
 

اء و هم أتباع الشيخ كانت فرنسا تعرف بأنه يوجد في موريتانيا العليا أكثر من يناصبها العد
و كانت  ،السفلى  في موريتانيا

ا على مع إسباني اتفاقهاتعرف أيضا بأنه ال حول لها وال قوة في تلك البالد السائبة ، بسبب 
، و لكن الرغبة في اإلستفادة من ما يوفره الطيران من خدمات 

ن دفعت بها إلى المغامرة في محيط خطر ، و هكذا فبعد نجاح تجربة الطيران التجاري ما بي
باريس و الدار البيضاء ، قررت التقدم إلى داكار و عيونها على أمريكا الالتينية ، و اتخذت 

ي حال ما إذا تعطلت إحداهما 

أنها تخوض مغامرة عصية 
تعطلت طائرة يقودها الطيار 

 نطان
Eloi 

رسائل إلى الطائرة 

 ، "الصحراء الغربیة"يف ت/ الفرتة اكن یطلق &ىل احلزي اجلغرايف ا�ي یضم ما یعرف ح�هنا مبوریتانیا و الساق�ة امحلراء وواد ا�هب 
و تضم 7 من موریتانیا العلیا و موریتانیا 

 روزى
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كانت فرنسا تعرف بأنه يوجد في موريتانيا العليا أكثر من يناصبها العد
في موريتانياو الكثيرون من من رفضوا الخضوع لسلطانها 

تعرف أيضا بأنه ال حول لها وال قوة في تلك البالد السائبة ، بسبب 
، و لكن الرغبة في اإلستفادة من ما يوفره الطيران من خدمات  1الغربية

دفعت بها إلى المغامرة في محيط خطر ، و هكذا فبعد نجاح تجربة الطيران التجاري ما بي
باريس و الدار البيضاء ، قررت التقدم إلى داكار و عيونها على أمريكا الالتينية ، و اتخذت 

ي حال ما إذا تعطلت إحداهما فمثل في أن تضم كل رحلة طائرتين ، ، تَ 

أنها تخوض مغامرة عصية  بدء التجربة و ستتأكد فرنسا من
تعطلت طائرة يقودها الطيار  22/07/1925على التنظير ، ففي يوم 

Henri Rozés (نطانمقابل الط ، بالقرب من واد درعة
 Eloi( لْ ِف ، فتوقف زميله  في القطاع اإلسباني من الصحراء الغربية

رسائل إلى الطائرة يحاوالن نقل ال المساعدته ، و بينما هم
إحدى جموعة محاربين من ممحاطين ب اهمي

                                        

يف ت/ الفرتة اكن یطلق &ىل احلزي اجلغرايف ا�ي یضم ما یعرف ح�هنا مبوریتانیا و الساق�ة امحلراء وواد ا�هب 
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كانت فرنسا تعرف بأنه يوجد في موريتانيا العليا أكثر من يناصبها العد
و الكثيرون من من رفضوا الخضوع لسلطانها  ، ماء العينين

تعرف أيضا بأنه ال حول لها وال قوة في تلك البالد السائبة ، بسبب 
الغربية تقاسم موريتانيا

دفعت بها إلى المغامرة في محيط خطر ، و هكذا فبعد نجاح تجربة الطيران التجاري ما بي
باريس و الدار البيضاء ، قررت التقدم إلى داكار و عيونها على أمريكا الالتينية ، و اتخذت 

مثل في أن تضم كل رحلة طائرتين ، ، تَ  احتياطياإجراءا 
  .تسعفها األخرى

بدء التجربة و ستتأكد فرنسا منبعد  شهر
على التنظير ، ففي يوم 

Henri Rozés( ىروز
في القطاع اإلسباني من الصحراء الغربية

ville (لمساعدته ، و بينما هم
ينفسالسليمة ، وجدا 
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  .السفىل
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 رسالة كانت من ضمن حمولة الطائرة المتعطلة عثر عليها بعد مدة

مسلحان ببنادق  اثنانمن بينهم  ورجال العشرين ، حوالي  البدوية المغربية في المنطقةالقبائل 
من على المجموعة  نارباإلستسالم قبل أن يطلقا ال  فرنسية الصنع ، تظاهر الطياران

عدين و يهرعا إلى طائرتهم و التي كانت في وضع تشغيل و يتمكنا من التحليق مبت مسدسيهما
و طائرة مليئة  ن وراءهم قتيلين و جريحين ،ا، مخلف صوبهمعن زخات الرصاص المتجه 

 اإلسباني سردوا الحادثة على قائد القلعة العقيد بعد وصولهم إلى طرفاية .بما فيها من الرسائل
على وجه السرعة ، و  طرفايةأمرهم بمغادرة حتى أكملوا الحديث  و ما أن،  BENZ 1زْ ينْ َب 

و الذي يسمح لها بعبور ) Latécoère(ير ءوكُ التَ  شركةأخبرهما بتعليق اإلتفاق الموقع مع 
المقيم الفرنسي بالمغرب ) Lyautey(ي وتِ يُ ير من الماريشال لْ ءالتكو شركةطلبت  ، منطقته

) Roussel(تيزنيت العقيد روسل  األقرب إلى حاميةالآنذاك التدخل ، و الذي كلف قائد 
و  حصل اإلتفاق. لبا للتسويةر بالزعامات القبلية في منطقته طاألخي اتصلبالموضوع ، 

ع تدخلت الجماعة عند القائد اإلسباني من أجل أن تستأنف الشركة رحالتها إلى داكار ، م
قبال في تخل مسبالتد جنوب المغرب 3كلوآمنطقة  جهاءمن وو هو  2ادْ يَّ عَ المدعو  القائد تكليف

نع الطيارون من حمل السالح ، و لكن مُ  مسائل كهذه في حال حدوثها مقابل منفعة مادية 
معهم مستقبال ، و من أجل التعويض عن ذلك قررت الشركة حتمية وجود مترجم محلي في 

ُ عرب يمكن إنقاذه في حال تعرض لهم الكل رحلة من أجل إنقاذ ما  طلب من المترجمين ، لم ت
 هأن لهم ونا كان دورهم إقناع من يتعرض، و إنم على نحو جيد حينها معرفة الفرنسية

  .على حد سواء الطيارين و الركابإنقاذ أرواح  حصول على فدية من أجلبإمكانهم ال

                                                           

ملوجودة ث انظرR اكن بیزن املسؤول عن الساق�ة امحلراء و واد ا�هب ، و يف الواقع مل Kكن لٕالس;بان 9ٔي سلطة Iارج قالعهم الثال -   1
  .&اfروا اeٔجواء وdدمه aس;ت`ٔذنون..  ا^اI[ و لكو\رة ،9ٓنذاك ، ويه طرفایة 

عیاد &ىل لك dال رtل ذو ماكنة ، و  يف ت/ الفرتة &ىل املمثل التقلیدي qلم/ املغريب يف املغرب كثريا ما اكنت تطلق لكمة القائد -   2
  .و دیw�ة اجvعیة

  .جبنوب املغرب 9ٓلكو م|طقة }بعة لیزتنyت -   3
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ون أول المستفيدين من خدمات المترجم كسي
 Marcel( ينْ على متن الطائرة هو رَ 

Reine ( في منطقة  اضطراريبعد هبوط
و احتجازه من  21/12/1925تيزنيت يوم 

و لكن بفضل  منطقة ،إحدى قبائل ال  قبل
لم تتعقد األمور كثيرا ، ليتم إطالق  المترجم

  .سراحه خالل أيام و مقابل فدية
 نواحي كثيرة هي الطائرات التي سقطت في

،  اقمهاوطالقبائل المحلية  و احتجزت تيزنيت
فدية ، و  ليفرج عنهم بعد أيام قليلة مقابل

،  ى ماله عالقة بقبائل البيظانإل سأتجاوزهم
  .كاستثناءر حادثة واحدة كُ ذْ أَ أن و أود 

ؤرق الطيارين في عهدهم الجديد أكثر ما يُ 
الطيار الشهير  سيكون ، المنزوع السالح

برفقة ) Jean Mermoz( وزْ مُ رْ مَ 
 1عبد هللا بن دمحم رجممتو ال ميكانيكي الطائرة

، عندما  22/05/1926 على موعد معه يوم
في منطقة غير  طرفايةقرب  لهبوطلاضطر 
و  نقذهم إلى البحث عن مُ ، من ما دعا مأهولة

. ، فالخيارات في الصحراء قليلة لو كان العدو
جنوبا ليوم كامل و ال كن ال حياة ،  ساروا

عادوا أدراجهم إلى الطائرة ليبدءوا رحلة 
 أخرى إلى الشمال و قد شح ما معهم من الماء

بعد مدة  في صحراء ال ترحم ، )لترات 4(
م طيف إنسان ، ثمة فرحة يكدرها تراءى له

ن المهرب؟ وقع مرموز ، و لكن أيخوف 
و البعض يقول بأنهم " الرجال الزرق"أسير 

أكثر ما كان يخشاه ، و لكن هللا  ، 2ركيباتا
ا معا وو أسرلم يقتل ، فبفضل المترجم سلم ، 
ليطلق 

                                                           

بعض املصادر ال تذ�ر املیاكنیيك ، و بعضها كذ� یعترب 9ٔن املرتمج عطاف هو من اكن مع مرموز يف هذه الرd[ ، و لكن شكوى  -   1
و تقر ب`ٔن  بدت ىل 9ٔكرث ٕاق|ا&ا ، 9ٓیت بعمرانمن م|طقة  دمحم و هو fنمج املغريب عبد هللا تقدم هبا فر?يس م�اكنیيك طريان �مس املرت

  .عبد هللا هو من 9ٔنقذ ح�اة مرموز عندما و قع يف 9ٔیدي البیظان ، و تذ�ر 9ٔیضا وجود رف�ق ملرمز معه يف ت/ احملنة مل توحض عنه 9ٔكرث

ما مل 9ٔصل ٕاىل ما یث�ت ب`ٔهنم من ار�یبات ، و بعض املصادر تف�د ب`ٔهنم من 9ٔهل الش;یخ ماء العینني ، و قد تقصد بذ� 9ٔتباعهم ، 9ٔ  -   2
�لنی[ ، ِلام ترتكه من لون  ة ارتداهئم qلقامش املعروففهو لقب یطلقه الفر?س;یون كثريا &ىل البیظان ، و قد \كون لكرث " الرtال الزرق"

  .9ٔزرق &ىل اجلسم و املال£س

 رين

 مرموز
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، بالكاد  1959سنة  بأكادير بإسم رجل بائس مسكين ، لقيه يوما صدفةالتي تقدم بها السيد لوك رسالة تتعلق بالشكوى 
مرمز و كل رواد  ان ، لما سأل عنه قيل له هذا رفيقبالمائة بسبب حوادث الطير 50يقدر على الحركة ، معتل بنسبة 

عبد هللا بن دمحم.. الطيران   
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17/10/1926 رسالة وجدها الطيار رين من بقايا حمولة طائرة بفوت  

   
وساطة من  ف ول الشيخ ماء العينين إثرالشيخ دمحم لقظ بعد تدخل مسراحه

  .بيزيتا 1000 قدرهافدية اإلسبان الذين دفعوا 
) Georges Pivot( بيفوتْ  رغادر الطيا 1926 أكتوبر 17في يوم 

أكادير السادسة صباحا ) Henry De Logivière( يرْ َي لوكيفْ  معه و
طرفاية ،  هيو التي لن يصلوها جهين إلى داكار و محطتهم األولى ومت

 بيفوت
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مترا من الشاطئ المقابل  50حط و هوت لتفبعد ساعة من الطيران تعطل محرك الطائرة 
أشاروا إلى الطيار المرافق بأن يواصل طريقه فليس في المكان ما يمكن  بواد نون ، ميمْ لْ لكَ 

لخوف على ولكن ا،  ابنهافهو  1لى مترجمهم أحمدالمنطقة ليست غريبة ع،  الهبوط عليه
بعد مدة ليست بالطويلة من التردد و المحاولة في هو ما يعيق قراره في التصرف ،  رفيقيه

من  رجال و إمرأة من البدو ، ةلهم من وراء الكثبان الرملية ثالث انَ َب هذا اإلتجاه و ذاك ، 
، تركت المرأة الرجال  1925سنة أفرادا منها  يلتل الطياران روزى و ِف نفس القبيلة التي قَ 

أحمد و الذي كان قد تركه عند الطائرة ) كرك(حذاء  تأخذ والطائرة  حتى انشغلوا في نهب
حفتها مل، و جعلتهم في صدرها تحت  ل عليه الحركة في الرمال أثناء تفقده الجوارسهُ لتَ 

نكبت على ا هاب ايمسكوالرجال و قبل أن  طاردهاثم ركضت مسرعة بالغنيمة ،  2الزرقاء
، فأخذ أحد الرجال سكينا و غرزه في صدرها لحماية النعل ، و قاومت بما أوتيت من قوة 

ظهرها ، صرخت بقدر ما تستطيع و سلمت الروح في الحال ، أخذ الرجال زوج األحذية و 
طردوهم و بويا ، لة صْ البربر ، من قبي سبعة من م، و لكن سرعان ما فاجأه رجعوا للطائرة

و احمد فيها بال نعل و في طريق وعر رحلة طويلة و مضنية  الرهائن إلى قريتهم فيأخذوا 
خرى ، و سالت الدماء الرهائن مرة أ علىما أن وصل القوم إلى هدفهم حتى بدأ القتال  ،

  .، حتى أن أخ قتل أخاه هنا أيضا
و أختصر ، القائد أحمد اشترى الرهينتين بحوالي  و سأتجاوز هنا الكثير من التفاصيل

 15000ي دفع مقابلهم ، و الذ في تيزنيت ادْ ، بطلب من القائد إيَّ فرنسي فرنك  8000
  .فرنك 35000و بعض البنادق مع الذخيرة ، و سيأخذ هو بالمقابل من فرنسا  فرنك

استمرت  .ن الرسائل فيهاإليها و أخذ ما تبقى م ينْ بعد يومين من سقوط الطائرة و صل رَ 
  .قبل إطالق سراحهم معاناتهم ثمانية أيام

قرر أحمد و بيفوت اإلستراحة في تيزنيت 
 بأول طائرة متجهة ، بينما لحق لوكيفيير

من أكادير إلى داكار ، بعد وصوله إلى 
داكار كان من بين مستقبليه كورب و أرابل 

لقضاء  ، و اللذان رافقهما زميلهم بينتادو
يوما بعد ذلك ، في  15في فرنسا  عطلته

                                                           
  .هو نفسه عبد هللا fن دمحم املذ�ور سابقا و لكين اIرتت إالح§فاظ مبا ورد يف النص اeٔصيل -  1
  .ال£س الرtال ال تو» ب`ٔهنم بیظانالرمغ من 9ٔن املر9ٔة مبلحفة مف&ىل  -  2

 كورب
 لأراب
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1928حوالي  طرفاية  

  .1رحلة ستكون األكثر مأساوية في تاريخ التكوءير
الداخلة في طريقهما من  التكوءير كانت طائرتان من أسطول شركة 11/11/1926يوم 
 بْ ورْ كُ في إحداهما الطيار  قادمتان من داكار و الوجهة الدار البيضاء ، ،طرفاية إلى 

)Léopold Gourp ( َلْ َب ارَ و المترجم عطاف ، و في الثانية أ )Henri Erable ( و
طائرة األول و  عند ما تعطلت ) Lorenzo Pintado( دو بينتا اإلسباني الميكانيكي

 نه كسر طائرته أثناء الهبوط ،بوجدور ، فعاد أرابل إليه ليساعده ، و لك اضطر للهبوط قرب
ستسلموا لقدرهم اركيبات ، ان لم يمض وقت طويل حتى وجدوا أنفسهم محاطين بمجموعة م

النار ، سقطوا كلهم ، و أطلقوا عليهم ال خيار مع الزمن ، بعد أن عزلوهم عن المترجم ف، 
عبد هللا ول  مَّ ، هَ رصاصة رقتها لم يكن قد مات و إنما أصيب في فخذه التي اخت كوربلكن 

حراء ، فلو الص دُ يِّ ، فقال له المترجم هذا أسير و جريح و أنت سَ  قائدهم بذبحهو هو  لجرب
لتبدأ  حرقت الطائراتبعد أن أُ  القائد باألمر و أمر بحمله اقتنع،  أجراألخذت عليه  اخترت

 2و وصل الدار البيضاء يوم   تابيزي 5000طلق سراحه مقابل ، أُ  المفاوضات بشأنه
من ما أدى  بسبب الجرح الغير معالج ، و لكن و ضعه الصحي كان قد ساء كثيرا ، ديسمبر

كتمت فرنسا غيظها و . من نفس السنة ديسمبر 5إلى وفاته أياما قليلة بعد إطالق سراحه يوم 
تمكنت منه بعد الهجوم على قالت إنها و هو ما  ، صرت في داخلها على تصفية ول لجربأ

                                                           
  ."بهاeٔرس بواد ا� مثانیة R9ٔم من"مقال بعنوان لو�یف�ري كتب الكري عن ت/ امل`ٓيس يف  -  1
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يذكر بأن كورب كان من ضمن أول رحلة تجارية من الدار البيضاء  ، 1927 سنة 1انواذيبو
 .1925إلى داكار مايو 

 

  الطائرة األورغواي و طاقمها قبل انطالقها من إيطاليا

هبطت الطائرة  1927مارس  2في يوم 
و المتجهة إلى أمريكا  "أورغواي"المائية 
و على  تعطلها قبالة آخفنيربعد  الالتينية

أشخاص كلهم من األورغواي متنها أربعة 
و تحت قيادة المقدم الر بورغيس 

)Toddeo Larre-Borges( ليتم ، 
، و سيتم  من قبل أبناء الصحراء تطافهمخا

إطالق سراحهم أياما قليلة بعد دفع فدية 
  .بيزيتا 5000

هو احتجاز  و لكن سيبقى الحدث األهم
" نْ يرَ "الطيارالفرنسيتين الرهينتين 

)Marcel Reine (رْ يسَ "المهندس  و" 
)Edouard Serre( نتيجة التعقيدات ،

التي حصلت في مسار المفاوضات و 
تدويل المسألة و اتخاذها طابعا سياسيا ، 

أكثر من مجرد طلب منفعة مادية ، كذلك 
فإن هذه العملية ستترتب عليها قرارات 

 ُ   .غير وجه المنطقة إلى األبدست

                                                           

�رت و لك املعارك اليت ذُ  املراجع الفر?س;یة كثريا يف تفاصیلها ، اخ§لفتيه ٕامس بال مسمى ،   1927یونیو  12/13معركة انواذیبو  -   1
د فهيا وقعت بعیدا tدا عن انواذیبو ، وردت فهيا 9ٔسامء كثرية ، ا·اfرات الفر?س;یة ، ا·اfرات إالس;بانیة ، الش;یخ سعدبوه ، اeٔمري امح

ر9ٔس Kميريaس و }رة سامل ول اfراهمي السامل ، الش;یخ ول مك|اس ، اجلyش الفر?يس ، الطا¹رات الفر?س;یة ، ق§ىل من إالس;بان }رة عند 
لك ما اتفقت &لیه املراجع هو وجود عبد هللا ول جلرب فهيا ، À9ٔلهبا قال  �س¾شهاده .. 9ٔخرى شامل الر9ٔس اeٔبیض ج|وب واد ا�هب 

  .و من بني اIeٔرية مصدر رمسي ، ولyست لكها

 سير
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ن من واد نونمحاربو  

رافق المهندس سير و هو رئيس مصلحة بشركة التكوءير ، التي يتبع لها خط الطيران  
على  1928يونيو  28يوم التجاري مابين فرنسا و أمريكا الالتينية ، رافق الطيار رين 

 إلى ثم ، داكار  إلى متن طائرته في رحلة من المفترض أن تقودهما من تولوز بفرنسا
، في الدار البيضاء سينضم  بالنسبة ل سير آيرس باآلرجنتين في أمريكا الالتينية بوينس

ا ممن ضمن محطات التوقف على مسار رحلته إلى الفريق و هو مترجم مغربي ، 1دمحم
 فنواذيبو ، غادرت الطائرة طرفاية الطويلة ، ستكون األولى أكادير ثم طرفاية ، الداخلة ،

صباحا ،  التاسعة و حسب البرنامج يجب أن تصل الداخلة يونيو ، 29فجر يوم  2:30
الطيار أن يبتعد شرقا عن الشاطئ لحسابات تتعلق بظروف الطيران الليلي ، و  اختار

أرضي في  عارتفاحساباته في تلك الفترة تختلف عنها في أيامنا هذه ، كان يعرف بأن أعلى 
و لم تكن سالمة المواصفات التقنية  ،مستوى سطح البحرمن  متر 200مساره ال يبلغ 

األعلى لإلرتفاع خط أحمر ،  دُّ متر ، و إلن كان الحَ  400لطائرته تسمح باإلرتفاع أكثر من 
ال يجوز تجاوزه بأي حال ، فلم يكن األمر كذلك بالنسبة لإلنخفاض إن دعت إليه الضرورة 

طائرة في الجو ال حظ ت البعد أن استوتفاوت اإلرتفاعات على سطح األرض ، نتيجة  ،
أن المصباح متعطل ، و سيلتهم الوحيدة لقراءة آلة قياس اإلرتفاع عندهم في الظالم الفريق 

، و بقي للطيار أن يتبع حدسه ، و اإلنخفاض أولى من اإلرتفاع ، بعد ساعة من الطيران 
ة ، كلم في الساع 180أسفلها باألرض و بسرعة  ارتطمالطائرة بعنف ، بعد أن  ارتجت
الطيار أن يهبط بالطائرة في الفالة و بدون عجالت دون أن يصاب أحد بأذى ،  استطاع

كانت الطائرة قد فقدت عجالتها و انكسر أحد األجنحة و تحطم أسفلها ، يعرف الطيار بأنه 

                                                           
1
  هو نفسه عبد هللا بن دمحم و الذي سبق ذكره -  
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و يعرف أيضا بأنه في قلب ارض كلم تقريبا من الشاطئ ،  30كلم من الداخلة ، و  200
و يجب أن يتصرف ، و لكن الخيارات جد محدودة ، و أولها الوصول للشاطئ و  ظانيالب

أخذوا معهم بعض الخضروات و . على الطائرة" الزرقالرجال "اإلختباء فيه قبل عثور 
لتر من الماء  18من إلى انواذيبو و كذلك حاوية  ت متجهةالمعلبات و البيض المقلي كان

 

1924الداخلة   

تجاههم  في و قبل ذلك ترك رين رسالة تخبر با مرافقة للطائرة بصفة دائمة وغادروا ، 
طاردهم ، حال وصل أحد أصدقائه للطائرة ، المسافة طويلة ، و الحمل ثقيل ، و الصبح ي

 اا الحيرة و هملخطب ، أخبرهم بأنه سيصلي ، بدت عليهما ه مافجأة يتوقف دمحم ، فسأال
لتيمم من قبل ، و ا رأياقد  ، فلم يكونا حسب وصفهميديه بالتراب و  ينظف وجهه يريانه

أشعة الشمس  عيونهم تارة إلى السماء ، يعدون الصالة بفارغ الصبر ، و نقضاءاانتظرا 
خرج أثقالها ، و لكن دمحم و الذي بدا الخوف أثناء بزوغها ، و تارة إلى األرض مخافة أن تُ 

بعد أن . المسير اوقتا كثيرا قبل أن يواصل معهم او أضاع عليهم أطال الدعاء ،جليا عليه 
أشرقت الشمس و الوقت ضحى ، توقفوا إلستراحة قصيرة و أخذوا يتناولون الفطور المعد 

 و maures, maures, …"1"أصال ، ما هي إال دقائق حتى قفز المترجم و هو يقول 
بأنه ال ي تِّ الحسين و بَ  نِ يْ ؤكد للمحاربَ و أخذ يُ  أنه غير مسلح ، ، في إشارة إلىرفع يديه  قد

مرافقتهما إلى الطائرة ، عد التأكد من األمر طلبا منهم ، ب يحمل السالح أحدا من المجموعة
أضرم بتي  د تفتيش الطائرةركيبات ، بعأحمد و دمحم لحبيب ، و الكل من ا وجدوا ، و هناك

ن مكان الحادث في كلم ع 20تبعد ، و التي  "َلْخَيامْ "من الجميع التقدم إلى  بلِ فيها النار و طُ 
                                                           

  .Ãام اكن لوهنم یعين هنا البیظان -   1



 

" يكْ رِ زْ أَ "  هَ كْ لَّ خيمة بتي و قدمت لهم زوجته سَ 
" رومي"و سط زغاريد النساء و صراخ األطفال 

، و رومي مصطلح كان يطلقه األوائل على 

القلق على الطائرة بعد أن تجاوزت الوقت المحدد لها للوصول إلى طرفاية ، و ازداد 
و لم تصل بعد ، و حتى لم تتصل ، 

دون الداخلة و انواذيبو ألربعة أيام 
جدوى ، حتى وصل الداخلة رسول اركيبات ، مخبرا بوضعية الرهائن و مبلغا شروط 

ه أوال ، و باألخبار السارة عن رفاق
و  كما تعودت نهاية األزمة ثانيا ، و التي كان يتوقعها دراهم معدودة تدفعها الشركة

 6000بندقية ،  20، 
 في سجون المعاركمن أسرى 

Paul Nubalde ( قائد المحطة الجوية
رؤسائه ، و القضية تحتاج تدخال 

ا دi يقفوا ِن  متى كان للبدو أن من أعلى هرم في اإلدارة الفرنسية ، التي لم تصدق ما تسمع ، 
فرنسية حتى لإلمبراطورية ال

 لكن ماو  ؟يملوا عليها إرادتهم
شعب الفرنسي لحل و ال

واب؟ جالمصدوم متعطش إلى 
علن للمأل بأن الخاطفين 

 ضعون شروطا تعجيزية ،
، مليون بندقية ،  مليون دورو

مليون من اإلبل ، و إطالق 
سراح كل سجناء المسلمين 

عند فرنسا في إفريقيا الغربية 
، البدو الذين كان تعاملهم 

نتقل شرات ، اباآلحاد و الع
فجأة إلى الماليين ، طلبت 

فرنسا من إسبانيا التدخل في 
لتبقى  و القضية لعلها تساعد

ألخيرة لفت ا، كهي في الظل 

في  بدورها الحاكم المدني
 )Baron(بارون  الداخلة

هذا الرمق و ا�ي 9ٔوردته ٕاdدى الصحف الفر?س;یة يف ٕاطار تغطیة 9ٔخÅار الرهین¾ني ر\ن و سري ، یوافق متاما &دد 9ٔرسى معركة 
8.  
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خيمة بتي و قدمت لهم زوجته سَ دخلوا تجاه عمق الصحراء ، بعد الوصول أُ 
و سط زغاريد النساء و صراخ األطفال و هو لبن أضيف إليه بعض الماء ، 

، و رومي مصطلح كان يطلقه األوائل على "نصراني" نصراني"، و البعض 
  .الغربيين نسبة إلى الروم 

القلق على الطائرة بعد أن تجاوزت الوقت المحدد لها للوصول إلى طرفاية ، و ازداد 
و لم تصل بعد ، و حتى لم تتصل ،  ت الوقت النظري لنفاد الوقود منها

الداخلة و انواذيبو ألربعة أيام  للبحث عنها من أكادير ، طرفاية ، 
جدوى ، حتى وصل الداخلة رسول اركيبات ، مخبرا بوضعية الرهائن و مبلغا شروط 

  .الجماعة لإلفراج عنهما ، و هنا سيبدأ فصل جديد له ما بعده
باألخبار السارة عن رفاق ، الرسول كان قائد محطة التكوئير بالداخلة فرحا بقدوم

نهاية األزمة ثانيا ، و التي كان يتوقعها دراهم معدودة تدفعها الشركة
،  رودو 1000،  ، و لكن األمر كان أدهى و أمر

من أسرى ظان يمن الب 21و إطالق سراح  من اإلبل
Paul Nubalde(د بين يدي بول نوبال طَ قِ 

رؤسائه ، و القضية تحتاج تدخال  قدرة لالتكوءير بالداخلة ، فاألمر يتجاوز قدراته ، و حتى
من أعلى هرم في اإلدارة الفرنسية ، التي لم تصدق ما تسمع ، 

لإلمبراطورية ال
يملوا عليها إرادتهم

لحل و الا
المصدوم متعطش إلى 

علن للمأل بأن الخاطفين أُ 
ضعون شروطا تعجيزية ،ي

مليون دورو
مليون من اإلبل ، و إطالق 
سراح كل سجناء المسلمين 

عند فرنسا في إفريقيا الغربية 
، البدو الذين كان تعاملهم 

باآلحاد و الع
فجأة إلى الماليين ، طلبت 

فرنسا من إسبانيا التدخل في 
القضية لعلها تساعد

هي في الظل 

بدورها الحاكم المدني
الداخلة

                                        

هذا الرمق و ا�ي 9ٔوردته ٕاdدى الصحف الفر?س;یة يف ٕاطار تغطیة 9ٔخÅار الرهین¾ني ر\ن و سري ، یوافق متاما &دد 9ٔرسى معركة 
8 هذه املعركة يف الصفÊة رد ذ�رو  .. ورد يف وثیقة فر?س;یة رمسیة

خريطة تبين موقع الرهائن و بعده من مراكز القيادة العسكرية الفرنسية في 
 كل من المغرب و موريتانيا

تجاه عمق الصحراء ، بعد الوصول أُ ا
و هو لبن أضيف إليه بعض الماء ، 

، و البعض " يروم"
الغربيين نسبة إلى الروم 

القلق على الطائرة بعد أن تجاوزت الوقت المحدد لها للوصول إلى طرفاية ، و ازداد  ازداد
ت الوقت النظري لنفاد الوقود منهاأكثر بعد أن تجاوز

 راتفانطلقت الطائ
جدوى ، حتى وصل الداخلة رسول اركيبات ، مخبرا بوضعية الرهائن و مبلغا شروط 

الجماعة لإلفراج عنهما ، و هنا سيبدأ فصل جديد له ما بعده
كان قائد محطة التكوئير بالداخلة فرحا بقدوم

نهاية األزمة ثانيا ، و التي كان يتوقعها دراهم معدودة تدفعها الشركة القتراب
، و لكن األمر كان أدهى و أمر ينتهي األمر
من اإلبل 500رصاصة ، 
قِ سْ أُ ،  1فرنسا بأطار

لالتكوءير بالداخلة ، فاألمر يتجاوز قدراته ، و حتى
من أعلى هرم في اإلدارة الفرنسية ، التي لم تصدق ما تسمع ، 

                                                           

هذا الرمق و ا�ي 9ٔوردته ٕاdدى الصحف الفر?س;یة يف ٕاطار تغطیة 9ٔخÅار الرهین¾ني ر\ن و سري ، یوافق متاما &دد 9ٔرسى معركة  -   1
ورد يف وثیقة فر?س;یة رمسیةب ما حس 1927انواذیبو 

خريطة تبين موقع الرهائن و بعده من مراكز القيادة العسكرية الفرنسية في 



 

ألن "ان الطلبات قال له يناقش 
، و في الحقيقة لم يكن باستطاعته 

حتى أن ففرنسا ترفض نقاش األمر ، و هو بال حول و ال قوة ، 
كان الجواب قاسيا على الرهينتين ، و اللذان أحسا 

بفداحة وضعهما ، و لكن القادم أسوء ، فخالل زيارة دمحم لحبيب الثانية سد الكل أمامه باب 
في  ، هله مسافة أربع لياليبعد عن أ

إن كنتم تريدون  فما كان منه إال أن قال للحاكم اإلسباني
سجناءكم و أنتم أسياد الصحراء كما 

  .و تأخذوهم فلتأتواعون ، 
عاد إلى قومه غضبا أسفا ، و اجتمع 

سير حضور ، فلم و رين و 
بأي شكل من  يكونا مقيدي الحركة

في اليوم  األشكال ، و كان القرار
بأن كتب أحد الرهينتين رسالة 

و على عجل ، تتضمن الشروط 

الجديدة و النهائية ، نفس الشروط 
السابقة مع إضافة نقطتين إثنتين ، 

،  ال نقاش ، و ليكن ما يكون
فسألهم سير إن كانوا يعنون بالفعل مليون ، فأجابوا بنعم ، فقال متفاجئا و قد عرف بأنها 
مليون فرنك فرنسي ، و هذا 

ل ، هل أنتم جم 200، و ستحتاجون لنقله إلى 
رسالة ، و انقطع خيط المفاوضات 

و الذين من خاللهم  ، نفس العنصر القبلي
قدمت إسبانيا في نفس الشهر أغسطس باسم فرنسا عرضا ذو هدفين ، أولهما التأكد من 

كما يقال ، و  و ثانيهما التخفيف من شد الخيط
المعلبات  فة دورية للرهينتين المالبس ، السجائر ، عيدان الثقاب ،

  .و الكعك المجفف
النساء و حياة الرهينتين في المخيم كانت عادية ، إن استثنينا األسبوعين األولين ، ففضول 

 يز تلك المدة ،كانوا أبرز ما مَ 
اللبن  بصفة دائمة من) حَ 

و الدقيق  اللحم كسكس الممزوج باللبن ،
بنفس  يحظواو لو أنهم لم 

هي الوصية  هكْ زوجته سلَّ من ما جعل 
، يقول رين عن  هنَ يْ نَّ لا الحسين

فعند غياب  ، و لكنها متسلطة و ال ترحم ،
ين ، فال تهتم بشرابه و ال تسقيه إال بعد أن يعاني 
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 او همبالداخلة على القلعة  في زيارة دمحم لحبيب للقائد اإلسباني
، و في الحقيقة لم يكن باستطاعته " تضع الشمس بين يدي أهون من أن أعيد إليكم أسراكم

ففرنسا ترفض نقاش األمر ، و هو بال حول و ال قوة ،  شيء في األمر ،
كان الجواب قاسيا على الرهينتين ، و اللذان أحسا سلطته الفعلية ال تتجاوز باب قلعته ، 

بفداحة وضعهما ، و لكن القادم أسوء ، فخالل زيارة دمحم لحبيب الثانية سد الكل أمامه باب 
يبعد عن أ و ال اإلسبان ، وهو الضيافة ، فال الفرنسيون أطعموه 

فما كان منه إال أن قال للحاكم اإلسباني ، الذهاب و كذلك في اإلياب
سجناءكم و أنتم أسياد الصحراء كما 

عون ، تدَّ 
عاد إلى قومه غضبا أسفا ، و اجتمع  

و رين و ، القوم 
يكونا مقيدي الحركة

األشكال ، و كان القرار
بأن كتب أحد الرهينتين رسالة  الموالي

و على عجل ، تتضمن الشروط 

الجديدة و النهائية ، نفس الشروط 
السابقة مع إضافة نقطتين إثنتين ، 

ال نقاش ، و ليكن ما يكون ، و الثانية مليون دورو هو وبالمطلالجديد 
فسألهم سير إن كانوا يعنون بالفعل مليون ، فأجابوا بنعم ، فقال متفاجئا و قد عرف بأنها 

مليون فرنك فرنسي ، و هذا  20 ، أكثر من ماليين بيزيتا 5، أي  مليون دورو
، و ستحتاجون لنقله إلى من األوراق النقدية  

رسالة ، و انقطع خيط المفاوضات لرسلت ا؟ ضحك الجميع و أمروه بالكتابة ، و أُ 
نفس العنصر القبلي و إن كانوا من وسطاء، ليستمر عبر 

قدمت إسبانيا في نفس الشهر أغسطس باسم فرنسا عرضا ذو هدفين ، أولهما التأكد من 
و ثانيهما التخفيف من شد الخيط.وضعية الرهينتين و توفير ما قد يلزمهما ،

فة دورية للرهينتين المالبس ، السجائر ، عيدان الثقاب ،تصل وبص
و الكعك المجفف المربى السائلة ، ، الطماطم ويتات ، الحليب المركز

حياة الرهينتين في المخيم كانت عادية ، إن استثنينا األسبوعين األولين ، ففضول 
كانوا أبرز ما مَ  ، و العزلة الطبيعية التي يعاني منها الغرباء

حَ دْ كَ ( حٌ دَ َق ،  كذلك همطعامزيهم و هو نفس شراب محتجِ 
كسكس الممزوج باللبن ،ال ، و أحيانا لبن، و الطعام صباحا 
و لو أنهم لم  التقتير في أي من هذا ، أحدهما يشكىولم 

من ما جعل  ه أبتيوالَّ تو  رْ مَ عْ كان عند أوالد أَ ف رين 
الحسين ، و عند والدة خْ يْ عليه ، أما سير فكان من نصيب أوالد الشَّ 

، و لكنها متسلطة و ال ترحم ، الدائري هاشكل جميلة في شابة
ين ، فال تهتم بشرابه و ال تسقيه إال بعد أن يعاني رَّ يعاني األمَ  و حتى بوجوده أحيانا

 )طرفاية؟(سوق موسمية بالقرب من إحدى القالع اإلسبانية 

  .باألمر
في زيارة دمحم لحبيب للقائد اإلسباني

تضع الشمس بين يدي أهون من أن أعيد إليكم أسراكم
شيء في األمر ،فعل 

سلطته الفعلية ال تتجاوز باب قلعته ، 
بفداحة وضعهما ، و لكن القادم أسوء ، فخالل زيارة دمحم لحبيب الثانية سد الكل أمامه باب 

الضيافة ، فال الفرنسيون أطعموه 
الذهاب و كذلك في اإلياب

الجديد لى المبلغ األو
فسألهم سير إن كانوا يعنون بالفعل مليون ، فأجابوا بنعم ، فقال متفاجئا و قد عرف بأنها 

مليون دوروالنهاية ، 
 كلغ 25000يعني 

؟ ضحك الجميع و أمروه بالكتابة ، و أُ جديون
، ليستمر عبر  المباشرة

قدمت إسبانيا في نفس الشهر أغسطس باسم فرنسا عرضا ذو هدفين ، أولهما التأكد من 
وضعية الرهينتين و توفير ما قد يلزمهما ،

تصل وبص رتاهكذا ص
ويتات ، الحليب المركزالبسك ،

حياة الرهينتين في المخيم كانت عادية ، إن استثنينا األسبوعين األولين ، ففضول 
و العزلة الطبيعية التي يعاني منها الغرباء إزعاج األطفال

هو نفس شراب محتجِ  الشراب
صباحا  الممزوج بالماء
ولم ،  موجودان أيضا

ف رين   المعاملة ،
عليه ، أما سير فكان من نصيب أوالد الشَّ 

شابة بأنها هسيدته سلك
و حتى بوجوده أحيانا بتي

سوق موسمية بالقرب من إحدى القالع اإلسبانية 



 
13 

جاء به ما  مَ سِّ َق ، و تطلب منه أن يجلب الحطب بالدوام ، و ما أن يأتي حتى تُ  العطش الشديد
و ال أحدا في كل المخيم طلب منهم ممارسة األعمال  ، المزيدمنه  و تطلب على باقي المخيم

، أخذ يتطفل على سير كلما سنحت له  سلطتها يبقى خارجالشاقة غيرها ، و طبعا سير 
ين من عمرها ، تبدو في الخامسة و األربعجميلة ، إمرأة  هلم تكن مثل سلك هالفرصة ، فالنين

حياها ، تعطف ال تفارق اإلبتسامة مُ  شابة و كأنها في ريعان الشباب ، لطيفة و رحيمة ،
قبلت بأن  ، و بعد أن الحظت أن رين يتطفل عليه و عرفت السبب ، على سير و تدافع عنه

  .الغير جياته من دون أن تتدخل في مسؤولياتكل حا يشاركه
 التي رفضها القليل ، ما عدا المعلبات السالفة الذكر لم يكن يصل الرهينتين إالمن كل المؤن 

تسابق إليه الكل في اقي يالخنزير ، و الب لحم ظنا منهم بأنها تحتوي علىبادئ األمر ع الجمي
كما يحلوا " علب القردة"و حتى  حال وصول القافلة فيختفي وسط الفوضى ، المخيم

كالجميع أن تأخذ  هتحاول النين ، مرور الوقت عليها الدور مع لركيبات تسمية المعلبات حل
جائر و كذلك نصف عيدان الثقاب ، و نصف الس، حتى توصله ل سير  ستطاعتا مامنه 

رهينتها ، و هي ا عند مو مستعدة للخصام من أجله ، لمعرفتها بأهميتهخط أحمر بالنسبة لها 
  .أشياء سيشاركه فيها صديقه رين أيضا

إال بتى فهو من أوالد أعمر و قد نزل عليهم  المخيم يضم سبعة خيام كلهم من أوالد الشيخ ،
ينهم بصدفة الترحال في البادية ، و الرجال األربع الذين عثروا على الطائرة لم يكن من ب

 .مر إال بتي كذلكمن أوالد أع
، أدوارد سير  ايعيشان ما هو أسوء بقليل من اإلقامة الجبرية فهم نااللذن و أما الرهينتا
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الكثير ، حاز أوسمة كثيرة في الحرب العالمية األولى  مَ دَّ ، شاب َق  1896يناير  21المولود 
مهندس كهرباء ،  أيام كانت الطائرات خشبية ، و بعد الحربكمقاتل في المدفعية ، و طيار 
و كان في  ، بشركة التكوءير سم التلغراف الالسلكي، مدير ق تخصص التلغراف الالسلكي

، المهندس الذي  ، في أول سفر له إلى الجنوب مهمة إلى داكار و منها إلى بوينس آيرس
ظان ، و يكان شغله الشاغل تطوير فيزياء اإلتصاالت ، اليوم يرعى النوق و يقيم الشاي للب

  .األحفادو األبناء مع اآلباء و  رٍ يتقاسم خيمة و َب 
 من قبلُ حتجز أُ  ،1901ديسمبر  1ولد  مارسل رين طيار موهوب ، 

، و ساهم بدور بطولي في عنه  فدية، أطلق سراحه بعد دفع  أيام لثمانية
، يخدم على  ظانيالبعند آسريهم من من طائرة األروغواي إطالق سراح 

د وَّ َع رف السماء كما عرف األرض ، تَ داكار ، عَ  -خط الدار البيضاء 
قمم الجبال أقرب إليه من سفوحها ، البحر و  ؤية األشياء من أعاليها ،رُ 

طت له ليرى من خاللها صغر األشياء ، فال الحوت سِ بُ لوحة زرقاء ، 
خدم بنتا لم يَ  ابٌ طَّ العظيم عظيم ، و ال األمواج العاتية ترى ، اليوم هو حَ 

سقى نزع من تحته الفراش الذي يستعصي تنظيفه ، و يُ قدره ، يُ تعرف أن تُ 
  .رمىمواد الغذائية  بعد أن تُ لالحافظة لعلب الفي 

 يته لهما، و رؤغاضبة بعد عودة دمحم لحبيب األخيرة من الداخلة و إرسال تلك الرسالة المُ 
و  كما يسميانه 1لحالهما و جاءهما لمرابط قَّ ن ما آلت إليه المفاوضات ، رَ مهمومين ، مِ 

إلى قومه و يفاوض عن  -  الو شئتم - أحدكما  فليذهب ، فقال م لهما عرضادَّ و َق  ، معه أحمد
راني بما ستقرران و انصرف ، قال رين أنا الطيار و المسؤول األول عن اآلخر ، و أخِب 

ر أنت و أنا سأبقى ، قال سير ، أنا مديٌ  فلتمضيتحمل مسؤوليتي ،  ، و عليَّ الرحلة 
بعد طول مداوالت .. بقاء أوال ، و ليس لي من خيار إال ال بالشركة و ال يناسبني الذهاب

ها معا ، عشناها في نقضي تخذ القرار ، ال شيء سيفرقنا ملء إرادتنا عن بعض ، نحيا أوأُ 
و ، فقال لهما ،  با  إلى لمرابط و أخبراه بأنهما سيبقيانفي الصباح ذه نعيما أو جحيما ،

هكذا و ..  "إن شاء هللا.. إن شاء هللا "فأجاباه معا  ، تفنيان هنا لكنكما بهذا القرار قد
  .بالحسانية

ألول مرة ، و قد أزعجهم روتين  باللبن دم لهم الكسكسحتجزيهم قُ في يومهم الرابع مع مُ 
 أحد األيام جاء رجل إلى، وفي  " مزين كسكس.. مزين كسكس "فأخذ رين يقول  الطعام ،

قصفوا المحاربين في آدرار أي الفرنسيون " أنصارا"ن و قال إ 2المخيم قادما من الجنوب
الرهينتين على حياتهما  لجميع على فرنسا من ما زاد من خوفا غضب ، فاشتد 3بالطائرات

، و لكن خبرا سارا كان في انتظارهما أيضا ، حين جاء إلى المخيم من يتحدث القليل من 
                                                           

  .و یبدو 9ٔهنا اكنت تطلق &ل دمحم حلبyب بني قومه ، رمبا ملاكنة 9ٔو مسؤولیة دیw�ة ^یه بyهنم ملرابط هنا صفة و لyست ٕامس ، -   1

  .النص 9ٔن املقصود هنا هو موریتانیا یاقس; الواحض من  -   2

ون ب`ٔن اجلyش هل اكن یعين فعال ما یقول ، 9ٔم 9ٔن الهدف اكن تث��ط العزامئ عند املقاومة املوریتانیة ، وقد ذ�ر املؤرخون الفر?س;ی -   3
جتمعا خضام من املقاتلني اكن ق�د التحضري و بقوة Àري مس;بوقة حسب ا&رتاف الفر?س;یني ، حتت ق�ادة  1927الفر?يس 9ٔفشل يف مایو 

و 9ٔمحد ول حامدي ، اكن ینوي الهجوم &ىل اجلyش الفر?يس يف 9ٓدرار ، &َمل ) هكذا كتب إالمس يف النص الفر?يس(ٕاسامعیل ول �ردي 
ه من البیظان حسب ئاليت اس;تÕدم فهيا معالءه و 9ٔصدقاالتخطیط × عن طریق عیونه و 9ٔفشÖ �س;تÕدام ا^&ایة املضادة ،  به بدایة

  .تعبريه
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 أو 3000 ليسوا جديين في مسألة المليون دورو ، و أن ركيباتين بأن او أخبر ر اإلسبانية
  .قد تكفيهم 4000

ركيبات على ، خاف رجال ا ي كل أرجاء المنطقةنتشار الخبر فمع تعقد المفاوضات و ا
 لمخيم آخر لتوفير الحماية الالزمة في االنضمامإلى الشمال ، و  االبتعادرهينتيهم ، فقرروا 

إلى آدرار لمحاربة الجيش بمحاربين متجهين  التقواو في طريقهم  هذه الظروف ، مثل
ستعلمهم إياها ،  1"تْ ظامَ "خيمة ، و فيه سيتعلم القوم  25 يضمسالمخيم الجديد  الفرنسي ،
سيده و و هي خطيبة الحسين  ، جةيخد و جميلة الجميالت النينهبنة و هي ا زوينهالجميلة ا

  .بن سيدته النينها
على المهندس  زوينه و حفيد النينهابن ا بالبنات بدأت عندما فرض دمحم مولودعالقتهم 

و هو ما ،  شهرا 18ألصغر ، البالغ من العمر سير أن يلعب دور الحاضنة ألخيه ا الطيار
السماء للرهينتين ، فعلى  دمحم مولود هو هبة .أدى إلى كثرة مجالسة ازوينه و صديقاتها

الخمس سنوات ، يمكن وصفه دون مبالغة بشيخ  حينهالم يتجاوز ه ، فالرغم من صغر سن
 كل ى، فمرحه و أدبه وخاصة رجاحة عقله ، أعطوه القبول و الزعامة ، يضاف إل المخيم

تتحكم في أوالد الشيخ ، و هكذا كفاهم إزعاج األطفال ، و  النينه، و  هذا أنه يتحكم في النينه
ى بتي كل مؤن رين خارج الخيمة أثناء نوبة غضب نه في إحدى المرات ، عندما رمإ حتى

  .بها أن يأخذ كل تلك العلب و يأتيه تجرأ على، 
س نيام د أن ال يدخن في الخيمة ليال و الناسير مدخن بامتياز فهو يدخن ليل نهار ، و قد تعوَّ 

بإمكانك أن تدخن في  فاجأه الحسين بقوله ، ، ذات صباح ال يحبون التدخينركيبات ف ،
ك مكروه عندي ، و ليس آمنا خروجك ليال تدخن صيبيأنت ضيفي و ال أحب أن ف الخيمة ، 

يشير إليك لعدم وجود أي مدخن في المخيم ، و  ةالسيجار، فالوميض األحمر على رأس 
كما  جْ رُ خْ عرف الفاعل ، من ما يشجع على الفعل ، أَ ، و لن يٌ  استهدافكيجعل من السهل 

  .ر سير كثيرا من رقة ما سمعوأنت تدخن ، تأثَّ ليال إال  تريد و في أي وقت تريد
، و في هذا المخيم لقيا رجال مغربيا ، شارك في الحرب العالمية األولى مع الجيش الفرنسي 

ما  كته في تلك الحرب التأكد من صدقسير بحكم مشار استطاعيتحدث الفرنسية قليال ، 
شح به ، بطل الحرب مع أنه يحمل معه ميداليته العسكرية و صليب الحرب الذي وُ  يقول ،

، و  و آثار إصابات الحرب بادية عليه،  ، رمته فرنسا بعد انتهاء تلك الحرب العالمية هذا
ول خادم فرنسا إلى عبد ، تحَ  الخاضعة حينها كليا للسيطرة الفرنسية لم تقدره المغرب

في  باعه فقره و استغل اإلبل ، يقول بأن تاجرا مغربيامن  ةسبعمملوك لركيبات مقابل 
كثيرة تحوم حول ما صرح به في  استفهاممن دون علمه ، و لكن إشارات  سوق النخاسة

  .تلك المسألة
، فبعد أن طلبت فرنسا عن طريق  وم سيغير مجرى األحداث كلياسبتمبر ، ي 13يوم 

 ، أوجس من الشاطئ قليال و يحددوا مكان تواجد الرهينتين من الخاطفين أن يقتربوا اإلسبان
نتهاء األزمة ، فأجمل لم ينتهي إال با دءوا مشوار ترحالٍ ركيبات منهم خيفة ، و قرروا أن يبا

سبتمبر بدءوا رحيلهم  20و خفة التنقل ، و في يوم  ما في حياة البدو هو سرعة طي الخيام
فبقي أوالد  اإلحتماالت ، الرهينتين تحسبا لكل فصل الثالث خالل أسبوع بعد أن قرروا 

                                                           
  .لعبة تقلیدیة Ûش;به الشطرجن -  1



 

تب ل رين أن يغادر و هكذا كُ 

و نتجت عنه  على فرنسا كل ما يمكن أن تكون قد خططت له يوما ،
بة للتموين و متابعة أخبار الرهينتين ، و القلق 

  .ب ضارة نافعة
بعد شهرين و نصف من التعالي و اإلزدراء ، و دار كل 

 من باإلسبان و رتبت لقدومها و بوزن كبير ، جاءوا من الشمال و
، و ال مجال  األمرن المسألة يجب أن تنتهي مهما كلف 

  و هو رئيس قطاع الخدمات في
AOF  ركة شفي

، و دورات  التكوءير
)Daurat ( رئيس

قطاع اإلستغالل في 
نفس الشركة ، ومن 

عث الحاكم َب  الجنوب
 العام إلفريقيا الغربية

السيد ) AOF( الفرنسية
 )Carde(كارد 

برئيس ديوان حاكم 
 بريي موريتانيا 

)Beryes ( و األمير
براهيم احمد سالم ول ا

ول  السالم ، و المترجم
و المقداد ، و مع نأب

م هذا الوفد في الربع األخير من سبتمبر ، و سيلتحق 
السامي اإلسباني المسؤول عن 

األمير  مباشرة بين فرنسا و الخاطفين ،
 تصدرو تَ  أيضا ،و المقداد حاضر 

،  من المؤن تأتيهم مع ما يأتي الرهينتين
ميات البأس بها من الشاي و السكر ، و بعض من زينة النساء ، و 

  .في إعداد المالحف النسائية
مل المؤن تحْ  ون إصابة من فيها ،

بعض األخبار السارة ، و معه 
أوكتوبر ، حيث كتبت بأن اإلتفاق حصل ولم يبقى 

،  تلك بسبب تحطم الطائرة اإلسبانية
الخطيرة و  منع إرسال الطائرات في هذه المهمات

سير 
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و هكذا كُ  أعمر في الشمال ، و اتجه أوالد الشيخ إلى الجنوب الغربي ،
  .صديقه إلى المجهول ، و تنفرد به سلكه

على فرنسا كل ما يمكن أن تكون قد خططت له يوما ،
بة للتموين و متابعة أخبار الرهينتين ، و القلق تعقيدات ال تعد و ال تحصى ، و خاصة بالنس

ب ضارة نافعةو لرُ  ..قد كل منهما مؤنسه كذلك بعد أن َف 
بعد شهرين و نصف من التعالي و اإلزدراء ، و دار كل  ن جنون فرنسا و بدأت بالتحرك

باإلسبان و رتبت لقدومها و بوزن كبير ، جاءوا من الشمال و اتصلت
ن المسألة يجب أن تنتهي مهما كلف ، و بقرار نهائي ، حاصله أ

و هو رئيس قطاع الخدمات في) Albert Tête(للمناورة ، فمن الشمال جاء آلبرت تيت 

م هذا الوفد في الربع األخير من سبتمبر ، و سيلتحق دِ األمير مستشاروه و حاشيته ، َق 
السامي اإلسباني المسؤول عن  المفوض) De la Pena(يا نْ  بَّ الَ  دَ  بالجميع بعد أيام قليلة

  .الذهب قادما من طرفاية مقر إقامته
مباشرة بين فرنسا و الخاطفين ، ةً تسارعت وزادت وتيرة التفاوض ، و ال عالق

و المقداد حاضر نأبول براهيم السالم يلعب دور الوسيط ، و المترجم 
تأتيهم مع ما يأتي الرهينتين ركيباتبعض الهدايا ل رات الجديدة إضافةُ 
ميات البأس بها من الشاي و السكر ، و بعض من زينة النساء ، و تمثلت تلك الهدايا في كَ 

في إعداد المالحف النسائية انالمستخدم كذلك القماش األبيض و األزرق
ون إصابة من فيها ،أثناء هبوطها د كتوبر تحطمت طائرة إسبانية

معه أنه كان يحمل  يبدو، للرهينتين و كذلك وسيط من أركيبات 
أوكتوبر ، حيث كتبت بأن اإلتفاق حصل ولم يبقى  5التي ستنشرها الصحافة اإلسبانية يوم 

بسبب تحطم الطائرة اإلسبانية تسليم الذي تأخر أكثر من ما يجب
منع إرسال الطائرات في هذه المهماتفقد أصدر المفوض اإلسباني قرارا ب

سير  ، لحظة إطالق سراحهما يتوسط الرهينتين األمير أحمد سالم ول ابراهيم السالم
 إلى اليمين و رين إلى اليسار

أعمر في الشمال ، و اتجه أوالد الشيخ إلى الجنوب الغربي ،
صديقه إلى المجهول ، و تنفرد به سلكه

على فرنسا كل ما يمكن أن تكون قد خططت له يوما ، أفسد هذا الفراق
تعقيدات ال تعد و ال تحصى ، و خاصة بالنس

كذلك بعد أن َف عليهما 
ن جنون فرنسا و بدأت بالتحركجُ  

اتصلتشيء بسرعة ، 
، و بقرار نهائي ، حاصله أ الجنوب

للمناورة ، فمن الشمال جاء آلبرت تيت 

األمير مستشاروه و حاشيته ، َق 
بالجميع بعد أيام قليلة

الذهب قادما من طرفاية مقر إقامته واد
تسارعت وزادت وتيرة التفاوض ، و ال عالق

براهيم السالم يلعب دور الوسيط ، و المترجم ا
رات الجديدة إضافةُ القرا

تمثلت تلك الهدايا في كَ 
كذلك القماش األبيض و األزرق

كتوبر تحطمت طائرة إسبانيةأ 2يوم 
للرهينتين و كذلك وسيط من أركيبات 
التي ستنشرها الصحافة اإلسبانية يوم 

تسليم الذي تأخر أكثر من ما يجبإال التسليم ، ذلك ال
فقد أصدر المفوض اإلسباني قرارا ب

األمير أحمد سالم ول ابراهيم السالم



 

 فبدءوا بعد يومين أكتوبر
  .و بسرعة كذلك يجب أن يلتحق بهم أوالد الشيخ

في اليوم المحدد لإلنطالق و بعد أن تجهزت القافلة التي تضم الرهينة سير و يقودها الحسين 
، حامال معه رسالة من أوالد 

لغيت الرحلة حتى ، أُ  أعمر تطلب من أوالد الشيخ التريث قليال ، ريثما تتضح األمور أكثر
خلف له موعدا بالترفيه حين ، نزل الخبر كالصاعقة على سير ، الذي بدا كطفل صغير أُ 

في ذلك المشهد ، فأخذت تدور بين شيوخ المخيم 
ن ، الواحد تلو اآلخر و من خيمة إلى أخرى ، حتى حصلت على اإلذن منهم كلهم للقافلة بأ

، و آتاه  ، و هو شيخ عجوز بلغ من الكبر عتيا
لديه سير و تمنى له التوفيق ، 

 ، محيجيب، خديجة ، أ هزوين
 نهالفرح العارم ، ولم يكن وداع الني

أصل تسعة سجناء تم اإلتفاق  
علي 

إطالق 
 سراحهم

في عملية 
التبادل ، 

اإلثنان 
المتبقيان 

لم 
ستطيعا ي

السفر 
لحالتهم 
الصحية 

ية ، المترد

فبقوا في 
المستشفى 

، و لم يكن  بذلك ظروفهم الصحية
و بالكاد يستطيع أحدهم فتح عينيه ، 

التبادل ، رفضوا عملية  اكتمال
  .، و ال يطلبون سوى الخبز و الشاي ، ثم الشاي

، أحسنوا  الد تيدراريمأو 
، في تلك و أقرب للتحضر منهم إلى البداوة 

الليلة قدموا لهم الشاي و األرز و لحم الغزالن ، و تركوا لهم الخيمة يبيتون فيها ، و 
في الصباح الباكر ستواصل القافلة تقدمها 

 السجناء المحررون لحظة وصولهم الداخلة قادمين من داكار
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أكتوبر 4يوم  وصل الخبر أوالد أعمر ، حسب تعبيره
و بسرعة كذلك يجب أن يلتحق بهم أوالد الشيخ ، رحلتهم إلى الجنوب

في اليوم المحدد لإلنطالق و بعد أن تجهزت القافلة التي تضم الرهينة سير و يقودها الحسين 
، حامال معه رسالة من أوالد  نْ مبعوثا من قبل الَب  عه عشرة من قومه للحماية ، وصل أَدِّ 

أعمر تطلب من أوالد الشيخ التريث قليال ، ريثما تتضح األمور أكثر
حين ، نزل الخبر كالصاعقة على سير ، الذي بدا كطفل صغير أُ 

في ذلك المشهد ، فأخذت تدور بين شيوخ المخيم  "بنهاا"تحمل رؤية  تستطع النينه
، الواحد تلو اآلخر و من خيمة إلى أخرى ، حتى حصلت على اإلذن منهم كلهم للقافلة بأ

، و هو شيخ عجوز بلغ من الكبر عتيافي خيمته  يهْ دَّ أَ  ىتسير ، أخذت بيد سير إل
لديه سير و تمنى له التوفيق ، الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ، عانق ا هللا الحكمة ، و من يؤتَ 

زوينعيشه ، فطمة ، ا إلى الخيام ، حيث كرتوم ،
الفرح العارم ، ولم يكن وداع النيغمره  وٍّ في جَ  هُ َنعْ ادَ من فاتنات البظان ، الالتي وَ 

  .له أقل شأنا من وداعها لفلذة كبدها الحسين
 و على متنها سبعة منأكتوبر  12أقلعت طائرة من داكار يوم 

ظروفهم الصحية تسمحعلى أن يلحقا بمن سبقوهم حالما 
و بالكاد يستطيع أحدهم فتح عينيه ، ضى ، الواصلون أحسن منهم حاال بكثير ، فالكل مر

اكتمالتسلمهم الدرك اإلسباني و أخذهم إلى القلعة ، في انتظار 
، و ال يطلبون سوى الخبز و الشاي ، ثم الشايطعام دم لهم من ما قُ  كل

 من وصلت قافلة أوالد الشيخ بعد يومين من المسير إلى مخيمٍ 
و أقرب للتحضر منهم إلى البداوة  و يدخنون ضيافتهم ، و يقول سير بأنهم أغنياء

الليلة قدموا لهم الشاي و األرز و لحم الغزالن ، و تركوا لهم الخيمة يبيتون فيها ، و 
في الصباح الباكر ستواصل القافلة تقدمها  البارد ، جو الافترشوا هم األرض الرطبة و في 

السجناء المحررون لحظة وصولهم الداخلة قادمين من داكار

حسب تعبيره الغير مجدية
رحلتهم إلى الجنوب

في اليوم المحدد لإلنطالق و بعد أن تجهزت القافلة التي تضم الرهينة سير و يقودها الحسين 
عه عشرة من قومه للحماية ، وصل أَدِّ و م

أعمر تطلب من أوالد الشيخ التريث قليال ، ريثما تتضح األمور أكثر
حين ، نزل الخبر كالصاعقة على سير ، الذي بدا كطفل صغير أُ 

تستطع النينهعنه ، لم 
، الواحد تلو اآلخر و من خيمة إلى أخرى ، حتى حصلت على اإلذن منهم كلهم للقافلة بأ

تسير ، أخذت بيد سير إل
هللا الحكمة ، و من يؤتَ 

إلى الخيام ، حيث كرتوم ، ابنها لنينهت اأخذ
من فاتنات البظان ، الالتي وَ  و بقيةٌ 

له أقل شأنا من وداعها لفلذة كبدها الحسين
أقلعت طائرة من داكار يوم 

على أن يلحقا بمن سبقوهم حالما  كار ،ابد
الواصلون أحسن منهم حاال بكثير ، فالكل مر

تسلمهم الدرك اإلسباني و أخذهم إلى القلعة ، في انتظار 
كلاألرز و اللحم و 

وصلت قافلة أوالد الشيخ بعد يومين من المسير إلى مخيمٍ  
ضيافتهم ، و يقول سير بأنهم أغنياء

الليلة قدموا لهم الشاي و األرز و لحم الغزالن ، و تركوا لهم الخيمة يبيتون فيها ، و 
افترشوا هم األرض الرطبة و في 

السجناء المحررون لحظة وصولهم الداخلة قادمين من داكار



 

، و التي كلم شمال الداخلة  
 في أحد األيام و بينما سير نائم

صديقه الذي افتقده  انتظارو في 
يرثى لها ، ال  في حال رين

 ، ينالقاتل و الجوع العطش و يعاني
، و )أزريكَ ( ماءب غنم ممزوج 

ير قميصا أعطاه س
بان من  يستر به ما

  .صدره
عاب الحسين على  

مال ، و هو شيخ بوجْ 
ذو مكانة من أوالد 

دور  أعمر لعبَ 
اإلسبان الوسيط مع 

نسحاب دمحم بعد ا
لحبيب ، عاب عليه 

الوضع المزري 
ا دi لرهينتهم ، فلم يجد بُ 

رى ، فاشت االعتذارمن 

بعد أيام  إلى المكان المحدد للتبادل ،
ا من مماطلة أوالد أعمر في محاولة منهم لزيادة قيمة الفدية المادية للرهينتين ، وصلو

هناك انتظروا وصول الوسطاء 
رين من عناصر المقاومة الموريتانية ، و صل الزورق و 

و نأب لوو  أحد زعماء أوالد اللب ،

ها نفس اليوم ، ليغادرا الخامسة مساءا
اناة الكل ، لة معرح 

بعضهم على ..  سجون فرنسا

بأن الطائرة التي ستقلهم بال 
و  د الطائرة ،ن قُ يها ، يا رَ 

حتى يسافر  كطيار يثق فيه
تبدأ ل، و  ارطمعه ، فأجاب بكل تأكيد ، و حلقت الطائرة لتجد كل فرنسا تنتظرها في الم

، "الرجال الزرق"، للبطلين العائدين من تجربة اإلستعباد عند 
  .قالت فرنسالما 

الوسطاء يغادرون الداخلة للقاء اركيبات من أجل تبادل األسرى ، حسن ول الشيخ على 
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 140 ، تْ نْ زَ رْ كَ و هو بئر ِت إلى المكان المحدد للقاء أوالد أعمر 
في أحد األيام و بينما سير نائمو اليوم و لم يكن أوالد أعمر قد وصلوا بعد ، 

و في  ، إذا بأحدهم يوقظه مشيرا إلى قافلة أوالد أعمر القادمة
رينسوء وضعه ،  كما اندهش كل أوالد الشيخ من

و يعانيو ال على الجلوس ، من شدة الحمى 
غنم ممزوج  لبنِ  الحسين لحاله و أسعفه بقدحِ  قَّ و بال مالبس أو يكاد ، رَ 

  .ذبحه ، و قدم أفضل قطع اللحم للرهينتين
إلى المكان المحدد للتبادل ، أكتوبر متوجهة 22نت يوم رزكتِ 

من مماطلة أوالد أعمر في محاولة منهم لزيادة قيمة الفدية المادية للرهينتين ، وصلو
هناك انتظروا وصول الوسطاء و  أكتوبر 24 يومالداخلة  قبالةعلى اليابسة 

رين من عناصر المقاومة الموريتانية ، و صل الزورق و و اإلسبان و المحرَّ 
أحد زعماء أوالد اللب ، يخْ مارو ول الشِّ ول عُ  نَّ حسَّ  ، خرين

  .داد المترجم المعروف
الخامسة مساءا مع رفقتهم إلى الداخلة التي و صلوها

 لتنتهي بذلك ، بالماس و منها إلى الدار البيضاء
سجون فرنسا ن فيالذهب ، و المسلمو في الساقية الحمراء و واد

بأن الطائرة التي ستقلهم بال  تفاجئوافي الدار البيضاء و هم يستعدون للسفر إلى فرنسا ، 
ها ، يا رَ يلإقيل لهم كما غادرتم تولوز ستعودون  االستفسار

يثق فيهال يزال ئل سير ما إذا كان سُ  بلبس بذلة الطيران
معه ، فأجاب بكل تأكيد ، و حلقت الطائرة لتجد كل فرنسا تنتظرها في الم

، للبطلين العائدين من تجربة اإلستعباد عند التوشيحات 
لما ا تبعكل هذا  ..إنسانية  ن بالشراسة و العدائية و الال

الوسطاء يغادرون الداخلة للقاء اركيبات من أجل تبادل األسرى ، حسن ول الشيخ على 
 اليسارمن  يمين الصورة ، و ول أبنو المقداد الثاني

إلى المكان المحدد للقاء أوالد أعمر 
اليوم و لم يكن أوالد أعمر قد وصلوا بعد ،  وصلوها نفس

إذا بأحدهم يوقظه مشيرا إلى قافلة أوالد أعمر القادمة ،
كما اندهش كل أوالد الشيخ من ندهشكثيرا ، ا

من شدة الحمى  يقدر على الوقوف
و بال مالبس أو يكاد ، رَ 

ذبحه ، و قدم أفضل قطع اللحم للرهينتين و كبشا
تِ  غادرت القافلة بئر

من مماطلة أوالد أعمر في محاولة منهم لزيادة قيمة الفدية المادية للرهينتين ، وصلو
على اليابسة الموقع الواقع 

و اإلسبان و المحرَّ ظان يمن الب
خرينمن بين آ عليه
داد المترجم المعروفالمق

إلى الداخلة التي و صلوها نخذ الرهينتيأُ 
بالماس و منها إلى الدار البيضاء إلى السبحرا 

في الساقية الحمراء و واد "أنصارا"
  .األقل

في الدار البيضاء و هم يستعدون للسفر إلى فرنسا ، 
االستفسارطيار ، بعد 
بلبس بذلة الطيران أثناء انشغاله

معه ، فأجاب بكل تأكيد ، و حلقت الطائرة لتجد كل فرنسا تنتظرها في الم
التوشيحات اإلحتفاالت و 

ن بالشراسة و العدائية و الالالمعروفو

الوسطاء يغادرون الداخلة للقاء اركيبات من أجل تبادل األسرى ، حسن ول الشيخ على 
يمين الصورة ، و ول أبنو المقداد الثاني



 

 ون من أبناء الصحراء ، وعلى الرغم من فارق العدد و الظروف ،
قال ..  رونالمحرِّ  ، يضاف إليهم كذلك

يسامون سوء العذاب ، أما أنتما 
ولون بين الخيام كما ال اليدين و ال الرجلين ، تنعمون بما ننعم به ، و تتجَ 

 

ائد المحطة الجوية بالداخلةن إلى اليسار يقف بينهم من أظنه ق

أثناء رحلة قادته من فرنسا إلى 
في األربعين و هو أسقط اإليطاليون طائرته فوق البحر األبيض المتوسط ، ليقضي 

شترت الخطوط الجوية او أمريكا الالتينية ، و بعد أن 
سنة يها مديرا لألشخاص و المعدات ، مات حتف أنفه 

سنتين بعد  ، 1942
صديقه عن عمر يناهز 

  .سنة 47
لم تعترف فرنسا إال  

 بعملية التبادل ، و لكن
 20ذكر يوجد من ي

،  في الصفقةبندقية 
والواقع يفيد بأن الذخيرة 

أي ، يجب أن تكون معها 
، و في رصاصة  6000
لم يدخل هذا يوما الحقيقة 
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ون من أبناء الصحراء ، وعلى الرغم من فارق العدد و الظروف ،رُ أما المقاومون المحرَّ 
، يضاف إليهم كذلك رونذكَ هم يُ  و ال لهم و ال توشيحات

يسامون سوء العذاب ، أما أنتما دمحم لحبيب يوما للرهينتين ، أسرانا في السجون الفرنسية 
ال اليدين و ال الرجلين ، تنعمون بما ننعم به ، و تتجَ 

  .و هذا لعمري فرق كبير

ن إلى اليسار يقف بينهم من أظنه قسير إلى اليمين و ري الرهائن لحظة إطالق سراحهم ،

أثناء رحلة قادته من فرنسا إلى  1940 سنة رسل رين للعمل في أمريكا الالتينية ، و في
أسقط اإليطاليون طائرته فوق البحر األبيض المتوسط ، ليقضي 

و أمريكا الالتينية ، و بعد أن  و أكمل مهمته في داكار
يها مديرا لألشخاص و المعدات ، مات حتف أنفه ين ففرنسية شركة التكوءير عُ 

 رين عند الحالق بعد إطالق سراحه

أما المقاومون المحرَّ 
لهم و ال توشيحات احتفاالتفال 

دمحم لحبيب يوما للرهينتين ، أسرانا في السجون الفرنسية 
ال اليدين و ال الرجلين ، تنعمون بما ننعم به ، و تتجَ  يْ دَ يَّ َق فلستما مُ 

و هذا لعمري فرق كبير تشاءون ،

 الرهائن لحظة إطالق سراحهم ،

رسل رين للعمل في أمريكا الالتينية ، و فيأُ  
أسقط اإليطاليون طائرته فوق البحر األبيض المتوسط ، ليقضي  ، لبنان

  .من عمره
و أكمل مهمته في داكار رجع سير

فرنسية شركة التكوءير عُ ال

رين عند الحالق بعد إطالق سراحه
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و إلن كانت ثمة قرائن تفيد  ..كيبات كانوا مصرين عليه كل اإلصرار رْ في أي نقاش ، ف
، أما اإلبل  صرح بذلك ادورو ، فال أحد 3000، ولن تكون أقل من بحصول فدية مادية 

  .1التفاوض عملية فال ذكر لها و الراجح أنها أسقطت من
  

اذيبو جنوبا أكثر من و في هذه المعارك المنسية ، خسرت فرنسا ما بين أكادير شماال و انو
  .عشرين طائرة بما فيها ، و أغلبها تم إحراقها

  
أصرت فرنسا المجروحة في كبريائها على التخلص من آخر معقل للمقاومة الموريتانية 

تها في نصيبها الجغرافي على إسبانيا بضرورة تحمل مسؤولي تْ حَّ مهما كلف الثمن ، و أَل 
أو تسمح لها بتسيير دوريات عسكرية ة جغرافيا العالم ، تقاسم الدول اإلستعمارية لكعكمن 

 لحماية طياريها درعة شماال إلى الرأس األبيض جنوبا لى طول الشاطئ الممتد ما بين وادع
، رفضت إسبانيا العرض األخير ، و قالت بأنها مستعدة لتلبية الطلب األول ، و لكن على 

و تسيطر على ما تبقى من أراضيها ، في شمال موريتانيا و جنوب  ، فرنسا أن تكون البادئة
بنت قالعها فيه ، بئر  نوب المغرب ، و هكذا احتلت فرنسا شمال موريتانيا ، والجزائر و ج

و احتلت تيندوف ، 1934جاهزة بنهاية انت كعين بنتيلي و الشكات ، و التي ،  أم أكرين
سيطرتها العسكرية على ما بين تيزنيت و واد ، و اكملت  1934سنة  في جنوب الجزائر

إسبانية ، و على الجانب  ةدرعة جنوب المغرب ، باستثناء إقليم إيفني و الذي هو منطق
 .1934اآلخر ظهرت الصحراء اإلسبانية سنة 

 في دوله الثالث  لقطاع الفرنسي متمثالكان موريتانيا اإلسبانية اإلنضمام إلى اأغلب س اختار
من  لهم من حرية حركة في جزء واسع ما يضمنهزائر و المغرب ، لالج ،موريتانيا 

 الذهب ل من سكان الساقية الحمراء و وادلم يسجِّ أراضيهم القديمة ، و تحسبا ألي جديد ، و 
أدت إلى  و ما سيطرح الحقا مشاكل جمة ،ليل ، و هفي القطاع اإلسباني إال النزر الق

  .التعقيدات المعروفة في نزاع الصحراء الغربية

  دمحم سيد دمحم              
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