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مقاربة جديدة لفهم تاريخ املقاومة املسلحة باملغرب 
  خالل خمسينيات القرن املايض
وذًجا   منظمة الهالل األسود أ

     

 

  آدم الحسناوي
    ابحث يف التاريخ المقارن للمجتمعات الوسيطية

    كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
    لمملكة المغربيةا – ابن طفيل جامعة

     

>  ُملَّخْص  <<

دث التارييخ، يعترب التأريخ للمقاومة المغربية وجيش التحرير عملية إبستيمية ال تستثىن من المخاطر اليت قد يقع فيها المؤرخ، وذلك بسبب حداثة احل
عىل احلدث. كما ما يزال احلدث التارييخ، حدث  شاهدة- التاريخيةالوثيقة  أي - إضافة إىل تناقضات الرواية التاريخية أحيانًا، وندرة الوثائق التاريخية ابعتبارها 

مقاومة المقاومة المغربية خالل خمسينات القرن المايض، يعيش فينا ومعنا بحمولته التاريخية وتوظيفه يف سياقات متعددة. هكذا يصبح التأريخ لل
عند خوض غمارها، التسلح ابلعدة المنهجية، إضافة إىل انفتاحه عىل العلوم المجاورة  المغربية وجيش التحرير مأمورية صعبة عىل المؤرخ، وجب عليه،

يف جزئيته كـــعلم االجتماع وعلم النفس، أو العلوم اليت درست اإلنسان يف كليته كــــعلم اإلناسة  اإلنسان للتاريخ، سواء العلوم اليت درست 
لمقاومة المغربية عملية منهجية متكاملة يتوىخ الباحث، من خاللها، كشف األحداث الغامضة اليت ظلت (األنرثوبولوجيا). لذلكـ، تصبح عملية التأريخ ل

ات القرن المايض، بنفس يمغيبة يف تاريخ المقاومة، كما يهدف إىل وضع قطيعة معرفية مع السائد المتخيَّل حول تاريخ المقاومة المغربية خالل خمسين
يط لسايس المؤرخ لهذه المرحلة، بغية الكشف عن كنهها. هكذا جاءت دراستنا حول منظمة الهالل األسود كمحاولة لتسما يعمل عىل تثوير المعطى األ

؛ وذلك بهدف كشف الغموض عن سنوات طالما وصف أخرىا أحيانًا، ومشوها أحيانًا الضوء عىل إحدى منظمات المقاومة اليت ظل تاريخها مغيبً 
ن، عىل حد سواء، ابلسنوات الغامضة. وقد عرجنا يف دراستنا عىل تبيان الصريورة التاريخية لمنظمة الهالل األسود، مع  الفاعلون السياسيون، والمؤرخو

ت بها تسليطنا الضوء عىل معطياٍت ظلت مخفيًة من تاريخ المنظمة، وكذا إسهامات المنظمة يف العمل الثوري المغريب من خالل العمليات اليت قام
  شهدت أوجَها؛ منتقلني للحديث عن أفولها الرتاجيدي؛ ومسلطني الضوء عىل بعِض الهفوات اليت نرشت عن المنظمة.إابن المرحلة اليت 
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نُرشت هذه الدراسة يف دَّورِيُة كَان الْتَّارِْيخية 

لألغراض العلمية والبحثية فقط، وغري 

مسموح بإعادة النسخ والنرش والتوزيع 

 ألغراض تجارية أو ربحية. 
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َمةُ    ُمَقدِّ
شكلت المقاومة المسلحة المغربية خالل خمسينات القـرن 

المايض أحد أوجه مقاومـة االسـتعمار الـيت لـم تهـدأ منـذ احتكـاك 

المغاربــة، خــالل أوائــل القــرن العرشــين، ابالســتعمار، ومحاوالتــه 

ــت هــذه األ ــرتاب المغــريب. وقــد كان وىل لبســط ســيطرته عــىل ال

ـل ابتــدأ ابلمقاومــة المســلحة،  المقاومــة اســتكماالً  لمســار طوـي

، اسـتمر مـع المقاومـة السياسـية، ١٩٣٤وبعد القضاء عليها سـنة 

ـــد  ـــة. وعن ـــا، بمصـــاحل براغماتي ً ـــت األخـــرية مرتبطـــة، أحيان ـــو كان ول

مـع بدايـة خمسـينات  استنفاذ العملية السياسية لكافـة أوراقهـا

ــه  ــذي تعرضــت ل  األحــزابالقــرن المــايض، بعــد القمــع الشــديد ال

الفاعلـــة يف الشـــأن المغـــريب، أخـــذت الربوليتـــاراي المغربيـــة عـــىل 

ــك المعطــى  عاتقهــا مواجهــة االســتعمار وفــرض االســتقالل، ذل

اجلــوهري يف الربنــامج الــوطين، والــذي عجــزت األطــراف الرئيســة 

يب، آنــــذاك، عــــن فرضــــه عــــىل اإلدارة الفاعلــــة يف الشــــأن المغــــر 

االســتعمارية. هكــذا بــرزت إىل الوجــود منظمــة الهــالل األســود، 

آخذة يف المشاركة ضمن المحـاوالت الثوريـة لفـرض االسـتقالل 

عىل الرافضني له مـن األطـراف الفاعلـة يف اإلدارة االسـتعمارية 

  بورجوازية المغربية عىل حد سواء.وال

ـــة ســـنحاول، مـــن خـــالل دراســـتن ـــان الصـــريورة التاريخي ا، تبي

ــاٍت  لمنظمــة الهــالل األســود، مــع تســليطنا الضــوء عــىل معطي

مـة، وكـذا إسـهامات المنظمـة يف ظظلت مخفيًة مـن تـاريخ المن

العمل الثوري المغريب من خـالل العمليـات الـيت قامـت بهـا أثنـاء 

المرحلــــة الــــيت شــــهدت أوجَهــــا؛ منتقلــــني للحــــديث عــــن أفولهــــا 

 بعــِض الهفــوات الــيت نرشــت طني الضــوء عــىل الرتاجيــدي؛ ومســل

  عنها.

: ملحة تاريخية حول ميالد املقاومة  أوالً
  املغربية

كــان انفجــار الثــورة المســلحة خــالل اخلمســينيات بمنــأى عــن 

ـــــيت عارضـــــت هـــــذا التوجـــــه  األحـــــزاب السياســـــية المغربيـــــة ال

القديم/اجلديـــد، إذ يشـــري الصـــنهايج إىل قيـــام بعـــض األشـــخاص 

األحـزاب ابسـتنكار هـذه العمليـات أمـام الـرأي العـام،  البارزين يف 

وكــــانوا يســــمونها ابألعمــــال اإلجراميــــة، لعــــل أبــــرزهم حــــزب 

، ابســــتثناء عــــالل الفــــايس الــــذي دعــــم المقاومــــة )١(االســــتقالل

ا لكونــه يف القــاهرة، عــن طريــق إذاعــة راديــو صــوت معنــواي، نظــرً 

 االعـــرب. فقـــد تمكــــن عـــالل الفـــايس، يف وقــــت ســـابق، ونظــــرً 

لعضويته يف مكتب المغرب العريب ابلقاهرة، من توطيد عالقتـه 

ة يف لكننــا يلزمنــا طــرح األســباب الرئيســ. )٢(براديــو صــوت العــرب

لــم يخطــر أبــدا، ببــال أحــد، عنــد  هــذا النــوع اجلديــد مــن المقاومــة.

إعداد مشـاريع اإلدارة االسـتعمارية، أن للشـعب المغـريب كلمتـه 

اإلدالء برأيـــه، وفـــرض االعـــرتاف فيمـــا يجـــري حولـــه، وأنـــه يريـــد 

. إذ ابلنسبة لمعظم فرنسـيي المغـرب، كـان )٣(بمطامحه الوطنية

إنهـــــــاء االســـــــتعمار إمـــــــا أســـــــطورة أو مكيـــــــدة مـــــــن تـــــــدبري 

  .)٤(األنجلوساكسون والسوفيات

ـــة أوىل  ـــة الثاني ـــة مـــا بعـــد احلـــرب العالمي لقـــد شـــهدت مرحل

 الـــدار التطـــورات الـــيت ســـتفجر العمـــل المســـلح الحقـــا، إذ حلـــت

البيضاء، بعـد احلـرب العالميـة الثانيـة، محـل فـاس كمركـز للحركـة 

الوطنية، فتحـول مركـز اجلاذبيـة نحوهـا، لتصـبح منـذ ذلـك التـاريخ 

عاصــمة للوطنيــة، ممــا يعكــس التغيــريات الــيت حــدثت يف بنيــات 

االقتصاد والمجتمع المغربيني، كما يسجل كذلك دخـول الطبقـة 

. إن التحـــول يف األولويـــة ســـيمس العاملـــة يف احلركـــة الوطنيـــة

ــــة أيضــــا، وســــتخلف أوراش المصــــانع  أســــلوب وأمــــاكن الدعاي

وبورصـــات الشـــغل والمـــداومات النقابيـــة والسياســـية أمـــاكن 

ــات   ــت خــالل الثالثيني ــيت كان النقــاش والتحــريض الكالســيكية ال

ــانوايت. إن احلــرفيني  تكمــن يف المســاجد وجامعــة القــرويني والث

-١٩٣٧ن حــول القــرويني فيمــا بــني ســنيت الــذين كــانوا يتظــاهرو

بفــاس، لــم يقومــوا، يف العمــق، ســوى بتمديــد احتجاجـــات  ١٩٤٤

، أي بعــد اغتيــال ١٩٥٢المغــرب القــديم، يف حــني أن أحــداث دجنــرب 

فرحـــات حشـــاد، لـــم تكـــن البتـــة انتفاضـــات الـــزنع األخـــري، وإنمـــا 

أعراض والدة جديـدة. لقـد تعلـق األمـر بمـيالد مجتمـع جديـد َوعـي 

ته ونفض عنه أسـمال الثـوب السـيايس القـديم، الـذي لـم يعـد ذا 

بكـــاريري ســـنطرال [...]  ١٩٥٢. فخـــالل احتجاجـــات )٥(عـــىل مقامـــه

أطلقــــت الرشــــطة النــــار عــــىل الموكــــب، أي أطلقــــت النــــار عــــىل 

 )٦(العرشــات مــن الربوليتــاراي. ويف اليــوم التــايل، أوقــف بونيفــاص

ة بوسـط المدينـة. مئات النشطاء الذين تجمعوا يف مـزنل للنقابـ

عقــب هــذه اخلطــوة، تــم حــل حــزب االســتقالل واحلــزب الشــيوعي 

المغـــريب. وعـــىل إثـــر ذلـــك، ســـيقوم احلرفيـــون وأصـــحاب المتـــاجر 

  .)٧(والعمال ببناء شبكات للمقاومة

لكــن، إن كانــت شــبكات المقاومــة تعــد العــدة لتفجــري العمــل 

المســلح، ســابقا، فقــد شــكلت حادثــة نفــي محمــد اخلــامس فرصــة 

ا والعملية العفوية اليت نفذها عالل بـن مناسبة للظهور، خصوصً 

. لكن ارتباط الشـعب ١٩٥٣شتنرب  ١١عبد الله ضد بن عرفة يف يوم 

ـــا، إذ لعـــب تنطعـــه يف وجـــه  ـــم يكـــن اعتباطي بمحمـــد اخلـــامس ل

ا يف هـذا التعـاطف، سلطات احلماية ودعمه للحركة الوطنية دورً 

اإلقامــة العامــة، وأدرك فقــد دخــل يف القطيعــة والمجابهــة مــع 

ــُف ضــد الســلطة االســتعمارية  الســلطان أن أفضــل ســالح يَُوظَّ
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هــو االمتنــاع عــن توقيــع الظهــائر، وهــو مــا اعتــربه المقــيم العــام 

جـــوان شـــكال مـــن العرقلـــة المرفوضـــة الـــيت ال يمكـــن رفعهـــا إال 

ابلقضــاء عــىل المعارضــة الوطنيــة وخلــع الســلطان. وابتــداءا مــن 

، تـم توجيـه إنـذار يك يضـع حـدا إلضـرابه عـن ١٩٥١نهاية شهر ينـاير 

التوقيع ويتربأ من حزب االستقالل أو التنـازل عـن العـرش. وقـد  

تجنــد خصــوم احلركــة الوطنيــة مــن أجــل الضــغط عــىل الســلطان 

قصـــد توقيـــع الظهـــائر، فامتثـــل هـــذا األخـــري إىل طلـــب اإلقامـــة 

 العامــة مــن دون إخفــاء رضــوخه، مكرهــا، للواقــع، وهــو مــا أرجــأ

، كـان إضـراب ١٩٥٢. ويف شهر شتنرب سـنة )٨(خلعه إىل وقت الحق

ا يســمح جديــد للســلطان عــن التوقيــع، هــذه المــرة يخــص ظهــريً 

للفرنســيني ابلمشــاركة يف انتخــاب المستشــارين البلــديني، كمــا 

ــــة  ــــني المغارب ــــس وزاري مشــــرتك ب ــــنص عــــىل تأســــيس مجل ي

والفرنســــيني. أدى صــــمود الســــلطان وعــــدم تراجعــــه يف هــــذه 

لمســألة الــيت تطــرح قضــية الســيادة المزدوجــة إىل إثــارة غضــب ا

المقيم العام وإعادة تعبئة القـوى المسـاندة للحمايـة والمعاديـة 

. كما أكد السـلطان محمـد بـن يوسـف، فيمـا بعـد، أن )٩(للسلطان

قمـــيص احلمايـــة بـــدأ يضـــيق عـــىل المغاربـــة وقـــد حـــان الوقـــت 

ـوم )١٠(لتبديلــه بــادرة مــن الكــالوي، ، وبم١٩٥٣غشــت  ١٤. لــذا، يف ـي

أُعلـــن تجمـــع لألعيـــان يف مـــراكش عـــن خلـــع محمـــد بـــن يوســـف 

وتنصــيب محمــد بــن عرفــة مكانــه، بينمــا قامــت مصــاحل اإلقامــة 

  .)١١(برتتيب مسرية يف اتجاه الرابط

استهدفت عملية خلع السلطان خلق وضـعية ال رجعـة فيهـا، 

ر حيــث يصــبح اســتخدام القــوة حلــل المســألة المغربيــة أمــرا ال مفــ

ـــتحكم  منـــه؛ فكانـــت النتيجـــة أن صـــارت الســـلطة عـــاجزة عـــن ال

ابلــــبالد. ولــــم يعــــرتف المغاربــــة بمرشــــوعية الســــلطان اجلديــــد، 

فُهجــرت المســاجد ألن اخلطبــة كانــت تقــام ابســمه. ويف ظــروف 

القضــاء عــىل نقــاابت المعارضــة وأطرهــا السياســية، تعــذر عــىل 

ليتـــاراي النخـــب السياســـية القيـــام أبي عمـــل؛ هكـــذا أخـــذت الربو

احلضــرية عــىل عاتقهــا مهمــة الــدفاع عــن القضــية الوطنيــة، حيــث 

. هكــذا تلمســنا  )١٢(ردت عــىل اإلرهــاب البولييســ ابلعمــل المســلح

تعلق المغاربة ابلسلطان محمد بن يوسف، مما جعل حدث عزله 

  المسلح الذي أُعد يف وقت سابق. مربرا ابرزا النفجار العمل 

إىل المقاومـــة المســـلحة  هكـــذا، عمـــدت القواعـــد المناضـــلة

واعتربتهــا الوســيلة الوحيــدة الناجعــة لتكســري شــوكة االســتعمار 

. فقـد ركـز خطـاب المقاومـة يف )١٣(واحلصول عـىل اسـتقالل الـبالد

بدايته عىل رفضه القاطع، ابسم تنظيماتـه الطالئعيـة المتوجهـة 

ــه وتنصــيب  ــع الســلطان ونفي بخطابهــا مبــارشة إىل الشــعب، خلل

ه، وشــــجب ذلــــك والتنديــــد بــــه. وأكــــدت يف ســــلطان آخــــر محلــــ

مناشـــــريها األوىل عـــــىل تـــــذكري الشـــــعب بوجـــــوب الوفـــــاء لـــــه، 

وتعظيمــه، بســبب موقفــه النبيــل، وتبجيلــه وإجاللــه ابعتبــاره رمــز 

االرتبــــاط، خــــالل هــــذه  إن . يمكننــــا القــــول )١٤(األمــــاين للشــــعب

المرحلـــة، بـــني الســـلطان والشـــعب، الشـــعب والســـلطان، أخـــذ 

م عىل إضفاء طابع الرشـعية، بشـكل جمـاهريي. شكال جديدا يقو

ــــن عرفــــة أحــــد األهــــداف األوىل لهــــذه  ــــذا، كــــان الســــلطان اب ل

 الغتيالـهمـن أول محاولـة  ١٩٥٣شـتنرب  ١١المقاومة. فقـد نجـا يـوم 

بمدينة الرابط، وهو يف طريقه إىل المسـجد ألداء صـالة اجلمعـة. 

ت ، ثـــم توالـــ)١٥(بمـــراكش الغتيالـــهكمـــا فشـــلت محاولـــة ثانيـــة 

العمليـــات المســـلحة بـــوترية منتظمـــة تخللتهـــا بعـــض العمليـــات 

البيضـــاء  المثـــرية مثـــل: الهجـــوم عـــىل القطـــار الـــرابط بـــني الـــدار

قـتىل، انفجـار قنبلـة  ٧، وقـد خلـف ١٩٥٣نونرب  ٧ومدينة اجلزائر يوم 

ــوم  يف الســـوق المركـــزي ابلـــدار وقـــد - ١٩٥٣دجنـــرب  ٢٤البيضـــاء ـي

 ١٩٥٤يوليـوز  ١٤بلـة أخـرى بتـاريخ ، انفجـار قن-قتـيال ١٨أسفرت عن 

ضـحااي. وقـد قـام  ٦البيضاء مخلفـة  يف يح مرس السلطان ابلدار

بهذه العمليـات عمـال وحرفيـون ومسـتخدمون صـغار ومناضـلون 

العــــام للنقــــاابت  االتحــــاد قــــدماء يف األحــــزاب السياســــية ويف 

المتحــدة ابلمغــرب. وقــد تــم ذلــك اســتجابة ألوامــر تنظيمــاتهم 

البيضـاء  اصـة يف بعـض األحيـان. لقـد أصـبحت الـداروخالايهم اخل

محــــور هــــذه العمليــــات قبــــل أن تعــــم رسيعــــا مــــدن المغــــرب 

  .)١٦(وبواديه

  ثانًيا: نحو ميالد منظمة الهالل األسود
ولــدت منظمــة الهــالل األســود، بشــكل رســمي، يف مــارس 

، كامتــداد لمنظمــة اليــد الســوداء، بعــدما نجحــت الســلطات ١٩٥٤

، )١٧(مـن أعضـائها ٥٥ابعتقـال  ١٩٥٣كهـا خريـف الفرنسية يف تفكي

، فيمـا )١٨(١٩٥٢وقد تأسست عقب أحـداث كـاراين سـنطرال سـنة 

. يشـري محمـد وحيـد إىل كـون يـوم تأسـيس )١٩(يف حالة فرار ٥ظل 

، فقــد  ١٩٥٤مــارس  ٢٠منظمــة الهــالل األســود الرســمي كــان يف 

ــم ــرر منشــور يف  )٢٠(ت ــك بعــدما حُ ــث بإحــداها إىل  ٧٠٠ذل نســخة بُع

، الموالية للسلطات، بغية إثارة فـزع حلفـاء )٢١(حيفة "السعادة"ص

ـزانس فرانســزي"  )٢٢(االســتعمار، عــىل وجــه التحديــد منظمــة "البرـي

(منظمة احلضور الفرنيس)، وقد ُعنون بـــــــ: مـن اليـد السـوداء إىل 

  .)٢٣(الهالل األسود

تكونت منظمة الهالل األسود، يف البداية، من بعض األفراد 

طني يف حـــزب االســـتقالل [...] وقـــد ســـريها يف المرحلـــة المنخـــر 

األوىل كل مـن: السـيد بوجمعـة، بنمـوىس النجـار، السـيد التاتـاين، 

  .)٢٤(حلسن الكالوي، محمد الدكايل، أحمد شفيق، احلضري
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بــدأت عمليــات اســتقطاب األفــراد يف حــذر شــديد، خوفــا مــن 

الوقــــوع يف األخطــــاء القاتلــــة الــــيت قضــــت عــــىل منظمــــة اليــــد 

السوداء. كما حـرص المؤسسـون واألعضـاء األوائـل عـىل القيـام 

  .)٢٥(ابالستقطاابت من قلب درب السبليون

 ١٩٥٤يمكننا تفسري تأخر تبوثق الهالل األسود إىل غايـة سـنة 

بكون استخدام القوة ال يعـم كـل الشـعب مبـارشة، والقـوة هنـا، 

ان نقصد بها، العنف الثوري الذي ساد المغرب عقب نفي السـلط

وقيام عالل بن عبد الله بمحاولة اغتيـال بنعرفـة. البـد يف البدايـة 

مـن قلــة تقــود هــذا العمـل. وتتمــاهى اجلمــاهري، حســب مصــطفى 

 ً ا مــن بطولتهــا، وجاعلــة منهــا حجــازي، بهــذه القلــة متمثلــة شــيئ

رموزا للجماعة. من خالل عملية التماهي هـذه، تكتسـب اجلمـاهري 

 ً انـات الذاتيـة، وتـربز لـديها احلاجـة ا مـن الثقـة ابلـنفس واإلمكشيئ

، وهــو مــا حــدث مــع )٢٦(إىل تجــاوز استســالمها وشــعورها ابلعجــز

بعض أفراد منظمة الهالل األسود؛ كمـا أن الـبعض اآلخـر شـكل 

  ا لمنظمة اليد السوداء.امتدادً 

، )٢٧(كانت منظمة الهالل األسود عبـارة عـن منظمـة ائتالفيـة

المشـارب اإليديولوجيـة، إذ ضمت عناصر من مختلف التوجهـات و

كمـــا ضـــمت أفـــرادا غـــري منتمـــني ألي توجـــه معـــني، فقـــد ضـــمت 

منخــرطني يف حــزب الشــورى واالســتقالل مــن أمثــال: أحمــد بــن 

البشـــري ومحمـــد حـــيج العجـــوري، كمـــا ضـــمت أفـــرادا مـــن احلـــزب 

ـــ: عبــد اللــه العيــايش ، وعبــد الكــريم بــن )٢٨(الشــيوعي المغــريب كـــــ

بشكل ابرز، أيس مناضيل احلـزب الشـيوعي . يتضح لنا، )٢٩(عبد الله

المغريب، وجلوؤهم للعمل المسلح، عقب التعـذيب الشـديد الـذي  

ـــه العيـــايش مـــن طـــرف المفـــتش غارســـيت  ـــد الل ـــه عب تعـــرض ل

GARCETTE إىل مخفـر الرشـطة  ١٩٥٣نـونرب  ١٨، بعدما اقتيد يف

. كما ضمت أفـرادا لـم ينتمـوا ألي حـزب سـيايس، مـن )٣٠(المركزي

  حني وطلبة وعاطلني.عمال وفال

أخـذت الهــالل األســود اســمها مــن اقــرتاح عبــد اللــه احلــداوي، 

حسب محمد وحيـد، عقـب االجتمـاع التأسييسـ، نظـرا لكـون عبـد 

احلداوي كان شغوفا بقـراءة سلسـلة الهـالل الـيت أصـدرها جـريج 

  .)٣١(زيدان

أي كـــل -خضـــعت المنظمـــة، ابدئ ذي بـــدء، لتنظـــيم ثـــاليث 

عـــن كـــل منهـــا مجموعـــة ثالثيـــة، ثانيـــة.   عتتفـــر -ثالثيـــةمجموعـــة  

تمزيت المرحلة األوىل ابنعدام السالح، لـذا، كانـت العمليـات الـيت  

تقوم بها المنظمة بسيطة. فمنـذ تأسيسـها، أىت حلسـن الكـالوي 

 ٧٬٦٥، إذ كـان مسدسـا مـن عيـار ١٩٥٤مـاي  ٢٢بسالحها األول يف 

ليـات األوىل ميليمرت. لذلك، عزم أفراد المنظمـة عـىل القيـام ابلعم

يف درب الســـبنيول، لكــــنهم كــــانوا يفتقــــرون للرصــــاص. هكــــذا، 

. وقــد ُزودت )٣٢(فضــلوا الرشــوع يف إلقــاء القنابــل المحليــة الصــنع

منظمة الهالل األسود بقنبلتني من احلجـم المتوسـط مـن طـرف 

ــــارود يف إطــــار  ــــة، كمــــا ُزودت ابلب ــــد التطهــــري الفدائي منظمــــة ي

التطهـــري الفدائيـــة، واحلبـــل  التنســـيق الـــذي جمعهـــا بمنظمـــة يـــد 

البارودي، والقبصون، وحـىت األوعيـة الـيت تحضـر بهـا تلـك القنبلـة 

. كمــــا عمــــل حلســــن الكــــالوي، تحــــت تهديــــد )٣٣(المحليــــة الصــــنع

الســالح، عــىل إجبــار أحــد عمــال المقــالع احلجريــة بتــيط مليــل عــىل 

. يمكننــا، إذن، إجمــال عمليــات )٣٤(مــده بعلبــة متفجــرات وصــواعق

  هالل األسود كالتايل:األوىل لل

 وضع قنبلة بدار الضريبة يف درب السلطان. .١

وضـــع قنبلـــة جديـــدة مـــن طـــرف محمـــد الســـامي، المهـــدي  .٢

ـــراد  ـــد الســـالم، فأصـــيب أحـــد األف ـــن عب ـــامويس، محمـــد ب الن

  .)٣٥(بجروح

يف هذه المرحلة، عمل أفراد الهـالل األسـود عـىل البحـث عـن 

اء دار ببوشـنتوف ، فـتم اكـرت )٣٦(مزنل يتخدون منه مقـرا لالجتمـاع

. عقب ذلك، بدأ العمـل )٣٧(لتكون مركزا رساي، ومنطلقا للعمليات

 ٦٬٣٥عىل جمع السـالح، فقـد اشـرتى الكـالوي مسدسـا مـن عيـار 

، ثــم زود محمــد بــن عبــد الســالم المنظمــة )٣٨(رصاصــة ١٧ملــم مــع 

، كمـا جلـب حلسـن )٣٩(رصاصـات ٦ملم مع  ٦٬٣٥بمسدس من عيار 

  ملم. ٩الكالوي مسدسني من عيار 

  محاولة االحتواء-٢/١

ـ عـــن أنيابهـــا،  ـــدأت منظمـــة الهـــالل األســـود تكرشــ بعـــدما ب

ستلفت إليها أنظار المنظمـة الرسـية، تلـك المنظمـة الـيت رامـت 

استقطاب الهالل األسود وإخضاعها. ففي شهر يوليوز من سـنة 

 )٤٠(، حاولت المنظمة الرسية احتواء منظمة الهـالل األسـود١٩٥٤

ـزي، عـــن طريـــق دعـــوة أ عضـــائها الجتمـــاع حضـــره بوشـــعيب احلريــ

المـدين األعـور (المــدين شـفيق)، محمـد المكنــايس، عـن المنظمــة 

ية، ثــم اجتمــاع ثــاين يف نفــس الفــرتة، حضــره عــن منظمــة  الرســ

الهالل األسود عبد احلداوي والمهدي النامويس، بينما حضـره عـن 

المنظمة الرسية بوشـعيب احلريـزي والمـدين شـفيق؛ لكـن قيـادة 

. ثـم تقـدم المـدين شـفيق )٤١(لهالل األسـود رفضـت هـذا المقـرتحا

بمقــرتح للمهــدي النــامويس وعبــد اللــه احلــداوي دعــاه فيــه للــتخيل 

  )٤٢(عن منظمة الهالل األسود واالنخراط ضمن المنظمة الرسية

  تثبيت األقدام يف العمل المسلح-٢/٢

دخلت منظمة الهـالل األسـود هـذه المرحلـة عقـب االلتفاتـة 

تعرضــت لهــا المنظمــة مــن قبــل رفــاق الســالح، منــذ يوليــوز الــيت  

، فشــكلت منظمــة الهــالل األســود فــاعال رئيســيا يف مجــال ١٩٥٤

، خـالل )٤٣(العمل المسلح. بدأت عمليـات منظمـة الهـالل األسـود
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ــة يف رشكــة الســكر  ــدة مــن صــريورتها، بإلقــاء قنبل ــة اجلدي المرحل

COSUMA  ىل حلسـن بـن ، ألقاها حلسن الكالوي ع١٩٥٤يف يونيو

  يحىي بن قاسم.

، حــوايل الســاعة الرابعــة والنصــف مــن )٤٤(١٩٥٤يوليــوز  ١٦ويف  •

صباحه، تم إلقاء قنبلة قـرب رشكـة السـكر، لكنهـا لـم تنفجـر، 

  .)٤٥(نظرا الكتشافها

، أقــدم محمــد احلــداوي عــىل مهاجمــة أحــد ١٩٥٤يوليــوز  ٢٢يف  •

ــغ قــرب ســوق الغــرب المعــروف ابجلميعــة ، فقــد )٤٦(ابعــة التب

ب مــن صــاحبها علبــة للســجائر، ومــا كــاد البــائع يلــيب رغبــة طلــ

ــائع، فتعــرض  محمــد احلــداوي، حــىت أفــرغ رصاصــة يف عنــق الب

ــره. تمكــن احلــداوي مــن الفــرار رغــم  ــويف عــىل إث جلــرٍح خطــري ت

ـــه . وقـــد حضـــر العمليـــة حجـــاج )٤٧(متابعـــة لفيـــف مـــن اجلنـــد ل

  .)٤٨(المزايب

لهجـوم عـىل دوريـة ، قـام عبـد اللـه احلـداوي اب١٩٥٤يوليوز ١٤يف  •

، وقـــد Brestaللرشـــطة، حيـــث ألقـــى علـــيهم قنبلـــة مـــن نـــوع 

  .)٤٩(أصيب أفرادها بجروح

، تم وضع قنبلـة أسـفل حافلـة عنـدما كانـت ١٩٥٤غشت  ٦يف  •

متوقفــة مــن طــرف المهــدي النــامويس، بوشــعيب، محمــد بــن 

، وقــد أدت إىل جــرح )٥٠(عبــد الســالم، الــزّايين، ابلمدينــة اجلديــدة

  )٥١(أربعة أشخاص

عــىل وضــع قنبلــة )٥٢(، أقــدم حلســن الكــالوي١٩٥٤شــتنرب  ٩ويف  •

ــاحييت شــارع  تحــت ســيارة نقــل فرنســية كانــت واقفــة عــىل ن

مــرس الســلطان وشــارع كليــرب، لكــن القنبلــة لــم تنفجــر، إذ 

عندما وصل مفتش الرشطة إىل موضع القنبلـة، عقـب إبـالغ 

الرشــطة، وجــد أن الرطوبــة قــد أطفــأت الفتيــل، لــذا، لــم يقــع 

  .)٥٣(نفجاراال

ــوم، أقــدم محمــد احلــداوي عــىل مهاجمــة أحــد  • خــالل نفــس الي

. نفـذ الهجـوم يف المدينـة اجلديـدة، )٥٤(رجال الرشطة األوربيني

، يف كـــاراين  ١٧بطريـــق مديونـــة، عـــىل مســـتوى الشـــارع رقـــم 

 ٩٬١٥، عــىل الســاعة )٥٦(، ابحلــي التجــاري المعــروف)٥٥(كــارلوطي

ــذ الهجــوم ضــد ضــابط الرشــطة جــا ن رامــون، وقــد صــباحا. نُف

أصابته الرصاصة يف عنقه أسقطته عىل الفـور. حـاول حـراس 

أحــد المخــابز التــدخل رفقــة بعــض المــارة، لكــن احلــداوي تمكــن 

مــن االختفــاء وســط احلشــود، يف شــارع صــغري مجــاور. بمجــرد  

ــد أايال  ــذار، حــل بعــني المكــان العمي ، مــن AYALAتلقــي اإلن

لرشـــطة المتنقلـــة الـــدائرة الثامنـــة، كمـــا انضـــم إليـــه رئـــيس ا

نيكوالي، قصد معاينة احلادثة. والضـابط جـان رامـون، لـم يمـر 

عــىل تعيينــه الكثــري مــن الوقــت، بعــدما اشــتغل ابجلزائــر، وقــد  

  .)٥٧(سنة، وكان مزتوجا وأاب لطفلني ٣٥كان يبلغ من العمر 

كمـا تـم، خـالل نفــس اليـوم، وضـع قنبلـة مــن طـرف عبـد اللــه  •

يـــــدعى جـــــان  )٥٨(يناحلـــــداوي تحـــــت ســـــيارة أحـــــد المعمـــــر 

بزنقــــــــــة شــــــــــامبان  )٥٩(JEAN PAMPINIابمبيــــــــــين

CHAMPAGNE٦٠(، لكنها لم تنفجر(.  

 ٣٤ويف اليوم نفسه، تم جرح البشـري العلـج، البـالغ مـن العمـر  •

، عـىل السـاعة الثانيـة صـباحا، وقـد  )٦١(سنة، وهـو فنـان مغـريب

ــــه للمستشــــفى،  ــــت نقل ــــف، تطلب تعــــرض لرصاصــــة يف الكت

البشــري العلــج، كــان متعاونــا مــع وحســب جريــدة األمــة، فــإن 

  )٦٢(السلطات الفرنسية

ـــزايين • ـــايل، أقـــدم المهـــدي وال ـــوم الت ، حـــوايل )٦٣(بينمـــا، يف الي

ــة الصــنع يف  ــة محلي ــة صــباحا، عــىل تفجــري قنبل الســاعة الثالث

شـــارع الموناســـتري، إذ تـــم رمـــي  ١٣٦شـــقة مغربيـــة، تقـــع يف 

األول، القنبلــة مــن الشــارع إىل النافــذة الــيت تقــع يف الطــابق 

وهـــي يف ملكيـــة بوشـــعيب بـــن عـــالل، لتســـتقر يف منتصـــف 

. وقــد أصــيب مــن جــراء االنفجــار بوشــعيب وزوجتــه )٦٤(الغرفــة

إصاابت طفيفة، فيما أصيبت بنته الصـغرية أمينـة الـيت كانـت  

ـ ســنوات بجــروح خطــرية نقلــت عــىل  )٦٥(تبلــغ مــن العمــر عرشـ

إثرهــا إىل المستشــفى. كــان بوشــعيب بــن عــالل خبــازا، لكــن، 

ولمدة قليلة قبل استهدافه، أقدم عـىل فـتح محـل رسي لبيـع 

  .)٦٧(، كما كان متعاونا مع السلطات)٦٦(اخلمر

 )٦٨(، تــم وضــع قنبلــة يف مــدخل يح بوســبري١٩٥٤أكتــوبر  ٢٣يف  •

  .)٦٩(من طرف كل من حلسن الكالوي والمهدي

بواسـطة   )٧٠(، وضعت قنبلـة مـن صـنع محـيل١٩٥٤دجنرب  ١٢يف  •

يف حانـة فرنسـية؛ لكـن القنبلـة  )٧٢(وبوشـعيب )٧١(كل من عمـر

لــم تنفجــر، إذ عاجلهــا أحــد المــارة قبــل احــرتاق الفتيــل. واحلانــة 

  .)٧٣(مشهورة ابرتداد كبار المعمرين إليها

، تـــــم اغتيـــــال فقيـــــه متعـــــاون مـــــع ١٩٥٤دجنـــــرب  ١٤يف يـــــوم  •

السلطات بشارع ملويـة يـدعى عبـد اللـه التيجـاين برصاصـتني 

ســاعده األيمـن، ممــا أودى  دماغــه والثانيـة إحـداهمااخرتقـت 

  )٧٤(بحياته

عـىل اغتيـال  )٧٥(، أقـدم حجـاج المـزايب١٩٥٤دجنـرب  ١٥خالل يـوم  •

بوشـــعيب عبـــو بـــن الغـــازي، وقـــد وقـــع الهجـــوم عنـــدما كـــان 

الضحية ينظف السـيارة الـيت يعمـل عليهـا (سـيارة أجـرة)، يف 

مـن صـباح يـوم  ٥:٤٠مرآب صاحب سيارة األجرة، عنـد السـاعة 

بشارع أنجـورا يف المدينـة اجلديـدة. وقـد أطلـق  ،١٩٥٥دجنرب  ١٥
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ملــم، وقــد   ٦٬٣٥الرصــاص عليــه بواســطة مســدس مــن عيــار 

  .)٧٧(، قتلته فيما بعد)٧٦(تعرض جلروح خطرية

يف اليوم التايل للعملية السابقة، تم وضع قنبلـة ذات حمولـة  •

قويــة تحــت ســيارة يملكهــا احلــاج عبــد الــرحمن. حســب جريــدة 

ان اإلدارة االســتعمارية الفرنســية، األمــة، فقــد كــان مــن أعــو

، بينمــا كانــت ســيارته واقفــة ١٢١وكــان يقطــن بشــارع ين رقــم 

ــة   بشــارع كــرون (المحــاذي لشــارع ين) عنــدما انفجــرت القنبل

تحتهـــا عـــىل الســـاعة اخلامســـة والدقيقـــة العرشـــين. أحـــدث 

ـــم   ـــة الفرنســـية، إذ ل االنفجـــار أضـــرارا جســـيمة حســـب الرواي

ة فقط، بل أصابت المنازل المجاورة السيار  إتالفتقتصر عىل 

بكثــري مــن العطــب. وقــد أجــرى التحقيــق يف الواقعــة مفــتش 

ــدائرة السادســة ــة مــن طــرف عمــر )٧٨(ال . بينمــا نُفــذت العملي

  .)٧٩(وبوشعيب

ـــرب  ٢٢يف  • ، قامـــت منظمـــة الهـــالل األســـود بتفجـــري ١٩٥٤دجن

قنبلة قارنتها الصحافة الفرنسـية يف المغـرب بقنبلـة مـاريش 

إذ تم تفجري القنبلة يف ليلة االحتفال بعيد المـيالد.  سنطرال،

البيضـاء، وخـالل السـاعة السادسـة وسـبع  ففي وسـط الـدار

، انفجـرت قنبلـة أمـام مـدخل مقـر القـرض ١٨:٠٧دقائق مسـاءا 

ـــر وتـــونس، يف شـــارع مارســـيليا، وقـــد اختـــري   العقـــاري للجزائ

تفجريهــا يف الوقــت الــذي تكــون فيــه احلركــة كثيفــة. خلفــت 

ـــة، حســـب روايـــة الفـــييج ماروكـــان، قتـــيال واحـــدا وال  ١٠قنبل

ــ)٨٠(جــرىح ــ ١٥ـ ؛ بينمــا عــددتهم األمــة ب ــات. كمــا  ٣ا وجريحً وفي

صادف االنفجار مـرور حافلـة للنقـل تابعـة لرشـكة "تـاك"، ممـا 

أدى إىل تكسري زجاج العمارة واحلافلة، جراء االنفجار، عـىل حـد 

فـــــارغ ســـــواء. وقـــــد تبـــــني أن القنبلـــــة ُوضـــــعت يف كـــــيس 

لإلسمنت، بغية إيهام اجلميع عىل أنهـا قمامـة. حـدث االنفجـار 

 يف مكــــان قريــــب مــــن الغرفــــة التجاريــــة والصــــناعية ابلــــدار

مـرت فقـط. آنـذاك، كـان المقـيم  ١٠٠البيضاء، إذ يبعدها بحوايل 

ا هنـك. وقـد ألقـت العام فرانسـيس الكوسـط يجـري اجتماًعـ

االشـتباه الرشطة الفرنسـية القـبض عـىل خمـس مغاربـة تـم 

فـــيهم، بعـــدما طوقـــت جميـــع الشـــوارع القريبـــة مـــن مكـــان 

، لكــــن منفــــذي الهجــــوم عمــــر وحلســــن والمهــــدي )٨١(االنفجــــار

تمكنــوا مــن الفــرار، نظــرا الســتخدامهم ســيارة   )٨٢(وبوشــعيب

  .)٨٣(يف العملية FORD VEDETTEمن 

  
  
  

ورتها   ثالًثا: امتداد املنظمة وس
  نحو خلق فروع جديدة-٣/١

  كش:فرع مرا -١) ٣/١(

عملــت منظمــة الهــالل األســود، بعــدما اشــتد عودهــا، عــىل 

محاولة توسيع مجال الكفاح؛ لذا، تم التنسـيق مـع مجموعـة مـن 

الشـــباب الـــذين ظلـــوا، بعـــد نفـــي محمـــد اخلـــامس، يبحثـــون عـــن 

. فــتم التنســيق )٨٤(وســائل ناجعــة للــدخول يف عمليــات المقاومــة

فـرع تـابع لهـا  البيضاء، لتشكيل  مع منظمة الهالل األسود ابلدار

، وقـد ظـل ١٩٥٤تأسس الفـرع المـذكور يف أواخـر سـنة  بمراكش.

البيضـاء. اسـتطاع  الفرع يعرتف بمركزية المنظمـة األم يف الـدار

أفراد هذا الفـرع القيـام بعمليـات محوريـة ابلنسـبة للمقاومـة يف 

  مدينة مراكش منها:

 اغتيال عدد من المتعاونني مع المستعمر. .١

رات عــىل أمــاكن يرتادهــا أفــراد الرشــطة إلقــاء قنابــل ومتفجــ .٢

 الفرنسية.

 إحراق ضيعات المعمرين وتخريب ممتلكاتهم. .٣

محاولة اغتيال الكومنـدار بولـو بمسـفيوة يف ضـيعته عنـد دار  .٤

 .)٨٥(بوفكرون، لكنه نجا أبعجوبة من موت محقق

: عبـد نجـد-مـراكشفـرع -من أعضاء منظمة الهـالل األسـود 

محمـد بوقـدير، القـدمريي (اتجـه نحـو الله بـن الـزي، صـاحل العتيـق، 

 .)٨٦(سلك الرشطة)

  البحث عن موطئ قدم يف فاس:-٢) ٣/١(

يف خضـــم الســـعي وراء توســـيع نشـــاطها، قـــام أفـــراد مـــن 

منظمة الهالل األسود بمحاولة إجـراء عمليـة مسـلحة يف فـاس، 

إذ تقــرر االنتقــال إىل مدينــة فــاس لتصــفية "القايــد العــريب" الــذي 

مهـــدي النـــامويس، إحلـــاق األذى ابلســـكان ُعـــرف عنـــه، حســـب ال

 المغاربــــة، وجمــــع التوقيعــــات لتأييــــد قــــرار عــــزل ابــــن يوســــف.

ا، انتقل حلسـن الكـالوي، عبـد ابستعمال سيارة تم اقتناؤها حديثً 

، حيث مكثـوا )٨٧(الله احلداوي، المهدي النامويس، إىل مدينة فاس

قـــل ، بفنـــدق رشكـــة الن)٨٨(لمـــدة ثالثـــة أايم ابلمدينـــة المـــذكورة

ــة  ــه C.T.Mالمغربي ــد الل ــوم، اســتغل عب ــد الكــالوي للن ــدما خل . عن

احلداوي والمهـدي النـامويس الفرصـة لتفقـد محـيط إقامـة القايـد 

. رابط أفراد الهـالل األسـود الثالثـة FOCHالواقعة بمحج فوش 

غري بعيد عـن سـكىن القايـد ينتظـرون ظهـوره لإلجهـاز عليـه، لكـن 

ــــة  ، لكــــون المســــدس المســــ)٨٩(دون جــــدوى تخدم خــــالل العملي

ـ اســـــتخدامه ـــــذا، قـــــرروا العـــــودة إىل )٩٠(تعطـــــل، واستعىصــــ . ل

الدارالبيضــــاء. وبعــــد أايم، كــــرروا المحاولــــة الــــيت ابءت، مجــــددا، 

  .)٩١(ابلفشل هي األخرى
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  منظمة شباب الثورة-٣/٢

منظمــة ثوريــة شــبابية تابعــة للهــالل األســود، عملــت تحــت 

)، مسؤولية عبـد الـرحمن الرشـاييب والعـريب رشـد ي (العـريب الـزاز

أقـــدمت عـــىل تنفيـــذ بعـــض العمليـــات كـــإحراق منـــازل المتهمـــني 

ابلتعـــاون مـــع الســـلطات الفرنســـية، واالغتيـــال، إذ شـــارك عبـــد 

الـرحمن الـزعيم الـودغريي، أحـد أفرادهـا، يف اغتيـال أحـد األعــوان 

بــدرب الســاقية. كمــا قامــت ابلهجــوم عــىل منــازل رجــال اجلمــارك 

  .)٩٢(م، وتجنيد المقاومنيواالستيالء عىل أسلحته

  بعض امتدادات الهالل األسود-٣/٣

عقـــب اشـــتداد منظمـــة الهـــالل األســـود وامتـــداد عملياتهـــا، 

أصـــبحت لهـــا خـــالاي يف عـــدة مـــدن مـــن بينهـــا: الـــرابط، مكنـــاس، 

، )٩٣(فضــالة (المحمديــة)، مازاغــان (اجلديــدة)، آســفي، ســيدي بنــور

تأسـيس خليـة . كمـا جـرت محـاوالت ل)٩٤(وبور ليـوطي (القنيطـرة)

  .)٩٥(بتادلة

  رابًعا: املرحلة الذهبية للمنظمة
ـــذ دخـــول ســـنة  ـــة، أي من ، ســـتكثف ١٩٥٥خـــالل هـــذه المرحل

منظمة الهالل األسـود مـن عملياتهـا الـيت اسـتهدفت السـلطات 

، وأصـحاب بعـض الفرنسية، والمتعاونني معهـا، وتجـار المخـدرات

  األنشطة المشبوهة.

فــة عمليـــات المنظمـــة، كمـــا ال يمكننــا التأكيـــد عـــىل كـــون كا

المنظمات األخرى رشعية، نظرا حلدوث بعـض األخطـاء، وبعـض 

التجاوزات؛ فأفراد المنظمات، يف األصل، مجموعـة مـن الشـباب 

المتحمس للعمل الوطين؛ إنـه الشـباب الـذي أهملتـه السـلطات 

الفرنســية والمخزنيــة عــىل حــد ســواء، جاعلــة منــه شــبااب تعيســا، 

قـــت وعيـــه الطبقـــي، بـــل أنزلـــت النضـــال لكـــن تعاســـته تلـــك بوث

الوطين من قمم البورجوازية الرباغماتية إىل احتضانه مـن طـرف 

ــتم يف  ــواي ي اجلمــاهري، ليصــبح النضــال جمــاهرياي بعــدما كــان نخب

الوالايت المتحدة وفرنسـا والقـاهرة...إخل، يسـتغله ممارسـوه يف 

 الرفاهيـــة بـــدل الممارســـة العمليـــة عـــىل جلـــب اســـتقالل الـــبالد،

فالسالح هو الذي مكـن الـبالد مـن االسـتقالل. لـذا، لـيس غريبـا 

أن نجدا الممارسة الثوريـة انعكاسـا للـوعي الطبقـي الـذي بلورتـه 

القواعــد الشــعبية؛ ويف منظمــة الهــالل األســود، ابالشــرتاك مــع 

بعــض أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة للحــزب الشــيوعي المغــريب، تلــك 

  النخب المثقفة داخل احلزب.

  الهالل األسود (محددة التاريخ) لياتعم-٤/١

هكـــذا، كانـــت األشـــهر األوىل مـــن عمليـــات الهـــالل األســـود 

حاميـــة الـــوطيس، إذ تـــم اغتيـــال طبيـــب إيطـــايل عـــىل عالقـــة 

يـــــــدعى إيمانويـــــــل كاركـــــــانو  )٩٦(بمنظمـــــــة الوجـــــــود الفرنيســـــــ

EMMANUEL GARGANO ــوم ـــاير  ٧، يف ـي ؛ لقـــي )٩٧(١٩٥٩ين

ـ و الربـــع مـــن صـــباح اجلمعـــة، مصـــرعه عـــىل الســـاعة احلاديـــة عرشــ

ــدار ــدة لل ــة اجلدي البيضــاء،  برصاصــتني اســتقرتا يف رأســه، ابلمدين

، وحسـب روايـة األمـة بشـارع )٩٨(قرب عيادته يف شارع أبيسـينيي

البيضـاء، ناحيـة طريـق  احلبشة، عند مـدخل المدينـة اجلديـدة ابلـدار

  .)٩٩(مديونة

 ىل عـاغتيـال  تـم-ينـايرأي شهر -من الشهر نفسه  ٢٥ويف يوم  •

رزيق، وهو من أصل جزائري وحاصل عىل اجلنسـية الفرنسـية، 

بعــدما تمــادى، حســب محمــد وحيــد، يف المتــاجرة ابخلمــر، وقــد  

ـــه عـــىل الســـاعة السادســـة وخمســـني دقيقـــة  تمـــت مهاجمت

، وقـد أصـيب برصاصـتني مـن ٢٦مساء بدرب السـبليون، زنقـة 

  .)١٠٠(ملم أنهتا حياته يف حينه ٦٬٣٥عيار 

ــوم  • ـر  ٢يف ـي ـ بمحاولـــة  )١٠١(، قـــام عبـــد اللـــه احلـــداوي٩٥٥١فرباـي

 Pierre Daléasاغتيال أسـتاذ الطـب المسـاعد بيـري داليـاس 

ــوز، حــوايل الســاعة  ، يف درب ١٧:٣٠الــذي تعــود أصــوله إىل تول

، حيث كـان مكتبـه ٥٥يف الزنقة  ٢٠السبنيول أمام المبىن رقم 

لالستشــارات الطبيــة. عنــد مغادرتــه مكتبــه، هــوجم الطبيــب 

ــل  ــه احلــداوي) مــن اخللــف بطلقتــني يف أعــىل  (مــن قب ــد الل عب

فخذه، وقد تمكن (عبد الله احلداوي) من الفرار، بينما تم نقـل 

يف حالـــة ليســـت  )١٠٢(بيـــري داليـــاس إىل مستشـــفى كولومبـــاين

. تشري األمة إىل كون بيري داليـاس، عنـدما تعـرض )١٠٣(ابخلطرية

ت للهجوم، كان متوجها حلـي بوسـبري بغيـة الكشـف عـن عـامال

  .  )١٠٥(به )١٠٤(اجلنس

ــوم  • ـر ســـنة  ٣يف ـي ـ ـــه احلـــداوي عـــىل ١٩٥٥فرباـي ، أقـــدم عبـــد الل

  .)١٠٦(مهاجمة ابئع تبغ أوريب

يف نفس اليوم، أقدم اعماموا الزايين رفقـة عبـد اللـه احلـداوي  •

 ٩عــىل اغتيــال جــان لــويس كازانوفــا بســالح نــاري مــن فئــة 

. وجـان لـويس كازانوفـا، متقاعـد مـن إحـدى الرشـكات )١٠٧(ملم

فرنسية، ويبيع التبـغ يف المحـل الـذي تعـرض لالغتيـال فيـه ال

  .)١٠٨(بزنقة كرون

عىل محاولـة  )١١٠(، أقدم اعمامو الزايين)١٠٩(١٩٥٥فرباير  ١٢يف يوم  •

سنة،  ٥٠اغتيال البشري بن عالل بن محمد الذي بلغ من العمر 

يف درب الرشـفاء ابلمدينـة  ١٦، رقـم مزنلـه ١٦قطن يف الزنقـة 

ـق إ ــدة، عــن طرـي ــة رصاصــات أصــابت رأســه اجلدي صــابته بثالث

وظهــره وقدمــه، ممــا اســتدعى نقلــه عــىل وجــه الرســعة إىل 

، حيــث لفــظ آخــر أنفاســه، عقــب )١١١(كــو-مستشــفى مــوريس

  .)١١٢(إجراء عملية جراحية مستعجلة
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ـر  ١٤ويف صــباح  • ، اســتهدف عبــد اللــه احلــداوي عبــد ١٩٥٥فرباـي

الكتاين، ، ونجل عبد احلي )١١٤(قايض عني الشق )١١٣(األحد الكتاين

، كما أصيب حارسه الشخيصـ، عنـدما كـانوا ١١:٤٥عىل الساعة 

عــىل وشــك مغــادرة المحكمــة، فتعرضــوا لهجــوم عنــدما كــانوا 

ــد  ــان يف اتجــاه عب بصــدد ركــوب الســيارة، وقــد أطلقــت طلقت

، مما استدعى نقلـه إىل المستشـفى إلجـراء عمليـات )١١٥(األحد

 .  )١١٦(جراحية، بغية إنقاذ حياته

، )١١٧(احلــداوي يركــب دراجــة، وكــان معــه مرافــق كــان عبــد اللــه

ملم اخرتقت ابب  ٩عندما أطلقا عيارات نارية من مسدس بعيار 

الســيارة وزجاجهــا، وقــد أصــابت اثنتــان منهمــا عبــد األحــد الكتــاين، 

بينمــا أصــابت ثالثــة حارســه اخلــاص. وقــد حاولــت الرشــطة اللحــاق 

القريعـة  بهما، لكنهما اغتنما فرصة وجودهمـا ابلقـرب مـن سـوق 

. وفيمــا يتعلــق بعبــد األحــد الكتــاين، فقــد  )١١٨(واختفيــا يف االزدحــام

كرســت إحــدى الرصاصــتني عمــوده الفقــري، ممــا أدى إىل إصــابته 

، وســيتوىف يف )١١٩(بشــلل كــيل، لــن يســتطيع الشــفاء مــن أعراضــه

  وقت الحق من نفس السنة.

 ، تعـــرض أوريب يقطـــن ابلـــدر)١٢٠(١٩٥٥مـــارس مـــن ســـنة  ٣يف  •

، قـرب ١٧:٣٠عى أرمان ماري لهجوم حـوايل السـاعة البيضاء ُيد

ســـــوق اجلملـــــة. وأرمـــــان مـــــاري، كـــــان مهندســـــا لألشـــــغال 

ـــه  ـــد الهجـــوم علي ـــغ عمـــره عن ـــة، بل ســـنة. تعـــرض  ٥٠العمومي

 برصــاص -الفرنيســشــارع اجلــيش - C.E.Fللهجــوم يف شــارع 

ملم، حيث اقرتب منـه (عبـد اللـه احلـداوي)  ٦٬٣٥مسدس عيار 

لعمليــة، فــر احلــداوي تاركــا دراجتــه بواســطة دراجتــه. عقــب ا

احلمراء، كما حلت الرشطة بعني المكـان بغيـة تعميـق البحـث 

؛ بينما نُقل مـاري إىل المستشـفى. وفيمـا يتعلـق )١٢١(يف النازلة

بســبب الهجــوم عليــه، فــرتجح األمــة كونــه عضــوا يف منظمــة 

، بينمـــا يشـــري محمـــد وحيـــد، مـــن خـــالل )١٢٢(الوجـــود الفرنيســـ

كالوي، إىل كون الدافع وراء هـذه العمليـة اعرتافات حلسن ال

هو قيام الضحية بإهانة المغاربة، مما ولد كراهيـة عنـد أفـراد 

الهـالل األســود تجاهــه. عقــب هــذه العمليــة، تعــرض كــل مــن 

؛ هكذا تمكن )١٢٣(حلسن الكالوي والمهدي النامويس لالعتقال

  .)١٢٤(عبد الله احلداوي من قيادة منظمة الهالل األسود

ـــدعى  )١٢٥(، تمـــت مهاجمـــة متعـــاون مغـــريب١٩٥٥ مـــاي ٨يف  • ي

احلســن بــن التهــامي مــن طــرف عبــد اللــه احلــداوي واعمــامو 

الــزايين، قــام الــزايين لتنفيــذ العمليــة بواســطة مســدس مــن 

  .)١٢٦(ملم، وقد ُقتل احلسن بن التهامي ٩عيار 

ـــة  )١٢٧(، تمـــت مهاجمـــة متعـــاون مغـــريب١٩٥٥مـــاي  ١٥يف  • برتب

بواســطة  )١٢٨(در ايمــا قايــديمقــدم يــدعى محمــد بــن عبــد القــا

ملم؛ وقد نفذ العملية عبد الله احلداوي  ٩سالح ناري من عيار 

  واعمامو الزايين.

، تعــرض عبــد الكــريم حلســن عــيل لهجــوم ١٩٥٥مــاي  ١١يف يــوم  •

ــد احلــداوي وحجــاج المــزايب، بواســطة  مــن طــرف كــل مــن عب

  .)١٢٩(ملم ٩مسدس من عيار 

يــدعى ابروكــري  )١٣٠(، تمــت مهاجمــة معمــر١٩٥٥مــاي  ٢٨يف يــوم  •

BARROUQUERRE  بواســــطة كــــل مــــن اعمــــامو الــــزايين

وحجاج المزايب وعبـد اللـه احلـداوي بواسـطة سـالح نـاري مـن 

  .)١٣١(ملم وقد أصيب بجروح ٩عيار 

ويف نفس اليوم، تمت محاولة اغتيـال احلـاج عـيل العاليـة مـن  •

طرف عبد الله احلداوي وحجاج المزايب بواسطة مسدس من 

  .)١٣٢(ملم ٩عيار 

، جــــرت عمليــــة اغتيــــال متعــــاون مــــع ١٩٥٥يف بدايــــة يونيــــو  •

السلطات يدعى محمد المـذكوري، قـام بهـا كـل مـن عبـد اللـه 

  ملم. ٩احلداوي وحجاج المزايب بواسطة سالح من عيار 

، قامـــــت منظمـــــة الهـــــالل األســـــود )١٣٣(١٩٥٥يونيـــــو  15ويف  •

بمحاولــة اغتيـــال متعـــاون مغـــريب يـــدعى إدريـــس بـــن بـــوعزة 

. جـــرت العمليـــة خـــالل )١٣٤(ملـــم ٩مـــن عيـــار  بواســـطة ســـالح

السابعة مساء، بـدرب الرشـفاء، وقـد تمـت إصـابته يف فخـذه 

، رغـم ذلـك، )١٣٥(األيرس، نقـل عـىل إثـر إصـابته إىل المستشـفى

. وإدريــس بــن بــوعزة، قيــد حياتــه،  )١٣٦(لــم تكــن إصــابته خطــرية

 .)١٣٧(كان يشتغل يف تجارة الدراجات الهوائية

للـــه احلـــداوي وحجـــاج المـــزايب عـــىل يونيـــو، أقـــدم عبـــد ا ٢٥يف  •

محاولة اغتيال محمد عبد الرحمن عيل بواسطة مسدس من 

، بينمـا تشـري جريـدة األمـة )١٣٨(ملم، حسب محمـد وحيـد ٩عيار 

إىل وفــاة الضــحية؛ وقــد وقعــت احلادثــة يف شــارع الســويس 

ابلمدينــة اجلديــدة. كــان الضــحية يبلــغ مــن العمــر، عنــد الهجــوم 

  .)١٣٩(سنة ٣٣عليه، 

ــال  ويف  • ــة اغتي ــوم المــوايل، قــام نفــس الشخصــان بمحاول الي

ــوع الســالح. كمــا جــرت  ــاس بواســطة نفــس ن ــن عب محمــد ب

محاولة اغتيال احلسني بن بوبكر عن طريـق كـل مـن عبـد اللـه 

، )١٤٠(ملـم ٩احلداوي وحجـاج المـزايب، بواسـطة سـالح مـن عيـار 

يف نفس اليوم. يضع محمد وحيد احلادثتني منفصلتني؛ لكننـا، 

عودتنا ألرشيف الصحافة، وجدنا أن احلادثتني مـرتبطتني، عند 

ـ لمحمــد بــن  فقــد كــان احلســني بــن بــوبكر احلــارس الشخيصـ

عباس؛ ومحمد بن عباس ابئـع سـجائر مغـريب حسـب الفـييج 

؛ ويبــدو لنــا، )١٤١(ماروكــان، بينمــا وصــفته جريــدة األمــة ابلمقــدم

من خالل توفره عىل حارس شخيصـ، أن روايـة جريـدة األمـة، 
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ل عمله، هي األقرب للصواب. وقعت احلادثة عـىل السـاعة حو

، بشــارع اإلمــام القســطالين يف درب مــارتيين ابلمدينــة ١٨:٣٠

 ٥٦اجلديــدة. وقــد كــان محمــد بــن عبــاس عنــد اســتهدافه يبلــغ 

ســـنة. وقـــد أصـــيب محمـــد بـــن عبـــاس بجـــروح عـــىل مســـتوى 

ساعده األيرس، بينما أصيب حارسه الشخيص بجروح عدة يف 

  .)١٤٢(قد اعتربت حالته خطريةرأسه، و

، تعـــرض التـــاجر الشـــهري، عبـــد المالـــك ١٩٥٥يونيـــو  ٣٠يف يـــوم  •

، مــن )١٤٣(الصــفريوي، لالغتيــال، بينمــا كــان يهــم مغــادرة مزنلــه

طــرف كــل مــن عبــد اللــه احلــداوي وحجــاج المــزايب، بواســطة 

. وقد وقعت العملية عىل السـاعة )١٤٤(ملم ٩مسدس من عيار 

بــدرب احلبــوس (يح احلبــوس األن).  ، يف شــارع فــوتنني، ١٣:٠٠

 ٤٦كان عبـد المالـك الصـفريوي، عنـد اغتيالـه، يبلـغ مـن العمـر 

  .)١٤٥(سنة، ومزتوج

ــوز  ٢يف  • ــال كــل مــن ١٩٥٥يولي ــم اغتي ــد، ت ، حســب محمــد وحي

الرداد بن بوشعيب والعريب بن محمد، عن طريق كل من عبـد 

 الله احلداوي وحجاج المـزايب، وقـد اسـتعمل يف اغتيـال األول 

ملــم، بينمــا اســتعمل يف اغتيــال الثــاين  ٩مســدس مــن عيــار 

. بينما جعلت الفـييج ماروكـان )١٤٦(ملم ١١٬٤٣مسدس من عيار 

العملية شهدت اغتيـال شـخص يـدعى بوشـعيب بـن العـريب، 

وإصابة شخص آخـر لـم تـذكر اسـمه. وقـد وقعـت العمليـة يف 

  .)١٤٧(٢٠:٣٠درب بوشنتوف عىل الساعة 

ــوم  • جـــرى اغتيـــال اخليـــاط إدريـــس بـــن ، ١٩٥٥يوليـــوز  ١٣يف ـي

التهامي، عن طريق كل من عبد الله احلـداوي وحجـاج المـزايب، 

 ٩ا لتعاونــه مــع الفرنســيني بواســطة مســدس مــن عيــار نظــرً 

، بـدرب اسـبانيول ٢٠:٣٥. وقعت العملية عـىل السـاعة )١٤٨(ملم

(يح العيون حاليا). وقد بلغ عمر إدريس بن التهامي المعطـي 

  .)١٤٩(نةس ٣٧عند استهدافه 

 PIERRE، تعرض المعمر بيري أسينخو ١٩٥٥يوليوز  ١٦يف يوم  •

ASSENJO  ،لمحاولــة اغتيــال بواســطة قنبلــة مــن نــوع بريــدا

  وقد نفذ العملية عبد الله احلداوي.

يف نفس اليوم، قام عبد اللـه احلـداوي بمحاولـة اغتيـال دوريـة  •

، عـن Patrouille De Gardiens De La Paixحلراس األمن 

، يف )١٥٠(BREDAقنبلتها بواسطة قنبلة من نوع بريـدا طريق 

  .)١٥١(درب السبليون

، قامت منظمة الهالل األسـود بتوزيـع ١٩٥٥غشت  ٢٠يف يوم  •

منشورات تحرض، من خاللها، عـىل كرسـ حظـر التجـوال الـذي 

فرضــته الســلطات الفرنســية ابلمغــرب الفرنيســ، عــرب اخلــروج 

يوســف. يف مســريات مــن أجــل ترديــد اســم الســلطان ابــن 

فتمت تلبية طلب الهالل األسود من طرف جمـاهري عريضـة، 

إذ خــرج المحتجــون ابلقــرب مــن شــارع الســويس يف المدينــة 

. تعـرب هـذه االسـتجابة )١٥٢(اجلديدة هـاتفني ابسـم ابـن يوسـف

عن الشعبية اليت أصبحت تحظى بها منظمة الهـالل األسـود 

األسـود،  يف أوساط اجلماهري التواقة للتحـرر؛ إذ بـدأت الهـالل 

ومنـــذ مـــدة، يف تأكيـــد وجودهـــا، ذلـــك عـــرب عملياتهـــا وتعبئـــة 

  اجلماهري الشعبية اليت أضحت تتجاوب مع نداءات المنظمة.

، )١٥٣(، تمكنــــت منظمــــة الهــــالل األســــود١٩٥٥غشــــت  ٢٧يف  •

، مــن اغتيــال )١٥٤(بواســطة عبــد اللــه احلــداوي ومحمــد احلــداوي

قرب مخفر سنة،  ٢٧مغريب يدعى عبد المالك، يبلغ من العمر 

رشطة الدائرة السـابعة ابلمدينـة اجلديـدة، عـرب إفـراغ رصاصـة 

ملـــم يف عنـــق الضـــحية، أودت تلـــك  ٧٬٦٥مســـدس مـــن عيـــار 

  .)١٥٥(الرصاصة بحياته عىل الفور

 )١٥٦(، قــام عبــد اللــه احلــداوي وحجــاج المــزايب١٩٥٥شــتنرب  ٤يف  •

ابغتيال عسكريني سنيغاليني كانا يف دوريـة بـيح بوشـنتوف 

، وأصيب أحد اجلنديني يف بطنه، بينما اآلخـر ١٥:٣٠ عند الساعة

يف ذراعـــــه؛ عـــــىل إثـــــر ذلـــــك، تـــــم نقلهمـــــا إىل المستشـــــفى 

العسـكري. كمــا تمكــن عبــد اللــه احلــداوي وحجــاج المــزايب مــن 

  .)١٥٧(رسقة سالحيهما قبل فرارهما

يف اليــوم المــوايل، تعــرض جنــداين فرنســيان آخــران لالغتيــال  •

، ٩:٤٥األسود عىل السـاعة من طرف مقاومي منظمة الهالل 

وميشــال بوادفـــان  JEAN GAUTHIERهمــا جــان كــوتيي 

MICHEL POIDEVIN  تــم الهجــوم بشــكل مباغــث، حيــث .

تعرض اجلنداين الفرنسيان لالغتيال ورسقـة سـالحيهما؛ وقـد 

دأب المقاومون عىل جلـب السـالح مـن السـلطات الفرنسـية 

  .  )١٥٨(والمخزنية

ـوم  • احلــداوي بمهاجمــة ســيارة  ، قــام محمــد ١٩٥٥شــتنرب  ٨يف ـي

للدرك يف درب السـبليون بتعـاون مـع عبـد اللـه احلـداوي، عبـد 

ــتج عــن  الســالم رشــدي المعــروف ببــوعزة، محمــد كرانفــال، ن

العملية إصابة ركاب السيارة، فيما سقط عدد من المارة بني 

ــل وجــريح، عقــب إطــالق نــار عشــوايئ مــن طــرف األمــن  قتي

 .)١٥٩(والدرك

جرت محاولة اغتيال يهـودي مغـريب يـدعى ، ١٩٥٥شتنرب  ١٤يف  •

ـز  ، بواســطة مســدس مــن عيــار LEVY PERREZليفــي بريـي

  .)١٦٠(ملم، وقد أصيب بجروح ١١٬٤٣

، حاولـت منظمـة الهـالل األسـود، عـن ١٩٥٥شـتنرب  ٢٧يف يوم  •

طريــق حجــاج المــزايب وعبــد اللــه احلــداوي، اغتيــال المعمــر دايز 
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مسدس  ، تم ذلك بواسطةDIAZ ALCANTARAالكانتارا 

 .)١٦١(ملم ٩من عيار 

 موقعة سيدي معروف: •

هذه الموقعة، تعترب إشارة ممزية تربز التضحيات اليت قامـت 

منظمـــة الهـــالل األســـود بخـــوض غمارهـــا، إذ رفـــض كـــل محمـــد 

احلداوي وحجاج المزايب االستسالم للقوات الفرنسية الـيت كانـت  

. وقعـــت معركـــة حاميـــة الـــوطيس بـــني الرشـــطة )١٦٢(تحاصـــرهما

سية من جهة، وبني كـل مـن محمـد احلـداوي وحجـاج المـزايب الفرن

ــة  ــد نهاي مــن جهــة أخــرى، يف يح ســيدي معــروف، المتموضــع عن

شــارع الســويس، ابتجــاه يح الرميطــاج، آنــذاك، يف الشــارع رقــم 

، عنــد أحــد المنــازل الــيت دأب بعــض أفــراد الهــالل األســود عــىل ٨٩

رح التواجـــد بهـــا. أســـفرت المواجهـــة عـــن مقتـــل رشطيـــني وجـــ

  .)١٦٤(هما صاابتيي وكابو، أحدهما كانت جراحه خطرية )١٦٣(أخرين

، فــإن عبــد اللــه احلــداوي كــان )١٦٥(حســب روايــة محمــد وحيــد

متواجـــــدا يف المـــــزنل قبيـــــل مهاجمتـــــه مـــــن قبـــــل الســـــلطات 

الفرنسية، وعقب خروجـه بقليـل، تمـت مهاجمـة المـزنل ظنـا مـن 

ن، وحسـب الرشطة الفرنسية أن عبد الله احلداوي متواجد بـه. لكـ

ا بعنايـــة، إذ ا مدروًســـ، فقـــد كانـــت العمليـــة فًخـــ)١٦٦(جريـــدة األمـــة

عملــت الســلطات الفرنســية عــىل تطويــق جميــع مخــارج ومــداخل 

احلـــي، وإن كـــان عبـــد اللـــه احلـــداوي متواجـــدا، لـــتم القـــبض عليـــه 

المحالة، فقد كانت لدى الرشطة الفرنسية كافـة مواصـفات عبـد 

المدرســـية، كمـــا تـــم إصـــدار اللـــه احلـــداوي وصـــوره وحـــىت دفـــاتره 

، بـل لكـان )١٦٧("١٩٥٥مـارس  ٥"مذكرة بحث واعتقال يف حقـه يـوم 

ــه احلــداوي حــّذر كــال مــن محمــد احلــداوي وحجــاج المــزايب  ــد الل عب

بخصوص محاصرة الرشطة لليح، خصوصـا وأن المـزنل الُمَهـاجم،  

تواجدت به سيدة (زوجة حجاج المزايب) حامل، وطفل يف الثالثـة 

، فقـد تـم تطويـق احلـي )١٦٨(وحسب الفـييج ماروكـان من عمره، بل 

بدقة شـديدة، ألن الرشـطة الفرنسـية، اعتقـدت أن أفـراد الهـالل 

  األسود غري متواجدين به. 

فيما يتعلق بتفاصيل العملية، فقد جـرت معركـة طاحنـة بـني  

كل من محمد احلداوي وحجاج المزايب من جهـة، ومـن جهـة أخـرى 

الرشـــطة الفرنســـية بمحاصـــرة الرشـــطة الفرنســـية، وقـــد قامـــت 

ــة مــن  ــا الناري الشــقة المــذكورة مــن كــل اجلهــات مطلقــة أعريته

رشاشات. ثم حلت قوات الدعم بعـني المكـان مكونـة مـن اجلنـود 

الســـنيغاليني، ومـــن الرشـــطة الفرنســـية. لـــم تســـتطع الرشـــطة 

ـــدفاع عـــن المـــزنل،  اقتحـــام المـــزنل نظـــرا لصـــمود المعنيـــني ابل

. لــذا، أخــذ اجلنــود الفرنســيون يقــذفون واســتماتتهم يف المواجهــة

المزنل بقنابل يدوية، وقنابل مسيلة للـدموع، ممـا اضـطر سـكان 

العمارة اليت تقع بها الشقة إلخالئها. بعدما استمر تبـادل إطـالق 

النــار ألزيــد مــن ســاعة، لــم يعــد اجلنــود الفرنســيون يســمعون أي 

وجــدوا دوي للرصــاص مــن داخــل المــزنل. لــذا، اقتحمــوا المــزنل، و

محمد احلداوي وحجاج المزايب غارقني يف دمائهما، وحسـب روايـة 

األمـة، فقــد كــان زميـل ثالــث لهمــا يف الشـقة، ُعــرث عليــه مجروحــا،  

كذلك وجدوا زوجة حجاج المزايب، وهـي آنـذاك شـابة، كانـت تبلـغ 

سنة، معها طفل يف الثالثة من عمره، وقـد أصـيبت  ٢٥من العمر 

من، مما تطلب نقلهـا إىل المستشـفى، برصاصتني يف ذراعها األي

  وقد ُوضعت تحت احلراسة المشددة. 

أعلنت السلطات الفرنسية أنها عرثت يف المزنل عـىل بعـض 

ـــة مسدســـات  ـــة، وثالث ـــة يدوي ـــا، وقنبل ـــل المصـــنوعة محلي القناب

  .)١٦٩(ملم ١١٬٤٣أحدهم من نوع كولت وعياره 

قـوس، ، نشـبت معركـة زنقـة ال١٩٥٥نونرب  ١٤يف صباح اإلثنني  •

ــن عــيل مــن الهــالل األســود، وأصــيب  ــويف جراءهــا محمــد ب تُ

"الصـاحب"، بينمـا تمكـن أحمـد ـ محمد بن إدريـس المعـروف بـ

 ٤٨. وقـــد جـــرت هـــذه المعركـــة قبـــل )١٧٠(نحيلـــة مـــن اإلفـــالت

  ساعة من عودة محمد اخلامس إىل المغرب قادما فرنسا.

  

ا مـن العمليـات اخلطـرية لمنظمـات الثـورة المسـلحة، انطالقً 

عــىل رأســهم منظمــة الهــالل األســود، أحســت فرنســا بخطــورة 

، عــىل تأجيــل ترســيح ١٩٥٥الوضــع. لــذا عملــت، منــذ أوائــل شــتنرب 

  .)١٧١(جندي أودعوا إىل حمل السالح ٢٠٠٠٠٠

رغــم عــودة الســلطان بــن يوســف، لــم تعمــد منظمــة الهــالل 

فربايـر  ١٥األسود إىل وقف العمل المسـلح ضـد االسـتعمار، ففـي 

صـــدرت الهـــالل األســـود منشـــورا تتوعـــد مـــن خاللـــه ، أ)١٧٢(١٩٥٦

. وابلفعــل، فخــالل األايم )١٧٣(ابســتهداف اجلنــود الفرنســيني فقــط

، )١٧٤(التالية، ُشنت الغارات عىل مركبات اجليش الفرنيس ابلمغرب

مـــن ضـــمنها عمليـــة اســـتهدفت ثـــالث شـــاحنات تابعـــة للقـــوات 

ر أبايم بعيـد نرشـ المنشـو )١٧٥(المسلحة الفرنسية ابلقنابل اليدوية

  قليلة.

  الهالل األسود (غري محددة التاريخ) عمليات-٤/٢

نشـري، فيمــا يــيل، إىل بعـض عمليــات الهــالل األسـود الــيت لــم 

  نتمكن من تحديد تاريخها:

الهجــوم عــىل أحــد احلــراس مــن طــرف العــريب رشــدي الملقــب 

  ابلعريب الزاز بواسطة السالح األبيض وتجريده من سالحه.

  رشطة (المقاطعة السابعة).وضع قنبلة بمركز ال •

  .)١٧٦(وضع قنبلة بمزنل مدير رشكة التبغ •

  .LE TERMINUSالهجوم عىل مقهى لوتري مينوس  •



   
  

 
 
 

 
 

تاريخ المقاومة المسلحة ابلمغربمقاربة ج  ديدة لفهم 
 ��א�א�

    

١٥٧  . .  .   
   –    –    

 .CHEZ MARIEعملية للهالل األسود ضد حانة ماري  •

  .)١٧٧(تنفيذ عمليات يف يح بوسبري •

عملية للهـالل األسـود تجنـد لهـا كـل مـن محمـد احلـداوي، عبـد  •

ويت، حيــث قــاموا بنســف القــادر بــوخريص، مصــطفى الرســب

شاحنة عن طريـق مفرقعـة يدويـة، بينمـا كانـت متوقفـة وراء 

  مزنل الباشا بلقريش.

  تصفية مقدم بدرب البلدية. •

التنسيق بني عبد الله احلداوي ومحمد احلداوي الغتيـال وكيـل  •

 .)١٧٨(عقاري بدرب احلبوس يف المدينة اجلديدة ابلدارالبيضاء

. قام ابلعملية كل مـن عبـد محاولة اغتيال رسجان بتيط مليل •

اللــه احلــداوي، أبــو مســلم، المهــدي النــامويس، حيــث أصــيب 

الُمستهَدف برصاص يف كتفه، ونجم عن ذلـك اعتقـال صـديق 

ـــانوا يمـــدون  ـــذين ك ـــا اعتقـــل أحـــد أفرادهـــا ال للمنظمـــة، كم

  .)١٧٩(المنظمة ابلذخرية والبارود

  مصادر المعدات-٤/٣

المــال والســالح  عــىل غــرار كافــة منظمــات المقاومــة، شــكل 

العصب الذي استندت إليه منظمة الهالل األسود. فنظرا لكـون 

المقاومة المسلحة وليدة بروليتاراي مغربية تعـاين األمـرين، فقـد 

استعىصــــ، ابدئ ذي بــــدء، عــــىل منظمــــات المقاومــــة، خصوصــــا 

الهالل األسود، احلصول عىل المال الكايف، والسالح الكايف، كمـا 

يــه؛ إذ ســبق لنــا اإلشــارة إىل قيــام منظمــة ســبق لنــا اإلشــارة إل

الهالل يف عملياتها األوىل ابالعتماد عىل القنابـل المحليـة الصـنع 

ـــد التطهـــري  ـــني منظمـــة ي ـــم بينهـــا وب ـــذي ت يف إطـــار التنســـيق ال

الفدائيـــة. كمـــا قـــام حلســـن الكـــالوي بجلـــب بعـــض المسدســـات 

لحة، وعىل الرغم من البسيطة يف المرحلة األوىل. لكن تلك األس

أهميتها، لم تكن لتبوأ منظمة الهالل األسـود تلـك المكانـة الـيت 

وصــلت لهــا بــني منظمــات المقاومــة. لــذا، يتوجــب علينــا التعمــق 

أكرث بغية التمكن من معرفة مصـادر المـال والسـالح والسـيارات 

  التابعة لمنظمة الهالل األسود.

  المسدسات:-١) ٤/٣(

، ١٩٥٤مـاي  ٢٢ح المنظمـة األول يف أىت حلسن الكالوي بسال

.  )١٨٠(ملــم، مــع افتقــارهم للرصــاص ٧٬٦٥إذ كــان مسدســا مــن عيــار 

كمــا عمــل حلســن الكــالوي، تحــت تهديــد الســالح، عــىل إجبــار أحــد 

عمـــال المقـــالع احلجريـــة بتـــيط مليـــل عـــىل مـــده علبـــة متفجـــرات 

. هكذا بدأت، خالل هذه المرحلة، إعداد العـدة وجمـع )١٨١(وصواعق

 ١٧ملـم مـع  ٦٬٣٥ا من عيـار ، فقد اشرتى الكالوي مسدًس السالح

، ثم زود محمد بن عبد السالم المنظمة بمسدس مـن )١٨٢(رصاصة

، كمـــا جلـــب حلســـن الكـــالوي )١٨٣(رصاصـــات ٦ملـــم مـــع  ٦٬٣٥عيـــار 

  .)١٨٤(ملم ٩مسدسني من عيار 

  

ا لمــــا ســــبق، عملــــت منظمــــة الهــــالل األســــود عــــىل إتماًمــــ

الـدعم، الـدرك...إخل، بغيـة  استهداف بعـض أفـراد الرشـطة، قـوات

االستيالء عىل األسـلحة الـيت يملكونهـا، وقـد أفردنـا مثـاال سـابقا 

قــــــام أحمــــــد  .١٩٥٥شــــــتنرب مــــــن ســــــنة  ٥شــــــتنرب و ٤بعمليــــــيت 

البيضـاء صـوب مدينـة  ، ابلسفر مـن الـدار١٩٥٤، سنة )١٨٥(الرشاييب

طنجـة بغيـة البحــث عـن أســلحة تنضـاف للعتــاد احلـريب للمنظمــة، 

وض مـع المـواطن األلمـاين جـورج بوكـا يف موضـوع  وقد تم التفا

تهريب أسلحة لفائدة منظمـة الهـالل األسـود، بعـدما ربـط أحمـد 

ـــد الســـالم العمـــري ليســـاعده يف  )١٨٦(الرشـــاييب االتصـــال مـــع عب

التفــــاهم مــــع األلمــــاين المــــذكور ابعتبــــار العمــــري يــــتقن اللغــــة 

ع اإلســبانية، تلــك الــيت يعتمــد عليهــا جــورج بوكــا يف تواصــله مــ

ــان  ــان اللت ــة أو الفرنســية، تلــك اللغت ــد العربي الرشــاييب، إذ ال يجي

  يتقنهما أحمد الرشاييب. 

  

، أضىح عبد السالم العمري حلقـة الوصـل بـني ١٩٥٤منذ سنة 

الـذي كـان يهـرب مختلـف السـلع  )١٨٧(أحمد الرشـاييب وجـورج بوكـا

االســتهالكية عــىل ابخرتيــه الرســيعتني بــني طنجــة وجبــل طــارق. 

المسدســـــات ورصاصـــــها والرشاشـــــات الصـــــغرية  وقـــــد كانـــــت

لكــن عمليــة االســتيالء عــىل األســلحة الشــهرية، تلــك  .)١٨٨(ضــمنها

الــيت ظلــت راســخة يف ذاكــرة المقاومــة، هــي الــيت قــام بهــا أفــراد 

، ابالســــتيالء عــــىل رشاشــــات ١٩٥٦الهــــالل خــــالل أوائــــل ســــنة 

، حيــث اســتولوا عــىل )١٨٩(طومســون األمريكيــة رسيعــة الطلقــات

ــــ ٢٤ ــــارا بندقي ــــوع ك ــــة الصــــنع KARAة مــــن ن  ١٢٠، و)١٩٠(األمريكي

؛ )١٩١(اإلنجلزيية الصـنع STEINرصاصة، ورشاشات من نوع ستني 

وقــد تــم االســتيالء عــىل هــذه األســلحة مــن القاعــدة األمريكيــة 

ـــا مـــع بعـــض  )١٩٢(ابلقنيطـــرة ـــم التنســـيق للســـطو عليه بعـــدما ت

. كمــا تــم االســتيالء عــىل مسدســني )١٩٣(المغاربــة العــاملني فيهــا

  .)١٩٤(وعدة رصاصات من قاعدة النواصر العسكرية األمريكية

  القنابل:-٢) ٤/٣(

ُزودت منظمة الهالل األسود بقنبلتني مـن احلجـم المتوسـط 

يف إطـار -من طرف منظمة يد التطهري الفدائية، وُزودت ابلبـارود 

، واحلبــل -التنســيق الــذي جمعهــا بمنظمــة يــد التطهــري الفدائيــة

حـىت األوعيـة الـيت تحضـر بهـا تلـك القنبلـة البارودي، والقبصون، و

. يف مرحلــة الحقــة، ســيتم العمــل عــىل صــناعة )١٩٥(المحليــة الصــنع

القنابل البسيطة ابلمجهود الشخيص ألفـراد المنظمـة.  كمـا تـم، 
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خـــالل عمليـــة االســـتيالء عـــىل أســـلحة القاعـــدة األمريكيـــة، أخـــذ 

. )١٩٦(قنابل وألغـام تسـتخدم يف هـدم اجلسـور والتصـدي للمـدرعات

ــة يف جلــب  ــيت ابرشهــا أحمــد الرشــاييب، والمتمثل ــة ال ويف العملي

األســـلحة مـــن طنجـــة، تـــم جلـــب قنابـــل لتســـاعد المنظمـــة يف 

  .)١٩٧(عملياتها

  السيارات:-٣) ٤/٣(

ا يف تنفيــــذ عمليــــات المنظمــــة ا كبــــريً لعبــــت الســــيارات دورً 

بشـــكل ســـلس. ففـــي البدايـــة، افتقـــدت المنظمـــة للســـيارات، 

فيذ عملياتها عىل الدراجات الهوائية أو عـىل وعملت يف التنقل لتن

اجلري دون أي وسائل مساعدة. ويف وقـت الحـق، تـم اقتنـاء أول 

 SIMCAوكانــــت مــــن نــــوع  AMICســــيارة مــــن مؤسســــة 

ARRONDE تــم تــدبره مــن )١٩٨(فرنــك ٤٠٠٠٠٠، تــم اقتناؤهــا بمبلــغ ،

خالل مـدخرات حلسـن الكـالوي ومسـاهمات بعـض األفـراد. وقـد 

رة يف ملكيـــــة حلســـــن الكـــــالوي والمهـــــدي تــــم تســـــجيل الســـــيا

  .)١٩٩(النامويس

ـــوفري عـــدة ســـيارات  تمكنـــت الهـــالل األســـود، الحقـــا، مـــن ت

  لممارسة نشاطها، منها:

، مسـجلة  ٢٣MA ٢٤٦٧تحمـل الـرقم   PLYMOUTHسـيارة  .١

 ابسم أحمد رزيق.

، مســجلة MA  ١٨ ٦١٥١تحمــل الــرقم   CHEVROLETســيارة  .٢

 ابسم أحمد رزيق.

، مســـجلة ابســـم MA ٢٧ ١٣٥٦الـــرقم تحمـــل   D.K.Wســـيارة  .٣

 محمد بن عبد الرحمن الدكايل.

ــرقم   DE SAUTOســيارة  .٤ ، مســجلة  ٣٣٥٩٢MAتحمــل ال

 ابسم محمد بن عبد الرحمن الدكايل.

، مســجلة  ٢٧MA ٨١١٢تحمــل الــرقم   CHEVROLETسـيارة  .٥

 ابسم إبراهيم فارس.

، مســجلة يف اســم  ٨٠٢٥WWتحمــل الــرقم   D.K.Wســيارة  .٦

 .)٢٠٠(حلسن الكالوي

 .FORD VEDETTEسيارة  .٧

 .)٢٠١(WW ٦٩٥٢٨تحمل الرقم  DE SAUTOسيارة   .٨

بوضـع سـيارتني رهـن  -الملقـب "الفـرميل"-قيام أحمد مهالل  .٩

 .)٢٠٢(إشارة المنظمة

  التمويل:-٤) ٤/٣(

عمدت منظمة الهالل األسود، من أجل اقتناء األسـلحة، إىل  

تعديـــد مصـــادر تمويلهـــا، إذ كانـــت اكتتبـــات أفرادهـــا تســـاهم يف  

ـــات  ـــة األوىل. لكـــن، مـــع تطـــور عملي ـــوفري المـــال خـــالل المرحل ت

المنظمـــة، ســـعت األخـــرية إىل توســـيع تمويلهـــا، فقامـــت ببعـــث 

رسائل تهديد إىل تجار مغاربة أثرايء، تطلب منهم المساهمة يف 

المجهود الثوري الذي رامت المنظمـة خـوض غمـاره، مـنهم: احلـاج 

ــاجر  ــن يوســف الت ــه ب ــد الل بزنقــة سرتاســبورغ أحمــد الزمــوري، عب

. كمـا اعتمـدت منظمـة )٢٠٣(المعروفة لدى البيضـاويني بـدرب عمـر

الهالل األسود عىل مساهمات بعض األفراد الـذين تضـامنوا مـع 

الهــالل األســود وســاهموا يف خزينتهــا إمــا لعالقــتهم الشخصــية 

، نجـــد مـــنهم: احلـــاج )٢٠٤(أبفـــراد مـــن الهـــالل األســـود أو لـــوطنيتهم

دم عىل التربع يف إحدى األطـوار، فقـط، بليوط بوشنتوف الذي أق

بمبلغ نصف مليون سنتيم بغية تمكني أفراد الهالل األسـود مـن 

، )٢٠٥(رشاء سالح لدى أحـد األشـخاص القـادمني مـن مدينـة فـاس

  .)٢٠٦(المعلم بوشعيب األزموري ...إخل

  خامًسا: أفول منظمة الهالل األسود
لكـن نهايـة رغم دينامية الهالل األسود يف الثـورة المسـلحة، 

ــة للفــاعلني  ــل إن نهايتهــا إدان ــت مأســاوية، ب هــذه المنظمــة ظل

السياســيني يف تلــك المرحلــة، أولئــك الفــاعلون الــذين ســاهموا 

بشكل أو أبخر يف نهايتها المأسـاوية. كمـا تعتـرب إدانـة للمـؤرخني 

المغاربة، واحلديث، هنا، عن مـؤريخ التـاريخ الـراهن الـذين، ورغـم 

ت، ظلوا متشبثني، عىل قلـتهم، بـرواايت ال  مرور كل هذه السنوا

  تفي الموضوع حقه أو أهميته يف تاريخ المغرب.

إن حاولنا البحث عن مستهل أفول منظمـة الهـالل األسـود، 

ليبـــان لعبـــت دورا كبـــريا يف  -جلســـات ايكـــس إن يمكننـــا القـــول 

تحديــد بدايــة نهايــة المنظمــة، فقــد عــربت المنظمــة عــن رفضــها 

بمنشور اشـرتكت يف صـياغته مـع كـل مـن ليبان -جللسات ايكس

منظمــة اليــد احلســنية، ومنظمــة ســيف اللــه. وقــد تــم التعبــري يف 

المنشور، بخطاب شديد اللهجـة، عـن الـرفض القـاطع لمخرجاتـه، 

وللمشاركني فيه، عـرب وصـفهم ابلمغرضـني السياسـيني الـذين ال 

ــــك ــــون المل ــــون الشــــعب وال يمثل ــــان خطــــاب )٢٠٧(يمثل ــــد ك . وق

تميث يف الدفاع عن السـلطان محمـد بـن يوسـف المنظمة المس

متــــأثرا برتاجيــــداي نفيــــه، ممــــا عــــزز حضــــوره يف وجــــدان أعضــــاء 

  ا.المقاومة وجيش التحرير، الحقً 

هكــذا، وعقــب االســتقالل اجلــزيئ للمغــرب، رفضــت منظمــة 

الهــالل األســود وضــع الســالح، كمــا أصــدرت منشــورات تــدافعها 

. وعملت، عرب اسـتقطابها )٢٠٨(عن انتمائها الوطين، ونبالة أهدافها

، إذ عملـــت منظمـــة الهـــالل )٢٠٩(نـــذير بـــوزار، إىل توســـيع نشـــاطها

األسود عىل إرسال بعض أعضائها للمشاركة يف الثورة اجلزائرية، 

  .)٢١٠(عقب االعرتاف ابستقالل المغرب من طرف اجلانب الفرنيس

كمــا ســاهم االعتقــال مســاهمة كبــرية يف أفــول المنظمــة، 

؛ كمـا تـم )٢١١(العـريب رشـدي الملقـب ابلعـريب الـزازفقد تـم اعتقـال 
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؛ وقـــد تعـــرض )٢١٢(١٩٥٥مـــارس  ٣اعتقـــال حلســـن الكـــالوي منـــذ 

المهــدي النــامويس، رفقــة حلســن الكــالوي، لالعتقــال يف نفــس 

ـ أرمــــان  اليــــوم، عقــــب الفشــــل يف تصــــفية المهنــــدس الفرنيســـ

ــه احلــداوي للمــرة األوىل ســنة )٢١٣(مــاري ــد الل ــم اعتقــال عب . كمــا ت

ــــة، ١٩٥٤ ؛ إضــــافة إىل تعرضــــه )٢١٤(بعــــدما أرســــل رســــائل تهديدي

ينـاير  ٢٦يوما، من  ١٥لالعتقال، مجددا، رفقة اعمامو الزايين لمدة 

. وقد صدرت يف حق عبـد اللـه احلـداوي وحـده )٢١٥(١٩٥٦فرباير  ١١إىل 

ـوم  ــت األوىل يف ـي ــع مــذكرات بحــث، كان عقــب  ١٩٥٥مــارس  ٥أرب

ـــامويس ـــت يف ؛ أمـــا الث)٢١٦(اعتقـــال الكـــالوي والن ـــة، فقـــد كان  ١اني

، عقـــب مقـــدرة عبـــد اللـــه احلـــداوي عـــىل الفـــرار مـــن ١٩٥٦مـــارس 

، يف المرحلـة الـيت ١٩٥٦يونيـو  ٢٢؛ والثالثة، صدرت يـوم )٢١٧(السجن

؛ )٢١٨(ســعت بعــض اجلهــات الــيت ســنأيت عــىل ذكرهــا للــتخلص منــه

، يف إطــار تعميــق البحــث ١٩٥٦يونيــو  ٢٥واألخــرية صــدرت يف يــوم 

  .  )٢٢٠(لمنظمة الهالل األسود )٢١٩(يعن اجلهاز التنظيم

  االغتياالت-٥/١

تعــرض عــدد مــن المقــاومني ضــمن منظمــة الهــالل األســود 

لالغتيـــال، وقـــد ســـبق لنـــا ذكـــر كـــل مـــن محمـــد احلـــداوي وحجـــاج 

ــــيال يف موقعــــة ســــيدي معــــروف. إضــــافة  ــــذان اغت المــــزايب الل

ــاوي، عقــب   ــار كرن للمقــاومني الســابقني، اغتيــل محمــد بــن المخت

بينما يحاول تصفية جنـديني فرنسـيني، يف يوليـوز  تعطل سالحه

. كمــا اغتيــل محمــد بــن عــيل يف معركــة زنقــة القــوس صــباح ١٩٥٥

؛ هـؤالء هـم الـذين اغتيلـوا يف مواجهـات  )٢٢١(١٩٥٥نونرب  ١٤اإلثنني 

ثوريـــة ضــــد الفرنســــيني. بينمـــا تعــــرض المقــــاومون المغتــــالون 

مسـلح المتبقون للتصفية من طـرف حـزب االسـتقالل وجناحـه ال

يف المقاومـــة "المنظمـــة الرســـية"؛ فقـــد عمـــل محمـــد الغـــزاوي، 

(المـــدير العـــام لألمـــن)،  ١٩٥٦رئـــيس جهـــاز األمـــن الـــوطين ســـنة 

وعضو اللجنـة التنفيذيـة حلـزب االسـتقالل، وأحـد كبـار بورجـوازيي 

المغرب، آنذاك، حسـب لومونـد، عـىل عقـد تحـالف اسـرتاتييج مـع 

. لقـد كـان )٢٢٢(هـالل األسـودالمنظمة الرسية بغية القضاء عـىل ال

ـــيت كـــان حـــزب االســـتقالل محتكـــرً  ا للســـلطة، إذ يف اللحظـــة ال

يمتلـــك فيهـــا الملـــك مقومـــات الســـلطة الرمزيـــة، كـــان حـــزب 

  .)٢٢٣(االستقالل يحتكر السلطة المادية

ـــة الهـــالل  ـــوفرت للمنظمـــة الرســـية، يف مواجه ـــد ت ـــذا، فق ل

جل احلصـول األسود، إمكانية لم تتح الفرصة للهالل األسود من أ

، تمثلت تلك الفرصة يف عالقة المنظمة الرسـية بحـزب )٢٢٤(عليها

ـــا  االســـتقالل، وزاد مـــن ضـــعف منظمـــة الهـــالل األســـود ربطه

. وقــد بــرر رفــض منظمــة الهــالل )٢٢٥(ابحلــزب الشــيوعي المغــريب

األســــود اإلذعــــان حلــــزب االســــتقالل، تســــخريَ مقــــاومني (مــــن 

ك الرشـــطة المنظمـــة الرســـية) ومـــن الـــذين انخرطـــوا يف ســـل

. من هـؤالء الـذين تعرضـوا للتصـفية عـن طريـق حـزب )٢٢٦(ضدهم

  االستقالل نجد:

امبارك القصريي (المضـاريب): جـرى إحراقـه حيـا بعـدما أشـاع  •

عنــه خصــوم الهــالل األســود كونـَـه عضــوا يف إحــدى منظمــات 

. )٢٢٧(ااإلرهـــاب األوربيـــة، ولســـوء حظـــه كـــان يحمـــل مسدًســـ

 ٢٦وزعته المنظمـة يـوم  ومن المرجع أن يكون المنشور الذي 

، والـــذي أكـــدت فيـــه عـــىل وجـــوب مواجهـــة كـــل ١٩٥٥نـــونري 

، للتنديـد )٢٢٨(األعمال اإلرهابية اليت تُرتكب تحت غطاء الفـداء

 واالشارة إىل هذه الواقعة.

 .)٢٢٩(١٩٥٦احلسن شداد: اغتيل يف مراكش سنة  •

): حــــني اشـــتدت حــــدة الصــــراع ١٩٥٦-١٩٢٣أحمـــد الرشــــاييب ( •

مــة الرســية والهــالل األســود، قــرر بعــض المســلح بــني المنظ

أحـد نشـطاء -أفراد المنظمة الرسية اغتيـال أحمـد الرشـاييب 

، لكن اختفاء أحمد الرشاييب حـول الدفـة نحـو -الهالل األسود

اغتيـــال الفقيـــه أبـــو الشـــتاء اجلـــامعي ابعتبـــاره صـــهرا ألحمـــد 

الرشاييب من ابب الضـغط عليـه للظهـور. هكـذا يشـري سـعيد 

ــونعيالت إىل  ــو الشــتاء ب ــال أب ــة اغتي  وقوفــه حــائال يف محاول

ــد اجلــامعي إىل تكليــف )٢٣٠(اجلــامعي . بينمــا يشــري الصــحفي خال

ســعيد بــونعيالت ابغتيــال والــده، وقــد جــاء ســعيد بــونعيالت، 

. )٢٣١(ابلفعـــل، إىل والدتـــه لـــيال، وأخربهـــا أبنـــه ســـيقتل زوجهـــا

ــوم  وفيمـــا يتعلـــق بتصـــفية أحمـــد الرشـــاييب، فقـــد اغتيـــل ـي

، إذ جاء االغتيال بعد ثالثة أسـابيع مـن ١٩٥٦فرباير  ٩ء األربعا

، حيـث يشـري )٢٣٢(االجتماع الذي ُعقد بينه وبني المهـدي بنربكـة

العـــــريب الرشـــــاييب، أخ أحمـــــد الرشـــــاييب، أن اغتيـــــال أحمـــــد 

.  )٢٣٣(الرشاييب جاء أبوامر من المهدي بنربكة والفقيه البصـري

ن يف حـدود تم اختطاف أحمـد الرشـاييب مـن زنقـة آيـت يفلمـا

، ونُقــل إىل محــل لصــنع مــادة جافيــل يف ملــك الثامنــة مســاءً 

إبراهيم الروداين، وهنـاك جـرى شـنقه بحبـل كهـرابيئ بعـد أن 

أمعــن اجلــالدون يف تعذيبــه، ثــم وضــعوه يف كــيس مخصــص 

 .)٢٣٤(لمادة السكر، وألقوا به يف الشارع

): ســـبق لنـــا ذكـــر عبـــد ١٩٥٦-١٩٢٣عبـــد الكـــريم بـــن عبـــد اللـــه ( •

بــن عبــد اللــه كأحــد قيــادي احلــزب الشــيوعي المغــريب  الكــريم

ــورة المســلحة ضــمن منظمــة الهــالل  ــذين خاضــوا غمــار الث ال

األسود. لقد كان عبد الكـريم بـن عبـد اللـه عضـوا يف المكتـب 

ـــد  الســـيايس للحـــزب الشـــيوعي المغـــريب. تمـــت مهاجمـــة عب

عـــىل  ١٩٥٦مـــارس  ٣١الكـــريم بـــن عبـــد اللـــه يف ليلـــة الســـبت 

، وقـد تعـرض لهجـوم مـن اخللـف بينمـا كـان يهـم ٢٠:٣٠الساعة 
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مغـــادرة مزنلـــه مـــن طـــرف مســـلحني أطلقـــوا عليـــه رصـــاص 

. وقـــد كانـــت جنازتـــه مهيبـــة حضـــرتها جميـــع )٢٣٥(مسدســـاتهم

القيادات السياسية ابلمغرب آنذاك، إضافة إىل جموع غفرية 

. كــان عبــد الكــريم بــن عبــد اللــه مهندســا )٢٣٦(مــن المشــيعني

ـــرك وظ ـــا، وقـــد ت ـــإدارة المعـــادن للتفـــرغ إىل جيولوجي ـــه ب يفت

. واغتيل عبد الكريم بن عبد الله عن طريق )٢٣٧(العمل الوطين

 .  )٢٣٨(المنظمة الرسية بواسطة أحمد الطويل

حلسن الكالوي: تعرض اليس صاحل بن حلسن حسن المعـروف  •

-١٥ابسم "حلسن الكالوي" إىل االغتيال ليليت اجلمعة/السبت 

ــو  ١٦ ــم ســحبه بمســدس يف حديقــ ١٩٥٦يوني ــث ت ــه، حي ة فيلت

نحـــو اخلـــارج ليســـقط تحـــت ضـــرابت مهاجميـــه. يف حـــني تـــم 

اختطاف أحد أبناء عمومته يـدعى محمـد، عنـدما كـان يرافقـه. 

، ممــا )٢٣٩(وقــد كــان، حســب لومونــد، ضــحية لتســوية حســاابت

ية.  ــه مــن طــرف أعضــاء المنظمــة الرســ يؤكــد فرضــية اغتيال

إىل مـراكش،  عقب اغتيـال الكـالوي، ذهـب عبـد اللـه احلـداوي 

حيــث أوىص فــرع مــراكش بتــويخ احليطــة واحلــذر، وبعــد هــذا 

 اللقاء أبسبوع تمت تصفية احلداوي.

اعمــامو الــزايين: تــم اغتيــال الــزايين يف الفــرتة الــيت تــم فيهــا  •

 ٣٠، بينمـا يجعلهـا محمـد وحيـد يف )٢٤٠(اغتيال عبد الله احلـداوي

 .)٢٤١(١٩٥٦يونيو 

حلداوي لالغتيال بينمـا كـان عبد الله احلداوي: تعرض عبد الله ا •

 ٢٨راكبا إحدى السيارات رفقة ثـالث مـن رفاقـه ليلـة السـبت 

؛ إذ قــــام أفــــرادٌ محســــوبون عــــىل المنظمــــة )٢٤٢(١٩٥٦يوليــــوز 

الرســية وجهــاز الرشــطة بتوجيــه دوريــة مســلحة نحــو مــدخل 

البيضــاء عــىل الطرـيـق الســاحلية (عــني الســبع)،  مدينــة الــدار

ـــاك ال ـــن أجـــل المرابطـــة هن ـــك م ـــادة الهـــالل ذل ســـتقبال ق

، بينما ُوجهت أخرى غري بعيد عن حديقة احليوانـات )٢٤٣(األسود

بعـــني الســـبع. وعنـــد وصـــول ســـيارة مـــن نـــوع فولكســـفاجن 

ســوداء اللــون، أخــذ أفــراد الدوريــة يف توجيــه نــريانهم صــوب 

ركــــاب الســــيارة األربعــــة الــــذين ردوا عــــىل مصــــادر النــــريان، 

. )٢٤٤(ل أن يسقطوا صرعىفأصابوا عددا من أفراد الكمني، قب

حســب روايــة ســعيد بــونعيالت، فقــد َوجَــدَ عنــد وصــوله إىل 

الكمـــني عبـــد اللـــه احلـــداوي مـــازال يتـــنفس، وكـــان ابإلمكـــان 

وقــد كــان -إســعافه، غــري أن مفــتش الرشــطة المــدعو (م.ن) 

رسعــان مــا أجهــز -)٢٤٥(مــن رفاقــه يف منظمــة الهــالل األســود

 .)٢٤٦(عىل احلداوي بصلية من الرصاص

ــة طنجــة، وقــد درس  محمــد  • ــاء مدين ــب البقــايل: مــن أبن الطي

بكــوليج مــوالي يوســف الشــهرية. تعــرض يف عهــد االســتعمار 

. كما كان صـهرا لعـيل ١٩٤٧-١٩٤٠بني ستين  فيماإىل االعتقال 

يعتة (أول أمٍني عاٍم للحزب الشيوعي المغريب عقـب مغربتـه 

). انخـــرط يف صـــفوف المقاومـــة ضـــمن منظمـــة ١٩٤٥ســـنة 

، وقــد اغتيــل رفقــة عبــد اللــه احلــداوي ليلــة )٢٤٧(ألســودالهــالل ا

 .)٢٤٨(١٩٥٦يوليوز  ٢٨السبت 

 ، وقـد اغتيـل ابلـدار)٢٤٩(العريب السامي: خال عبـد اللـه احلـداوي •

 .)٢٥٠(١٩٥٦يوليوز  ٢٨البيضاء يوم 

ــا ذكــر محمــد كرانفــال كأحــد أعضــاء  • محمــد كرانفــال: ســبق لن

ل عبـد منظمة الهالل األسـود، وقـد جـرى اغتيالـه عقـب اغتيـا

 احلداوي.

عبد اللـه بـن الـزي: أحـد أفـراد الهـالل األسـود بمـراكش، جـرى  •

، وقد اقتيد إىل ضـيعة اسـكجور ١٩٥٦اختطافه يف صيف سنة 

بضــوايح مــراكش. وبعــد تعــذيب شــديد، تــم اغتيــال بــن الــزي 

 .)٢٥١(رفقة رفيق له

  االختطافات-٥/٢

ذكرنــا، فيمــا ســبق، الئحــة مــن أفــراد منظمــة الهــالل األســود 

ين جرى اغتيالهم. لكن، لم يقتصر األمر عـىل هـؤالء فقـط، بـل الذ

جرى اختطـاف عـدد غـري يسـري مـن أفـراد منظمـة الهـالل األسـود 

والتوجه بهم نحو مراكـز االعتقـال الـيت أنشـأها حـزب االسـتقالل 

يف عدة مدن منها: جنان بريشة، ودار الريسـوين، ودار اخلمـال، يف 

ي وشـم ذاكـرة البيضــاويني تطـوان؛ مخفـر الرشـطة السـاتيام الـذ

البيضــاء؛ ضــيعة اســكجور بمــراكش؛  أبفظــع االنتهاكــات يف الــدار

دار بغفساي بإقليم تاونات؛ ودار خصصت لالختطافات اليت تمت 

قــة الريــف، بــإقليم مــن طــرف ميليشــيات حــزب االســتقالل بمنط

  الناظور...إخل.

من خالل دور االختطاف اليت سبق ذكرها، يمكننـا وضـع 

  مختطفي منظمة الهالل األسود، بها، كما ييل: قائمة ب

ــــذي جــــرى  ــــد الســــالم رشــــدي ال أول المختَطفــــني، هــــو، عب

؛ ميلـود بـن اجلـياليل الـذي اختطـف يف ١٩٥٦اختطافه أواخر يوليوز 

يوليوز من نفس السنة؛ عـيل بـن احلسـن بـن العريـف اختطـف  ٢٦

 ؛)٢٥٢(؛ محمد الرشيد "خبازة"؛ محمد جواد "تشليحة"١٩٥٦يف غشت 

ميلــود الـــزايين؛ عبـــد الـــرزاق الهــواري "فـــوزي"؛ مصـــطفى هلمـــي؛ 

خليفــــة بــــن العــــريب؛ حســــن الكنــــدايف؛ إدريــــس مطيــــع "مــــول 

ــذي احتجــز يف دار بريشــة)٢٥٣(احلليــب" ؛ هــذا )٢٥٤(؛ العــريب بوكلــب ال

البيضـاء. كمـا جـرى اختطـاف  يتعلق ابلمنظمة األم يف الدار فيما

العتيـــق بـــن أعضـــاء مـــن فـــرع المنظمـــة بمـــراكش، وهـــم: صـــاحل 

البيضاء؛ عبـد اللـه بـن الـزي؛  الغايل؛ بوقدير؛ سائق للحداوي ابلدار

وقــد اســتمر اختطــاف أعضــاء الهــالل األســود فــرع مــراكش إىل 
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ـــوغ عـــددهم  ـــة بل ـــم نقلهـــم إىل ضـــيعة اســـكجور فـــردً  ١٧غاي ا، وت

  .)٢٥٥(بضوايح مراكش عىل طريق المحاميد

  مزنلقات قيلت عن الهالل األسود-٥/٣

بــد الــرحيم بوعبيــد المعنونــة بـــــــــ"عبد الــرحيم يف مــذكرات ع

بوعبيــد ... ســيادة الــوطن وكرامــة المــواطن"، يشــري كاتبهــا، عبــد 

اللطيـــف جـــربو، إىل قيـــام أعضـــاء مـــن منظمـــة الهـــالل األســـود 

بمحاولــة اغتيــال عبــد الــرحيم بوعبيــد انطالقــا مــن تأويــل فرضــية 

ة ابلرابط،  قيام الهالل األسود ابلتخطيط الغتيال شخصية سامي

تلـــك الفرضـــية الـــيت انترشـــت خـــالل األشـــهر األوىل لالســـتقالل. 

حسب مايصـرح -ولتأكيد فرضيته، عمد جربو لالرتكان إىل شهادِة 

فارقوا احلياة كـــــ: محمد الطيـب البقـايل الـذي اغتيـل  أشخاص -به

، محمـد )٢٥٦(، عبـد الـرحيم بوعبيـد١٩٥٦رفقة عبد الله احلداوي سـنة 

ذا يضـمن عـدم النقـد اجلـذري لروايتـه مـن طـرف ، هكـ)٢٥٧(الغزاوي

مــن قــوَّلهم. كمــا ال يقــدم أي دليــل يوثــق للواقعــة كالرســالة الــيت 

أرسلها البقـايل لعبـد الـرحيم بوعبيـد، أو التحقيـق الـذي أجـري مـع 

-من ثبت تورطهم يف حادثة محاولـة اغتيـال عبـد الـرحيم بوعبيـد 

ـزعم محمــد -حســب زعــم جــربو وحيــد، بغيــة   . ويف اجلانــب اآلخــر، ـي

تقوية فرضيته، بكون هذه الشخصية تمثلت يف السلطان محمـد 

  .)٢٥٨(بن يوسف أو األمري احلسن

ربمـــا تمثلـــت تلـــك الشخصـــية الـــيت ســـعت منظمـــة الهـــالل 

األســود إىل اغتيالهــا يف المهــدي بــن بركــة أو محمــد الغــزاوي، إذ 

حسب عبد الرحيم الورديغي، فقد جرى اجتماع بـني قيـادة الهـالل 

ســـود والمهـــدي بنربكـــة، تخلـــل االجتمـــاع تـــوترات؛ حـــدث هـــذا األ

. كمـا يمكننـا )٢٥٩(ا قبـل اغتيـال عبـد اللـه احلـداوياالجتماع أسـبوعً 

تفسري فرضـية كـون تلـك الشخصـية هـي المهـدي بـن بركـة نظـرا 

لالتهامــات الــيت طالــت بــن بركــة ابلمســؤولية وراء اغتيــال أحمــد 

يمكننـــا اإلشـــارة   . يف هـــذا الصـــدد،-كمـــا ســـبق ذكـــره-الرشـــاييب 

كذلك إىل محمد الغزاوي، إذ نظـرا السـتهدافه تصـفية المقاومـة 

ـــدا ـــة، والهـــالل األســـود تحدي ، ربمـــا جـــرى التفكـــري يف )٢٦٠(المغربي

  اغتياله.

لقــــد قامــــت منظمــــة الهــــالل األســــود، يف إطــــار تصـــــفية 

احلســاابت، ابلعمــل عــىل اغتيــال إبــراهيم الــروداين، إذ يف المرحلــة 

ا بـني المنظمـة الرسـية والهـالل األسـود، قـام اليت شهدت صراع

ثالثــة مــن أفــراد الهــالل األســود ابغتيــال إبــراهيم الــروداين ليلــة 

، حــني هــّم بمغــادرة معملــه لصــناعة مــادة ١٩٥٦يوليــوز ٥اخلمــيس 

 جافيــل المتموضــع يف زنقــة الموناســتري ابلمدينــة اجلديــدة للــدار

ف منظمــة . كمــا تمــت عمليــة هجــوٍم مــن طــر )٢٦١(١٤البيضــاء رقــم 

الهالل األسود عىل المنظمة الرسية أسبوعا قبل عمليـة اغتيـال 

. وقـد تعـرض، يف هــذا اإلطـار، أحـد أعضـاء المنظمــة )٢٦٢(الـروداين

ـراوي، إىل االغتيــال مــن طــرف ثالثــة  ية، يــدعى محمــد الزـي الرســ

أفراد تابعني للهالل األسود بسبب الصراع الذي شـهده المغـرب 

  .)٢٦٣(بُعيد االستقالل

تجربــة الهــالل األســود انتهــت ابغتيــال عبــد   إن نــا القــول يمكن

للهالل األسود بعد اغتيال  ا مهيكالً نجد تنظيمً  الله احلداوي، إذ ال

ا فـردً  ١٣احلداوي عدا مقال منشـور يف لومونـد يتحـدث عـن مثـول 

البيضــاء  ُينســبون لمنظمــة الهــالل األســود أمــام محكمــة الــدار

. وقــد حُكــم عــىل )٢٦٤(يــد وابــزتازاإلقليميــة، الرتكــابهم عمليــات تهد

همــا إبــراهيم بــن بومهــدي وبوشــعيب بــن  ابإلعــداماثنــني مــنهم 

ا، بعـــد محاكمـــة بوقاســـم، وعـــىل اثنـــني آخـــرين ابإلعـــدام غيابيًـــ

. لكــن بحثنــا يف أعضــاء منظمــة الهــالل )٢٦٥(اســتمرت ثالثــة أايم

األسود لم يمكنا من الوصول لعضـوين بهـذا االسـم. فقـد نشـط 

عـدة أشـخاص يعملـون عـىل االبـزتاز تحـت غطـاء بعد االسـتقالل 

منظمة الهالل األسود، يتبني فيمـا بعـد عـدم صـلتهم ابلمنظمـة. 

، توزيـــع عـــدة ١٩٥٦وقـــد شـــهدت مدينـــة القنيطـــرة، يف مـــارس 

ــك  ــالغ كبــرية. ادعــت تل ــب شخصــيات نافــذة بمب منشــورات تطال

ـر، لكــن،   المنشــورات صــدورها عــن الهــالل األســود وجــيش التحرـي

  .)٢٦٦(ا عدم صلتها ابلمنظمةتبني الحقً 
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َةٌ  ِ   َخا

ال غــرو أن المقاومــة المغربيــة، يف خضــم حلظتهــا التاريخيــة، 

ــديل   ــديل اجلــذري مــن أجــل اســتقالل المغــرب، وهــو ب قــدمت الب

ثوري مسلح، لم يكن بإمكانه، يف أي حال من األحـوال، أن يكـون 

سياسيا، ألن العمليـة السياسـية اسـتنفذت حلولهـا بـربوز القمـع 

د الـــذي تعرضـــت لـــه كافــة األحـــزاب الفاعلـــة يف المشـــهد الشــدي

السـيايس المغــريب خـالل أوائــل خمسـينيات القــرن المـايض؛ كمــا 

كان للصراع الشـديد الـذي قادتـه الربجوازيـة المغربيـة المتحالفـة 

مــع االســتعمار دور يف اســتنفاذ جــدوى العمــل الســيايس، بســبب 

 امتيازاتهــا ســعي األخــرية إىل المحافظــة، بكافــة الوســائل، عــىل 

وتــراكم الثــورة الــذي حققتــه خــالل األربعــني ســنة الــيت خلــت مــن 

عمــر احلمايــة عــىل المغــرب. هكــذا بــرزت منظمــة الهــالل األســود،  

ــت، بفضــل ديناميتهــا، إحــدى المنظمــات  ــيت كان تلــك المنظمــة ال

الرئيســة يف العمــل المســلح. لكــن تراجيــداي أفولهــا تضــعنا أمــام 

الفـــات الطبقيـــة الـــيت كانـــت وراء  محاولـــة حثيثـــة لمعرفـــة التح

ممــا أدى إىل نهايتهــا تصــفية الفــاعلني الرئيســيني يف المنظمــة، 

  المأساوية.

إن البحـــث يف تـــاريخ المقاومـــة المغربيـــة عمليـــة إبســـتيمية 

 يجــب أن يتــوىخ الباحــث، خــالل اخلــوض يف غمارهــا، احلــذر تفــاداًي 

البـــا، للمزنلقـــات الـــيت يســـقط فيهـــا المؤرخـــون، والـــيت تـــرتبط، غ

ــــرواايت  ــــا، وابل ً ــــة المعطــــى أحيان ــــا، وبالتاريخي ً ابلتمــــثالت أحيان

  الموجودة والمتناقضة أحيانًا أخرى.

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :االت املرجعيةـاالح
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، العدد الثالث، إصدار املندوبية املقاومة وجيش التحريرمجلة  )٢٤(

، ١٩٨١السامية لقدماء املقاوم وأعضاء جيش التحرير، دجنرب 
  .١٧ص 

محمد حجي: إرشاف، معلمة املغرب، الجمعية املغربية  )٢٥(
  .٧٥١٣للتأليف والرتجمة والنرش، سال، ص 

عي مدخل إىل سيكولوجمصطفى حجازي،  )٢٦( ية التخلف االجت
، الطبعة التاسعة، اإلنسان املقهور ، املركز الثقايف العر

  .٥٦، ص ٢٠٠٥البيضاء،  الدار
عبد السالم بورقية وشمعون ليفي وعبد الله العيايش وعبد  )٢٧(

، ، ملحات من تاريخ الحزب الشيوعي املغرالعزيز بالل
  .٣٥، ص ١٩٨٤البيضاء،  مطبوعات البيان، الدار

ا مع عبد يتضمن العدد السابق حوارً . ١٩٨٤يناير  ٩، جريدة البيان )٢٨(
الله العيايش متحدثا، فيه، عن االلتقاء بكل من لحسن الكالوي 
وعبد الله الحداوي والتنسيق معه لتوحيد العمل الوطني 

  املسلح.
ية عبد الرحيم الورديغي،  )٢٩( املقاومة املغربية ضد الح

  .١٥١، ص ١٩٨٢لرباط، ، الطبعة الثانية، ا١٩٥٦-١٩٥٢الفرنسية 
(30) LE PARTI COMMUNISTE MAROCAIN dans le combat pour 
l’indépendance nationale: Textes et documents (1949-1958), 
Paris Province Impression, PARIS, p. 145. 

  .٧٥١٣، مرجع سابق، ص معلمة املغربمحمد حجي،  )٣١(
دد الثالث، مرجع سابق، ، العمجلة املقاومة وجيش التحرير )٣٢(

  .١٨ص
ة مقاوم تحت البخاري محمد السكوري،  )٣٣( أحداث من مس

، املندوبية السامية لقدماء املقاوم وأعضاء جيش املجهر
  .٧٧، ص ٢٠١٠التحرير، دار أ رقراق للطباعة والنرش، الرباط، 

  .٥٥، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  )٣٤(
، العدد الثالث، مرجع سابق، ص جلة املقاومة وجيش التحريرم )٣٥(

١٨.  
  .٥٦، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  )٣٦(
، العدد الثالث، مرجع سابق، ص مجلة املقاومة وجيش التحرير )٣٧(

١٨.  
  .٥٧، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  )٣٨(
  .٥٦نفسه، ص  )٣٩(
، املندوبية السامية لقدماء املقاوم وأعضاء جيش التحرير )٤٠(

موسوعة الحركة الوطنية، الجزء الحادي عرش، مرجع سابق، ص 
٥٧١.  

  .٣٨١نفسه، ص  )٤١(
  .٥٧١نفسه، ص  )٤٢(
كنا من تحديد  )٤٣( نش إىل كون العمليات التالية هي التي 

ا سنأ تاريخها، بين تلك التي  نتمكن من تحديد تاريخه
  عىل ذكرها في بعد.

  .٩٦، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  )٤٤(
  .١٩٥٤يوليوز  ١٧، ٢٧٥، العدد األمة )٤٥(
، املندوبية السامية لقدماء املقاوم وأعضاء جيش التحرير )٤٦(

موسوعة الحركة الوطنية، الجزء الحادي عرش، مرجع مذكور، ص 
٣٤٦.  

 

 
  .١٩٥٤يوليوز  ٢٣، ٢٨٠لعدد ، ااألمة )٤٧(
، املندوبية السامية لقدماء املقاوم وأعضاء جيش التحرير )٤٨(

موسوعة الحركة الوطنية، الجزء الحادي عرش، مرجع مذكور، ص 
٣٤٦.  

  .١٤٥، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  )٤٩(
  .٩٦نفسه، ص  )٥٠(
  .١٩٥٤غشت  ٧، ٢٩٣، العدد األمة )٥١(
  .٩٧، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  )٥٢(
  .١٩٥٤شتنرب  ١١، ٣٢٢، العدد األمة )٥٣(
، املندوبية السامية لقدماء املقاوم وأعضاء جيش التحرير )٥٤(

موسوعة الحركة الوطنية، الجزء الحادي عرش، مرجع مذكور، ص 
٣٤٦.  

(55) LA VIGIE MAROCAINE, 10 Septembre 1954. 
  .١٩٥٤شتنرب  ١٠، ٣٢١، العدد األمة )٥٦(

(57) LA VIGIE MAROCAINE, 10 Septembre 1954. 
  .٩٧، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  )٥٨(
  .١٥٠نفسه، ص  )٥٩(
  .٩٧نفسه، ص  )٦٠(

(61) LA VIGIE MAROCAINE, ٩ Septembre 1954. 
  .١٩٥٤شتنرب  ١١، ٣٢٢، العدد األمة )٦٢(
  .٩٨، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  )٦٣(

(64) LA VIGIE MAROCAINE, 10 Septembre 1954. 
  .١٩٥٤شتنرب  ١٣، ٣٢٣، العدد األمة )٦٥(

(66) LA VIGIE MAROCAINE, 10 Septembre 1954. 
  .١٩٥٤شتنرب  ١٣، ٣٢٣، العدد األمة )٦٧(
العا خالل املرحلة اعترب حي بوسب أكَرب حيٍّ للبغاء يف  )٦٨(

رية، م جعله هدفا متكررا لعمليات املقاومة،  االستع
  ا عمليات وضع القنابل. تحديدً 

  .٩٨، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  )٦٩(
  .١٩٥٤دجنرب  ١٣، ٣٩٩، العدد األمة )٧٠(
  أغلب الظن أنه عمر بن بلعيد ميكري، وبوشعيب الزهراوي. )٧١(
  .٩٨، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  )٧٢(
  .١٩٥٤دجنرب  ١٣، ٣٩٩، العدد األمة )٧٣(
  .١٩٥٤دجنرب  ١٦، ٤٠٢، العدد األمة )٧٤(
  .١٤٦، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  )٧٥(

(76) LA VIGIE MAROCAINE, 15 Décembre 1954. 
  .١٤٦، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣األسود (الهالل محمد وحيد،  )٧٧(
  .١٩٥٤دجنرب  ١٨، ٤٠٤، العدد األمة )٧٨(
  .٩٩، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  )٧٩(

(80) LA VIGIE MAROCAINE, 23 Décembre 1954. 
  .١٩٥٤دجنرب  ١٨، ٤٠٨، العدد األمة )٨١(
  .٩٩رجع سابق، ص ، م)١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  )٨٢(
  .٩٠نفسه، ص  )٨٣(
صالح العتيق بن الغايل، تسجيل صو له عند إعداد ملف هيئة  )٨٤(

واملصالحة، املوقع الرسمي لهيأة اإلنصاف  اإلنصاف
  .واملصالحة

أضواء عىل تاريخ الكفاح الوطني من أجل أحمد أزكروز،  )٨٥(
راكش ر ، االستقالل  -١٩٠٤املقاومة املغربية ضد االستع

ل الندوة العلمية : الجذور والتجليات١٩٥٥ نونرب  ١٥-١٤-١٣: أع
  .٣٦٥، ص ١٩٩٧، الهالل العربية للطباعة والنرش، الرباط، ١٩٩١
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، مرجع سابق )٨٦(   .صالح العتيق بن الغايل، تسجيل صو
  .٥٨، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  )٨٧(
رير، العدد الثالث، مرجع سابق، ص مجلة املقاومة وجيش التح )٨٨(

١٩.  
  .٥٨، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  )٨٩(
مجلة املقاومة وجيش التحرير، العدد الثالث، مرجع سابق، ص  )٩٠(

١٩.  
  .٥٨، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  )٩١(
، وأعضاء جيش التحريراملندوبية السامية لقدماء املقاوم  )٩٢(

موسوعة الحركة الوطنية، الجزء الحادي عرش، مرجع سابق، ص 
٤٩٩.  

(93) LE MONDE, 6 Juin 1956. 
-١٦٦، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  )٩٤(

١٦٧.  
(95) LE MONDE, 12 Juin 1956. 

 ،املندوبية السامية لقدماء املقاوم وأعضاء جيش التحرير )٩٦(
موسوعة الحركة الوطنية، الجزء الحادي عرش، مرجع سابق، ص 

٣٤٣.  
(97) LA VIGIE MAROCAINE, 8 Janvier 1955. 
(98) LE MONDE, 8 Janvier 1955. 

  .١٩٥٥يناير  ٨، ٤٢٢، العدد األمة )٩٩(
  .١٠٧، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  )١٠٠(
  .١٠٩نفسه، ص  )١٠١(
  .ان رشد حاليً مستشفى اب )١٠٢(

(103) LA VIGIE MAROCAINE, 3 Février 1955. 
يوجد كتاب يتحدث عن الحمالت الطبية التي كانت تقوم بها  )١٠٤(

  :السلطات لرعاية عامالت الجنس بحي بوسب
JEAN MATHIEU ET P.H MAURY, BOUSBIR La prostitution dans 
le maroc colonial, Ethnographie d’un quartier réservé. 

  .١٩٥٥فرباير  ٣، ٤٤٤، العدد األمة )١٠٥(
، املندوبية السامية لقدماء املقاوم وأعضاء جيش التحرير )١٠٦(

موسوعة الحركة الوطنية، الجزء الحادي عرش، مرجع سابق، ص 
٣٤٣.  

  .١٤٦، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  )١٠٧(
  .١٠٧نفسه، ص  )١٠٨(
  .١٠٩نفسه، ص  )١٠٩(
  .١٤٧نفسه، ص  )١١٠(

(111) LA VIGIE MAROCAINE, 13 Février 1955 
  .١٩٥٥فرباير  ١٤، ٤٥٣، العدد األمة )١١٢(
  .١٠٩، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  )١١٣(
، املندوبية السامية لقدماء املقاوم وأعضاء جيش التحرير )١١٤(

جع سابق، ص موسوعة الحركة الوطنية، الجزء الحادي عرش، مر 
٣٤٤.  

(115) LA VIGIE MAROCAINE, 15 Février 1955 
  .١٩٥٥فرباير  ١٥، ٤٥٤، العدد األمة )١١٦(
)١١٧( . مو الزيا   نظن أن مرافقه كان هو اع
  .١٩٥٥فرباير  ١٦، ٤٥٥، العدد األمة )١١٨(
  .١٩٥٥مارس  ٢، ٤٦٧، العدد األمة )١١٩(
  .١١٠ابق، ص ، مرجع س)١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  )١٢٠(

(121) LA VIGIE MAROCAINE, 4 Mars 1955  
 

 
  .١٩٥٥مارس  ٤، ٤٦٩، العدد األمة )١٢٢(
  .١١٠، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  )١٢٣(
  .١١١نفسه، ص  )١٢٤(
، املندوبية السامية لقدماء املقاوم وأعضاء جيش التحرير )١٢٥(

عرش، مرجع سابق، ص موسوعة الحركة الوطنية، الجزء الحادي 
٣٤٤.  

  .١٤٧، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  )١٢٦(
، املندوبية السامية لقدماء املقاوم وأعضاء جيش التحرير )١٢٧(

موسوعة الحركة الوطنية، الجزء الحادي عرش، مرجع سابق، ص 
٣٤٤.  

  .١٤٧، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  )١٢٨(
  .١٥٠نفسه، ص  )١٢٩(
، املندوبية السامية لقدماء املقاوم وأعضاء جيش التحرير )١٣٠(

موسوعة الحركة الوطنية، الجزء الحادي عرش، مرجع سابق، ص 
٣٤٤.  

  .١٤٧، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  )١٣١(
  .١٥٠نفسه، ص  )١٣٢(

(133) LA VIGIE MAROCAINE, 16 juin 1955 
  .١٤٨، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  )١٣٤(

(135) LA VIGIE MAROCAINE, 16 juin 1955 
  .١٩٥٥يونيو  ١٧، ٥٥٧األمة، العدد  )١٣٦(

(137) LA VIGIE MAROCAINE, 16 juin 1955 
  .١٥٠، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  )١٣٨(
  .١٩٥٥نيو يو  ٢٦، ٥٦٥األمة، العدد  )١٣٩(
  .١٥٠، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  )١٤٠(
  .١٩٥٥يونيو  ٢٨، ٥٦٦األمة، العدد  )١٤١(

(142) LA VIGIE MAROCAINE, 27 Juin 1955 
(143) LA VIGIE MAROCAINE, 1er Juillet 1955 

  .١٤٨، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  )١٤٤(
(145) LA VIGIE MAROCAINE, 1(er) Juillet 1955 

  .١٥٠، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  )١٤٦(
(147) LA VIGIE MAROCAINE, 3 Juillet 1955 

  .١٤٨، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  )١٤٨(
(149) LA VIGIE MAROCAINE, 14 Juillet 1955 

  .١٥٠نفسه، ص  )١٥٠(
دوبية السامية لقدماء املقاوم وأعضاء جيش التحرير، املن )١٥١(

موسوعة الحركة الوطنية، الجزء الحادي عرش، مرجع سابق، ص 
٣٤٤.  

(152) LE MONDE, 22 Aout 1955 
(153) LA VIGIE MAROCAINE, 28 Aout 1955 

املندوبية السامية لقدماء املقاوم وأعضاء جيش التحرير،  )١٥٤(
الجزء الحادي عرش، مرجع سابق، ص موسوعة الحركة الوطنية، 

٣٤٦.  
(155) LA VIGIE MAROCAINE, 28 Aout 1955 

  .١٠٩، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  )١٥٦(
(157) LA VIGIE MAROCAINE, 5 Septembre 1955 
(158) LA VIGIE MAROCIANE, 6 Septembre 1955 

، عضاء جيش التحريراملندوبية السامية لقدماء املقاوم وأ  )١٥٩(
موسوعة الحركة الوطنية، الجزء الحادي عرش، مرجع سابق، ص 

٣٤٦.  
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  .١٤٩، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  )١٦٠(
  .١٥٠نفسه، ص  )١٦١(
  .١١٥نفسه، ص  )١٦٢(

(163) LA VIGIE MAROCAINE, 29 Septembre 1955  
  .١٩٥٥شتنرب  ٣٠، ٦٤٦، العدد األمة )١٦٤(
  .١١٦، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (حمد وحيد، م )١٦٥(
  .١٩٥٥شتنرب  ٣٠، ٦٤٦، العدد األمة )١٦٦(
، املندوبية السامية لقدماء املقاوم وأعضاء جيش التحرير )١٦٧(

موسوعة الحركة الوطنية، الجزء الحادي عرش، مرجع سابق، ص 
٣٤٤.  

(168) LA VIGIE MAROCAINE, 29 Septembre 1955 
  .١٩٥٥شتنرب  ٣٠، ٦٤٦، العدد األمة )١٦٩(
 لطفي بوشنتوف ومحمد معروف الدفايل: تنسيق، دور الدار )١٧٠(

  .١٨٣البيضاء، مرجع سابق، ص 
، ترجمة محمد أزمة املغرب األقىصروم الندو،  )١٧١( ، الجزء الثا
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، املندوبية السامية لقدماء املقاوم وأعضاء جيش التحرير )١٧٦(
موسوعة الحركة الوطنية، الجزء الحادي عرش، مرجع سابق، ص 

470.  
 لطفي بوشنتوف ومحمد معروف الدفايل: تنسيق، دور الدار )١٧٧(

  .١٨١، ص سابقالبيضاء، مرجع 
، املندوبية السامية لقدماء املقاوم وأعضاء جيش التحرير )١٧٨(

موسوعة الحركة الوطنية، الجزء الحادي عرش، مرجع سابق، ص 
٣٤٦.  

ص ، العدد الثالث، مرجع سابق، مجلة املقاومة وجيش التحرير )١٧٩(
١٩.  

  .١٨نفسه، ص  )١٨٠(
  .٥٥، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  )١٨١(
  .٥٧نفسه، ص  )١٨٢(
  .٥٦نفسه، ص  )١٨٣(
، العدد الثالث، مرجع سابق، ص مجلة املقاومة وجيش التحرير )١٨٤(

١٨.  
أحد األعضاء البارزين يف منظمة الهالل األسود، لكن، يتم  )١٨٥(

ي تتحدث عن الهالل األسود، عىل يف املقاالت الت إسقاطه
  قلتها.

أحد مناضيل حزب الشورى واالستقالل، سيتم اعتقاله، عقب  )١٨٦(
استقالل املغرب، من طرف بلطجية حزب االستقالل واقتياده 

، حيث سيقيض، بتطوان-الذكراملعتقل السيئ -إىل دار بريشة 
به، ثالثة أشهر، بعد تدخل محمد الفايس الحلفاوي، أحد قادة 

ل، آنذاك، لإلفراج عنه.    حزب االستقالل بالش
، الطبعة من جرائم دار بريشة، سيل أخوينمحمد العرسي،  )١٨٧(
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  .٦٣نفسه، ص  )١٨٨(
... يتذكرمحمد لومة،  )١٨٩( ، املطبعة الرسيعة، مكافح مغار

  .٨٨، ص ٢٠١٣الطبعة األوىل، القنيطرة، 
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  .١٦٤نفسه، ص  )١٩٢(
  .١٦٥نفسه، ص  )١٩٣(
  .١٦٨نفسه، ص  )١٩٤(
ة مقاوم، مرجع  )١٩٥( البخاري محمد السكوري، أحداث من مس

  .٧٧سابق، ص 
  .١٦٧، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  )١٩٦(
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  .١٨١البيضاء، مرجع سابق، ص 
مجلة املقاومة وجيش التحرير، العدد الثالث، مرجع سابق، ص  )٢٠٥(

١٩.  
 رلطفي بوشنتوف ومحمد معروف الدفايل: تنسيق، دور الدا )٢٠٦(

  .١٨١البيضاء، مرجع سابق، ص 
، )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  املنشور موجد يف: )٢٠٧(

  .١٥٩مرجع سابق، ص 
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٤٧٠.  
  .٣٤٣نفسه، ص  )٢١٢(
  .١١٠، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  )٢١٣(
  .٧٦نفسه، ص  )٢١٤(
  .١٢٢فسه، ص ن )٢١٥(
محمد وحيد،  اإلشارات األربع التالية كلها موثقة بوثائق يف: )٢١٦(

  .١٥٣، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (
  .١٥٤نفسه، ص  )٢١٧(
  .١٥٥نفسه، ص  )٢١٨(
، دار بريشة أو قصة مختطف،  )٢١٩( املهدي املومني التجكا

  .٦٢، ص ١٩٨٧الطبعة األوىل، 
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األحزاب السياسية املغربية من سياق محمد رضيف،  )٢٢٣(
، منشورات املجلة ١٩٩٩- ١٩٣٤املواجهة إىل سياق التوافق 

 



   
  

 
 
 

 
 

تاريخ المقاومة المسلحة ابلمغربمقاربة ج  ديدة لفهم 
 ��א�א�

    

١٦٦  . .  .   
   –    –    

 
ع السيايس، مطبعة الاملغربية  جاح الجديدة، نلعلم االجت

  .٧٣، ص ٢٠٠١البيضاء  الدار
م وعبد الله صالح: نرش وتنسيق،  )٢٢٤( املقاومة محمد ح
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املل للثقافة األمازيغية، مطبعة املعارف الجديدة، الرباط، 

  .٢٨٧، ص ٢٠٠٥
  .٢٨٨نفسه، ص  )٢٢٥(
أم املؤمن امللكية والنخبة السياسية جون واتربوري،  )٢٢٦(

، ترجمة عبد الغني أبو العزم وعبد األحد السبتي املغربية
وعبد اللطيف القلق، مؤسسة الغني للنرش، دار أ رقراق، 

  .٢٧٦، ص ٢٠١٣الطبعة الثالثة، الرباط، 
 يق، دور الدارلطفي بوشنتوف ومحمد معروف الدفايل: تنس )٢٢٧(

  .١٨٤البيضاء، مرجع سابق، ص 
ية عبد الرحيم الورديغي،  )٢٢٨( املقاومة املغربية ضد الح

  .١٥١، مرجع سابق، ص ١٩٥٦-١٩٥٢الفرنسية 
 لطفي بوشنتوف ومحمد معروف الدفايل: تنسيق، دور الدار )٢٢٩(

  .١٨٤البيضاء، مرجع سابق، ص 
  .٨٧ع سابق، ص ... يتذكر، مرجمكافح مغارمحمد لومة،  )٢٣٠(
شباط أحرض ميليشيات لالعتداء عىل خالد الجامعي،  )٢٣١(

  .٢٠١٣أبريل  ٢٦، جريدة املساء، االستقاللي
، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  )٢٣٢(

١٩١.  
  .١٩٥نفسه، ص  )٢٣٣(
 .١٩١نفسه، ص  )٢٣٤(
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، ص سابق، مرجع )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  )٢٣٧(
٢٠٠.  

ية عبد الرحيم الورديغي،  )٢٣٨( املقاومة املغربية ضد الح
  .١٥٣، مرجع سابق، ص الفرنسية
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... يتذكر، مرجع سابق، ص  )٢٤٣(   .٨٨محمد لومة، مكافح مغار
، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  )٢٤٤(

٢٢٢.  
لكها عن منظمة الهالل األسود، امل حسب )٢٤٥( علومات التي 

فقد كان هذا الشخص الذي يش إليه بونعيالت هو املهدي 
النامويس (م.ن). إذ بعد خروجه من السجن، انقطعت أخباره عن 
الهالل األسود، وقد انضم إىل املنظمة الرسية، ليلج جهاز 

 الرشطة بعد استقالل املغرب.
... يتذكر، مرجع سابق، ص محمد لومة، مكافح مغ )٢٤٦(   .٨٩ار
جربو، عبد الرحيم بوعبيد ... سيادة الوطن وكرامة  اللطيفعبد  )٢٤٧(

البيضاء،  املواطن، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة األوىل، الدار
  .٨٦، ص ١٩٩٣

، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهالل األسود (محمد وحيد،  )٢٤٨(
٢٢٢.  

 

 
  .٦٩نفسه، ص  )٢٤٩(
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، بين صدرت هذه ١٩٩٢تويف عبد الرحيم بوعبيد سنة  )٢٥٦(

. وقد دأب عبد اللطيف جربو عىل ١٩٩٣املذكرات يف سنة 
إصدار مذكرات تث الجدل ألشخاص موات، فقد أصدر يف 

مذكرات املهدي بن بركة الذي اغتيل  انينيات القرن املايض
، صدرت تلك املذكرات يف ثالثة أجزاء هي: ١٩٦٥أكتوبر  ٢٩يف 

الرياضيات مدخل للوطنية، بناء الوطن: معركة أقوياء النفوس، 
  .يف مواجهة العاصفة

الوطن وكرامة عبد اللطيف جربو، عبد الرحيم بوعبيد ... سيادة  )٢٥٧(
  .٨٧، مرجع سابق، ص املواطن
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