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 بحث 

 ضد توغل االستعمار الفرنسي  جليداسن( بويلول )آيت المقاومة الشعبية المسلحة لقبيلة آيت

La résistance armée populaire de la tribu d’Ait Bou Illoul (Ait Jlidassen) 

contre l’incursion du colonialisme français 

The popular armed resistance of the tribe of Ait Bou Illoul (Ait Jlidassen) 

against the incursion of French colonialism 

 نبيل لحسن وجعفر محمد وجعفر عمر 

NABIL Lahcen, JAAFAR Mohammed et JAAFAR Omar 

 :  الملخص

للغزو الفرنسي، ألنه تم   (جليداسن )آيت مقالة منفصلة لمقاومة قبيلة آيت بويلول خصصنا

المقاومة، ولمحدودية   هذه  كتب حول  ميدانية لألحداث  إتجاهلها من طرف كل من  لتغطية  مكانياتنا 

المحلية في كل قبائل األطلس المتوسط الشمالي. والمقالة السابقة تضعها في إطارها الشمولي وتغطي 

الموضو تطلب  القبلي.  ترابها  خارج  مقاومتها  أحداث  من  المحلي  كثيرا  األرشيف  بين  المزاوجة  ع 

المهدد   التراث  حفظ  في  المساهمة  إلى  ونهدف  النزاع.  في  معادي  كطرف  الفرنسية  والمصادر 

 ، ومحاولة تأسيس أسس صلبة للتأريخ الشعبي المحلي. رهان يصعب كسبه لندرة المسنين  ،باالنقراض 

ألرشيف المحلي المكتوب. ونهدف )عمرا يتجاوز قرنا( وصعوبة الولوج إلى ما تبقى من ا شهود عيان 

 ن على الهوامش.  يأيضا إلى عدالة بين القبائل أمام التاريخ وتجاوز الغبن والتهميش الممارس

المهمشة، وقد أنصفتها مقالتين   بويلول لمقاومة قبيلة آيت أكيد أن هذه المقالة سترد االعتبار

بها تراث شمال األطلس  مما توصلنا إليه من الكتابات الفرنسية. ألفنا اآلن االكتشافات التي يبهرنا  ،فقط

ماضية من أبحاثنا حول المنطقة.  وفي كل المجاالت، والتي عبرنا على بعضها في حلقات المتوسط 

مدت بمفردها الكل، وأنها ص ومن مظاهر هذه المنجزات أن القبيلة استمرت في نضالها بعد استسالم

الحرب العالمية األولى، ولم تندحر   ساحة ثالثة أيام أمام جيوش أكبر عددا ومدججة بالسالح وقادمة من  

الحربية ذخيرتها  نضوب  مع  الخسائرإال  وبأقل  المحلي و  ! ،  المستوى  أن  على  برهان  أيضا  هذا 

وقد يكون أكثر فعالية منه على مستوى إدارة المعارك   ،والهامشي ال يقل أهمية على المستوى الوطني

 المسلحة. 

الدينية   هويته  لحفظ  مغربي  كل  في  متجذرة  المقاومة  أن  للشك  مجاال  يضع  ال  بما  وثبت 

 " الخ.  التهدئة" و"السيبة"مثل مع المفاهيم االستعمارية المتداولة  ىوالوطنية والقبلية، ما يتناف

 : الكلمات المفتاحية

األطلس   واراين،  آيت  جليداسن،  آيت  بويلول،  أيت  قبيلة  االستعمار،  الشعبية،  المقاومة 

 ، حفظ ومعالجة التراث، التأريخ الشعبي المحلي.1927-1900المتوسط الشمالي، الفترة 
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Résumé : 
Nous avons consacré un article séparé à la résistance de la tribu 

d’Ait Bou Illoul  (Ait Jlidassen) à l’invasion française, résistance omise par la 

majorité des écrits récoltés, et insuffisance de moyens d’investigations couvrant les 

faits dans la région. L’article précédent la replace dans son contexte général et couvre 

de nombreux événements de sa résistance en dehors de son territoire tribal. Il a été 

nécessaire de combiner entre l’archive locale et les sources françaises, en tant que 

partie antagoniste au conflit. Notre but est de contribuer à la préservation du 

patrimoine local, menacé de disparition, et d'essayer d'établir des bases solides pour 

l’histoire populaire locale. Enjeu difficile à réussir, en raison de la rareté des témoins 

oculaires âgés (plus d’un siècle), et de la difficulté d’accéder aux archives privées 

locales. Nous visons également l’égalité des tribus face à l’histoire, et à éradiquer 

l'injustice et la marginalisation appliquées aux marges. 

Certes, cet article restituera la considération à la résistance de la tribu 

marginalisée des Ait Bou Illoul, et seuls deux articles lui ont rendu justice de ce que 

nous ont appris les écrits militaires français. Nous connaissons désormais les 

découvertes qui nous éblouissent avec le patrimoine du Nord Moyen Atlas dans tous 

les domaines, dont nous avons croisées certaines dans les précédents épisodes de nos 

recherches sur la région. Parmi les manifestations de ces réalisations, il y a le fait 

que la tribu a poursuivi sa lutte après la reddition de tous, et qu'elle a résisté seule 

pendant trois jours devant des armées plus importantes et lourdement armées venant 

du champ de la Première Guerre mondiale, et n'a été vaincue qu'avec l'épuisement 

de ses munitions de guerre. C'est aussi la preuve que le niveau local et "marginal" 

n'est pas moins important que le niveau national, et peut être plus efficace que le 

niveau de gestion des combats armés réguliers. Non seulement, la tribu est seule, 

mais en surplus, elle est victime aussi de la conspiration des tribus voisines, engagées 

par les conquérants. 

Il a été prouvé, hors de tout doute, que la résistance est enracinée en chaque 

marocain, pour préserver son identité religieuse, nationale et tribale, ce qui est 

incompatible avec les slogans colonialistes de "siba", "pacification", etc. 

Mots clés : 
Résistance populaire, Colonialisme, Tribu Ait Bou Illoul, Ait Jlidassen, 

Ait Warain, Moyen Atlas septentrional, Période 1900-1927, Sauvegarde du 

patrimoine local, histoire populaire locale. 
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Summary : 
We have devoted a separate article to the resistance of the tribe of Ait Bou 

Illoul (Ait Jlidassen) to the French invasion, a resistance omitted by the majority of 

the writings collected, and insufficient means of investigation covering the facts in 

the region. The previous article places it in its general context and covers many 

events of its resistance outside its tribal territory. It was necessary to combine local 

archives and French sources, as an antagonistic party to the conflict. Our goal is to 

contribute to the preservation of the local heritage, threatened by disappearance, and 

to try to establish a solid foundation for local popular history. This is a difficult 

challenge to meet because of the scarcity of elderly eyewitnesses (over a century 

old), and the difficulty of accessing local private archives. We also aim to bring 

justice to the tribes in the face of history, and to overcome the injustice and 

marginalization practiced at the periphery. 

Certainly, this article will restore consideration to the resistance of the 

marginalized tribe of Ait Bou Illoul, and only two articles have done it justice from 

what we have learned from French military writings. We now know the discoveries 

that amaze us with the heritage of the Northern Middle Atlas in all fields, some of 

which we have come across in previous episodes of our research on the region. 

Among the manifestations of these achievements, there is the fact that the tribe 

continued its struggle after the surrender of all, and that it resisted alone for three 

days in front of larger and heavily armed armies coming from the field of the First 

World War, and was defeated only with the exhaustion of its ammunition of war. It 

is also proof that the local and marginal level is no less important than the national 

one, and can be more effective than the armed combat management level. Not only 

is the tribe alone, but in addition, is also a victim of the conspiracy of neighboring 

tribes, engaged by the conquerors. 

It has been proven beyond doubt that resistance is rooted in each Moroccan 

to preserve its religious, national and tribal identity, which is incompatible with the 

colonialist slogans of "siba", "pacification", etc. 

Key words : 
Popular resistance, Colonialism, Ait Bou Illoul tribe, Ait Jlidassen, 

Ait Warain, Northern Middle Atlas, Period 1900-1927, Safeguarding local heritage, 

Local popular history. 
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Liste de sigles et abréviations      الئحة المختزالت  

 غير منشور غ م 

 المرحوم م 

 رواية شفوية ر ش 

 الحاج ج
L’ARMEE D’AFRIQUE AA 

Régiments de Tirailleurs au Maroc RTM 

Radiotélégraphie TSFE 

Viven-Bessières V.B. 

 المقدمة  

(،  )آيت جليداسن أو آيت واراين الشرقيةمقالة منفصلة لمقاومة قبيلة آيت بويلول    خصصنا

ولمحدودية   المقاومة،  هذه  حول  كتب  من  كل  طرف  من  تجاهلها  تم  ميدانية  إألنه  لتغطية  مكانياتنا 

الشعبية لألحداث المحلية في كل آيت واراين. والحق نقول، أننا في األول برمجنا مقالة واحدة للمقاومة  

لجمعها غزيرة، وأن    أن المعطيات التي توصلنا  ،الحقا  ،، لكن تبين لنا1927-1907المسلحة األولى  

لمحدودية اإلمكانيات وحصارنا تحت الحجر الصحي   ،العمل الميداني لم يتوفر إال في قبيلة آيت بويلول

)نبيل  لي علي الفرحي  ، وكنا نطمح إلى توسيع الدائرة أكثر )نذكر عملنا حول المقاوم بع  19لوباء كوفيد  

 عناصرها تمت معالجها في المقالة العامة. ن معظم وسنختزل هذه المقدمة أل(. 2016 .وبعلي ح

 المنهاج  1

لقد سبق أن تناولنا العمل الميداني حول التراث، لكن يتعين علينا التذكير بتمفصالته، ثم تمييز  

 كل حلقة بما يناسبها. 

حاولنا جمع الشهادات الشفوية من كل من أنسنا فيه القدرة والكفاءة ووضوح الرؤيا من مسني  

(. وسجلناها بمختلف آليات التسجيل مع تطور التقنيات )من مسجالت أشرطة أصبحوا قلة وقد )  قبيلةال

 ، إلى اآلليات االلكترونية إلى الهواتف الخلوية(. cassette)التسجيل )

تقني كانت  إن  تخلو من سلبيات  ةلكن  أنها ال  إال  الوقت،  الدقة وربح  توفر  منها    : التسجيل 

  صعوبة التفريغ، وأحيانا سوء التسجيل لضعف صوت الراوي الخ.

ختيار شمولية التراث )ويصعب معها  امرتبطة أوال بوهي    ،وهناك محدودية العمل الميداني

شموليته   في  حتى  التراث  وموضوع  متخصصة،  مواضيع  في  مجال الدقة  معالجة  ويتطلب  شاسع 

تتطلب عينة من   المقاومة  إلى أن  باإلضافة  المتوسط،  أو    مسنينمناسب، كشمال األطلس  عاصروا 

يصعب ربحه. لكن كما   ابها(. وكل هذا يجعل مبادرتنا رهانجيد  ساهموا في األحداث وعلى اطالع  

 ".ما ال يدرك كله ال يترك جلهيقول الفقهاء "

" )لكيال نقطع على الراوي خط سير  التداعي الحريار استجواب "تخاوكان هناك مشكل في  

كثير من األحداث التي يظهر فيها لبس، من قلة   ته حولروايته وتسلسلها )وكان على حساب مراجع

نحتاج إلى عدة حلقات تسجيل إلنهاء المهمة مع كنا  الدقة أو تشابه أحداث أو أسماء الخ.(. وعموما  
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يصعب تحديد ما تم الحديث   وبعدهاستجوب واحد، وقد ال تتاح الفرصة إال بعد شهور أو سنوات،  م

 لتفادي المبالغات والغلو. ورغبنا فيه عنه سابقا. بهذا يكون هناك كثير من التكرار، وهو أمر حبذناه 

ولقد لخص عياش المشاكل التي تعترض دارس الوثائق وكيف فضل المؤرخون اجترار ما 

 (.1986كتب، عن المغامرة في غابة عذراء من الوثائق )عياش ج.، 

لألسف تأخر جردنا لهذه األحداث، فلو سمحت لنا الظروف في الثمانينيات أو التسعينيات  

كانوا ما   ،األحداث  صرواالذين عامن    شهود عيان أو  لكان العمل أعمق، ألن عشرات من المسنين

 ممكن انقاد كثير من وثائق األرشيف المحلي. زالوا على قيد الحياة. وكان من ال

كون التسجيالت غالبا ما تكون طويلة نسبيا، وتشمل   ،التي اعترضتناالتقنية،  ومن المشاكل  

غها في نصوص في الوقت المناسب، ي مختلف المواضيع، ولكثرتها وتنوع مواضيعها لم يكن ممكنا تفر

وأثناء التفريغ، إن ظهر لبس في فكرة، قد ال يمكن الرجوع للراوي للتصحيح والتدقيق، بعد أن يكون  

معالجة فرز األفكار ونا التفريغ في قاعدة معطيات إكسيل لتسهيل عملية  قد رحل إلى دار البقاء. وقد آثر

 نص.ال

كنا أشرنا في المقالة العامة إلى أن المصادر والمراجع قد ال تعطي لكل ذي حق حقه في  

المقاومة، كما يقع في أي موضوع. والقبائل آيت بويلول وآيت مقبل وآيت سمينت كانت من التي بخست 

 حقها. 

ر على كون مساهمة آيت بويلول وآيت مقبل وآيت سمينت في المقاومة الشعبية وهنا نسط

عند وصول قوات االحتالل لجرسيف، خاصة في    ، 1911المسلحة ضد الغزاة الفرنسيين كانت منذ  

)بجوار جرسيف(. لألسف لم نصل إلى تدوين مفصل للمساهمين، لكننا قدمنا كيف    رك مراضةامع

األحداث  أهم  في  تناغم  في  وكانوا  اجليداسن  آيت  وفدرالية  واراين  آيت  كونفدراليات  هناك  كانت 

الهجومات  . بل وجدنا مرموشة تساهم في هذه  15الجهوية، حتى قبل الغزو الفرنسي وحتى ما قبل القرن  

(  أزغارمن مراعيها السهلية )  تقصيأتي  لا  ، وآيت سمينتآيت بويلول وآيت مقبل  قبائل  وأحرى  األولى،  

 في كل معارك المقاومة بالمنطقة. ، ابكل قواه ،تساهم اتافرطة والفحامة. وليس هناك شك في أنهب

وقد دونا شهادة لمسن مقبلي يروي استشهاد الشيخ علي )لعله شيخ الرماة( أحد أبطال القبيلة  

 (.2022سنة، ر ش مايو  94المقدم علي بمعارك أغزديس )بجوار بوراشد( )

فقد استطعنا الحصول، من مكتبة ألمانية، على مقالة بقلم    ،وحتى بالنسبة لشهادات المستعمر

، معركة آيت بويلولجزءا من  الذي خاض   ،P. RONDOT المالزم األول  القائد العسكري الفرنسي

. وسنركز   (RONDOT, 1927))حسب ما توصلنا إليه من الكتابات(  غيره والتي لم يتحدث عنها  

ولكونها تخص    ،عليها لكون كاتبها شاهد عيان، وألسلوبها الدقيق في المعالجة واستخالص الدروس

،  الجبهة الجنوبية  بالنسبة لمعركة آيت بويلولو.  المنطقة التي ركزنا حولها بحثنا )لمحدودية امكانياتنا(

 .  اودقته األهميته (RONDOT, 1927)المالزم األول روندو  سنعتمد مقالة

" مقالة  اعتمدنا  اإلفريقيوقد  الجبهة   (AA, 1927)  "الجيش  معركة  أحداث  أهم  لتغطية 

وقد مثلت لنا، في خريطة دقيقة، مختلف الجبهات والمسؤولين عنها،   الشرقية إلخضاع آيت بويلول. 

ولم يكن ممكنا فهمها بدون هذه الخريطة. بالطبع مقاربة األحداث لم تكن من الزاوية التي تناول بها  

الجبهة الجوية )أي الطيران(، والتي كانت حاسمة في  روندو الجبهة الجنوبية الغربية، ولكنها تناولت  

مر الكرام، رغم    (VOINOT 1939)فوانو  العقيد  كثير من الحاالت الحرجة. هذه األحداث مر عليها  

 . لفترة التهدئة بالمغرب تغطيته الشاملة
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  آيت بويلول وغزو فرنسا للمنطقة 2

   للجهادلجوء القبائل للجبل فرارا من االستعمار وطلبا   1.2

إليها، من طاطا   قبائل المنطقة، في المقاالت المشار  التي تجمع  تناولنا كثيرا من العالقات 

ومختلف األحالف والمعاهدات، حول المراعي والدفاع المشترك الخ. وكل هذا جعل من هذه القبائل  

تهديد االستعمار.   أمام  إلى  يدا واحدة، خاصة  لجأ كثيرون  التكافل والتعاون  بعد ولهذا  بويلول،  آيت 

  اكتساح الغزاة أراضيهم.

فارين   ،بويلول  يتمع دخول فرنسا من شرق المغرب هرب كثيرون من القبائل آل  ،وفعال

آيت روجو  : الغزاةمن   بورايس  آيت  ايمعلويينن  بونصر  أحمد   ،آيت  بن  موحى  واستقر    ،آيت سي 

الصديق  -علي أو-من سكن عند آيت محمد أو  . وكان من آيت بونصر2بفرشوط بجمالهم   1ايمقاميين 

. 3موح-قبلهم بونصري اسمه محمد أوعندها  . وكان  بنزرياح(-)آيت سعيد أو  ويامنة أولت عبد الواحد

أو محمد  الحاج  محمد  بنت  )رقية  هللا  سبيل  في  يأوونهم  السكان  تيمحضيت-كان    ،حدو 

وبرفقتهم  2010 مارس ش ر الدرقاويين  أيضا من  هناك  أو  ويمعال(. وكان  الحاج محمد  -)رواية 

 (. 2008ش بوفكران غشت  يمون( )م ج. جعفر أحمد، رم

 كانت غارات الطائرات الحربية بالمنطقة وحشية وكثيفة  2.2

)نبيل  ببويبالن  الفسفورية  القنابل  استعملت  كيف  شهادات،  خالل  من  كشفنا،  أن  سبق  لقد 

أبدى 2016 ح.، وبعلي لما  بويلول  وآيت  مقبل  وآيت  وجيرانها  سمينت  آيت  أيضا  طالت  ولقد   .)

 هم من بسالة، خاصة بعد استسالم مركز بركين وزاوية سيدي بلقاسم أزروال. ومقاوم

القنابل كانت  معظم  ولحسن الحظ أن    .سقطت دور جراء قصفها بالطائرات  وفي آيت بويلول 

. 5أحمد-أو  محمد -أو  . قذيفة واحدة انفجرت قرب دار آيت أحمد4ر الدوارين بدون أن تنفج  تسقط بجانب

هرعت   6قدور-فاطمة علي أو  ،في عمروسووبقيت أخرى كبيرة لم تنفجر قرب دار آيت بن حدو.  

  :  سقطت قنابلوفأصابتها شظية من قذيفة وماتت.    ،إلى بنتها خوفا من الطائرات المغيرة على الدوار

تمالحت )يعقوب امحمد ب  ووجدوا قذيفةيلغمان،  إغزر  أب  أخرىحدو، و -أو  بإزاء دار آيت محمد قذيفة  

السيد لحسن  دار مفناء    في  ،خالل بعض اإلصالحات  ،، وهناك أخرى لم تنفجر، اكتشفت (2009 ش ر

الساكنة، خاصة . وهي من الحجم الكبير، وخطيرة على  7حاليا(  هناكعبد السالم )وال زالت مدفونة  -أو

وثقبت كل أسقفها واستقرت   8وأن الكثير ال يعلمون بوجودها. وقد سقطت قذيفة صغيرة بدار الحارك

 
 صحفي(. ،وجدة )أزروال األمين تغزا" مكان للتعبد قرب مدينة العيون، نواحي المقامايمقاميين مشتقة من " 1
 وقد فرت ناقة التحقت بهم في تالت ايغريان )إيبير(، فذبحوها وأكلوها. 2
ب 3 "نوكانت  عن  بحثا  القرقرة  يجوب  أبوها  وكان  الراوية.  رفيقة  الكلخته  )كبال  ألكله   (البوبال" 

(Bourgeons de férule) . 
 الدوارين بالقرآن.ال نشك في أن فقهاء القبيلة قد حصنوا  4
 بجوار دار آيت عبد النبي.  5
 ساسول. -قدور أو-أو محمد-أم السيد لحسن أو 6
 أنه كنز مدفون. ،أول األمر ،كانت كارثة ستحصل، ألن الذين اكتشفوه ظنوا 7
 الصديق.-التي سكنها بعده آيت لحسن أو 8
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، أثناء حفر قبر غرب ضريح سيدي امحمد، 2020في القاع بدون أن تنفجر )رواة متعددون(. وخالل  

كثيرة من القنابل لم تكتشف  تم اكتشاف بقايا قذيفة صغيرة أخرى لم تنفجر. وال نشك في أن هناك بقايا

 بعد، وهي ألغام موقوتة. 

أثناء الغارات، مع بزوغ الطائرات فوق بويبالن، يتم اإلنذار فيفر الناس إلى المخابئ، ككهف  

 ببوموسي. 

الهوامش.   اخضاع  بعد  تدريجا  القبائل  هذه  على  الخناق  تضيق  المستعمر  جيوش  كانت 

 اراتها من آيت جليداسن. جاء دور قبيلة آيت بويلول وج 1925 وفي

 حصار آيت بويلويل  3.2

بالسافلة، والفرنسيون   لجرسيف وقبائل آيت جليداسن هم  منذ وصول محاصرة من مراعيها 

باالستسالم يتظاهر  أو  يِعد  من  هناك  كان  أنه  الفرنسيون  اعترف  وقد  من   ،يساومونهم.  يمنع  لكيال 

المراعي. ففترة عقد ونصف كانت كفيلة لتجعلهم يستسلمون أمام الحرب االقتصادية والتجويع )وهم 

  إال تحت رخص مشروطة(. ،ممنوعون من كل تنقل

القبائل الفرنسيون مع تقدم جبهات الغزو. و  ،وأخذ هذا الحصار يخنق شيئا فشيئا هذه  كان 

مستعينين بمرافقين من المنطقة المستسلمة، ويقطعون الطريق على   ،يجرون الحمالت االستطالعية

 المارة وينهبون. 

كان و  البويلولي،  9أحمد العياشي -محمد أو-السيد أحمد أو  قدم، حيث  بالقبيلة  حادث مؤلم  سجلو

السيد محمد   ايعقوب، ومعهم-بلقاسم أو-السيد محمد أوالفقيه  برفقة    ،10بمسجد بإيغزران  ا مالزمفقيها  

أو-أو ألميس-امحمد  برطالية من  الكريم، مع  للدوار  ،عبد  قافلين  أو كانوا  لسيف  ولما وصلوا  دمام  -. 

كانوا يتوهمون أصوات أشخاص   .ليهمفصعدوا إ  ،سمعوا أصواتا في العالية، وظنوا أنها آليت بويلول

معروفين، فلما وصلوا إليهم وجدوا فرنسيين مع آيت السمح. عرفت البرطالية أحدهم فنادت عليه، ولم 

لن تهربوا وتتركوني "عبد الكريم يفر مع رفيقيه، تقبضت به وقالت له  - أو  امحمد-تترك السيد محمد أو
أطلقا ن من آيت السمح وان ففرا، وتبعهما شخصاللسجن. أما اآلخر  اوكان قليل الصحة، فأخذ   "،منفردة

، العياشي محمد   ،عبد الكريم-امحمد أو-هما )عن السيد محمد أو ي، ورجعا محملين بثيابعليهما الرصاص

 (.2019ر ش 

أ بالخبر،  أحد  يعلم  في  هلهما  لم  يظنونهما  المسجدين  في مسجديهما، وأصحاب  يحسبونهما 

المسجدين يسألون  هل  زار مرموشة. فلما استقر األمر، أرسل أوا كانا بالسجن بايممهاوصاحب  دوارهما،

واستغرق شهرا كامال. في أحد األيام أخبر أحدهم أبا الراوي بأن هناك   ،عن تأخر فقيهيهما، فبدأ البحث

، فزاروه ولم يتعرفوا على الجثة ورجعوا. ثم أتاهم 11ني، رمي في شجر شوكيميت في المكان الفال

حمو قسو البورايسي )وكان صديق عائلة الراوي( فأخبرهم بأن هناك ميتين في تانجمارت. فأخذوا  

البغلة ورافقهم، وساروا مع قمة تحرشاوت حتى رأوا تجمع الطيور الكاسرة. فلما وصلوا وجدوا السيد 

 ( غروسنيإسوى جلدات )  اراعيه من جذرها، ولم يبق من ثيابهمذ قاسم وقد نزعت إحدى  بل-محمد أو

 
 بنزرياح. -زوج الزهرة ميمون أو 9

 " ليبيعه لها، فلم يبع، فرده ليرجعه لها.أحاشرداء " هأخواته( قد أعطتكانت فاطمة )إحدى  10
 (.Berberis hispanca"ايرغيس" ) 11
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" كان يربيها. وكانت  تمزورت من شكل أسنانه ومن جدوة شعرية "  الروية  نها. ميزوا عمينتعال  اكان

 . 12" تيشبرينمنهما شحوم مذابة. فجمعوا تلك البقايا في لبسات " تدفقت معظم لحمه قد أكلت، وقد 

-عمر أو- أو  ، مع سيدي سعيد 13العياشي -أو  التحق بهم سي محمد   ،بإيش اينورارن  ووهم مار

أية "   : ، فأخذ األول يبصق ويثفل ويلطف، قال له رفيقهجثتينال  من  حدو، فحملت إليهما الريح رائحة
إن من نحملهم   ،العياشي-ود أيا سيدي محم"  : إحدى أخوات أحد القتيلين. أجابته  "فضيحة ألحقت بنا

". فلما وقفت لتصلي، دعت أن يبتليه هللا بهذه الرائحة هنا من خيرة رجال القبيلة، ولك أن تقول ما شئت 

فكان الناس ال يستطيعون   ،(14الزينت أصيب بمرض في فخذه )  فترة قصيرةفي دنياه قبل أخراه. وبعد  

 ، أحمد -أومحمد    أولتمن قوة تلك الرائحة الكريهة، ومات من مرضه )فاطمة    ،المرور بزنقة داره

 (. 2019 ر ش ،، م العياشي محمد 1973، ش ر )أخت أحد القتيلين(

آيت  وباقي بناء تحصينات بإيش إينورار لحصار آيت بويلول وفصلهم عن آيت المنصور  4.2
 الغربية  واراين

بحيث بنيت تحصينات، أوالها على   ،اشتد الخناق على الرقعة الباقية من بقعة تازة  1925وانطالقا من  

القبيلة بتيش    : حدود  إينورار  حصن  أو  عزلل)الناضور(،  وت  سيف  حوض  لوط  -حوض    آيت عن 

دام الحصار أكثر من شهرين وعزل آيت بويلول وآيت مقبل عن مقاومي بويبالن   ،منصورال . وقد 

 (.1والصورة  1 وثيقة)ال (2018)يعقوب امحمد ر ش 

  

 
اللحم   12 الوقت وبعض أخواتهما ال يستطعن أكل  بالصمم، ألنها كانت وومنذ ذلك  الشحم، وأصيبت إحداهن 

 تتوسد الثوب الذي حملت فيه عظام أخيها.
 آيت العياشي.-العياشي ن-جد سي محمد أو 13
 لعله مرض السرطان.  14
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 ، لوط-حركة للمقاومة بحوضي سيف أوكل  رصد  لتحصينات الغزاة على تيش وت إينورار،    1الصورة  

 .سيف آيت المنصور على اليسارجزء من على اليمين و

 
 .2022صيف   ،بعدسة نبيل وأوراغ : المصدر

 تسافت المؤدية لملوية. -ويظهر في الخلفية دوار آيت بويلول، وتيزي ن

   مناقشة واستنتاجات 5.2

لكل   أزغار، حين استولت فرنسا على تافرطة والفحامة مراعي  1910القبيلة محاصرة منذ   ✓

 ، ومنع عليهم التنقل بقطعانهم إال برخص من السلطة تحت أوامر المعمر. قبائل آيت جليداسن

والتجويع   ✓ الحصار  أنواع  لكل  صمدت  القبيلة  هذه  أن  فتثبت  إينورار  إيش  تحصينات  أما 

المفروضة عليها طيلة عقد ونصف من الزمان، ومع ذلك لم يكن من السهل اقتحامها، فكان 

لم تفعل. ودارت ومع ذلك  ثر من شهرين لعلها تستسلم،  ال بد من خنقها نهائيا بحصار دام أك

 كما فصلها الكولونيل راندو )كما سنرى أسفله(.  ،بين الطرفين معارك مريرة

ال أحد ممن عايش األحداث يمكن أن ينكر مساهمة القبيلة في هذا الغزو، الذي هدد كيانها  ✓

البداية. لكن هناك مقاومة معلنة وتم اشهارها وأخرى مخ فية، أساسا ألن أصحابها ال منذ 

 يهمهم سوى الجهاد في سبيل هللا، والدفاع عن وطنهم وممتلكاتهم وحرياتهم.  
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  ي فرنسالغزو  لل ومقاومتها 1926سنة وضع قبيلة آيت بويلول  3

 1926وضع قبيلة آيت بويلول سنة  1.3

اقترب حص القبيلةاعندما  لحسن  ،ر  السيد  أو-أو  كان  بأغيل  -بلقاسم  بإيميلنعلي    ،ايمزيلن 

 "باب منازلنالأتتنا الشهادة    ،الحمد هلل"  مرددا  ،مبتهجا فرحا  "الرباعية"وكان يرمي في السماء سالحه  

زهرة  حفيدته) فاهلل  محمد   ، الرجا  أولت  رقية  السيدة  عن  ش.  الخالق  -أو  علي-أو  ر.  عبد 

(02/09/2022 .) 

أنهم الراوية  تحكي    .كة فرنسا لالستيالء على الدوار، أتوا بآيت روجو من بين القبائلفي حر  

كانوا رحال ببوحمام، لما رأوا هجوم الفرنسيين، قال بعضهم نستسلم وقد استسلم الكل، وبذلك سنحمي  

جميعا فبكوا  وأهلينا،  وأموالنا  أو  دماءنا  محمد  الحاج  محمد  بنت    ، تيمحضيت  ،حدو-)رقية 

 (.2010 مارس ،ش ر

  القبيلة إلخضاعالقوات المغيرة على آيت بويلول، جبهتا معارك  2.3

إلى مقالة مهمة حول نظام الطيران الحربي لهذه  ، في الفترة األخيرة من التحرير،  لقد توصلنا

. ووفرت لنا خريطة AA, 1927))  1925الفترة األخيرة من االستيالء على بقية بقعة تازة لما بعد  

)دقيقة   تازة  ببقعة  المقاومة  المعتمد إلنهاء  االستراتيجي  التخطيط  (. وفصلت مخطط  1الوثيقة  حول 

 الغزو آليت جليداسن عموما ولمعركتي آيت بويلول خصوصا.

الغربية. وهكذا قسمت -الشرقية، والجنوبية- الشمالية  : هاجم الفرنسيون القبيلة من واجهتين

ومن يرافقهم من آيت روجو    ،لمواجهة الزحف من الشرق  األولأرسلت  :   القبيلة مقاومتها شطرين

 بالجنوب. لميس وآيت حسانومن يدعمهم من أ ،والثاني لمواجهة الغزاةوآيت مقبل وآيت بونصر، 

 : االستيالء على آيت بويلول بمهمة Vernoisلقد عهدت قيادة اللواء ل 

 Priouxاآلتية من جهة مرموشة، ومفرزة    Burnolمن الجهة الجنوبية الغربية إلى مفرزة   ✓

 حسان عند تجرواوت.-واللتان ستلتقيان على قمة لعري أو ي،من تسيوانت وأوالد عل

، والتي من مهمتها االستيالء على اآلتية عبر سيف بني بونصر  Materne  النقيب  ومفرزة ✓

)تينس   مقبل  بإيخرطن  ط  م  آيت  فتح جبهة شرقية  ثم  فرقتا    (،  تساندها  بويلول.  آيت  قبيلة  مع 

Callais  وBlanc   ان.من الشمال عبر تسيبقت وويزك 
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 1926-1925تازة  الستراتيجية المعتمدة للقضاء على البقية من رقعة ا 1الوثيقة 

 
 بتصرف.AA, 1927) ) : المصدر
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 الجبهة الشمالية الشرقية بإيخرطن   1.2.3

 فرنسية  اترواي 3.2.1.1

هي التي انتقلت عبر سيف    Materne  النقيبكشفت المقالة حول نظام الطيران أن مفرزة

  .AA, 1927)ال شك أنها بعد معارك طاحنة )   ،بني بونصر لتستولي على آيت مقبل )تينسمط( 

  بومخلد تبين أن هناك تمركزا لمقاومين من آيت بويلول وأن   بلوفي دورة استكشافية حول ج

يجب   : محددة  فرمت لهم رسالة قصيرة  ،حضرت طائرة  20/07/1926مهدد بالهجوم. وفي    ماتيرن

هل تم الهجوم سئل "  : أسئلتها بإشارات أو بإرسال رقاص يبلغه لمركز طيران قريب  لىأن يجيبوا ع
هل ، " نعم" "  : ، الجواب"هل علينا أن نقصف آيت بويلول""،  ال"  : الجواب "م في الليلة السابقةكعلي

- وسيف أو  د  خل  )بين بوم    طن  "، حدد إيخر  حدد مجال القصف، "نعم""  : "، الجواب؟ تتوقعون هجوما

 لوط( مع إحداثيات. فأُخبِر بأنه سيتم القصف.

هل هوجمتم في الليلة  "  : أمطرت طائرة رسالة كالسابقة يسألون فيها  21/07/1926وفي يوم  
هل يمكن أن تبعث لنا رقاصا ، "نعم""، "؟ وهل نكرره" "؟ هل أدى القصف مفعوله، "ال""  "؟ السابقة

". وفي األمسية نعم" "؟ إلى روگو عين گطارة برسالة تحدد فيها احداثيات األمكنة التي تود أن نقصف

أرسل الرقاص برسالة فيها أن هناك خياما الليلة بالقصر الكبير بآيت بويلول وأن هناك مخيما على 

 وقد تم القصف. الطريق بين آيت بويلول وآيت مقبل مع إحداثياتهما. 

هل سنستمر "، " ال" "؟ هل هالكم شيء الليلة"  :  رسالة أخرى تتساءلمن طائرة  وأرسلت  
بإيخرطن خاصة  القصف  " نعم"  "؟ في  الهجوم"،  على  عازمون  أنتم  "؟ هل  ويوم نعم"   ."

 أرسل رقاص برسالة يشكر فيه الطيران على حسن أدائه.  23/07/1926

غارة    66استطالعية، و    6طلعة، منها    72أيام أنجز الطيران لصالح ماتيرن    3وخالل ال  

 (AA, 1927).أطنان من المتفجرات  4ب  آيت بويلولأمطرت 

 روايات محلية  3.2.1.2

بعد مرور قرن على األحداث، يصعب، في ظروف هذه القبيلة، العثور على شهود عيان أو  

تعر القبيلة  وأن  خاصة  فيها،  بالروايات مشاركين  سنكتفي  وبذلك  خطير.  ديموغرافي  لنزيف  ضت 

 الشفوية المحدودة التي استطعنا الحصول عليها.

بدأ   .آيت بنزرياح وآيت يعقوب  افخذت  ،بايخرطن  ،اعترضوا المغيرين  ن ممنإ  ،قال الراوي

 ، فنهضت الباكيات إلسعاف الجرحى. هناكالبارود 

تدحرج و  فسقط   ، رجل من إيجلي بركين  رصاصة على  15امحمد  -علي أو-سي أحمد أو  أطلق

لكنه ال زال أصبعه على الزناد،   ،أنه مات، فانقض عليه ليأخذ سالحه )التساعية(  نحو السليل، ظن

أحمد برصاصة فقتله. واستشهد أيضا في هذه  -أومحمد -أوضربه سي أحمد فقتله. أطلق الرصاصة وف

السيد لحسن و  1  . وفي هذه المعركة استشهد أبو الراوية 16الكريمعبد  -علي أو-المعركة سي محمد أو

(. 02/09/2022  ،)رقية أولت محمد الحاج، الرجا فاهلل زهرة ر ش(  2)أب الراوية  علي  -بلقاسم أو-أو

 
هذا االبن هو حزليف لحسن )الذي .  كان ازداد له ابن وأولم له في اليوم السابع، وال زالت الحناء على يديه 15

 صبح قائد المائة في المقاومة خالل الخمسينيات(. سي
- سي أحمد أو يا"  : حساين تردد رثاء لهما-أو  استشهد هو وابن عمه في هذه الحرب، فكانت فاطمة لحسن 16
(. وهو بيت شعري أحدكم" )اجروا القرعة وردوا لنا  ج  إيد    د  ماغ  إيالن، تر    ريت  علي، ج  -لي، يا سي محمد أوع

 أمازيغي من أروع ما سمعت في الرثاء.
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 ،3  مات من عرب ملوية)تيحملين(، و  17إخوة  4روجو التحتاني    ومنن من آيت مقبل،  اشخص ومات

كانت الغابة كثيفة، وكان المجندون من   مع المهاجمين.  كةوكان آيت عبد هللا في الحر  قتلهم آيت مقبل. 

لكن   بويلول،  بآيت  االصطدام  يتفادون  المجاورة  الشرف  وحاملوراءهم  كان  القبائل    جوقة 

La Légion)  خالل   وصمد المقاومونمن آيت سمينت.    3من منطقة بركين و    2( يدفعونهم دفعا. قتل

بورمضان وسي -حمد، سي محمد أمعنان أو-أو  محمد -أو   سي أحمد   عنلبوا ) اليوم الرابع غُ أيام، وفي   3

  .(2017ر ش  ،يعقوب امحمد ، الحاج امحمد الكبير-محمد أو

   مناقشة واستنتاجات 2.2.3
أن معظم المهاجمين، من القبائل المجاورة، لم يكونوا متطوعين، كما يدعي   شهد آيت بويلول  ✓

الفرنسيون، بل سيقوا إلى المعارك قسرا، وغالبا وراءهم الفرنسيون، فإما أن يتقدموا وإما  

لوا من خلفهم، وكان آيت مقبل خير نموذج، ألنهم انقلبوا على الفرنسيين عند التحام أن يقت  

 القوات، 

في رواية آيت بويلول تؤيد رواية آيت مقبل بأنهم انقلبوا مع   ،على يد آيت مقبل  ،وجود قتلى ✓

 ،مرغمين آيت بويلول أثناء المعركة، وقد أتت بهم فرنسا في الحركة

كة موافقة لمخطط   ✓ وجود مدعمين من قبائل بركين ومن آيت عبد هللا وآيت سمينت في الحر 

 (، 1ثيقة الوالمعركة ومصدر الفيالق المشاركة فيها )

على بغلين، تؤيد صيغة روايات   ( تيحملين)  أشخاص من روگو، حملوا مثنى مثنى  4موت   ✓

 محاولة االنتقام فيما بعد،  

شهداء، في هذه الجبهة، وقد   4لم يفقدوا سوى    لكن آيت بويلول  ،18أيام   3المعارك دامت   ✓

 فصلت المقالة دور الطيران في قنبلة المقاومة البويلولية، 

قلة   ✓ من  القارئ  القبيلة  الشهداء  عددسيستغرب  )غزاة    ،لدى  المغيرين  وعدد  عدة  رغم 

 نفاذ الذخيرة، ،أكيدا ،ال يمكن أن يبرر االستسالم، فالسبب كان وهذا العدد  .ومجندين(

لم يذكر موت أشخاص من الالجئين والذين جاؤوا للجهاد، بعدما تم االستيالء على بلدانهم  ✓

ال  كد  آيت جليداسن توجه نحو مس    شوفعال جيبملوية، معنى هذا أن عددهم كان محدودا،  

فالمعركة هنا إذن معركة آيت بويلول، على خالف المعارك السابقة، التي يتم   ومرموشة،

 ها تعاون عدة قبائل.  في

 لألجانب   3الطابور  3الجبهة الجنوبية الغربية معركة أدارتها الكتيبة   3.2.3
عن نضال قبيلة آيت بويلول، رغم أن   ،التي توصلنا إليها  ،سكتت كل المراجع والمصادر

في   3 األجنبي من الفوج 3المعركة التي خاضتها الكتيبة الضابط الفرنسي خصص لها مقالة بعنوان "

 
أحمد، ر ش بوفكران  شخصا، ووضعوهم على البغال مثنى مثنى )م ج. جعفر    25ففي رواية أنه مات منهم   17

(. لعل في هذا الرقم مبالغة أو أنه اعتمد المجموع قتلى المعركة. وبذلك حاول بعض آيت روجو 2008غشت  

الصديق، وكانت ابنة مصطفى بن الشيخ )وامرأته -الصديق وأحمد أو-الحقا الثأر من السيدين محمد أمعنان أو

( هي التي نبهتهم بمأكل بدون ملح، ثم بدأت تحلف لهم الصديق البويلولية- علي أو-يامنة حدو أولت محمد أو

أنها قد استضافته مرة وذبحت له ذبيحة )م ج.   1  )أي القتلى( ففروا. يقول الراوي  (تيحملين)  بحمالت البغال

 (. 2017( )يعقوب امحمد، ر ش 1972 ، رواية أحد المعنيين2008جعفر أحمد، ر ش بوفكران غشت 
 معارك الكبرى التي خيضت في بقعة تازة. وهذا يجعلها في مصاف ال 18
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من  1926/  21/07)  بويلول  آيت  بالد  الغربية  17("  الجنوبية  الجبهة  إال  المقالة  تتناول  ولم    ،ص 

 متجاهلة كليا الجبهة الشمالية الشرقية. 

أن رتل بورنول   14/07/1926يوم  TSFوورد أن طيران المراقبة توصل ببرقية بواسطة  

((Burnol  مفرزة  Prioux  حسان ودعم الهجوم على آيت   آيتمن مرموشة لالستيالء على    ةالقادم

. وتم التدخل ، وتم تراجع الرتل إلى قاعدة االنطالقبويلول، قد هوجم بشراسة من طرف آيت حسان

 .(AA, 1927)بغارات من القنابل والقنص بالرشاشات من الطائرات المغيرة التي صدت الهجوم 

  مسرح أحدث معركة آيت بويلول على الجبهة الشرقية 2الوثيقة 

 
 . 1/50000مقتطف من خريطة تينسمت  : المصدر

 .الغريب(-هناك أخطاء كثيرة في الطوبونيميا، منها موقع ضريح سيدي عبد هللا أو : )مالحظة
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 قوات الهجوم بتاجرواوت   3.2.3.1

  جيشها النظامي للحرب العالمية األولى حتى لتهدئة دواوير معزولة.فرنسا  اعتمدت 

فصائل قتالية، قوامها حوالي    4مكونة من    11  كوكبةيوليوز، كانت ال  21في  من جهة الغزاة،   -

رجال، بينهم ضباط. يقودهم على التوالي مالزم ثان، وضابط صف، ورقيب أول ورقيب. ولدى   20

بندقية   15، ونحو  S.T.A  ، ومدفع رشاش(Fusils de Chatellerault)كل واحد منهم بندقية رشاشة  

ترومبلون نوع  من  القنابل  Bessières))-(Viven V.B. )  وسالحين   قاذف 

(https://www.google.com/search?q=Tromblon+V.B.&oq=Tromblon+V.B) 

 .(1)الجدول 

 القوات الغازية وتجهيزاتها الحربية 1الجدول 

الوحدات 

 العسكرية 

 العدد الوحدات الفرعية الوحدات الكبرى

 1  ن والرماة الجزائري 13الفوج  كتيبة  

 1  األجنبية  3/3 

 2  10و  9السريتين   

 1 11 كوكبةال  

 1 الرشاشات   كوكبة  

 1 من الرماة 13من الفوج   كوكبة  

 1 مقاتل  80 من األنصار  ةمجند كتيبة  

 4  65)بطارية( جبلية من نوع  مدفعية 

 3 المدافع الرشاشة كوكبة  

 .AA, 1927؛ 1927المالزم األول روندو  : المصدر

 ومن جهة المقاومة، الروايات لم تحدد عدد الالجئين الذين جاءوا للجهاد مع القبيلة.  -

مع دخول فرنسا، مع خروج    1926لى سيف أولوط في  إ نزلوا  ن آيت الوافي  إ  ،حسب رواية

وحينما استسلم آيت بويلول،   .معالويين من تاوريرت(إحد من  أ( )معهم  أشخاص  7مقاميين )كانوا  إ

بلقاسم -الوافي علي أو)  كل واحدة إلى بلدهافردت  نساؤهم  أما    استشهدوا،حديدو وهناك   آيتلى  إ   لجأوا

وكان هناك أيضا من أشارت إليهم شاهدة عيان.    ،لعله كانت عناصر منهم بالدوارو  .(2016 ،جيجو

غادروا فارين، وبالصحراء، أخذ   بويلول  آيتخذت  الدرقاويين وبرفقتهم أمعلوي، وكان ربانيا، فلما أُ 

منهم العطش، فجاءه شخص أعطاه قربة ماء وكأس، وقال له، االستعمار سيستولي على كل البالد  

وماتوا في الصحراء، ورجع هو إلى   ،نهاء مسيرتهم إفارجعوا إلى بالدكم، فأخبر رفقاءه، لكنهم فضلوا  

 . (2)الجدول   (2008ش بوفكران غشت  رميمون( )م ج. جعفر أحمد، -بلده )رواية الحاج محمد أو
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 تقديرات مقاومي آيت بويلول في المعارك النهائية  2الجدول 

شهود    عن  رواية 

 عيان بويلوليين

األول  تقديرات   المالزم 

)جبهة روندو  

 تجرواوت( 

 تقديرات

AA, 1927 

آيت   قبيلة 

 بويلول

 1200 250  - 200 30 حامل سالح 

 1600   رة أس   

البالغين    ،الرجال 

الطاطة  معاهدة 

(1914  ) 

142 

 

  

  م  1914تجديد معاهدة الطاطة بين فخذات آيت بويلول  ، ووثيقة  AA, 1927؛   1927  المالزم روندو  : المصدر

 (.من وثائق ساسول جمعها وعالجها ورقنها نبيل)

 آيت بويلول   تيماللينتاجرواوت تيجاس -حسان-أو شرق لعريمعركة  3.2.3.2

يوم   العسكرية  الكتيبة  هجوم  لعري  19/07/1926كان  شرق  من  - حسان-أو  انطالقا 

حيث كانت  تلقت أمرا بمغادرة المخيم العسكري المؤقت،  اجرواوت تيجاس تيماللين. وفي الظهيرة  ت

من الرماة الجزائريين، وتستقر على أطراف بالد آيت بويلول. وعند الخامسة   13كتيبة من الفوج  بجنب  

منفصلة عن جبهة الحماية على قمة الحصن، وقد تعرضت   2670مساء وقع أول اشتباك عند قمة  

 .(1927المالزم األول روندو ) هناك لهجمات عنيفة

  ،تينهادئة، وتم إعداد الجبه 21-20كانت ليلة 

 كلم جهة الغرب. 6(، حوالي  2670م شمال    500" )قمة الحصن"ب الفرنسية  القوات  خندقت  

 . 2720ظل المجاهدون على الرأس الصخري وخط القمة    21/07/1926وفي صباح يوم  

، وتل Aوكانت مهمة الكتيبة هي السيطرة على خط القمة، الذي يشرف على بلدة آيت بويلول )القمة  

والقمة   بالمدفعية    .(2720األرز،  تم  إضافي  دعم  إلى  الغزاة  احتاج  الدفاع  و65ولقوة  من   كوكبة، 

 . (1927 ،المالزم ب. روندو) للرماة الجزائريين 13 الفوج

وهيأت لذلك خطة هجومية قسمت فيها األدوار. وكانت خطة المجاهدين الثبات في مخابئهم  

 االستراتيجية بين الصخور أجود، بحيث ال تكلفهم التنقل وال خطة معقدة للتدبير والتطبيق.  

على المتواجدين بتل  A نيرانا عنيفة من القمة  المقاومونخالل فترة ما بعد الظهر، أطلق  

تتباطأ بشكل ملحوظ،   المقاومة. وبدأت نيران  11  و  10العناصر المسلحة في السريتين    األرز. ردت

يوليوز،   22خالل يوم    بدون حوادث.  22إلى    21مرت ليلة    ".بدأت في النفاد  ميبدو أن ذخيرته"حيث  

تم االستيالء على معظم  يوليوز، بعد الظهر،    25في    .مهادنةمفاوضات ال  آيت بويلولبدأت جماعة  

للمقاومة.   يوم  المواقع  غادرت    28وفي  الظهر،  بعد  األول  المالزم  )  المنطقةالجيوش  يوليوز 

 (.1927 ،روندو

  بينإفادات بعض المستجو   3.2.3.3

( )بأسلحتهم(  ببوحمام  هم  وكانوا  مقبل  آيت  ناحية  من  األول  في  فرنسا   اهمووجاءت 

مستعم    ،باالستسالم محالة  ال  أنهم  علموا  بالمنطقة   ،رونلما  غيرهم  يبق  لم  رجاال   ،ألنه  يبكي  الكل 
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. 19واجتمع كل الناس هناك  ،تيزي-ن  ر وتالت  يبي  إيغريان بين  إ، ثم انتقلوا من بوحمام إلى تالت  (ونساء

بالدوار رقاصا  تركوا  الناس،  أفلما  ،  وقد  تحرك  النار  الناس وكان  شعلت  يطعمن  أن  الباكيات  على 

  .ويقدمن االسعافات للجرحى، لقد اجتمع الكل حولهم للقضاء عليهم 

والمشاة في مجموعات متتالية، وكانوا في مرمى    الةكة الفرنسيين تتكون من الخيكانت حر  

البويلوليين. ممن    الرماة  أو  تاجرواوت  لجبهة  ذهبواوكان  ميمون  أو-سي  من -عمرو  وكثير  موسى 

، كدروع بشرية  فرنسا في المقدمة  هموقد وضعت،  لميسأأهل    كانت خسائر كبيرة فيف  .القصر الصغير

" في  رجعوا  ما  وسرعان  عادتها،  منهم    ،"تيحملينعلى  امحمد   10قتل  )يعقوب   ، بتاجرواوت 

 .(2009 ش ر

، كان بعضهم يقول آيت بويلولعلى اإلغارة على    أهل ألميس  أنه عندما يقدم  الراوية  تحكي

فيختبئ    ،ال يرضى فقيههم البويلولي  "، وكان  عيوج الرجيالت الواقفين على أعمدة  قوموا نجاهد في"

  ، لين"م  رجعوا في "تيح    ،لن عند رجوعهم، فيخبرنه أن فالن وفالن ماتوالط، فكانت بناته يُ 20"أنوال"ب

رقية بنت    ،عن فاطمة حمو بو طاهر وخرج من مخبئه )  "العار"عنه  هذا  ، فمسح  رحواجُ وفالن وفالن  

 (.201021  سنة، تيمحضيت ر ش مارس 140حدو -محمد الحاج محمد أو

بمسجد آيت السمح، يقول بأنه جيء   مالزمال ، موسى البويلولي-أو عمر-أو ونمكان سي ميو

أنا أعرف آيت بويلول، إن لم ترجعوا جثثا فاحرقوا هذا  "  عقالئهم قائالرا، وقد تبرأ منهم أحد  س بهم ق
مخافة أن ينتقموا منه  ،الدوار  الفقيه  غادرف  ."، ألنه كان يعلم مصيرهمالشيب بلحيتي، اتبعوا لهم البغال 

 (. 2009رش   ،)يعقوب امحمد 

أحمد  السيد  مع  للمجاهدين  المؤونة  محمد -أو  أرسلت  بنت  ورقية  حمو،  وعائشة  الصديق، 

 الحاج )الراوية(. 

عبد الرزاق مختبئا في صخرة، واشتكى لهم من  -فوجدوا السيد علي أو  ،ونزلوا إلى الماء

الحاج امحمد -السيد محمد أوهناك    وا مغص في معدته، فأعطوه عسال، ونزلوا لتالت ايغريان فوجد 

علي -، والسيد لحسن أو )القصر الصغير( عبد الرزاق-ويعتصب رأسه بعصابة نسائية والسيد لحسن أ

وبدأوا    ،يعقوب )من آيت عبد النبي(- علي مع السيد بلقاسم أو-الحاج أحمد أو-السيد أحمد أوو الحاج  -أو

وهو    ،سي علي  ،خال الراوية  أقبل  .في العالية  "في البارود "يستنهضون هممهم ويعيرونهم. والناس  

 . 22"! ؟ يا ويلي، أهؤالء الذين نويت أن يصدوا العدويندب حظه "

ولم    ،رغم ضعفه وهزالته  ،معنان-وبقي في الجبهة أمثال أطرطور بن حدو وسي لحسن أو

)محميين( والعدو مكشوف )رقية بنت محمد الحاج محمد   تجرواوت-كانوا بتيجاس ن  .األدبار  واليو  

 (. 2010ر ش مارس   ،سنة، تيمحضيت 140 23حدو -أو

 
 يمعالويين(.إتبعتهم ناقة إلى تالت إيغريان، فذبحوها واقتسموها )آيت بويلول، إيمقاميين،  19
 بيت في الحظيرة مخصص لخزن العلف.  20
وحكى لها كثيرا   ،بوطاهر بألميس-امحمد أو-بوطاهر، أب سي محمد أو-أو  احمد-كان أبوها سي محمد أو 21

 .من األحداث(
عبد الرزاق( وسي - لحسن أو-وأعبد الرزاق )أب سي محمد -الحاج والحاج لحسن أو-علي أو- سي لحسن أو 22

 يعقوب )آيت عبد النبي("، أصابهم الوهن. -علي وسي بلقاسم أو-الحاج أحمد أو-أو أحمد
 لحسن، الذي سيتزوجها بعد موت أختها.كانت الراوية، شاهدة عيان، آنذاك آنسة، وأختها بعصمة سي  23
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لم يذكر أحد أية خسائر بشرية في صفوف آيت بويلول في هذه الجبهة، سوى مجاهد واحد لم 

 (. 2022/ 2/9 ،ر ش ،يحدد اسمه، وقد حمل جثمانه في نعش من البنادق )الرجا فاهلل زهرة

 قشة واستنتاجات منا 3.2.3.4

   أثبت الدراسات أن السالح المعتمد كان من آخر ما اعتمد في الحرب العالمية األولى، ✓

عدد المقاومين حسب الروايات الفرنسية جد مبالغ فيه، وذلك لتعليل الكم الهائل من الجنود   ✓

 المنخرطين في العملية والمعدات المعتمدة، ولتبرير عجزهم أمام شرذمة من المجاهدين، 

فالئحة رجال القبيلة بأسمائهم، معدة لمهمة ال تحتمل الزيادة وال النقصان، وفيهم نسبة مهمة   ✓

، وفيهم  24( % 50من ليس لديهم سالح )وألنهم كانوا يعمرون،    %  10عجزة قد تصل  من ال

والمرضى    %)5( والرعاة )%10-5نسبة من الفقهاء مالزمين بمساجدهم خارج الدوار )

شارك  تال    عددالمتقاعسين عن الجهاد. هكذا نقدر أن أكثر من ثلثي هذا الوعاقات  وأصحاب اإل

يف إليه ضآلخر، ونحصل على الرقم الذي قدمته الرواية، ويمكن أن نفي المعركة لسبب أو  

 مجاهدا وافدا من قبائل أخرى، 15أقل من 

حتى ولو أدمجنا قبيلة آيت   غير معقول،أسرة    1600  الذي ذكرته الكتابات الفرنسية  العدد و ✓

 ، قطعة( 1200)  الهدنةلم للفرنسيين بعد مقبل، نفس الشيء بالنسبة للسالح الذي سُ 

على    استدلو  اليوم األول من المعركة،هناك فشل في الدفاع  أن  الكاتب الفرنسي  استخلص   ✓

  تزودوا أن ي  ينال بد للمقاومويظهر أنه كان  .  21إلى    20خالل ليلة    بغياب أية مناوشةذلك  

 ، ئمخابال و  ةذخيرالو والمعدات سالحال ئواحة ويهياقسطا من الر واويأخذ 

المقاومةو ✓ أن  دقيقة ولو من مسافات متوسطةكانت    أكد  أن بنيران عنيفة، وجد  ، وال شك 

الرماة من  أن معظمهم  لدرجة  كاف  بشكل  محمية  مواقع  من  النيران  هذه  إطالق  تم  وقد   .

 . وهذا يشرح السلوك السابق، االقصف المدفعي لم يستطع إيقافه 

وبشكل ضعيف، ما   A يطلقون النار إال من أعلى القمة  المقاومونعند نهاية الهجوم، لم يكن   ✓

قام عدد قليل من الرماة، المحميون جدا    كوكبةسمح لل بالتحرك على المنحدر، عندها فقط 

، بالكشف عن أنفسهم، وباستخدام نيران  C خلف األسوار في حقل الشعير في منتصف الوادي

يحاولون  ن  يالواضح هنا أن المقاومعلى التوقف.    كوكبةجد دقيقة من مسافة قصيرة، أجبروا ال

على   11  و   10ن  اوعندما استقرت السريتفي استعمال الذخيرة.  قدر المستطاع،    ،االقتصاد 

 ، االستنزافطابع بين الفريقين  تبادل الطلقات الناريةتل األرز، أخذ 

وضعين في تمكانوا م  .A  ة في صخور القمة أعددا معينا من المنافذ المهي  المقاومون احتل   ✓

إلى    استراتيجية،أماكن   بالوصول  لهم  األرز  الغزاةتسمح  تل  أسوار    ،في  المحميين خلف 

  ،صغيرة

منافذ تللغزاة  ممكنا  يمكن    لم ✓ منظار  الرصاص  مييز  ذات  ببندقية  المدافع   يهمتكف   مول  ،إال 

 ، الرشاشة، التي يستعملها رماة ضعفاء يرشون بشكل تقريبي منطقة المنافذ 

تنفع   ✓ لم  أنه  تم   م،  200  مدى  ذاتالقنابل    قاذفات   الونرى  الذي  الطيران،  تدخل  وال حتى 

 استدعاؤه، 

 
 حسب تقديرات الضابط الفرنسي نفسه، وكثير منهم يساعدون في تهيئ الذخيرة ويحلون محل من استشهدوا.  24
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وال ينقضون على   الحذر  ونيتوخ  تهمجعل  تهمذخيركمية  المقاومين وعدد  ال شك أن محدودية   ✓

 ، العتاد في العدد وال في ليس هناك تكافؤ ال  العدو،

يتعلق بإطالق النار. كان ضعيفا، ال سيما ما  كان  التدريب العسكري للجنود    روندو أن  يرى ✓

لكن معظم هذه الوظائف   ،مؤهلين لوظائفهم كقادة للمجموعة   ،على العموم  ،ضباط الصف

رغم أنه ذكر أنهم عادوا من جبهة الحرب ،  أسندت لعريفين فاقت هذه المهمة تماما قدراتهم 

 ،العالمية

ن قلة عدد عناصرها، أحيث    ،أن هذه الظروف تحد بشدة من إمكانية عمل الوحدةرأى  و ✓

معنى  المناورة،  ب  ال تسمح لهاوضعف قوتها النارية، والتدريب غير الكامل للجنود والضباط،  

المباغتة   ، ولم يعتمد هنانظامية-الغيرظروف الحرب  هذا أن هذه المعدات والعدد ال تناسب  

   حرب العصابات،والكر والفر، أي 

الحظات حول التنظيم وقواعده، لكنه ابتعد عدة م(  1927)  روندواألول  المالزم  استخلص   ✓

 كثيرا عن واقع الحرب الغير النظامية وأصبح تحليله شاردا، 

، ولألسف لم يعد  الغير النظاميةحرب  لال شك أن للمقاومين استراتيجيتهم وتنظيمهم المحكم، ل ✓

ا كل  لنا. وال شك أنهم يعدون استراتيجياتهم التفصيلية ويستنبطون دروس اهناك من سيفصله

 ليلة اعتماد على تطور األحداث. 

  إحكام القبضة ومهادنة آيت بويلول بعد نهب معظم ممتلكاتهم 3.3

 بناء المتاريس حول الدوار   1.3.3
تمكن وضع  الغزاة  حين  الجبهتين،  على  الكونور"  وامن  ن  25تشلوعت"  يسلي -وتغروت 

 ،يعقوب امحمد م  ان ))ال زالت آثارها(، وهناك مقابلها على حدود آيت حس    تواو  وعلى تجر    عاز  ببومر  

 (.2009رش 

، قبطان من رشيدة ،د بهطاطئيسلي ببومرعاز، وكان معهم القا-استقر الجنود عند تغروت ن

 نصبته فرنسا كقائد. 

  

 
وعت، دحرجت صخورها نحو سيدي " يفهم منها المتاريس واالتحصينات، وبقايا هذه المتاريس بتشل  الكونور" 25

 الفضيل للبناء. 
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 كلف بإخضاع آيت بويلول ونهب ممتلكاتهم و، 1921على رشيدة سنة  تعيين القائد بهطاط  3الوثيقة 

 
 (.أنجالهوثقة اقتناها نبيل من بهطاط التهامي )من  : المصدر

لحاج قدور )أب ا -أوطالب  ال -القبيلة كلها. وقبضوا على السيد أحمد أو  قطعان وماشيةوساقوا  

، وطلب من أب الراوية أن يقترب  اوطلبوا منه أن يحضره  اباعه  بندقيةله    تآيت الحاج قدور( كان

يقدمه ل   ها( لتمده بثمنزوجة سيدي امحمد مقدم الزاويةفطلب منه أن يذهب عند أخته يامنة عقا )  ،منه

موسى )فوق دار آيت عبد السالم(،  -حرقوا دار آيت عمرو أوألاير( ففعل. كانوا قد    40أو    400لهم )

ألنه فار، ولما يئس من نتيجة موسى  -عمرو أو-أوامحمد  -محمد أو-سن أوحرقوا دار أب سي لحأكما  

 في أغالله كسجين. عسو مقيدا-وذهب إليهم. وأتوا بمقبلي اسمه قدور أو بندقيتهالفرار، حمل 

كان مرتديا جلبابا ، وموسى-عمرو أو-امحمد أو-محمد أو-حينما وصل عندهم سي لحسن أو 

طلب منه أن يمثل لهم كيف كان يمشي حينما كان   .السالم للقبطان  لقىحينما تعرفوا عليه، أ  ،مخططا

حلوف،  ذهابا وإيابا، قال له القبطان "متبخترا  حرا طليقا، وضع المدفع على كتفه وتحزم بحزامه وتقدم  
فاقرأ ما "  "، قالنعم" : " قال؟ هل أنت فعال فقيه" : قيل لهم رأفة بالفقيه، قال له ،"، وهم يفعلونلوهغُ 

اِت الشَّي ط اِن ۚ إِنَّهُ ل ُكم  ع دُ   : ، فقرأ"تيسر ال  ت تَّبِعُوا ُخُطو  ل ِم ك افَّةً و  نُوا اد ُخلُوا فِي الس ِ ا الَِّذين  آم  بِين  ي ا أ يُّه   وٌّ مُّ
قوة  ،)البقرة((208) لديه من  بما  القبطان ركلة  بالذات"   : قائال  ،فركله  اآلية  تلك  اقرأ  قال لك  ،  "من 

 ".  كنت أكرر القرآن وكانت هذه آخر آية وقفت عندها" : فأجاب

مقيدون "  ،ثالثتهم  ،وهم  فكانوا  ملتهبة،  بنار  أطلقيشوونهمأحاطوهم  األخير  وفي    وا ". 

 .بالرصاصرميا لي ب  المق   واالبويلوليين وأعدم
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سي لحسن   استجوبوا فترة، كانوا يبحثون على من سينصبونه شيخا.    وقد مكثوا ببومرعاز  

)م ج العياشي   للقبيلة  لحسن كشيخ-و أخير اختاروا الحاج أحمد  وفي األ  26لحوسين، -امحمد أو-علي أو-وأ

 .(2019 ش ر ،محمد 

 المقاومة   ت في عضدفت  الخيانة  2.3.3
وكانا   ،الصديق-استسلم مع صهره السيد أحمد أوقد  لحوسين  ا-محمد أو-كان ابن سي علي أو

-علي أو-السيد لحسن أو  ك. ولما اشتكته القبيلة إلى أبيه بأن ابن"نصوبر  "عيونا لفرنسا على القبيلة  

، فعل هذا من أوالده أن يصيبه هللا بداء بدون دواءيمخبر لفرنسا، دعا على من    27لحسين -أومحمد  

  بذلك. فكان أن أصيب ابنه هذا بداء قضى به حتفه   ويؤمنوا على  فاتحةأن تعطي  القبيلة    وطلب من

 . (2009 ش ر ،يعقوب امحمد  م)

حيث الغابة   ،إيجنوريا-إلى مغارة بأغزر ن  ،هربت الراوية مع آخرين إلى تيشوت إينورار

يركب بغله ويرافقهم لالختباء  لحوسين. وكان  ا-محمد أوا-كان يسكن سي علي أو  بجوارهمكثيفة، لكن  

، تظاهر بغسل ثوب له ئهمالصديق المعمر على معرفة مخب-أو  السيد أحمد   ليساعد معهم في الغابة. و

ونشره على شجرة ليجف، وفي هذا عالمة للطائرة لتوطين المكان، فقصفتهم وجرحت بنت من آيت  

 . (2010تيمحضيت ر ش مارس سنة،   140حدو - بازا كانت معهم )رقية بنت محمد الحاج محمد أو

أو أحمد  سي  الفرنسيين  دخول  أو-وعند  أو-علي  األبيض  -امحمد  العلم  علق  لحوسين 

 . 28لالستسالم، لكي ال تؤذيه الجيوش ولم يقبل متاع أحد، وقد التجأ إليه البعض 

  عرابن أأن يأتيه بالزيت من أوطاط، فسجنه  )مقدم الزاوية(  بعد ذلك طلب منه سيدي امحمد  

أغثني  "فاستفسره، فأجابه    ،حساين مسجونا بجواره، ولما سمعه يئن عرفه-هناك، فكان سي امحمد أو
الجوع من  أو" مت  محمد  الحاج  محمد  بنت  )رقية  يموت جوعا  وتركوه  سنة،   140حدو عمرت  -، 

 .(2010ش مارس  ر ،تيمحضيت

 الممتلكات  تالفإالنهب و 3.3.3
فر أبو الراوية بأوالده  وإلى القبائل المجاورة، وغنمت كل الممتلكات.    مقاومينال  بعضهرب  

آيت مقبل   فنهبه،  وبقرتين، وفرسا وحصانا  29رأس(  100وترك قطيعه في الدار )  يان  إغر  -ن  لتالت  

" فأزال لها بنصري ت  ور  تو  يور ن  الباب من فتحة "  غلق. تحكي أمه أنها أرادت أن ت30وآيت بونصر

 
كان الفرنسيون يضربون بقذائف صغيرة، فقال آيت بويلول إنهم  كان مخبرا(علي،  -أخ الحاج امحمد أو)  26

يضربوننا بمخاريط الصنوبر، فأخبر الفرنسيين بذلك، وأتوا بقذائف الهاون، كانت إحداها إذا انفجرت تذهب 

دار. من  للمعمر،    بأكثر  مخبرين  أيضا  الحسينوكان  آيت  علي    : من  الحسين  ا-أوآيت  عقا  ومحمد  - أوآيت 

كانوا يذهبون للمريجة ليال وللوشاية  ، سي الحسين،  "المحروشالملقب ب"لحيسن  ا-سي محمد أو  : لحوسينا

 (.2009 ،ش يعقوب امحمد رم زرف )-إيش أو ثم  مرورا بالعناصر
 ييشن. -عبد الرزاق أو-زوج رقية أولت محمد أو 27
   : وقد أنشدوا شعرا للهجاء في ذلك 28

س ار غ البعيد  أيوشين  إن  يأي" ن يت  كيدار د أوس  أ  *دوب"  خالن اج  أت    د  يك  إكيدار أو  يجت الغبار إيس    اس  إيسغين أد    ار و 
لحاج -" )رقية بنت محمد أوتوب  دي يان  مايس عاد دين تقيم ن    *لفت اي يامنة    اييبورجيجن غاس  " "اتيزنز  -ن

 (.2010مارس سنة، تيمحضيت ر ش  140حدو عمرت -محمد أو
 ال زالوا مجتمعين حول كانون واحد. الحالية آيت يعقوب فخذة كانت 29
 بعد ذلك عمل أبوه راعيا بآيت بازا فخلف قطيعه. وهروبا من خدمة المعمر في فتح الطرق بالجوع والعصى.  30
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تقدم أحدهم ففتح   .سابقا  همفونييستض  وهم ممن كانواأو مقبلي سوارا من يدها عبره )من الخارج(.  

و الماشية  وساقوا  أخدها،  ثم  والسمن،  اللبن  عليه  فتدفق  أمحمدم  )  انصرفواالشكوة  ، يعقوب 

وخزنوا السمن عند أصدقائهم من الدوار، ونهب الكل أو   ،31"ابةعز  " . كان آيت لحسن  (2018 ش ر

 (.2019)م ج العياشي محمد ر ش  أتلف

-" كآيت الحاج أحمد أوتيسرفين'"عند هجوم فرنسا قليل منهم من كانت لهم مخابئ الزاد  

علي، وقد حفروا وخبأوا قالل السمن آليت لحسن بتالت ايغريان، ضاع كثير منها، اكتشفه آخرون 

 (. 2010سنة، تيمحضيت ر ش مارس  140حدو -و بالصدفة )رقية بنت محمد الحاج محمد أوعنوة أ 

  ، علم الزاوية المقدم  والذين فروا بأهلهم وممتلكاتهم للزاوية لم يمسهم الفرنسيون، وقد علق  

 . أذىفلم يمسه 

  ،مجاعةسادت  ، فكانت الولجة مليئة بالمنتوجات، فكان المغيرون يعلفونها لدوابهم وخيلهم

 حتى أن الناس كانوا يقتاتون على شعير من بقايا علف الخيل المهروقة.

  لبت، لكن كثير من المقاومين لم يرضوا بوضع السالحالقبيلة لما غ   "سالمت" 4.3

أجبروا على    كل من استسلم قسرا يجبر على تقديم سالحه. ولما استسلمت قبيلة آيت بويلول

والذين   (.2009رش    ،يعقوب امحمد م  خذها )ألالفرنسيون    ليتقدم،  ثم ينسحبون  تح  سالحهم بتمال  وضع  

 استسلموا فرادى قدموا سالحهم حيث استسلموا.  

يستسلموا.  لكن أال  كثيرون  ايم  ف  حاول  من  مجموعة  فلققاميي  خرج  هاربين،  الغزاة، ن  يهم 

ضطجع اوحين قتل أبوه،    ،وقاتلوا حتى قتلوا. وفر معهم بورايسي وابنه الصغير  ن للقبيلة،والمحاصر

الموتى لقي عجوزا سألته عن حاله،   اتظاهرم  ،بين  تابع سيره حتى  العدو  انصرف  فلما  ميت.  بأنه 

سنة، تيمحضيت ر ش   140حدو  -قية بنت محمد الحاج محمد أو)ر   32فأخبرها فأخذته ليعمل عندها

لوط )ومعهم أحد من ايمعالويين من -أو  بسيف  وامقاميين قد نزليإخوة من إ  7وكان    (.2010مارس  

-)الوافي علي أو  33(، وحين غلبت فرنسا التجأوا إلى آيت حديدو، وهناك استشهدوا خارقم    تاوريرت

 (.2018و  2016ر ش  جيجو ،بلقاسم

 ،إلى تزلتامت للهجرة  35الراوية   مع أخت،  34حامال رباعيته   ،معنان-ذهب السيد لحسن أوو

وإال   ،أن يصعدوا إليهم  ،إن كانا مستسلمين  ،ولما عطشت نزلت للماء فرأوهم من أعلى، وطلبوا منهما

اصا مع المسجد، وجدا رق    36سان  ت  يف  فرا قافلين إلى الدوار. ولما وصال إلثم  قتلوهما. تظاهرا بالصعود،  

حدو )عم الراوية(. وتسللت -محمد أو-حمد أوأوآخر على دار آيت بورمضان وآخر على دار السيد  

النعلين  له  تقدم  أن  ينتظر  لها، وبقي هو  ينتبهوا  أن  بدون  لها، .  غادرلي  (تيعوالي)  أختها  تنبهوا  ولما 

 سلم و  ،وهددوه بحرق داره. واضطر إلى االستسالم  ،ألزموها أن تريهم مكان زوجها. وناشدوه أال يفر

عمروس مع البعض، وبدأ أبوه  -ماجر ن-ري نوايف  بحساين  -أو  لحسن-سي محمد أو  واختبألهم سالحه.  

 
 يطلق المصطلح على رحيل الرعاة بدون رفقة األسرة. 31
 له أهله من آيت بورايس، لكنه أراهم فدادينه، فاقتنعوا. لما رجع لبالده وهو كبير، تنكر  32
 وردت نساؤهم كل واحدة إلى بلدها. 33
 اشتراها بفدان له في بوليد.  34
 زوجته السابقة. 35
 تحت القصر الصغير.  ،إزاء العين 36
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 ،"؟ ألهذا دعوتني  ؟ أترى "  : منه لباسه ونعله، وقال ألبيه  الفرنسيون  يناديه حتى خرج عندهم، فأخذ 

سي   م  ه  . ورانم أمق  بأغر    ين". وقد أحرقوا فعال دارق الداررال يا بني، بل ألنهم هددوني بح"  : قال

 لكنه عدل عن ذلك  ،فأخذت الراوية مزودا من قمح لتهاجر معه  ،علي بالهجرة-لحاج أحمد أوا -أومحمد  

 .(2010ر ش مارس  ،سنة، تيمحضيت 140حدو عمرت - )رقية بنت محمد الحاج محمد أو

 مناقشة واستنتاجات   5.3

المقدمة كدروع بشرية ✓ المغاربة في  بهم قسرا كما تؤكد روايات شهود    .يوضع  وقد جيء 

لهم  أتيحت  متى  النهب  في  يرغبون  أشخاص  يعدم  ال  ألنه  الروايات،  تتعارض  قد  عيان، 

   فرصة،

أن ✓ في  شك  من    ال  كلهم  ليسوا  السنغاليين أالموتى  منهم  مختلفة  جنسيات  هناك  لميس، 

 لميس هي المعروفة، أهل ألكن جثث والجزائريين، 

وقد وضع له  ،  على الجبهة الجنوبية  أيام من القتال  3  اللخفي هذه الجبهة ثبت قتيل واحد   ✓

  ! ا ال أناس عاديينن  الفرنسيون كانوا يقاتلون جِ  ."محمل من البنادقمحمل خاص لتشييعه "

ويتأكد مرة أخرى أن االستسالم كان   ؟ واحد   جاهد يمكن لقبيلة أن تستسلم عند فقدان موهل   ✓

 أيام من القنص، وقد أشار إلى ذلك راندو نفسه، 3نتيجة نفاذ الذخيرة الحربية بعد 

معظم القبائل المجاورة  لما أتى دورهم جندت فرنسا  بالعكس  كانوا يدعمون القبائل سابقا، لكن   ✓

قسرا لدعمها ضد آيت بويلول، وهذه من مميزات معركة آيت بويلول، ككثير من القبائل التي 

 لعبت الشوط النهائي للمقاومة برقعة تازة،  

الذين أصابهم الوهن في الحقيقة معذورون، وقد تم احتالل كل القبائل المجاورة، وقد دحر   ✓

للفوز بعد هذا كله بقتال قبيلة معزولة تكالبت عليها حتى حتى جيش الخطابي، ولم يعد أمل  

 ن. يالفرنسي معالقبائل المجاورة 

الوهن   ✓ القتالالذين أصابهم  الخونة والمخبرين، وفي هذا    ،حضروا لساحة  يكونوا من  ولم 

 ، حروا في الحربالظرف يعتبرون مقاومين دُ 

المعارك،  ✓ في  شاركوا  بويلوليين  لغير  أسماء محدودة  إال  ترد  مع  و ال  ذهبوا  جليداسن  آيت 

 مرموشة، بما فيهم أزروال، 

 الكل جاهد وأعلى حاالت الجهاد تجسدت في الطفل البورايسي، ✓

أو حاولوا  محدودة هي الشهادات التي توصلنا إليها، وال نشك في أن كل المقاومين يودون   ✓

مجا إلى  تمت  اللجوء  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  لكنهم حوصروا  الجهاد،  لمتابعة  آخر  ل 

بحرق بعض    تمبل    ،ورهم كما رأينا، ولم يكن هذا مجرد تهديداتمساومتهم في أهلهم ودُ 

 ، ورأينا كيف تم إحراق دوار بأكمله بمرموشة، فعال الدور

ة لمتابعة القتال نسجل كيف ساهمت المرأة في كل أدوار المقاومة، وعزمها حتى على الهجر ✓

يتكلفن متى توفرت الظروف، النساء كن  الكاتب كيف أن  بعالج الجرحى والتغذية،    يذكر 

  على الغزاة،خورا ص وحتى األطفال كانوا يدحرجون  ،الذخيرة في السالح ئوبمتهي

الباس  من    حتى  بلنسجل أيضا أن النهب شامل، فكان المقاتل يجرد ليس فقط من سالحه،   ✓

 بعد فرض االستسالم، يلبسهالذي 

ح قدموا دعائر وتعويضات للغزاة بعد المهادنة،  ورد في كتابات أن بعض القبائل كآيت الفر   ✓

 ال نشك في أن الكل قدمها بطريقة مباشرة أو بالنهب والحرق،  ناولكن
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استعملت فرنسا بأس القبائل بينهم للقضاء عليهم، فابن المنطقة بهطاط هو من يساهم ليس  ✓

في القضاء على المقاومة بل أيضا في نهب ممتلكات القبائل المجاهدة، وكثيرا ما كان    فقط

 يؤتى بأصدقاء قدماء لنهب ممتلكات أصدقائهم، 

 يجبر الكل على تسليم السالح، حتى من فقده أو باعه، أو ربما ال يملكه أصال،   ✓

وقد بينت أمثلة كثيرة كيف  استعملوا كل الطرق ليستسلم المجاهدون، فحرقوا دور من فروا،   ✓

خوفا من أن تحرق ديارهم، وفعال تم   ،اضطر كثيرون إلى االستسالم بمناشدة أفراد األسرة

إحراق بعض الدور، وليس مجرد تهديد، ومع هذا فر كثير من أبناء القبيلة إلى مخابئ أو إلى  

  القبائل المجاورة،

 للقضاء على المقاومين المنعزلين، والفارين،  رين،بعد االستسالم تم تشديد الحراسة على الدوا ✓

تسليم سالحهم، فتسليم السالح بالنسبة    وقتحتى    ،أبدى الكثيرون رجولة وبسالة قل نظيرها ✓

الخنوع، فلم تؤخذ منهم رجولتهم وال شجاعتهم،  ال  لهم يعني المهادنة المرحلية ال االستسالم و

 ولم تسلب معنوياتهم، 

فقهاء، لكنهم أيضا فرسان شجعان، وقد ثبت أنه كانت   رجالها  أن معظمثبت أن القبيلة، رغم   ✓

وقد ذكر الكاتب كيف أن الرامي هو من يستطيع إصابة ورقة زيتون ،  37لديهم مؤسسة الرماة

 م،  200على بعد 

تنصل    ،مرة أخرى  ، "، مما يثبتهم وسط النيرانشي  قد ال يتخيل المرء تعذيب األسرى ب" ✓

 ، 38الدول الغازية من حقوق اإلنسان 

أثبتت الرواية كيف أن الفرنسيين كانوا يسلبون حتى مالبس المستسلمين ونعالهم )والغريب  ✓

 "(،تيعوالي" : لفاءأن النعال كان معظمها من الح  

نبيل  ومنعت فرنسا تربيته )  ،تثبت الروايات كيف أن القبيلة كان لديها خيل، كما أثبتنا سابقا ✓

 ، (2018 ،وآخرون

، لكنها لم تحاول قتلهم وال ترحيلهم، ألن ذلك  للغزاة  ينمخبرالعاملين كالقبيلة تعرف الخائنين   ✓

وإلى دعوة    39ء أمرهم، لجأوا إلى أوليايهاسيتسبب في تفرقة القبيلة وهم في أعز الحاجة إل

 القبيلة عليهم، فكان لهم ما طلبوا، 

الحارك المخبر الفرنسي  تعاملهم مع    وقد رأينا  ،حكمة سياسة القبيلة  ،مرة أخرى  ،ثبتتهنا   ✓

 (. 2014نبيل لحسن )

 

 

 

 
عن الزاوية الناصرية، وقد انقرضت بآيت بويلول مع بداية الحماية، وال زالت حاليا بآيت مقبل )روايات   37

 . (2022)قانون الرماة( )نبيل  "الجريدة"شفوية لمقبليين، ووثيقة 
قوانين   38 يعرفون  يكن األوروبيين  الحربلم  فقد    ،أسرى  اتفاقية جنيف بشأن التي عرفها اإلسالم،  اعتمدت 

   https://ar.wikipedia.org) )  1929 معاملة أسرى الحرب ألول مرة في عام
 قتل شرعا.الباقي أفراد األسرة ليسوا موافقين على هذه الخيانة، والتي تستوجب  ثبت أن 39
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 الخاتمة  

أية حقيقة   السيبة والتهدئة ال تستند إلى  ثبتت مرة أخرى أن المصطلحات االستعمارية  لقد 

في    : وتفشل أمام كل اختبار، كما تبت مرة أخرى أن قبائل األطلس المتوسط نموذجية في كل شيء

 ، في رزانة أساليبها الدفاعية ومعالجة مشاكلها الداخلية )الخيانة(. شجاعتها ووفائها لدينها ووطنيتها

  تحت سقف   (Jean Jaurès)شهد شاهد من أهلهم، فقد رفض جون جوريس    لقد رأينا، كيف

ندعي أن   ؟ أين قيمنا  ؟ بأي حق نستعمر المغربمتسائال "،  "معاهدة فاس مع المغرب" البرلمان توقيع  
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

  1932باألطلس الكبير غشت شتنبر    تتازيزاو  تقريرا حول معركة    Serre  طبيبالوكتب  

ل ءتسا   هغير كل مفاهيمه، باعترافاتوالكرامة  عا عن الحرية  اختمها بأن ما شهده من بسالة ومعاناة دف

خدمات  قدمنا  هل" "  "؟ للساكنة  "ذلك  أعتقد   ال ويجيب  أكثر    هل"،  ويجيب ؟ سعادةسيصبحون   "

يدع مجاال للشك على انتفاء كل المفاهيم  وهذا يبرهن بما ال    .( ZAYD U-HMAD, 2012" )ال أكيد "

 االستعمارية التي حاولنا بدورنا تفنيدها هنا. 

حاول عن شموخهم ومجدهم في المقاومة والجهاد، ودحضوا كل ما    هؤالء األشاوسأبان  

األتراك أو كلبلدان أجنبية    ةعمالالوقطاع الطرق، والهاربين من العدالة،    : تهمكالغزاة أن يلحقوا بهم  

مع الواقع، ألن الصمود ازداد حدة بعد اندحار هذه الدول    تاقضناأللمان أو اإلنجليز، لكن افتراءاتهم ت

أنها يزعمون  لخدمة   ،الداعمةالمحرضة    التي  المقاومة  موجة  ركبوا  الذين  هم  هؤالء  أن  واتضح 

 . مصالحهم، وسرعان ما كشفت الحقيقة

هذا الموضوع الشائك لم تذهب سدى، فقد وفقنا لتدوين كثير من الشهادات  لعل مجازفتنا في  

 ،ورى أصحابها الثرى، وكشفنا اللثام عن كتابات وعن مقاومة قرى طالها النسيان والتهميشقبل أن ي

من ال أخت "  : وفعال تبتت مقولة العليوي.  وأعدنا االعتبار لمن يظلمهم الكل، حتى من ناضلوا ألجلهم
 .40"له في الدوار ال نضال له

ألحداث تمنينا أن نكون بدأنا من حيث وصلنا بعملنا هذا، لنتمكن عن االستفسار عن كثير من ا

في إحدى الحلقات إلى كون الحدث التاريخي حدث ال يتحمل التنبؤات وال   ،لم نكن نتوقعها، وقد أشرنا

منذ تمنينا على األقل أن نكون توصلنا بأهم مراجعنا في الوقت المناسب ليتم البناء عليها والفرضيات. 

 .البداية

لقارئ تكون بمثابة محفز لتعميق البحث في الموضوع. فيكفي  للعل االختالالت التي قد تظهر  

لم يشر إال بجمل محدودة    ،ص  500الذي حرر كتابا متخصصا حول التهدئة في    ،نشير إلى أن فوانوأن  

لمقاومة آيت بويلول، وهذا دليل قاطع على أن تاريخنا لم يكتب بعد، وأن ما ستصل إليه الكتابات سيبقى 

 ، خاصة لطول األمد على األحداث والوقائع. أبدعتمحدودا مهما 

فماذا عن ""، وأضفنا،  األمم التي لم تقرأ تاريخها ستكررهالتذكير بمقولة معناها " ال بد من  
 " ! ؟ من لم يكتب تاريخه بعد 

 لن نأل جهدا في توجيه األبحاث في هذا االتجاه.إننا 

 

 
 يقصد الدعاية.  40
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 الفهرسة 

ضد توغل االستعمار  جليداسن( بويلول )آيت المقاومة الشعبية المسلحة لقبيلة آيت
 110 ___________________________________________ الفرنسي 

 113 ____________________________________________ المقدمة 

 113 __________________________________________ المنهاج  1

 115 __________________________ آيت بويلول وغزو فرنسا للمنطقة  2

 115 ______________ لجوء القبائل للجبل فرارا من االستعمار وطلبا للجهاد  1.2

 115 _____________ غارات الطائرات الحربية بالمنطقة وحشية وكثيفةكانت  2.2

 116 ____________________________________ حصار آيت بويلويل  3.2

بناء تحصينات بإيش إينورار لحصار آيت بويلول وفصلهم عن آيت المنصور   4.2
 117 ___________________________________ وباقي آيت واراين الغربية 

 118 ___________________________________ مناقشة واستنتاجات  5.2

 119 _______ ومقاومتها للغزو الفرنسي   1926وضع قبيلة آيت بويلول سنة  3

 119 _________________________ 1926وضع قبيلة آيت بويلول سنة  1.3

 119 ________ القوات المغيرة على آيت بويلول، جبهتا معارك إلخضاع القبيلة 2.3

قية بإيخرطن 1.2.3  121 _________________________ الجبهة الشمالية الشر

 122 ___________________________________ مناقشة واستنتاجات  2.2.3

 122 ____ لألجانب 3الطابور  3الجبهة الجنوبية الغربية معركة أدارتها الكتيبة  3.2.3

 128 __________ إحكام القبضة ومهادنة آيت بويلول بعد نهب معظم ممتلكاتهم  3.3

 128 _______________________________ بناء المتاريس حول الدوار 1.3.3

ي عضد المقاومة 2.3.3
 
ت ف

ّ
 130 ____________________________ الخيانة فت

 130 ________________________________ النهب وإتالف الممتلكات 3.3.3

 131 "سالمت" القبيلة لما غ لبت، لكن كثير من المقاومين لم يرضوا بوضع السالح 4.3

 132 ___________________________________ مناقشة واستنتاجات  5.3

 134 ____________________________________________ الخاتمة 

 


