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 بحث  

الشعبية المسلحة ضد توغل االستعمار الفرنسي باألطلس المتوسط  المقاومة

 الشمالي 

La résistance populaire armée contre l’intrusion du colonialisme français au 

Moyen Atlas septentrional 

Popular armed resistance against the intrusion of French colonialism in the 

northern Middle Atlas 

 

 نبيل لحسن وجعفر محمد وجعفر عمر 

NABIL Lahcen, JAAFAR Mohammed et JAAFAR Omar 

 :  الملخص

  ا وأغلبهم بإيديولوجي   ،من طرف أجانبكان  إن أهم ما كتب حول التاريخ المغربي الحديث  

ف بعد،  إذن  تاريخنا  استعمارية.  يكتب  أنفاسه األخيرةلم  يلفظ  العيان   ،وتراثنا  اختفاء آخر شهوده  مع 

أولى    اتنحاول وضع لبنإننا    بمبادرتنا هذه ندق ناقوس الخطر.و  .والبقية الباقية من صانعيه وحافظيه

األرشيف  ،المحليللتأريخ   من  الشفويةالخاص   انطالقا  مشروعنانيالمحلي   والروايات  انطلق   . 

الشمولية    ةاألولى باعتبار الرؤي  اتنقول اللبن.  في حلقات متكاملة ومتراصةالنتائج    نشروت،  2007 سنة

 .ينمن األرشيف والذاكرة المحلي ،باألساس  ،لحفظ ومعالجة التراث عموما انطالقا

إن هذه الحلقة تخص المقاومة الشعبية المسلحة لالستعمار باألطلس المتوسط الشمالي ما بين 

عالقة مباشرة بالهوية والوطنية، وبالتالي يكون فيه   ه. وهو موضوع حساس جدا ول1927و    1900

نا المجهرية، وال األحادية. وكنا نوي  ةوموضوع المقاومة ال يحتمل الرؤيتعارض المصالح في أشده.  

جليداسن، اعتمادا    آيت  كنفدراليةمن  بويلول،    آيتتغطيته بمقالة واحدة فيها تقديم عام وتركيز على قبيلة  

بويلول،   آيت على ما توصلنا إليه من مصادر ومراجع. ولغزارة المادة، ارتأينا تخصيص مقالة لقبيلة  

وألنها كانت حقال الستماراتنا الميدانية، لكونها همشت في كل المراجع والمصادر التي توصلنا إليها،  

 مما سمح بولوج مستوى آخر من الدقة. 

مع محدودية وسائلنا لولوج   ،تطرح إشكالية جمع المادة لتشتتها وتنوع مصادرها ومشاربها

يصعب أن تفي    ،بمفردها  ،األرشيفات الوطنية والدولية. وكنا نود التركيز على المصادر المحلية، لكن

ن جهة، قليلون يثقون ويفتحون لنا أرشيفهم، ومن أخرى، لكوننا نسائل أحداثا مر عليها م.  بالغرض

 قرن من الزمن.

وضع لبنات في  والتراث،    ذ نقاإالغاية هي المساهمة في إيجاد حل لإلشكالية المطروحة،  و

ال في  في األصالة والعراقة ونموذج  لمنطقة غاية  المحلي  التاريخي والتراثي  البحث  ود عن ذ أساس 

" التهدئة" أو يصدق عليها مصطلح "بالد السيبةالوطن على مر العصور، ومن العار أن تنسب إلى "

(La pacification).  قناع إلمحدودية امكانياتنا وعدم تخصصنا، فإن استطعنا    ،فمساهمتنا متواضعة

 نا.  يتاالباحثين بأهمية التراث المحلي )الكتابي والشفوي( نكون قد بلغنا غ
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 : الكلمات المفتاحية

التراث، االستعمار    ذ ، انقا"التهدئة"،  "السيبة"المقاومة الشعبية المسلحة، األطلس المتوسط الشمالي،  

 ، المغرب. 1926-1900الفرنسي، فترة  

Résumé : 
La part la plus importante écrite sur l'histoire marocaine moderne est écrite 

par des étrangers, la plupart avec une idéologie colonialiste. Notre histoire n’est donc 

pas encore écrite et notre patrimoine s’épuise, avec le départ des derniers témoins 

oculaires et la majorité de ses faiseurs et gardiens. Avec cette initiative, nous tirons 

la sonnette d’alarme. Nous essayons de construire les premières briques de l’histoire 

populaire locale à partir d’archives privées et de récits oraux locaux. Notre projet a 

été lancé en 2007, et les résultats sont publiés dans des épisodes intégrés et compacts, 

compte tenu de la vision holistique de la préservation et du traitement du patrimoine 

en général, basée principalement sur les archives et la mémoire locales. 

Cet épisode concerne la résistance populaire armée au colonialisme dans le 

nord du Moyen Atlas entre 1900 et 1927. C'est un sujet très sensible et a un rapport 

direct avec l'identité et le patriotisme, et donc le conflit d'intérêts est à son 

paroxysme. Et le sujet de la résistance ne tolère pas la vision microscopique, ni 

l'unilatéralisme. Nous avions l'intention de le couvrir avec un seul article, dans lequel 

il y aurait une introduction générale et un focus sur la tribu Beni Bou Illoul, de la 

confédération Ait Jlidassen, sur la base de ce que nous avons récoltés à partir de 

sources et de références. En raison de l’abondance de la matière, nous avions jugé 

utile de réserver un article à la tribu Ait Bou Illoul, laquelle a été marginalisée dans 

les sources et références que nous avons atteintes, et du fait qu’elle était un terrain 

pour nos investigations ; ce qui nous a permis d’atteindre un autre niveau de 

précision.  

Le problème de la collecte de données se pose, en raison de leur dispersion 

et de la diversité des sources et des tendances, avec les moyens limités d'accès aux 

archives nationales et internationales. Nous aurions aimé privilégier les sources 

locales, mais elles seules sont difficilement suffisantes. D'une part, peu nous font 

confiance et nous ouvrent leurs archives, et d'autre part, parce que nous questionnons 

des événements qui datent d’un siècle. 

L'objectif est de contribuer à trouver une solution au problème posé, en 

sauvegardant le patrimoine et en participant à la fondation de la recherche historique 

et patrimoniale locale d'une région d'une grande originalité et de richesse 

patrimoniale, et d'un modèle de défense de la patrie à travers les âges ; il est 

inconcevable de la considérer parmi le “bled Siba”, et d’y appliquer le concept de 

“pacification”. Notre contribution est modeste vu la limite de nos moyens et de 

spécialisation. Mais, nous aurons atteint notre objectif si nous parvenons à 
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convaincre les chercheurs de l’intérêt du patrimoine local en termes d’investigations 

et de sauvegarde. 

Mots clés : 
Résistance populaire armée, Période 1900-1927, Moyen Atlas septentrional, 

Maroc, Sauvegarde du patrimoine, “Bled siba”, “Pacification”, Colonialisme 

français. 

Summary : 
The most important thing about modern Moroccan history is written by 

foreigners, most of them with a colonialist ideology. Our history is therefore not yet 

fully written and our heritage is running out, with the leaving of the last eyewitnesses 

and the majority of its makers and keepers. With this initiative, we are sounding the 

alarm. We are trying to build the first bricks of local popular history from private 

archives and local oral histories. Our project was launched in 2007, and the results 

are published in integrated and compact episodes, taking into account the holistic 

vision of preservation and treatment of heritage in general, based mainly on local 

archives and memory. 

This episode concerns the popular armed resistance to colonialism in the 

northern Middle Atlas between 1900 and 1927. This is a very sensitive subject and 

has a direct relationship with identity and patriotism, and therefore the conflict of 

interest is at its strongest. And the subject of resistance does not tolerate microscopic 

vision, nor unilateralism. We intended to cover it with an article in which there was 

a general introduction and a focus on the Beni Bou Illoul tribe, the Ait Jlidassen 

confederation, based on what we found from sources and references. Due to the 

abundance of material, we had considered it useful to reserve an article for the 

Ait Bou Illoul tribe, which was marginalized in the sources and references we 

reached, and due to the fact that it was a field for our questionnaires; this allowed us 

to reach another level of precision. 

The problem of data collection arises because of their dispersion and the 

diversity of sources and trends, with the limited means of access to national and 

international archives. We would have liked to privilege local sources, but they alone 

are hardly sufficient. On the one hand, few trust us and open their archives to us, and 

on the other hand, because we are questioning events that took place a century ago. 

The objective is to contribute to the solution of the problem, safeguarding 

the heritage and laying the foundations for local historical and heritage research in a 

region of great originality and heritage and a model of defense of the homeland 

through the ages; it is inconceivable to consider it as the "bled Siba", and to apply 

the concept of "pacification". Our contribution is modest and is according to the limit 

of our means and specialization. We will have reached our goal if we manage to 
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convince researchers of the interest of the local heritage in terms of investigations 

and safeguarding. 

Key words : 
Popular armed resistance, Period 1900-1927, Northern Middle Atlas, 

Morocco, Heritage preservation, "Siba", "Pacification", French colonialism. 
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 المقدمة  

، وبأيديولوجيتهمألن أهم ما كتب كان بيد األجانب  التفكير في كتابة تاريخنا أمر مستعجل،    إن

  ون متص ي  نواباليترك وراءه  عندما أجبر،    ،"تظاهر باالنسحاب"  المستعمر  .همفال يمكن الركون لعمل

نشيطة   وألغاما  شعوبنا  ملغمودماء  ترك  ما  فكل  التفجير.  العامة    ،موقوتة  المفاهيم  "،  السيبة"حتى 

لوطنيين عند كثير من احتى    ،سممت ونسفت األعمال الالحقةوالتي    ، نفسه  "االستقالل" و"،  التهدئة"

انطالقا من روح معادية ثنائية المبدأ    ،تاريخنا المجيد بدون أن يشعروا، بعد أن صنعت القطيعة مع  

والهي التمسيح  االقتصاديةمعقيدة  نظرية -نة  يراجع  من  االستعمار.  كلمة  وتجمعهما  السياسية 

Thomassy  سخ أكثر كلما تر    هيف: "  يقولحيث  ( سيرى وكأنها حيكت البارحة،  1986 ج. )عياش
روادها وساستها من    اد فضح عياش ج كثيرقو  .1! فما أشبه اليوم بالبارحة  ،"صيغت بأساليب أقل دموية

  وبرامجهم.

أنفاسه األخيرة لم يكتب بعد، وتراثنا يلفظ  العيان والبقية   ،فتاريخنا  مع اختفاء آخر شهوده 

فيما يخص المستشرقين   ،موفورا  األطلس المتوسط الشمالي  ظوقد كان حالباقية من صانعيه وحافظيه.  

من حاول    منهموبدبدو،  وآخر    عاما(  22جليداسن ووسط ملوية )أكثر من    آيتالجواسيس كالحارك ب

 (.2014 ،لحسن البهلولي بإيغزران )نبيلحالة عسكريا، قلب األوضاع 

لبنإننا   وضع  للتأريخ  اتنحاول  األرشيف  ،أولى  من  الشفوية الخاص    انطالقا    والروايات 

لموضوع لتم بعون هللا، وهي تقديم صلب  بعضها  ومتراصة،  ، وفي حلقات متكاملة  ينمحليلمسنين  

 .  الحالي

 
CHARRIERE DE LADREIT   ليهإ   ابين ما دع  ربفما الفرق بين نظرية التقسيم العرقي بالجزائر وبالمغ 1

 . (1986 .بالبلدين )عياش جوالعرب وسياسة فرنسا حاليا حول البربر   1930والظهير البربري  (1944)
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بمبادرتنا هذه ندق ناقوس الخطر، بأن التراث إن كان في العمر بقية.    ،إن شاء هللا  ،وسنواصل

باعتبار    "،األولى  اتاللبن"نقول  فورا.  و  ،همامهددين باالنقراض، ما لم يتم تدارك  ينوالتاريخ المحلي

انطالقا التراث عموما  الشمولية لحفظ ومعالجة  المحلي  ،باألساس   ،الرؤيا   . ينمن األرشيف والذاكرة 

  .الدوليالوطني و ينالتوثيق وفي هذه المرحلة وهذا المقياس يصعب ادراج

 المنهاج  1

انطلقنا من األرشيف المحلي )التوثيق  و  .الخام  ةحاولنا جمع الماد   ،20072  سنة  مشروعنا   بدأ

المحلي )الفرنسي(،  ينوالذاكرة  الدولي  التوثيق  من  توفر  ما  ننسى  أن  دون  توفر(،  من  توقد   كثير 

  .مشاربومن مختلف ال عبر الويب المراجع

الرؤيا   يحتمل  المقاومة ال  بمقالة واحدة  فموضوع  الموضوع  تغطية  نوينا  المجهرية، وكنا 

بتقديم عام وتركيز على القبيلة وجوارها، اعتمادا على ما توصلنا إليه من مصادر ومراجع. لم نكن 

التي جازفنا في الدخول إليها، إذ كنا نعتبر الموضوع ال يمكن اإللمام به إال من   ،نجهل صعوبة المهمة

خالل عدة أطروحات جامعية ومتخصصة. لكن توصلنا إلى رصيد مهم من المعطيات، أوسع بكثير  

بويلول، لكونها همشت في    آيتظهر أنه علينا تخصيص مقالة لقبيلة    ،مما كنا نظن. ومع تقدم العمل

ع والمصادر التي توصلنا إليها، وألنها كانت حقال الستماراتنا الميدانية، مما سمح بولوج كل المراج

 مستوى آخر من الدقة ال يمكن تعميمه.  

  ، بالنسبة للمصادر والمراجع، خاصة األجنبية، شعرنا منذ البداية أنها تطرح إشكالية جمعها

لوج األرشيفات الوطنية والفرنسية. وكنا ووسائلنا للتشتتها وتنوع مصادرها ومشاربها مع محدودية  

قليلون يثقون من جهة،  لكنها بمفردها يصعب أن تفي بالغرض )  ،نود التركيز على المصادر المحلية

أرشيفهم، لنا  أخرى،  و  ويفتحون  الزمن(.  لمن  من  قرن  عليها  مر  أحداثا  نسائل  وبالطبع كوننا 

الستخراج أحداث   ،يصعب جردها أو الكتب الغير المتخصصة في الموضوع  الجامعية    األطروحات

فقرات   بضع  تتجاوز  ال  وهناكقد  مختلفة .  هنا  كرقع  تظهر  مواضيعها  تنوع  رغم  الندوات،  وحتى 

حداثها المتناثرة في الزمان )خالل نصف قرن( وفي المكان أاأللوان واألطياف ويكاد يستحيل تركيب 

 )عبر رقعة الوطن(.

 فوانو  للعقيد   ، ولو أنه أتى متأخرا، وهو نفيساستطعنا الحصول على مصدر    ،ن الحظلحس

(VOINOT, 1939)ولمنصبه األ  ،.  معظم  تغطية  موقعه كضابط حداثاستطاع  من  بالطبع  لكن   ،

 ,CELARIEحالة    ،قوا أهم األحداث بوصف دقيقوقد اصطحب الفرنسيون صحفيين وث  فرنسي.  

ضباط  1926 تطوع  كما  مختلف ،  تجاهلتها  هامشية  قبائل  مع  معارك  حول  مهمة  مقاالت  بتحرير 

 بويلول.  آيتقبيلة مع  (RONDOT, 1927) روندو الكتابات، كحالة

مهمة جدا، رغم أنها تناولت فقط ) 1977(  أنور مصطفىوكمرجع مغربي، كانت أطروحة  

  ثالثة قبائل من األطلس المتوسط.

وضع لبنات في  والغاية هي المساهمة في إيجاد حل لإلشكالية المطروحة، انقاد التراث،  و

لمنطقة غاية في األصالة والعراقة ونموذج في الدود عن    ين أساس البحث التاريخي والتراثي المحلي

 "التهدئة" أو يصدق عليها مصطلح "بالد السيبةومن العار أن تنسب إلى "الوطن على مر العصور،  

(La pacification)  .  مهمة تكون  من    وقد  لكثير  بالنسبة  سهلة  المغرضة  االدعاءات  هذه  دحض 

 
 ولم يكن لنا أي اطالع بعد على أعمال عياش ج.  2
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أنهم يهود األصل  ،بويلول  آيتاألحداث، مثال نسب   ، أو  (MARCY, 1929)  الذي ادعى مرسي 

  الخ.  حتى علم المخزن،كيف تخلصت المنطقة من الجواسيس الفرنسيين بدون  قد رأينا  و  ،"السيبة"

وقد أثبتنا من خالل نموذج من مقاومة بويبالن تالحم العرش والشعب، وأن المنطقة   (.2014  ،نبيل)

)  "سيبة" لم تكن منطقة   العرش(  ثائرة على  ن  والفرنسي  كتابال  (. هؤالء 2017  . نبيل وبعلي ح)أي 

على أي   تموقعهم من القضية.انحيازهم وال يخفون    غالبا   ،استعماريونمعظمهم ضباط عسكريون أو  

 قوا جانبهم بمنظورهم، وبقي جانبنا، في مجمله، غير موثق.هم وث  

في غرفة    (Jean Jaurès)فقد رفض جون جوريس    : شهد شاهد من أهلهم  وعكس هذا، فقد 

ندعي أن    ؟ مناأين قي    ؟ متسائال "بأي حق نستعمر المغربالبرلمان توقيع معاهدة فاس مع المغرب،  

هذا الستتباب األمن، ال تضيفوا يا سادة أن هذا إلضفاء الحضارة ... هناك حضارة مغربية كفيلة بإنجاز 

   .VERMEREN, 2012)) ثورة وتمكينهم من التقدم، حضارة عريقة وعصرية"

المعمر،  المخزنإن   فعلية  ، وقت دخول  له بمشاركة  تعد تسمح  لم  تدهور  إلى حالة  وصل 

بإيعاز   وليس من الضروري أن تكون مقاومة الشعب نفسه،    ا نتحدث عنهذ المعركة. لوواضحة في  

المخزن أرغم  ،من  فقط  ،والذي  أيضا  ،ليس  بل  الحماية،  معاهدة  المهادنة وإمضاء  قبول  على    على 

، والتي أفضت إلى استعمال مفهومي كثورة على العرش  ،محاربة فرنسا للمقاومة الشعبية المسلحة

المتوسط "التهدئة"  و  بة"يالس" األطلس  وال  الريف  مقاومة  دعم  السلطان  بوسع  يكن  فلم   . 

وصلت    ،( 2005 )يشوتي وجدة  أ وقد  مدينة  جعل  مستوى  المركزية  السلطة  بالغزاة "زمة   " ترحب 

 (.2005 ،)دادي

قبل أن تخطف المنية أصحابها، وكثيرا من ذنا كثيرا من الشهادات  قنأبمشروعنا هذا  وفعال  

 . الضياعحتما كان مصيرها  ،الوثائق

  لكن  ،مقبل  آيتعلي أو يوسف وحتى من    آيتبعض المسنين من  تسجيل ذاكرة  لقد حاولنا  و

أيضا السبب يرجع  و  ها.يسجلا وهيفهمعايش األحداث    وفي األصل قلة ممن  ،لقلتهم  محدودة جداالنتيجة  

ويتوسط لنا لديهم )أغلب الناس ال   ،إلى األشخاص المناسبين  رشدنامن ي   غيابو  ،حدودية وسائلنامل

كانت في    ،واحدةبويلولية  فكانت لدينا شاهدة عيان  .  ويتحفظون في الخوض في هذه المواضيع(  ،يثقون

. وموضوع المقاومة يخص الرجال أوال، ومن كانوا بالخصوص في الصفوف شبابها )ما قبل الزواج(

 شمولية وأكثر واقعية.أكثر صبح الرؤيا ـتالشهادات لاألولى. ويتطلب عشرات 

نجح  و  .الغربية(  وراين  آيتبوسالمة )   آيتحول    PEYRONمني عند  زلقد توفر الشرط ال

)وفيه ضبط   مواطنوه لم يحاول المقارنة مع ما كتبه  لكنه    ،باالستعانة بأبناء المنطقة  ،في تدوين شهادة 

إال  أنسب،في وقت  كان عمله هذا ال بنقيضه(. ومع أنإالشيء ال يعرف فاريخ كثير من األحداث، ولت

ولعله لم يقصد    حملة سالح.أو كانوا  أنه لم يصل إلى األشخاص المناسبين، الذين عايشوا األحداث  

حكايات  مجرد "بل    ،الغوص بعيدا في الموضوع، لتصبح قضية مقاومة األطلس المتوسط شيئا عاديا
وكأننا  مازيغية  ع الترجمة من األوعلى موضالكاتب  وركز    .كما يرمز إلى ذلك عنوان مقالته  "زمان

 بصدد مقالة في الترجمة. 

حاول تسجيل  و  ،اعتمد مذكرات أبيه، الذي  (2011الرايس،  )  للرايس محمد   هناك نموذجو

أو  محررة من شهود عيان    حكاياتانطلق من تدوين    قد والذاكرة الحية حول أحداث مقاومة الريف.  

حررها آخرون وفي ظروف   ،لى مقاالت أخرىإولجأ    عايشوا األحداث بل معظمهم شارك فيها.من  

 مختلفة، وسردها في شكلها األصلي. 
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األساسي يكمن في غياب وعي الكتابة وتحرير المذكرات عند رواتنا، بل كونهم من الفارق  

ننطلق من ظرفيات    ، وفوق هذا كله  .في أحسن الحاالت  فئة الفالحين بمستوى ثقافي ال يتجاوز الفقيه

  ومرامي مختلفة. 

 ، جيكمقاوم نموذ   (الفرحي)  يبعلي عل  عمال حولنجزنا  أقبل االطالع على عمل الرايس، كنا  

. . وقد استطعنا تغطية أهم محطات مقاومتهاستثنائية ألستاذ جامعي(  شهادة)  انطالقا من روايات ابنه

م مستوى وهنا يجذر بنا أن نقي    .نضاله طيلة قرن(  تابعناو  وللنضالوكانت له طريقته لحمل السالح  

من خالل ما يمكن أن يحكم به عليه عدوه لو ظفر به. فنجد أن شجعان الوغى عادة ما يسجنون    ،المقاوم

وأخرج من القصر الملكي بعفو ملكي مزور ليعدم ،  وافتدوه  حكم عليه بالمؤبد البطل  لفترة، لكن هذا  

 . (2017 .نبيل وبعلي ح) الخ. أمام القبائل، ففر 

أنهم  أساسيين،  لسببين  الروايات  أو  اإلفادات  ألصحاب  الذاتية  بالسيرة  كثيرا  نهتم  لم 

شاهد عيان أو راوية    : ياتمن فئة الفالحين، وال يتميزون عن بعضهم إال في مستواستثناءات(   )عدا

، وهذا غالبا من الدرجة األولى أو الثانية، ومن حدة ذاكرتهم وانفتاحهم على المجتمع وفهمهم لألحداث

وإن  هذا،  إليه، ونضبط العمر التقريبي.    باإلشارة  ونكتفي  ،3السيرة الذاتية لهذه الفئة القروية   توفره لناال  

المستجوبين ودرجة صراحتهم وأمانتهم في الشهادة، فإننا نحتكم إلى   ات كنا على معرفة عامة بشخصي

وسائل أخرى كتكرار اإلفادة في فترات زمنية متباعدة، ومقارنة مختلف الروايات حول نفس الحدث،  

 واالسهاب في ضبط التفاصيل المحيطة بالحادث. 

خية، إنها مشاعر فياضة  هذه الروايات المحلية، بالنسبة إلينا، أكثر من أحداث وحقائق تاري

وخاصة مميزة  زوايا  من  ومستقبلها  ومعاشها  تاريخها  ترى  ساكنة  ثقافية،    : من  اجتماعية،  دينية، 

المؤرخ   يصعب علىوهذا  ،مكانية(زمرتبطة بالظرفية )ال نفسيةومن خالل تصورات ، جيةوانتروبول

   سبر أغواره.

ت كانت   فيه  سرد الرواية  يرتاح  التي  األ  اباللغة  أو  )الدارجة  ونحررها   ، مازيغية(الشخص 

نقرأها ونستخلص المهم    ،وبالنسبة للمقاالت المحررة بالفرنسيةبالعربية مباشرة بدون حاجة لترجمة.  

 غياب النص األصلي،  مع   إن توفرتونعتمد الترجمة  متى توفر النص األصلي.    ،منها بشكل مباشر

)هذا قبل أن نتوصل بالمرجع   ))غ م(   العياشيعند    ،(VOINOT, 1939  فوانو  كما فيما ورد عن

وعدم    ،مع ما يمكن أن ينتج عن ذلك من انزياحات في معاني بعض المصطلحات التقنية،  الفرنسي(

حاولنا قدر اإلمكان مراجعة أهم األحداث بعد توفر وقد  .  (1)الجدول    توفر إمكانية توحيد المصطلح

بالنسبة لترجمة الرتب العسكرية اعتمدنا فيما ترجمناه الئحة رسمية لوزارة الدفاع  المراجع األصلية.  

ومعربة  المغربية   الفرنسي  النموذج  عن  موروثة  مراجعة 2)الجدول  ألنها  من  نتمكن  لم  لكن   ،)

 .ربيةبالعالترجمات الواردة في مراجعنا 

  

 
 والساكنة المحلية تعرف جيدا أصحاب اإلفادات والروايات المعتمدة.  3
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 لتفويج العسكري لبعض المصطلحات التقنية محاولة لترجمة  1الجدول 

Subdivision de 

l’armée 
 التفويج العسكري

Subdivision de 

l’armée 
 التفويج العسكري

Colonne  لواء/رتل/ طابور Brigade لواء/كوكبة 

Régiment فوج Bataillon  كتيبة 

Détachement مفرزة Compagnie كوكبة 

Escadron كوكبة Section فصيل 

Division فرقة Groupe armé  مجموعة جيوش 

 )هبة العقيد بوضاض، واسطة جعفر محمد(.المعجم العسكري فرنسي عربي  : المصدر

 قائمة الرتب العسكرية للقوات المسلحة المغربية الجديدة 2الجدول 

Grades  الرتب   Grades  الرتب   

Lieutenant   9 مالزم أول Général du corps d'armée  1 لواء الجيش 

Sous-lieutenant  10 مالزم Général de division  2 لواء قسم 

Adjudant-chef  11 مساعد أول Général de brigade  3 لواء كتيبة 

Adjudant  12 مساعد Colonel major  4 عميد 

Sergent major  13 رقيب ثاني Colonel   5 عقيد 

Sergent-chef  14 رقيب أول Lieutenant-colonel 6 مقدم 

Sergent   15 رقيب Comandant   7 رائد 

Caporal-chef  16 عريف أول Capitaine  8 نقيب 

Caporal  17 عريف       

 https://www.jadid-alwadifa.com:  المصدر

تصميم موضوع من هذا الصنف يطرح إشكالية المعالجة الكرونولوجية لتسهيل مقارنة  إن  

األ تسلسلهاوربط  المجالي   .حداث حسب  البعد  منطق  هناك  يطرح    ،لكن  األحداث  إ الذي  في  شكالية 

لكيال نعيق تسلسل األحداث على   ،ركزنا على الجبهات أوالمع فروعها.    اتجبه  3المتزامنة، ولنا  

لكيال نسيء لقيمة    منفصلة  تعليقاتناوندرج    .رم  المستعور  المستعم  كل من  وهناك شهادات  )نفس الجبهة.  

 .4( المصادر

بناء على واقع معاش ووثائق وشهادات   ،فإشكاليتنا هنا هي المساهمة في إصالح المفاهيم

، وقبل ذلك تدوين هذا التراث الالمادي قبل نهاية و الثانيةأ من الدرجة األولى    شهود عيان أو رواة

 
 بويلول.  آيتهذا تم أساسا في المقالة حول قبيلة   4

https://www.marefa.org/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%82_(%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
https://www.marefa.org/%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9_(%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
https://www.marefa.org/%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9_(%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4_(%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
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، وهي متكاملة كالبنيان المرصوص ابعض حلقاته  ناالعمل يدخل في سلسلة سبق أن نشر  أفوله. وهذا

 . 5يشد بعضه بعضا

التي تجندنا   ،مؤرخين متخصصين لهذه المهمة  تطوعال يسمح أن ننتظر  الظرف مستعجل، و

م  هقد وجدنا مادة دسمة فيما كتبه القادة العسكريون الميدانيون عن معارك و  .لها رغم عدم التخصص

" إال  تمثل  ال  لألسف  لكن  الجانيبالمغرب،  مدعوين  رواية  ونحن  ونقدها"،  اصدار   .لتحليلها  وقبل 

. المطلوب تمحيص 6"، لئال يكون الحكم ضيزى المجني عليهسماع وتدوين رواية "  منال بد    ،حكاماأل

ه(، ومحاولة استجالء البقية من الشهادات  ئأقوال المدعي )والذي، في حالتنا، يجهر بتحيزه وشدة عدا

أصبح في خبر كان(. إنه تحد بمعنى الكلمة، غالبا ما يتفاداه    ،غالبا  ،حول المدعى عليه )وشاهد عيان 

   لى إعادة تركيب نصوص سابقة واجترار أحداثها.إوالذين يميلون   ،المؤرخون

ثقيلة المتخصصةأفترض  وي    ،المهمة  األبحاث  عشرات  تتقاسمها  وممنهجة   ،ن  مبرمجة 

ع بوبالط  .للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الروايات الشفوية والوثائق المحلية  ،موزعة زمانيا ومكانياو

أن يتخصص آخرون في الوثائق على المستويين الوطني والدولي. ونرى أن ينطلق الباحثون فترض  ي

ويضبطوا الرزنامة الزمكانية    ليبنوا عليها تساؤالتهم وفرضياتهم  ،من المعرفة األساسية لما هو منشور

لبحث ال ينظر لالمنهج الصحيح  وف األحداث، الشيء الذي غالبا ما تفتقر إليه الرواية الشفوية.  لمختل

عليك أن تراجع ما سبق بحيث    ،بشكل لولبيتم التقدم  يبل    ،تجه من البداية إلى النهايةيليه كشكل خطي  إ

 .  جديدة مرحلة قبل بداية ،مرحلةكل  مع نهاية

  سبانيةاإل-الحماية الفرنسيةالظروف التي أدت إلى  2

 الظروف المحلية لما قبل الحماية  1.2

 : عالجناسبق أن  ،مشروع انقاذ التراث والذاكرة المحليينفي 

دينية أثبتت جدارتها واستحقاقها في  -كمنظومة قانونية  ،والعدلي خصوصا  ،عموماالتوثيق   ✓

الحضارة صرح  األمازيغية    تنسجما  ،بناء  م  بفيها  في  قابل واب  رك  العربية  وغير  حد 

ولالنفصال المستشرقون   تثبت أ،  اثباته  ما حاول  األطلس، عكس  قبائل  عند  اإلسالم  تجدر 

 . ب( 2019 ،نبيل وآخرون) أبواق االستعمارو

م، برهنا فيها على  15عالجنا نظام دفاع متخفي في األلعاب األولمبية ببويبالن قبل القرن    ثم ✓

القب   القبليةعد  لي والب  االنسجام  للمنظومة  اإلنساني والبيئي  التقدم   الديني األخالقي  ومستوى 

الولوج لهذه الفترة القديمة نسبيا وبدقة رواية عالية ثبت أن الذاكرة  بوالذي بلغته هذه القبائل.  

 (.أ 2018 ،نبيل وآخرون) المحلية مصدر ال يستهان به في تأريخ تراث هذه القبائل

متكامل  عمل  ، وهو  الرماة  : وتطرقنا إلى إحدى دعائمهنظام الحكم القبلي  أيضا  وقد كنا عالجنا   ✓

للدولة والقبيلة. نظام انقرض في    تياطيينلجنود االحلجهادية  التداريب  واللتكوين  لمع السابق 

ك القبائل  القرن    آيتبعض  بداية  في  قبائل    ،20بويلول  من  كثير  في  به  معموال  يزال  وال 

 
 العمل الميداني يتسع ويضيق، حسب ظروفنا المحدودة. مجال 5
الذي ادعى مرسي أنهم يهود األصل، أو    ،بويلول  آيت حداث، مثال نسب  والمهمة سهلة بالنسبة لكثير من األ  6

 الدولة الخ..  تدخلوكيف تخلصت المنطقة من الجواسيس الفرنسيين بدون الحاجة إلى   "السيبة"من بالد 
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ن كيف كانت هذه  االنظاميشرح  و.  7كما اكتشفنا أخيرا  ،حتى عند بني مقبل  ،األطلس المتوسط

تطوعية لجندية  والرماية  الفروسية  أبناءها من خالل  تؤهل  للقيام  القبائل  يؤهلهم  ما  ، وهو 

 .أ( 2019 ،)نبيل وآخرون تدخل أجنبيكل الوطن من الحمى وبمهمة الدفاع عن 

تطرقنا إلى موضوع مؤسسات القبيلة والزوايا وكيف قاومت وصدت التدخل األجنبي من   ✓

المزيفين واالستشراق  الجاسوسية  )السلطة    ،خالل  المخزن  من  إيعاز  وال  تدخل  أي  بدون 

  .(2014 ،)نبيل" التهدئة"" و السيبة" المركزية(، وهو ما يفند مزاعم 

مع القبائل المجاورة، في فترة ما قبل    بويلول  آيتوفي مقالتين تناولنا حلقة مهمة من عالقات   ✓

الحماية بالخصوص، وخلصنا إلى صلب األسباب، ولم تكن قط تخص نظام الحكم أو السياسة  

(. بل وقد ثبت التالحم بين األسرة العلوية المالكة وقبائل 2021)نبيل وجعفر م. وجعفر ع.  

 8بويلول   آيتالعلوي، لقبيلة    موالي عبد هللا، أخو موالي عبد الحفيظ  وءلجباألطلس المتوسط  

الحماية   معاهدة  أخوه  أمضى  أوعندما  محمد  الحاج  محمد  بنت  سنة،    140حدو  -)رقية 

 )شاهدة عيان((. 2010تيمحضيت ر ش مارس 

 ، بويبالنسلسلة  عالجنا موضوع وحدة واستمرارية المقاومة ضد التدخل األجنبي في قلب  و ✓

خالل   علي  من  بعلي  "السيد  الزمن  من  قرن  خالل  المقاومة  روح  جسمت  فذة  شخصية 

ا  في منظورنا ليس هناك فصل بين المقاومة لم    ،بالطبع(.  2017  .،نبيل وبعلي حالفرحي" ) 

هدف كالهما يسوى أن األولى بالسالح والثانية أساسا بالدبلوماسية، و،  اولما بعده  1934قبل  

تفرضه طبيعة النشر   ،بالنسبة إلينا  بينهما،  استقالل الوطن من مستعمر غاشم. والفصل   إلى

 ؟ "التهدئة، أال ينسف هذا نفسه مفهوم "تستمراانتهت التهدئة لكن المقاومة  فقط.

وثقة تربط الزوايا بمحيطها  م ومعاهدات    متعددةوال يزال في الجعبة الكثير. فهناك جوانب  

 (. مقبلة)موضوع مقالة 

قبيلة   أفراد  بين كل  لها نظيرا كطاطا  نشهد  لم   ، وفخذاتهابويلول    آيتوهناك وثائق جديدة 

، وتعطينا فكرة العالقات السائدة  جودة  هي تؤكد . وقبل دخول فرنسا للمنطقة  9نسختها القديمة  تينح  

 . مثال بالقبيلة في تلك الفترةعلى عدد حاملي السالح 

 الظروف العامة للحماية الفرنسية  2.2

في    ضد فرنسا  ،سلييإتتهاوى بعد خسارة جيشها في معركة    بدأتإن اإلمبراطورية الشريفة  

 خاصة من فرنسا.   ،طماع حولهات األأوبد  ،م1880، وتهاوت أكثر بعد اتفاقية مدريد م1844

وجدة  وتم الدكمبعد    10/12/1907في  والشاوية    احتالل  موشان تقتل  بمراكش   ور 

(Émile Mauchamp  )(  بتهمة  )فرنسي  /https://fr.wikipedia.org)مخبر 

 
 مقبل.  يتل  2022قانون الرماة " أي الجريدة"حصلنا على نسخة من  7
بنزرياح )عند يامنة بنت عبد الواحد( والراوية   آيت، وسكن بدار  "الباتول"موالي عبد هللا    زوجةكان اسم   8

سمينت، وال تدري هل قتلت زوجته أم    آيتلوط وتؤكد أنه وصل  -سمينت، ال على سيف أو  آيت ترى أنه قتل ب

سابقة )رقية بنت محمد الحاج في مقالة  حساين كما ورد في رواية  -ال. وتؤكد بأنه لم يدفن عند سيدي عمر أو

 (. ولعله قتل بإيعاز من الفرنسيين. 2010ر ش مارس  حدو، تيمحضيت-محمد أو
 تاريخ النسخة األولى. الوثيقة  تذكرلألسف لم  9

file:///D:/1%20nabil%20dossiers/3%20ONG/A.Forum/1%20REVUE/16%20RAFNM%20N°%2031_32/synthèse/Émile Mauchamp
https://fr.wikipedia.org/%20_guerre_du_Maroc
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_guerre_du_Maroc).  قبل معاهدة  حتى    ،1911سنة    جرسيف  إلىزحف الجيش الفرنسي امتد    لكن

 . الحماية

الجزيرة   معاهدة  وضعت  تحت    (raité d'AlgésirasT, (1906وقد  المغربي  االقتصاد 

حفيظ عبد البعد طلب السلطان موالي    ،30/3/1912  في   هي بمعاهدة فاستاالسبانية لتن- الفرنسيةالرقابة  

لفك ( Moinierموانيي ) الجنرال )اللواء(تدخل إذ الحماية الفرنسية.  إلى شرعنةمساعدة الفرنسيين، 

أول مقيم عام فرنسي   27/04/1912في    اليوطي  الجنرال )اللواء(وعين  .  حصار القبائل عليه في فاس

عن الحكم  تنازل  موالي عبد الحفيظ يالسلطان  مما جعل    ،25/05/1912ودخل فاس في    ،بالمغرب

يوسف   موالي  مايسترو   .( https://fr.wikipedia.org guerre_du_Maroc)ألخيه  وأصبح 

 سياسة فرنسا بالمغرب. 

جليداسن وجيرانهم كانوا سباقين للمقاومة على الجبهة   آيتعموما و   وراين  آيتونسجل أن  

الغربية في المعارك الميدانية على الجبهة   وراين  آيتشارك  حتى قبل معاهدة الحماية. وبعدها    ،الشرقية

   الغربية في سايس وإيناون.

  1937لتنتهي في    1911من    (pacification)"  التهدئةوقد امتد زحف المعمر فيما سماه "

   بعد االستيالء الكلي على تراب المغرب.

والمجاهدين، وحرب جوية  قد نتحدث عن جبهات القتال، لكن هناك حرب أرضية بين الغزاة  

 منع فيها المخزن من التدخل. ،انفرد بها الغزاة، ألن المقاومة شعبية

  بالجبهة الشرقيةلغزو االستعماري تتصدى لجليداسن  آيت 3

دخل   أن  )اللواء(بعد  جرسيف،    إلى   4/05/1911يوم    Toutée  الجنرال  قرب  مراضة، 

، 6/05/1911في  مقدم الزاوية،    ،بلقاسم أزروال-أخو سي محمد أو  ،سي عمرو  كة بقيادةحر    هممتجاه

جثث   مخلفين  الفرنسي  الطابور  جرحى  10وفر  وعدة  بقيادة    كانو،  10قتلى  إغاثة  من  بد   العقيدال 

Bouvouzet غ م( ،عند العياشي ،)أزروال عبد الغني ومگيدعمهم ال.   

  وراين   آيت)جليداسن    آيتبلقاسم معارك على رأس القوات بما فيها  -أووقاد سيدي محمد  

سقط فيه   ،ةازالشرقية(، بدءا من معركة علوانة ب "بني ريس" بأحواز تاوريرت، نصبوا كمينا للغ

وأعادوا هجمة ثانية في نفس   .  Faretجرحى من بينهم الضابط   7قتيال من المرتزقة الجزائريين و    28

ال بعد االستيالء إ، وألحقوا بهم هزيمة أخرى. ولم يستطيعوا تأمين مراضة  28/05/1911الموقع في  

 .Girardot  الجنرال )اللواء(وعلى الصفصافات بقيادة    Alix  الجنرال )اللواء(بقيادة  على جرسيف  

قطعان   محاصرة  تبدأ  مراعيه  آيتوهكذا  من  )  اجليداسن  عند   ،VOINOT, 1939السهلية 

 .  )م غ ،العياشي

 ،بجوار جبل المالحبالكعدة    ، جليداسن في معركة خبيبيشة  آيتشارك    18/03/1912وفي  

. كان الهجوم على السيطرة على طافرطة )مراعيهم الشتوية(الفرنسيين من    عمنلقطع طريق دبدو و

تأديبا   ،)قرب جرسيف(   سوق بويعقوبات  لقنبلةفي طريقه    وهو  ،Pinoteau  رائد ال  ا إفريقي  كتيبةقائد  

ورغم تدخل المدفعية، صمد المجاهدون .  ن بالصخوريالمجاهدون محصنكان  .  جليداسن  آيتلقبائل  

الفرنسيين  كانت الحصيلةساعات، و 6 )اللواء( لف  كوجريحا.    27قتلى و    10  : ثقيلة  عند   الجنرال 

 
 )لكن ال ندري هل كان من الجرحى أم من الموتى(.  الجنرال )اللواء(تذكر الرواية من بينهم  10

https://fr.wikipedia.org/%20_guerre_du_Maroc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_d%27Alg%C3%A9siras
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_%C3%89mile_Moinier
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Alix  ممقد ال  Féraud   كما شهد   ،لردعهممقاتل، ولم تكن كافية    2300متابعتهم بجيش جرار قوامه  ب

 . VOINOT, 1939)) فوانو نفسه

القوات    من  حشود محارب هذه ال  2500ب  جليداسن    آيتحين هاجم    ،المريجةب ووقعت معركة  

لم تكن القوات متكافئة خاصة بالنسبة للسالح،  علم الفرنسيون بالهجوم مسبقا فأعدوا العدة،  .  الغازية

بينهم    ،من الجهة الفرنسية  28مقابل    ،شهيد   200فقدوا  حيث    المعركة،  ومرموشةجليداسن    آيت  خسرو

لكنهم لم    حا.يجر  57و    Bisgambiliaو    Godchot  و  Mannevy  مالزم أولو  Trieux  النقيب

  تحت قيادة مجند   9000مقاتل مقابل    4500وقد جاءهم الدعم من غياثة وهوارة وتجمع لهم    ،يندحروا

Girardot  بالفريطيسة.  ال معركةمرتكزين  تافر  امالحم  وادي    فكانت  بسهل  في طة  اوالنوامر 

 13في يوم  و  " قرب جرسيف.السفلى  تن يكرأرغمت القوات الفرنسية للتراجع حتى "  ،11/05/1912

 ئرة على المقاومين الذين هزموا في المعركة. ادارت الد 

  ، في هضاب مكشوفة  19/05/1912و    18وكدية العلم يومي    ارة تمباطگن با عت معركتقوو

ال جعل  المجاهدينخمما  صفوف  في  كبيرة  الطيران  سائر  يتراجعونو  ،لتدخل  غياثة  هذه   .جعل 

 االنهزامات المتوالية جعلت األمور تهدأ نسبيا.

)اللواء(ر  وعب   ليعزل    Allix  الجنرال  ملوية  ب    جليداسن   آيتنهر  جمعهم    تني ت "ويفرق 
بالمريجة"بغلال للحراسة  مركزا  أحدث  ثم  ومراعيهم    ،.  دونهم  والحيلولة    بتافراطة لمراقبتهم 

((VOINOT, 1939. 

ممهدا إلطباق الحصار على    على مسون   Allixليكس  أ  الجنرال )اللواء(استولى    1913وفي  

مايو   في  جهتين  من  انطلق    ،1914تازة  جورو  للقاء(  Baumgarten)  ارتنگمبوحيث   لواء 

(Gauraud )التسول. 11ر مقاوميحوتم د   ،بمضيق الطواهر   

الشرقية(   وراين  آيتجليداسن )  آيتفوقعت معركة مع    ،وسطىواتجه المعمر نحو ملوية ال 

واندحر فيها   ،تم فيها إبادة كتيبة كاملة  30/4/1912وقد تمت إشارة إلى معركة أولى يوم    .گطارةفي ال

لمن يتعاون قدرا من المال وبندقية وفرسا ووظيفة.   : واضطر الفرنسيون إلى وضع إغراءات  .الغزاة

بين المريجة   13/06/1917يوم  أخرى في  تمت معركة  و  (.2007 شوقي)وبذلك تم اإليقاع بالكثيرين  

 جرحى.  4وتيساف كبدت الغزاة قتيلين و 

قطع الطريق   ،16/07/1917في معركة بويعقوبات يوم    ،جليداسن  آيتومرة أخرى يحاول  

 الحقوا خسائر مهمة بالمقاومين لكنهم أيضا    ،جرحى  3و    قتلى  2  غزاةفقد فيها ال  ،بين مراضة والمريجة

(1939(VOINOT .  

 العقيد   كوكبةمع    ،بميسور  ، القادم من مكناس  "،المتحرك"  كوكبةالتقى ال  10/07/1917وفي  

Maurial ،  وهكذا تم تطويق    مقاتل(،  6000)  أوطاط الحاجب  المراقبة  والذي شيد محطة  ،القادم من دبدو

 .  (AA, 1927 ; VOINOT, 1939) 1918سنة  وراينبني 

جليداسن في معركة    آيتحيث اعترضه    ،السير نحو بويعوبات  Maurial  العقيد   كوكبةوتابع  

  .16/06/1917يوم  جرحى 10قتلى و   8فقد فيها 

أل ميسور  من  رجوعه  في  ووبعد  ميسور،    1917/ 12/07طاط  قرب  مرموشة  اعترضته 

 جة.يوبعدها رجع للمر ،قصبة مجاورة ألوالد بكري في طريقه ألوطاطولالنتقام هدم 

 
ليتسنى لهم   ،السلطان   نظامو المجاهدون مجرد مارقين خارجين عن  أبالرواية الفرنسية يعتبر المقاومون   11

 . "التهدئة" و "السيبة"  يمفهوماستعمال 
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وبعدها مباشرة على ميسور،    1922/  15/1في    (Taggour)ور  گواستولت فرنسا على ت

 (. ,VOINOT 1939)  على قطعانهم المقاومةخوفا من استيالء 

 "تهدئة المغرب " مراحل  1الوثيقة 

 
 بتصرف https://fr.wikipedia.org/wiki/Campagne_du_Maroc المصدر :

بعد الحرب العالمية األولى رجعت بعض الفلول الفرنسية المشاركة في جبهة ألمانيا إلى  و

حمو -أو لى جبهات القتال بالمغرب. استطاعت فرنسا القضاء على ثورة موحا  إ المغرب، وعاد النشاط  

 ية.األطلس ، وسقط بذلك ركن من أركان المقاومة 1921خالل سنة  ،المتوسط  األطلسغرب  ،الزياني

 عبد الكريم   . وقد وصل نفوذ التي شارك فيها معظم قبائل المغرب  ،واشتعلت حرب الريف

   درتها مؤقتا.لتازة، حتى أن فرنسا همت بمغا 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Campagne_du_Maroc
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بداية   مكتب    1923ومع  السياسي.كثف  العمل  بعد   االستعالمات  الغزو  وتيرة  وستستعيد 

للجنرال تحت قيادة موحدة    ،قام المارشال اليوطي بتنظيم حملة قوية  ،إلخضاع رقعة تازةو،  1923

 العقيد  قيادةتحت    ،التابعة لتازة  ،مجموعة الشمال المتنقلة  : مجموعات 3من    ،Poeymirau  )اللواء(

Freydenberg  ،  وفي باب .  المتنقل  كوكبة بال  6/4/1923اجليداسن( في    آيتباحتالل بركين )بدأت

  .(AA, 1927)بني بوزرت، والتي كانت مستعصية   مقاومةاألربعاء يقضي على 

يقول الكاتب الفرنسي بأن بعضهم كان يتظاهر باالنضمام لفرنسا خوفا من منعهم من مراعي 

 السهل، لكن جيوشهم كانت تغير على أموال السكان الخاضعين.  

فرنسي    نقيب  -ردا على المقاومة، قامت فرنسا بأبشع االنتقامات في القرى، وكتب طبيبو

ا حد  بلغت  المتوسط  األطلس  في  المقاومة   12لخيال بأن 

(https://fr.wikipedia.org/ _guerre_du_Maroc) . 

   من الشمال، غزو مضيق تازة االستراتيجي لربط غرب المغرب بشرقه 1.3

من مختلف    ،ليوطي أمره للوحدات الغازية  الجنرال )اللواء(أصدر    1914في نهاية أبريل  

   : بالزحف نحو تازة ،الجهات

بقيادة   ✓ الشرقي  المغرب  )اللواء(وحدات    الگوم مع    (Baumgarten)ارتن  گمبو  الجنرال 

جنديا وضابطا بين   39جهت بمقاومة شرسة من البرانس، فسقط من الفرنسيين  وو المجندين،  

شهيد في صفوف المجاهدين. وكانت المقاومة أيضا    200قتيل وجريح، مقابل ما يزيد عن  

 متركات" شرق تازة، عنيفة عند محور "

✓ ( المغرب  غرب  بقيادة   6000ووحدات  )اللواء(جندي(  ،  ( Gourraud)ورو  گ  الجنرال 

وقد واجهتها، قبل الدخول إلى تازة، مقاومة مستميتة، حيث اعترف الضابط    .القادمة من تيسة

 ، وجريحاقتيال   47  فيها  سقط  ،1914/  13/05  -10مواجهة قبيلة التسول  فوانو بعنف معركة  

 .(2013 )بسكمار)بينهم ضابطان( في صفوف الفرنسيين 

عليها ليلة    كارتنمبين فكي كماشة لتطبق قوات بو  تازة  وبهذه الخطة المحكمة وضعت مدينة

. ثم دخلت القوات 16/05/1914، والتقت الجبهتان بباب حمامة )مكناسة التحتية( يوم 10/05/1914

. (ين)اللواء  ينالجنرالبقيادة ليوطي صحبة    17/05/1914الفرنسية إلى تازة دخوال رسميا زوال يوم  

جنديا وضابطا بين قتيل   17ويعترف فوانو أن عملية احتالل مدينة تازة كلفت القوات االستعمارية  

 وجريح. 

المسمى "  المراجع جهاد  المالكوتذكر  بتازةعبد  استمر حتى  13"  ، وكان  191814، والذي 

 1916/ 27/01يعزل غرب المغرب عن الجزائر، رغم أنهم استطاعوا اقتحام وكره بسوق الحد في  

جديد. واضطرت معه فرنسا . فكان يظهر دائما من  (Simon)سيمون    لعقيد ل  نقلةبواسطة الوحدة المت

  كلم، ليضمنوا تأمين العبور.  40فاس ب  -لنقل حدود خط النار شمال طريق تازة

والبرانس،    وراينمقاومة عنيفة ضد الفرنسيين، وسط قبائل غياثة وبني    "الشنقيطي"كما قاد  

 ، ولقيت مقاومته دعما من الزاوية الدرقاوية. 1913منذ 

 
12 "Elle atteint les limites de l'invraisemblance". 

 غ م(. ،ابن األمير عبد القادر الجزائري )العياشي 13
 غ م(. ،وقد زود قبائل مضيق تازة بأموال وسالح )العياشي  14

https://fr.wikipedia.org/ _guerre_du_Maroc


 2022 دجنبر   32-31 العدد   المغرب . ش.م.ج  مجلة

   78 
 

قاد حملة كبيرة ضد قبيلة البرانس، لكنها باءت بالفشل،  (Bulleux) ويذكر أن العقيد بيلو

 حيث استمرت فروع القبيلة في مهاجمتها لمراكز وتجمعات القوات الفرنسية وقوافل تموينها.

قتل    ،30/07/1914على رتل مكناسة التحتانية في    وراينونذكر بالخصوص هجوم بني  

 Desroches ( .(VOINOT, 1939 العقيد خالله قائدها 

التجأ المجاهدون البرانس    1915/  5/05وعلى إثر معركة دموية بسيدي أحمد زروق يوم  

 ، محاصيلهم الزراعية لإلحراق بشكل همجيتعرضت  إلى الجبال، حيث استمروا في مقاومتهم. وبعدما  

اضطرت القبيلة إلى المهادنة وطلب األمان، لكن فروعا منها واصلت الجهاد وكبدت الفرنسيين المزيد 

 (.  2013 ،من الخسائر )بسكمار

المعارك تجددت  غياثة   ،27/05/1917-24أيام    كما  قبائل  بها  قامت  التي  الهجومات  إثر 

 ف الضابط فوانو، ااعتر، بوقعت معركة عنيفة  06/1917/  20ة. وفي يوم  والتسول والبرانس وصنهاج

   بمنطقة "الطواهر"، غير أنه لم يذكر خسائر الجيش الفرنسي، التي يبدو أنها كانت كبيرة.

من أجل إعادة تنظيم نفسها وتجميع قواها  ،1استغلت القبائل انشغال فرنسا بالحرب العالمية 

المقاومة. فظهر في ممر   المالك  "  تازةالستئناف  واستقر    ،قاتلم  1600الذي جند    ،"الجزائري عبد 

بقبيلة غياثة، وشن حرب عصابات ضد الجيش الفرنسي، ولعله بتنسيق مع حركة المقاومة بقيادة البطل  

وتركيا، عدوتا   ألمانياور وزيان، كما تلقى دعما عسكريا من  ت حوله قبائل زم  الذي التف    ،حمو-موحا أو

في    ألمانيا ، مباشرة بعد ما هزمت  1918 تمكنت من القضاء على حركته سنة  األخيرة، لكن  سافرن

وفي أجواء وحدة المصير هذه    ،الجزائرينضم البرانس إلى مقاومة عبد المالك  وا.  1 الحرب العالمية

جمع الكفاح الوطني كال من مقاومي التسول والبرانس مرة أخرى، حيث اضطر الجيش الفرنسي إلى  

 استخدام المدفعية من أجل القضاء على مقاومتهما. 

من   قسم  الصلح  طلب  في    وراين  آيت وقد  الشرسة  العسكرية  الحملة  إثر    1921الغربية 

 بمطماطة، لكن معظمهم رفض هذا االستسالم وصعد إلى الجبل لتستمر المقاومة. 

الريفو أنوال، وبذلك    في  بمعركة  باإلسبان خاصة  الخطابي عدة هزائم  الكريم  ألحق عبد 

". وهكذا اختل التوازن لصالح  جمهورية الريفاضطرت فرنسا أن تساندهم للقضاء على ما سموه "

 ، وتم نفيه.  30/05/1926المعمر، واضطر عبد الكريم الخطابي إلى إيقاف الحرب في 

يطبق   يثبح   ،". وقد أتت سياسة الكماشة أكلهارقعة تازةوبذلك تفرغت فرنسا إلى مقاومة "

هذا في خريطة   ربط الجهة الشرقية بالغربية( ويظهرلعلى الهدف من جهتين )استراتيجية اليوطي  

" ل  بالنسبة  خاصة  المغرب،  تهدئة  تازة" رقعة  مراحل 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_guerre_du_Maroc) . 

باب   في  البرانس  قبيلة  وتلتها  سالحها،  وسلمت  التسول  صالحت    في  المروجوأخيرا 

بسبب استنفاذ وسائل المقاومة واالختالل الفظيع في موازين القوى. وقبيل هذا التاريخ   1926 غشت

بعد مقاومة يائسة بواد إيناون، وتم تجريد الجميع   الغربيةوتلتها غياثة    الشرقيةبقليل صالحت غياثة  

بني   أراضي  مع  أراضيهما  فوتت  كما  السالح،  ورجال    وراينمن  الفرنسيين  المعمرين   الگوم إلى 

 (. 2013ز اإلقطاع المغاربة )بسكمار ورمو

، گطارةلمريجة، عين  اجرسيف،    : وقد هيأ الفرنسيون مراكز التدخل في كل محيط بقعة تازة

مداز قلعة  إفقيرن،  لرئاسة    النجيل  تابع  منها  الثالثإكل  الجبهات   أهرموموووضعت  ،  حدى 

وهي   ،تابعة للقوات الجوية المركزيةكقاعدة دعم  البحرية لفاس(    كوكبةسرايا و  8( )11 )المجموعة

لضبط التواصل مع الفرق األرضية والتنسيق   : . وقد هيئت كقواعد لمختلف العملياتتتوسط جبهتين

https://www.maghress.com/city/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%A9
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.maghress.com/city/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.maghress.com/city/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://www.maghress.com/city/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://www.maghress.com/city/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_guerre_du_Maroc
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AC
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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الموتى  وإجالء  اللوجستيك  في  المساعدة  وتقديم  الطارئة  أو  المبرمجة  الغارات  ولشن  بينها،  فيما 

عند انتهاء تلك الجبهة.   ،زات التي كانت بالريف والجرحى وإغاثة المحاصرين. وقد حولت إليها التجهي

ن معظمها دمر من طرف المقاومين. وال بد من التذكير فإورغم اعتماد كل التقنيات إلخفاء المخازن  

االتصال وسائل  بمختلف  آلة    : أيضا  وضعت  موقع  كل  وفي  والراديو.   TSFE 3الهاتفـ 

((Radiotélégraphie    ولكل فرقة  وتشكل شبكة اتصاالت آنية .)بين مختلف المتدخلين )برا وجوا

 ها.يتاخصص موجات طويلة وأرقام خاصة للتواصل مع الطائرات التي جندت لخدمتها وحممشاركة ت  

كانت تنجز خرائط للهجومات بالطيران الحربي اعتمادا على صور جوية )مائلة وعمودية( 

 تحدد فوقها األهداف مرقمة حسب تراتبيتها.  

كلف بالمهمة فرقة    27/6/1926و    26ت لخطورتها. ففي  مقاومة تشيك    ءنهاإكان عليهم أوال  

 . كوكبةسرايا و 4مدعمة بمجموعة مؤقتة ب 

   : كانت الغاية هي التركيز على أخطر موقعين

 عالهم،   آيتأيوب و آيتمرموشة  ✓

 .(AA, 1927) الغربية وبني زكوت وراين آيتبويلول، ثم  آيتبحر و آيت ✓

 زبزيت بوراشد و ركامع  ،الشرقية الشمالية من الجهة 2.3

الطوق حول   ملو  آيتإلكمال  واد  تم غزو عالية  ثم قصبة    : جليداسن  مبارك  دوار سيدي 

للمراقبة    Aubert  الجنرال )اللواء(عين    1919في  و   .Aubert  الجنرال )اللواء(بلفرح، تحت قيادة  

( لتوفير الدعم و وخورجية )ببويعقوباتگللحراسة برو  ينالحاج بفرقته المتنقلة، وقد أنشأ مركز  بأوطاط

اللوجيستي الالزم لحماية طريق ملوية. وفي نهاية مايو سيستعمل ما توفر من المقاتلين تحت قيادته 

  .(3)الجدول جليداسن  آيت للهجوم على 

 جليداسن  آيتالجنود والمعدات المعتمدة للهجوم على  3الجدول 

 ن والخيالة والمتعاون فصائل للمدرعات الهجومية بطاريات   سرايا  كتيبات  

7 5 3,5 1 1200 

 VOINOT, 1939معطيات  : المصدر

 :  وتلتقي بسيدي مبارك ،كل منها من منطلق 3وقسمها الى 

  ،األولى تحت قيادته ✓

 ، Aubertin العقيد الثانية تصعد مع واد ملو تحت قيادة  ✓

  ،Deschamps العقيد والثالثة تجمع المتعاونين والخيالة تحت قيادة  ✓

 وكان يومهم عسيرا، لكنهم التقوا في الميعاد.

المقا وبين  بينه  معركة  يوم وودارت  أزروال  محمد  بن  القادر  عبد  سيدي  بقيادة  مة 

(،  كلهم مغاربة جريحا ) 14قتيال و  12فقد الغزاة مع ذلك فاجأ الرتل قصبة بلفرح، و، 29/05/1919

يومي  المركز  بهجومين عنيفين على  الفعل  رد  ملو. وسيحصل  للمراقبة على ضفة  بناء مركز  وتم 

و18/08 والبارد   .10/1919/ 10 /  ملو  وادي  لمراقبة  المتنقلة  المدفعية  فرقة  الغزاة  لقطع   ،وأنشأ 

 ومقاومي الريف. الطريق الموصل بين مقاومي األطلس المتوسط 
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وضع حد للهجومات الدائمة عليهم، فانطلق من    الجنرال )اللواء(حاول    1920وخالل مايو  

ت على  ليستولي  عسكري  برتل  )بويعقوبات(  في  لبس  اخورجية  وبوراشد   18/05/1920انت 

(VOINOT, 1939) . 

انت  )لعلها في تمق    صربون    آيت فهاجمت    ،جليداسن  آيتكان ال بد من تعبئة قوية للقضاء على  

فيها المغيرون    ،18/05/1920ان( ووقعت معركة طاحنة في  بوحس  -ن   مالزم الجنديا منهم    14فقد 

Chatron    التضاريس والمعرفة بالمكان وخفة أسلحة المقاومين ووصول  حا منهم ضابط.  يجر 16و

 وتم بناء مركز حراسة ببوراشد.  الغزاة لعرين األسد مكنتهم من هذه النتائج.

نهاية  لكن   أو  1922منذ  أو-ربط سي لحسن  الفرنسيين  -محمد  بلقاسم أزروال عالقات مع 

 وتبعه عدد من الشيوخ، كانوا وعدوا فرنسا باالنضمام إليها عندما يتوغل جيشها في الجبل.

لفت بمهمة أنهاء مقاومة  وك  ،  1923من مهامها بفرنسا في يناير    (RTM)  66  رجعت الكتيبة

 .15تازة رقعة 

في   ببوراشد  الفرنسي  الرتل  وكان  31/3/1923اجتمع  مساعد   العقيد ،  لكولونيل  ل  امرتي 

Freydenberg  وأسندت قيادة المدفعية إلى المقدم .Duclaur  والخيالة إلى المقدمRosan .   وكانت

تضم   عسكرية  الجيوش  )وحدات  من    ،(4  الجدولمتنوعة  كبير  عدد  إلى  االحتياطيين إضافة 

  .( VOINOT, 1939)والمتطوعين النظاميين 

 مكونات جيش الغزاة  4الجدول 

جوفة   

 الشرف 

 تحت قيادة  مغاربة  ن  وجزائري

 Freydenberg لعقيدا 2 3 2 8 كتيبات من المشاة

سرايا من الصباحية  

 الخيالة

 Rosan مقدمال 2 2  4

  بطاريات: المدفعية 

6,65   

75   

 95فيصل  

7,5 

6 

1 

1 

 Duclaur ولاألمالزم لل   

من الطيارين  كوكبة

 طارة ڰبال

1     

ن واالحتياطي

 ن و والمساعد

     ؟

 .VOINOT, 1939معطيات  : المصدر

  بلقاسم، فكانت معركة -أومحمد  أخ المرابط سيدي    ،وعمر  سيدي والمجاهدون كان يقودهم  

قبائل   فيها  إليهم قوات مرموشةبندقية،   800  ب  جليداسن،  آيتطاحنة شاركت  فأصبحوا    ،انضافت 

استرجاع  ،  مقاتل 1400 من  في  الشويحية  وتمكنوا  بوراشد  اصطدموا    ،1/04/1923جنوب  حيث 

 . (VOINOT, 1939) بمجموعة من المتطوعين

 
15 Le 2e bataillon avec le GM de Taza, les 1er et 3e bataillons avec le GM de Meknès. 
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 آيتمما مكن    ،لكن لغزارة األمطار والثلوج أجلت العميات  ،وتوصل الفرنسيون بمدد كثير

بوحسان، -انت نج تمق  وأرسل الغزاة فرقا لول  1923/ 4/04وفي    مرموشة.  اجليداسن من التحالف مع

   .7حتى أتتهم النجدة يوم ان وحوصرت مفرزة بقصبة بوحس  

إال أن بعض    ،وتيسر تقدم الجيش بنشاط المتطوعين  ،6/4/1923وغادر الرتل بوراشد في  

الجيوش مضيق عبرت  الجنود الغير النظاميين اشتبكوا مع المجاهدين بسوق األربعاء ورأس القصر.  

ألن المقاومين كانوا قد تراجعوا إلى بركين. وعسكر   ،تذكر  دون أية مقاومة(  Tinitouine)ن  يتنيتو

كتيبة ببويشوردان إلنشاء   Freydenbergوترك    .7/4/2023ليستأنفوا تقدمهم في    الفرنسيون بشوالل

 وشق طريق.   مركز حراسة

بو عين  إلى  فاتجهت  المتنقلة  المجموعة  عند  ا-أما  عليها  السيطرة  من  وتمكنت  يشوردان 

االستعالمات  في انتظار المؤونة. وتكلفت مصلحة  ببوحسان  عدة أيام    Freydenbergالظهيرة. وتوقف  

 بتشتيت المقاومين.

أو محمد  سي  المقاومة-وأعاد  تشكيل  حر    ،بلقاسم  بحوالي  فكون  وكانت   700كة  بندقية، 

  .(VOINOT, 1939)تعترض المستطلعين من حين لخر 

  وبركينرك ميسمنتال امع 3.3

للحيلولة دون دخول   ،12/4/1923ميسمنتال في  فكانت معركة ،وقد استأنفت الكتيبة تقدمها

حواليلالغزاة   فيها  شارك  وقد  بركين،  مرموشة  ،مجاهد   1000  مركز  من  خسائر.  نصفهم    كانت 

و  فقطمحدودة    نيالفرنسي )   احيرج 16 قتيالن  المجاهدونو  . officier)منهم ضابط  تقهقر  لل  اضطر 

المدفعي   القصف  لغارات  الونتيجة  العسكريالكثيفة  من  ،لطيران  ينطلق  كان  الجوية لا  الذي  قاعدة 

   .13/04/1923وبذلك استطاع الغزاة دخول مركز بركين بعد يومين من القتال في  .لمريجةاب

، وقتلته  بلقاسم أزروال-ولعله في هذه المعركة أصابت شظايا قذيفة أحد أبناء سيدي محمد أو

يوم   بركين  مكتب  إلى  أحمد  ابنه  ارسال  على    19/06/1923فقرر  معهم  القصف   وقفليتفاوض 

 . غ م( ،، عند العياشيVOINOT, 1939) بالطيران العسكري

استعملت فيها مدافع   ،1923/ 13/04أغيل أمقران )قرب بركين( في  بونشبت معركة أخرى  

العسكري  كما    95و    75عيار   الطيران  وبذلك  تدخل قصف  الفرنسيون سوى بشدة،  فيها  يخسر  لم 

واضطر   ،جرحى 6و    Delinau  ولاألمساعد  المنهم  قتلى   3 كبيرة.  المقاومة  خسائر  كانت  بينما 

  .بعد أن شتتهم الطيران والمدفعية المقاومون للجوء إلى زاوية سيدي بلقاسم أزروال

الالجئين    ،23/04/1923  وفي انسحاب  ابعد  منطلب   ،لزاويةمن  جماعة  بونصر   آيت  ت 

زيت  ببواد زمركز المراقبة للفرنسيين  بأزروال  بلقاسم  -أومحمد  -أو  محمد والتحق سي    ،هدنةوال  األمان

األمان بالزاوية  لطلب  استقبل  وبعدها  محمد    .Louzane  ولاألمالزم  ال.  سي  الشيخ  بلقاسم  -أولكن 

ظل   للفرنسيين"أزروال  زاويته  ،"معاديا  على  واالستيالء  بركين  احتالل  بعد   حتى 

(VOINOT, 1939)  . 

بلقاسم -محمد أو-أو  يسي علأخيه    أزروال وابنبلقاسم  -أوعمرو    سي  قدم  1924  مارسوفي  

بركين. لقد استسلم أربعة من أبناء   بمكتب   ،رئيس دائرة المريجة  ،Louzane  للمقدم  الصلحطلبهما  

سي أخوه  صب  ثم ن  ونأى بنفسه لئال يفقد نفوذه على مرموشة.    ،وقد ترك أوالده يفعلون  ،مقدم الزاوية

 .غ م(  ،، عند العياشيVOINOT, 1939) قائدا على بركين عمرو
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تعد   تازة  لم  االستيالء على معظم  ،خطيرةرقعة  القوات  ،  هابعد  للريف فتوجهت  الفرنسية 

   تهدد كيانهم.تقض مضاجعهم والتي أصبحت  ،يللقضاء على ثورة عبد الكريم الخطاب

و  آيتألن  و و  آيتمقبل  و  آيتبويلول  ي  آيتسمينت  لم  بقايا    سالمواأيوب  وهناك  بعد، 

لالستسالم( العازيين" )الرافضين  ومروموشة    آيتاستغل    ،16"  عدة  جليداسن  فوجهوا  الفرصة  هذه 

  : كات لبركينحر  

فيها    9/10/1923األولي في  كة  الحر   ✓ الفرنسي  10جنود وجرح    9قتل  وفر   ،من الجانب 

 مغادرين جثث قتالهم. مقاومونال

المسالمة،  و  فشلت،،  13/10/1923الثانية يوم  كة  الحر  و ✓ القبائل  ابعاد نهبت  المقاومين   وتم 

 عن مركز بركين.

 هابونأشداء ال ي  لجارنهم كانوا  أب  ، المعارك  الذين شاركوا في  ،الضابط الفرنسي المجاهدين  ووصف

 . (VOINOT, 1939)الموت 

  

 
 ". المصوبرينمقابله الخانعين أو المستسلمين " 16
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 جليداسن  آيتأهم محطات مقاومة جبهة  1الشكل 

 
 . بتصرف (DE FLEURIAN, 2017) المصدر

   واستنتاجاتمناقشة  4.3

   : مما سبق يمكن استخالص بعض المالحظات بشكل مركز

 ،إن تخصيص المقاومة للبعض يوحي بأن الباقي لم يقاوموا، وهو حكم غير عادل ✓

حداث والوقائع ونحدد قدر اإلمكان األرد  نظن أنه في المراحل االبتدائية من العمل علينا أن نج   ✓

رنا سلوك هذه القبائل وتكتلها حتى بالنسبة أصحابها )متى كانت فردية( أو ننسبها للكل. فقد خب  

فبعد دراسة مستفيضة تتداعى لها القبائل في شموليتها.    ، كانتألحداث تخص أفرادا منعزلين

. فبعد اطالعنا مثال على السيرة الذاتية الهاضوتمحيص دقيق يحق لنا مقارنة الشخصيات ون

م مقاومة األطلس المتوسط )موحى  لعبد الكريم الخطابي يصعب علينا مقارنته بأحد من أعال

 ،حمو الزياني مثال(، فال مقارنة مع سيادة الفوارق-أو
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مجاورة   ✓ قبيلة  مقابل  فرد  الدفاع عن  كان  )الديموقراطية فيه  تحدد  وإذا  بالقرعة  المساهمة 

ضد الغزاة النصارى. ولقد رأينا   ،فما بالك بالجهاد والدفاع عن الوطن  ،والمشاركة الكلية(

والزاوية ومن عناصر التكتل   " )الرماة( الرمى"ومن مؤسسات منظمة كما يكفي من أمثلة  

معاهدة الهدنة بين    : نذكر على سبيل المثال ال الحصر)  كطاطا وباقي المعاهدات والمواثيق

علي لدعم زاوية   رفادة فخذات أوالد ،  1903  قبائل بركين في فترة ما قبل الغزو الفرنسي

   ،(2021ن و)نبيل وآخر م  1912 حسان(  آيت)  تافخسيت

أن تحسب هذه   ✓ نستسيغ  للبعض دون الخرينوال    المشهورة   مقولةالصح  تف  ، االنتصارات 

" ؟ في ماذا تفكر يا فالن"  ،حين سأله أحدهم وهو جالس في جماعة  ،ألحد من أوالد علي

في ".  ال مقاومة لهففي كون من له أخت بالدوار فقد قاوم ومن ال أخت له  فأجابه ببساطة "

ر بنا أن نعلق األوسمة  د ويج  .قاوم كل حسب طاقتهالكل  بعض االستثناءات،    ا عد   ،منظورنا

نجحت إن  وخاصة  الدفاع،  أو  للهجوم  متميزة  تقنيات  اخترعوا  بالضرورة    ،للذين  وليس 

   ،السالح يحاملل

 ، المواطنين مع االستعمار خيانة عظمى للوطن، وقد فتت كثيرا في عضد المقاومةإن تعاون   ✓

كحال   وممن ترأسوا الجهاد   خاصة تلك التي همت أبناء مقدم زاوية سيدي بلقاسم أزروال

فاس    وراين  آيتمقاتال من   30 بين  الحديدة  السكة  تدشين  الذين استدعوا لحضور  الغربية 

 ،وتازة

لون المستعمر على مواطن الضعف من قبائلهم  كانوا يد  باعوا ذممهم وأن هناك من  ك  شوال   ✓

ومنهم  .  وم أو كمخبرينگ، بل اندمجوا في معسكر العدو ككاتويفشون أسرار برامج الحر  

المجاورة، مثال  حر  من القبائل  الخيانة حتى  بلقاسم -محمد أو-مراسلة لعمرو أوضوا على 

 ا رد فردوا عليه    ،يحثهم على الخضوع للفرنسيين  ،الفرح )أبناء عمومته(  آيتأزروال لزاوية  

 عن األمين أزروال(.  2017ش  )م بعلي الكبير ر امفحم

)تقية وحكمة( ليلج إلى معسكر بل "سالم"    "استسلم"لكن يجب تمحيص األمور، فهناك من   ✓

  ،من الداخل )حصان طروادة(  هيمكن أن تفجر ،ومن تم تبدأ مقاومة متخفية ،المعمر

في ✓ علي  بعلي  مقاومة  معظم  كان  تجارة  وقد  بالسالح  ،شكل  المقاومة  امداد  تخفي   .لكن 

 ،كانوا يتسترون عليهالذين اعتبروا خونة،   ،واعترف أن كثير من القواد 

ربما له    هرسال ابن مقدم الزاوية للتفاوض عن ترك الهجوم بالطيران العسكري يبين أنإإن   ✓

ثم هل أبناء المنطقة ال يستحقون ".  عدوه اللدود عليهم أياد بيضاء، ليطلب هذا المقابل من "

االبن   ! ؟ أكان ابنه هو األول أم األخير ممن أصيبوا في هذه الهجمات  ؟ وساطةال  همثل هذ 

أسير مارس سيدي   .يطلق سراحه  امات وليس  المفاوضات.  قبول  نوع من  التدخل  ويبقى 

  :  أزروال ازدواجية في تصرفه مع الغزاة حسب اعترافات كتابات فرنسيةبلقاسم  -أومحمد  

ال للتفاوض والهدنة مع  أبناءه  الفرنسيين حفأرسل  لها من  ظ فرنسيين، وقد هادنت زاويته  ا 

  ،يحتفظ بنفوذه على مرموشةتظاهر هو بالعداوة ليبقى بعيدا عن التهمة ووالنهب، 

ومن فاوض المعمر من أبناء أو إخوة سيدي    "استسلم"يظهر أن الروايات اختلفت حول من   ✓

   ،بلقاسم أزروال، لكن المهم أن بعضهم رفعوا الراية البيضاء، وليتهم اكتفوا بذلك-محمد أو

قاوقد عين   ✓ أنفسهم، كما شهد   ،اد ئعمرو  الفرنسيين  دكتاتورية  تفوق  دكتاتورية  وسيمارس 

   ،بذلك الكل
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فلم   ،بلقاسم أزروال، كانوا خير نموذج للوطنيةسيدي  أبناء عمومة    ،الفرح  آيتإن زاوية   ✓

"بعلي علي" مثل  منهم من كان نموذجا في المقاومة    ،يعرفوا خونة وال مخبرين، بل بالعكس

وبعلي انتقام   ،(2017 ح،  )نبيل  فرنسا شر  منهم  انتقمت  مكتبأإذ    ،وقد  ة ضريحهم  حرقت 

   (،2017)م بعلي لكبير ر ش، وزرنا الزاوية برفقته  وزاويتهم

وكيف تصرفت    ، مع الغزاةبويلول    آيتمن  وسنرى من خالل بعض النماذج من المتعاونين   ✓

 ،معهم بشكل يحفظ للقبيلة تكتلها ووحدتها أسرهمالقبيلة و

فنظموا   ،القبلية ومن الزوايا  مرين من تكتل القبيلة ومن الفيديرالياتوروبيون األلقد عانى األ ✓

سمعتها لتشويه  "نب  ،حمالت  النعوت  بأبشع  القبليةعتها  "النعرة  "العنصرية"،  " التخلف" 

من    بويلول  آيت ونورد مثاال حيا من قبيلة  .  الباحثين المغاربة  بعض  صدقهاوروجوا لها حتى  

الشرفاء األدارسة المغاريين، ولتوطيد أكثر ألواصر التكتل واإلخاء لجأوا إلى الطاطا فردا  

للدفاع المشترك    .أخرىوفخذة مع    آخرمع   المعاهدة  وتلعب دور االخاء وال ننس أن هذه 

وجددت    ،معاهدة قديمةالوكانت  الحقيقي بحيث تسمح بتوارث الطرفين )كما سبق أن رأينا(،  

حالة دفن جثتين من قبيلتين مختلفتين في قبر  ك ،وسبق أن رأينا نماذج مبتكرة .191417 سنة

 ، (! واحد )إشارة إلى وحدة المصير حتى في الدار الخرة

أن فرنسا تحترم الزوايا وال تنتهك    : ن إلى الزاوية يعني أحد أمرينيالمندحرن  يء المقاوموجل ✓

(، وحتى تشكيك التابعين في تعاونها مع المحتل  ، طلبا الستمالتها  وأ  تهاحرماتها )خوفا من نقم

هذه    أنهم علموا بعالقات خفية أو معلنة بينها وبين المعمر )بالطبع الكل يعلم أن أبناء مقدمأو  

بذلك(،  الزاوية   جهروا  وقد  بالفرنسيين،  معلنة  صلة  األبيض  على  العلم  رفعوا  أنهم  أو 

عالمات ضع  يجعلوننا نوغياب رد فعل أبيهم معهم  إن تصرف أبناء الزاوية  ".  االستسالم"

األمرين  بين  زاوجوا  فلعلهم  الوطنية،  للقضية  وإخالصهم  جهادهم  صدق  على  استفهام 

نصبو   االستسالمفمباشرة بعد    وفعال تلك كانت النتيجة.  يا كان الرابح.أ  ذاتية  ليضمنوا مكاسب

 ، قائدا على بركين سي عمرو

 ، جليداسن آيتالغريب أن فوانو تجاهل مقاومة البقية من  ✓

 ، بوحسان  - عدة زوايا مشهورة كزاوية سيدي بويوسف سافة تماقانت نجليداسن    آيتبمنطقة   ✓

ال نشك في مساهمتها اإليجابية في الجهاد، لكن لم نجد لها صدى فيما اطلعنا عليه من كتابات.  

بدورها الحديثة العهد أثناء الغزو الفرنسي، وال نجد لها  ،بويلول التيجانية آيتوهناك زاوية 

ص   18خصص مقالة من  ي سنجد ضابطا فرنسيا  في هذه الحالة  لكن  صدى في هذه الكتابات،  

   ،لقبيلة آيت بويلول معارك األخيرةالمن  لجزء

  ( جليداسن   آيتوسط  )سمنتال مثال  يهناك تعميمات تخفي كثيرا من الحقائق، ففي معركة م ✓

ال يحق لنا تخصيص  وقس على هذا، ولنكون عادلين فن نصف المجاهدين من مرموشة،  اك

هذه األحالف، وهكذا فإن تقديرات أعداد المقاومين يجب أن المعارك لفئة دون أخرى من  

 تنبيني على اطالع دقيق على من حضر من الجوار القريب أو البعيد.

 

 
 ساب. نجمعها وعالجها ورقنها نبيل. سنعالجها في تفاصيلها في مقالة خاصة باأل  ،المصدر من وثائق ساسول   17
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 الجبهة الشمالية  الغزو من  4

   قبيلة بني بوزرت الغربية وراين آيت قبائلإخضاع  1.4

  : وكلفت بإخضاع قبيلة بني بوزرت  (GMالمغربي )  الگوم  فرقة  أسست  4/5/1923في  

 ،2الكتيبة  في حين تكفلت    ؛ مختلفة وتلتقي في المركز  واجهاتتأتي من    (colonnes)  رطوابي  4  إنها

طابور   تا  قادمال  ( Marty)من  على    ،5/5/1923في    وراستغمن  البحيرةبااللتفاف  وبعدها   ،باب 

حتى    مشيطبت المجاهدين  من  الهضبة  م  ، 7/05/1923باقي  بناء  بها   ركزمع  للمراقبة 

(DE FLEURIAN, 2017)  . 

الشهيرة وجرت   بوهدلي  رأسها    ،05/1923/ 7-5أيام  في  ،  معركة  على  كان   العقيدوقد 

Frydenberg  بين ضباطه لمحاصرة ج المهام  العسكرية، وقسم  بوهدلي من   بلالذي وضع خطته 

 :  أربع جهات

 ، من جهة تالرنت Marty العقيد مجموعة  ✓

 ،في اتجاه جبل بوهدلي Duhat المقدممجموعة  ✓

 ، ستافي اتجاه تانم   Rozan المقدممجموعة  ✓

 ، في اتجاه شلو والغراب ورأس شيكر Golineau ولاألمالزم المجموعة  ✓

األمامية ✓ المجموعة  إلى  باإلضافة  يقودها    ،هذا   Farlالعقيد التي 
18 2017) FLEURIAN, DE(. 

والبرانص. وفقد حوالي   غياثة وتسولو  وراين  آيتمتعاونا من    3000ولقد جندوا حوالي  

  م،من تسليم سالحه  (امجاهد   130)  الباقون  اضطرفاستشهدوا أو جرحوا.  نصف مقاومي بني بوزرت  

القائد ادريس   امنه  ،. وكانت خسائر الغزاة أيضا مهمة)كمرحلة أولى(  92و    86من نوع  قطعة   90منها  

أسرهم مع  . واضطر كثيرون  غ م(  ،، عند العياشيVOINOT, 1939)  ()أخ باشا مدينة تازة  بلحاج

  .نرايالطبقصف ال رغمإلى اللجوء إلى أعالي الجبال لمواصلة المقاومة 

يوم    (GM)  الگوم  . انعرج جناح05/1923/ 6جنوب باب األربعاء يوم    واجتمعت الجيوش

وفي    19/05/1923 مغراوة،  ج  27/05/1923على  على   نوبسيتركز  للهجوم  األربعاء،  سوق 

يوم  تمز   وسينطلق  معركة    29/05/1923وغت  يوم ،  "تيفلوين"بوتنشب  تيمزوغ  ويصل 

 . (DE FLEURIAN, 2017) بعد انتصاره على المقاومين ، 30/05/1923

  

 
على كون فارسين هجما على النساء في الكهوف وخطفا حليهن،    ،PEYRONالتي سجلها    ،ركزت الرواية 18

نها ، إمع سالحيهما وفرسيهما وحتى جالبتيهماما نهبا  لكن أحد المجاهدين اعترض طريقهما واستعادها منهما  

 . كما ركز على حدث االستسالم فعال بطولة خاصة، لكننا ال نشك في أن هناك العديد منها.
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 الغربية  وراين آيتمحطات مقاومة جبهة  أهم 2الشكل 

 
 . بتصرف )الكاتب لم ينشر مفتاح خرائطه( ،DE FLEURIAN, 2017 : المصدر

   واستنتاجاتمناقشة  2.4

وهناك   ،(عمال التي انجزت حولهااألالشرقية )لمحدودية    وراين  آيتمقالتنا على  في    ناركز ✓

وهناك من الباحثين يوسي ومرموشة(    آيتسغروسن و  آيتأطروحة حول القبائل الغربية )

 ، (العمراني )العياشيالغربية  وراين  آيتعلى حاليا من يشتغل 

 وراين  آيتحضر كل  ي  أنبد    وفي معاركها ال  ،وراين  آيتمركز  في  إن قبيلة بني بوزرت   ✓

  ،عهد إليه بمهمة أخرى، أو حال دونه حائلإال من  ،الغربية
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جيش يفوق   ،المغربي والمرتزقة من مختلف الدول  الگومباإلضافة إلى    ،متعاون  3000إن   ✓

ين استسلموا  ذ المقاومين، وهؤالء قد يكونون من خيرة المجاهدين سابقا والعدد  عدة مرات  

وهم في الحقيقة من  وتوفر لهم السالح المناسب، ولهم دراية بالمجال وبأهله ودراية بالقتال، 

 ،دحر المقاومة

، وقد قدر من فقد من بالشهادة أو االستسالم  امإفي هذه المرحلة فقدت المنطقة خيرة جنودها   ✓

القبيلة وحدها،    بني بوزرت كل    ن المفروض أنألبنصف مقاتليهم، وال يخص الرقم هذه 

ال جيرانهم  ،حاضرةية  وراينالقبائل  من  كثير  بن  ،وحتى  تراب  على  تمت  المعركة    يلكن 

  ،ثرت على السلسلة ككلأحداها  إكلما أصيبت    ،سلسلة واحدةل. فهذه المعارك حلقات  بوزرت

باالستيالء  مداد من المقاتلين  في الجبال تناقص اإل  الغزو  كلما تقدمال بد من اإلشارة إلى أنه   ✓

ولكن ومع ذلك تكون    ،على السافلة ومنع أصحابها من االلتحاق بالعالية، وباستشهاد الكثيرين

ألن صعوبة التضاريس عنصر إيجابي لصالح الساكنة )لوال اللجوء   ،المعارك أكثر ضراوة

 ، إلى الطيران العسكري(

في كثير من  وخيرته أو قتل.  ذ " إال إذا نفذت  الشباري ال يغادر "وراينأن المقاوم ال  المعروف ✓

ال أكثر  المقاومة  هزمت  المعارك  أو  الثالث  اليوم  في  ذخير  ،إال  نفاد  بعد  وتدخل    ،تهممعناه 

 الطيران، 

هناك   ✓ لكن  مهامها،  ووزعت  بعضها  عن  أجنحتها  استقالل  استراتيجية  القبائل  استعملت 

وبعضها  معروف  عام  بعضها  حصرها،  يصعب  للتواصل  خاصة  واستراتيجية  تنسيقات 

وهناك تواصل سريع   ،يستحدث للمناسبة لئال يتم فك شفرته من طرف العدو أو من يناصره

 "،التلغراف المحليخاص لم يتوصل الفرنسيون إلى معرفة وسائله، فكانوا يطلقون عليه "

الفالحية وعلى مردود   الحصيلةعلى    اتوراءها تأثير  كل سنة مرت من المقاومة إال وتجر ✓

الذين حاصروا الجبل وقطعوا عنه   ،الماشية كموارد وحيدة للساكنة، وهي تحت رحمة الغزاة

وثبت    فسفوريةبل أبيدت قطعانهم بالنهب أو القنابل ال  ،كل حركة قطعانمنعوه من  مداد وإكل  

وحرقت محاصيلهم    )المحرم دوليا(واعترفت كتابات فرنسية نفسها باستعمال غاز الخردل  

وكان التجويع بمفرده كفيل بهزيمتهم، لوال شجاعتهم    ،بالحربعن فالحته  وانشغل الفالح  

 . دهمجل  و

  الجبهتين الغربية والجنوبية الغربيةالغزو من  5

  يوسي آيتسغروشن و آيتقبائل مرموشة  غزو ،الجبهة الغربية 1.5

وشراكة  والزرهونيين  مطير  وبني  شراردة  قبائل  ثورة  إلى  لفرنسا  المخزن  مهادنة  أدت 

يوسي وطوقت وحاصرت فاس )عاصمة البالد(،   آيتوغياتة و   وراينوالوداية وأوالد جامع وبني  

. وفكر  1911الذي هب لفك الحصار عدة معارك خالل مايو ويونيو    ،موانيي  الجنرال )اللواء(وخاض  

جندي تحت قيادة    6000  لهم  رسلأ، و وراين  آيتيوسي و  آيتفي تأديب قبائل جنوب فاس البهاليل و

كان و  .زاة، فالتقوا في معركة حامية الوطيس دحر فيها الغ5/06/191119ورو وويروالر ودالبيز في  گ

 
 .لهزيمةهناك خطأ في تكرار نفس التاريخ لمعركة االنتصار ومعركة ا 19
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بد من دعم وفير   للحلف.  لينتصروا،ال  بني مطير  انضمام  الفرنسيون    خاصة مع  جنود مع   5وفقد 

 . احيجر 14

قبائل   هاجمتهم  و  آيتثم  و  آيتيوسي  الضبيبغ   آيتو  وراين  آيتسغروشن  دار  في   سادن 

ه يقبل االستيالء عل  9إلى    6. وبذلك اضطروا إلى محاصرة صفرو من شهر  6/06/1911)بفاس( يوم  

 .(1977 ،أنور) 4/09/1911يوم 

عقى  11/9/1911في   البربري  القائد  بزعامة  صفرو،  جنوب  في  القبائل  كل  اجتمعت   ،

  (.COLONEL SAINTE –CHAPELLE, SD)بودماني لمواجهة القوات الفرنسية 

قبائل  وقد كان   باشا    نظرا   ،يترأسهمسغروشن سيدي علي    آيتموالي أمحمد السغروشني 

مما جعله يتمتع بتأثير روحي   ،"شغل منصب مقدم الكتانيين القادريينفقد "  ،لمكانته الدينيةو  لمنصبه

"، وزودته بالعتاد السياسة األهليةالحماية "وظفته سلطات  لكن  .  20كما ورث ثروة عن أجداده  ،قوي

 . 21الحربي

من   كل  توحيد  من  تمكن  رحو  سيدي  أن  ومرموشة    آيتإال  علي  سيدي   آيت و سغروشن 

للمستعمر  22يوسي و23للتصدي  حر  .  القبائل  هذه  بزعامشكلت  المتوسط ا  غربفي    تهكة   ألطلس 

  مقاتلي هذه ، وأسفرت عن هزيمة  14/01/1911، وكانت أول معركة قرب جبل كندر يوم  الشمالي

وشنت هجمات على القبائل   ،1/9/1912كة في  الحر  تنظيم  سغروشن    آيتأعاد  سرعان ما    لكن  .القبائل

تمكنت من دحر حر   الفرنسية  القوات  أن  بيد  يوسي،   آيت سغروشن، كما هزمت    آيت كة  الخاضعة، 

)اللواء(وقرر   كندر  زلبيدا   الجنرال  إيموزار  ل  ،احتالل  الرئيسي  المركز    سغروشن   يتباعتبارها 

 . (1977 أنور،)

  1916و وتمحضيت، وفي  گ يگأسست القوات االستعمارية مركزي ألميس    11/1915ففي  

النجيل في    سغروشن  آيتحيث قامت قبائل مرموشة و  ،مراكز "تاينالت" و"تازوطة" و"تاغروت"

 "سان"   النقيبإثرها    قتل التي أحدثها الفرنسيون بالمنطقة،    ،بهجوم على الثكنة العسكرية  1916ربيع  

   .(1977أنور، )

 آيت تم خاللها تشتيت مقاومة    ،قرب سكورة  ،دارت معركة قوية بتازوطة  8/08/1917وفي  

  النقيب جنديا من بينهم    70  خسارةإيليال،  بأمان    ،ين. بعد أن كبده المقاومونتسغروشن ومرموشة المتحد 

بينهم   8  و(  Guillot)يو  گ من  في   الغزاة  غادرف  .( Shilte)  شيلت  النقيبجرحى  سكورة  منطقة 

،  (Aubert  VOINOT, 1939  الجنرال )اللواء(بقيادة    1922إليها إال في    واد وعيولم    9/08/1917

 .(1977 أنور،

 1922بعد تعيين المارشال ليوطي انطلق عهد جديد للسياسة الفرنسية، وقد قرر في بداية سنة  

 المتوسط.   األطلسالسيطرة النهائية على سلسلة جبال 

 
 (. 1977أنور، لقد قدم أنوار نبذة عن سيرة هذه الزعامات ) عينه المولى عبد الحفيظ )خالل فترة حكمه(. 20
تدفع   ، دورو حسني  10000ه  ونمنحي  الفرنسيون  وكان،  )VOINOT, 1939(  10/7/1916فقد استسلم يوم    21

 له شهريا بمدينة فاس.
يوسي بالنسبة لمرموشة بمثابة    آيتيوسي من بطش المخزن، وكان    يتفكانت جبال مرموشة مالذا آمنا ل  22

 قاض للفصل بين النزاعات القبلية. 
سنوات، ولم ينته إال بتوقيع صلح بين الطرفين   7سغروشن دام    آيتوقد نشب صراع بين قبائل مرموشة و 23

 (. 1916) هـ1335 سنة
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مع نهاية    : سغروشن  يتالمجال الحيوي بامتياز ل   وويمثل حصار تيشوكت هدفا أوليا، فه

 النقيبمن بينهم    ،جريحا  28قتلى و    9تكبد فيها الفرنسيون    ،ستقع اشتباكات بين الطرفين  041922/

ومدز، ولكن    گيگوزحف الفرنسيون على مجريي وادي    ،. وفي األسبوع الموالي(Joulin)جوالن  

الفرنسيون  فيها  فقد    ،1922  /05/  6أدني  -نسغروشن كانوا لهم بالمرصاد في معركة تيزي    آيتمقاتلي  

نجح الفرنسيون هكذا  و   مالزمين.  3من بينهم    ،جريحا  81و  (  Duchier)دوشيي    النقيب  فيهم  ،قتيال  40

 .(1977أنور، موطئ قدم دائم لهم بالمنطقة ) إيجاد في 

ودفعه  القائد سعيد أو محمد    بمما أره  ،ت عنيفا بالمدرعات والطيرانكان الهجوم على تشيك  

 .7/1926/ 15لالستسالم قبل المعركة في 

، جند 20/05/1923في    معركة حامية الوطيس ببوعرفة  وقعت لفك الحصار على بولمان  

برفقة طابورين وقوات   (Thevenay)تفيناي    الجنرال )اللواء(فرقة متحركة من الجنوب بقيادة  فيها  

 . (5 الجدول( (1977)أنوار  ومن الشمال الفرقة العسكرية لفاس ،احتياطية

 يوسي آيتسغروشن و آيتقبائل مرموشة للهجوم على  1جبهة الالجنود ومعدات  5الجدول 

  (Thevenay)تفيناي  الجنرال )اللواء( 

العقيد    طابور 

 دو كيني

المقدم  طابور 

 كالي

لمدينة   القوات االحتياطية العسكرية  الفرقة 

 فاس 

  5   فرق عسكرية 

 2 2 2 15 سريات 

 4 2 2 2 سريات مدفعية 

 5  4 4 كتيبات 

    1 ومگ

 600  800 600 محاربين 

   X   ضباط مهندسون 

 . 1977اعتمدنا معطيات أنوار  : المصدر

المحتل   فيها  األول    فيهم  قتيال  38تكبد  المترجم    Valentineالمالزم   Levyوالضابط 

تم فك الحصار عن ة وجزائريين. لكن بومحاربين مغارمن بينهم حاملي جوقة الشرف، جريحا  89 و

 )اللواء(  الجنيرالتحت قيادة    ،لميس مرموشةأ. وامتد الغزو نحو النجيل ثم  (1977  ،)أنوار  بولمان

Aubert  5/07/1923وامتد حتى (VOINOT, 1939)  (6)الجدول . 

 يوسي آيتسغروشن و آيتقبائل مرموشة للهجوم على  2جبهة الالجنود ومعدات  6الجدول 

  Aubert )اللواء( قيادة الجنيرال
 المجموع  بطاريات  سريات  كتيبات 
10 4 4 8200 

 . (VOINOT, 1939)المصدر اعتمدنا معطيات 

الغزاة   )سرغينة(    07/1923/ 6في  انتقل  وإيفقيرن  تباينوت  إلى 

(DE FLEURIAN, 2017).  بعد فرض حصار على 9/06/1923معركة بوخاموج في    ووقعت ،

، الذي انطلق من (Tifnay) تفناي  الجنرال )اللواء(من طرف    ،منطقة تيشوكت من الناحية الجنوبية
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، ومع هذه الجحافل 7  كما في الجدولايفقرن باتجاه مرتفعات بوخاموج بطابورين وقوات احتياطية،  

  .(VOINOT, 1939) احتاجوا إلى دعم إضافي

 يوسي آيتسغروشن و آيتقبائل مرموشة للهجوم على  3الجنود ومعدات الجبهة  7الجدول 

تحت    1الطابور    )اليسار( 

 Cambayالعقيد 

)اليسار(    2الطابور  

 كيني  -يترأسه العقيد دو

االحتياطية   القوات 

 العقيد

De Chambrun 

 6 6 6 كتيبات  

 2   مفرزات 

 1   لمغربي امفرزة من الجيش 

  3   2 سريات 

 2 4 4 بطاريات 

 2 4 4 سرايا مدفعية 

   2 كوم

  275 700 محارب "متطوع"

   1 فصيل من الجيني )البناة( 

 . (VOINOT, 1939)اعتمدنا معطيات  : المصدر

تم احتالل بوخاموج، قاعدة هجومات قبائل مرموشة، بعد مواجهة  بهذه الجحافل من الجيوش  و

لم يتم االستيالء عليه إال    فخدة مرموشة.  ،ماما  آيتمساعد و  آيتبازة و   آيتعنيفة مع المقاومين من  

عنها    ،22/06/1923في   كاستيالني  71ترتب  األول  المالزم  بينهم  من   (Castellani) قتيال 

ضباط   6منهم  جريحا    159 و  (Latirille)التريي  و  (Friry)فريري    ناألوال  ناوالمالزم

(officiers) (VOINOT, 1939).  

سرايا    4كتيبات،    6شمال تشيكت للهجوم على إدراسن ب    Freidenbergوقد اتجه العقيد  

فيها فقد    ،22/06/1923يوم  ،  2" فكانت معركة تيزي عدني  متطوعينسرايا مدفعية ومحاربين "  6

 .(VOINOT, 1939) 13وجرح  جنديينو Mullerالنقيب الغزاة  

الزعماء وسعيد    ،وحد  رحو  وسيدي  أمغار  علي  معركة    ،جبهتم  ،محيد -أوموالي  فكانت 

  ،بعد مقاومة شرسة، قمة بعد أخرى  على المرس  Guinyفرقة  استولت  ف  ،24/06/1923في    المرس

الغازي خسا فيها  النقيبين    61رة  تكبد  بينهم   والمالزم األول  Grosdidierو    Jouannicقتيال من 

De Saint Martin  Faber, Berger,    فيهم  اجندي  178وجرح  ،11  (  officiers) ضابطا 

VOINOT, 1939)،  (DE FLEURIAN, 2017 . 

مما مكنه من   ،سغروشن ومرموشة  آيتحاجزا بين قبائل    أباحتالل المعمر لبوخاموج أنش و

 . سغروشن واحتالل المرس  آيتالتوغل في 

قيادة   تحت  )اللواء(الجيوش  للتدخل  Théveney  الجنرال  مجموعتين  إلى  وقسمها   ،

 ومجموعة احتياطية. 
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 آيتوقبائل مرموشة للهجوم على  Théveney الجنرال )اللواء(الجيوش تحت قيادة  6الجدول 

 يوسي  آيتسغروشن و

يترأسه  Guiny فريق يترأسه    العقيد   فريق 

Cambay 

 Toussaintالرائد 

 1,5 5 7 كتيبات  

 1 2 2 سريات 

  5 5 بطاريات 

 . VOINOT, 1939معطيات  : المصدر

 : وركز في خطته للسيطرة على مرموشة، وتمت على مراحل

على    Guinyالفريق   ثم    آيتيزحف  في    آيتالشريف  حول  يو  17/07/1923مخلوف 

ضباط   6جريحا فيهم   101قتيال و    31فقد فيها الغزاة    بعد مقاومة عنيفة، قصباتهم إلى قاعدة أمامية

(officiers) . 

والتي   ،21/07/1923مساعد في    آيتحف على  فز  Cambay  العقيد  أما الفريق الذي يترأسه

استراتيجأصبحت   يوما عسيرا  .للهجوم على مركز مرموشة  ياموقعا  الغزاة    ،وكان  فيه  قتلى   5فقد 

 حا.يجر 18 و

القوزحفو هذه  العقيد   تحت  ،تات  يوم   ،Chambrun  قيادة  مرموشة  ايموزار  على 

واستقر بها حتى  ،  officier)، فيهم ضابط )89جنديا وجرح    30وأسفر عن مقتل    ، 23/07/1923

8/8/1923 VOINOT, 1939)) . 

  نبعي  2الكتيبة  colonne) فرقة تازة )كانت  المرس،  -فترة الزحف على بوخاموج  وخالل

 . 18/06/1923إلى    16إلى قلعة مداز من    ت، فسار11/06/1923السوق )شرق أهرمومو( ابتداء من  

قتيال ومن   11فقد فيها    ،بعد معارك طاحنة  ،على هضبة تادوت  تستولا  26/07/1923وفي  

 .جريحا 102و  Ladnay و Rouloudو  Frachon : األولين  بينهم المالزمين

تحت   سغروشن وإيدراسن  آيتفيها    ، قاوم2سكورة  معركة    تقعو  27/06/1923يوم  وفي  

مجموعات وخصص لكل   3  حكام خطته في الدفاع في إمحاربا(، ورغم    250رئاسة ولد حمو يشو )

  .استطاع الغزاة االستيالء على سكورة منها مهمتها،

  الجنرال )اللواء( من بينهم    ، قتيال  40  الغزاة  التي تكبد فيها  ،عدني-تيزي ن ثم كانت معركة  

   جريحا. 81و  Devilleneuveدشريف والمالزم األول 

يضم    ، Curicانطلق فيها طابور العقيد    ،17/7/1923في    إليلىوكانت هناك معركة أمان  

. وتمكن من احتالل آيت ننگمحارب متطوع من ت  500كتيبات وسريتان وسريتان من المدفعية و   3

 .(1977أنور، سغروشن ومرموشة ) آيتوفرض الحصار على  إليلىأمان 

 فاستولى على وم  گانطلق فصيل الثم    ، )العدرج(  نحو مديونة  تانطلق  20/07/1923وفي  

مستعصية على   ،780قمة   كانت  وكلها  تاغزوت،  منخفض  تطل على  التي  المرتفعات  والتف على 

 الغزاة.  

على جبل    12/8/1923وفي    (Idlane)  تم االستيالء على جبل إيدالن  11/08/1923وفي  

(  Officiersضباط )  3جريحا فيهم    89قتيال و    34يفقد الغزاة  هناك  وتيلميرات(.  يورسيل )غرب  

((VOINOT, 1939 . 
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استسلمت    1923وفي غشت    .(DE FLEURIAN, 2017)  17/8/1923طباق يوم  وتم اإل

 (.1977أنور، نسب كبيرة من هذه القبائل وطلبت األمان وسلمت أسلحتها للغزاة )

   : وتمت متابعة غزو أعالي الجبال فكانت هناك

مقابل   ،حين في صفوف الغزاةيخلفت قتيال وجر  ،زو-بتيزي أو  ،1924معركة أدرج في  

واتالف المحاصيل وتفجير سوق المرس الماشية  نهب قطعان  وتم  ح في صفوف المقاومة.  يلين وجريقت

 قتيال.  24نتج عنه 

وبخسارة هذه المعارك تم استسالم كثير    .12/06/1924عالية تشيكت  تم االستيالء على  و

 .من المقاومين

مجموعات يترأسها   3طابورا مقسمة إلى  16كتائب في  Vernois  8 الجنرال )اللواء(وقاد 

. واجتمعت القوات في  26/07/1926لمعركة    Blancو    Lebeunو    Jouanneraud  العقيد كل من  

بعد مواجهة   الجبلإحدى القمم، وتكلف المتطوعون بتطهير المنطقة من المقاومين، وتم االستيالء على  

 .  (VOINOT, 1939 ; CELARIE, 1926)عنيفة خاصة في الجهة الغربية 

" عن  البرلمان  داخل  المعارضة  الفرنسية  الصحافة  تحدثت  الظرف  هذا  الزنابير  وك في  ر 
أن من مرموشة من فضل    (CELARIE, 1926)   سيالريي  واعترفت  (.OVED, 1984)"  المغربي

 سنوات في الصيف الحار والشتاء المتجمد.  3مع أهله العيش في الغابة طيلة 

 الجبهة الجنوبية الغربية  2.5

وقاد، برفقة أخيه الحسين، معركة بوطوبا )بين ميسور   د مولود بن محمد قبائل مرموشةوح  

  ، وأجبر القوات الفرنسية على التراجع.1922 سنة وألميس مرموشة(

معركة   ألميس    1فالال  أوفي  ولوج  من  ومنعها  الفرنسية  للجيوش  للتصدي  القبائل  تمكنت 

 .مرموشة

إذ   .بازة  آيتفيما يسمى بموقعة أزينوز ب  6/04/1922في    غزاة خاض األهالي معركة ضد ال

سرايا،   4كتيبات و    10جندي،    8200ألبير رفقة فرقة عسكرية تتكون من    الجنرال )اللواء(هاجم  

إلى   يوم    4إضافة  أزينوز  من  كل  المدفعية،  من  في    05/1922/  05سرايا  مرموشة  وألميس 

06/05/1922 . 

مراكز العسكرية على طريق ألميس، وباغتهم الالف  انشغلت القوات الفرنسية بإنشاء بعض ال

قتيال من بينهم    137إلى التراجع، مع خسارة   (Lausanne) من رجال القبائل، فاضطر القائد لوزان

جريحا. أصيب   21باإلضافة إلى    (Moriba Kieta)وموريبا كييطا    (Bounnal)  ال نالمالزمان بو

حتى جمعها العقيد   ،بحيث لم يرجعوا لجمع موتاهم   ، " هذهزأزينوالفرنسيون بهلع شديد في معركة "

سيفقدون من و، بعد حشد أربع كتائب باإلضافة إلى عدة سرايا وبطاريات، 05/1922/ 12مارتان في 

و    22جديد   أزينوجريحا.    40قتيال  لمعركة  التي    زوباستعراضنا  الكبيرة  الصعوبات  تبيان  نحاول 

قبل   المستعمر  قوات  السيطرة على هضبة مرموشةواجهتها  أن  و  .إحكام  إال  المستعمر  رغم دخول 

   (.(VOINOT, 1939 األهالي لم يستسلموا

في اتجاه   2/09/1923يوم    ،غرب تيلميراط  ،يدالنإمن جبل    Callaisفرقة    ليالانطلقت  

تيوتشيلت  ،مخلوف  آيت سلسلة  جنوب سوق    ،مخترقة  بعد    ،بازا  آيتوانتهت  عليه  استولت  والذي 

. واستقروا بها جريحا فيهم ضابط، رغم عنصر المفاجأة  75قتيال و    23تكبدت فيها    معركة صعبة

مع فوج كبير من    3و    1ن  ازحفت الكتيبت  1/10/1923. وفي ليلة  30/09/1923لتأمين مكسبهم حتى  
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تقدموا لالستيالء على المرتفعات المطلة على إيزلفان   8/10/1923، وفي  المشاة على ألميس مرموشة

واستقروا هناك حتى نهاية أكتوبر   ،التقت مع الجبهة الشرقية بتسيوانت   9/10/1923)تسيوانت(. وفي  

(DE FLEURIAN, 2017) . 

حينما تبين للقوات الفرنسية غضب القبائل   11/9/1925و    10اد في  يفكانت معركة جبل ع

فرق  5من  يوب، وقامت بحشد عدد كبير من الجنود )مجموعة مكونة  ا  آيتلمرموشية المتواجدة في  ا

اد يلتطويق الثوار بجبل ع  24Abadieواالحتياطيين تحت قيادة المالزم األول جون أبادي    الفيالقةمن  

التابعين لسيدي رحو. وتم   المجاهدين  بويبالن، وكان موقعها هذا خطرا على  إرغامهم على جنوب 

أن يخرجوا    وارفضولما  .  "يباد أتمكنوا من محاصرة "  .االستسالم، إال أن الثوار الذين كانوا على علم

التجأوا   التي  الدار  المرأة    ،ليهاإمن  انفجرت، فاضطروا  بقامت  التي  القنابل  بها  النار ورمت  إشعال 

الفرار مرورا بأرض موحلة، عمل الثوار على سقيها    واحاول   للخروج بعد جرح كثيرين، ثم قتلوها.

، يذكر مانا )حسب الروايات قتيال  47ولم ينج من الرصاص إال القليل،  بها    وا، فعلقتهم ليال لمحاصر

الهدنة  واوأسر  ، قتيال  120الشفوية(   بعد  الفرنسيون  منه  وانتقم  قتله،  أحدهم  لكن   أبادي 

(VOINOT, 1939 ; MANA (SD) ; DE FLEURIAN, 2017) . 

يلتحق من مقدمة الريف ليمشط من جديد سلسلة تشيكوت   3و    2الفوج المكون من الكتيبتين  

بمفرزة    27/6/1926و    26يومي   ب  وفي    Freydenbergويلتحق  بتلميرات.  يجتمع  والذي 

نتيلي -الكل يزحف على جنوب واد تفدجيغت وصوال لج  11/7/1926  14/07/1926يوم   شـ إيش 

الهجمات القوية المتتالية التي يتلقاها.   موكان عليه أن يصمد أما  .القمة في اليوم الموالي  ىولي علليست

بعد صد الهجمات القوية   ،سيدي عمرو  بل يلتف حول إيغزران ويستولي على ج  19/07/1926وفي  

فادحة كبدته خسائر  والتي  بدون  DE FLEURIAN, 2017))  المتتالية  أنه  الجنود  أحد  لقد صرح   .

 .(CELARIE, 1926)مرة مما رآه في معارك ألمانيا  100قنابل، لكنه رأى الموت أقرب 

.   VOINOT,(25 1939(14/70/1926في    Tizi Nou’ydalيدال  -وهناك معركة تيزي نو

نو تيزي  )بين  تستاوت  السفوح ج شـ إليش  الدعم لقصف  تدخل طيران  -يدال وتيزي ن-وقد طلب 

يدال، -، وتم نفس القصف مساء على سفوح تيزي نو15يوم    3013,إلى    8زولت(. ودام القصف من  ت

ح باالستيالء  تزولت، مما سم-بن عيسى متجهة نحو تيزي ن  آيتوهذا لتسهيل مهمة الوحدات التية من  

 (. AA, 1927عليهما )

  ،بمهمة تنقية الواجهة الجنوبية الغربية لرقعة تازة  ،من إيموزار  Vernoisانطلقت مفرزة  

أزور إيش  قمة  يحتل  أن  عليه  وكان  مسكدال.  هضبة  عند  بالخرين  استعمال   ،لتلتحق  من  ليتمكن 

أيام   8. وفي  7/1926/ 14طالقة يوم  ، في انتظار موعد االن 7-6المدفعية، وكان ذلك بمفاجأتهم ليلة  

 كلم.  15أنهوا شق طريق بطول 

. كان قد 14/7( هو الذي تعرض ألكبر خسارة يوم  1)من اللواء    Prioux  العقيد  وكان رتل

بها    ،وصل لمدخل شق األرض الواد  اليسرى من  جراف عالية تعمل كحاجز يصعب أحيث الضفة 

 ولاألمالزم  ال  ليسده. وفي األمسية انطلق وابل من الرصاص قتل فيهاختراقه. وهكذا خيم في المدخل  

 
أقام   سنوات.   3شارك في معارك بالمنطقة لمدة    أنهو  ،قائد االستعالمات بميسوركان  أنه    VOINOTيذكر   24

في األتراك  إيموزار مرموشة وذكر    مال شرقكلم شـ  7  ،  (Ait Idir)إيدير  آيتله الفرنسيون نصب تذكاري ب

 المغرب(. "تهدئة"مقدمة القتلى )ولم نكن سمعنا عن مشاركتهم في 
 أقيم له نصب تذكاري بجانب طريق تالزمت.   25
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Perault    بسالح الرد  تم  الشرف.  جوقة  حاملي  من  كبير  وانسحب .V.Bوعدد  والرشاشات،   .

من الثانية أجانب ودعم مفرزة كبيرة من المتعاونين،   كوكبةالمقاومون. في نفس الليلة قرر، بصحبة  

ليلتقي بكتيبة   التية من مرموشة. وعليهم الصعود ألحدى القمم ليتمكنوا من   ،Burnolتسلق الجبل 

، لكن مع وصولهم لم يظهر أكثر مما يتحملون  ،ساعة  19  مدة ل  ،رويته ولو عن بعد. كلفهم الصعود 

 آيت ولم يستطيعوا الصمود أمام هجوم    ،مقاتل(   140في مجموعة قليلة )   Burnol  الرائد   كانو  أحد.

ب   )قدرهم  جانب  كل  من  لمخيم   ،500حسان  للرجوع  واضطر  خسائر  عدة  تلقى  مسلح(.  نصفهم 

 انطالقه.

من    كانتوقد   قصور    ،Prioux  كتيباتمفرزة  غزو  و  آيتبصدد  من   آيتعلي  حسان 

علي )وقد توصلوا بمعلومات    آيتمن    بعد   لم يستسلمالذي  فريق  الالضفتين، لكنها هوجمت من طرف  

حملوا عليهم حملة واحدة، بوابل من   قيمة عن ظروف المخيم وعدد الجنود ممن تقدموا لطلب األمان(.

وهكذا اضطر الفرنسيون للجوء لمخيمهم  ،  Spahis)صباحي )  15الرصاص سقط مرة واحدة أكثر من  

يقتل، ورصاصة واحدة أودت بروح قبطانين بقعر الواد. ولم يكونوا هناك في أمان، فكل من تحرك  

كل القادة انسحبوا بجثث قتالهم. وانقض المقاتلون على المخيم    ن)مدة ثانية لطلب سيجارة(. ومع فقدا

 .  (CELARIE, 1926)وجمعوا غنائم مهمة

القائد  منهم  كثيرون    Perraultو    Plantainن  ا والمالزم  Baudotو    Mazeratن  اقتل 

(VOINOT, 1939)  .  طائرات   6فأرسلت برقية لطيران الحراسة، فقدمت للتو طائرة لالستطالع و

المؤقت  المخيم  رفع  وتم  الفرنسيين،  من  غنموها  خيال  المقاومين  من  فاستخلصت  هجومية.  حربية 

(AA, 1927)  كما تكفل .Jouannetaud ،  حسان وبعض    آيتمن معظم دواوير    باالنتقام  ،بالمدفعية

يوم   آيتمن   للتفاوض  عجوزتين  وأرسلوا  األسلحة،  وتسليم  األمان  طلب  على  أجبرهم  مما  علي، 

 . (CELARIE, 1926)، وتم ذبح عجل )العار( 23/7/1926
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لقتلى    2و    1تين  الصور الجماعي  القبر  علعلي    آيت  بهجومالفرنسيين  شاهد  ليلة يهم  المباغث 

18/07/1926.   

  
 .2014بعدسة نبيل لحسن  : المصدر

 لم يذكر فوانو في الالفتة التذكارية سوى الجنود األجانب، لعل الضباط دفنوا في مقبرة أخرى.

 أهم محطات مقاومة الجبهة الغربية 3الشكل 

 
 . DE FLEURIAN, 2017 : المصدر
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  القضاء على بقية بقعة تازة 6

  1926القضاء على بقية بقعة تازة  واستراتيجية قرار   : بكل الجبهات 1.6

القيادة العامة للقوات   سندتفأ . 28/7/1926صدر قرار القضاء على بقية بقعة تازة في 

مجموعات قوية من الجنود   3  على  لت شمتو،  Dufieux  الجنرال )اللواء(البرية لمجموعة فاس تحت  

  : ولكل منها مجموعة طيران خاصة بها النظاميين

نطلق من تامجوت ت  ،Dosse  الجنرال )اللواء(تحت    ،Division))  3بالجنوب الفرقة   ✓

)منطلقة من سرايا(    6)   من الطيران  1مجموعة  تدعمهم  )كتيبة    14  تشتمل على  بركين

  ،(عين گطارةوتازة 

 ،  كتيبة  14  بها  ،تنطلق من إيموزار  ،Vernois  الجنرال )اللواء(تحت    ،بالجنوب  1الفرقة   ✓

الغربي    Freydenbergمفرزة   ✓ تلميرات  تبالجنوب  تدعمها ) كتائب    10  بهانطلق من 

 سرايا( منطلقة من قلعة مداز(. 2من الطيران ) 1مجموعة 

مجموعة   )اللواء(وتوجهت  )جزء    Dosse  الجنرال  مغراوة  وآخر منها  إلى  لتامجوت 

)  Materneمفرزة  ،  لبركين( بركين  المقدم    ،DMM e(3جنوب  مفرزة  إلى   Priouxواتجهت 

المقدم   DMM er(1)  تسيوانت زل  Cauvinومفرزة  وادي   وأهرمومو  أوريرتإلى  ل  ومن 

(DMM e(3،  2,5 1فرقة ال تنطلقوا) إفقيرن.-من انجيل  )سرايا 

 بني اعالهم.  "دير"في   Soulard مفرزةو 

. والشكل التالي يفصل الجبهات  AA, 1927))  رقعة تازةمن  اتجاه القمة األعلى    فيكلها  و

العسكرية ومواقع المعارك   الوحدات دينامية حركة مختلف  يصعب فهم  وبدونه  الرئيسية مع فروعها،  

 . ومن شارك فيها
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 1926-1925للقضاء على البقية من رقعة تازة   المعتمدة االستراتيجية 4الشكل 

 
 .AA, 1927 : المصدر

نهار، تشير األرقام  -ليل  شنالتي كانت ت  ،نتيجة لغارات الطيران العامة والشاملة والمركزة

وهي بنفس عدد الغارات   ،و دخلت في مفاوضاتأسرة أ  600استسلمت    07/192626/ 10إلى أنه في  

 
 استخلصناها من األحداث(.فالمقالة لم تشر إلى السنة ) 26
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أي أنه لم يستسلم ،  AA, 1927))طنا من المتفجرات على الساكنة(    90  مطرتأغارة طيران،    600)

 .  سوى من أصيب بنكبة

تاف    ،باي تقر  ،واشتركت مقاومة  حول  القوى  األرقام   . رتكل  يومي   ،تذكر  خالل  أنه 

طنا من  12الساكنة ب  تأمطرو ن بما فيها فرق الدعم،اتدخلت كل فرق الطير 13/07/1926 و 12

  . ل المدافع الرشاشةاستعماأيضا علما بأن بوسعها ، المتفجرات )لم تحدد أنواعها(

يوم انطالق الهجمة الشاملة لكل أنواع الفرق واألسلحة ببقية رقعة تازة    14/07/1926وكان  

لعب فيها   ،والتي انقسمت كل منها إلى عدة محاور لتغطية المجال(  ، )الثالث الجبهات الرئيسية أعاله

حيث   ،، خاصة لتمشيط مناطق الظلروف الجويةظرغم رداءة ال  ،كمدفعية ثقيلة  الطيران دورا حاسما

أمطرت الساكنة ف  .. وقد استعملت أساسا المدفعية الخفيفةخاصة ذات الرمية الخطية  ،ال تصلح المدفعية

المتفجرات(  34ب  )  غارة 271  خالل من  المقاتلين    .طنا  توطين  في  مشاكل  وجدوا  )حرب  لقد 

مراكز وتحصينات يسهل توطينها   التي تستعمل  ،الجيوش النظامية  عن حرب  ختلفت  وهي  .العصابات(

 (AA, 1927). واعتمدوا على التقديرات المستخلصة من السكن المجاور  )كما بالريف مثال(  من الجو

 وعلى االستخبارات والمخبرين المحليين المجندين لهذه المهمات.

الشرقية   الشمالية  المرتفعات  محاصرة  ف-لتيلميراتوتمت  قتل  المالزم يتسيرات  ها 

Holzappel   .بتيزي تمالاللت 
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 محطات مقاومة الجبهة الشمالية الغربية  أهم 5الشكل 

 
 DE FLEURIAN, 2017. : المصدر
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 الجبهة الجنوبية أهم محطات مقاومة  6الشكل 

 DE FLEURIAN, 2017. : المصدر

   ومسكدال معارك بويبالن مركز،في ال 2.6

.  Boichut  الجنرال )اللواء(، تحت رئاسة  Duffieux  للجنرال )اللواء(كانت القيادة العامة  

   : في مجموعات كالتيانطلقت  10/06/1926في و

 تجتمع بإيموزار،  Vernois الجنرال )اللواء(اللواء األول تحت  ✓

 في تيلميرات،   Freydenberg الجنرال )اللواء(لواء الهجوم تحت  ✓

)اللواء(تحت    3واللواء   ✓ من  Dosse  الجنرال  ينطلق  وتامجوت،  مغراوة  في  كان  الذي   ،

 بركين،  

 تسيوانت، لسد منافذ ملوية، ب، الذي كان Prioux المقدم ومفرزة ✓

 ، الذي كان بأهرمومو، لسد منافذ زلول. Cauvin المقدم ومفرزة ✓

الفرنسيو الجيش  مهمات  كانت من أصعب  بويبالن  اعتراف    ،سلسلة    VOINOTحسب 

حدهما من بركين أانطلق    ،للمهمة رصد رتلين من الجنود و  .محارب  3000فهو محصن بحوالي    ،نفسه

الهجوم   : وكلفت مجموعات أخرى بعمليات ثانوية والخر من إيموزار مرموشة ليلتقيا عند مسكدال،

 على بني زكوط وقبائل تانكرارامت. 

تكفلت بممر بركين في اتجاه مسكدال )حيث ظنوا أنهم سيستولون على    Calaisمجموعة  

بلقاسم  -حصلوا على استسالم سيدي محمد أو  ،12  يوموباستيالئها على مسكدال  الساكنة بقطعانها(.  

ونشبت معركة بدوار    ،الفرح الفرنسيين  آيتتايدة و  آيتوهاجم    الذي كان يقود مقاومة بركين.  ،أزروال

جرحى بالميدان    3قتلى و    6، لكنهم تركوا  24/05/1926كلم ش شـ تامجوت( يوم    11مسكارات )

ٍ(VOINOT, 1939 عند العياشي،   .)غ م 

حيث    ،1926سمينت في يناير    آيتوكانت هناك هجومات بالطيران الحربي على دواوير  

بويلول، عقابا لهم على هجوماتهم على    آيتمقبل و  آيتأيضا    م  ه    هذا  قتل كثيرون، وال نشك في أن

 بركين.  

 ، بومالل-في اتجاه أدرار ن  8/7/1926-7دوس من تامجوت ليلة    الجنرال )اللواء(انطلق  

مقاومة   كتيبتين من    ،الفرح  آيتحيث  أجانبقائدا  الواحدة  أ، وقرر  الرابعة  في  ليال  يستولي عليه  ن 
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تم االستيالء و  ،(27ولم يشعر السكان بقدومهم )رغم يقظتهم التي شهد بها األعداء  11/7صباحا من ليلة  

ن يتقدم لهضبة تنكرارامت. وكان عليهم عبور مضايق الواد البارد. أ   الجنرال )اللواء(  وارتأى.  عليه

الحافة  200منها مثال    ، المسالكوكانت خسائرهم جسيمة لصعوبة   بأحمالها في    وكلفهم  ،بغل تسقط 

  .28ساعة بالجوع والتعب 36 عبوره

الرتل   قيادة  كان  وبقية  )اللواء(تحت  عبر  تووجه  ،De Reyniès  الجنرال  دالل  باب  ه 

مفرزة    .تامتروشت تكفلت  الوقت  نفس  تانكرارامت  Lahureوفي  دوار   واستولى   .باالستيالء على 

)اللواء( المضايق في    Dosse  الجنرال  الوطيس بجبل   .07/192629/ 5على  ودارت معركة حامية 

Mansif  .وعبر المساعدون تحت قيادة    وأدرار بوماللDenis    سلسلة بويبالن وصوال عند موسى أو

 .  ((CELARIE, 1926 ;VOINOT, 1939  صالح

المقدم   ج  Priouxواستولى  )اللواء(تقدم  وأجو،    بلعلى  جبلي   الجنرال  على  واستولى 

Boulbib  المالزمين  كان من القتلى  و.  07/1926/ 8تانتاتارت في  -وتيزي ن وتانوتHolzappe 

  .Meunier  ٍ(VOINOT, 1939) و

لحسن في -فردمبرج السيطرة على قمة سيدي محمد أو   الجنرال )اللواء(واستطاعت مفرزة  

الشديدة. لكن في    آيتتوغلت في  و،  08/07/1926 المقاومة  تعرض   07/1926/ 12عشوش، رغم 

 ، 14/08/1926لنكسة أثناء محاولته إغالق طريق زلول. واستأنفت المواجهة في    Cauvinالمقدم  

 (. VOINOT, 1939)ٍ على باب دالل دون مقاومة Dosseفاستولت قوات 

التعليمات   )اللواء(أعطيت  فري  للجنرال  لمساندة  ليتقدم  يوم    گنبيرد دوس  فانطلق 

يومين من القتال اجوا  تواح  ،رت في اتجاه تاف    75و    65بطاريات    2كتيبات و    4بقيادة    15/07/1926

و زكوت  بني  من  المقاتلين  ملجأ  على  سيلتقي  وراين  آيتللقضاء  حيث  الغرب  نحو  دوس  وتابع   .

 .(CELARIE, 1926بعد يومين ) گبفريدنبر

رتل   أن  ورد  أرتال  Lahureوقد  أهم  تامجوت    (DMM  e3)أحد  من    لغزو المنطلق 

تعرضت " وسيدي علي بن خاتور  وخندق   لمائة خندقارت والسفح الشرقي "وغابة تاف  تانكرارامت  

وأرسلت برقية لطيران المراقبة   خاصة من جهة سيدي علي بن خاتور.  ،لكمائن  16/07/1926يوم  

 .(AA, 1927)أمطرت المقاومين بوابل من القنابل وفرقتهم  ،غاثةطائرة لإل 26فأرسلت 

من  Bataillons) عسكرية ) كتائب 7حيث التقت هناك  1926سنة  وكانت معركة مسكدال

واألخير من أدرج. وقد   أهرمومو ومن مغراوة ثم من بركين ومن أوالد علي ومن إيموزار مرموشة

تامغيلت وتالزمت.   القاتم االستيالء على  بلقاسمد عمرو )ئوكان  الغزاة، أخ مقدم زاوية سيدي  ( مع 

عن آخره، وفرت الساكنة للجبل )عن مزرد   وأحرقوا دوار تالزمت  ،تمت االشتباكات مع المقاومينو

 (. MANA, SD، (؟) أحمد، مجهول

 
 أطلقوا عليه التلغراف البلدي. وهم يجهلون الوسائل المستعملة لإلعالم والتواصل السريع. 27
 نفهم من السياق أنهم أتوهم من حيث لم يتوقعوا.  28
عقاب رأيناه   .عبد العزيز وأوالد الفرح فرض عليهم أداء غرامات الحرب  آيتومن الغريب أن بني زكوت و 29

الدواوير ب  ،أكبرعقاب  في كل الحاالت كان هناك  عند قبائل أخرى لكن يقل ذكره، و  الممتلكات وحرق  نهب 

 . المغروساتوالمنتوجات وقطع 
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فري قوات  بني زكوط  18/08/1926في  نبرج ودوس  د وهجمت  جبروا على  أالذين    ،على 

لكن بخسائر   ،1926/ 17/08رت وكل جبل بويبالن في  . وتم االستيالء على تاف  والصلح  "االستسالم"

 للفرنسيين. جسيمة

بالمدفعية إلى المضايق األولي لبويبالن. وتعرضت   (Vernois)  فيرنوادنبرج ويوتقدم فر

 الفرنسيين خسائر فادحة.  تكلف 1923/ 14/07ايدال في -جيوشه أيضا لنكسة بتيزي نو

الدامية والفاصلة التي فر فيها من فر    "موسى وصالح" و"بويبالن"  قمم جبال  لعلها معركة

اللذين التحقا بعمهما سيدي   ،الرحمن وشقيقه موالي الطيب  من المجاهدين، وكان من بينهم موالي عبد 

ألقي القبض على من تبقى من أفراد  و .بتافاللت  أو بالرج  اديگالملقب بالنأزروال  بلقاسم  -أومحمد  

أو محمد  سيدي  وأبناء  بوشعيب،وبلقاسم،   أسرة  موالي  أزمور  إلى  منهم  ثالثة  نفي  مكثوا   تم   حيث 

  بدل نفيه  إلى جرسيف  وهم موالي لحسن وموالي عبد هللا وسيدي محمد، كما نفي والدهم  ،سنوات 7

 .30صحفي(  ،األمين تغزا)أزروال  ولتقدمه في السن   ألسباب صحية  ،خارج المغرب

 :  خسائر قادة الجيش الفرنسي للجبهات الثالث في VOINOT العقيد  لخص

  Bardinو    Blaireوالمالزم    Mazancourtو    Pizil les Rochالقائد  

والمالزمين دوكر   De Goutteوالمالزم    Milvilleو    Jourdinو    Paris de la Bollardière و

 غبال. كما فقد القائد -أو  يدالأ ب Croisetوالمالزم  Merleبجبل مسارة والقائد  De Groumillon و

Croizet    بجبلGran    والمالزمينDe Persault du Plessis  .ولحسن بن عقا في طريق أوريرت 

 ، طلعة  1451  ،في المرحلة األخيرة لغزو بقعة تازة  ،ال بد من اإلشارة إلى أن الطيران أنجز

النيران  26  و  لالستطالع  277منها   الموتى   47  و  للمراقبة وتبادل  طلعة ألغراض صحية إلجالء 

  . AA, 1927)طنا من المتفجرات( )  162قصف بالقنابل )استهلكت    1101جريحا(،   89والمصابين )

وتسليم أسلحتهم الغربيين    وراين  آيتصلح مع    إقامةو   ،ختمت هذه المعارك بانتصار الغزاة

بدعم من الطيران الحربي  تم هذا  و  .( VOINOT, 1939)  1926  يوليوز" في  العفو-إيديل نعند "

ال الجاسوسية   ومگالكثيف وجيوش من  المقاومة كثرة  المحليين، كما فت في عضد  المساعدين  ومن 

 المحلية.  

  

 
 لم يذكر الكاتب ال التاريخ وال المكان بشكل محدد. 30
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 1926 " في يوليوزالعفو -إيديل نتسليم أسلحتهم عند "تم  الغربيين    وراين  آيتصلح مع    عند   3  الصورة

 
 . 2017بعلي الكبير  .بعدسة نبيل لحسن، جولة برفقة م ذ : المصدر

مقبل   آيتبويلول و  آيتبعد أن تم عزل    بويبالنتم اطباق جيوش الجبهات الثالث حول  هكذا  و

  .25/08/1926و  19ما بين وطلب الهدنة وأجبر المقاومون على وقف القتال  .عنها

قبيلة   بمقالة  آيتوسنخص  ألنها هامشية ومهمشة من الكل، وستكون دليال  الحقة،    بويلول 

 أن تاريخنا لم يكتب بعد. على قاطعا

استشهد   حتى  المعمر  يهنأ  أوال ولم  محند  الشهيد  البطل  ال-قائد  بوطيب  )وراين حمو  وراء ي 

وقتل بقنبلة في مغارته بعد رفضه ألية .  20/01/1927" في  تغاط-إيفري نسالحه التساعية( بكهف "

" كانت حاضرة، قبطانلزوجة "يحكى أنهم أخرجوه وزوجته وحجزوا على كل حليها وسلموه  مساومة.  

وحجزوا جثته عدة أيام تحت حراسة مشددة، وبعدها أخرجوها على حمار، وسلموها لعائلته لتدفنها 

عند   ،( VOINOT, 1939بدون شاهد على قبره، ولعلهم اختطفوا بنتا بكرا له، ولم يظهر لها أثر )

 (. )غ م( لخضر يوسف  ؛ العياشي، غ م

تم القضاء عليها في    ،الفي مضايق مسكد  كالتي كانت  لم تستسلم  لكن بقيت بعض الجيوب  

قتيلين وجريح  ،9/02/1927هجوم مفاجئ من طرف احتياطي إيموزار مرموشة في    احيث فقدت 

((VOINOT, 1939.  " خضاعهم بالقوة وسلب إ" والعازيينوجرت تمشيطات متعددة بحثا عن باقي

 مختلف الجيوب. أسلحتهم في 

 

 

 

 



 2022 دجنبر   32-31 العدد   المغرب . ش.م.ج  مجلة

   105 
 

 الخاتمة  

ذهب، وأن  ال يستحق أن يكتب بمداد    ،وخصوصا هذه المقاومة الشعبية  ،ال شك أن هذا التاريخ

لمنع طمسها ممن يطمحون إلى مسخ هوية الشعوب وتزييف تاريخها  تخلد شخصياته بمختلف الوسائل  

  االستعمارية والتي قد تتخفى في أزياء مبهرة. ااإليديولوجيوتبرير  العولمة بادعاءات

الذي بالغ في استثمار اللوحات الشاهدة في كتابة  ،  VOINOT  نموذج العقيد لن نحتاج إلى  

" تصنيفالتهدئةتاريخ  وحتى  ل  ها "  اإلسالميألالزمكاني  التاريخ  ألن  القبائل   ،حداث،  تاريخ  وحتى 

 غني بذلك.   ،األمازيغية

وا إلنقاذ أرشيف المنطقة للباحثين في التاريخ وفي إحياء التراث المحلي أن يهب  نوجه نداء  

النائية  المنطقة  بهذه  للموضوع  والمقاالت  األطروحات  من  وفير  عدد  وتخصيص  يحتضر،  الذي 

 . والتي سجلت لوحات باهرة من المجد للوطن والمهمشة

األ والشهري  ،الدقيقةالتاريخية  حداث  إن  اليومي  مستواها  من خالل    ،وفي  يمكن رصدها 

عبر باقي الوسائل. على مستوى الدوار والقبيلة يجب    ا، قبل استكمال البحث فيهلهاصرة  االصحافة المع

أصحابها )وما   توارىقبل أن يوإنقاذ األرشيف المحلي من التلف واالندثار  تغطية ما تبقى من الذاكرة  

الحدث التاريخي والتراثي، غالبا، ما يحتاج إلى دراسة   .آفات الزمان  يهاتأتي علأو    ،اللحود   خلفأقلهم(  

من مختلف زوايا الرؤى وبكل المقاييس. ومختلف األبحاث ال يمكن أن تعتبر إال كلبنات لبناء صرح 

، وهي تقديم  وهذه المقالة محاولة لسبر بعض هذه األبعاد   ؟ التاريخ، وكم يكفي من لبنة لبناء صرحه

 .  بويلول آيتألخرى خصصناها لقبيلة 

الذاكرة في حفظ هذه  الحديثة  الوسائل  استثمار  بد من  التصوير   : ال  الصوتية،    التسجيالت 

ممكنا، تصنيف ذلك  ، استغالل صور األقمار االصطناعية والخرائطية كلما كان  الفوتوغرافي والرقمنة

بالحديث  األ الصالح  سلفنا  فعل  كما  الرواية  وتصحيح  بالتوثيق  االعتناء  معطيات،  قواعد  في  حداث 

 نحاول جاهدين حسن استغالل هذه التقنيات. ونحن بدورنا  .وبالتوثيق العدلي 

هتمام أي اها  عيرنسلفنا كان يهتم بتدوين األحداث عبر وسائل مختلفة رغم قلتها، ونحن ال  

ناذرا بذلك  ،إال  تتكفل  الوسائل الرسمية أن  الزيادات والوفيات   ،وننتظر من  المدنية لتسجيل  كالحالة 

 والصحافة الخ. 

المتواضع   العمل  بعيدا عن مطامحنا،    اجزء  حققلعل هذا  يزال  كبير من مراميه، لكن ال 

 من الهمم ويفيق الكثيرين من غفلتهم.  المحدودية وسائلنا وتجربتنا في الموضوع. ولعله سيحرك كثير

 :  المراجع

مصطفى األوسط    1977  أنور  المتوسط  األطلس  في  الوطنية  والحركة  المسلحة  المقاومة 

قبائل  الشمالي و  آيت،  ومرموشة،  آيتيوسي  سنتي    سغروشن  بين  منشورات 1956-1911ما   ،

الجزء التحرير،  المقاومين وأعضاء جيش  لقدماء  السامية  الطبعة  2و    1  ناالمندوبية  أبي 1،  دار   ،

 .ص 242رقراق للطباعة والنشر الرباط، 

  :  ، "ترجمة 1955  -1905الوطنية المغربية   اليسار الفرنسي والحركة  ( غ م)   أوفيد )جورج(

   .1الجزء  ،يس، مراجعة عبد اللطيف المنوني، دار توبقال للنشرمحمد الشركي ومحمد بن
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بين االحتالل والمقاومة، "تازة اليوم   : 15الحلقة    : ، من تاريخ تازة2013بسكمار عبد اإلله  

تم تصفحه . ),https://www.maghress.com/tazatoday/24313  2013  –  03  -  04وغدا"  

 (.7/08/2022في 

إيموزار   ،المقاومة المسلحة والحركة الوطنية خالل فترة الحماية الفرنسية  2014حيدة فاطمة  

 ص. 89 ،كلية الداب سايس فاس  ،جازة في التاريخبحث لنيل اإل ،نموذجا مرموشة

م من خالل تقرير شاهد عيان    1907أحداث احتالل مدينة وجدة، سنة    2005دادي مارية  

، المقاومة المغربية عبر 8أجنبي، المعهد الملكي للثقافة األمازيغية، سلسلة الندوات والمناظرات رقم  

 .276-245، صص 1قاومات، ج التاريخ أو مغرب الم

شهادات عن المقاومة في عهد الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي،   2011الرايس محمد  

 ص.  566الريف، المطبعة دار النجاح الجديدة،  آيت-، منشورات تيفراز ن1 الطبعة

" ونواحيها من خالل وثائق تاريخية )منطقة  الزاوية اليعقوبية "ارشيدة  2007 شوقي اليعقوبي

 المغرب الشرقي(، مطبوعات الهالل وجدة.  

دراسات في تاريخ المغرب، الشركة المغربية للناشرين المتحدين، الرباط،   1986عياش ج.  

 ص.  350، )كتاب مترجم مرقوم(، 1986 1الطبعة 

 . )مسودة أولى من التحرير(  الستعمار الفرنسيل  وراين  آيتالعياشي العمراني )غ م( مقاومة  

ضد    وراين  آيتمعركة ب وهدلي. ملحمةٌ خالدةٌ في تاريخ مقاومة    2013العياشي العمراني  

الفرنسي،   http://www.ma-2013  /19/5  و   18  ييوم  الثانية  القافلة  برنامجاالستعمار 

press.com/?p=6479.  

تم تصفحه  )  http://wwww.facebook.com/greenjosephمابريس    – لخضر يوسف  

 .(7/08/2022في 

قائمة األجور والرتب العسكرية للقوات المسلحة المغربية موقع القوات المسلحة المغربية )؟(  

 (. 10/2022تصفحه في  )تمhttps://www.jadid-alwadifa.com ،الجديدة بالتفصيل

لحسن   تدخل    2014نبيل  أي  الممانعة ضد  آخر حصون  المحلية  المؤسسات  تكون  عندما 

بويلول وتابعيها )األطلس المتوسط الشمالي الشرقي( من   آيتحالة الطريقة التيجانية وزاوية    : أجنبي

 . 41-2صص  16 -15ى شمال المغرب العدد خالل األرشيف الخاص المحلي، مجلة منتد 

المتوسط الشمالي آخر حصون الممانعة ضد   2017نبيل لحسن وبعلي حنان   من األطلس 

العدد   المغرب  شمال  منتدى  مجلة  نموذجي،  مقاوم  )الفرحي(  علي  بعلي   ، 22  -21االستعمار، 

 . 41-1 صص

ل مع جاراتها خالل عالقات قبيلة بني بويلو  2021نبيل لحسن وجعفر محمد وجعفر عمر  

 30  - 29فترة ما قبل الحماية )األطلس المتوسط الشمالي الشرقي(، مجلة منتدى شمال المغرب العدد 

 .111-79و   78-25صص 

اللهو واللعب عند قبائل األطلس المتوسط الشمالي مصقولة بالمبادئ    -أ  2018نبيل وآخرون  

 .  37-1، صص 2018، 24-23اإلسالمية، مجلة ج.م.ش. المغرب، العدد 

ب األلعاب األولمبية باألطلس المتوسط الشمالي كاستراتيجية للجهاد    2018نبيل وآخرون  

 .  80-38، صص 2018، 24-23وكتراث ثقافي يلزم حفظه، مجلة ج.م.ش. المغرب، العدد 

https://www.maghress.com/tazatoday/24313
http://www.ma-press.com/?p=6479
http://www.ma-press.com/?p=6479
http://wwww.facebook.com/greenjoseph
https://www.jadid-alwadifa.com(تم
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وآخرون   المتوسط    2019نبيل  باألطلس  حربية  كاستراتيجية  تعتمدان  والقنص  الرماية  أ 

، 2019،  26-25الشمالي وبخلفية إسالمية في إطار الزاوية الناصرية، مجلة ج.م.ش. المغرب، العدد  

 . 51-3صص 

ب التوثيق العدلي وتجذر اإلسالم عند ساكنة األطلس المتوسط الشمالي،   2019نبيل وآخرون  

 .  90-52، صص 2019، 26-25مجلة ج.م.ش. المغرب، العدد 

بعض الخصوصيات والنتائج التي حققتها مقاومة قبائل قلعية للتوغل    2005يشوتي رشيد  

االسباني بالريف الشرقي في بداية القرن العشرين، المعهد الملكي للثقافة األمازيغية الرباط، سلسلة  

رقم   والمناظرات  المقاومة  8الندوات  ج  ،  المقاومات،  مغرب  أو  التاريخ  عبر  ،  1المغربية 

 .198-177 صص

العسكر  1961جماعي   المتحدة    ي،المعجم  العربية  عربي(    1القسم  الجمهورية  )فرنسي 

 .  Pdfص  661
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 :  الفهرسة

المقاومة الشعبية المسلحة ضد توغل االستعمار الفرنسي باألطلس المتوسط 
 64 _____________________________________________ الشمالي 

 67 _____________________________________________ المقدمة 

 68 ___________________________________________ المنهاج  1

 72 ________________ اإلسبانية-الظروف التي أدت إلى الحماية الفرنسية 2

 72 ____________________________ الظروف المحلية لما قبل الحماية  1.2

 73 ____________________________ الظروف العامة للحماية الفرنسية  2.2

 74 ____________ آيت جليداسن تتصدى للغزو االستعماري بالجبهة الشرقية 3

 77 _____ من الشمال، غزو مضيق تازة االستراتيجي لربط غرب المغرب بشرقه 1.3

 79 _______________ من الجهة الشمالية الشرقية، معارك بوراشد وزبزيت 2.3

 81 _________________________________ معارك ميسمنتال وبركين 3.3

 83 ____________________________________ مناقشة واستنتاجات  4.3

 86 ________________________________ الغزو من الجبهة الشمالية 4

 86 _________________ إخضاع قبائل آيت وراين الغربية قبيلة بني بوزرت  1.4

 87 ____________________________________ مناقشة واستنتاجات  2.4

 88 ___________________ الغزو من الجبهتين الغربية والجنوبية الغربية 5

 88 ________ الجبهة الغربية، غزو قبائل مرموشة آيت سغروشن وآيت يوسي 1.5

 93 __________________________________ الجبهة الجنوبية الغربية  2.5

 97 _______________________________ القضاء على بقية بقعة تازة 6

 97 _____ 1926: قرار واستراتيجية القضاء على بقية بقعة تازة  بكل الجبهات 1.6

 101 _________________________ ومسكدال في المركز، معارك بويبالن 2.6

 105 ____________________________________________ الخاتمة 

 

 


