اأن يتخذوا من 

ال�ضفن املوجودة على املرفاأ ملجاأ.

حماية  دون  امليناء  اإىل  الو�ضول  يف  خطر  هناك  كان  اأنه  ومبا 

منه  ليطلب  القايد  اإىل  نوفيل  ال�ضيد  ذهب  مرعب؛  ح�ضد  و�ضط 

القبائل  مندوبو  كان  الوطي�س.  حامية  املقابلة  كانت  حر�ضًا. 

يتكلمون ويناق�ضون بدًل من احلاكم العاجز.

واأخرياً وافقوا على اإر�ضال حر�س، ب�رشط اأن يغادر الفرن�ضيون 

لأي  يتعر�ضوا  لن  الأوربيني  باقي  اإن  وقالوا  املدينة،  وحدهم 

خطر. ُتّبط عزمهم. وبعد انتظار الع�ضكر الذين يوؤطرونهم عدة 
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واأطفال،  ون�ضاء  رجال  �ضخ�س،  مائتي  حوايل  قرر  �ضاعات، 

الذهاب اإىل املرفاأ، وغادروا قن�ضلية فرن�ضا، ومروا من ال�ضوارع 

باعتبارهم  اإل  اإليهم  توجه  مل  التي  والإهانات  التهديدات  حتت 

ذريعة  حتت  مرات  ثالث  اأوقفوا  فرن�ضيني.  حمميني  اأو  فرن�ضيني 

الزحمة، ويف الواقع كان ذلك من اأجل ال�ضتمتاع برعب الن�ضاء 

اللواتي كن يت�ضاءلن هل هن ذاهبات اإىل جمزرة اأم اإىل م�ضري اأ�ضواأ؟ 

با�ضتعمالها  يتظاهرون  وكانوا  اأ�ضلحتهم  الأهايل  بع�س  اأظهر 

اأخرى  الأوربيني من جن�ضيات  بع�س  بحركات فرح فظة. كان 

املوكب  و�ضل  واأخرياً  باآخرين.  م�ضتهزئني  النوافذ  من  ينظرون 

اإىل ال�ضط الرملي. هناك ت�ضّلى اجلنود واأ�ضحاب القوارب مبكر 

ما  ماليًا  ابتزازهم  اأجل  من  ا�ضتعجاًل  الأكرث  الإركاب  تاأخري  يف 

ا�ضتقبلتهم  وال�رشاخ.  ال�ضتائم  حتت  املنقالت  ابتعدْت  اأمكن. 

�ضفينة كو�شتانتان )Costantin( من �رشكة هارفيز �ضبه اجلزيرة، و�ضفينة 

واد �سبو، من �رشكة باكي و�ضفينة دوميتيان )Demetian( الإجنليزية. مل 

يتبق بالقن�ضلية، لدى ال�ضيد نوفيل، �ضوى عدد قليل من الرجال، 

 )Guinard( وكينار   )Philip( وفيليب   )Fournier( فورنيي  ال�ضيد  هم 

و�شوفرون )Soufron( ومرلن )Merin( ود�ريغ )Darrigues( ومري�شي 

ذي  ال�ضاب  ابنها  رفقة  الأم  ميكري  وال�ضيدة  وامراأتني   )Mercié(

اخلم�ضة ع�رش ربيعًا، وال�ضيد فورنيي، الذين قرروا اأجمعني مالزمة 

قد  كان  الذي  احلر�س  بوبكر  �شي  اأزال  رمق.  اآخر  اإىل  اجلناح 

مو�ضعه يف اليوم ال�ّضابق اأمام املوؤ�ض�ضات الأوربية مقابل تعوي�س 

مايل. كما اأن خمفر القن�ضلية، الذي قد اأّدى 100 فرنك، اختفى.

علم مولي لمني عّم ال�ضلطان، الذي كان مع�ضكراً على ُبعد 

نحو  و�ضارع  بالأحداث  حمّلته،  رفقة  البي�ضاء  الدار  من  �ضاعات 
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املدينة، وعندما تبنّي له عجز احلاكم، حّل حمله يف انتظار اأن يوافق 

املخزن على اقرتاح تعوي�ضه بقائد اأولد احريز. اأخرب على الفور 

القنا�ضل بعزمه على �ضمان الأمن بوا�ضطة رجال ا�ضطحبهم معه 

لطماأنة  بن عبو،  عالل  �ضي  اأر�ضل خليفته  موؤقت.  وبتعيني حاكم 

اإذا ما جلاأ اإىل املرفاأ، �ضيتوىّل  اإنه يف حالة  نوفيل وليقول له  ال�ضيد 

بنف�ضه التكلف بقن�ضلية فرن�ضا. طبعًا، اأُجيب باأّنه لن يتم التخلي 

عن العلم ]الفرن�ضي[ حتت اأي ظرف من الظروف. لكن مولي 

اأمام  ع�ضكرية  فرقة  بو�ضع  طّيب  ا�ضتعداد  على  دلياًل  قّدم  لمني 

القن�ضلية خالل الليل. حني كانت �ضفينة كاليلي يف متناول النظر، 

يف ال�ضباح هز هّم امل�ضوؤولية العجوز اأكرث. ذهبت قوته الع�ضكرية 

اأبواب املدينة، ومعها تكليف يق�ضي مبنع �ضكان القبائل  حلرا�ضة 

باإيقاف واإبعاد  الداخلية  الت�ضفية  بداأت  املدينة.  اإىل  الدخول  من 

الأفراد امل�ضكوك فيهم. كان مثريو التمّرد، ين�رشون، خوفًا من قْمع 

الفرن�ضيني، اإ�ضاعة عند اأدنى ظهور للفركاطة، باأنه �ضتحدث جمزرة 

عامة لالأوربيني بالدار البي�ضاء. مل يكن الأوربيون غري الفرن�ضيني 

الذين كانوا �ضي�ضبحون رهائن: قلقني حتى ذلك احلني، �ضغطت 

قوي  تدخل  جتنب  اأجل  من  بدورها  املهددة  الأجنبية  اجلاليات 

للفرن�ضيني اأو و�ضع حد لتدخلهم. بدا هوؤلء الأخريون، بالن�ضبة 

لل�ضكان، غري قادرين على القت�ضا�س، وا�ضتعادة ال�ضيطرة على 

اجلمارك وعلى اأ�ضغال بناء امليناء.

الدفع  على  بالرتا�ضي،  بوبكر،  �شي  حر�س  ذلك،  انتظار  يف 

�ضخ�ضيا. �ضاحب بنف�ضه ال�ضيد نوفيل اإىل امليناء، حني ذهب اإىل 

منت كاليلي. كان عليه اأن ينتظر من اأجل ا�ضطحابه، كي مينعه من 

طلب حر�س من البحارة. وافق القبطان �أوليفيي على ما يجب اأن 
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يتخذ من تدابري مع ال�ضيد نوفيل الذي كان يعرفه منذ زمن بعيد 

لأّنه اأقام مع والده، القن�ضل العام بجبل طارق، ومع اأ�رشته اأح�ضن 

اأن  اإذ  اأمن ملواطنينا،  اأي  يتم �ضمان  اأنه مل  ال�ضداقة. مبا  عالقات 

القن�ضل نف�ضه مل يكن قادراً على اخلروج اإل مرفوقًا بالقايد، واأن 

احلركة كانت تهدد باأن متتد �ضد كل الأ�ضخا�س الذين ظلوا بالرب، 

كاليلي متجهة لتزويد القن�ضلية بحر�س من البحارة  كانت �ضفينة 

يف  يتعلق  الأمر  كان  احلكومة.  ترتيبات  على  التعرف  حني  اإىل 

ذلك احلني مب�ضاألة فرن�ضية ح�رشية، ب�ضمان احرتام ممثلنا وامللجاأ 

الذي اأقامته القن�ضلية.

مل ندع احتالل اأي �ضيء بالقوة، واإمالء �رشوط اأو القيام باإنزال 

نف�ضها  حتمي  باأن  الكتفاء  مت  املغربية.  ال�ضلطات  حقوق  ينتهك 

من عودة مثريي الفتنة اأو من املجرمني ومن العداء الذي اأعلنت 

عنه القبائل. اإن كانت قن�ضليات اأخرى تعتقد اأنه من الواجب اأن 

تتخذ اأي�ضًا احتياطاتها. اقرتح القبطان �أوليفيي تزويدهم بحر�س. 

ينبغي  التي  القن�ضليات  عدد  ح�رش  فر�س  عدده  �ضعف  لكن 

ي�ضتهدف  اأن  اإذن،  نوفيل،  ال�ضيد  على  كان  اثنتني.  يف  حمايتها 

ال�ضلك الدبلوما�ضي بهذه الرتتيبات واأن يطلب من القايد العبور 

احلر لفرقتنا الع�ضكرية. مت التفاق على �ضل�ضلة من الإ�ضارات من 

اأجل اإخبار كاليلي مبوافقة �شي بوبكر اأو اإنذاره باأنه يجب الذهاب 

ُملح.  خطر  هناك  كان  اإذا  ما  حالة  يف  القن�ضلية  حلماية  تلقائيًا 

اأو�ضت القيادة �ضكليًا بالتاأكيد للحاكم اأن كل التحفظات اأُجريت 

واأن  للمجزرة  بالن�ضبة  يتحّملها  التي  اجل�ضيمة  امل�ضوؤولية  حول 

عدم كفاءته عجزت عن منعها، واأن عملياتنا مل تكن اأبداً موجهة 

�ضد ممثل ال�ضلطان، واأن يعاد تاأ�ضي�س �ضلطة �ضيده اأو بالأحرى، 
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ملواطنينا  احلماية  �ضمان  نف�ضه،  هو  عليه  ينبغي  كما  فقط،  نريد 

�ضد املتمردين. واأخرياً اأجاب باأن يتوىل من الآن ف�ضاعداً حماية 

حياة رعايانا.” من اأجل م�ضاندة فورية لتمثيالت كاليلي وتاأكيد 

اإحداهما  الباخرتني،  القائد  اأمر  خاماًل،  البقاء  عدم  على  عزمه 

و�ضفينته،  الرب  بني  متمو�ضعتني  كانتا  اإجنليزية،  والأخرى  اأملانية 

برفع املر�ضاة، والتموقع يف اخللف حتى يكون نطاق اإطالق النار 

والروؤية وا�ضحني.

ثم قّرر اأن ُيقاد ال�ضيد نوفيل اإىل امليناء لي�س يف قاربه املغربي، 

ويجره  برماة  مزودان  قاربان  يحر�ضه  �ضيد،  قارب  يف  واإمنا 

زورق حربي. بينما كان يتم اتخاذ تلك الرتتيبات جاء القن�ضل 

ثالثة،  �ضخ�ضيًا  منهم  عرف  املربعة.  ال�ضباط  ت�ضكيلة  لي�ضافح 

الت�ضلية  متت  كزميل.  وعاملوه  بيته  داخل  برتحاب  ا�ضتقبلهم 

مبتابعة م�ضهد كوميدي لالختطاف عرب كوات، كان يجري يف 

الطريق املقطوعة. كان يراد اإبقاء النقالة واملجدفني املغاربة الذين 

اإىل  اإىل غاية عودة هذا الأخري  اليد  نوفيل حتت  ال�ضيد  ا�ضطحبوا 

الرب. كان يتعّلق الأمر بال�ضتيالء عليهم وعلى مراكبهم. لكن بنّي 

لهم اأّنه ل يراد بهم اأي �رش. متت الإ�ضارة اإليهم بالقرتاب كما لو 

اأنهم �ضيعيدون راكبهم. مبجرد ما و�ضلوا على طول الطرق، راأوا 

�ضقوط بحارة كانوا لبدين على �ضلم العربة، قفزوا مبت�ضمني اإىل 

العرب  البع�س الآخر  البع�س املجاديف، ودفع  اأم�ضك  القارب. 

املوجودين على ال�ضفينة، بعجلة كبرية، اإذ اأن اأ�ضحاب القوارب 

املنده�ضني مل يفكروا حتى يف فتح اأفواههم لالحتجاج. �ضعدوا 

يف رم�ضة عني اإىل اجل�رش، كانوا مرتبكني قلياًل وغري اآمنني، لكنهم 

مل يروا �ضوى وجوها �ضعيدة، ف�ضمموا على ال�ضحك اأي�ضًا دون 
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اأن يعرفوا ال�ضبب. ُو�ضعوا يف زاوية مع اخلبز والزيت وال�ضجائر، 

نوفيل  ال�ضيد  و�ضول  فور  لهم  �ضرُيجع  قاربهم  اأن  لهم  َح  واأو�ضِ

اإىل الرب. ا�ضتاأذن القن�ضل، اإذن، �ضّيعه القائد وكل ال�ضباط الذين 

باإدارة  املكلف، ك�ضابط رتيب،   )Leygue( ليج املر�ضد  �ضافحهم 

قوارب احلر�س.

****

القائد  احتفظ  �شباحا.  ع�رشة  �حلادية  �إىل  ت�شري  �ل�شاعة  كانت 

ب  كراكب بال�ضيد بريتي، وهو وكيل القر�س املغربي، الذي ن�ضّ

منذ 15 يومًا الرقابة اجلمركية بالدار البي�ضاء. ا�ضُتقبل ال�ضيد بريتي 

ب�ضغف باملربع، لأنه كان رفيقا مرحا، وكان على دراية ب�ضوؤون 

الأهايل التي عاجلها كثرياً بتون�س.

كانت القوارب، املمتلئة بذوي الياقات الزرقاء حول القن�ضل، 

الالجئة  الفرن�ضية،  اجلالية  مثل  و�ضلت  اأن  ما  انطلقت،  قد 

على  وافقت  التي  الإر�ضاء،  مكان  غرّيتا  اللتني  الباخرتني  يف 

القوارب  �أوليفيي. حاملا و�ضلت  القائد  اتخذها  التي  الإجراءات 

من م�ضافة قريبة من الطريق، دّوى هتاف رائع: مرحى! مرحى! 

اجل�رش،  فوق  املتكّد�ضون  البوؤ�ضاء،  �رشخ  كاليلي!  حتيى  مرحى! 

حمركني مناديل وقبعات.

راأينا بوا�ضطة منظارات، حركة غري معتادة للمغاربة على ال�ضط 

امل�ضلحني  والبحارة  امليناء،  يف  الفرن�ضيني  �رشخات  اإن  الرملي. 

النازلني من ال�ضفينة، واختطاف املنقال الأهلي، وتهجري ال�ضفن 

يزعج  التكاليف  دفع  من  القلق  وبداأ  منهم،  تفلت  مل  التجارية 
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والدكتور  نوفيل  ال�ضيد  و�ضع  حينما  اأي�ضًا  البارزة.  ال�ضخ�ضيات 

مريل اأرجلهما على ال�ضط الرملي، حيث نزل وحيدين، ا�ضتقبلهما 

�شي بوبكر م�ضحوبًا باأمناء اجلمارك وحا�ضيتهم، مع تكرار التحايا 

القن�ضلية  غاية  اإىل  باأّبهة  اقتيدا  بالأمن.  والوعود  واملالطفات 

باإعادة الطماأنينة عرب اتخاذ الإجراءات ال�ضديدة من اأجل اإخالء 

املدينة من الل�ضو�س، مبا اأن فرن�ضا كانت رحيمة. يف الواقع، حاملا 

الفركاطة، عاد  تقريراً عن حركات  يقّدمون  القبائل  كان رجال 

كثريون منهم اإىل البادية. تركتهم الفرق الع�ضكرية التي مو�ضعها 

مولي لمني بالأبواب، يخرجون ومنعتهم من الدخول. اأوقفت 

كانت  الطرق.  قطاع  ال�ضوارع،  كانت جتوب  التي  الدوريات، 

يهداأ  منازلهم. مل  البقاء يف  ال�ضكان  ُطلب من  احلوانيت مقفلة؛ 

قلق اليهود باملالح، بل على العك�س، لقد اأحدث اخلوف ح�ضداً 

من الإ�ضاعات املذاعة من باب اإىل باب: �ضتنفجر الدار البي�ضاء، 

باأقل من مكافاأة موجهة لتعوي�س الفرن�ضيني. طبعًا فر�س العرب 

على اليهود تزويد املبلغ الكبري. اأ�ضفوا للهروب من النهب ليقعوا 

واحلريق:  الفو�ضى  بني  يختاروا  اأن  اأو  احلرب  يف  امل�ضاهمة  يف 

من اأجل النفالت من الثنني توا�ضل النزوح اجلماعي. مّت اإدراك 

املوجودة  ال�ضفن  اإىل  ذهبوا  ثم  الدفن،  ومت  الختباء  مت  الأمر، 

باملرفاأ. وجد فيهم اجلنود واأ�ضحاب قوارب امليناء �ضالتهم. تبعًا 

لغنى الأ�رشة والوجوه امل�ضطربة اإىل حد ما، اأعلنوا من 1 اإىل 100 

، �ضواء من 4 اإىل 400 فرنك من اأجل ال�ضماح بالإركاب. 
)9(

دورو 

بالتخل�س  الذين كانوا مغتبطني  الأمناء  مب�ضلحة اجلمارك، وجد 

اأطلقت على قطعة  )Duro( مبعنى �ضلب وهي �ضفة  الإ�ضبانية  الكلمة  - من   9
نقدية تعود اإىل �ضنة 1497 ]املرتجم[
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من مراقبهم الفرن�ضي، واأ�ضخم بيوت الت�ضدير الأجنبية، الوقت 

فعّجلوا  ح�ضنة،  بطريقة  الر�ضوم  على  التفاق  مت  حيث  املنا�ضب 

با�ضتغاللها. كانت ذخائر �ضخمة من احلبوب ت�رّشب نحو ال�ضفن 

املوجودة باملرفاأ.

باخلارج، باملقابل، ُخّيب اأمل القبائل يف احل�ضول على مكافاأة 

�ضخمة من ِقبل احلاكم لعدم وجود نهب جزئي. كانت القبائل 

ال�ضعب  كان  املدينة،  احتالل  اأجل  من  الفر�ضان  اآلف  جتمع 

الرد على  التفاو�س ومّت  مّت  ال�رشبات،  اأول  التفاهم، وتوجيه  هو 

التهديدات الأكرث اإرعابًا من اأجل اإحباط العدو. جهز مولي لمني 

500 رجل فقط مل يكن واثقًا منهم. كان من املوؤكد اأنه مل يتقا�س 

اأي واحد من اأولئك الفقراء اأجراً، فلم يقاوم اإغراء النهب حامَلا 

توفر له. كانت اجلاليات الأجنبية منق�ضمة بني تخوفني: تخوف 

من مثريي الفنت منذ اأن عر�س الإثارة �ضد الفرن�ضيني جلمعهم، 

املربكة  املناف�ضة  احلركة  و�ضائل  روؤية  من  الثاين  والتخوف 

مل�ضاريعهم. لوحظ ذلك يف نتائج الجتماع الذي عقد فيما بعد 

نوفيل ق�ضد  ال�ضيد  ا�ضتدعى  الذي  القن�ضليني  الوكالء  الزوال بني 

كاليلي.  منت  على  ال�ضباح  املتخذة يف  القرارات  التباحث حول 

ال�ضلمي لقن�ضلية فرن�ضا، بوا�ضطة بحارة،  اأن مينح احلر�س  اقرتح 

املغاربة فر�ضة للتفكري ويدفع ال�ضلطات للقيام باآخر املجهودات 

القت�ضاء  وعند  مرتددين،  الفنت  مثريي  وجعل  النظام  اأجل  من 

الفنت وهو،  مثريي  من  يحميهم  الأوربيني،  لكل  ملجاأ،  �ضمان 

على كل حال، اإجراء حلماية الفرن�ضيني اأ�ضا�ضًا من املعامالت التي 

اأي  توقع  امل�ضتقبل،  اأجل  من  واأخرياً  يزالون،  وما  لها  تعر�ضوا 

تعقيد: اأراد اجتماع القنا�ضل اإنزاًل حربيًا، ومظاهر حماية دولية 
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مع احتالل جزئي للدار البي�ضاء ومن البديهي اأن كاليلي مل تكن 

لتحقق ذلك ومل تفكر اأبداً يف حتقيق ذلك بقواها اخلا�ضة. قادت 

هذه اخل�ضية، املبالغ فيها اأم ل، اإىل اإنذار احلاكم:

باأن يجعل طريق ال�ضكك احلديدية �ضالكة،  - 1

واأن ي�ضمن مدخاًل حراً اإىل امليناء واأي�ضًا عبور الفرن�ضيني   - 2

والأوربيني.

 ترجم هذان ال�رشطان على الفور للقايد �شي بوبكر الذي ح�رش 

اجلل�ضة وبادر بتقبلهما.

يف تلك الأثناء، على ال�ضفينة، جرت التداريب التي كان من 

املقرر اأن تتم فيما بعد الزوال ح�ضب جدول اخلدمة، كما العادة. 

املدفعيون يف  و�رشع  الإنزال.  عملية  البنادق يف  اأ�ضحاب  �رشع 

بانتباه من  القيام مبراقبة القطع. ُتوبعت هذه التحركات باملنظار 

ِقبل ال�ّضفن املوجودة بامليناء، واأ�ضا�ضًا من قبل ال�ضفينة الأملانية التي 

اأ�ضارت  لأنها  للحرب،  ميالة  كا�ضتعدادات  �ضك،  بال  فِهمْتها، 

اأُجيبت  نواياكم؟”  ما  “الطراد  الدويل:  ال�ضنن  بوا�ضطة  لـكاليلي 

باأدب: “ملاذا تطرحون هذا ال�ضوؤال؟” وتوقفت املحادثة هناك.

****

 )Madden( يف الرابعة، اأح�رش ال�ضيد نوفيل، م�ضحوبًا بال�ضيد مادن

قن�ضل اإجنلرتا، حم�رش املوؤمتر القن�ضلي. كّلف القائد �أوليفيي، م�ضرياً 

اإىل القرارات، ممثَلنا باأن “ي�ضري من جهته اإىل احلاكم الذي وافق 

ال�ضباح،  يف  اإجراءات  من  عنه  الإعالن  مت  ما  اإرجاء  على  موؤقتًا 



39

لكن كان ينوي يف اليوم املوايل الذهاب اإىل القن�ضلية حيث جاء 

اإىل غاية  اأجل ا�ضطحابه  املرفاأ من  بر�ضيف  �شي بوبكر ل�ضتقباله 

بيت فرن�ضا حيث �ضيعتذر للُقن�ضل والقائد عن ما وقع من اأحداث 

�ضنيعة.”

اأُديت  ال�ضاطئ،  نوفيل  ال�ضيد  رفقة  اإجنلرتا  قن�ضل  غادر  حني 

بالعتقاد  املغربية  املدافع  تظاهرت  املنا�ضبة.  الت�رشيفات  لهما 

بوجود حتية بالرب فردت بنف�س عدد الطلقات. بعد وقت ق�ضري، 

ير�ضل  اأن  للفركاطة،  اإظهار  اأي  بتفادي  َفِرح  احلاكم، وهو  اأراد 

واأكبا�س  ثريان  متنوعة:  موؤن  من  مكونة  هدية  وهي  املونة،  له 

وفواكه، اإلخ اأُديت، ف�ضاًل عن ذلك، بكرم. اأرجع ال�ضيد نوفيل، 

املنذر، القارَب احلامل لهدايا لي�ضت يف وقتها، اإىل امليناء واأعلن: 

“ليذهب قارب اإىل ال�ضاطئ من اأجل الإتيان باأطعمة كهدية من 
القائد، اأرجعه القن�ضل؛ وعدين القايد ب�ضحب �ُضكان القبائل هذا 

على  ذلك؛  على  قادر  غري  اأنه  اأعتقد  لكّني  التا�ضعة؛  قبل  امل�ضاء 

الأقل من املُتوّقع اأّننا �ضننتظرك غداً يف ال�ضاعة التا�ضعة.”

العريف  هو  اجلوية،  بالت�ضالت  املكلف  الو�ضيط  على  كان 

على  املثبت  الإ�ضارة:  نوتي  ملركز   )Tardivel( طارديفل  البحري 

�ضطح القن�ضلية، اأن ينقل، يف النهار عرب اإ�ضارات بذراعه ويف الليل 

عرب الفانو�س، الر�ضائل التي ترجمها نوتي الإ�ضارة بال�ضاطئ. يف 

ال�ضاعة العا�رشة، خيم هدوء املرفاأ، بال �ضك، اأي�ضًا على الرب، لأن 

طلبات املعلومات التي متت حماولة اإر�ضالها ظلت بال جواب.
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اجلمعة 2 غ�ضت 1907م

ال�ضابعة  اإل يف  القن�ضلية وكاليلي  بني  الت�ضالت  ت�ضتاأنف  مل 

اأنه مت  القائد واأبلغني  “لقد كتب يل  نوفيل:  ال�ضيد  اأ�ضار  �ضباحًا. 

ال�رشوع يف طرد �ضكان القبائل، والباقي �ضيذهب هذا ال�ضباح؛ 

اأنتظركم يف التا�ضعة.”

الهيجان  كان  لكن  املدينة؛  تنقية  يحاول  لمني  مولي  كان 

اإىل  املنقولة  الأخبار  اأيقظت  وينت�رش.  ال�ضواحي  يف  يت�ضاعف 

والنهب.  ال�ضطراب  اآمال  ونف�س  الغرائز،  نف�س  مازكان  غاية 

بعث نائب قن�ضل اإجنلرتا مبازكان ال�ضيد �شبيني )Spinney(، مرتجم 

اإىل  البي�ضاء  الدار  يف  املحتجزة  اأخته  اإىل  ر�ضالة  الأوربية  اجلالية 

جانب مري�س. و�ضلت الر�ضالة اإىل ال�ضيد نوفيل فاأعلن يف ال�ضاعة 

الثامنة: “طاَلب نائب قن�ضل اإجنليزي باإر�ضال �ضفينة حربية. اأقرٍتح 

اأن نر�ضل ]�ضفينة[ واد �سبو رفقة �ضابط وبع�س الرجال.” كانت 

كاليلي هي ال�ضفينة احلربية الوحيدة املوجودة على ال�ضاحل، كان 

مازكان،  مبر�ضى  ملجاأ  لتكون  جتارية  ب�ضفينة  ال�ضتنجاد  ينبغي 

 )Paquet( باكي  �رشكة  من  فرن�ضية  �ضفينة  اختار  قد  القن�ضل  وكان 

�ضفينة  اأن  �أوليفيي،  القائد  باعتقاد  ب�ضهولة.  ا�ضتئجارها  ا�ضتطاع 

بالدار  وقعت  التي  الأحداث  على  حكمنا  اإذا  جتارية،  بخارية 

بنف�ضه،  يذهب  اأن  اقرتح  املغاربة،  يكفي  مبا  تهدئ  لن  البي�ضاء، 

الذي كان  يثبت وجوده هناك  واأن  اإىل مازكان،  �ضاعات  لب�ضع 
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ل  راأيه،  ح�ضَب  لأنه  القن�ضل،  عار�س  حمدودا.  احلايل  دوره 

ت�ضتطيع كاليلي مغادرة الدار البي�ضاء دون الت�ضبب يف خطر على 

الأوربيني؛ لكن مت تعليق انطالق ]�ضفينة[ واد �سبو.

يف  اأي�ضًا  تاأكيده  مت  والذي  ال�ضابق،  اليوم  يف  لوعده  تبعًا 

ال�ضباح، ذهب القائد اإىل امليناء يف ال�ضاعة التا�ضعة. كان قد طلب 

اجلولة  تلك  عّينت  مرافقته.  و�ضابطني   )Luret( لوري  ال�ضيد  من 

 .)Arnaud( و�أرنو )Barroux( ال�ضابطني امليكانيكيني، ال�ضيدين بارو

الرملي  ال�ضاطئ  على  نر  مل  لأننا  م�ضلحان،  قاربان  رافقهما 

ال�ضخ�ضيات الر�ضمية التي كان ينبغي اأن تاأتي ملالقاتهم. واأخرياً 

اجلنود،  من  وحر�س  الوجهاء  وبع�س  والأمناء  بوبكر  �شي  و�ضل 

وتوّجه املوكب نحو قن�ضلية فرن�ضا. مل تكن اجلل�ضة مهيبة. التحق 

بع�س الفرن�ضيني، بقوا بالرب، بالجتماع، وحتدثوا دون الت�ضاور 

اأو مع القن�ضل. كانت الآراء الواردة مو�ضع  مع بع�ضهم البع�س 

ترحيب، لقد كانت اأ�ضبه باملحادثات اأكرث من كونها �ضلطة متلي 

�رشوطها. مبا اأن احلاكم قد كرر باأنه �ضيكفل النظام، طلب ال�ضيد 

فورنيي، مدير اأ�ضغال امليناء با�ضتئناف العمل. اأعلن القائد ب�رشعة اأن 

الأمر غري ممكن. اأعلن ال�ضيد لوري، ممثل القر�س املغربي امل�ضمون 

على اجلمارك بدوره، عن ا�ضتئناف املراقبة. كانت هناك �ضعوبة 

يتم  واأن  بالقن�ضلية  حر�س  و�ضع  �أوليفيي  القائد  اقرتح  جديدة. 

التوّجه رفقة كاليلي اإىل مازكان لنجدة الأوربيني. يجب األ نفكر 

اأي�ضًا: ل ت�ضمح الو�ضعية ل بالبتعاد ول بالإنزال ول  يف الأمر 

باأي تغيري يف الو�ضعية التي ُي�ضتكى منها: يف هذا الأمر، ُوعد باأمن 

الذي  الوحيد  املرفاأ. احلل  املطرودين على  برتك  اأحداً  ل يطمئن 

تكميلية من نائب قن�ضل  اأخباراً  اإر�ضال رقا�س �ضيطلب  ُقبل هو 
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فرن�ضا مبازكان. يف حلظة رفع اجلل�ضة قرر �شي بوبكر، ب�ضكل عام، 

تقدمي اعتذارات وتاأ�ضفات مع طلب العفو من فرن�ضا.

العمال  اأ�ضالء  على  املحتوية  النعو�س  دفن  حينها  مّت  بالتحديد 

الأهايل  النوافذ  من  راأينا  القن�ضلية.  بحديقة  املقتولني  الفرن�ضيني 

دون  عجل  على  الأر�س  يقلبون  احلزين  العمل  بذلك  املكلفني 

من، اإذ مل جنروؤ على  معاون. كان �ضحيحًا جداً اأن الهدوء قد �ضُ

حمل الأموات اإىل غاية املقربة الواقعة بباب املدينة التي كانت قد 

اجتيحت وُلوثت وُنهبت من ِقَبل ال�ضاويني. بعد اأن متت الإ�ضادة 

القائد  عاد  اململوءة،  حفرتهم  من  بالقرب  يوليوز،   30 ب�ضحايا 

وال�ضابطان اإىل ال�ضاطئ يف ال�ضاعة احلادية ع�رشة.

****

 James( يف �لو�حدة، اأر�ضت بامليناء الباخرة الإ�ضبانية خامي�س هاين

با�ضم  �لطري�س  �شي  اأر�ضله  الذي  اخلليفة،  حملت  لقد   .)Haynes

ال�ضلطان وال�ضيد ميكري، نائب قن�ضل الدار البي�ضاء الذي التحق 

بعمله بعد اأن ترك زوجته مري�ضة لدى اأ�رشتها بجبل طارق. غادر 

ال�ضيد ميكري طنجة يوم اأم�س فاحت غ�ضت يف اخلام�ضة والن�ضف 

التعليمات  اأول  �أولري  �شان  ال�ضيد  من  يتلقى  اأن  ا�ضتطاع  م�ضاء. 

لقد  للحكومة.  ال�ضارمة  الإجراءات  على  وتعّرف  باري�س  من 

القن�ضل  نوفيل،  ال�ضيد  �ضهر  لأنه  كاليلي،  عطف  م�ضبقًا  ك�ضب 

العام لفرن�ضا بجبل طارق، واأ�ضهم يف اإر�ضاء ما ُيقيمه ال�ضباط من 

قن�ضلية  اإدارة  رتبته، عهد  من  انطالقًا  اأ�رشته.  مع  ممتازة  عالقات 

ب�ضبب هذه  اإىل ذلك،  بالإ�ضافة  نوفيل؛  ال�ضيد  اإىل �ضهره  فرن�ضا 

القرابة فالثقة املتبادلة وحرية تبادل الآراء والتخلي عن ال�ضكليات 

الر�ضمية بقيت على حالها بينهما وبني ال�ضفينة.
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فيما توجه ال�ضيد ميكري مبا�رشة من ]�ضفينة[ خامي�س هاين اإىل 

كاليلي، علم لدى القائد باآخر الأحداث، حمل نوتي املراقبة، يف 

القن�ضلية:  التالية من  الإ�ضارة  الثانية ع�رشة وع�رش دقائق،  ال�ضاعة 

“اأراد بع�س �ضكان القبائل يف هذا ال�ضباح خلع باب من اأبواب 
ُقتل  وهكذا  الباب.  ذلك  عن  الدفاع  ب�ضعوبة  ا�ضتطعنا  املدينة. 

جندي من جنود ال�ضلطان ومتمردين. طلبُت من القايد اإخالءها.”

****

فيما بعد �لزو�ل، تابعنا باملنظار �ضل�ضلة من ال�ضتباكات ال�ضغرية 

مل  احلقيقة،  يف  القبائل.  وفر�ضان  لمني  مولي  جنود  من  ثلة  بني 

يت�رشر اأي اأحد �رشراً كبرياً. مت ال�ضري يف موكب تنّزه على ح�ضان 

باإثارة الكثري من الغبار؛ اأطلقت �رشخات واإمياءات وا�ضتفزازات 

مهينة؛ من وقت لآخر، اأُطلقت طلقة بندقية دون اجتاه، مت الهرب 

العمل اجلريء خالل  النخراط يف ذلك  ب�رشعة كبرية. حني مت 

بع�س  يف  الراحة.  من  ق�ضط  لأخذ  تعبًا  الأكرث  عاد  �ضاعات، 

الأحيان كانت بع�س الر�ضا�ضات الطائ�ضة تخّلف �ضحية ما.

 طلب ال�ضيد ميكري بالنزول اأر�ضًا وحده واأن ل ي�ضتقبله اأحد. 

ركب ال�ضفينة يف ال�ضاعة الثانية وخم�ضة وخم�ضني دقيقة. تلقينا 

يف الثالثة ودقيقتني من القن�ضلية الإ�ضعار التايل: “اأعلمني القايد 

اأن القوارب التي غادرت ال�ضاطئ �ضتعر�س نف�ضها لبع�س طلقات 

بنادق من ِقبل البدو.” مت على الفور اإبالغ ال�ضابط امل�ضوؤول عن 

ر  قيادة ال�ضيد ميكري: “احذر عند النزول.” واإىل ال�ضيد نوفيل “ذكِّ

القايد ما اإذا �ضّدد الّرّحل جُتاه ال�ضفن، فاإن كاليلي �ضت�ضّدد نحوهم 

قذائف.” رمبا كان املاكر �شي بوبكر يرغب فقط يف منع البحارة 
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القن�ضلية. يف جميع الأحوال  اإىل غاية  ميكري  ال�ضيد  من مرافقة 

متت العودة دون وقوع اأي حادثة ُتذكر. خارج الأ�ضوار وقرب 

الباب وا�ضلت ثلة جنود مولي لمني دورياتها ال�ضتطالعية اإىل 

غاية حلول الليل كي تظهر للقن�ضل رغبة القايد. 

****

 قر�بة �ل�شاعة �لر�بعة، تلّقت ع�ضابة من البدو، مل يوقفها �رشاخ 

املحلة ال�رشيفة، طلقات بنادق وتراجعت اإىل الوراء. 

****

يف �ل�شاد�شة اأعلن ال�ضيد ميكري: “اأف�ضح القايد الطريق ووعدين 

برتك حر�س مولي لمني.”

الن�ضيط  املدير  فورنيي  ال�ضيد  بزيارة  الثناء  تلك  يف  حظينا 

م�رشوعه  اأن  من  الرغم  على  امليناء.  �رشكة  لأ�ضغال  وال�ضجاع 

اأ�ضا�ضًا من ِقَبل قواد احلركة، مل يكن يريد التخلي  كان م�ضتهدفًا 

م�ضتقويًا  كان  زوجته.  رفقة  املدينة  يف  البقاء  وقرر  ور�ضاته  عن 

با�ضتقامته واإن�ضافه لدى العرب، مل تخّوفه التهديدات ومت احرتامه 

لأنه قوي ال�ضكيمة. 

ال�ضابعة  يهودية يف  اأ�رشة   350 انطلقت  العك�س من ذلك  على 

م�ضاء نحو طنجة، على منت �ضفينة كو�شتانتان التابعة ل�رشكة 
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هافري�س )Havraise( �ضبه اجلزيرية. قبل ال�ضتعداد لالإبحار، نزل 

بع�س الفرن�ضيني الذين كانوا لئذين بال�ضاطئ منذ يومني من اأجل 

العودة اإىل املدينة: كان من بينهم ال�ضيد ني�شان )Naissant( امل�رشف 

الأخوين  بيت  ممثل   )Alexendre( و�ألك�شندر  امليناء  اأ�ضغال  على 

.)Peytral( وبايرتال )Guyot( الوليني كويو

****

ال�ضابعة و35  ناقو�س اخلطر )يف  القن�ضلية  �لع�شاء، دقت  خالل 

دقيقة(: “ اأخبار �ضيئة قادمة من الداخل كونوا منتبهني لإ�ضارات 

والن�ضف(:  الثامنة  )يف  الفور  على  القائد  ت�ضاءل  الليلة.”  هذه 

“هل تخ�ضون اأن تهاجموا بالقن�ضلية هذه الليلة؟” 

الأخبار  ولكن  “ل،  والن�ضف(:  التا�ضعة  )يف  اجلواب  وكان 

اأكدت اأن القبائل �ضتهاجم الدار البي�ضاء يوم غد �ضباحًا؛ كونوا 

على ا�ضتعداد.” قّدر القائد �أوليفيي �ضعوبة الإنقاذ يف اآخر حلظة، 

و�ضط ال�ضتباك، �ضد قوات جمهولة، وامتياز التحذير على الأقل 

من الهجوم حتى ل تكون حتت رحمة العدو.

“األ  �ضلمي.  بحر�س  اقرتاحه  دقيقة  و40  العا�رشة  يف  جدد   

تريدون اأن نر�ضل فرقة ع�ضكرية اإىل القن�ضلية غداً �ضباحًا اإن كان 

ميكري احلاكم  ال�ضيد  القايد.” اأعلم  َقِبل  اإن  اجلواب نعم اعرفوا 

تنفيذه. ذلك  لتاأخري  الأقل  العر�س، على  تفادي  ا�ضتعجل  الذي 

هو النطباع الذي مت ا�ضتخال�ضه من العبارات التالية التي نقلت 

يف احلادية ع�رشة و20 دقيقة: “اأكد لنا مولي لمني والقايد �ضخ�ضيًا 
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اأن القبائل �ضتاأتي غداً �ضباحًا، واأنهما ياأمالن اأن ُت�ضوى الأمور 

�ضلميًا. كونوا على ا�ضتعداد؛ لكن مهما ح�ضل انتظروا اإ�ضارتنا.”

باأن  اأوامر  القائد  اأ�ضدر  قلياًل،  املطمئنة  اجلملة  هذه  اإثر  على 

اليوم  الرابعة والن�ضف من �ضباح  الرماة واملدفعيون يف  ي�ضتيقظ 

املوايل. ظلت ال�ضفينة مر�ضية واحتفظت بقواربها فوق املاء على 

ا�ضتعداد”  “كونوا على  القن�ضل:  تو�ضية  ال�ضاطئ. طبقت  طول 

باحلرف. مِننا حائرين، نتطلع اإىل نتائج ذلك اليوم حيث مل تتوقف 

�ضلمية  ا�ضتعدادات  تُكف  مل  املرعبة،  والأخبار  بالتهدئة  الوعود 

وتهديدات ميالة للحرب عن الت�ضادم.
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ال�ضبت 3 غ�ضت 1907م

ُحّدد الهجوم املتوقع يف مناو�ضة �ضغرية لفر�ضان مولي لمني 

املكلفني مبنع القبائل من الدخول مرة ثانية ]اإىل املدينة[.

�ضنت  املدينة،  باب  بجانب  الأكواخ  بع�س  حريق  اإثر  على 

من  �ثنان  و�شقط  النار  اإطالق  بداأ  هجمة.  ال�رشيفة  الكتائب 

املتمردين. مل يلح رجال القبائل. متت روؤيتهم يرتاجعون مل�ضافة 

لآخر  وقت  من  يطلقون،  وكانوا  احلملة  اأجروا  حيث  ق�ضرية، 

قبائل  ممثلي  اإىل  معلومات  بنقل  مكّلفني  �ضعاة  الداخل،  نحو 

ال�ضاعات، يف املغرب،  للت�ضاور. متر  ال�ضاوية املجتمعني برب�ضيد 

هو  ب�رشعة،  ي�ضري  واحد  �ضيء  ببطء؛  القرارات  وُتتخذ  عد؛  بال 

الفرن�ضيون،  لها  تعّر�س  التي  املجزرة  اإثر  على  الأخبار.  نقل 

الناجتة عن  التموجات  مثل  لالأجانب،  الكارهة  احلركة  انت�رشت 

الذي  ال�ضا�ضع  ال�ضهل  وارتعد  بات�ضاع  بركة،  يف  حجرة  �ضقوط 

ت�ضغل الدار البي�ضاء مركزه اإىل غاية تخومها: الرباط يف ال�ضمال، 

ومازكان باجلنوب.

حاول مولي لمني وحده تنقية املدينة من هذه العنا�رش املريبة 

التي �ضتعزز البدويني املتع�ضبني. تلّقى اأهل املدينة اأمراً بالبقاء داخل 

بيوتهم املغلقة. من خرجوا ا�ضتعجلوا يف الطرق مارين بالقرب 

من اجلدران. األقوا نظرات غ�ضب جُتاه املارة الأوربيني، كما على 
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الإ�ضاعة  لأن  قادمون،  باأنهم  ي�ضعرون  الذين  العقاب  مرتكبي 

اجلاليات  اأ�رش  بع�س  لذت  منتقم.  اأ�ضطول  بو�ضول  انت�رشت 

الأجنبية بال�ضفن املوجودة يف املرفاأ. وا�ضل اليهود الهروب من 

املالح بكثافة ووقعت م�ضاهد تراجيكوميدية بامليناء مع اأ�ضحاب 

القوارب وعّمال امليناء. تارة يرتك هوؤلء الأخريون احلقائب الثقيلة 

ثمينة، ويطلبون  اأ�ضياء  اأنها حتتوي على  �ضاكني يف  باملاء،  ت�ضقط 

هوؤلء،  يحملها  اأخرى  وتارة  ا�ضتعادتها؛  اأجل  من  باهظة  اأثمنة 

واحداً  ويرتكون  واحدة  عائلة  اأفراد  القارب  واحداً، يف  واحداً 

على ال�ضط الرملي. هكذا من اأجل نقل الزوج، ترتك الزوجة اأو 

البن للم�ضاءلة واللذان يطلقان �رشخات مفجعة، فيجربون على 

الأداء جمدداً. توا�ضلت م�ضاومات، ودموع وتاأنيبات وجدالت 

وم�ضاهد اإ�ضفاق وتهديدات �ضاخرة ِبِحيل خمادعة، ما دام ل يتم 

دفع الدوروات.

****

اإىل  نوفيل  وال�ضيد  ميكري  ال�ضيد  جاء  و�لن�شف  �لتا�شعة  يف 

مولي  لهما، كان  فوفقا  القائد.  التفاو�س مع  اأجل  ال�ضاطئ من 

لكنه  النظام،  ل�ضمان  وي�ضعى  �ضادقا  مب�ضوؤوليته،  املقتنع  لمني، 

الدار  مهاجمة  حالة  يف  الأوربيني  حياة  ول  ممتلكات  ل  يرد  ل 

البي�ضاء من ِقَبل األفي فار�س املعلن عنها يف النواحي. لحظ القائد 

اأنه يف حلظة اجتماع القبائل بجانب �ضور املدينة اأو هجوم يخلع 

لالأوربيني  الفعالة  احلماية  �ضمان  املتاأخر  من  �ضيكون  الباب، 

بالتعر�س  اإل  حينها  اإخراجهم  ميكن  ل  بالقن�ضليات.  الالئذين 

بعني  املدافعني  من  نواة  توفر  الأقل  على  ينبغي  كبرية.  خل�ضائر 

القن�ضل  نائب  اعرتف  الإغاثة.  نزول  ت�ضهيل  اأجل  من  املكان 
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ب�ضحة وجهة النظر هذه وعرب عن رغبته يف اأن تكون بالقن�ضلية 

البحارة  وبع�س  �ضابط  اإر�ضال  اأي�ضًا  اقرتح  وخراطي�س.  بنادق 

�أوليفيي،  القائد  وافق  نزوله.  نف�س حلظة  ينزلون يف  بلبا�س مدين 

عن طيب خاطر على الأ�ضلحة والذخرية، لكنه لحظ اأن ذريعة 

ارتداء مالب�س مدنية لن تخدع اأحداً لأنها، على افرتا�س اأنها يف 

البحارة  �ضيذهب  �ضاعة  املغاربة، وبعد  الهبوط، خدعت  مرحلة 

اإىل املدينة و�ضيقدمون راأيًا خاطًئا حول امل�ضاعر التي حتفزنا، دون 

عاد  ع�ضكرية.  نظر  وجهة  من  تثريها  التي  ال�ضعوبات  ح�ضاب 

ال�ضيد ميكري اإىل ال�ضواب. �ضينزل الرجال بلبا�ضهم الع�ضكري، 

املالزم  اأن  عليه  املتفق  من  مالب�ضهم.  حتت  امل�ضد�ضات  خمفني 

عنها  يدافع  بالقن�ضلية حتى  �ضيبقى  كو�شم،  ال�ضيد  الرامي،  الثاين 

اأو ثالث،  �ضيذهبون جماعات مثنى  12 بحاراً  و�ضيحر�ضها مبعية 

ُرفقة  القن�ضل،  حمل  الرب،  اإىل  العودة  عند  دفوعات.  عدة  على 

بحارين، حقيبتني كبريتني، حتويان 15 بندقية و1000 خرطو�س.

اأبقينا ال�ضيد د�رمي )Darmet(، لتناول الغذاء باملطعم، وهو رجل 

به ال�ضيد بريتي موخرا. ال�ضيد د�رمي  مراقبة بالقر�س املغربي، ن�ضّ

متزوج ورب اأ�رشة. وكان ينظر اإليه ب�ضكل �ضيئ يف ال�ضطرابات 

اأقاربه  اأن يلجاأ رفقة  احلالية، بفعل وظيفته وا�ضتقامته، كان عليه 

دومتيان من كارديف، حيث ع�ضكر فوق  الباخرة الإجنليزية  اإىل 

ج�رش ال�ضفينة يف فقر مدقع متامًا رفقة حوايل 140 �ضخ�س اأغلبهم 

فرن�ضيني اأو حمميني فرن�ضيني هم يف نف�س ال�ضيق. بعد جمزرة 30 

بالقن�ضلية من اأجل ق�ضاء  يوليوز، �رشبت الأ�رش الفرن�ضية موعداً 

ال�ضري  كان  ما.  هجوم  حالة  يف  نف�ضها  عن  ولتدافع  هناك  الليلة 

يف الطرق جد خطر بحيث مل تكن جتروؤ الأ�رش على العودة اإىل 
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ال�ضفن  نحو  احلرا�ضة،  حتت  توجهت  املوايل.  اليوم  يف  بيوتها 

اإركابها دون طعام ودون فرا�س ودون مطبخ  الرا�ضية باملرفاأ، مت 

حمافظة  متكد�ضة  اجل�رش  فوق  ظلت  احلني  ذلك  ومنذ  نظافة.  اأو 

اأو  اأو �رشا�ضف  اأغطية  على حياتها، لكن بال و�ضيلة لالإعالة: بال 

�ضحون ومقالة اأو مواد تنظيف. اأظهر القبطان الإجنليزي وليام 

جون )William Jones(، وطاقمه تعاطفًا وتفانيًا موؤثرين. عملوا على 

فتح ُقمراتهم واأماكن عملهم للن�ضاء والأطفال. قاموا بعدة اأعمال 

خلدمة اجلميع. لكن كيف ت�ضتطيع م�ضاعدة 12 رجاًل العتناء بـ 

140 بئي�س من كل الأعمار؟

كان من املفهوم اأن كاليلي منحتهم اأي�ضًا اأواين املائدة واملواعني 

واملواد الغذائية ذات الأهمية الأوىل حتى ل ُيرتكوا حتت رحمة 

لنا  اأكدت  املجاعة.  بثمن  اإل  اخلبز  لهم  مغربية ل حتمل  قوارب 

)Bienaimé( و�شارباونتيي  بيانيمي  ال�ضيدين  ِقبل  من  التفا�ضيل  هذه 

)Charpentier(، كان اأحدهما مديراً والآخر م�ضاعد مدير بوكالة 

ال�رشكة اجلزائرية بالدار البي�ضاء، كانا هما اأي�ضًا لجئني بامليناء منذ 

اأن يحظيا بال�ضتقبال  �أوليفيي  القائد  اأيام.. جاءا يطلبان من  عدة 

على منت كاليلي. بناء على رغبة القائد، مّت ا�ضتقبال هذين ال�ضابني 

القوي والب�ضو�س  فيليب  ال�ضيد  بزيارة  باملطعم. حظينا بعد ذلك 

والتحرك  الظهور  يخ�ضى  ل  املدينة،  يغادر  مل  باكي.  �رشكة  ممثل 

اأمينا تطلبته اأعماله. مل يكن ما نقله لنا من اأخبار مطمئنًا: اأفرغت 

الدار البي�ضاء يف رم�ضة عني، و�ضارت الطرق مقفرة، وتوقفت 

الثانية  ال�ضاعة  القبائل. يف  على  معتمدا  الأمن  واأ�ضبح  التجارة، 

م�ضحوبني  القن�ضلية،  اإىل   )Cosme( كو�شم  رفيقنا  معه  ذهب 

اأمتعتهما حتوي ذخرية جديدة. و�ضلت هذه  ببحاَرين. وكانت 
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الدفعة الأوىل اإىل دار فرن�ضا باأمان. غادرت جمموعة ثانية مكونة 

والن�ضف.  الثالثة  يف  كاليلي  من  بحارة  واأربعة  لوري  ال�ضيد  من 

ذهب جندي واحد تابع للقايد لنتظارهم وقيادتهم.

حني عاد ال�ضيد لوري حوايل الرابعة والن�ضف، كان له نف�س 

قليل  عدد  كان  مقفلة؛  احلوانيت  كانت  فيليب.  ال�ضيد  انطباع 

من املارة يف الطرق، والأهايل ي�رشعون اخلطى، ل يتوقفون اأبداً 

متبوعني  يتجولون،  الأوربيني  بع�س  كان  بينهم.  فيما  للحديث 

بع�ضكري م�ضلح. مت ن�رش اإ�ضاعة خرب هجوم القبائل واجلميع يعلم 

اأنه اأعزل. اإن و�ضع النهابون البدو املدينة يف جيبهم لن يحرتموا 

ل امل�ضلمني ول الن�ضارى. تواىل القلق من اليوم املوايل والإحباط 

ال�ضامت يف مظاهرات �ضد الأوربيني. ف�ضاًل عن ذلك، �ضاعفت 

الأخبار القادمة من اخلارج الهواج�س. من بر�ضيد مازال الهجوم 

مبازكان  معلنا.  املوايل  اليوم  يف  واحتاللها  البي�ضاء  الدار  على 

الأوربيني.  ال�ضطراب مهدد حلياة  الرباط،  بالنهب. يف  ُي�ضمع 

يف الثامنة والن�ضف، اأبلغت القن�ضلية كاليلي: “ر�ضالة نائب قن�ضل 

فرن�ضا بالرباط: على اإثر اأحداث الدار البي�ضاء، بداأ هيجان قوي 

بالرباط. الأوربيون يف خطر. اإن كانت توجد، كما قيل، بالدار 

البي�ضاء �ضفينتان. اأر�ضلوا واحدة ب�ضكل م�ضتعجل.”

كاليلي  اأن  القن�ضل  ال�ضيد  “اأَيعتِقد  الفور:  على  القائد  اأجاب 

يف  حينها  فكر  لكنه  ميكري،  ال�ضيد  عار�س  تنطلق؟”  اأن  ميكن 

انطالقها  التي كان  �سبو  الفرن�ضية واد  التجارية  ال�ضفينة  ا�ضتعمال 

موؤجاًل. �ضاعتان بعد ذلك يف اللحظة التي كانت �ضفينة واد �سبو 

ماروكو  �ضفينة  اأبحرت  بالرباط،  مواطنينا  جندة  اأجل  من  ت�ضتعد 
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)Maroco( من اأجل خدمة الالجئني، اأي�ضًا، مبازكان حيث كانت 

املخاوف اأي�ضًا قوية.

املقلقة  امل�ضكلة  �ضتحل  كيف  لكاليلي!  و�ضعية  من  لها  يا 

املطروحة يف ثالثة اأماكن يف وقت واحد؟

اأن عّلق يف وقت  بعد  �أوليفيي على برودة دمه.  القائد  حافظ 

متاأخر من الليل على الأخبار املتفائلة لل�ضاحل: “ينبغي مع ذلك 

على  باملطعم  اأتتوّفر  للنوم:  وال�ضعي  يل-  قال  للنوم-  الذهاب 

العدد الأخري من جريدتك التولونية. لي�س من اأجل الأخبار؛ بل 

من اأجل امل�ضل�ضل.”
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الأحد 4 غ�ضت 1907م

حول  وا�ضحة  تعليمات  حاملة  املرفاأ  اإىل  ال�ضفن  و�ضلت   

الفرن�ضية  احلكومة  اأر�ضلتها  التي  الكتائب  وعن  احلربية  ال�ضفن 

بال�ضبط  يعرف  يكن  مل  املجرمني.  لتاأديب  البي�ضاء  الدار  اإىل 

اأ�ضماء ال�ضفن، لكن القوة البحرية القادمة كانت مهمة. كان كل 

دائمًا  ت�ضل  فركاطات  كانت  البي�ضاء.  بالدار  ينتظرونها  النا�س 

بعد اأعمال القتل لتنخرط يف املظاهرات؛ طالبت هذه املرة الأمم 

الواعني  لمني،  ومولي  املدينة  وجهاء  �ُضئل  بالعقاب.  امل�ضابة 

الفرن�ضي.  ال�ضتياء  من  التخفيف  مب�ضتطاعهم  كيف  مب�ضوؤوليتهم 

تبعًا لعادته يف حلظات الأزمة، طلب املخزن مبتغياته من موارد 

خمتلفة. حني تزعجه اإكراهات ديبلوما�ضي اأو قن�ضل، ي�ضت�ضري �رشيًا 

دولة اأخرى، واأحيانًا عدة دول، و، تبعًا لالأجوبة، يقرر.

يل  )حكى  اطالعا  الأكرث  القن�ضليني  الوكالء  من  واحد  كان 

يف عبور على منت كاليلي فيما بعد( قد ا�ضُت�ضعر يف منا�ضبتني يف 

يوم 4 غ�ضت: مل يرتّدد يف �رشح هذا اجلدل،- مفيد للغاية بالن�ضبة 

�ضالح  لنزع  طريقة  اأح�ضن  اإن   - كانوا،  كيفما  املعنيني  لكل 

القوات املنتظرة كان هو الرتخي�س حلر�س من البحارة بالدخول 

ب�ضكل �ضلمي اإىل القن�ضلية يف اأقرب وقت ممكن؛ �ضتكون لهذه 

اأن  ب�رشط  النتائج،  اأح�ضن  اإزعاج،  اأي  ُت�ضبب  التي ل  الو�ضعية، 

اإثارة  على  اأوًل  بالعمل  �ضلميًا،  نزوًل  املغربية  ال�ضلطات  ت�ضمن 
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التحقيق عن  الق�ضية، يف  مولي لمني واإخراجه من  �ضدق نوايا 

وجتد  ال�ضفن،  تاأتي  حني  ما:  رحلة  يف  �ضتحدث  امل�ضوؤوليات 

القن�ضلية حمتلة واملدينة هادئة، اأي حركة ت�ضتطيع النخراط فيها؟ 

اأي�ضًا؟ من  “ماذا تطلبون  �ضتتبّدد كل ذريعة للتدخل الع�ضكري: 

�ضمانات  تعوي�ضات،  اعتذارات،  اأحدهم؛  يقول  اأن  املمكن 

بخ�ضو�س امل�ضتقبل، معاقبة اجلناة؟ �ضيكون لكم ذلك، لكن مل 

اأن يخ�ضى  للمرء  الرب وجود.” ميكن  اأي ملربر لإقامتكم يف  يعد 

من هجوم القبائل غري الرا�ضية على دخول البحارة الفرن�ضيني اإىل 

القن�ضلية. حتت �ضغط كتائب اأوربية وحماية مدافع ال�ضفن �ضيتم 

جتّنب الّنهب وبالتاأكيد احلد من ال�رشر.

كان اأف�ضل �ضيء، اإذن، هو ال�ضماح لالجئني الفرن�ضيني باملرفاأ 

بالعودة اإىل املدينة، ولبحارة كاليلي بالذهاب اإىل القن�ضلية. وترك 

حينها،  بها  كانوا  من  �ضيعززون  البحارة  من  الع�رشات  بع�س 

ومعار�ضة انقالب للقبائل، بتجّنب نزول اآلف اجلنود التي تنقلهم 

الفركاطات، لكن ينبغي التقدم اإىل الأمام، باإزالة دواعي التدّخل، 

امل�ضلحة  مع  متوافقًا  التفكري  كان  له.  مرّخ�س  حر�س  بقبول 

بتقلي�س  الأجنبية:  اجلاليات  مل�ضلحة  موافقًا  اأي�ضًا  وكان  املغربية 

حظوظ الالنظام، واأن ل تتم الإ�ضاءة اإىل امل�ضاريع، برتك الكالم 

للديبلوما�ضية، وح�ضلت فرن�ضا على احلد الأدنى من الر�ضا الذي 

ل غنى عنه لتقديرها لذاتها. اأكيد اأنه كان هناك �ضغط على مولي 

ب�رشعة،  القرار  اتخاذ  كيفية  معرفة  لكن، من خالل عدم  لمني. 

الإيجابيات  بني  ما  وازن  فقد  املخزن،  �ضيا�ضة  عادة  على  جريًا 

وال�ضلبيات اأو حتى قد قدم ب�ضكل �رشي لالآخرين الن�ضيحة التي 

بعد  فيما  لالنتقاد  عر�ضة  و�ضيكون  الوطنية  لكرامته  موؤملة  بدت 

بفا�س، اإذا مت ت�ضوية كل �ضيء يف اآخر حلظة.
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****

يف �لعا�رشة زار القائد �أوليفيي اإقامة رجاله بالقن�ضلية. ا�ضطحب 

معه بحاَرين، فو�ضل العدد الذي نزل من كاليلي اإىل الرب اإىل ع�رشة، 

الذين  الفرن�ضيني  بع�س  كان  كو�شم.  الثاين  املالزم  ح�ضاب  دون 

بقوا اأو جاوؤوا اإىل الدار البي�ضاء متموقعني كجنود متطوعني حتت 

اأوامر ال�ضيد كو�شم، الذي خ�ض�س لهم خمفراً وحّدد لهم �ضاعات 

 ،)Houel( هويل احلرا�ضة والتداريب. تلقى كل واحد من ال�ضادة 

من  كل  وا�ضتلم  بندقية؛  ومري�شيي  و�شاربونتيي   )Peytral( وبايرت�ل 

ال�ضادة فورنيي ود�ريك وليفي )Lévy( و�شوفرون )Souffron( وتيبول 

اأو  مو�ضدة  املنافذ  كانت  م�ضد�ضًا.  وكينار،  ومريلن   )Théboul(

م�ضدودة؛ كان �ضد من اأ�ضالك حديدية قد اأغلق املدخل الرئي�ضي 

ودوره  موقعه  واحد  لكل  كان  الطوارئ؛  حالة  يف  باحلديقة. 

املحددين يف نظام معلق بالبهو:

ت�ضّلح  �ضغري،  بوق  عرب  الطارئ  عن  الإعالن  مت  ما  مبجرد 

املتطوعون والبحارة واتخذوا املواقع التالية:
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ال�ضطيح  على  �ضبق  فيما  اإليهم  امل�ضار  غري  املتطوعون  اجتمع 

امل�ضلحون  البحارة  وا�ضطف  فيليب.  ال�ضيد  اإمرة  حتت  الكبري 

بالبنادق حتت اإمرة املدفعي �ألكيي )Alquier( اأمام باب القن�ضلية اإىل 

اللحظة حيث جاء الع�ضكري من الدرجة الثالثة امل�ضلح الذي بقي 

يف البداية يف غرفة ال�ضالح من اأجل توزيع الأ�ضلحة واخلرطو�س، 

ليتوىل قيادة البحارين مكان �ألكيي. مل يغادروا ذلك املو�ضع ومل 

�ضكلي  اأمر  دون  خرطو�س  اأي  يطلقوا  ومل  حركة،  باأي  يقوموا 

من ال�ضابط قائد الدفاع. كان ينبغي على كل �ضخ�س اأن يتوفر، 

كذخرية، على م�ضد�س و�ضت رزم وبندقية و�ضت اآليات �ضحن. 

وعمل نوتي الإ�ضارة  فريهوفن )Verhoeven( ر�ضول.

بالإ�ضافة اإىل دورها الدفاعي، كانت الفرقة الع�ضكرية مكّلفة 

بت�ضهيل الدخول اإىل القن�ضلية يف حالة اإنزال قوة كبرية �ضتجري 

لقن�ضليتي  املجاورة  املنازل  وجمموعة  بليوط  �شيدي  �ضاطئ  عرب 

فرن�ضا والربتغال.

را�س  كان  الغذاء،  اأجل  من  ال�ضاطئ  اإىل  �أوليفيي  القائد  عاد 

جدا عما قّدمه له كو�شم من ا�ضتعدادات وتعليمات. ويف اخلارج، 

وا�ضلت الع�ضابات التي كّلفتها القبائل مبراقبة املدينة ا�ضتعرا�ضاتها 

جدا  بالقرب  بنادق  طلقات  تبادل  خ�ضيتها  ب�ضبب  الهجومية. 

ال�ضور،  بوا�ضطة  لمني  مولي  جنود  ياأوي  حيث  الأبواب  من 

املفتوح، عرب  البلد  اإىل  حيث كان لهم المتياز، حاولت جرهم 

ال�ضتحواذ على �ضيعة �شود�ن )Soudan( الواقعة على ُبعد حوايل 

ثالثة كيلومرتات من ال�ضور.
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 يف �حلادية ع�رشة و50 دقيقة، و�ضلنا من القن�ضلية البالغ التايل: 

يوجد حاليًا حتت  �شود�ن،  لل�ّضيد  ماأهول  غري  بيت  للتو  “ُنهب 
م�ضوؤولية ال�ضيد فورنيي، وُقّو�س متامًا.”

مل يكن حذراً من جانب احلاكم اأن يتعار�س مع رجال �رشطته، 

لأنه ل �ضيء يثني هوؤلء الرجال عن اأي فر�ضة لل�ضلب والنهب. 

كان خطر ق�ضية �شود�ن اأقل على م�ضتوى ما ت�ضبب فيه من �رشر، 

مل  الغذاء،  عند  امل�ضتعل.  والطمع  املقموعة  غري  املحاولت  من 

ب  الالجئني  مواطنينا  حمنة  يف  التفكري  من  اأنف�ضنا  مْنع  ن�ضتطع 

دومتيان، التي نّبهنا لها يوم اأم�س ال�ضيد د�رمي؛ قرر القائد وال�ضيد 

لوري والدكتور بروين الذهاب لزيارتهم يف بداية ما بعد الزوال.

وجدوا ج�رش ال�ضفينة فوق خزان احلبوب ممددة عليه باأكمله 

قرف�ضت  اأو  عليها  ازدحمت  التي  الأثواب،  وبقايا  احل�رش 

بني  املرور  يتم  ما  بالكاد  اإذ  �ضيق،  النا�س يف  من  عليها جمموعة 

اجلماعات. يعي�س 140 �ضخ�س، دون عد الأطفال، متكد�ضني منذ 

عدة اأيام، دون اأن ي�ضتطيعوا الغت�ضال وتغيري مالب�ضهم والتحرك 

اأو اإعداد طعامهم. ظل كل واحد جال�ضًا على كعبيه اأو م�ضطجعًا 

من اأجل احلفاظ على مكانه. تراقب املجموعات بع�ضها البع�س 

ال�ضغري. هربت  موقعها  على  الأج�ضام  اأو  ال�ضيقان  تعديات  ملنع 

الن�ضاء كما حدث يوم 30 يوليوز، وملدة خم�ضة اأيام، كان عليهن 

كان  الليل.  ندى  من  يحميهن  ثوب  لهن  لي�س  ُكّن،  كما  البقاء 

عدد كبري من الأطفال املحرومني من احلليب اأو الطعام املنا�ضب، 

م�ضابني بالإ�ضهال الأخ�رش وكانوا ُيْعدون بع�ضهم البع�س. كان 

�ضيوخ يخفون، من اأجل م�ضلحتهم، عاهاتهم املنت�رشة بني النا�س 
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الدم  فقر  تفاقم  قرب.  عن  معهم  يزدحمون  من  وي�ضت�ضمحون 

حينها  يعانون  كانوا  من  لدى  املعوية  وال�ضطرابات  واحلمى 

والأعني  ال�ضاحبة  الوجوه  كانت  ال�ضديدة.  ال�ضيف  حرارة  من 

اخلطرية  الآثار  عن  يك�ضف  للمجموعات  الفاتر  والطابع  املتعبة 

لتجّمع كذاك ولرائحته املقرفة. على الرغم من اأن وجهه م�ضوه 

بتوّرم، فاإن القبطان وليام جيم�س قد اأعطى قمرته واأعار كل اأ�ضيائه 

ال�ضخ�ضية، مبا يف ذلك ثيابه املغ�ضولة، ملن كان يف حاجة ما�ضة 

اإليها. متت اإراحة هوؤلء امل�ضاكني، ووّزع عليهم خمر كينكينيا، 

ومت التفاق على اأن جتلب لهم، يف زيارة ثانية، الأدوية والأ�ضياء 

الأكرث ا�ضتعجاًل.

ميكري على  عند العودة اإىل منت ال�ضفينة، وجد القائُد ال�ضيَد 

عْلم بو�ضعية هاته الأ�رش الفرن�ضية، فقّرر على الفور الذهاب اإىل 

بالأدوية  الذي عاد من هناك حمّماًل  بروين  الدكتور  دومتيان رفقة 

باأن  الطبيب،  نف�ضه، مثل  اإقناع  ال�ضعب  لي�س من  وال�ضمادات. 

يكون  اأن  ويف�ضل  اأقرب وقت ممكن،  الإخالء كان �رشوريا يف 

ذلك يف نف�س امل�ضاء.

�ضّهل مولي لمني، احلِذر، اإر�ضال املنقالت اإىل دومتيان، لأن 

عودة الفرن�ضيني اإىل املدينة نا�ضبت متامًا اجلزء الأول من الن�ضائح 

اأر�ضلت  و�لن�شف  �ل�شاد�شة  يف  اتباعها.  م�ضلحته  من  كان  التي 

القن�ضلية البالغ التايل: “لقد مت ترتيب كل �ضيء، �ضياأخذ منقال 

يف  ذلك،  بعد  مبا�رشة  النزول.” تقريبًا  يريدون  الذين  الفرن�ضيني 

�ل�شاد�شة و50 دقيقة، اأ�ضافت: “اإذا حدث النزول، فاإن مولي لمني 

م�ضمم على ت�ضليم مفاتيح املدينة.”
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ماذا حدث؟ كان مولي لمني قد اإلتم�س، مرة اأخرى، ب�ضكل 

�رشي ن�ضيحة من الوكيل القن�ضلي املّطلع على الأمر ب�ضكل جيد، 

والذي كّرر له حّجة ال�ضباح فلم يكن ي�ضتطيع �ضوى اللتزام بها 

بداية  الإ�ضاعة منذ  اأقرب وقت ممكن. جرت  ي�ضتجيب يف  واأن 

تلغرافها  بوا�ضطة  علمت  كاليلي  باأن  البي�ضاء  بالدار  الزوال  بعد 

حربية  �ضفينة  واأن  �شايال  دو  احلربية  البارجة  باقرتاب  الال�ضلكي 

اإ�ضبانية، قادمة من الكناري، �ضت�ضل يف اأي حلظة. ب�رشف النظر 

قد  ليج  للباخرة  الثاين  املالزم  كان  الرب  يف  املنت�رشة  الأخبار  عن 

طماأن الفرقة الع�ضكرية ال�ضغرية للقن�ضلية باأننا لن نتاأخر يف ربط 

الت�ضال بـ دو �شايال )Du Chayla(. تو�ّضل اإليه كو�شم باأن يحمل اإليه 

الدفاع يف حالة وقوع  املناداة على عّمال  اأجل  من  بوقًا �ضغرياً 

القن�ضلية، وحتّدث  اإىل  الثالثة  ال�ضاعة  قد و�ضل يف  هجوم، كان 

احل�ضول على  الطامعني يف  الفرن�ضيني،  واملتطوعني  البّحارة  مع 

كانت  اخلام�ضة،  يف  ال�ضاطئ  اإىل  عودته  قْبل  اأّنه  اإذ  املعلومات، 

كلماته قد انت�رشت يف املدينة.

****

يف �ل�شاد�شة بال�شبط ا�ضتطاعت كاليلي اأن تقراأ الإ�ضارة الأوىل لـ 

دو �شايال: “اأين اأنتم؟”

اأعلن  قد  جديدة  ل�ضفن  كبري،  ب�ضكل  املنتظر،  الو�ضول  كان 

مولي  كان  لالنتقام.  كبداية  الفرح،  مبظاهر  فوراً  العرب  عنه 

اإىل  البي�ضاء  الدار  فرن�ضيي  عودة  كانت  جمدداً.  ت�ضاور  قد  لمني 

بيوتهم والرتخي�س باإنزال حر�س بالقن�ضلية، هي الو�ضيلة الوحيدة 

من  وللتحذير  املنت�رش،  الأوربي  جتاه  م�ضوؤوليته  على  للمحافظة 
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ا�ضتعمال الكتائب يف معاقبة القبائل والتقلي�س من الختالطات 

معها و�ضمان قليل من احلماية �ضدها. لكن عّم ال�ضلطان مل يكن 

يف م�ضتطاعه ت�ضليم الدار البي�ضاء لقن�ضل فرن�ضا، واأملح باأدب اإىل 

اأجل حرا�ضة  من  كاليلي  من  البحارة  بع�س  نزول  يعار�س  لن  اأنه 

قن�ضليتهم.

****

 يف الثامنة و10 دقائق اأ�ضارت القن�ضلية: “بلغتنا اأخبار �ضيئة من 

�ضفينة  القن�ضل  نائب  يطلب  خطر.  يف  اأوربيون  يوجد  الرباط. 

حربية.” هكذا كان يتم الإعداد لثورة عامة مهددة مبازكان والدار 

البي�ضاء والرباط وملجزرة ونهب. بعيداً عن التهدئة، امتّدت حركة 

القبائل وتقوت: كان نهب �ضيعة �شود�ن، وتدني�س املقربة ونهب 

الهائجون  الّرحل  القوم  ما كان هوؤلء  اأثبت  قد  املالح  جزء من 

اإيقافهم؟ ل  ي�ضتطيع  فمن  يوا�ضلون.  تركهم  مّت  اإن  عليه  قادرين 

كيف  الكافية.  والقوى  ال�ضلطة  ميتلكان  القايد  ول  لمني  مولي 

مينع جنوداً ل يتقا�ضون اأجوراً، منذ مدة طويلة، من الت�ضامن مع 

القبائل من اأجل ال�ضيطرة على املدينة؟ كان اعرتافا بالعجز لقبول 

اأمل تكن الطريقة الوحيدة ل�ضد  القن�ضلية؛ لكن  الذهاب حلرا�ضة 

�ضكان  هجوم  وقع  اإن  �ضدها؟  الحتياطات  اتخاذ  هي  القبائل 

ال�ضاوية، كما مت الإعالن عنه، كيف �ضُتحمى قن�ضلية فرن�ضا يف 

قليل  بعدد  امل�ضّورة  املدينة  اإىل  بقوة  والدخول  تامة،  فتنة  خ�ضم 

من الرجال؟ لنفرت�س اأننا لن نتكبد الهزمية، فاإننا �ضرن�ضل الطاقم 

اإىل املجزرة. على العك�س، اإن حدثت فجاأة فرتة هدوء. ن�ضتغّلها 

من اأجل �ضمان عودة الالجئني مبا اأنهم ل ي�ضتطيعون البقاء ملدة 

اأطول على منت دومتيان دون التعر�س خلطر العدوى.
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بتقليب ال�ّضوؤال من كل وجوهه، مل نتمكن من اإيجاد اأح�ضن 

احلماية  اأف�ضل  ب�ضكل  وت�ضهل  الأخطار،  من  املزيد  اإزالة  حّل، 

املنتظرة،  البحرية  للقوة  الالحقة  اخلطط  احلالية، وكذلك  لبعثننا 

تقدميها  التي ميكن  العرتا�ضات  ماهي  الدماء.  اإراقة  دون  وهذا 

على عملية النزول املرخ�س لها من ِقَبل مولي لمني، واملق�ضود 

التدبري الوقائي وغري املوؤذي؟ مل يعرت�س  بها احلفاظ على مظهر 

اإىل  نزول  باإمكانية  غ�ضت  فاحت  منذ  املخرَبين  الأجانب  القنا�ضل 

الرّب. اأزال التفاهم مع مولي لمني كل طابع عدواين اأو ا�ضتفزازي 

للفرقة الع�ضكرية النازلة بالرب، ويف الواقع، على العك�س من ذلك 

القبائل  �ضد  النظام  على  احلفاظ  اأجل  من  للمخزن  عابر  حليف 

املتمّردة.

 بعد اأن فّكر القائد �أوليفيي مليًا يف هذا املجموع من الأدلة، 

قّرر قُبول الّنزول املقرتح من ِقَبل مولي لمني، لكن عرب الإحاطة 

كان  خُمادع.  عمل  اأي  اأو  املواقع  يف  تغرّي  �ضد  بالحتياطات 

م�ضاء، يف  ال�ضاد�ضة  منذ  قد دخل،  لل�ضفينة  الال�ضلكي  التلغراف 

فيليبري  ال�ضفينة الك�ضافة لأ�ضطول الأمريال  دو �شايال،  توا�ضل مع 

البحرية.  القوة  لهذه  القادمة  امل�ضاندة  توقع  اأمكننا   .)Philibert(

توا�ضل  “نحن يف  دقيقة:  التا�ضعة و45  للقن�ضلية يف  القائد  اأعلن 

مع دو �شايال التي اأ�رّشت اإليها بالذهاب اإىل الرباط. اأخربوا مولي 

اخلام�ضة  يف  �ضننزل  اأّننا  منا�ضبة،  تروَنها  التي  اللحظة  يف  لمني 

�ضباحًا، واأن باب امليناء ينبغي اأن يظل مفتوحًا و�ضي�ضل الأ�ضطول 

بقوى كبرية، واإن كان الباب غري مفتوح، يف ال�ضاعة املُ�ضار اإليها 

العربية.  املدينة  �ضاأفّجر  بندقية على رجايل  ت�ضديدة  اأطلقت  واإن 

بالطبع �ضُنحافظ على مولي لمني ك�ضلطة اأهلية.”
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التفاق  مت  املوايل،  اليوم  اأجل  من  فوراً  التعليمات  اأُْعِطيت   

�شا�شبول  ال�ضيد  املُ�ضاعد  القائد وال�ضابط  التفا�ضيل بني  على كل 

)Chaspoul( وروؤ�ضاء امل�ضالح. و�ضي�رشف املالزم الثاين لباخرة دو 

�شيزيو )De Saizieu( على الإركاب؛ �ضي�ضاِعد الطبيب من الدرجة 

املُ�ضتعجلة:  بالِعالجات  الع�ضكرية  الفرقة  بروين  ال�ضيد  الأوىل 

العالقات مع  اأو  لطته وجتربته اخلطوات  ب�ضُ لوري  ال�ضيد  �ضيدّعم 

ال�ضلطات املحلية؛ واأخرياً �ضيقّدم ال�ضيد بريتي يد العون من خالل 

معرفته باللغة العربية.

****

يف منت�شف �لليل، متّت ت�ضوية كل �ضيء ب�ضكل نهائي، ومل يتبّق 

ه  ي الليل يف هدوء. لكن مل يكن الأمر نف�ضَ لكاليلي �ضوى اأن تق�ضِ

بالُقن�ضلية حيث ا�ضت�ضف من الإ�ضارات املُر�ضلة اأّنه يخّيم قليل من 

الاليقني؛ يف الواحدة والن�ضف، ت�ضاءل ال�ضيد ميكري: “ما هي 

“ات�ضالت وا�ضحة  الفور:  كاليلي على  القادمة؟” ردت  القوى 

ذلك  توؤكدوا  اأن  ميكنكم  غداً،  �ضتكون  �شايال،  دو  مع  ما  �ضيئًا 

ملولي لمني.”

 كانت دو �شايال قد �ضاألت يف ال�ضاد�ضة من كاليلي: “اأين اأنتم؟” 

اأ�ضارت كاليلي يف ال�ضاد�ضة والن�ضف: “ُمّروا  بعد حتديد املوقع، 

الدار  اجتاه  ال�ضري يف  الو�ضع هادئًا وا�ضلوا  واإن كان  الرباط  اإىل 

البي�ضاء.” لكن بعد ذلك بقليل كانت دو �شايال قد نادت بوا�ضطة 

الفرن�ضية  البعثة  طلب  على  بناء  �ضبارتيل  لكاب  الإ�ضارة  عمود 

وجود  اإىل  بالإ�ضافة  امل�ضو�ضة  الت�ضالت،  اإن  بحيث  بطنجة، 

من  جزء  خالل  وا�ضحة  تكون  اأن  عن  توّقفت  عا�ضف،  مناخ 
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اأيقّنا  وبالتايل،  �ضباحًا.  اخلام�ضة  يف  �ضوى  بي�رش  تتم  ومل  الليل. 

العديد  اأ�ضماء  اأي�ضًا  الأ�ضطول؛ وعرفنا  ت�ضبق  دو �شايال كانت  اأن 

امل�ضتحيل حتديد وقت  من  كان  لكن  الأ�ضطول،  ذلك  �ضفن  من 

و�ضولها ب�ضكل م�ضبوط. مل ت�ضتطع كاليلي ب�ضدق، امللزمة بالبقاء 

يف عدم الو�ضوح، ل جتاهل ما تعرف ول قول اأكرث، على الرغم 

من اأنها حت�ّس بكم ترغب باأن تكون مثبتة يف الرب من اأجل الإجابة 

ميكري  ال�ضيد  اأنذرهم  حني  الأجانب،  القنا�ضل  ت�ضاوؤلت  عن 

خالل الليل، بالنزول.
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الثنني 5 غ�ضت 1907م

 ابتداء من �ل�شاعة �لر�بعة �شباحاً، جتّهز الرماة على ج�رش كاليلي؛ 

تاأكد الروؤ�ضاء من اأن ل �ضيء ينق�س؛ راجع القّيمون على الأ�ضلحة 

اخلدمة  قارب  وزودوا  القوارب  العمال  �ضّلح  اخلرطو�س،  علب 

بقطعة مدفع 37 ملم، قّدم ذوو الرتب تو�ضياتهم، وّزعوا الذخرية 

مفرحة.  حيوية  تنع�ضهم  كانت  املجامالت.  الرجال  وتبادل 

يف  م�ضتعجلني  كانوا  ودي؛  ب�ضكل  البع�س  بع�ضهم  �ضاعدوا 

�ضلميًا  بالذهاب  يتعلق  الأمر  اأن  يعلمون  كانوا  الرب.  اإىل  النزول 

حلرا�ضة القن�ضلية، لكن ظنوا رمبا �ضنذهب اإىل اأبواب املدينة، اإن 

ي�ضل  ال�ضاطئ حني  باإخالء  تكليفهم  مت  اإذا  اأو  القبائل  هاجمتها 

ملن  اإنه  ثم  مغامرات،  هناك  �ضتكون  هذا  دون  حتى  الأ�ضطول؛ 

التجول يف هذه الدار البي�ضاء التي  اأن يتم اأخرياً  دواعي ال�رشور 

يتم احلديث عنها منذ اأيام.

****

مل  م�رشاعيه.  على  مفتوحًا  امليناء  باب  كان  �خلام�شة،  قبل 

اأي  اإذن،  تظهر،  مل  القن�ضلية،  من  جديدة  ات�ضالت  هناك  تكن 

الحتياط، عمل  �ضبيل  الليل. ومع ذلك، على  �ضعوبات خالل 

القائد �أوليفيي، قبل النطالق، على التاأكيد اأّن ا�ضتعدادات مولي 

لمني مل تتغري واأعلن يف �خلام�شة و20 دقيقة: “اأجيبوا مولي لمني.” 
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اأجاب القن�ضل يف اخلام�ضة و25 دقيقة: “اأر�ضل مولي لمني للتو 

الباب  يكون  اأن  يف  تتمثل  اإجراءات  باتخاذ  القايد  يخرب  مبعوثًا 

مفتوحًا واأن ل تطلق اأي طلقة بندقية. وطلب اأن ل تفّجر املدينة 

اإن اأطلق بع�س البلطجية النار �ضد الكتائب. قبل الرّد ال�ضلبي.” 

من جهة اأخرى، كّنا متاأكدين من احل�ضور القريب للبارجة احلربية 

دو �شايال. يف اخلام�ضة اأ�ضار تلغرافها الال�ضلكي اإىل كاليلي: “نحن 

كاليلي:  �ضاألتها  �خلام�شة و�لربع  البي�ضاء.” يف  الدار  اإىل  يف طريقنا 

 85 ُبعد  “نحن على  اأجابت:  دقيقة  ويف �خلام�شة و20  اأنتم؟”  “اأين 
مياًل �ضمال �رشق الدار البي�ضاء.”

عدد  تقلي�س  لكن  القوارب،  اإىل  النزول  يف  الرجال  �رشع 

العاملني اأبطاأ الأ�ضغال وكان الأمر يتعلق الأمر باإ�ضكان 66 رجاًل 

الفر�ضة  القائد  انتهز  واأطعمتهم.  وبنادقهم  بحقائبهم  ُمربكني 

لتجديد تعليماِته. قال للدكتور بروين من املفهوم بالطبع اأن ُيرافق 

الفرقة الع�ضكرية من اأْجل ال�ّضهر على التجهيز ال�ضحي بالُقن�ضلية، 

اإلخ..  وو�ضط  ماء  من  للمباين  الالزمة  التدابري  اتخاذ  مّت  اأن  بعد 

بامليناء  �ضغرياً  قاربًا  بالذراع،  اإ�ضارة  بوا�ضطة  الفور،  على  طلب 

ُبغية العودة اإىل منت ال�ضفينة ُرفقة ال�ضيد لوري وال�ضيد بريتي اللذين 

اجلمارك.  بخ�ضو�س  والقايد  الُقن�ضل  ُروؤية  اإىل  حاجة  يف  كانا 

عّول عليهم قْبل الغذاء من اأجل احل�ضول على معلومات. بالّن�ضبة 

باأن يكون  اأو�ضى من جهته  بالند )Ballande( فقد  الثاين  للمالزم 

رهن اإ�ضارة القن�ضل ويبحث معه اإىل اأي مدى �ضيكون قادرا على 

الت�ضالت  و�ضمان  للقن�ضلية  املجاورة  املناطق  حماية  موا�ضلة 

اأن  ميكن  كبرية.  اأهمية  ذا  الأخري  امل�ضكل  هذا  كان  البحر.  مع 

ُيحل باحتالل جمموعة منازل واقعة خلف وي�ضار قن�ضلية فرن�ضا، 
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ل  بليوط.  �شيدي  �ضاطئ  اإىل  املوؤدي  ال�ضور  وحائط  �ضاحتها  بني 

يف�ضل هذا املجّمع من املباين الذي ت�ضغله قن�ضلية النم�ضا وقن�ضلية 

�ضوى  ال�ضاطئ  عن  مريل،  والدكتور  ميكري  وال�ضيد  الربتغال 

حائط قليل الرتفاع؛ اأي�ضًا كانت كل نوافذ الواجهة على نطاق 

الدخول عرب  مّت  اجتيز،  الوحيد  العائق  لكن هذا  م�ضبكة؛  وا�ضع 

الطريق املوؤدية مبا�رشة اإىل قن�ضلية فرن�ضا. فبهذه الطريقة فقط عند 

و�ضول كاليلي، مت التفكري يف الدخول اإىل املدينة يف حالة تدخل 

بارزة  بربيجات  واملحمي  جداً،  البعيد  امليناء،  باب  لأن  عنيف 

الهجوم  اأّنه ل مُيكن  اإليه على  ُينظر  باأ�ضوار عالية، كان  واملحاط 

اأ�ضوار  بزيارة  احلاكم،  مع  باّتفاق  بالند،  لـ  القائد  رّخ�س  عليه. 

واأبواب الدار البي�ضاء من اأْجل تقوية الدفاع �ضد القبائل، هكذا 

مت اإر�ضال فرقتني حلرا�ضة قن�ضلتي اإجنلرتا واإ�ضبانيا، يف حالة وجود 

الرغم من كل �ضعوبة  القنا�ضل. على  اأو بطلب من  م�ضاعفات 

تبدو بعيدة الحتمال، اأو�ضى بالحرتا�س من اأي موقف ميكن اأن 

ي�ضيء اإىل العرب وجتّنب اأي مظهر لالحتالل.

اأّننا  “تذكروا  القائد:  اأوامر  ال�ّضفينة  ُفتحة  اأعلى  بالند من  نقل 

الأ�ضلحة  تزويد  و�ضيتم  البي�ضاء،  الدار  اإىل  �ضلمي  ب�ضكل  ندخل 

ل حتميلها. لن منالأها اإل باإذن قائدنا. كيفما كانت م�ضاعرنا جُتاه 

ال�ضاكنة بعد جرائم القتل املقرتفة ُمنذ ثمانية اأيام، مل ناأت من اأجل 

معاقبتهم. يجب اأن نرتك التكّفل بهذا الأمر للقوات التي و�ضلت 

وكلفتها احلكومة مبهمة. بالن�ضبة لكم، �ضي�ضاهد عرب واأجانب 

ومظهركم،  لبا�ضكم  منهم  لكل  اأظهروا  ال�ضوارع،  عبوركم يف 

ترّدوا  ل  متغطر�ضني.  ل�ضتم  فرن�ضيني،  باأنكم  فخورين  كنتم  اإن 

اأو مظاهرات يف حالة  اأفعال  على ال�ضتفزازات، ل تبدوا ردود 
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الأهايل.”  قَبل  من  مهينة  كلمات  اأو  وتهديدات  حركات  روؤية 

كان لهذه اخلطبة الق�ضرية مفعول ممتاز. من الأ�ضفل، كانت اآذان  

البحارة م�ضغية واأعناقهم م�رشئبة جتاه بالند حتى ل تفوت كلمة 

واحدة من كلماته.

حني �رشع القارب الذي جّرنا يف البتعاد، اأ�ضار حر�س ال�ضفينة 

ما  بالكاد  املاء،  على  لتمّوج  وجود  ل  والن�ضف.  اخلام�ضة  اإىل 

كانت توجد متوجات عري�ضة. من جهة الدار البي�ضاء، ل وجود 

ل�ضجة، ول حركة. بدا الرب والبحر خدرين و�ضط �ضباب ال�ضباح، 

ملونني برمادي فاحت، كانت ال�ضماء مغطاة بالغيوم. كانت عروة 

اأ�ضا�ضه  الأمواج،  عليها  تنك�رش  التي  �ضخوره  مع  امليناء  مقب�س 

تبعد  تكن  كاليلي مل  لأن  ب�رشعة،  احلجري  �ضاطئه  ومتيز  اخل�ضبي 

اأمام مبنى  1400 مرت. مل يكن هناك ح�ضد  عن ال�ضاطئ �ضوى ب 

اجلمارك، على عك�س توقعاتنا. بالكاد ما راآنا ع�رشون مغربيًا يف 

�ضمت. توّقف القارب على م�ضافة من ال�ضاطئ الرملي، لأّن املد 

كان منخف�ضًا. وا�ضلت القوارب اإىل غاية اأق�ضى امليناء حيث مت 

فتلطخوا.  الأحجار  فوق  البحارة  قفز  النزول.  اأجل  من  اإيقافها 

و�ضعوها  خ�ضبية  األواحًا  اأنف�ضهم  تلقاء  من  العرب  بع�س  حمل 

على �ضكل مائل نحو الرب. متوقعوا من كل اجلهات، مدوا اأيديهم 

تتذبذب  كانت  اخل�ضبية  الألواح  لأن  عربوا  من  اإ�ضناد  اأجل  من 

حتت اأوزان رجال م�ضلحني.

مبدافع.  متوجًا  جداً  العايل  ال�ضور  كان  خطوات،  ب�ضع  بعد 

كان من املتوقع روؤية القايد اأو ممثل لل�ضلطة املغربية ياأتي ملقابلتنا 

�لز�كوري ترجمان القن�ضلية  كما يف الأيام الأخرى، لكن ح�رش 

وحده من اأجل حتديد الطريق. عند مغادرة ال�ضط الرملي، كان 
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حائط  يحاذي  منحدراً  ن�ضعد  واأن  الي�ضار،  اإىل  نتجه  اأن  ينبغي 

وت�ضلقنا  امليناء،  باب  اجتياز  اأجل  من  اليمني  اإىل  واجتهنا  املبنى، 

اأمام بنايات اجلمارك واجتهنا ي�ضاراً يف ممر �ضيق  منحدراً جديداً 

ما  كانت  القن�ضلية،  اإىل  هناك  من  العالية.  واملنازل  الأ�ضوار  بني 

زوايا  ذات  منعطفات  واأربع  تقريبا  مرت   250 م�ضافة  تف�ضلنا  تزال 

قائمة توؤدي اثنني منها اإىل �ضاحات �ضغرية.

 كان بالند قد ق�ضى، خالل ال�ضنة املا�ضية، ب�ضعة اأيام يف الدار 

املناداة  �ضوى  عليه  يكن  مل  ت�ضميمها:  در�س  قد  وكان  البي�ضاء 

النزول.  الرجال يف  ي�ضتعجل  الو�ضول. مل  �لز�كوري حلظة  على 

التي  والأدوات  الأطعمة  تدريجيا،  القوارب،  من  ا�ضتخرجوا 

يحتاجون اإىل اأخذها معهم اإ�ضافة اإىل ذلك. حتّدث ال�ضيد بالند 

ولوري وبريتي والدكتور مع ال�ضيد �لز�كوري و�ضاألوه اإن كان هناك 

اأنه كان  جديد. مل يخربهم مبا يقلق واأف�ضل دليل على ذلك هو 

وحده هناك بال �ضالح لكي يرافقنا.

نزولنا  من  يحّذره  لكي  بوبكر  ل�شي  زيارته  خالل  ذلك  ومع 

اإىل الرب، فوجئ باإيجاد جتمع لل�ضباب يف فناء منزله يف وقت غري 

معتاد. بالقرب من ال�ضيد �لز�كوري، كان يوجد واحد من جنود 

اأن  دون  يقيمون  �ضنرتكهم  “هل  الزمالء:  من  لواحد  قال  القايد 

نكّلم البارود؟” وابتعد املتواطئون على عجل. لكن الآن مل يعلق 

اأحد على ذلك اأي اأهمية ُتذكر واأنه من الأكيد اأن ممثاًل لل�ضلطة 

اأي  هناك  تكن  مل  هناك،  كان  البحارة،  بنزول  رّخ�س  املغربية، 

ذريعة للتفكري يف اأي عربي.
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يف  حربة  البحارة  و�ضع  حتى  القوارب،  ابتعدت  اأن  ما   

“اإىل  بالند:  اأمرهم  املدفع وا�ضطفوا يف �ضفني، مقابل الأ�ضوار. 

القوات  هزت  ثم  اأربعة”،  اأربعة  الي�ضار  “اإىل  ثم  اأرقامكم.” 

الذين  ال�ضامتني  امل�ضاعدين  من  ثالثني  اأمام  بالأذرع  ال�ضالح 

تراجعوا وتفّرقوا باندفاع من اأجل اإفراغ املمر.

كان بالند يتقّدم، وكان على ي�ضاره امل�رشف على البوق �أودر�ن 

العريف  يتلوه  ثم  و�لز�كوري.  بريتي  ال�ضيدان  ووراءه   ،)Audran(

بعد  الأول.  الق�ضم  قائد   ،)Labaste( لبا�شت  للفرو�ضية  البحري 

اخلط الأخري، كان ي�ضري ال�ضيد لوري الذي مل يكن يحمل حربة 

مب�ضد�ضات  مزّودين   ،)Rozec( روزيك  واملمر�س  بروين  والدكتور 

من  فارغة  م�ضد�ضات  لكنها  للخدمة،  النظامي  الزي  لأنه 

الر�ضا�س. ما الفائدة من نزهة �ضلمية!

 ت�ضلقنا املنحدر ال�ضغري املوؤدي اإىل متو�ضط امليناء، الذي فتح 

على زاويته اليمنى باب م�ضبك على ن�ضف علوه، حتى نتمكن 

من روؤية ما يجري وراءه. �ضار الرجال مبحاذاة الأ�ضوار العالية؛ 

نظروا عاليًا اإىل الطريق ذات الدائرة امل�ضننة حيث تتجاوز بع�س 

اأفواه املدفع. يف ال�ضمت املطبق، كانت �ضفوف، ُت�ضمع ت�رشخ: 

الرتل  وتوّقف  مرات  عدة  بالعربية  الكلمة  اأُعيدت  “افتحوا”. 
مدو،  ب�ضكل  م�ضد�ضات  انفجرت طلقات  فجاأة  اجلدار.  مقابل 

و�ضطها تلقينا الأوامر املكرورة: “ا�ضحنوا الأ�ضلحة، اإىل الأمام، 

اإىل احلربة!” يف نف�س اللحظة بداأ الر�ضا�س ي�ضفر فوق الروؤو�س 

القادمة من الأ�ضوار. و�ضط �ضجيج اإطالق النار اأم�ضك البحارة 

املنده�ضون بنادقهم التي �ضحنوها، باحثني بالأعني عّما يحدث، 

اإىل  الأمام  اإىل  اأبنائي  “تقدّموا  اآمرة:  بلهجة  كررنا  كما  لكن 
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احلراب!” اندفعوا دون اأن يروا اجتاهًا واحداً، تبعًا لأول اخليوط، 

حتت قّبة باب امليناء. ت�ضتطيع مقدمة الرتل وحدها اأن تقدم تقريراً 

عن الهجوم.

بالند، الذي و�ضل اإىل متو�ضط اأعلى املنحدر بخم�س اأو �ضتة 

اأمتار من الباب امل�ضبك للميناء، لحظ اإغالق م�رشاعيه املفتوحني 

�رشخ:  م�ضلحون.  ع�ضكريون  خلفه  وجتمع  ال�ضباح  منذ 

“افتحوا.”  بالعربية:  بريتي و�لز�كوري  ال�ضيدان  اأعاد  “افتحوا.” 
وا�ضل امل�رشاعان التقارب وعرْب الق�ضبان امل�ضبكة ردت طلقة مل 

ت�ضب اأي اأحد بجروح ب�ضبب الأر�س املنخف�ضة. جرى بالند، بال 

توقف، اإىل الباب وب�رشبة عنيفة بالكتف اأزاح واحداً من اللوحني 

تراجع حر�س  القفل.  دفع  اإىل  �ضعينا جاهدين  اللحظة حيث  يف 

الع�ضكر وجّر باندفاع، لكن بالند ظل فوق العتبة، انقلب واأمر: 

“ا�ضحنوا الأ�ضلحة اإىل الأمام اإىل احلربة!” اأعاد الرقيب البحري 
اأوامره، وو�ضلت ال�ضفوف الأوىل اأمام الباب. اأر�ضلت املقاومة 

الذي  بالند  يد  املرة اخرتقت ر�ضا�ضة  اأخرى، ويف هذه  حمولة 

كان يلوح ب�ضيفه. �ضقط ال�ضيف. رفعه بيده الي�رشى وهو ينه�س: 

لبا�شت  وراءه  ارمتى  ت�ضاوؤون!”  كما  النار  اأطلقوا  الأمام،  “اإىل 
وا�ضتلم ق�ضمه من اجلند وهو يكرر: “هيا ابنائي، ال�ضجعان، اإىل 

الأمام! اإىل احلربة!” قادهم حتت قبو الباب التي اجتازها جريًا. 

اخرتقت  فجاأة:  توقف  اجلمارك،  جدار  حتت  ممر  بفتح  لكن، 

بالقرب  الي�رشى وخرجت  ترقوته  للتو ر�ضا�ضة �ضدره، حمطمة 

من عموده الفقري؛ مل ي�ضتطع ال�رشاخ؛ اأدمي فمه لكّنه احتفظ 

مبوقعه ووا�ضل حتّمل امل�ضوؤولية يف مقدمة رجاله.
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اأطلقت املجموعة الأوىل النار على كل مركز اجلمارك تقريبًا، 

اإذ اأن الناجني منه هربوا اأو اختبوؤوا وراء اأكيا�س ال�ضعري املكّد�ضة 

يف الطريق. يف اأعلى املنحدر، اأف�ضح ر�ضق النار الطريق ونفذت 

الكتيبة اإىل داخل الدار البي�ضاء، وهرعت اإىل احلربة ومل تتوقف 

بعد كل قفزة من 50 مرتاً فقط اإل من اأجل وابل جديد من اإطالق 

النار. هرع العرب اإىل ال�ضالح واأطلق اجلنود القادمون من املنطقة 

البنايات.  بزوايا  واختبوؤوا  بنادقهم  ر�ضقات  باندفاع  املح�ضنة 

اجتاحت احلملة كل �ضيء يف طريقها. ظل اجلنود فوق احل�ضون 

بال�ضوارع  يلعلع  الر�ضا�س  كان  جوانبنا.  على  النار  يطلقون 

دكاكني.  فتحات  اأو  منازل  نوافذ  من  اأجزاء  ويف  املجاورة 

لمب  ال�ضيد  ببيت  لمني  مولي  مو�ضعها  التي  املخافر  حاولت 

ب�رشعة  املطلق  النريان  وابل  فّرق  املمر.  �ضّد  وبال�ضجن   )Lamb(

اأر�ضًا  يقعوا  مل  من  املعار�ضني.  امللتقيات  اأو  ال�ضوارع  منافذ  يف 

هربوا من اأجل العودة عرب انعطاف وراء الطابور. كان البحارة 

البحري  العريف  تلقى  الأرتال مكتظة عن قرب.  حماطني واآخر 

تريي )Thiéry(، املكّلف بر�ضق البنادق الذي كان ي�ضري يف الوراء 

البحار  ذراع  تك�رشت  الفخذ.  يف  ر�ضا�ضة  الطبيب،  بجانب 

كي�شي )Guichet( بالقرب من العريف البحري  ال�ضيد  بّناء ال�ضفن 

املمر�س روزك الذي اخرتقت ر�ضا�ضة خرجه. فهم اجلرحى اأنه 

اإيقاف ال�ضري. ا�ضتند ال�ضيد تريي على الدكتور بروين،  ل ميكنهم 

وا�ضتند كي�شي على املمر�س روزك ووا�ضلوا ال�ضري مب�ضقة تاركني 

وراءهم �رش�رشاً من الدم. اقرتب املغاربة اأكرث. راأينا املاّلح ال�رشاعي 

مايار )Maillard(، الذي كان موجوداً مع البحارين الن�ضافني ال�ضغار 

بال�ضف ما قبل الأخري وهو يلتفت، ي�رشخ: “لكن، دكتور اإنهم 

كلهم على ا�ضتعداد!” توقف الطابور من اأجل حترير ملتقى طريق 
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بوا�ضطة وابل من النريان. ا�ضتغللناه من اأجل اأن يكون وجهًا لوجه 

مع املهاجمني. �ضدد البحار الن�ضاف ال�ضيد لو كار )Le Gars( نحو 

الأبواب. مل  عتبات  كانوا ميرون على  الذين  قربًا  الأكرث  العرب 

بندقية خا�ضة برجال  النار لأنه كان يحمل  اإطالق  مايار  ي�ضتطع 

ع ب�رشبات عقب  القن�ضلية، وبالتايل مل يتو�ضل بخرطو�س، ف�رشُ

 )Dufaix( بندقية من حوله. ا�ضتطاع باقي البحارين الن�ضافني ديفي

يف  م�ضد�ضاتهم  ي�ضحنوا  اأن   ،)Gazel( وكازيل   )le Bris( بري  ولو 

الطريق، لأنه عند النزول من ال�ضفينة، مل يزودوا باخلرطو�س، نقوا 

املكان؛ من كان يف الوراء هرب وجنح يف البتعاد عن العدو مبا 

يكفي ملوا�ضلة متابعة الأغلبية مع انخفا�س وترية اجلرحى.

يف املقدمة ا�ضتمر بالند يف امل�ضي ُقدمًا. �ضدد الرجال املهتاجون 

كل  نحو  الغا�ضبة  وبهمتهم  غزارة  والأكرث  الدقيقة  بقذائفهم 

من  بالقرب  الطريق،  طول  على  اأمامهم.  موجودين  كانوا  من 

قن�ضلية ال�ضويد، قامت احلربات بتم�ضيط اأحياء الفقراء والأكواخ 

الق�ضبية. يف اآخر منعطف، طلب بالند من ال�ضيد �لز�كوري م�ضرياً 

ب�ضيفه اإىل اأ�ضجار القن�ضلية: “هل هو هذا؟ -نعم ميينا اأمامك.” 

�ضاروا حينها اأمام القن�ضلية حيث يوجد خمفر مكون من 35 جنديًا 

تابعني للمخزن، ان�ضاف اإليهم متع�ضبو امل�ضجد املجاور. �رشخ 

فيهم ال�ضيد �لز�كوري بالعربية: “ابتعدوا، ابتعدوا!” اندلع �رشاع 

ق�ضري؛ توا�ضل اإطالق النريان؛ ذبح جنود ومتا�ضك اآخرون، هرب 

الناجون تاركني املكان فارغًا، من على �ضطح القن�ضلية تالحقت 

مغلقًا.  ظل  الباب  لكن  ال�ضوارع.  يف  يراد  ما  قدر  على  نريان 

امل�ضاريع.  على  ب�ضدة  ال�رشب  مع  افتحوا.”  “افتحوا،  �رشخنا: 

كان املدافعون املتجمعون بال�ضطح، حول كو�شم، م�ضغولني كثرياً 
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باإطالق النار اإذ مل يكونوا يفكرون �ضوى يف املدخل الذي اأقيم 

عليه مرتا�س بوا�ضطة بيانو ال�ضيد مالبريتي. واأخرياً اأجابت اأ�ضوات 

فرن�ضية، اأزلنا الأثاث القن�ضلي ونفذ البحارة اإىل احلديقة.

من  خلفيًا  موقفًا  الرجال  اتخذ  دخل،  �آخرمن  هو  بالند  كان 

ممّره من كل جانب، وبروؤيتهم �ضرتته البي�ضاء حممّرة بيده املدماة، 

�رشخوا: “يحيى املالزم!” فهموا اأنه بدونه، مل يكن مب�ضتطاعهم 

الدخول اإىل الدار البي�ضاء ول الو�ضول اإليها يف نهاية املطاف. مل 

ي�ضتطع لبا�شت )Labaste( التحمل اأكرث. ا�ضطجع منهكًا، خمتنقًا 

النظرة  وبتلك  قلقتني  بعينني  بروين  الدكتور  نحو  ملتفتًا  بالدم، 

ال�ضامتة امل�ضتفهمة التي تعني الكثري من الأ�ضياء لدى من اأح�ضوا 

باملوت.

متّدد تريي جاراً �ضاقه وكي�شي م�ضنداً ذراعه هو الآخر، �ضاحبني 

البحري  العريف  م�ضاعدي  الطبيب  نقل  النزيف.  ا�ضتد  ما  كل 

املمر�س اإىل الطابق ال�ضفلي على اليمني، يف غرفة الطعام املزينة 

اأواين  مع  تتناوب  والتي  النحا�ضية،  والألواح  العربية  بالأقوا�س 

قّدم  وخ�رشاء.  زرقاء  انعكا�ضات  مع  بفا�س  م�ضنوعة  فخارية 

حلالة  املخ�ض�ضة  الدوائية  واملوارد  املتفاين  دعمه  مريل  الدكتور 

الطوارئ مب�ضتو�ضف الأهايل.

ودون  ممتد،  عمل  اأجل  من  تدابري  اتخاذ  حينها  ينبغي  كان 

كانوا  من  كل  العرب.  النار  اإطالق  هّيج  لقد  دقيقة.  اأي  ت�ضييع 

واملنازل  وال�ضاحات  الطرقات  اإىل  هرعوا  ناريًا  �ضالحًا  ميلكون 

وامل�ضجد املجاور للقن�ضلية، وكانوا يطلقون النار على احليطان، 

ويف احلديقة، وعلى ال�ضطح، وعلى اأي مظهر لل�ضكل الإن�ضاين 



77

حيث بدا. من �ضومعة م�ضجد البا�ضا كان املغاربة ي�رشفون على 

اأبهاء القن�ضلية واأمطروها بالر�ضا�س. كان قد اأُ�ضدر اأمر للبحارة 

اإىل ب�ضع دقائق من  اأغلبهم يف حاجة  املنزل. كان  اإىل  بالدخول 

اأجل ا�ضتعادة توازنهم. يف تلك اللحظة حيث كان الدفاع ينتظم، 

حدث هجوم يف مكان جد �ضيق ومزدحم، جد خطر. من اأجل 

الإ�ضارة  رفع  قد  كو�شم  كان  القن�ضلية  على  الأهايل  تركيز  جتنب 

املتفق عليها مع كاليلي: “اق�ضفوا املدينة العربية!” ترّنح العلم دون 

اأن تتخذ كاليلي قرار التحرك. فعلى منت ال�ضفينة اأراد القائد ترك 

الوقت للفرقة الع�ضكرية للو�ضول اإىل القن�ضلية، وف�ضاًل عن ذلك 

اإىل  قادتها  التي  للقوارب  املرعبة  الو�ضعية  عرب  النتباه  حتويل  مت 

الرب �رشكة الإنزال.. يف اللحظة التي اختفى فيها رتل اجلنود حتت 

باب امليناء ظلت القوارب متقطعة ال�ضبل على ال�ضط الرملي، مع 

عدد قلقل من العمال واملالزم الثاين ل�ضفينة دو �شيزيو. 

يطلقون  الأ�ضوار  فتحات  وراء  املحميني  القايد  جُنود  كان 

ناراً تتغذى على ال�ضفن. كان الر�ضا�س ُيفرقع يف املاء، انهارت 

الذراع اليمنى املخرتقة لل�ضائق امل�ضاعد ر�فريي، ثم �ضائق الزورق 

مل  امله�ضم.  الأي�رش  مرفقه  �ضقط  الذي  لورو،  ال�رشيع  البخاري 

يكن ل�ضفينة دو �شيزيو �ضوى بع�س الرجال معفيني من الأ�ضغال. 

اأجل  من  بطونهم  بلغ  املاء  اإىل  ال�رشاعيني  ماّلحوها  دخل  عندما 

ملم   37 ذي  ال�ضغري  املدفع  و�ضّدد  اأ�ضار  تطفو،  املراكب  جعل 

ملركب اخلدمة. �رشبت واحدة من قذائفه الباب، اأْخلى الآخرون 

كان  امليناء،  على  امل�رشفة  نة،  املُح�ضّ املنطقة  اأعلى  من  ال�ضاطئ. 

املغاربة يحاولون قْذف ِقطعهم القدمية وتْعبئتها بقنابل من حجر 

اأو من حديد خام. اأطلقوا النريان دون حتديد نقطة الو�ضول. رّد 
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دو�شيزيو على الهجوم بفعالية، ووا�ضل وحافظ على القيادة اإىل 

الزورق احلربي.  بوا�ضطة  القوارب  التمكن من جر  يتم  اأن  غاية 

وجرحاه  كاماًل  ال�ضغري  اأ�ضطوله  رفقة  البتعاد  من  متكن  هكذا 

وعماله الذين اأنقذهم. لحقه الر�ضا�س اإىل احلافة حيث اخرتق 

ك�ضافًا �ضوئيًا.

كاليلي.  ج�رش  من  العودة  لهذه  املفاجئة  التحولت  تتبع  مت 

التفكري يف  بنزهة ع�ضكرية، وحينها، مت  يتعلق  الأمر  اأن  واعُتقد 

الرب. عادت  الأبد على  اإىل  الذين بقي كثريون منهم رمبا  الرفاق 

القوارب. مّت رْفع اجلرحى الذين فقدوا الكثري من دمائهم. دّوى 

ق�ضف نريان الر�ضق اأو لعلعة ر�ضا�س البنادق التي كانت ُت�ضمع 

بتمّيز يف هدوء ال�ضباح باأمل. اأبلغ القائد �أوليفيي اأن اإ�ضارة الق�ضف 

ترى. كان منقب�س القلب وهو يت�ضاءل عن ما يجري وراء الأ�ضوار 

وماذا وقع جلي�ضه ال�ضغري داخل دروب مدينة يبلغ عدد �ضكانها 

لكن  الأخري.  الرمق  عند  اإل  قرار  اتخاذ  يرد  مل  ن�ضمة،  األف   30

القن�ضلية اأحّلت: “لقد و�ضلت الفرقة الع�ضكرية، اق�ضفوا املدينة 

العربية.” بعد ب�ضع دقائق من التفكري، �ضعر القائد، رغم تردده، 

باأنه مقيد. لقد كان املخرج الوحيد الذي تبّقى له لتحويل جهود 

اإىل  الأمر  اأ�ضدر  حمايته.  ينبغي  ما  واإنقاذ  منازلهم  اإىل  املعتدين 

النار على  بر�جني، باإطالق  الثاين لل�ضفينة  �ضابط املدفع، واملالزم 

الت�ضويب نحو  البارز الذي ق�ضف قواربنا، ثم بعد ذلك  الربيّج 

الع�ضابات  واإيقاف  للقن�ضليات  اإزعاجًا  الأكرث  العربية  املنازل 

التي كانت حتاول الت�ضلل من البادية اإىل املدينة. َفِهم كل ال�ضباط 

امللقون  البحارة  خال�س  رمبا  �ضيكون  اأنه  بال�ضفينة  بقوا  الذين 

خدمة  يف  نف�ضه  واحد  كل  و�ضع  عفوي  ب�ضكل  الأر�س.  على 
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امليكانيكي  تكلف  الإنزال.  �رشية  مدفعيي  حمل  وحّلوا  املدفعية 

بالقذائف؛  وبتمويلها  احلمولة  مب�ضاعد  بارو  ال�ضيد  الرئي�س، 

ال�ضاري  من�ضة  اإىل  �أرنو  ال�ضيد  الآخر  الرئي�س  امليكانيكي  �ضعد 

ليقّيم اإطالق النار وكتابة الإ�ضارات؛ �ضار املالزم الثاين ليج رقيبًا 

القوارب  جرحى  لوري  ال�ضيد  املفو�س  �ضّمد  النار،  اإطالق  يف 

وطلب طبيٌب اإ�ضباين جمّند يف ما بعد الزوال �ضمادات، فلم يجد 

�ضيئًا لأخذه. تكّلف دو�شيزيو بالأخبار وتكلف ال�ضابط امل�ضاعد، 

ال�ضيد �شا�شبول، باحتياطات اإطالق النار داخل ال�ضفينة.

هّدمت القذائف الأوىل املدفع الذي كان قد ق�ضف الزوارق، 

من  بالقرب  الواقعة  والأماكن  الطرق  على  ذلك  بعد  لت�ضقط 

تتاأّخر الأ�ضوار املخرتقة، وحتطيم  القن�ضليات واأبواب املدينة. مل 

القذائف، وتهدم ال�ضطوح، واإطالق ال�ضظايا يف خلق تاأثري جمد: 
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الّر�ضا�س،  �ضفري  اأ�ضبح  للقن�ضلية.  املجاورة  الأماكن  اأفرغت 

على  طولها  على  �ضقوطها  اأحدثه  الذي  اخلافت  وال�ضجيج 

الأ�ضوار وامل�ضاريع، اأكرث بعدا. تنّف�س البّحارة ال�ضعداء بال�ضعور 

�ضوت  على  بالتعرف  ت�ضّلوا  ال�ضفينة،  مبدافع  م�ضاندون  باأّنهم 

اإنه دور  املرة،  )Baptistine(! هذه  بابتي�شتني  اإنه  “ُخْذ،  كل �رشبة: 

يف  ال�ضّلم،  على  ملط  خلط  مكّد�ضني  كانوا   ”!  )Jeannie( جيني 

الأروقة يف ُغرف الطابق الأول وُمرمتني يف الظالم لأن ال�ضباك 

من  بنادق  طلقات  ي�ضمعون  يجري،  ما  يعرفون  ل  مغلقًا،  كان 

كل مكان اأو طلقات نارية ُم�ضمة لالآذان، كانت الأ�رش املحتمية 

مل  حراك،  بال  الن�ضاء  بع�س  انطرحت  للذعر.  �ضحية  بالقن�ضلية 

تكن تتوفرن على القوة لإف�ضاح الطريق. اأخريات كن مهتاجات 

اأّننا  “اأتعتقدون فعاًل  اأو ي�ضكني عند مرور �ضابط �ضف:  ي�ضاألن 

ن�ضتطيع ال�ضمود؟” اأريد اأن اأعرف جيداً- لكن نعم، ل تخ�ضني 

اأين هم؟  والعرب  اإلهي!  يا  نعمل-  دعننا  هادئات،  ابقني  �ضيئًا، 

وقيل اأم�س فوق دومانتيان، تطلبون مّنا التما�ضك: كان ي�ضتحق اأن 

توؤكدوا لنا اأّنه ل يوجد اأي خطر لكي ت�ضعونا يف و�ضعية مماثلة!”

عربت امراأة ن�ضيطة وثابتة العزم، ذات �ضعر اأبي�س، عن تفانيها 

وخدماتها للجميع. التقاها الداخلون الأوائل اإىل القن�ضلية بالبهو، 

وامل�ضّد�س يف يدها، ثم يف املنزل الذي احتله البحارة، لقد قالت 

للدكتور بروين: “اإىل ماذا حتتاج بالن�ضبة جلرحاك؟ للماء ال�ضاخن، 

القن�ضل.  نائب  والدة  ميكري،  ال�ضيدة  اإنها  للقهوة؟”  لل�ضاي، 

واأبدى ابنها ال�ضغري ابن اخلم�ضة ع�رشة ربيعًا نف�س احلما�س.

الحتياطيني.  بالبحارة  مليئًا  ال�ضطح  اإىل  املوؤدي  ال�ضلم  كان 

بالدرابزين،  حمتمني  ال�ضطح،  على  منبطحني  الآخرون  وكان 



81

حيث  الأماكن  كل  نحو  دقيقة،  لكنها  بطيئة،  قذفات  يوجهون 

كو�شم،  كان  باملركز  خل�ضم.  �ضغري  دخان  خروج  روؤية  ميكنهم 

اإل  الر�ضا�س  يطلقوا  واأل  ذخريتهم  يف  القت�ضاد  منهم  يطلب 

بدراية، من وقت لآخر، كان دوي قذائف كاليلي مير فوق الروؤو�س 

“اإىل  �ضاخرة.  يثري مزحات  باب مراك�س كان  ي�ضقط نحو  لكي 

الأعلى، ا�ضعدي اإىل ال�ضماء! من يحب كثرياً، يعاقب جيداً!”

اأقام الدكتور بروين بالطابق ال�ضفلي م�ضت�ضفى ميدانيًا وو�ضع 

غرفة  اليمني،  على  املوجودة  الطعام  غرفة  �ضارت  اجلرحى.  به 

قاعة  الي�ضار  على  املوجود  القن�ضل  مكتب  واأ�ضبح  للت�ضميد، 

ا�ضرتاحة. كان لبا�شت وتريي وكي�شي ممّددين فوق اأفر�ضة واأرائك 

والدابرين.  املورفني  تاأثري  بهدوء حتت  متكئني  مبطنة  كرا�ضي  اأو 

مد يف اآخر الأمر وكان يحمل يده باإ�ضارب دون  كان بالند قد �ضُ

اأن يتوقف عن الذهاب واملجيء. باحلديقة لزم ق�ضم من البحارة 

ما  كان  الذي  املدخل  امل�ضت�ضارية،  من  بالقرب  املحتمني،  فقط 

يزال مو�ضداً بالبيانو.

****

اإىل  ال�ضطح  من  فجاأة  الإ�ضارة  متت  و�لربع  �ل�شابعة  �ل�شاعة  يف 

اأن واحداً من الأهايل يحمل ر�ضالة ويحّرك بجنون ما ي�ضبه راية 

بي�ضاء. متت مواربة الباب وقّدم املندوب كلمة من قن�ضل اإجنلرتا 

ال�ضيد  عليه  ورد  ع�ضكرية،  هدنة  يطلب  لمني  مولي  اإن  قائاًل 

ميكري اأن مولي لمني والقايد �شي بوبكر ينبغي اأن يح�رشا �ضخ�ضيًا 

امل�ضت�ضارية،  اإىل  معًا  اأُدخال  �ضاعة  ربع  بْعد  بالقن�ضلية.  للت�ضاور 

وهي قاعة �ضغرية، خالية من الأثاث، موؤثثة مبائدة كبرية وبع�س 
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الكرا�ضي، ا�ضرتخى مولي لمني على اأريكة، كان وجهه متحلاًل. 

الوجه، وجهه  منتفخ  �ضنة،  �ضتني  العمر  يبلغ من  لقد كان رجال 

مثل خبز الزجنبيل، وله حلية قليلة ال�ضعر، بدا متعبًا ومري�ضًا. كان 

�ضحية لذعر كان ل ُيجيد اإخفاءه. كان العرق يت�ضبب من على 

جبينه، واتخذ خداه لونًا �ضاربًا اإىل اخل�رشة. كان القايد �شي بوبكر 

منت�ضبًا على ي�ضاره ي�ضعى اإىل التظاهر باجلراأة وكان يبدو اأ�ضا�ضًا 

خائفًا على نف�ضه. كانت وجنتاه املحمرتان ورديتي اللون، لكن 

لآخر  وقت  من  ي�ضحبه  لل�ضدر  تدريجي  تراجع  يف  بدا  القلق 

اأحيانًا  تلتفت  نظراتنا وكانت  تتهرب من  نظراته  بجهد. كانت 

باأن  لمني  مولي  التم�س  مفاجاأة.  ينتظر  اأنه  لو  كما  الباب  نحو 

نتوقف عن ق�ضف املدينة، لكن اأن نوا�ضل ق�ضف البادية من اأجل 

ثمانية  بوا�ضطة  املوافقة  متت  والنهب.  الدخول  من  القبائل  منع 

�رشوط:

1 - ُتوجه ر�ضالة با�ضم املخزن ت�ضتنكر عدوان ال�ضباح املقرتف 

من قَبل جنود القايد؛

اأ�ضلحة حرب  اإر�ضال  مع  بهم،  املوثوق  �ضالح غري  نزع   -  2

وذخرية؛

3 - غلق اأبواب املدينة املوؤدية اإىل البادية؛

4 - اإيقاف اإطالق النار على القن�ضلية؛

وعلى  الرتل  على  النار  اأطلقوا  الذين  الأفراد  توقيف   -  5

القن�ضلية، وت�ضليم املّتهمني مكّبلني، واإجراء حتقيق حول الأوامر 

التي اأعطيت والروؤ�ضاء امل�ضوؤولني؛

6 - ا�ضتعادة الأمن لالأوربيني؛
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7 - و�ضع �رشطة حازمة واإق�ضاء الرجال اخلطرين اأو امل�ضكوك 

فيهم؛

بناء على  اأن يظل حتت ت�رشفنا  ينبغي  القايد الذي  - مراقبة   8

طلبه والذي كان مولي ل مني م�ضوؤول عنه.

الّتفاق  مّت  الفور..  على  النار  اإطالق  اإيقاف  يتم  اأن  ينبغي 

ال�رشوط.  باقي  ا�ضتيفاء  اأجل  من  الزوال  بْعد  الرابعة  غاية  اإىل 

ر�ضالة  فوراً  لنا  �ضتكون  اأنه  واأعلن  �ضيء.  مولي لمني بكل  وعد 

باأننا هوجمنا من قَبل  يعرتف فيها ر�ضميًا، كما فعل �ضفويًا هنا، 

اأجلها  ومن  بعمق  لها  تاأ�ضف  فاجعة  اأوامره،  رغم  القايد  جنود 

يف  موّجهة  كانت  نظراته  اأن  ومبا  لإر�ضائنا.  ا�ضتعداد  على  كان 

بالدماء،  كبري  ب�ضكل  ملطخة  كانت  التي  بالند  �ضرتة  اإىل  الغالب 

انتهى بتقدمي اأ�ضفه لإ�ضابته. اتفقنا على اإر�ضال �رشوط الهدنة اإىل 

القائد �أوليفيي من اأجل املوافقة عليها. ثم بعد ذلك مل يعد ال�ضيخ 

فوق  رفعوه  الذين  خدمه  اأذرع  اإىل  وركن  �ضيء  اأي  على  قادراً 

بغلته، وقاده موكب حا�ضيته القليل وهو يجري نحو دار املخزن. 

احل�ضنة  النوايا  كانت  لالأ�ضف  التا�ضعة.  اإىل  ت�ضري  ال�ضاعة  كانت 

لل�ضلطات املغربية منهكة. اندفع البدويون باملئات نحو املدينة من 

كل اجلهات. فيما اأ�ضعل بع�ضهم خراطي�ضهم ب�ضواحي القن�ضلية 

من اأجل حْب�ضنا. واجتاح الآخرون احلوانيت والبيوت وطالبوا 

بفديات، ونهبوا و�رشقوا ثم حملوا بطريقة ممنهجة الأ�ضياء والنا�س 

مربوطني مع جحو�س.

حتّمل املالح يف اأول الأمر كل ويالت النهب.

****
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يف �ل�شابعة وع�رشين دقيقة اأ�رشنا من القن�ضلية اإىل كاليلي “اأوقفوا 

القبائل،  �ضّنته  الذي  ال�ضامل  الجتياح  اأمام  النار!” لكن  اإطالق 

كان ينبغي الرد يف العا�رشة و20 دقيقة حتت طائلة تعري�س الدفاع 

للخطر.

كان القائد �أوليفيي، بعد هجوم ال�ضباح، قد اأ�ضار من دو �شايال: 

“تعالوا على الفور اإىل الدار البي�ضاء، زيدوا يف ال�رشعة، اجعلوا 
هيئة الإنزال على اأهبة النزول اإىل الرب.” ل ميكن التفكري يف ال�ضري 

مرة اأخرى يف طريق امليناء، لأن الباب كان قد اأعيد اإغالقه ثانية 

يف وجه رتل كاليلي واملرور عرب الدروب ال�ضغرية املكوعة، على 

طول البيوت املليئة بالعرب، مل يكن �ضالكًا. كان ينبغي العودة اإىل 

م�رشوع النزول عرب اخلليج ال�ضغري ل�شيدي بليوط، وت�ضّلق حائط 

ال�ضور على م�ضتوى جمموعة بيوت قن�ضلية الربتغال. كانت النوافذ 

على  مبا�رشة  تطل  عر�ضًا  املراقبة  ال�ضهلة  اخل�رشاء  امل�ضاريع  ذات 

ال�ضاطئ وت�رشف على ال�ضور. كان يكفي اإزالة ال�ضبابيك وربط 

كو�شم رفقة ق�ضم من اجلنود والبحارين  �ضالليم باحلبال. تكلف 

بروين.  الدكتور  رافقه  هذه.  الدخول  بطريق  ال�ضغار  الن�ضافني 

بعد اأن مت اإخالء الطريق وال�ضاحة املجاورة للقن�ضلية عرْب طلقات 

نارية، و�ضلنا اإىل قن�ضلية الربتغال. بينما ثّبت كو�شم رجاله على 

ال�ضطح، كان الن�ضافون ال�ضغار يزيلون القطع وهاجموا ال�ضبابيك 

اأمام اأعني الدكتور. كانت ال�ضبابيك جد متينة وكان العمل يتقدم 

ببطء، ومت �ضغل احلائط بعد ذلك حيث مت تثبيت �ضالمل حبال نازلة 

اأربعة نوافذ مهياأة، حني  ال�ضاطئ، لكن مل تكن هناك �ضوى  اإىل 

اأر�ضت دو �شايال على املرفاأ يف احلادية ع�رشة و25 دقيقة.



85

انطلقت هذه الطرادة فجاأة من تولون يوم فاحت غ�ضت، كانت 

يف البداية قد و�ضلت اإىل وهران حيث تلّقت الأمر بالذهاب اإىل 

م�ضيق جبل طارق من اأجل اأن تربط كاليلي بالتلغراف الال�ضلكي 

اأخبار جديدة عنها.  اأي  كاليلي التي مل نكن نتوفر على  بطنجة، 

كاليلي،  مع  م�ضاء  ال�ضاد�ضة  4 غ�ضت يف  يوم  التوا�ضل  مّت  اأن  بعد 

كّلفها  الفرن�ضية.  البعثة  من  بطلب  بطنجة  اللتحاق  ينبغي  كان 

 ،)Mangin( مانكان  الكتيبة  قائد  بنقل  �أولري حينها  �لكونت دو�شان 

الذهاب  ثم  كاليلي،  منت  على  املغربية،  الفرن�ضية  ال�رشطة  قائد 

منت�ضف  يف  باخلطر.  اجلديدة  الإنذارات  ب�ضبب  مازكان  اإىل 

الليل، انطلقت دو �شايال جمدداً. ويف اخلام�ضة �ضباحًا، ا�ضتعادت 

الت�ضال مع كاليلي التي اأعلنت عن مهمتها، ثم على اإثر الدعوة 

ال�رشيعة للقائد �أوليفيي، اأ�رشعت باأق�ضى �رشعة.

مالزم  اإىل  ُعهدت  التي  الإنزال،  هياأة  كانت  و�ضولها،  عند 

ال�ضفينة بريكا�س دي بوتي تو�ر )Bergasse de Petit- Thouars(، جاهزة 

للنزول اإىل الرب، وكان حقل رمي قطعها مك�ضوفًا، كانت زوارقها 

مهياأة للنزول اإىل البحر؛ كان الطاقم، مبركز القتال، ينتظر حلظة 

افتتاح اإطالق النار. حتت اأمر القائد �أوليفيي الذي جعلته اأقدميته 

للمرفاأ، اأر�ضى القائد بنوا )Benoit( �ضفينته نحو الغرب كي  قائداً 

يحارب البادية بالأماكن القريبة من املدينة. كان القن�ضل قد اأ�ضار 

بالفعل يف احلادية ع�رشة و45 دقيقة: “ بدت منطقة جتمع الفر�ضان 

هي الب�ضاتني اخل�رشاء الواقعة باجلنوب. اأتريد دو �شايال التموقع من 

اأجل تفجري ذلك املكان؟ �ضتكون ا�ضتعدادات يف الوقت املنا�ضب 

من اأجل تاأمني الإركاب. يف اأي وقت �ضيكون ذلك؟ اأر�ضلوا اأكرب 

عدد ممكن من اخلرطو�س واملدافع وامل�ضد�ضات واملدافع الر�ضا�ضة 
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والكالليب وال�ضالليم من اأجل ت�ضهيل الت�ضلق. وليذهب ال�ضيد 

كو�شم �ضحبة فرقة ع�ضكرية ل�ضتقبال النازلني من ال�ضفينة بال�ضور 

الربتغايل. اأطلقوا النار ب�ضكل م�ضتعجل على �شيدي بليوط وعلى 

النار  يطلقون  الذين  امل�ضجرة  الأر�س  خلف  املرت�ضدين  النا�س 

نحونا.”

****

يف �لثانية ع�رشة و28 دقيقة اأر�ضلت دو �شايال اأوىل طلقات نريان 

املدفع التي �رشبت الأماكن املحيطة ب�ضاطئ �شيدي بليوط. يف الثانية 

ع�رشة و45 دقيقة اأ�ضارت كاليلي: “تنزل هيئة النزول من دو �شايال 

اإىل  دو �شيزيو  ال�ضيد  اأف�ضل ر�ضو قدمها  الرب.”املوؤ�رشات على  اإىل 

ال�ضيد دي بوتي تو�ر )Du Petit-Thouars(، جمع هذا الأخري املالزمني 

امل�ضاعدين لل�ضفينة املوجودين حتت اإمرته، ال�ضيدين كيارد بان�شيل 

وحدد   .)Bernard de Teyssier( تي�شيي  دو  وبرنار   )Gaillard-Bancel(

الإجراءات التالية؛ يجر القارب البخاري زورق النجاة والقارب 

اإعطاء الإ�ضارة، حتاط  ال�ضاطئ. بعد  600 مرت من  اأو   500 اإىل غاية 

القوارب اخل�ضبية مبجاديفها وت�ضطف من كل جهة على جانبي 

قارب بخاري، ثم تطلق النار من مدفع 37 ملم، ويف نف�س الوقت 

على املالجئ املختلفة والب�ضاتني واحلواجز اإلخ التي تاأوي العدو؛ 

مبجرد ما يتم اإخالء ال�ضاطئ، ي�ضغل القارب الأقل �ضْحبًا للمياه 

املجاديف وينزل ال�ضيد كايار بان�شيل اإىل الرب يف اأقرب وقت ممكن 

ال�ضفن  النزول من  تاأمني  اأجل  ُرفقة ن�ضف ق�ضم من اجلنود، من 

الكبرية.

 يف الطريق، توقفت القوراب حلظة كي ت�ضمح للرائد مانكان 
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من  للتو  عنّي  حيث  كاليلي،  من  حربي  زورق  يف  و�ضل  الذي 

ِقبل القائد �أوليفي كقائد اأعلى للقوات النازلة، باأن يعرُب على منت 

الزورق البخاري. يف اللحظة التي �ضيتم فيها اإ�ضقاط املقطورات، 

التي انطلقت من ب�ضاتني  البنادق الأوىل  متحو القوارب طلقات 

دو بوتي تو�ر بتنفيذ اخلطة  ال�ضيد  اأمر  �شيدي بليوط وور�س امليناء. 

املتفق عليها وترد املدافع ذات 37 ملم على الر�ضا�ضات املغربية 

الذي  كاليلي  ق�ضم  عّزز  ال�ضفن.  املاء حول حواف  فجرت  التي 

يراأ�ضه ال�ضيد كو�شم من �ضطح القن�ضلية الربتغالية حركة دو �شايال. 

حرثت املدافع ال�ضغرية يف مقدمة قوارب اخلط ال�ضاحلي، ُفت�ضت 

حواجز ال�ضبار، ومت اجتياز جدران اأماكن م�ضورة، و�رشع العرب 

املختبئون وراء هذه املالجئ يف الفرار.

ارمتى ال�ضيد كايار بان�شيل ون�ضف ق�ضمه باملاء مبجرد ما مل�ضت 

اجلون  على  ي�رشف  رمليًا  كثيبًا  احتلوا  القعر.  قاربهم  عار�ضة 

مت  بينما  املجاورة،  الب�ضاتني  على  الر�ضق  نريان  تتوجه  من حيث 

الإنزال الكامل. حتت اأوامر ال�ضيد دو بوتي تو�ر وال�ضيد دو تي�شيي، 

قفزت �رشية دو �شايال بن�ضاط اإىل الرب، واأر�ضلت بع�س الر�ضقات اإىل 

الربتغال الذي ت�ضلقته.  اإىل حائط قن�ضلية  البادية وو�ضلت جريا 

متت العملية بر�ضاقة دون ت�ضجيل اأي خ�ضائر. كان دفاع القن�ضلية 

 .180 اإىل  الفرن�ضيني  البحارة  عدد  لي�ضل  رجل   110 ب  معززاً 

اإ�ضبانيًا  وخلف دو �شايال، و�ضل املالزم الثاين لل�ضفينة و12 بحاراً 

والذي  الكناري  من  القادم  باز�ن  دو  �ألفارو  امل�ضلح  الزورق  من 

ال�ضفينة  هذه  قائد  كان  �ضباحًا.  العا�رشة  يف  كاليلي  قرب  اأر�ضى 

بتقدمي  يبخل  مل  الذي  الفرن�ضي  القائد  اإىل  و�ضوله  منذ  ذهب 

الزورق  ِقَبل  من  املقاد  الإ�ضباين  القارب  ر�ضا  املتفانية.  امل�ضاعدة 

الع�ضكرية،  وفرقتها  �شايال  دو  قارب  بجانب  لـكاليلي،  احلربي 
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واجتاز اجلدار عرب �ضّلم، و�ضل يف الواحدة والن�ضف اإىل حديقة 

قن�ضلية فرن�ضا.

بتعيني الرائد �ضابط ركن مانكان قائداً اأعلى للبحارة النازلني، 

كان القائد �أوليفيي قد اأحلق به املالزم الثاين لل�ضفينة بالند، الذي مل 

يكن، ب�ضبب جرحه، قادرا على الحتفاظ بالفعل بقيادة كتيبته. 

تبعه املالزم الثاين كو�شم. يف الواقع �ضار مالزم ال�ضفينة دو بوتي 

توار م�ضاعداً اأول للرائد مانكان مع البقاء على راأ�س كتيبته. مبراكمة 

الع�ضكرية  الفرقة  كانت  والتي  املهام  لهذه  تو�ر  بوتي  دو  ال�ضيد 

حرا�ضتها  منحته  والتي  املدفعية  تت�ضمن  وكانت  اأهمية  اأكرثها 

�ضلطة طبيعية على رفاقه، اأ�ضبح الذراع الأمين للقائد مانكان الذي 

كان يعي�س معه ليل نهار.

مانكان  القائد  مهمة  كانت  امل�ضاعدة،  هذه  من  الرغم  على 

ج�ضيمة جداً. كان عليه اأن يتفق مع القن�ضل على كل الإجراءات 

كل  اإدارة  يتوىّل  وكان  الأجنبية،  واجلاليات  املدينة  تهم  التي 

الع�ضكرية  الفرقة  قائد  بني  العالقات  مثل  الع�ضكرية،  العمليات 

الإ�ضبانية وال�ضلطات الأهلية التي كان عليه اأن ي�ضتعملها اأح�ضن 

يف حالت الدفاع. كانت الأتعاب تتزايد عليه يف كل حلظة تبعًا 

لتزايد عدد الالجئني. من ح�ضن احلظ، اأن مانكان اأحلق املميزات 

الع�ضكرية مبواهب كونه م�ضتعربًا. كان يعرف كيف ي�ضيف اإىل 

مروؤو�ضيه. �رشعت  ي�ضتميل كل  يجعله  ال�ضخ�ضي  التعاطف  هذا 

دو  ال�ضفينة  مالزم  لحظ  العمل.  يف  الفور  على  �شايال  دو  كتيبة 

بوتي تو�ر على الفور اأهمية احل�ضول على اجلون ال�ضغري من حيث 

املدفعية. طلب  نق�س يف  هناك  كان  البحر.  مع  الت�ضالت  تتم 

ملم.   65 حجم  من  مدفعني  ير�ضل  اأن  بنوا  الفركاطة  قبطان  من 
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القارب،  من  ملم   37 ذات  املدافع  من  واحد  �ضحب  على  عمل 

الفور  على  املهياأ  املدفع  حا�ضن  على  فوراً،  متموقعًا  كان  الذي 

على �ضطح القن�ضلية الربتغالية من اأجل ت�ضطيب البادية وال�ضاطئ. 

يف تلك الأثناء، نّفذ نوتيو قوارب دو �شايال حتت اأوامر الأ�ضغال 

املوجهة اإىل جعل الإنزال واإفراغ احلمولة اأقل خطورة ما اأمكن. 

بالرغم من التموج وال�ضخور احلادة يف الأ�ضفل واإطالق النار، 

والأ�ضياء  املدفعية  ذخرية  و�ضع  ذلك،  ُبعيد  ال�ضفن،  ا�ضتطاعت 

ال�رشورية. نقلها بحارة القوارب باأذرعهم اإىل غاية حائط مبنى 

قن�ضلية الربتغال حيث رفعه رفقاءهم، و�ضل مدفعان من 65 ملم 

قبل امل�ضاء اإىل القن�ضلية.

كان حتت ت�رشف القائد مانكان 200 بحري، من �ضمنهم 180 

منها.  حي  ول  املدينة  اأبواب  مالزمة  ي�ضتطيع  يكن  مل  فرن�ضي؛ 

مفاجاآت.  من  حتمله  مبا  �ضوارع  بحرب  يتعلق  الأمر  كان  لقد 

وكان احلل الوحيد العملي والكايف هو احتالل ثالث جمموعات 

وبني  بينها  الت�ضالت  ب�ضمان  عنها  والدفاع  للجوء  بيوت 

البحر. كانت املجموعة الأوىل مكونة من القن�ضليات املتال�ضقة 

لفرن�ضا وال�ضويد والنم�ضا وهنغاريا والوليات املتحدة الأمريكية 

والربتغال، مع املنازل املحيطة املوؤدية اإىل �ضاطئ �شيدي بليوط التي 

كانت ت�ضمح بربط الت�ضال مع املرفاأ. احتوت املجموعة الثانية 

كثري  كان  حيث  املجاورة  الفنادق  وبع�س  اإ�ضبانيا  قن�ضلية  على 

من الإ�ضبانيني لجئني. وت�ضكلت املجموعة الثالثة من قن�ضليتي 

اإجنلرتا واليونان مع املنازل املجاورة التي كانت قد ا�ضتقبلت بع�س 

الأ�رش واملحميني الربيطانيني. يف الوقت احلايل بخ�ضو�س العالقة 

بينها، فقد متت تغطية جزء املدينة الذي كان ي�ضم اأغلب املنازل 

التي ي�ضغلها الأوربيون.
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مت التفاق على تلك اخلطة، اأر�ضل الرائد مانكان، حوايل ال�ضاعة 

الثانية، البحارة الإ�ضبانيني ل�ضفينة باز�ن حلماية قن�ضليتهم. قادمهم 

املالزم الثاين لل�ضفينة كو�شم على راأ�س جمموعة من اجلند مكونة 

من 20 رام من كاليلي ورفقة ال�ضيد نوفيل كمر�ضد. عانت املجموعة 

من اإطالق نار حاد على مقربة من الأبناك التي �ضن عليها العرب 

هجوما �رش�ضا. و�ضلت املجموعة دون ت�ضجيل اأي خ�ضائر. عند 

العودة، ذهبت نف�س جمموعة كو�شم مع قن�ضل اإجنلرتا، ال�ضيد مادن 

)Madden(، من اأجل تقدمي احلماية لقن�ضليته. كان هذا الأخري يف 

و�ضعيات دفاع غري مواتية جداً من جراء ال�ضتباك داخل البنايات 

امل�رشفة  ال�ضطوح  غاية  اإىل  مباأمن  ي�ضريون  املقتحمون  حيث كان 

ال�ضيد  َقِبل  لأخرى.  �ضاعة  من  يتزايد  اخلطر  كان  املو�ضع.  على 

نواة  الذين �ضاروا  دو �شايال  دوتي�شيي وبحارة  الثاين  املالزَم  مادن 

مركز املداومة. بع�س نوتيي الإ�ضارة الذين كانوا نازلني بقن�ضليتي 

الأذرع  اإ�ضارات  عرب  ات�ضال،  على  جعلوهمم  واإجنلرتا،  اإ�ضبانيا 

وبوا�ضطة فنار الليل، مع قن�ضلية فرن�ضا التي كانت وحدها مكلفة 

كو�شم  العودة وجد  عند  باملرفاأ.  املوجودة  ال�ضفن  مع  بالتوا�ضل 

ع�ضابة من ال�ضاويني كانت قد ن�ضبت خيامها و�ضط ال�ضارع من 

�ضّتتها باحلربة.  اأجل احتالل احلي وجمع الأ�ضياء امل�رشوقة، لقد 

هي  وال�ضويد  وفرن�ضا  والنم�ضا  الربتغال  بيوت  جمموعة  كانت 

مركز الدفاع واأبقت على العالقات مع البحر، كانت يف حاجة 

باأن تكون م�ضغولة بقوة. كان املالزم الثاين كايالر بان�شيل رفقة 27 

بحاراً من دو �شايال ومدفع 37 مكلفًا بحماية اجلناح الأي�رش مبالزمة 

قن�ضلية الربتغال والبنايات التابعة لها. من هناك �ضمن اأمن جون 

�شيدي بليوط من الطرف ومن �ضور املدينة وال�ضاطئ حيث كانت 

ال�ضفن را�ضية.
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كانت قن�ضلية النم�ضا، املتموقعة بني قن�ضلية الربتغال والبنايات 

التابعة لها، حتظى باأهمية الربط ومل يكن ممكنا مهاجمتها اإل من 

جهة واحدة. كان قن�ضل اأملانيا واملواطنون الأملان لجئني هناك. 

مت و�ضع حر�س مكون من 7 بحارة من دو �شايال. اأما بالن�ضبة لدار 

اأق�ضامها  با�ضتثناء  �شايال  دو  اأن  املبداأ  من حيث  تقرر  فقد  فرن�ضا، 

كل  مرة  كاليلي  مع  بالتناوب  �ضتحر�ضها  دائم،  ب�ضكل  املنف�ضلة 

اأجل  من  كاحتياط  الأخرى  الع�ضكرية  الفرقة  يومني. وو�ضعت 

التي  هي  �شايال  فدو  خمتلفة.  واأ�ضغال  والتوا�ضل  املخارج  خدمة 

اإىل غاية منت�ضف نهار  5 و6 )غ�ضت(  ليلة  تولت احلرا�ضة خالل 

اليوم املوايل.

بال مدفعية ال�ضفن والتي كانت قد اأقيمت للتو على الرب، رمبا 

توقع  ينبغي  كان  تخفيفها،  اأجل  من  متنا�ضبة.  غري  املهمة  كانت 

معلومات  على  احل�ضول  على  بناء  العدو،  وخمططات  هجمات 

القائد مانكان الذي تزود بها عرب خليفة مولي لمني، �شي عالل بن 

عبو، وهو موظف ذكي وودود وكان قد عرفه موؤخرا يف خدمة 

بطنجة. جرى �شي عالل نحو القن�ضلية وكان �ضعيداً بالإ�ضارة اإىل 

ودماثة خلق  التفات  بح�ضن  واخلا�ضة  بها  احتفظ  التي  الذكرى 

القائد، اأبلغه ما كان يتوفر عليه من معلومات عن القبائل ونواياها، 

ك�ضف عن ال�ضيق الذي ل حول ول قوة له ملولي لمني وخماوفه 

الوجهاء  النهب واأن يعامل بعنف مثل كل  اأن يكون �ضحية  من 

الأغنياء، م�ضلمني وغري م�ضلمني، وعن رغبته يف اأن يكون حمميًا 

اأن  واأخرياً  و�ضعه،  مع  املتالئمة  اخلدمات  بتاأدية  كتائبنا  ِقَبل  من 

�شي  عرّب  كاليلي؛  اإىل  يلجاأ  واأن  لل�ضاويني  عنه  متخّلى  يكون  ل 

بنّي  العر�س.  ُقبل  القائد.  قرب  بالبقاء  ال�ضخ�ضي  اأمله  عالل عن 
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لالأوربيني والعرب اأن �ضلطة املخزن بّررت تدخلنا وكانت تعمل 

بالتن�ضيق معنا �ضد العنا�رش املثرية للفنت. ُكّلف �شي عالل بطماأنة 

مولي لمني وليوؤكد له باأننا لن نخل بالدفاع عنه وبالن�ضبة لكل 

ال�ضلطان،  ل�ضلطة  اأعيننا  اأنه ممثل يف  مبا  من طلبوا حمايتنا، لكن 

املدينة واإذا  اإخالء  اإل يف حالة  دو �شايال  ن�ضت�ضيفه على منت  فلن 

يتم  اأن  املالئم  النهاية. كان من  اإىل مغادرتها يف  ا�ضطررنا نحن 

احلر�س على اأمنه، خ�ضو�ضًا خالل الليل.

القبائل تعول على اغتنام فر�ضة  مت تهييء هجوم عام. كانت 

الظالم وتعب يوم من املعارك من اأجل رمي الأوربيني بالبحر باأي 

ثمن. كانت القبائل تعتقد اأنها بف�ضل الدروب املظلمة �ضت�ضل اإىل 

اأي حال،  الفركاطة، على  ُترى واأن مدافع  اأن  القن�ضليات دون 

الالزمة  اخلطوات  اتخاذ  مّت  بلوغها.  ول  متييزها  ل  ت�ضتطيع  لن 

قبل حلول ال�ضفق من اأن اأجل دحرها. ُنقلت الذخرية ومّت و�ضع 

مدفعي 65 ملم بالرب�س ب�ضاحة القن�ضلية. واُتخذ قرار بقطع كل 

الت�ضالت بني جمموعة بيوت الدفاع يف ال�ضابعة م�ضاء، من اأجل 

جتنب اأي �ضوء فهم، فلن تكون هناك دوريات معتادة. �ضتكون 

الإ�ضارة  �ضتخدم  والتجمع،  النظام  كلمة  هي  “فرن�ضا”  كلمة 

القنا�س  �ضقط  من�ضبه  اإىل  طريقه  يف  اخلروج.  حالة  يف  التعرف 

امل�ضاعد جوردي )Jourdy( من دو �شايال رفقة جزء من حائط �ضطح 

قن�ضلية الربتغال وُك�رشت �ضاقاه. مّت ا�ضطحابه وقد خرجت العظام 

من اجللد فوق كاحليه. على الرغم من �ضدة الق�ضف، مل ت�ضّجل 

من  واحد  اأُ�ضيب  ال�ضباح.  منذ  البحارة  لدى  جديدة  جروح 

مري�شيي، وهو جندي �ضابق، وفنان غنائي،  املتطوعني هو ال�ضيد 

الفور،  ّمد على  �ضُ بندقيته على وجهه.  تلقى ر�ضا�ضة حطمت 
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كانت  خطرة،  جد  جوردي  حالة  كانت  موقعه،  ا�ضتعادة  واأراد 

اأن يتم ذلك  بروين  تتطلب تدخاًل يف وقت وجيز. قرر الدكتور 

يف الليل، مبا يف ذلك قطع ذراع البحار كي�شي من كاليلي. ُقل�س 

الع�ضو بالقطران بطلقة نار قذفت عن قرب، ل ميكن اأن يحتفظ 

بها دون خماطر. طلب الدكتور من القائد �أوليفيي اأن ير�ضل رفيقه، 

الطبيب الرائد من دو �شايال الذي �ضيحمل معه العدة الالزمة. يف 

الدرجة  من  �ضفينة  )Forbin(، وهي  فوربان  اللحظة و�ضلت  تلك 

 حيث كانت 
)10(

ا�ضتدعاوؤها من جزر الأزور املرفاأ مت  اإىل  الثالثة، 

دو �شايال يف التا�ضعة �ضباحًا، عرب  اإخبارها من ِقبل  فيه مهمة. مت 

التلغراف الال�ضلكي، وكانت م�ضتعجلة لل�ضري اإىل املدفع.

دقيقة.  اخلام�ضة و45  كاليلي يف  من  مرت   400 ُبعد  على  اأر�ضت 

ب�ضبب الوقت املتقدم وب�ضبب الأخبار اخلطرية القادمة من مازكان 

اإنزال �رشية  �أوليفيي  القائد  اأرجاأ  حيث كان الأوربيون يف خطر، 

الإنزال اإىل الرب واأ�ضدر اأمراً لل�ضفينة بالتوجه لق�ضاء الليل �ضمال 

غرب املدينة، بهذه الطريقة، فنريان مدفعه �ضتتقاطع مع نريان دو 

�شايال ويطوقا الدار البي�ضاء بحزام حمائي. �ضتكون دفة الق�ضف 

م�ضمونة عرب �ضوء الك�ضافات.

مبوقعهم  ال�ضابعة،  منذ  يوجدون،  البحارة  كان  الرب،  على 

للحرا�ضة. اأعطيت التعليمات يف حالة الطوارئ. لقد مّت الك�ضف 

كان  الق�ضف.  اأجل  من  للنواحي  البارزة  والنقط  امل�ضافات  عن 

الربتغال،  الذاتي يف  احلكم  منطقتي  اإحدى  )Açores( هي  الأزور  - جزر   10
وهي عبارة عن اأرخبيل يتاألف من ت�ضعة جزر بركانية يف �ضمال املحيط الأطل�ضي 

على بعد 1360 كم )850 ميل( اإىل الغرب من الرب الرئي�ضي جلمهورية الربتغال.

]املرتجم[ 
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اجلميع يف متام اليقظة، م�ضتعداً للقاء العدو الذي �ضمعت �ضجته 

الوقت  يف  الهدوء.  فرتات  خالل  مراك�س  باب  يف  امل�ضطربة 

املحدد، امتدت اأ�ضعة �ضوء الك�ضافات على البادية، فجاأة لحت 

للعيان من الظالم ع�ضابات ال�ضاوية وهي تتوجه نحو املدينة.

و�ضط  انفجرت  �رشارات  �ضفن  ثالث  واأطلقت  املدفع  دّوى 

املجموعة العربية. يا له من تنوع يف امل�ضاهد والنفعالت قّدمته 

حينها دورية بالقن�ضلية خالل اجلزء الأول من تلك الليلة اجلميلة 

من �ضهر غ�ضت! يف احلديقة، بالكاد ما تبّينا اأ�ضجار الدفلى املزهرة 

حيث كان البحارة م�ضطجعني حتتها على �ضبيل الحتياط. كانت 

داخل  ملفوفة  بجانبها،  مو�ضوعة  ملم   65 مدفع  قطع  معدات 

كانت  التي  البنادق  طلقات  من  الرغم  على  ال�ضمراء.  اأغلفتها 

ت�ضق  كانت  التي  القذائف  ودوي  ال�ضارع  حائط  وراء  تتبادل 

الي�ضار  على  ال�ضفلي،  بالطابق  ي�ضخرون.  املدفعيون  كان  اجلو، 

بالكاد  ي�ضيئها  وا�ضعة  غرفة  يف  القن�ضل  مبكتب  الدخول،  عند 

نائمًا، جد �ضاحب، على   )Labste( لبا�شت م�ضباح �ضغري، كان 

ء على عجل، كان حماطًا بو�ضادات برزت عليها لفافات 
ّ
�رشير ُهي

ال�ضمادات املحمّرة بالدم اجلاف. بف�ضل املورفني والإركوتني، 

كان نومه عميقًا وكان تنّف�ضه منتظمًا. كان بالند يف اجلهة الأخرى، 

باأكمله على كر�ضي طويل. كان  اإ�ضارب، ممدداً مغطى  ويده يف 

مثل  بطنه،  نائمًا على  الفخذ،  م�ضتوى  ُجرحه على  بفعل  تريي، 

اجلثث التي �رشعها مرور الكتيبة يف ال�ضباح. على اليمني، بغرفة 

املفتوحة، كانت  النوافذ  املغلقني وذات  امل�رشاعني  الأكل، ذات 

كتلة  بلمعان  ت�ضيء  �ضخمة  م�ضابيح  كانت  قوية.  اإ�ضاءة  هناك 

خ�ضب  من  مائدة  على  ممّددين  عراة،  ن�ضف  الرجال  من  كبرية 
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بلوط كانت جتمع فيما م�ضى �ضيوف القن�ضل: ممر�ضون مرفوعو 

الأكمام، واأذرع عارية، واأيد خم�ضبة مبعقم البوطا�س، يتحركون 

املتحّلقني حول  )Averous( وبروين ومريل  �أفرو�س  الدكاترة  حول 

�ضيقان ت�ضيل دمًا. قدم الدكتور بيتي )Betti(، وهو طبيب اإيطايل، 

وال�ضدادات  الأدوات  يغرزون  اجلراحون  كان  فيما  الكلوفورم 

اخلزفية  وال�ضحون  الفا�ضية  الأطباق  كانت  اللحم.  يف  القطنية 

واملعقمة  الكرا�ضي  على  واملرتبة  احلائط  من  املنتزعة  القدمية، 

بالكحول كي ُتطّهر، مالآنة بالغاز وال�ضمادات واملحاليل.

املائدة  فوق  النقالون  �ضاقيه، حمل  برت  جوردي  اأن حتّمل  بعد 

ْلوا  �ضِ و�ضارت  ذراعه  ُحّطمت  الذي  كاليلي،  من  كي�شي  البحار 

ممزقًا اإىل غاية الكتف. كان على ال�ضاب ال�ضجاع، جنار الهياكل، 

التخّلي عن طاولة العمل وتقّبل ب�ضجاعة البرت قائاًل للدكتور الذي 

كان ي�ضجعه: “اأنا اأثق فيك. افعل ما تراه جيدا.” �رّش املن�ضار يف 

العظم وف�ضل ع�ضواً كان قد ابي�ّس وفرُت.

على درجات ال�ضلم، كان احلرا�س يراقبون. بالطابق الأول، يف 

غرفة �ضغرية غري مفرو�ضة، حرر ال�ضيد ميكري على عجل تقاريره 

القن�ضلية، وكان حماطًا بال�ضيد نوفيل وال�ضيد �لز�كوري. وبالقرب 

من ذلك، بالرواق وغرف ال�ضيد مالبريتي، كان الالجئون ممّددين 

ب�ضكل خمتلط؛ من حني لآخر، كانت بع�س الن�ضاء تُهنْب من النوم 

بفعل دوي املدافع اأو الكوابي�س. على ال�ضطح، كان البحارة، كما 

الذي  امل�ضهد  عن  خافت  ب�ضوت  يتحدثون  يرتب�ضون،  اأنهم  لو 

ي�رشفون عليه. من ال�ضفن كانت تنطلق القذائف امل�ضيئة وكانت 

الأبي�س  ال�ضعاع  داخل  تراءت  والبادية.  واملدينة  البحر  تدك 

�ضخمة  اأبواب  الأ�ضود،  العمق  يف  فجاأة،  الكا�ضفة،  لالأ�ضواء 



96

وجوانب من احليطان امل�ضّننة، وحواجز من ال�ضبار، وجمموعات 

بربان�س  للعرب  ع�ضكرية  وقوات  نخلة،  تعلوها  ال�ضجريات  من 

رمادية. بالكاد ما ُك�ضفت جماعة من املغاربة ومت تثبيتها بال�ضوء 

�ضقط  قذيفة:  لالآذان  م�ضم  ق�ضف  اأعلن  حتى  للعمى،  امل�ضبب 

قب�س من نار، هرب ذوو الربان�س و�ضط املنطقة املعتمة.

****

يف �حلادية ع�رشة ت�ضّخم امل�ضهد ب�ضكل ماأ�ضاوي. اأطلق النهابون 

النار على احلي اليهودي. اأر�ضل املالح الذي ا�ضتعل نحو ال�ضماء 

اأق�ضى املدينة،  اأنه يقع يف  حلقات من الدخان طويلة حممّرة؛ مبا 

من ح�ضن  النار.  على خلفية  البي�ضاء  منازلها  ما ظهرت  �رشعان 

الدخان  األقي  القن�ضلية؛  الرياح مل تكن تهب من جهة  اأن  احلظ 

بعمق  الكثرية  النار  امتدت  اخلارجي،  املبنى  نحو  اأخرى  مرة 

واأ�ضاءت ال�ضماء، ودّوت ورمت �رشارات، ومتددت على �ضكل 

�رشارات �ضديدة اأو كانت تتحطم على �ضكل تاج من النار حتت 

رحمة الهواء الذي كان ينع�س وينّقي الدار البي�ضاء.

راأينا يف منت�ضف الليل فجاأة �ضخبًا م�ضّمًا ملد �ضاعد قادم من 

هناك،  غاية  اإىل  املمتد  النار،  اإطالق  �ضار  ال�ضاطئ.  ومن  امليناء 

عنيفًا ومتقاربًا، كانت قن�ضلية ال�ضويد مطّوقة ب�ضفري الر�ضا�س. 

�ضار املغاربة بجانب الأ�ضوار وكانوا متقّدمني ُبغية ال�ضتيالء على 

قن�ضلية  بزاوية  ممتاز  وموقع  وا�ضع  بيت  وهي  ال�ضويد،  قن�ضلية 

من  اأطلق  �ضاغطًا.  اخلطر  �ضار  جزئيًا.  عليها  امل�رشفة  فرن�ضا 

�ضفارة  تو�ر  بوتي  دو  ال�ضيد  فرن�ضا،  بقن�ضلية  املراقبة  برج  اأعلى 

القائد  من  طلب  عام.  هجوم  من  الكل  حتذير  اأجل  من  الإنذار 
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مانكان اأن ير�ضله اإىل قن�ضلية ال�ضويد، كان يوجد مبركزها، الذي 

ب�ضبب  امل�ضاعدة.  وَطَلب  جرحى  وثالثة  ميت  �شايال،  دو  مونته 

الرائد  ف�ضل  الهجمة،  �ضنت  التي  القوات  وجهل  الهجوم  �ضدة 

انتظار هدنة بف�ضل الأ�ضواء الكا�ضفة التي قاطعت اأ�ضعة ال�ضوء، 

ُبعيد ذلك ُك�ضف العدو وُق�ضف بالبنادق واملدافع. اعت�ضم وراء 

حواجز اأو حيطان من اأجل املناو�ضة يف انتظار التمكن من اللوذ 

بالفرار دون اأن يك�ضفه �ضوء ال�ضفن.

كاليلي،  كو�شم وق�ضم من  ُيرد  ال�ضديد، مل  الأمر  حني مّر هذا 

لتعزيز  ذهبوا  ال�ضطح،  مغادرة  الليلة،  تلك  احتياط  من  بالرغم 

كانوا  الذين  ال�ضحايا،  وا�ضطحاب  ال�ضويد،  بقن�ضلية  احلرا�ضة 

كلهم من دو �شايال. يف البداية العريف البحري املدفعي بوردولو 

اأذنه  اخرتقت  بر�ضا�ضة  �ضاعته  من  املقتول   ،)Bourdoulous(

وخرجت من حمجر عينه املقابلة. حني و�ضلت جثته اإىل امل�ضت�ضفى 

امليداين يف �ضاعة ون�ضف، مل ت�ضمح العمليات والت�ضميدات، التي 

اأجريت له حتت �ضجيج الر�ضا�س على امل�ضاريع، بالن�ضغال بها 

فوراً. عمل الدكتور بروين على و�ضعه يف غرفة �ضغرية مال�ضقة 

لغرفة الأكل مت ا�ضتعمالها كمكتب.

ا�ضتيقظ ال�ضيد لوري وال�ضيد بريتي اللذين كانا نائمني بها، فجاأة 

وا�ضتجابا للواقع ب�ضبب �رشورة اأن يتخليا عن مكانهما جلثة. وبعد 

ذلك مت حمل املدفعي امل�ضاعد كيو، الذي اخرتق بطنه من جانب 

اأنع�س و�ضمد  يتاأمل.  اأنه لن  اأعلن ال�ضاب امل�ضكني  اإىل اآخر. للتو 

موؤقتًا، ومتدد بال �ضكوى. كان اجلريحان الآخران م�ضابني اإ�ضابة 

�شيفيليك  امل�ضاعد  املدفعي  البحري  العريف  كان  ما؛  قلياًل  بليغة 
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)Sevellec( قد تلّقى ر�ضا�ضة اخرتقت قدمه؛ وكان نوتي ال�رشاع 

ال�ضابط ديبوا )Dubois( قد تلّقى ر�ضا�ضة نفذت فوق عظم كتفه 

وخرجت من فوقه. عولج على الفور، عاد ديبوا يف ال�ضباح اإىل 

امليداين،  امل�ضت�ضفى  البقاء يف  �شفيليك طلب  لكن  �شايال،  دو  منت 

ف�ضاًل عن ذلك، كان نقله غاية يف ال�ضعوبة واخلطورة.
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الثالثاء 6 غ�ضت 1907م

يف  التجمعات  ت�ضتيت  الليل  طوال  ال�ضفن  نريان  وا�ضلت 

البادية التي كانت حتاول اأن تت�ضكل من جديد بالقرب من اأبواب 

املدينة. يف املدينة مبجرد ما متت روؤية الع�ضابات، من ال�ضطوح، 

نريان  انفجرت  بالقن�ضليات،  املحيطة  املنازل  طول  على  تت�ضلل 

ر�ضق. تراجع العدو على الفور، اختباأ وا�ضتمر يف الرتاجع. ا�ضتعل 

املالح اإىل ال�ضباح عرب هبات بح�ضب نزوة الهواء.

 



100

كان ج�ضم بوردوليو، ملفوفًا داخل كفن، ومغطى براية ثالثية 

الألوان ]اإ�ضارة اإىل العلم الفرن�ضي[، وحماطًا ب�ضيقان عالية لأ�ضجار 

يف  ممدداً  كان  احلمراء  الراعي  اإبرة  ونبتة  املزهرة  البي�ضاء  الدفلى 

من  الإعالن  مت  لأنه  الزوال،  بعد  ما  الذي حّدد يف  املاأمت  انتظار 

يف  القبائل  �ضت�ضنها  �ضخمة  هجوم  حماولة  عن  اأهلية  م�ضادر 

ال�ضباح. 

من  ابتداء  مانكان،  القايد  اأر�ضل  الهجوم،  هذا  من  احتياطًا 

اإىل  ا�ضطحب  كو�شم،  يراأ�ضه  كاليلي،  من  ق�ضمًا  �ضباحًا  اخلام�ضة 

لت  قن�ضلية فرن�ضا اأ�رشة اإجنليزية ت�ضكن بيت لمب وكانت قد ف�ضّ

بها خمفر  ب  ن�ضّ تفويدية،  اأ�ضابها بحمى  ب�ضبب مر�س  به  البقاء 

مكّون من اأربعة رجال. لكنه كان جد �ضعيف لكي يظل معزوًل، 

ومل يكن من احلكمة تفريق قوات غري كافية. كان الوقت قد حان 

كو�شم ورجاله كانوا قد ا�ضُتقبلوا على عتبة املنزل  باملنا�ضبة، لأن 

الطريق.  اأق�ضى  يف  اجلمارك  دكاكني  من  منطلقة  كثيفة  بنريان 

اأ�ضيب العريف البحري للمناورة، �شوكي )Choquer( من كاليلي، 

كو�شم  ُجرح  الأمين،  ثديه  اأ�ضفل  �ضدره  الر�ضا�س يف  من  بوابل 

يف اأ�ضبع قدمه. رد الق�ضم، ب�رشامة، بنريان ر�ضق من اأجل اإخالء 

اأعداد  اأمام  فّعال  ب�ضكل  العمل  ال�ضعب  من  كان  لكن  الطريق، 

غري مرئية وحمتمية، كما اأخرب كو�شم الأ�ضخا�س الذين يجب عليه 

م�ضكنهم.  مغادرة  اأجل  من  دقائق  خم�س  منحهم  اأنه  حمايتهم 

بدت املهلة ق�ضرية، خ�ضو�ضًا بالن�ضبة للن�ضاء؛ لكنهن اقتنعن فيما 

كو�شم، وهو  نباًل من  انتظارهن كان  اأن  بعد، عن طيب خاطر، 

جريح، حتت وقع الر�ضا�س، وافقن على املغادرة على الفور بدًل 

ال�ضابقة.  الليلة  التي ع�ضنها يف  ثانية الأهوال  اأن يجتزن مرة  من 
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مواهبها  منهن  واحدة  عر�ضت  و�ضليمات  اآمنات  و�ضلن  حني 

اأخت نائب  �شبيني،  اإنها الآن�ضة  كممّر�ضة حا�ضلة على �ضهادة. 

لمب.  مبنزل  التيفو�س  تعالج  كانت  التي  مبازكان  اإجنلرتا  قن�ضل 

كان هذا الأخري قد مت اإخالوؤه اإىل قن�ضلية الربتغال، على كل حال 

الفرن�ضي  امليداين  بامل�ضت�ضفى  بحما�س  �شبيني  الآن�ضة  ا�ضتقبلت 

الب�ضيطة  واأ�ضاليبها  التقنية  ومهارتها  الذكي  تفانيها  اأن  حيث 

والن�ضيطة جعلتها حتظى باعرتاف الكل ُبعيد ذلك.

كو�شم و�شوكي حتى انطلقا مع ق�ضمهما من  بالكاد ما �ضمد 

اأجل ا�ضتالم اأ�ضلحة وذخرية، كان مغلقًا عليها بدار املخزن اأو دار 

القائد  بتحذير  ال�ضخ�ضية،  خماوفه  لمني  مولي  يخف  مل  القايد. 

بالنهب  الوقوع. كان مهدداً  الو�ضيك  القبائل  من هجوم  مانكان 

يف�ضل  وكان  الأغنياء،  املدينة  �ضكان  كل  مثل  ال�ضاويني  ِقبل  من 

بني  املخزن  بدار  عليها  املغلق  والبنادق  اخلرطو�س  ي�ضقط  ل  اأن 

بندقية  ثالثني  نقل  مت  رحالت  ثالث  يف  امل�ضرتك.  العدو  اأيدي 

اخلرجات  من  واحدة  اخلرجة  تلك  كانت  خرطو�س.  و1400 

م�ضجد،  �ضومعة  عليه  ت�رشف  كانت  القائد  بيت  لأن  اخلطرية، 

فاأكرث.  اأكرث  دقيقًا  النار  اإطالق  اأ�ضبح  حيث  باملتع�ضبني،  ممتلئ 

كانت كل ال�ضطوح، امل�ضغولة ع�ضكريًا، ترّد على امل�ضجد. عمل 

ال�ضومعة،  فوق  �ضعار  خلق  على  خا�س  ب�ضكل  الإ�ضبان  ق�ضف 

لدرجة اأن الكثري من الر�ضا�س كان ي�ضقط باأكمله بالنواحي يف 

ال�ضوارع وال�ضاحات. كانت البيوت واحلوانيت املجاورة ممتلئة 

اأجل طماأنة  من  املنفذ  تقذف عرب  كانت  دين،  املرت�ضّ بال�ضاويني 

رباطة جاأ�س من كانوا ينهبون بالداخل. مت الرتحيب اأي�ضًا مب�ضاندة 

�ضفينة فوربان. 
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يف ال�شاد�شة و10 دقائق اأ�ضارت كاليلي اإىل تلك ال�ضفينة. “اأر�ضلوا 

الطعام  من  اأيام  ثالثة  مبوؤونة  معززة  اإنزالكم،  هياأة  ا�ضتطعتم  ما 

واحلد الأق�ضى من اخلرطو�س.” ردت فوربان: “نحن م�ضتعدون 

لل�ضري يف ال�ضاد�ضة والن�ضف، لقد اأطلقنا بع�س القذائف على عدد 

كبري من الفر�ضان املرتاكمني بجانب املنزل الأبي�س.” حلظات بعد 

يراأ�ضهم  44 بحاراً  �شيدي بليوط  فوربان بجون  اأنزلت �ضفينة  ذلك 

املالزم الثاين بريي )Berry(، ثم ذهبت ال�ضفينة لرت�ضي لياًل من اأجل 

اأن ت�رشب من مدفعها طريق مازكان حيث تتمركز ع�ضابات من 

ال�ضاوية.

د�فيد، من حيث  فوربان مبجرد و�ضولها فندق  اأفرغت �رشكة 

املناطق  تفتي�س  مت  اأن  بعد  ال�ضوق.  باب  غاية  اإىل  املدينة  تظهر 

بعد  وجاءت  الو�ضع،  حلرا�ضة  قنا�ضني  ثمانية  تركت  املجاورة، 

ذلك للتعاون مع مواقع الدفاع. كانت قبائل كثرية حتاول الهجوم 

على جمموعة البيوت الفرن�ضية الربتغالية، بع�ضها عرب باب �سيدي 

دو  ال�ضيد  مدفعية  ُكلفت  ال�ضوق.  اأبواب  عرب  والأخرى  بليوط، 

مت  �ضباحًا،  ال�ضاد�ضة  منذ  اجلهتني.  من  الهجوم  باإبعاد  تو�ر  بوتي 

اإربا�س واحد من مدافع 65 ملم على �ضطح قن�ضلية فرن�ضا. كان 

تثبيته �ضعبًا، ب�ضكل خا�س، وكان خطراً لأن املدفع مل يكن لديه 

جمال الرتداد ال�رشوري واأن ال�ضقف خ�ضع لردود فعل خطرة. 

وال�ضاق  العجالت  اإ�ضناد  فكرة  تو�ر  بوتي  دو  ال�ضيد  لدى  كانت 

الطابق  اإفراغ  مت  اأن  بعد  فارغة،  الن�ضف  ال�ضعري  اأكيا�س  على 

العديد  اأن  اإذ  ال�ضوق،  اإىل باب  ال�ضفلي، �ضّدد قذيفة غري مبا�رشة 

اأو  امل�ضّدد. يف �رشبتني  كانت حتجب  العالية جداً  ال�ضطوح  من 

وبت قذيفته: فتلقت جمموعة من الفر�ضان وامل�ضاة فجاأة  ثالثة، �ضُ

�ضظايًا احلديد قادمة من مكان غري مرئي.
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وجد التجّمع املرتقب للعرب نف�ضه يف غاية الرتباك. مبجرد 

توقف  بالقذائف.  اأمطرت  حتى  اجلنود،  من  ثلة  ظهرت  ما 

اإنه  الراجلون اأو اختبوؤوا حلظة، �ضبت اخليول فجّرت الفر�ضان. 

بالكاد ما متكنت جمموعات قليلة من الو�ضول اإىل املدينة.

كبرية  ب�ضهولة  يقرتبون  املغاربة  كان  بليوط،  �شيدي  جهة  من 

كايار  ال�ضيد  انتظر  الرملية لل�ضاطئ،  جداً، وان�ضلوا وراء الكثبان 

بان�شيل اأن يجدهم يف متناول اليد من اأجل �ضبط قذيفة مدفع 37 

ملم التي �ضتجربهم على الرتاجع نحو ال�ضاطئ، حيث �ضيكونون 

�ضحية ملدافع ال�ضفن. يف التا�ضعة جنحت ع�ضابة مكونة من 500 اإىل 

600 �ضاوي راجلني، م�ضحوبني بح�ضد من الفر�ضان يف التمركز 

مل  �ضامل.  بهجوم  القيام  حتاول  وكانت  املنحدرات  بع�س  وراء 

اأطلق  ملم.   37 مدفع  قذفات  اأمام  طويلة  مدة  اندفاعهم  ي�ضمد 

امل�ضاة �رشخات متوح�ضة، قاموا بدورة ببنادقهم، جمعوا بع�س 

الأموات اأو اجلرحى بينما وثب الفر�ضان فوق خيولهم املرعوبة 

اأن اأجري اإحكام  اأو تهاووا حتتها. �ضعفت الكتيبة وت�ضتت. ما 

رمي كاليلي ودو �شايال، حتى �ضاركت قذائف الر�ضا�س يف الأمر. 

برز تردد جمموعات. اأعاد املغاربة الكرة بقليل من احلما�س، ثم 

الأقل  الأ�ضخا�س  وهروب  واجلرحى  القتلى  ب�ضبب  ارتبكوا 

اإ�ضابات وغياب قواد على روؤو�ضهم، وانتهوا بالت�ضتت. �رشعان 

لهم  �ضي�ضمن  الذي  بليوط  �شيدي  م�ضجد  غاية  اإىل  و�ضلوا  ما 

النت�ضار على املتع�ضبني. كان غ�ضب الع�ضابات مع ذلك يتطلب 

مدة لتثبيطه. لقد تكونت مرة اأخرى يف الب�ضاتني اأو وراء الكثبان 

 300 بعد  على  توجد  كانت  حني  التوقف.  من  مدة  بعد  لتظهر 

وامل�ضوب جيداً  الدقيق  الق�ضف  رماها  القن�ضلية  400 مرت من  اأو 
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ال�ضفن.  مدافع  لحقتها  حيث  البوادي  يف  بان�شيل  كايالر  لل�ضيد 

بال  تهرول  خيول  بالهاربني،  الطرق  ُحرثت  الب�رش،  مدى  على 

فر�ضان، اأو قلبتهم بال حراك على ظهورهم اأو عملت على امل�ضي 

على الرغم من وجود ع�ضو حمطم اأو خناق مدمى. لقد �ضارت 

ّد  الهزمية �ضيئًا ف�ضيئًا عامة. يف نهاية ال�ضباح، كان الهجوم قد �ضُ

ب�ضكل نهائي.

اأراد القائد مانكان اأن ي�ضتفيد من مدفع ذي 65 ملم على �ضطح 

القايد  م�ضجد  �ضومعة  من  التخل�س  اأجل  من  فرن�ضا  قن�ضلية 

الذي �ضارت قذائفه جد دقيقة وكانت تهدد مبنع ات�ضالتنا عرب 

الإ�ضارات مع ال�ضفن. مل يكن يف م�ضتطاع بحار املغامرة براأ�ضه 

البداية،  يف  �ضغرية.  ر�ضقة  اإثارة  دون  القن�ضلية  درابزين  فوق 

علو  ب�ضبب  العدو  ا�ضتخفاف  بفعل  ت�ضيع  الر�ضا�ضات  كانت 

وكانت  العرب  دّربت  قد  القذائف  روؤية  كانت  الآن،  البنادق، 

ينقلون  كانوا  الذين  الإ�ضارة  نوتي  هناك �ضعوبات كبرية حلماية 

الر�ضائل، واقفني، يحركون الأيدي اأو العني على املنظار.

ومارتيني  ووين�شت�شرت  موزر،  بنادق  على  يتوفر  العدو  كان   

باإمكاننا  كان  بالكاد  موزر.  اأ�ضا�ضًا  ولكن  �سا�سبو،  بنادق  وبع�س 

اأن نرى من اأين جاءت الر�ضا�ضات التي كانت تقذف يف حمى 

�ضفريها  فقط  ن�ضمع  كنا  دخان.  بال  وبر�ضا�س  براق  بيا�س 

الغالب  يف  كانت  لقد  طولها.  على  ت�ضقط  حني  ا�ضطدامها  اأو 

منهكة بالر�ضا�س الداخلي واملجلوب على نيكل ف�ضي، بحيث 

اإنها كانت تنفتح يف جروح على �ضكل فطر. كان الرائد مانكان 

الذي كان على اتفاق مع القائد الأعلى �أوليفيي، قد قدم لوحدة 

املدفعية، على الرّب كما على ال�ضفن، اأوامر �ضكلية من اأجل جتّنب 
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امل�ضاجد ب�ضبب ح�ضا�ضيتها ولأّنها ميكن اأن تكون اأماكن للجوء 

بالن�ضبة لغري املحاربني. لكن يف احلالة احلالية بعد اأن مت ا�ضتدعاء 

مل  اإن  لمني،  مولي  اأنذر  الو�ضعية  هذه  ملعاينة  عبو  بن  عالل  �شي 

توقف ال�ضومعة اإطالق النار �ضيتم تفجريها. اأجاب عم ال�ضلطان، 

نظراً لعجزه وحالة الدفاع عن النف�س، كان يحق لنا اتخاذ الطرق 

ال�ضارمة: ت�ضع بع�س ال�رشبات ال�ضومعة يف حالة مثرية لل�ضفقة 

اأن  بها خوفًا من  اأبدا الختباء  ي�ضتطيعوا  لن  القنا�ضني  واأن  جداً 

تنهار على روؤو�ضهم. مت وقف اإطالق النار اإذن: كان يكفي فقط 

اإنذار امل�ضاجد بنموذج وكان �ضقف القن�ضلية �ضاهداً عرب حتطيم 

جلي كان يخ�ضى هو اأي�ضًا املدفعية.

وحينما مل يكن القائد �أوليفيي يعتقد باأنه مرخ�س له باأن ي�رشف 

منذ مدة طويلة دو �شايال عن مهمتها، وبالرغم من اخلدمات التي 

الظهر،  تغادر متجهة نحو مازكان عند  ال�ضفينة، جعلها  قدمتها 

مبقية فقط على �رشية الإركاب التي ل غنى عنها يف النزول من 

ال�ضفينة. عاد الدكتور �أفرو�س اإىل منت ال�ضفينة يف ال�ضباح، ب�ضبب 

ال�ضتعداد لالإبحار م�ضطحبًا معه اأدواته اجلراحية واجلريح ديبوا 

اآخرين،  اإجالء  امل�ضتحيل  من  كان  امل�ضي،  ي�ضتطيع  كان  الذي 

الطبيب  على  كان  بليوط،  �شيدي  جون  اإىل  القارب  ل�ضتعادة 

واملمر�ضني اأن يطلقوا النار على العرب املرت�ضدين وراء املراكب 

على  ر�ضا�ضة   )Etourneau( �إيتورنو  البحار  اأ�ضابت  اجلانحة. 

م�ضتوى فخذه اليمنى وهو يوجه املدفع ذي 37 ملم املتموقع يف 

مقدمة املركب.
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جزء  نقل  عن  التخلي  �شايال  دو  وانطالق  احلادث  هذا  اأجرب 

من اجلالية الإ�ضبانية اإىل املر�ضى. كان املالزم الثاين لل�ضفينة، قائد 

دو  ال�ضيد  للقاء  قد جاء  �ألفارو دوبا�شون،  �لدون  الع�ضكرية  الفرقة 

بوتي تو�ر يف اخلام�ضة م�ضاء وطلب منه تنظيم هذا النزول اجلماعي 

ُبغية اإخالء القن�ضلية الإ�ضبانية املزدحمة. عند وْعد ال�ضيد دو بوتي 

اأن  يخف  مل  حلفائنا،  اإر�ضاء  اأجل  من  اأمكنه  ما  يعمل  باأن  توار 

هذا الفعل بدا له غري قابل للتنفيذ، �ضواء ب�ضبب احلر�س ال�رشوري 

لها  يتعر�ضوا  اأن  التي ميكن  ال�ضاطئ واملخاطر  اإىل  النا�س  لقتياد 

على  احل�ضول  ا�ضتحالة  وب�ضبب  بالقوارب  الإركاب  خالل 

قوارب باأعداد كافية. كان اندها�ضه كبرياً، اإذن، من روؤيته و�ضول 

60 اإ�ضبانيًا يف ال�ضباح اإىل قن�ضلية فرن�ضا ي�ضاألون عن طرق للذهاب 

اإىل املرفاأ. كان ينبغي اأن يف�رش للنا�س امل�ضاكني اأن رغبتهم غري قابلة 

للتحقق: مبا اأن القن�ضلية كانت ممتلئة عن اآخرها: متت ا�ضت�ضافة 

املال�ضقة  املنازل  جمموع  اإىل  الباقي  اجلزء  ووجه  منهم،  جزء 

الغرف  بع�س  بان�شل  كايالر  ال�ضيد  انتزع  الربتغال حيث  لقن�ضلية 

من بحارته كي مينحها لهم.

ال�ضيق  ب�ضبب  للدفاع،  بالن�ضبة  �ضعبًا  التموين  م�ضكل  �ضار 

واحل�ضار وال�ضطرار لتغذية ح�ضد من الالجئني. كانت كاليلي، 

تهيئ  يتم  حيث  القن�ضلية  مبطبخ  احتفظت  قد  الأول،  ال�ضاغل 

طعام كل الفرقة الع�ضكرية. كانت غرفة �ضغرية م�ضودة بالدخان، 

يف  يدوي  بفرن  ومزودة  حاجز  بوا�ضطة  ق�ضمني  اإىل  مف�ضولة 

زاوية. يتم الدخول اإليها اإما عرب ال�ضاحة اأو عرب املكتب، حتولت 

اإىل م�ضتودع، حيث كان يرقد بوردولو رقدته الأخرية. كان تاجر 

التغيب  بوانو )Boinot(، الذي مل يكن ي�ضتطيع  ال�ضالح امل�ضتاأجر 
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نف�س  يف  يراقب  خراطي�س،  وتوزيع  الأ�ضلحة  مراقبة  ب�ضبب 

الوقت جتهيزات الطهي. كان البحارة الذين مل تكن لهم خدمة، 

ياأكلون يف املطبخ على مائدتني. الأوىل بجانب الفرن كان يراأ�ضها 

بنف�ضه حر�ضه  الذي كان قد عنّي  بق�ضم الحتياط  كو�شم، حماطة 

ال�رشيف. كان يجل�س كل واحد ع�ضوائيًا، دون اأن يثريه مكان ما. 

م�ضتطاعه  يكون يف  الباب حتى  قرب  زاوية  كو�شم وحده  انتبذ 

القيام ب�رشعة يف حالة طارئ. كان بالند والدكتور بروين قد جاءا، 

الذين  الرجال  و�ضط  وارمتيا  الوقت،  من  مت�ضع  لهما  كان  حني 

للنبالء  احلقيقية  الأخوة  كانت  مكانًا.  لهما  يرتكوا  كي  اندفعوا 

القليلة  وال�ضكاكني  الفر�ضاة  تبادلوا  الق�ضعة.  نف�س  حول  تبدو 

جداً وا�ضتخدموا نف�س القنينة. حني �ضدوا الرمق �رشعوا يف رواية 

الق�ضف من �ضطح ل�ضطح، املالحقات بالطرق،  اليوم،  اأحداث 

اإزالة الأكواخ باحلربة. كان املدفعي �ألكيي )Alquier( ي�رشح حيله 

من  املحراب  لحظ  حني  ال�ضومعة.  مغاربة  بخ�ضو�س  احلربية 

حيث تنطلق بع�س ال�رشبات الدقيقة، امتنع عن الّرد ملدة طويلة، 

يف بع�س الأحيان، كان يلوح بقبعة بحار على م�ضافة لإثارة مطلق 

النار دون الرد عليه. حمله هكذا على اأخذ الثقة واأن يظهر نف�ضه 

زيادة على ذلك. حني ُطمئن الآخر، كان مرئيًا مبا يكفي، اأحكمه 

ده. يف معظم الأحيان، ظلت بندقية  ورماه بالر�ضا�س كما تر�ضّ

العدو �ضامتة، اأفرغت كوة ال�ضور واأعلن �ألكيي: واحد اآخر! اإىل 

الرفاق املنبطحني قربه.

ال�ضغري  املطبخ  داخل  املوجودة  هذه  الطعام  جمموعة  كانت 

تنا�ضي كل  مت  يعمل، حيث  واحد  ُيرى كل  كان  امل�ضود، حيث 

مزاج جيد،  فرن�ضيني ذوي  �ضوى  يتبّق  مل  الختالفات، وحيث 
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مبهجة اأكرث مما كانت تاأكله. لقد كان تنظيم كاليلي ب�ضيطًا. وكان 

تنظيم دو�شايال اأي�ضًا ما يزال جد موؤقت، لأّن رجالها النازلني يف 

لبا�ضًا خفيفًا ما  يلب�ضون  ال�ضابق دون حقائب ظْهر وكانوا  اليوم 

بليوط،  �شيدي  �ضور  وتخطي  بال�ضاطئ  النزول  اأجل  من  اأمكن، 

كانوا حمرومني من املواعني ومن الأطباق ومن القدور بل حتى 

من  واحدة  لكن  طعامهم.  فيه  يح�رشوا  اأن  ميكنهم  حمّل  من 

بنف�ضك.”  اأمرك  “دبر  امليناء هي:  من  كثرياً  امللتم�ضة  البديهيات 

يف زاوية من ال�ضاحة، فوق نار مرجتلة، �ضار وعاء للغ�ضيل وعاء 

الفارغة كقدور  التعليب  ُعلب  ا�ضتعملت  �ضخمًا لطبخ احل�ضاء، 

وُجمعت بع�س اأواين ال�ضفيح ع�ضوائيًا من ال�ضوارع التي اأفرغها 

النهابون والتي زودتهم باأوان. بذلك عرفت جماعة املطبخ كيف 

تقدم ح�ض�ضًا من الطعام للمحاربني اجلائعني الذي انطلقوا جمدداً 

نحو مراكزهم.

وكايالر  تي�شيي  دو  ال�ضيدان  كان  والربتغال  اإجنلرتا  بقن�ضليتي 

قبل  من  اإ�ضارتهما  رهن  و�ضعت  التي  املواد  ا�ضتعمال  قد  بان�شل 

كان  امل�ضرتكة.  اجلراية  حماتهم  مع  اقت�ضموا  الذين  مالكيها 

مكتب  يف  عام  مقر  تو�ر  بوتي  دو  ال�ضفينة  ومالزم  مانكان  للرائد 

اأو  اإر�ضاليات من فرقة ع�ضكرية  اقت�رشا على تزويد  ال�ضت�ضارية: 

اأخرى. يف اأول م�ضاء بالع�ضاء، يف ال�ضاعة التا�ضعة وجدا نف�ضيهما 

الغذائية  املادة  تلك  التزويد وعلبة �ضغرية من  اأمام خبز  جمتمعني 

املحفوظة التي كان ي�ضميها البحارة، بال احرتام، “حلم القردة”. 

بالن�ضبة للالجئني امل�ضاكني كان العوز واملخاوف من كل �ضنف 

ما  كل  البحارة  عليهم  وّزع  بحما�س.  بوؤ�ضهم  اأخذ  من  مينعهم 

احليوانات،  بع�س  على  ا�ضتولت  قد  القن�ضلية  وكانت  اأمكنهم، 

اإنقاذ حياتهم بحرمان  لكن معظم الالجئني دفعوا ثمن احتمال 
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�ضديد. ال�ضباط الذين راأوا �ضيماءهم ال�ضاحبة خالل اأيام احل�ضار 

تلك والذين �ضهدوا على نقا�ضات الآباء على قطعة خبز من اأجل 

كان  لقد  اأحيانًا.  اعرتاهم  الذي  النفعال  اأبداً  ين�ضوا  مل  اأبنائهم، 

ال�ضيد دو بوتي تو�ر، الذي اأنيطت به هذه املهمة ال�ضعبة واملخيبة 

طلب  كما  يف�ضل  الداخلية،  اخلدمة  تفا�ضيل  كل  لت�ضوية  لالأمل 

يبد  مل  القائد  لكن  الزوال،  بعد  فيما  كتيبته  اإدارة خمارج  باإحلاح 

خدمات  من  نف�ضه  يحرم  اأن  اأجل  من  كبرية  باأهمية  فيهم  راأيه 

�ضابط خولت له رتبته ال�ضلطة على كل الفرقة الع�ضكرية. يف كل 

حلظة كان ا�ضتغال املراكز املقامة داخل املدينة يثري بع�س امل�ضاكل 

والقرارات. لقد كان يتعلق الأمر برجال، ب�ضباط �ضف، بر�ضائل 

لتبعث، باأ�ضياء مطلوبة من ال�ضفينة، باأخبار تقدم، مبعلومات تزود 

للرفاق الإ�ضبانيني، بذخائر لتوزع، وبوكالء قن�ضليني لال�ضتماع 

اإلخ. باخت�ضار دور رئي�س الأركان يف مكان حما�رش حيث تنق�س 

املوارد.

قبور  بجانب  باحلديقة،  خيامها  �ضاربة  الأ�رش  بع�س  كانت 

حيث  الإ�ضطبل  ُقرب  البقاء  اليهود  ل  ف�ضّ يوليوز.   30 �ضحايا 

يقت�ضمون  كانوا  �ضامرة  بهيمة  لآخر،  وقت  من  ذبح،  يتم  كان 

بقاياها. كان ق�ضم الحتياط مقيمًا قرب الباب. كانت اأمام نوافذ 

الر�ضمية تدور عن  ال�ضخ�ضيات  امليداين، جمموعة من  امل�ضت�ضفى 

طيب خاطر وهي ال�ضيد لوري وال�ضيد بريتي وال�ضيد فيليب، ظل 

�شي عالل بن عبو حتت �ضجرة ُقرب امل�ضت�ضارية حيث كان الرائد 

مانكان ي�ضتغل وي�ضتقبل بال توّقف.

يرفعون  الإ�ضارة  نوتيو  كان  املزدحم،  العامل  هذا  خ�ضم  يف 

الإ�ضارات، وقّدم روؤ�ضاء الفرقة الع�ضكرية تقارير عن خرجاتهم، 
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يجمعون  ال�ضف  �ضباط  وكان  �ضوؤونها  ت�ضلح  الأق�ضام  كانت 

عمالهم وكانوا يفت�ضون اأحزمة اخلرطو�س، كان رجال الأعمال 

الإلزامية ينادون بع�ضهم البع�س من اأجل اأن يتبادلوا امل�ضاعدات، 

وهم  �ضامتني  امل�ضاعدين  الن�ضافني  البحارين  بع�س  فقط  كان 

يحفرون قرب بوردولو.

التوا�ضل بني  الإبقاء على  الزوال يف  بعد  بداية ما  ا�ضتثمار  مت 

القن�ضليات مب�ضاعدة الدوريات. كل فرقة ع�ضكرية، وداخل كل 

فرقة ع�ضكرية، كان لكل ق�ضم دوره يف اخلروج والبحارة الذين 

اأو  تغيريات  اأي  اإن مل حتدث  بغرية  يراقبون  كانوا  يعرفونه  كانوا 

خطاأ. كان بالند قد ُخدع وكان قد ُعنّي من اأجل اإفراغ قن�ضلية 

بالفعل  �ضار  قد  كان  ق�ضم  عنها.  الدفاع  التي ل ميكن  الدامنارك 

قليل  بعدد  الفور  اإر�ضاله على  مت  الذي  الق�ضم  ال�ضباح، وهو  يف 

عادت  التي  املهمة  من  حرمانه  �ضبب  عن  لي�ضاألوه  الرجال  من 

اإليها با�ضتمرار، عندما اعتقد اأنه كان يت�رشف ب�ضكل جيد دائًما 

فيما يخ�س اإطالق النار واإ�ضابة الآخرين. مت ت�ضحيح الأمر على 

التي مت احل�ضول  للعدالة  لي�س  املندوبون منت�رشين،  الفور، وعاد 

عليها بقدر خيبة اأمل اأولئك الذين كانوا على و�ضك املغادرة.

بريي،  ال�ضفينة  يراأ�ضهم رائد  فوربان،  من  اأُر�ضل ثالثون بحاراً 

العالقة  الأوربية  الأ�رش  بع�س  عن  للبحث  مانكان  الرائد  ِقبل  من 

يف بيوتها. و�ضلوا يف الوقت املحدد من اأجل الإتيان بها �ضليمة 

اإيطالية  وثالثة  فرن�ضية  الأ�رش  تلك  من  واحدة  كانت  معافاة. 

باملجموعة  التحق  اليهودية،  الأ�رش  من  والعديد  اإ�ضبانية  وواحدة 

الذي  �حم�س،  بن  �لقادر  عبد  هو  فرن�ضا  لقن�ضلية  عربي  حار�س 

ا�ضتعريت  الفرن�ضية.  ل�ضداقاته  �ضحية  كان  اأو  اختفى  اأنه  اعتقد 
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قن�ضلية  اإفراغ  بعد  �شايال،  ودو  كاليلي  من  اأخرى  ع�ضكرية  فرقة 

قن�ضلية  كانت  عنها.  املتخّلى  القن�ضليات  تفقدت  الدامنارك، 

للر�ضا�س  اأثر  اأي  يالحظ  مل  �ضواحيها،  عك�س  �ضليمة؛  اأملانيا 

ح�ضانتها  على  احلفاظ  مت  لقد  للعنف.  اأثر  واأي  احليطان،  على 

�ضديداً،  ق�ضفًا  الأبناك  تلقت  ذلك  مقابل  يف  الدبلوما�ضية. 

وانتزعت  الدواليب  واأفرغت  الأثاث  وُحطم  الأبواب  ُخربت 

 60 على  الدولة حتتوي  لبنك  ُفكت خزانة حديدية  اجلارورات. 

األف ب�ضيطة ونقلت، لكن اخلزانة الأخرى �ضمدت. طبعت على 

اخلزانة احلديدية الكربى اأكرث من 300 ر�ضا�ضة واآثار ل حت�ضى من 

التحطيم اأو �رشبات ق�ضبان احلديد. حاولوا انتزاعه، واإ�رشام النار 

فيه، وحتطيمه بكل الطرق، لكنه ظل �ضامداً. 

جزء  واأُحرق  وُنهب  ُخرب  قد  اجلزائرية  ال�رشكة  اأثاث  كان 

جتاري،  ن�ضاط  اأكرب  تعرف  التي  املجاورة،  ال�ضوارع  يف  منه. 

كانت  اأر�ضًا.  ُرمي  اأو  حمتواها  حمل  الدكاكني.  اأبواب  خلعت 

ترى من الطريق العناية الدقيقة التي جرف بها ال�ضاويون احليطان 

حتى يكونوا واثقني باأن ل �ضيء ينفلت منهم، خ�ضو�ضًا املخابئ. 

�ضكلت  متنوعة  وبقايا  اأوراق  تراكم  الأر�س  على  يوجد  كان 

قمامة �ضميكة. مت ال�ضري فوق طبقة من الأ�ضياء املك�رشة وانتزعت 

خرقات من ال�ضقق املختلطة، و�ضط الكثري من الأ�ضياء املك�رّشة، 

جثث مغطاة بالذباب والأج�ضاد عارية كانت ت�ضبح يف الغالب 

يف الدم املتخرت، انتفخت ب�رشعة، و�ضارت ب�ضعة وذات رائحة 

كريهة. يبدو اأنها �ضتنفجر، ما دام اجللد منتفخًا، نّز كل ال�ضباط 

وكانوا ممتلئني بح�رشات مطنطنة. يا لها من م�ضاهد جرت الليلة 

بعد  القرويني  القبائل  متوح�ضو  جر  حني  احليطان،  بني  املا�ضية 
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كان  كعبيد!  ال�ضكان  بالقوة،  املنازل  ونهب  الن�ضاء  اغت�ضاب 

حمر�ضيهم  ا�ضت�ضافوا  حني  يندموا  اأن  البي�ضاء  الدار  �ضكان  على 

كو�شم  اأوامر  حتت  ثالثة  دورية  اأُر�ضلت  يوليوز!   30 يوم  �ضبيحة 

لإخالء البنايات امللحقة لل�رشكة املغربية التي ا�ضتهوت دكاكينها 

اأ�ضا�ضًا العرب. هو، عالوة على ذلك، موقع متميز، لأنه يتم من 

اإىل  املوؤدية  ال�ضوراع  اإىل  ممتدة  جد  بنظرة  ال�ضتمتاع  ال�ضطوح 

حيث  احلدائق،  على  املدينة،  من  ال�رشقي  اجلزء  على  القن�ضلية، 

تتكون جمدداً بال توقف املجموعات التي �ضّتتها املدفع.

من جهة قن�ضلية الربتغال، عمل كايالر بان�شيل، اأي�ضًا على تنقية 

قنا�ضني  ملجاأ  كانت  التي  باحلربة،  بليوط  �شيدي  م�ضجد  نواحي 

مغاربة مل يرتكوا اأي مهلة يف موقعه. مرة اأخرى كنا اأمام امل�ضكلة 

�شيدي بليوط الويل املبجل، الذي  ال�ضائكة للم�ضاجد. كانت قبة 

اعتربه بع�س الأهايل حامي الدار البي�ضاء؛ حمجًا ُيرتدد عليه كثرياً، 

ول �ضيما من قبل الن�ضاء. واحرتامًا للدين الإ�ضالمي، كان هناك 

تريّب من تخريب قبة واحد من الأولياء امل�ضهورين، من منطلق 

لكن  املهاجمني،  غري  النا�س  للجوء  كمكان  تركه  مت  اإن�ضاين 

ويحفظه  قربه،  يحر�س  الويل  اإن  تقول  اإ�ضاعة  رددوا  املتع�ضبني 

من التدني�س، واأن كل املدافعني عنه لي�س لهم ما يخ�ضونه وكانوا 

يجتذبون لأنف�ضهم احلماة ال�ضماويني، وتباهى ال�ضاويون، الذين 

كانوا قد لحظوا انتقالنا، بزيادة يف اجلراأة. ظهر بحار بالنواحي، 

وفوراً كان الر�ضا�س ين�ضح حوله. على املدى البعيد نفد ال�ضرب. 

باحلربة  املختبئني  القنا�ضني  حل�ضد  املكان  عني  اإىل  الذهاب  ومت 

اإليهم بطريقة اأخرى. كان من �ضي�ضل  والذين ل ميكن الو�ضول 

اإىل امل�ضتبه به اأول، واأحيانًا الرجال، الذين يت�ضارعون مع بع�ضهم 
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فهكذا  احلذر.  احتياطات  بع�س  اتخاذ  يتجنبون  قلياًل،  البع�س 

عظم  م�ضتوى  على  خفيفًا  جرحًا  بر�كو  �شايال  دو  بحار  جرح 

الكتف.

العريف  الع�ضكري  جنازة  هناك  كانت  ت�ضميده،  بعد  فوراً 

ال�ضويد.  بقن�ضلية  املا�ضية  الليلة  يف  املنقول  بوردولو  البحري 

الدكتور  اأمر  اإعداده،  اأو  نع�س  على  احل�ضول  من  نتمكن  مل 

مالبريتي.  ال�ضيد  من  م�ضتعار  ب�ضاط  بثوب  اجل�ضم  بتغطية  بروين 

واأنه  وخ�ضو�ضًا  الأر�س،  يف  للتعفن  القابل  غري  ال�ضوف،  كان 

التي  اجلثة  بنقل  وكليًا  ب�ضهولة  ي�ضمح  مبطهرات،  مر�ضو�س 

ال�ضيد  اأي وقت مت اختياره بعد ذلك. كان  اإىل الأر�س،  �ضتعهد 

يتم  واأن  ع�ضكري  باحتفال  الدفن  يتم  باأن  اأمر  قد  تو�ر  بوتي  دو 

الأب  هو  اإ�ضباين،  فران�ض�ضكاين  متتم  الإ�ضباين:  ال�ضابط  اإخبار 

�ألفاري�س )José de San Antonio Alvarez(، بع�س  �أنطونيو  جوزي �شان 

الأدعية وحمل بحارة دو �شايال رفيقهم اإىل غاية القرب الذي حفر 

يف زاوية من احلديقة، بجانب �ضحايا 30 يوليوز. وّجه له الرائد 

مانكان، و�ضابط اإ�ضباين، ونائب القن�ضل ال�ضيد ميكري وعمال دو 

الأوربيون ورجال فرق  �شايال، وال�ضباط احلا�رشون والالجئون 

ع�ضكرية احتياطية حتية اأخرية �ضامتة. وقام اإطالق نريان اندلعت 

من ال�ضطوح املجاورة مقام الت�ضفيق.

****

يف �لر�بعة و�لن�شف، كانت هناك عودة هجومية للعرب ولّدت 

حذراً �ضديداً، مت �ضحن املدافع ال�ضغرية والق�ضف املعزز من كل 

ال�ضيل  اأوقف  ال�ضفن،  مدافع  بقوة  امل�ضنودين  املتوفرين،  الرجال 
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اأنقا�س  عرب  باملدينة  �ضهاًل  مدخاًل  وجد  الذي  للقبائل  املجتاح 

املالح الداخنة. ارتاأى القائد مانكان بحذر زيادة املراكز يف الليل، 

لأن املوا�ضالت �ضتكون غري �ضاحلة يف الدروب املظلمة. ذهبت 

دورية مزودة بوا�ضطة فوربان ويراأ�ضها املالزم الثاين بريي، لتزويد 

قن�ضلية اإجنلرتا بالذخرية.

جاءتها اأي�ضا ب 18 بحاراً من دو �شايال حملوا حاميتهم املكونة 

من 30 رجاًل. فدائمًا املالزم امل�ضاعد دو تي�شي الذي كان مكلفًا 

بذلك املركز بدفاع �ضعب ب�ضبب عرقلة املنازل املجاورة. ترك 

البحري  الرقيب  مع  �شايال  دو  من  رجاًل   12 بدوره  بريي  ال�ضيد 

لأنه  للق�ضف،  جداً  ن�ضيط  مركز  وهي  اإ�ضبانيا،  بقن�ضلية  بوزار 

حماطة  م�ضدودة  طريق  داخل  �ضيق  �ضارع  عمق  يف  يوجد  كان 

ببنايات عالية ن�ضبيًا من كل اجلهات. كان واحد من املدافع ذات 

37 ملم، اأُنزل من دو �شايال قبل انطالقها قد ُرفع فوق �ضقف فندق 

د�فيد قرب قن�ضلية فرن�ضا. املكان الذي ي�ضبقه والطريق الرئي�ضية 

لو  يطاق.  ل  بانتظام  �ضت�رشب  كانت  ال�ضوق  باب  من  القادمة 

املغربية  ال�رشكة  احتفظت  العربية.  املدينة  من  العدو  اندفاع  جاء 

وقن�ضلية النم�ضا وجمموع منازل قن�ضلية الربتغال بنف�س العدد كما 

يف الليلة املا�ضية؛ لكن قن�ضلية ال�ضويد، ب�ضبب الأخبار املت�ضائمة 

اأن  ذلك  من  ُي�ضنتج  كاليلي.  من  16 رجاًل  ا�ضقبلت  ملولي لمني، 

باأقل ما ميكن، مل حتتفظ �ضوى بق�ضم  العدد  املقل�ضة  دار فرن�ضا، 

 ،)Mordock( مردوخ  ال�ضيد  مد  �ضُ احتياطي.  وق�ضم  كاليلي  من 

قن�ضلية  لوكيل  امل�ضتقبلي  ال�ضهر  هو  وكان  اإجنليزي،  تاجر  وهو 

ال�ضويد، للتو بامل�ضت�ضفى امليداين من طلق ناري تلّقاه خلف اأذنه 

غاية  اإىل  بروين  الدكتور  اأخرى  مرة  قاده  بيته.  من  خروجه  عند 



115

قن�ضلية ال�ضويد ليقّدم عالجاته لطفل. يف هذه املنا�ضبة عرّب الوكيل 

من  املدافع  بق�ضف  اإعجابه  عن   )Fernau( فرينو  ال�ضيد  القن�ضلي 

اإىل دقة كهذه نحو  اأن ن�ضل  اأ�ضدق  “مل  الفرن�ضية. قال:  ال�ضفن 

اأو  منظار  بوا�ضطة  تابعنا،  العرب.  الفر�ضان  مثل  متحرك  هدف 

اآثار قذائفكم التي �ضتتت ال�ضاويني. تقّدمت ع�ضابة من  نظارة، 

عني  يف  واجلرحى  القتلى  ظل  و�ضطها،  قذيفة  �ضقطت  املغاربة، 

اأمتار،  على  للريح.  �ضيقانهم  الآخرون  اأطلق  حني  يف  املكان، 

�ضحقت قذيفة اأخرى البع�س وا�ضتمرت املالحقة اإىل مكان بعيد، 

ونف�س الأمر اأي�ضًا بالن�ضبة للفر�ضان، انفجرت قنبلة، كانت بع�س 

النهو�س  يحاول  الآخر  والبع�س  الغبار،  و�ضط  ترك�س  اخليول 

وهم يعرجون ف�ضقطوا جمدداً ُبعيد ذلك، رف�س الآخرون، قاموا 

م�ضافة،  على  حلقتهم،  ب�رشعة،  اللجام  واأداروا  كبرية  بقفزات 

قذيفة. ت�ضتحق كاليلي ودو �شايال اأن ت�ضمى الفركاطات اجلهنمية 

كما �ضماها العرب الآن.”

فمن ال�ضفينة، منذ يوم باأكمله، تابعت املدفعية تقّدمات العدو 

م�ضتعجاًل   )Bérenger( بريوجني  الثاين  املالزم  كان  ال�ضهل.  يف 

بك�ضف امل�ضافات والنقط البارزة لكل الطرق. اأي�ضًا حني كانت 

القذائف الأوىل قد اأوقفت كتيبة، توجهت القذائف املوالية لر�س 

باملمر حيث كانوا يجرون، وعملت على قتلهم. كان  الهاربني 

الراجلون، الفاقدون ل�ضوابهم، يرمتون اأحيانًا بال نظام، من جهة 

وانفجار  ورائحة  بال�ضجيج  املرعوبة  اخليول  لكن  اأخرى،  اإىل 

ال�رشعة  مبنتهى  ب�ضكل غريزي  تعود  ت�ضّب وكانت  النار، كانت 

التي كانت قد �ضلكتها، حاملة لأ�ضيادها كارثة جد  عرب الطريق 

غري  ال�ضاويون  كان  امل�ضّددين،  املطاردة  هذه  ا�ضتهوت  اأكيدة. 
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مهاراتهم  اختفت  احل�ضاب،  من  باأنف�ضهم  التحقق  على  قادرين 

الطبيعية من املالحظة يف مواجهة هاج�س النهب وال�رشقة. كانت 

الدار  منازل  تتخّيل  امل�ضاكني  للبدويني  النمو  الناق�ضة  الأخماخ 

الدورو  وبحقائب  وبالزرابي  وباحللي  بالرثوة  مغمورة  البي�ضاء 

اإلخ؛ ومليئة بالن�ضاء. وفجاأة غطاهم اإع�ضار النريان.

كانت الليلة هادئة ن�ضبيًا. ان�ضغلت القبائل بنهب الدار البي�ضاء. 

كانت املنازل، من واحد اإىل اآخر، قد فت�ضت وا�ضتق�ضيت. ما كان 

�ضاحلًا لالأخذ و�ضع يف كومة من اأجل اأن يوؤخذ. بعد اأن تعّر�س 

للجلد  وخ�ضعوا  الإهانات،  لآخر  والأطفال  والن�ضاء  ال�ضكان 

و�رشب الأرجل حتى يدلوهم على املكان حيث خبوؤوا النقود. 

كانت غنيمة ونا�س قد اقتيدوا داخل املبنى، حيث كانت تنتظم 

حمّملة  وحمري  وبغال  جمال  انطلقت  الدواوير.  نحو  القوافل 

باأعباء ثقيلة، حماطة بقطيع من الأ�رشى، رجال ون�ضاء واأطفال مل 

يحتفظوا اأبداً باأي لبا�س. مت اقتيادهم ب�رشبات الهراوات. اإذا كان 

احلر�س غري كاف، كان يهاجم يف الطريق، وُيجرب على القت�ضام 

جمالها.  يجتازون  التي  القبيلة  �ضكان  ِقبل  من  لينهب  يرتك  اأو 

غريت عائالت اأ�ضرية ثالث مرات مالكها، قبل اأن ت�ضل اإىل نهاية 

ا�ضتعبادها. على طول طرق ال�ضاوية مت التخل�س من ثروة وم�ضري 

العبيد  البي�ضاء. كانت كمية  الدار  اأو عرب  املدينة، يهود  �ضكان 

الأثمان  كبري يف  تخفي�س  اإىل  قادت  قد  املدينة  نهب  الناجتة عن 

العتيادية. مبازكان وبالرباط مت بيع بع�س اليهود ب 25 فل�ضًا بل 

اأ�ضيادهم  يكن  مل  بخرطو�س:  اآخرون  وا�ضُتبدل  فل�ضات،  بت�ضع 

قادرين على اإطعامهم اأو مل يكونوا يريدون اإطعامهم.
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الأربعاء 7 غ�ضت 1907م

جنح  حتت  الأهايل  اأحياء  كل  يف  التخريب  اأعمال  توا�ضلت 

الظالم؛ جرت املناو�ضات حول املراكز الأوربية وكانت اأ�ضا�ضًا من 

اأجل منعهم من التدخل. كانت تندلع، من حني لآخر، طلقات 

بنادق من هنا ومن هناك، م�ضرية اإىل اأن مغربيًا اعتقد اأنه متكن من 

روؤية بّحار على �ضطح قن�ضلية اأو اأنه مل يجد اأي و�ضيلة اأخرى غري 

هذه الو�ضيلة للق�ضاء على �ضحية مقاومة. ا�ضتاأنفت نريان الر�ضق، 

عرب هبات، حني يرى حار�ٌس ع�ضابة تت�ضلل على طول احليطان. 

كّنا منيز الر�ضا�ضات العربية، ب�ضكل جيد، ب�ضفريها اخلفيف جداً 

واللطيف جداً؛ تتحّطم على الأحجار اأو على طالء البنايات دون 

اأن تخرتقها. ينطرح ر�ضا�ضها ب�رشعة على احلواجز.

كانت الأ�ضواء الكا�ضفة لل�ضفن تر�ضل ر�ضات طويلة م�ضيئة، 

وكانت ت�ضتفز الظهور ال�ضبحي ل�رشيحة من املنازل البي�ضاء متامًا، 

باإ�ضاعة  اإل  منها  الإفالت  يتم  مل  هادئ!  مظهر  لها  كان  اأنه  مبا 

داخل  يدوي،  املدفع  كان  الأحيان  بع�س  يف  بالغمو�س.  حماطة 

اأو  املدينة  نحو  متوجهة  تنبثق  بران�س  ترى  كانت  �ضوء،  �ضحابة 

قافلة جمال تبتعد حمّملة وحماطة بجمهور من النا�س. حلقت بع�س 

ثم �ضمت  بقيت هناك جمموعة،  قد  ما دامت  القافلة،  القذفات 

اجلميع من جديد. اأحيانا بف�ضل ت�ضتت عام، �ضِمن بع�س �ضحايا 

الإر�ضالية حترير رفاقهم يف املحنة.
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****

ميكري  ال�ضيد  القن�ضل،  نائب  وجد  وربع  �لليل،  منت�شف  يف 

اأخباراً عن اجلرحى. مل يكن  بروين يراقب، وطلب منه  الدكتور 

نائمني  يرام،  ما  على  الكل  كان  �ضيء،  ينق�ضه  واحد  ول  هناك 

با�ضتثناء واحد. فيما بعد الزوال اأر�ضلت كاليلي بقية املعدات الطبية 

وقّدم الدكتور مريل ما تبّقى منها مب�ضتو�ضفه الأهلي. هياأت ال�ضيدة 

من�ضطة  وم�رشوبات  مهدئة  حماليل  بين�شي  والآن�ضة  الأم  ميكري 

باعتدال. قّطعتا ال�رشا�ضف والِكالت واملنا�ضف وقما�س ال�ضا�س. 

متت التغذية اأ�ضا�ضًا بوا�ضطة ب�ضع بي�ضات كانت قد احتفظت بها 

ُن�ضيت  اللحظة  تلك  يف  املر�ضى.  اأجل  من  الأم  ميكري  ال�ضيدة 

الآلم يف نوم عميق، مل يكن يزعجه �ضجيج ال�ضالح. فقط، بداأ 

يف  مميتًا،  جرحًا  املجروح  �شايال،  دو  من   )Guillou( كيو  املدفعي 

بالرغم من  ال�ضويد، يرفع �ضدره ب�ضعوبة  املا�ضية بقن�ضلية  الليلة 

احُلقنات املن�ضطة. متّدد التنف�س و�ضار النف�س خفيفًا جداً. كانت 

العينان الن�ضف حمجوبتني والكليلتان تنظران اإىل فوق. اإنه بريطون 

)Breton( ال�ضغري بجبهة مت�ضلبة، وبوجنتني رماديتني، وب�ضارب 

نا�ضئ، وكان هادئًا وم�ضت�ضلمًا وقليل الكالم. مل ي�ضدر اأي كلمة 

اأنه  اأو طلب ل له ول لذويه. اأجاب عن طريق الإ�ضارة  �ضكوى 

ل يعاين من اأي �ضيء. اأخذ نب�ضه ي�ضعف تدريجيا، مثل ال�رشبات 

الأخرية جلناح ع�ضفور ُمنهك.

****
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على  بحركة  القيام  جدوى  بال  حاول  دقيقة،  و45  الرابعة  يف 

بينما  ثابتتني متامًا،  اجلانب، ف�ضقط على ظهره واأ�ضبحت عيناه 

اإىل  �ضبق  اللوؤلوؤ على �ضدغي من  الهارب مثل  العرق  يقطر  كان 

النطالق نحو الأبدية.

بعد اأن مت اإغالق جفنيه، ُنقل بعيداً اإىل الغرفة ال�ضغرية املخ�ض�ضة 

للتموين وُلف داخل الكفن، وُغطي بالعلم الثالثي الألوان، حماطًا 

ب�ضيقان الدفلى البي�ضاء العالية املزهرة ونبتة اإبرة الراعي احلمراء، 

الأبدية يف  لريقد رقدته  الذهاب  ال�ضالح  رفاقه يف  ُقرب  ينتظر، 

حديقة القن�ضلية.

****

يف �خلام�شة �شباحاً، نتج هجوم عنيف للعرب على طول اخلط، 

من  القريبتني  واإ�ضبانيا  اإجنلرتا  قن�ضلتي  على  وب�ضدة  اأ�ضا�ضًا  لكن 

املدينة الأهلية. لقد كانت نار كثيفة، جتاوزت �ضدتها، يف بع�س 

الأحيان، كل ما �ضبق لنا اأن �ضمعناه، كان ينبغي اجلري اإىل املخارج 

مل  الربيطانية  القن�ضلية  من  بالقرب  خمتلفة.  نقط  عرب  اجلالء  ُبغية 

مينع حريق ق�ضفًا جد قريب، كان املالزم الثاين دو تي�شيي قد طرد 

املغاربة مرتني باحلربة. مل ي�ضب اأحد بجروح، لكن ثالث بنادق 

ُك�رشت بر�ضا�ضات بني اأيدي رجاله. بجانب �شيدي بليوط حتّمل 

املالزم الثاين كايالر بان�شيل، الذي يراأ�س جمموع البيوت الربتغالية، 

مانكان  الرائد  علم  البحر.  مع  الت�ضال  بقطع  تهّدد  كانت  ناراً 

اأن عدداً كبرياً من ر�ضا�س البنادق انطلق من الأكواخ املجاورة 

لقن�ضلية فرن�ضا، قّرر اإنهاءه وتنقية املكان بال�ضالح الأبي�س. كان 

اإىل  انتهى  كاليلي.  من  بالعملية رفقة ع�رشين بحاراً  كو�شم مكلفًا 
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نوع من احلواجز املح�ضنة التي حتتوي اأكواخ الق�ضب والق�س، 

وتخفي القنا�ضة املرت�ضدين وت�ضمح بالهرب من خالل احلواجز. 

بينما حَر�س بع�س  الديناميت،  الباب حتت خرطو�ضة من  انفجر 

البحارة املدخل ونب�ضت الأكواخ باحلربة.

زغاريد  تطلقن  العجائز  بع�س  اإيجاد  مت  العملية،  جمرى  اأثناء 

الدورية  نف�س  فت�ضت  ترتعد.  اأطرافهن  كل  وكانت  لها  ُيرثى 

على  املغربية.  ال�رشكة  من  القريبة جداً  الأهايل  اأكواخ  ذلك  بعد 

طريق العودة، التقى بحارتنا، عجوزاً مغربية ت�ضبح يف الدم، وقد 

اخرتقتها عدة ر�ضا�ضات، حّطمت واحدة ذراعها واأزالت جزءاً 

من ثديها. كانت طافحة بالقمل، حملوها ونقلوها اإىل امل�ضت�ضفى 

امليداين. �ضاألتها الآن�ضة �شبيني والدكتور مريل، فحكت اأنها كانت 

اأمام  اغت�ضبوها  الذين  ال�ضاويني  من  ال�ضغرية  ابنتها  حماية  تريد 

و�ضدرها  املنك�رشة  ذراعها  من  الرغم  على  واأ�رشوها.  عينيها 

الدامي، كانت قد حاولت اللحاق باآخر طفلة لها، ونادت عليها 

مناداتها  ا�ضتفزت  عنها.  تتخلى  لن  اإنها  لها  وقالت  م�ضافة،  من 

بفم  مرفوقني  يكونوا  باأن  الهتمام  قليلي  اخلاطفني،  غ�ضب 

املرة  هذه  فقدت  احلظ،  �ضيئة  على  النار  اأطلقوا  منه،  ل جدوى 

مدت  الكثري من الدم، خانتها قواها، ف�ضقطت على الطريق. �ضُ

وُطّيب خاطرها، مت ا�ضت�ضفاوؤها داخل كوخ �ضغري بال�ضاحة، مل 

يكن هناك ما يكفي من الوقت لتخلي�ضها من كتيبة القمل. ظّلت 

عيناها  وظلت  حراك،  وبال  دموع،  اأو  �ضكوى  دون  �ضاعات 

ثابتتني كما لو اأنها ل ت�ضتطيع النف�ضال عن م�ضاهد الرعب. على 

م�ضافة ق�ضرية حافظ بع�س الأ�رشى، الذين ا�ضتعملوا يف الأ�ضغال 

حركة،  اأدنى  دون  مبال،  ل  موقف  على  القت�ضاء،  عند  ال�ضاقة 
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كانوا مقرف�ضني على موؤخرات اأقدامهم، مغّطني باأثوابهم البالية 

القذرة: كان املظهر الوحيد الذي ميكن اأن يكون مفاجئًا لديهم 

هو نظرتهم املنذهلة اإىل حت�ضريات البحارة الذين انطلقوا يف فرقة 

ع�ضكرية. 

ومع ذلك كانت القبائل ت�ضارع من كل الأماكن داخل الدار 

البي�ضاء، ثم، وقع التدفق، كانت القبائل تندفع على نقط املقاومة، 

املقطع الوحيد الذي تبقى للراجلني.

****

من  اآلف  “و�ضل  فوربان:  اأ�ضار  دقيقة  و40  �ل�شابعة  �ل�شاعة  يف 

الفر�ضان من مازكان نحو اأق�ضى املدينة.” من جهة باب ال�ضوق، 

لحظ كو�شم اأي�ضًا جتّمعات قوية من الفر�ضان وكان جمرباً على اأن 

يرد باملدفع ذي 65 ملم من اأجل م�ضاعدة الق�ضف الفّعال لل�ضفن 

اأ�ضار نوتيو  البوادي. لكن بحركة جد حمدودة يف الطرق.  على 

الإ�ضارة املتموقعني بقن�ضليتي اإ�ضبانيا واإجنلرتا و�ضط الر�ضا�س اإىل 

اأخبار مقلقة. خّر واحد منهم، هو لوكني )Le Guen( من كاليلي، 

ب�ضبب ر�ضا�ضة خرجت من ظهره ودارت  �رشيعًا على �ضدره 

فوق ثديه الأمين. كانت موجهة اأ�ضا�ضًا لهوؤلء النوتيني ال�ضجعان 

الذين جرح اأربعة منهم، دون اأن تتعر�س الإ�ضارات اأبداً لتوقف 

اأو خلطاأ يف النقل.

****
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مندوبية  فرن�ضا  قن�ضلية  اإىل  �ل�شابعة �شباحاً، و�ضلت  �ل�شاعة  يف 

من قن�ضلية اإ�ضبانيا كان على راأ�ضها امل�ضت�ضار واملالزم الثاين قائد 

الفرقة الع�ضكرية، الذي ف�رش للرائد مانكان اأنه من وجهة نظره اأن 

الو�ضعية جد �ضيئة اأكرث من اأي وقت م�ضى واأنهم ل يعرفون اإن 

كانوا ي�ضتطيعون البقاء مدة اأطول. خالل الليل، كان ال�ضاويون 

اآخر واحتلوا مواقع �ضّعبت مدخل دفاع  اإىل  يت�ضللون من بيت 

القن�ضلية.

اإىل غاية هناك، مل يكن القائد مانكان يريد النف�ضال عن مالزم 

ال�ضفينة دو بوتي تو�ر. كانت، هذه املرة، و�ضعية مراكزنا املتقدمة 

تبدو خطرة وكان يتوّجُب التعرف على الو�ضعية بفرقة ع�ضكرية 

مهمة، وب�ضابط على معرفة تامة مبوارد الدفاع، والذي �ضيتخذ 

القرارات املرجوة. ُو�ضعت اآخر القوة املتوفرة، 15 رجاًل من دو 

اإ�ضارة  بريي رهن  لل�ضفينة  الثاين  املالزم  فوربان مع  �شايال و30 من 

ال�ضيد دو بوتي تو�ر. عمل بوكر�، باأمر من القائد، كمرتجم عربي: 

اطلع ال�ضيد مري�شيي وعبد �لقادر، خمزين القن�ضلية، مبهام املر�ضدين.

****

لكن  فرن�ضا،  دار  باب  الكتيبة  اجتازت  و�لن�شف  �ل�شابعة  يف 

مبجرد ما اجتازت 200 مرت وجتاوزت م�ضجد القائد، ذا ال�ضومعة 

اقتحم  حتى  املغاربة،  من  ع�ضابة  على  �ضقطت  التي  امل�رشومة، 

ال�ضيد  عمل  قرب.  عن  اأ�ضلحتهم  واأفرغوا  عدة حوانيت  هوؤلء 

دو بوتي تو�ر على غلق الطريق واأطلق نريان الر�ضق. �ضقط عرب، 

داخل  حمتميًا  كان  الأكرب  العدد  لكن  جرحى،  اآخرون  وهرب 

اأو  الفتحات  يف  متمركزين  كانوا  واملخربة.  املفتوحة  املنازل 
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حمتلني لل�ضطوح، احتفظوا بامتياز التموقع. جرحوا عدة بحارة. 

 )Le Gall( كان يف موؤخرة اجلي�س الرقيب البحري املدفعي لوكال

من دو �شايال، وقد اخرتقت ر�ضا�ضة فوق ركبته اليمنى. باملركز، 

واأ�ضيب العريف البحري للفر�ضان كرين )Crenn( من فوربان على 

م�ضتوى عظم الفخذ. كانت الذراع الي�رشى للمدفعي امل�ضاعد، 

ال�ضيد  بجانب  الأمام  املتموقع يف  فوربان،  من   ،)Calvez( كالفيز 

انتظر يف  �ضيئًا،  يقول  اأن  بر�ضا�ضة. دون  تو�ر، مك�رشة  بوتي  دو 

ال�ضف، حتى يخلي ق�ضف رفاقه الطريق. مرر، اإذن، بندقيته اإىل 

جماوره، اأخرب بجرحه ال�ضيد دو بوتي تو�ر الذي كان يقود الهجوم، 

ومل يدرك �ضيئًا، وو�ضل بهدوء اإىل حائط قن�ضلية فرن�ضا.

راأى ال�ضيد دو بوتي تو�ر اأنه �ضيتكبد خ�ضائر �ضخمة بال فائدة، 

امتياز.  دون  الأمام  اإىل  يتقّدم  مل  احلي،  على  تعّرف  قد  والآن 

ك�ضب  لرجل  رجل  ومبعركة  الع�ضكرية  الفرقة  اليمني  اإىل  قاد 

اأنه ي�رشف من  اإ�ضبانيا. حّدد للرجال  اإىل قن�ضلية  الدرب املوؤدي 

خطورة.  الأكرث  ال�ضقوف  اأو  احليطان  قمم  على  الطويلة  قامته 

تاأخري  دون  يهب  اأن  واأمكنه  جديدة  ت�ضحيات  هكذا  اّدخر 

امليداين.  امل�ضت�ضفى  اإىل  جرحاه  اأجلى  اأن  بعد  الإ�ضبانيني  لنجدة 

اإخراج  اأجل  من  املحدد  الوقت  يف  تو�ر  بوتي  دو  كتيبة  و�ضلت 

القن�ضلية الإ�ضبانية من و�ضعية حرجة. ا�ضتقبلت ب�رشخات، حتيى 

فرن�ضا. على الرغم من الإمدادات املر�ضلة يف اليوم ال�ضابق وقوة 

البحري  العريف  اإىل  منها  بروزا  الأكرث  اجلزء  يعود  التي  الدفاع 

ف�ضيئًا.  �ضيئًا  يقرتب  العدو  كان  �شايال،  دو  من   )Boisard( بوازار 

اأربعة بحارة  اثنان بجروح، وجرح  اإ�ضباين واأ�ضيب  مات بحار 

لفرتة  ال�ضمود  ي�ضتطيع  ل  اأنه  الإ�ضباين  ال�ضابط  وقال  فرن�ضيني. 
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طويلة، كانت املنازل املجاورة امل�رشفة على قن�ضلية اإ�ضبانيا حتت 

يد املُجتاحني. كان ينبغي ال�ضتيالء عليها من اأجل تك�ضري الدائرة 

التي ت�ضيق. انطلق ال�ضيد دو بوتي تو�ر جمدداً نحو قن�ضلية فرن�ضا 

من اأجل اأخذ قطعة مدفع منها. اندفع ثلة من البحارة من دو �شايال 

باحلربة داخل فندق فرن�ضا الذي احتله العرب. دحروهم قطعة 

قطعة، خطوة خطوة، طابقًا طابقًا، وانتهوا بت�ضّلق �ضلم ال�ضطح، 

كثيفة  ناراً  اأر�ضلوا  الذين  اآخر واأعلى مالذ خل�ضومهم املذعورين 

الدويل. احتل بحارتنا  الفندق  �ضاحة  تنفجر يف  اأن  قبل  وراءهم 

الفندق  و�ضاحة  اإ�ضبانيا  قن�ضلية  اأ�رشفوا على  هناك  ال�ضطح. ومن 

داخل  كانوا  لو  ق�ضفوهم كما  الذين  بال�ضاويني  املمتلئ  الدويل، 

بئر. حدث ت�ضتيت. بعد اإطالق بع�س نريان الر�ضق على الفارين، 

اآتني  الفرن�ضيون  البحارة  اإ�ضبانيا. دخل  اأُفرغت �ضواحي قن�ضلية 

برفيقهم فيرتينو )Vetraino( ودمه ي�ضيل على درجات ال�ضلم. هتف 

لهم الإ�ضبان ب�رشخات: حتيا فرن�ضا، حتيا اإ�ضبانيا! من اأجل جتّنب 

حما�رشة جديدة، عنّي ال�ضيد دو بوتي تو�ر للحرا�ضة املداومة املالزم 

توّجه  ثم  ملم،   37 ومدفع  فوربان  من  رجاًل   15 رفقة  بريي  الثاين 

نحو قن�ضلية اإجنلرتا حاماًل مدفعًا ذا 65 ملم، فطلب على عجل من 

ِقبل املالزم الثاين دو تي�شيي الذي كانت و�ضعيته جد خميفة اإذ اأن 

القن�ضل جتاوز الرقم. هناك اأي�ضًا �ضمح ت�ضابك البنايات املجاورة 

وال�ضيطرة  ال�ضغرية  احلامية  حول  الليل  خالل  بالت�ضلل  للعرب 

دو تي�شيي باأربع  عليها عن كثب. من اأجل النفكاك، قام ال�ضيد 

اأخرى.  مرة  �ضكلت  قد  كانت  الدائرة  لكن  باحلربة؛  خرجات 

اإذا كان اخل�ضم قد جتراأ على حتطيم الأبواب، فاإن عدده �ضي�ضمح 

ينتظر  اأر�ضيفاته،  دمر  اأن  بعد  القن�ضل،  كان  �ضيء.  كل  باإنهاء  له 

جر  اإ�ضبانيا،  قن�ضلية  من  تو�ر  بوتي  دو  و�ضل  واأخرياً  الجتياح. 
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رجاله ب�ضواعدهم مدفع 65 ملم، ورفعوه فوق ال�ضطح الربيطاين 

وتبثوه كما يف قن�ضلية فرن�ضا م�ضتعملني اأفر�ضة وخمدات زودهم 

ب�ضبط  تي�شيي  دو  ال�ضيد  ان�ضغل  الفور  على  مادن.  ال�ضيد  بها 

به  انفرد  ال�ضطح،  من  تو�ر  بوتي  دو  ال�ضيد  نزل  حني  الت�ضديد. 

قن�ضل اإجنلرتا وقال له: “يف اإجنلرتا نحن م�ضهورون بربودة الدم 

والطالقة اأمام العدو. لكن اأعتقد اأن ال�ضيد دو تي�شيي اأظهر خالل 

هذه الأيام اأنه يفوق الإجنليز. �ضاأقدم تقريراً اإىل ال�ضري جري�لد لوتر 

ت�رشفه  عن  باملغرب،  العظمى  بريطانيا  وزير   ،)Gerald Lowther(

اجليد وت�رشف بحارة دو �شايال املوجودين حتت اإمرته.”

جعل املدفع، املوّجه من ِقبل ال�ضيد دو تي�شيي، مالجئ العدو ل 

تطاق. هرب املغاربة. و�ضار املدافعون �ضادة �ضواحي القن�ضلية 

اأمكن  اإبقاء العدو على م�ضافة.  اأن مينع من  ودمروا كل ما ميكن 

ال�ضيد دو بوتي تو�ر الذهاب اإىل هناك وهو يقتاد فرقته الع�ضكرية. 

القنا�ضة  لأن  امتيازه،  على  احلفاظ  على  اأجرب  تي�شيي  دو  لكن 

املرت�ضدين عنيدون. انتهى باأن يكون ال�ضحية. حينما كان يوجه 

خرطو�س  على  وهمد  فخذه  ر�ضا�ضة  اخرتقت  ملم   65 مدفع 

البحار كاريك املتموقع خلفه. بالرغم من اأنه فقد الكثري من الدم، 

اأراد اأن يبقى مبوقعه، لكن قواه خانته وا�ضطر رجاله لنقله. اأخذ 

العريف البحري كيو )Guillou( مكانه، حلظات بعد ذلك اخرتقت 

ر�ضا�ضة قبعته.

اإبان ذلك عاود ال�ضيد دو بوتي تو�ر املرور عرب قن�ضلية اإ�ضبانيا 

من اأجل اأن يطمئن اأن املغاربة مل يجددوا هجومهم. وجد املركز 

هادئًا، يراقب فقط اإطالق النار الالزم من اأجل حماية ال�ضواحي 

غري املاأهولة بال�ضكان. حني دخل اإىل دار فرن�ضا، دون اأي خ�ضائر 
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اإىل  كاليلي  اأ�ضارت  بالقن�ضليتني،  جديدة، مّطلعًا مبهمته واحتفظ 

ال�ّضفينة  بعد، لكن  تتم روؤيته  فليبري. مل  الأمريال  اأ�ضطول  اقرتاب 

ربطت الت�ضال معه بوا�ضطة التلغراف الال�ضلكي. وتلّقى �ضابط 

الفركاطة �أوليفيي من الأمريال يف الثامنة و45 دقيقة الربقية التالية: 

و�ضلت  ذلك  بعد  حلظات  ال�ضارمة.”  عمليتكم  على  “اأهنئكم 
�ضارت  حيث  م�ضافة  على   )La Gloire( لكلو�ر  احلربية  البارجة 

عن  ر�ضاه  عن  الأمريال  “يعرّب  الإ�ضارة:  رفعت  مرئية،  الأعالم 

كاليلي.”

الرتاجع على كل اخلط، �رشع  العربي على  الهجوم  اأرغم  ثم 

درود  اجلرنال  كتائب  نزول  ت�ضهيل  عملية  يف  مانكان  الرائد 

التي  النقطة  الزوال.  بعد  فيما  الرب  اإىل  �ضتنزل  التي   )Drude(

للمنقالت،  ال�ضغري  اجلون  اأو  بليوط،  �شيدي  اختريت هي جون 

اأر�ضل املالزم امل�ضاعد كو�شم مع ق�ضم كاليلي املكلف بقمة حائط 

املدينة من قن�ضلية الربتغال اإىل باب الراح. نتج ا�ضتباك قوي جداً، 

لأن العرب املفاجئني دافعوا وهم خائبي الأمل، وهم مرتاجعني 

اإىل الأ�ضوار. مل ي�ضتطيعوا جتّنب احلربات التي كانت تنفجر يف 

البادية �ضوى بالقفز من علو عدة اأمتار، جمازفني بتك�ضري ال�ضيقان 

اأو اأن يكونوا عر�ضة لق�ضف البنادق، اإن متكنوا من الهرب، بعد 

�ضقوط حمظوظ.

متفرقة، دون  هّبات  لكن عرب  املراكز  الق�ضف حول  توا�ضل 

تركيز هجومي على نقطة مق�ضودة. نّقى ق�ضف كاليلي وفوربان 

البادية واأبعد عن الأبواب ع�ضابات جديدة و�ضلت دون توقف. 

فجاأة توقف دوي الر�ضا�س ودوي املدافع؛ ا�ضرتاحة لب�ضع دقائق 

كان بفعل عمل �ضحري. فوجئت الأذن املتعودة على الق�ضف: 
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اأجل  من  ال�ضطوح  نحو  الندفاع  ومت  حدث،  عما  الت�ضاوؤل  مت 

بعيد،  من  البحر،  على  �ضوداء  اأدخنة  روؤية  متت  حينها  الروؤية. 

العرب،  الفرن�ضي! عمل  اإنها الأ�ضطول  ت�ضل على ن�ضق واحد: 

مثلنا، بال �ضك على الطمئنان على اأن الأمر كان يتعلق بعّدة �ضفن 

وعلى تكوين فكرة عن القوى التي و�ضلت، من هناك، تولّد نوع 

واحد  كل  رمى  طبيعي.  ب�ضكل  الأ�ضلحة،  ا�ضتعمال  اإيقاف  من 

كانت  املنت�رشة.  الإ�ضاعات  من  والتاأكد  التبنّي  اأجل  من  بندقيته 

املعاينة بال �ضك موؤيدة الفركاطات: ا�ضتاأنف اإطالق النار و�ضفري 

القذائف، لكن ب�ضكل معزول، ب�ضدة اأقل، مع فرتات ا�ضرتاحة. 

اقرتب الأ�ضطول، وهو يزيد يف ال�رشعة. تقدمت ال�ضفن املندفعة 

باأق�ضى �رشعة حتت �ضيول من الدخان. يف املكان الأقرب املمكن 

مل  الوقت.  نف�س  اأر�ضت يف  النزول.  ت�ضهيل  اأجل  من  بال�ضاحل 

اأمام الدار  ال�ضفن الكبرية جداً  اأن متت روؤية خط من  اأبداً  ي�ضبق 

البي�ضاء. اعتقد الأهايل، اإذا كانت كاليلي ال�ضغرية خميفة جداً، فاإن 

الكثل الثقيلة واملنتع�ضة للمدافع واملليئة باجلنود مب�ضتطاعها اأن تفنى 

املدينة. اّدخر هذا اخلوف لل�ضفن تدخاًل كان الأمريال يريده اأي�ضًا 

معتدًل ما اأمكن، لكنه يبقى حاًل اإن دعت ال�رشورة اإليه. بالفعل 

مراكز  اإىل  والطاقم  املر�ضى،  اإىل  ال�ضفن  “و�ضلت  لكلو�ر:  اأ�ضار 

املعركة، والقطع املزودة بقذائف ر�ضا�س اأ�ضود. �ضيتم الحتفاظ 

بالركاب بجانب املدافع دون الت�ضوي�س على اإعاقة اإطالق النار. 

التلغراف الال�ضلكي، لن  ِقبل الأمريال عرب  �ضتقّدم الأهداف من 

يكون الق�ضف مفتوحًا من ال�ضفينة على التجمعات العربية، اإل 

باأمر معطى باإ�ضارة.” حّيت كاليلي الأمريال باإطالق قذائف على 

ع�ضابات الناهبني التي تركت املبنى املحجوز مع غنيمتها. ارتاأى 

غنائم.  من  كد�ضوه  ما  رفقة  بيوتهم،  اإىل  العودة  القبائل  �ضكان 

حّملوا على عَجل مطاياهم املحاطة بالأ�رشى.
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 )Du Condé( كوندي  ودي  لكلو�ر  مدافع  �رشعت  ذلك  ُبعيد 

عليها  التعرف  مت  ال�ضتغال.  يف   )Du Gueydon( كيدون  ودي 

ب�ضوتها احلاد. اأخلى الق�ضف نواحي ال�ضاطئ و�ضتت ما ت�ضكل 

من جتمعات بعيدة. توّجه القائد �أوليفيي منذ و�ضوله اإىل الأمريال 

فليبري الذي اأبطل مبعية اجلرنال درود اأوامر النزول.

****

يف �لثانية ع�رشة و10 دقائق زو�ًل اأ�ضارت لكلو�ر: “ابداأوا اإركاب 

دون  الكتائب  نزلت  ال�ضفينة.  ميني  عرب  القوارب  يف  الكتائب 

املعدات حممولة على الأحزمة، و120 خرطو�س  حقائب، كانت 

واأغذية يف اأكيا�س واأخرى اإ�ضافية يف خمالة. انتظروا الأوامر. من 

اأجل دفع القوارب. اإن راأت ال�ضفن بع�س التجمعات فلن ترتدد 

يف اإطالق النار عليها.”

****

املمتلئة  الأوىل  القوارب  �ضوهدت  �لزو�ل،  بعد  الواحدة  يف 

بالرماة اجلزائريني وفرقة اأجنبية. كان حما�س البحارة واجلنود ل 

يو�ضف: كانت التهليالت ُت�ضمع من الرب. كان اجلميع حري�ضني 

ال�ضيد  البي�ضاء  الدار  وقن�ضل  درود  اجلرنال  كان  التحرك.  على 

مالبريتي الذي عاد اإىل من�ضبه، على منت القارب البخاري لالأمريال، 

الذي  لالكلو�ر  البحري  العريف  الإنزال. جتاهل  هياأة  راأ�س  على 

الزورق  من   ،)Querné( كريين  القائد  حتديدات  الّدفة  مي�ضك  كان 

املياه  فوق  م�ضتقيم  خط  يف  ال�ضاحل  اإىل  و�ضل  لـكاليلي  احلربي 

خالل  املّد،  بفعل  وتقّوى  قويًا  التموج  كان  اخلطرية.  ال�ضحلة 
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ال�ضخور،  على  الرمتاء  و�ضك  على  املركب  كان  اللحظة  تلك 

بغزارة اجلرنال والقن�ضل  البحر  ماء  بعد ذلك. ر�ّس  يتدحرج  ثم 

اللذين نزل مبللني على �ضخور �شيدي بليوط. انت�رشت نار ال�ضفن 

انت�رشوا على  الذين  املوجودة على املرفاأ وحمت و�ضول اجلنود 

اأي حادثة. لكن  اأو وقوع  ال�ضاطئ دون خ�ضائر  الفور واحتلوا 

الكتائب نزلت  اأن  لو  الت�ضاوؤل بخوف عن ما كان �ضيحدث  مت 

دون اأن تبلغ املدينة، اأمام اآلف من املحاربني من القبائل وداخل 

ظروف بحرية �ضعبة جداً، على الرغم من ق�ضف ال�ضفن، �ضحى 

عدد من جنودنا بحياتهم من اأجل احتالل مدينة مكونة من ثالثني 

األف نف�س، اجتاحها عرب ال�ضواحي. مل يكن مولي لمني الذي 

طغت عليه قبائل ال�ضاوية، قادراً ل على ت�ضليم املدينة �ضلميًا ول 

اأنقا�س بتكلفة  على حمايتها من النهب، ومل يتم احتالل �ضوى 

خ�ضائر �ضخمة. بدل هذا اأدى الرائد مانكان ومالزم ال�ضفينة دو 

الو�ضع  عن  تقريراً  له  وقّدما  درود  اجلرنال  اإىل  التحية  تو�ر  بوتي 

بالرب. �رشعت الكتائب يف تنفيذ حما�رشة للمدينة، �ضعد اجلرنال 

ال�رشقية  الزاوية  على  تو�ر  بوتي  دو  وال�ضيد  مانكان  القائد  رفقة 

لالأ�ضوار من اأجل التعرف على واجهة الرب والبادية املجاورة. عند 

العودة اإىل �شيدي بليوط اأمر اجلرنال درود ال�ضيد دو بوتي تو�ر باأن 

اأبواب اجلمارك وامليناء بتفجريها  يحتل واجهة البحر واأن يفتح 

اإذا اقت�ضى الأمر ذلك. و�ضع حتت اأوامره، من اأجل هذه العملية، 

ق�ضمًا من فرقة اأجنبية وجزءاً من الن�ّضافني ال�ضغار لالأ�ضطول الذي 

موتي دي كيدون )Motet du Gueydon(، كان  يراأ�ضه مالزم ال�ضفينة 

 )Motet( باب اجلمارك مغلقًا ب�ضالبة ومقفاًل. تخّل�س ال�ضيد موتي

من مف�ضليه فقط، بالديناميت، متخذاً كل الحتياطات من اأجل 

اأنه  ظلمًا  ُيعتقد  كان  الذي  املخزن  بارود  م�ضتودع  زعزعة  عدم 

مليء جداً.
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فتح باب امليناء، املقفل منذ دخول فرقة كاليلي الع�ضكرية يف 

�ضارت  نهائي.  ب�ضكل  ال�ضباح،  يف  غ�ضت  �ضهر  من  اخلام�س 

املوا�ضالت منذ ذلك احلني حرة متامًا مع البحر. من خالل العودة 

اإىل قن�ضلية فرن�ضا من داخل املدينة، اأخذ ال�ضيد دو بوتي تو�ر فرقًا 

ع�ضكرية من بحارة دو �شايال واملدفعية التي تركها يف ال�ضباح يف 

مواقع خمتلفة. حتّمل رجاله اآخر طلقات النريان من بع�س املتع�ضبني 

املعزولني. خّلف هذا ال�رشاع النهائي �ضحية، وهي البحار بي�شي 

)Bessi(، من دو �شايال الذي اخرتقت ر�ضا�ضة فخذيه. ت�ضري هذه 

الأوروبيني. عّجل  اإىل مدى احلكمة يف حماية  اليائ�ضة  املقاومة 

�ضار  تامة.  املحا�رشة  ت�ضري  اأن  قبل  البادية  اإىل  بالذهاب  العرب 

اجلرنال درود مبحاذاة الأ�ضوار من اخلارج على راأ�س كتائبه، من 

اأجل ف�ضل القبائل عن املدينة فوريًا، ومنع عودة اأي ع�ضابات.

خالل ذلك ال�ضري، �ضبب حادث يف اإ�ضابة �ضخ�س اآخر بجروح 

ق�ضمه  رفقة  اتخذ  قد  كان  كو�شم.  الثاين  املالزم  كاليلي وهو  من 

زاوية املبنى امل�رشف على �ضواحي �شيدي بليوط خالل الإنزال، ثم 

كان يحيط ب�ضري اجلرنال اإىل غاية باب ال�ضوق، كي يخلي طريق 

احلر�س ويراقب من اأعلى الأماكن حيث كان مير اجلرنال ويحتل 

الباب من حيث كانت تدخل الكتائب اإىل املدينة. كان مدفوعًا 

اإىل مالحقة مغاربة هربوا اأمام بحاريه، جرى يف مقدمتهم وتقّدم 

فوق ال�ضقف املحرتق ملنعطف زاوية. تك�رّشت العوار�س الن�ضف 

م�ضتهلكة حتت ثقل وزنه، �ضقط كو�شم من مرتفع بعدة اأمتار فوق 

الرماد امل�ضتعل. من ح�ضن احلظ اأنه نه�س دون وقوع اأي حادثة 

جديدة �ضوى بع�س الكدمات املتعددة واحرتاق قدمه التي نتنت 

اأثناء العودة، ب�ضبب مروره و�ضط �ضاية، حيث كان ياأ�ضن دم جثة 

متعفنة.
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تورمت،  قد  كانت  املدينة،  اأنحاء  جميع  يف  الدم  وجدنا 

التي  غ�ضت  �ضم�س  حرارة  بفعل  ُمقرفة  واأ�ضبحت  ور�ضحت 

من  واأ�رشاب  عفنة  رائحة  عنها  نتجت  التحلل.  عملية  ن�ضطت 

الذباب عنيدة ب�ضكل مرعب. كان اأول اهتمام للقن�ضل هو دفن 

املوتى، على الرغم من الأقنعة الواقية من التعفن والأجر املرتفع 

جداً، مل يتم العثور على عدد كاف من اليهود ملواجهة هذا العمل 

لالأ�ضوار،  الع�ضكري  الحتالل  مت  الزوال  بعد  نهاية  يف  ال�ضاق. 

ولالأبواب، واأحياء خمتلفة، دون ت�ضجيل اأي حادثة تذكر، �ضوى 

معزولني  اأ�ضخا�س  ِقبل  من  ال�ضطوح  من  النارية  الطلقات  بع�س 

اأ�ضيب فقط جندي  اأملهم.  اآخر خرطو�س خيبة  كانوا يحرقون 

من الفرقة الأجنبية بر�ضا�ضة.

حني نفذ اجلرنال درود اإىل قن�ضلية فرن�ضا، كانت ال�ضاعة حينها 

من  كيو  املدفعي  جنازة  اإجراء  اإىل  الذهاب  ومت  الرابعة  اإىل  ت�ضري 

بروين قد كفنه، مثل  الدكتور  ال�ضباح. كان  املتوفى يف  دو �شايال 

فرتات  على  الباقني  برفع  ت�ضمح  بطريقة  ب�ضاط  بثوب  بوردولو، 

قبل  من  ال�ضابق  اليوم  يف  كما  ال�ضلوات  اأقيمت  كان.  ما  وهو 

ال�ضلطات  بكل  املخفور  امل�ضكني  رفيقنا  وذهب  فران�ضي�ضكاين 

على  املزهرة.  الدفلى  اأ�ضجار  حتت  لريقد  واملدنية،  الع�ضكرية 

للذهاب  �ضاخبة  حركة  هناك  كانت  الفناء،  داخل  خطوات، 

وحركة  اإجراءات  زيارات،  اأوامر،  �رشيعة،  حوارات  واملجيء، 

غريبة لالأزياء واملعاطف. مل يكن امل�ضت�ضفى امليداين اأقل ا�ضتغاًل. 

مل يكن جرحى ال�ضباح وحدهم يف حاجة اإىل اأن ي�ضمدوا واأن 

الفرق  اأر�ضلت  ذلك  اإىل  بالإ�ضافة  منا�ضبة؛  اأماكن  يف  يو�ضعوا 

الع�ضكرية التي كانت حتتل املدينة، اجلرحى املدنيني، اأوربيني اأو 
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اأهايل، من الذين ُوجدوا متخّلى عنهم يف املنازل اأو يف الطرق. 

تعّر�س ثالثة  الت�ضميد، كما يف احلديقة، موكب:  كان يف قاعة 

والوجه  الفخذ  م�ضتوى  على  مغربية  بخناجر  للطعن  يهود 

والبطن. تلّقى ِربي وهو يدافع عن ابنته �ضت ر�ضا�ضات اخرتقت 

�ضاعة.   36 منذ  عالج  اأي  دون  وظل  وذراعيه،  و�ضدره  فخذيه 

تلقى اإ�ضبانيان اإطالق النار على ال�ضدر. ُحمل عرب م�ضابني اإىل 

حد ما بجروح خطرية، ُجمعوا داخل الأكواخ. بعد ت�ضميدهم، 

مريل  الدكتور  الذي حّوله  بليوط  �شيدي  اإىل م�ضجد  اإجالوؤهم  مت 

بي�شون  اأهلي. بف�ضل امل�ضاعدة امل�ضتعجلة للدكتور  اإىل م�ضت�ضفى 

)Pichon(، مت التمّكن من ت�ضميد �ضحايا ذلك اليوم.

منذ يومني كان �ضالون القن�ضلية قد ُمنح للم�ضت�ضفى امليداين. 

البليغة مبكتب القن�ضل متكئني على الأرائك.  ظل ذوو اجلروح 

ا�ضُتخدمت غرفة الأكل كغرفة للعمليات وللت�ضميد وللتنظيف. 

بعد اأن ترك ال�ضيد مالبريتي بيته وحديقته يف مثل هذا النظام اجلميل 

قبل �ضهر وجد مكانهما م�ضت�ضفى ومقربة.

املكد�ضة  الغنائم  عجل  على  ال�ضاويون  حمل  فقد  ذلك،  مع 

داخل املبنى الحتياطي، �ضواء فوق ظهورهم اأو فوق مطاياهم. 

عمل ن�ضاء واأطفال على م�ضاعدة الرجال، جمعوا الأ�ضياء وهيوؤوا 

اإىل  القذائف  بع�س  العمل  هذا  راأى  الذي  كيدون  اأطلق  الرزم. 

ح�ضب  الإ�ضارة  القن�ضلية  نقلت  ذلك  ُبعيد  امل�ضتغلني.  اأولئك 

لجئني  واأطفال  ن�ضاء  يوجد  اأنه  لمني  مولي  “اأخربنا  لكلو�ر: 

“لقد  الفور:  على  الأمريال  اأجاب  الحتياطي.”  املبنى  داخل 

من  اجلزء  ذلك  على  النار  اإطالق  بوقف  للجميع  الأمر  اأ�ضدر 

املدينة.”
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الفر�ضان  ع�ضابات  باإبعاد  من�ضغلني  ال�ضفن  مدفعيو  كان 

بينما  الأفق،  يف  التدفق  وا�ضلوا  الذين  ال�ضهل  داخل  والبدويني 

كانت القوارب ُتنزل عمال ومعدات الفرقة الع�ضكرية.

****

 يف نهاية ما بعد �لزو�ل اأ�ضار الأمريال فليبري اإىل كاليلي: “خذوا 

متى ا�ضتطعتم رجالكم اإىل الرب بغية التهيوؤ لالإبحار يف اأقرب وقت 

ممكن نحو الرباط.” جمع كو�شم وهو ُم�ضمد القدم وبالند ويده 

يف الإ�ضارب، الفرقة الع�ضكرية ب�ضاحة القن�ضلية، عهد الدكتور 

ميكري الأم والآن�ضة  بي�شون وال�ضيدة  بروين اجلرحى اإىل الدكتور 

�شبيني، ثم ذهب الثالثة لتوديع الرائد مانكان ومالزم ال�ضفينة دو 

بوتي تو�ر. قبل اأن ي�ضتعيد �ضاحب البوق �أودر�ن مقدمة البحارة 

املجتمعني كما يف �ضباح يوم 5 غ�ضت وراء بالند، قدم لهم القائد 

مانكان، جدول اأعمال: “لقد كان ت�رشف فرق ع�ضكرية البحارة 

الذين �ضاركوا يف الدفاع عن الدار البي�ضاء، جديراً باأكرب ثناء، لقد 

اأثار اإعجاب كل الأجانب.”

اإىل جون  املراكب  رفقة  جاء  قد  �شيزيو  دو  الثاين  املالزم  كان 

الرب  اإىل  اأنزلها  قد  كان  كاليلي، كما  �رشية  بليوط م�ضطحبًا  �شيدي 

قبل ثالثة اأيام. كان البحارة يغنون الن�ضيد الوطني الفرن�ضي وكان 

الدفلى  من  اأغ�ضانًا  القن�ضلية  من  كتذكار  يحملون  العديدون 

اأن الليل قد حل حني مروا بالقرب من ال�ضفن على  املزهرة. مبا 

دور  فكان  كاليلي،  قرب  اإىل  و�ضلوا  الطاقم.  لهم  هتف  املرفاأ، 

بالت�ضجيع  يهتفوا  اأن  اأجل  من  ال�ضفينة  على  ظلوا  الذين  الرفاق 

وبالن�ضيد الوطني الفرن�ضي الذي اأعيد باأعلى �ضوت، دون تفاهم 

متفق عليه.
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****

التي  البي�ضاء  الدار  لالإبحار، غادرت  كاليلي  تهياأت  �لليل،  يف 

�ضارت ميناء حربيًا فرن�ضيًا، متجهة نحو الرباط و�ضال. يف�ضل بني 

هاتني املدينتني نهر اأبي رقراق، وت�ضكالن جتمعًا �ضكانيًا واحداً، 

ولهما حاكم واحد، لكن بينما الرباط ماأهولة ببع�س الأوربيني، 

ف�ضال مدينة مقد�ضة، ل حتتوي �ضوى على م�ضلمني ت�ضكل اأ�رشهم 

منبتًا ملوظفي املخزن. اأي�ضا كان الأمريال فيلبري قد اأ�ضدر اأمراً للقائد 

�أوليفيي باأن ينقل عند و�ضوله لبا�ضا املدينتني، عرب و�ضاطة قن�ضلنا، 

هذه الر�ضالة املقت�ضبة التالية: “اإْن ُقتل اأوربي بالرباط، فلدينا اأمر 

اأن  ينبغي  ملاذا  ال�ضحفيني  بع�س  يفهم  بعد مل  بتدمري �ضال.” فيما 

نعاقب �ضال على جرائم الرباط. بدا لهم هذا غري م�ضتحق واأ�ضاء 

اإىل �ضعورهم بالعدالة التوزيعية باأن املعارف الأكيدة يف اجلغرافيا 

كانت �ضتطمئن. كانوا يتوفرون على الأقل على فكر حليم بعدم 

اإرادة ن�ضبة ظلم اإىل قائد ع�ضكري، حتى مزيد من املعلومات، باأن 

يعتقد وجود خطاأ يف النقل. ا�ضتعجلوا اإذن يف ت�ضحيحه وكتبوا: 

املدينة  هذه  بتدمري  الأمر  اأ�ضدر  فقد  بالرباط  اأوربيًا  قتلوا  “اإذا 
القذرة.” مل يكن للمغاربة اأدنى �ضك يف الرتجمة ليعطوها لهذه 

اأن ترجمها  كاليلي، منذ  املرفوعة على عوار�س �ضاري  الإ�ضارة 

لهم قن�ضلنا ال�ضيد لريي�س )Leriche( امل�ضتعرب املميز. 

كان هناك اأثر عجيب لف�ضاحة الأمريال اأو قوة كاليلي يف اليوم 

املوايل للدار البي�ضاء: على الفور غريت ا�ضتعدادات الأهايل ب�ضكل 

جذري. مل يجب القائد، يف اليوم ال�ضابق، عن الأمن، واأّكد اأنه 

ي�ضمنه اليوم؛ �ضكان �ضال الوجهاء والأغنياء الذين كانوا يطلبون 

كما كان منذ عهد قريب بالرباط، كما يف مدينتهم، بتخلي�ضها من 
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دن�س الأوربيني، اجتمعوا على عجل من اأجل اأن يوؤكدوا للقن�ضل 

بالكالم  يهددون  كانوا  الذين  فالرعاع،  �ضداقتهم؛  عمق  عن 

وال�ضالح يف اليد، باإبقاء الأوربيني ب�ضدة مغلق عليهم مبنازلهم، 

عرّبوا الآن عن احرتامهم الرا�ضخ. يف ب�ضع �ضاعات، عاد الهدوء، 

وا�ضتتب النظام، ومت �ضمان العالقات اجليدة، وحترر الأوربيون 

من كل الإكراهات، وا�ضتاأنفت احلياة ب�ضكل معتاد، وا�ضتاأنفت 

ومبازكان،  باأزمور،  بعد،  فيما  ينبغي.  كما  والأعمال  التجارة 

على  املحر�ضون  كان  حيث  اللحظة  يف  ومبوكادور،  وباآ�ضفي 

الفتنة يثريون ال�ضاكنة، وكانوا يهددون احلياة املنتظمة للمدن، اأو 

كانوا يعربون عن عدائهم ملراقبة اجلمارك ولل�رشطة مل يكن هناك 

اأي حجة دبلوما�ضية جد مقنعة �ضوى ح�ضور ال�ضفينة.

وكان  البي�ضاء،  الدار  �ضكان  م�ضري  يذكرون  املدينة  اأبناء  كان 

نريان  اإطالق  اأعقبت  التي  الأحداث  كل  اأن  يعتقدون  القواد 

غ�شت   5 يوم  املدينة  اإىل  الداخلة  الع�ضكرية  الفرقة  على  البنادق 

عرب تطمينات �ضلمية �ضكلية، كان اأ�ضلها خطاأ القايد �شي بوبكر، 

حممد بن �ملعطي.  كما اأظهر ذلك التحقيق ح�ضب �ضهادة اجلندي 

خطاأ اإ�ضدار اأوامر جلنوده اأو اأن يتموقع هو نف�ضه من اأجل حماية 

حياة  من  كم  امل�ضاوئ.  من  �ضل�ضلة  يف  بالده  اأدخل  الأوربيني، 

اأوربيني وعرب اأنقذتها مدافع كاليلي، دون اأن تدوي، فيما بعد 

اإىل  اأتت  التي  اإبلي�س  ابنة  الفركاطة  “اإنها  يقول:  كان كل واحد 

الدر البي�ضاء لدعوة ال�ضاويني اإىل النظام.”
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