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علىخطرهظهومابمجرداالسبانيالتدخلعلىالريفثار
المهددةالقبائلفيالمجاهدينمنمدبرةاألولالثورةوكانتالبالد،
محمدالبطلالعهدذلكفيالجهادقوادأشهروكاناإلسبان<بخطر
الذيبوهارةالفتانمحاربةفيالحسنالبالءأبلىالذيامزيان
ضدالجهادإلىهذابعدانصرفثمالريف،شرقعلىاستول
فيامزيانالمجاهدظهوروكانالمحتلين،اإلسبانييناألعداء
وفيبو~وة،معسجاآلالحربكانتحيث()،905(_(325
الريف،علىللعدوانسليليةناحيةفيجيوشهماإلسبانحشد(909
هذهوفىالمعتدين،ضدالجهادحركةانطالقسببهذافكان
جوعوأسعلىصنديدكقائلامزيانمحمدالمجاهدبرزالحركة
اإلسبانفيهاتجشمسنتينالمعاركودامتالشجعان،ينالمجاها
عشوةفيهاخسرواإنهمويقالاثم<الهنوأفظعالخسائر،أعظم
بينتوكالجنرالكبارعسكريونقوادطليعتهموفيقتيلآالف

جاهدتالتيالقبائلإحدىقلعيةقبيلةوكانتيو،فيكاروالجنوال
األبطال.جهادالعدوضد

كانمااألجنبيةللمطامعالريفمحرضتالتياألسبابومن



أرضهإلجلبتالتيالمعدنيةالثرواتكثرةمنإذاكعنهيشاع
اإلسبانأشهوهمومناألوروبيين،األجانبمنبهاالمهتمينجيع

متنكرينخفيةالريففيلونيتجوألمنقبونفكانواأللمان،
يكنوافيها،باألمرالمعنيةوالشركاتدولهملغاثدةومتجسسين

الحالفياألخطارمنليخلواألجنبيالتدخلمنالجانبهذا
لالحتالل،طليعةفاعتبروخيراتها،وأهلها،البالد،علىوالمثال
وخطراإلسبان،حربالريفيونواجهوهكذالالستعمار،وتمهيدا
المنسليناألوروبيينالطامعينشقمناألرضثروةعلىالتهافت

عهدوفيواالكتشاف.للبحثوالمنأسينوصوب<حدبكلمن
االتفاقتمعشرةاالثنتيوقباثلهالريفشرقعلىالمسيطربوهارة
وكسان،جبلفيبويغروربيقبيلةفيمعدنيناستغاللعلىمعه
<1507فيوفرنسيةاسبانيةشركتينلفائدةوذلكوناحرشاوجبل
ولنقلالفتان،أتباعمنقويةحراسةتحتالمعدنيناستثماروكان
إلعتاةحديديةسكةوضعفيبدىىمنهاالمستخرجالمعدن
ونهبهاالثرواتعلىاالستيالءعمليةعلىبرهاناهذاوكانسليلية،
إنويقالمعا<والسلمبالحرباألجنبيللتدخلكهدف
أوادولماباألمر،المعنيةالدوللدىهذاعلىاحتجالحفيظعبد

عليها،الحصوليمكنهمالتيبالفوائدالقبيلةسكانإغراءاإلسبانيون
بأنعليهموردامتنعباألمرإلقناعهامزيانللمجاهدخاصةواتجهوا
بهاالتصالوتمالشأن،هذافيبهاالتصاليتقينسلطاناللمغرب

السلطانأموهثموفادته،فأكوعتلها،وفدبواسطةالقبيلةجهةمن
هوهذافكاناإلسبان<ضاالحربفيللمشاركةللريفبالعودة
األعداءومطامععروضعلىالجواب



خاضواامزيانبقيادةالريفيينالمجاهدينأنهذامنويتضح
وافضينالبالدثرواتعلىاألجنبياالستيالءضدكذلكالمعركة
وخيراتهم،ضمائرهموبيحوأموال،فوائدمنعليهمعرضما

أهلمعخطتهمفياإلسبانفشلولماوالتضحة،الجهادومفضلين
ممموا_أخرىتارةبالقوة،وتهديداتارةبالنفع،إغراء_الريف
وثرواتها<وأهلهااألرضمنيتمكنواحقبالجيوشالعدوانعلى

.االحتالالتبعضوتحققتأشده،علىالقتالفتجدد

ويستحثهاشىبأئتبيتصىامزيانمحملأخذالفترةهذهوفي
الجبال،قممفوقالنارإشعاللالستنفاراستعملوكاالجهاد،على
الخطرالقبائلفتعالمتالنار،بدورهاأوقدتقبيلةرأتهافكلما

احقشرتالوسيلةوبهأهالجهاد،غمارلخوضواستعدتاداهم،
وكانامزيان،القائدحولوالتفتالقبائلشقمنةالوافالجموع
بعشرةإذاكالمجاهدينقواتو~رت،0909يوليوز68فياهل
تحصفواثموللوطن،شهففوسهمباعواالذينالشجعانمنآالف
سليلية،علىالمشرفينوتازوعالالحاجاهدسيديبجبليمراكزهمفي

معهويقتتلواا~و<قوافلليعترضواليآلينزلونونالمجاملوكان
بسرياإلسبانيةالمراكزالمجاهدونوهاجمضارية،معاركفي

فياألثرأسوألهاوكانالخسائر،اءاألعل~حيثموسى
بنتوالجنرالوأرسلتاالنتقام،علىحكومتهافعزمتإسبانية،
المجا~ونسمعولما_،909يوليوزفيوذلكالمحاربجيشهالقيا«ة
حاميةالمعركةونشبتالعدو،هجوملصدأكثراستعدوابهذا

العدو،جيشفيالتضعضعوبدأسليلية،قرببواديالوطيس



منسالحمعهميكنلمعنبالسكاكينالقتالكذلكواستعمل
فيهايحرضكانالتيالمعركةفيبنتوالجنرالوقتلالمجاهدين،
بالغرار،والذالهزيمةجيشهمتكبداإلسبانقائدوبقتلجنوده،

قائدوكانلمليلية،أشالؤ»دخلتحقبالقتليالحقونهوالمجاهدون
وأشهرأشدمنالمعركةوكانتامزيان،البطلهوالمجاهدين

قليل.غيرعددمنهمواستنهاالريفيون،خاضهما
جيشواالذيببواديهزيمتهموتعاإلسبانيتحمللمولما
الفريقانفالتحمالعدوان،واستأنفواكبار،ضباطبقيادةجيوشا
بعضوجرحالخسائر،أعظممتكبدااإلسبانالجيشتقهقرحتى
نداءاتسليليةقيادةوالتهذا<منوبالرغمقواد»منالكبار
نحوجيشهاقوةبلغتحقإسبانياحكومةفلبتهاواإلمداد،النجدة
بعضإغراءإلالقيادةتلكالتجأتهذاومعألفأ<الخمسين
فيالتقاعسظهرحقالضمائرشراءفاستطاعتبالمال،القبائل
شكروبيعامة<قلعيةقبيلةفيهذاوتجلىالمجاهدين،مواقف
التحقحيثاألمرآخروالخذالنالغدرفكانخاصة<ومزوجة
رجالودخلباإلسبان،شكروبيبفرخانةمحمدسيديسكان
فياآلثارأسوأوالخذالنالغدرلحركةوكاناألعداء،خدمةفيقلعية
البطلحولمنفانفضوااألخرى،القبائلمنالمجاهديننفرمى
ذلكوأدىالثابتون،الصابرونإالمعهيصمدلمالذيامزيان
والقرى،المراكزبعضعلىواستيالشهماإلسبانتقامإلالخاالن
مركزالهمواتخذوامزوجة،جعةبسوقمراكزهمالمجاهدونوغادر
قبيلةبويغرور،بنيبقبيلةجزولةفخضةمنلمشتكةيسمىجديدا
امزيان.محمدالبطل



عرعرمبجيشضورالنامناإلسبانهجم(90الأكتوبروفي
تقدمواالمجاهدينضعفمناألعداءتأكدولمامقاتل،67000بلغ
حيثوكسانجبلنحومتجهينسارواثمفاحتلوها،سلواننحو

وكانتامزيان،محمدبقيادةالمجاهدينمعالمعركةونشبتالمعادن<
كلمنينالمجاهاقواتبهمأحاطتالذينلألعداءفيهاالهزيمة
منوبالرغمالقتال<ميدانمنوطوبارالفارالجنراالنوفرجانب،
أحدسيديبجبالالمرتفعاتاحتاللمناإلسبانتمكنالهزيمةهذه
لجأواالذينللسكانبمدافعهميقنبلونكانواومنهاوتازوعال،الحاج
فيكرتواديإلوصلتحقاالستيالءاتوتوالتالفرار،إل

قبيلةإلقلعيةمنالمجاهدينمعامزيانفانسحب1909نوفمبر
التياألراضيفياحتاللهمبتنظيماإلسباناشتغلبينمامطالسة<
الذينالخونةبواسطةفيهافسادأاألعداءوعاثعليها،استولوا
السكان.علىسلطوا

بيقبائلإلامزيان~القائدتوجهاألثناءهذهوفي
ترزينوبيليشك،أووبيسعيد،وبيوتمسمان،ورياغل،
األعداءوكان،19_0بحرفيوذلكرجالهايستنصروصاروغيرها،
وكانتالقبائل،بعضخونةبواسطةامزيانتحركاتمنعلمعلى
فيمعهمالتعامللمواصلةاإلسبانمسالمةعلىتحرصورياغلبي

النكوع.حجرة

للحربادآاستعلالقبائلتكتلمناإلسبانأيقنوبعدما
قبائلفواجهتورياغل،بيضداألسطولاستعمالرواقر

منيأسأتراجعتحقالعدوانجيوش1911أكتوبرفيالشاطىء



هوجديدامركزاوذالمجاهدواقذالوعرة،وجبالهالساحلاحتالل
عشراثنينحو(5((ديمبوفيإليه،وومل0معيدبنيفياجادة
وبنيوبقيوق،واجزناية،ورياغل،بنيقبائلمنمجاهد،ألف

تورين،وبيوتمماز،محمارت،وبنيبوفواح<وبنييطفت،
بوغانر،بنيبقبيلةورابازرإلىامزياذبقيادةالقواتهذهواقهت
الجهات،مختلفمنالمجاهدينهاجملماالعدومعالمعاركسثبت
عثوخةمسانةعلعتاةكانتالتيالمعركةفياألسطولواشتوك
معركةوانتهتاألعداء،مفوففييبدوالتقهقروأخذكيلومتوآ،
بقيادةاإلسباذمعمعركةكانتثمالمجاهدين،بانتصارراازرو

ازحانا،مركزيوذالمجاهدوهاجمريفيرا،بويموديالكولونيل
إذاكالخبووذاع0سلفادورالجزالوقتلامزياذ،بقيادةوأمعروفا

عللالستيالءاالستعدادفيآخذوذطلهمبقيادةالمجاهدينبأذ
سليلية.

بيبقبيلةالقرويجبلاإلسباناحتل،1962ينايروفي
(9(2مايووفيكيلومتر.مائةمسافةعلىالمعاركوكانتبويحيى
إلبهممتوجهأالمجاهدينمنسبعماثةوأسعلىامزيانالقائدسار
وكانعدوة،مراكزعدةوراءهخلفميرتهوفيسيدال<بي

القائدنامليلةوذاتالمجاهدين،سيرعلىيتجسسوناإلسبان
بالخبراإلسبانفعلمالمجاهدين،بعضومعه~فياهزيان
إلاإلسبانيةالقواتواتجهتالقبليين،منسيسهمجوابواسطة
أصحابهمنطلببالخطرالقائدشعرفلمافطوقته:ا~مكان
فانسحبالظالم،تحتالمكانيغادرواأنالسالمة،يريدونالذين



وأخذواالمجدمعهومنامزياذغادرالفجرمالةوبعدأكوهم<
د(فيامزياذالقائداستشهدكة!لممهذهوفياألعداء،يماجوذ
التاريخ،فيوبطولتهجهادهفخلدسيدال،بيبقبيلة15((مايو
ثمالمستشفى،فيمحرفوهاهيثسليليةإلىجتهالعدووأخذ

بضاهيةالالمعبدبنأحدسيديبمقبرةودفنلعاثلته<ملموها
ازغنغاذ.



»اءر(>:ز.ئث..دا

د!م00!«:ة



الر~تيةالحثررة
يآرتمروهيتأةر

واقيق،بتفصيلالريفيةالحربتاريخهنانكتبأننو~ال
ءواالطالعللبحثطويالووقتاكبيرا<مجهودايتطلبعملفهذا

إننادرة،وهيصحيحةمصادرعلىاعتماداوالتمحيصوالتحقيق
وتوويائوقا~تسجلالتيالجديةالمصادرونعيمفقودة<تكنلم

كانتإنعنهاشيثآنعلمالأسفوبكلونزاهة<بصدقاألخبار
واإلسبانية،الفرنسيةمنهاوخاصةاألجنبية،المصادرأماموجودة.
مشحونةكلهاومجالت،وجراثدكتبا،تحصىأنمنأكؤفهي

مغرضةفهيعدوةمصادروهأوباعتباوالتشويه،بالتحريف
متأثرأومترجمقلتهعلىفهوبالعربيةونشوطبعماوأماوناقصة،
بالباطل.الحقفيهايلتبسالتياألجنبيةبالكتابات

الموضوعفيشيثآكتبواقدالمطلعينالمناوبةبعضركانوإذا
بطلأنأذكرالمناسبةوبهذهتخصهم،ألسبابوهينشرلمفإنهم
للوجودإخراجهامنامتنعولكنهمذكراته،كتبالريفيةالحرب
وبشقيقهبهومستمروثيقاتصالعلىكنتأنوبماحياته،قيدعلى
نشربضرورةاألميرأقنعأنحاولتفقدسنواتعليلةالقاهرةفي

وألنهبالريف،التحريريةالثورةعنيتحدثمنأولألنهمذكواته



وأباطيلترهاتمناألجنبيةالمؤلفاتفيهادحضمنيمكنبهذا
الوطنيةوحوكتهالحديثالمغربلتاريخخدمةذلكفيوألنحولها،

أتحدثكنتومرةيعتذر،كانفقدبهذااقتناعهومعالتحريرية،
فيالعربيةالدوللجامعةالعاماألمينباشا،عزامحانالعبدمع

كانلمانظراعلي،فألحبطلها،ومذكراتالريفيةالحربموضوع
باشاعزاملوالتزمبطبعها<أقنعهأنفيعنده،حظوتيمنيعلمه
بالعربيةالطبعالعربيةالدوللجامعةالعامةاألمانةتتولبأن
نفقتهاعلىواإلسبانيةوالفرنسية،باألنجليزية،الطبعمعلترجةوا

فنقلتكتابة،التزامهليعطييمستعدأنهعزاموأضافالخاصة،
بعديحنلمالوقتأنوهورأيه،علىأصرولكنهمحمد،لألميرهذا

الكوةإلعادةفرصةكلأنتهزوكنتالوجود،إلمذكواتهإلخراج
معالمذكراتمراجعةأتولأنوهوبموافقته،األمرآخرفزتحق
النهائيةميفتهافينفرغهاوأنبالدقي،بيتهفيمحمداألميرشقيقه
إليهاأضيفبأنوالتزمتالحاجة،دعتكلماإليهالرجوعمع

منإليهتحتاجماكلوكألكالمناسبة،واإليضاحاتالتعليقات
تحريفمنوالعربيةاألجنبيةالكتبفيماأهمونقدفهارس
فيشرعةوفعآلأملكها.التيالتاريخيةبالصوروتزيينهاوزيف،
لحضورتوجهةلماعنهانقطعتثممحمداألميرمعالعمل
سويسرةفيبلوزانأقمتوبعدهاالمتحدة<األممهيشةدورة
تسيرالفرنسيةالمغربيةواألزمةتتطرو،المغربيةالقضيةأخذتلما

المنشود.فحوحلهابسرعة

علاذلوزفيوكترغي،التاليباز)(ايكرلقادحدثثم



الشورىحزبوفدمحوالتشاورلالتصالمكانهمنمقربة
األحداثتتابعتهذاوبعداللقاء،ذلكفيواالستقالل
المغربيةوالمحادثاتلفرنسا،ا~الملكمحردةفكانتوالتطورات<

بالقاهرة،المذكراتفيعمليعنأنتطحجعليهذاوكلالفرنسية،
آسفجدوأنا

اقهرضوان_وتحمدمحمداألميرانالبطالنتوفيوقد
جيعقلوبعلىالعزيزةاألمنيةتتحققأندونعليها~
كخيرالمذكراتإلخراجخلفهمااثهيرفقأنوعسىالمخلصين<
واجبأقلوهذاالتحريرية<الريفيةالحربلتاريخمصدووأصح
وبهذهالمغربية.واألجيالوتاريخه،والوطن<المجاهدين،نحو

أحاأنوهوءشائعةيكونأنأوجومزعجاخبراأذكرالمناسبة
سعراعنالمالمنمهمامبلغاقبضاسمهلذكرحاجةالالورثة

ألنهالوجود،منإخفاشهاأوإلتالفهاالمذكرات.علىلالستيالء
لحوبالصحيحبالتاريخوللتعريفنشرهافيلهممصلحةال

فإنه_الةرقلال_المذكورالخبرصحفإذاالتحريرية،الريف
كانواذاللخلف.السلفتركهاالتيلألمانةخيانةبلعاوايكون
منلتخرجالمذكراتالحظيسرلمفلماذاباطلشائعةالخبر

مضتمابعدوذلكوتاويخهللوطنخدمةالنورإلالظلمات
يضعهسؤالألريف؟فيوالتحريرالثورةبطليوفاةعلىاماألعو
باألهوالمعنيينيضعالوقتنفسوفيعقبهما،علىالمغربتاريخ
وونهسيقدفهلوالتاريحية،والوطنية،العائليةمسؤولياتهمأمام

يملكونها؟كانواإنالمذكراتلنشرويبون



مستعمآلالتاريخذلككتابةفيالتفكيرراودنوطالماهذا،
الصدرتحويمعمصادر،منبهأظفروماوثاثق<منعنديما

وأناالمشروع<إنجازفيعليألحواهذاعلمواعنوكثيرواألمانة،
المودةبهمجعتيالذينبالديألبطالوييوكرجلمغوبي،كوعلي
الوجهعلىاثهألدأوفقأنأمليوكلعنقي،فيدينأذلكأعدوالثقة

الريفلحربخالصةيليفيماأعرضهذاليتاحوريثماالمطلوب<
نظرةأعطيوبذلكصحيحة،ووثاثقموثوقة،مصادرعلىاعتمادأ
0والرجالوالوقاشع،اث،األحلأشهرعلىمقتصرأعنهاعامة
واألبصار،األسماع،ملئاالذينالريفيينالبطليندورومبرزا
العظماء.منالخالدينبينرفيعأمقعدأبوأهابماواألفشدة

نشأتيفيأدليسفأجاب:نشأتهعنتحمداألميرسثللقد
دروسناتلقينا~،أخينشأةعنكثيرأيختلفماأياميوسالف
أخذتولماومليلية،تطرانإلذهبتثموالدي،عناألول
علىتعليمناإلتمامالرفقاءوبعضأنا<انتخبتاالبتدائيةالشهادة
~انتهيت،ولمااالمتحانات،فيالنابهينمنكناإذالحكومةنفقة

لمليليةوجعتولمامعلتا،عيفتاالبتدائيةالدواسةمنمنتين،
وبينبينهجرتالتيالمحادثاتوحضرتاأللمانيين،بأ~اجتمعت
علمتاجديرإلىتولماالفشل.نتيجتهاكانتوالتيشقيقي
الريفاستقاللسبيلفيوالديمعأعملفرحتشقيقي،باعتقال
امتحاناتلتقديماستعدادأسليليةإلوجعتثم~وتحريره،
علىدراستيإلكمالماريدإلذهبتنجحتوبعدماالبكالوريا،

أبووحقفيهاالمعادنمدرسةإلأدخلكدتوماالحكومة»نفقة



السيامةبيئةفيشقيقهمعتوبيالمتحدثأنهذامنويتضح
قليلة،غيربسنواتالريففيالكبرىالتحريرثورةقبلوالجهاد
وإسنادبإيعازالمغربيةالحكومةعلىبوحارةالفتانتمردإبانأي

بالدسالمغربإلتمتدأنحاولتالتياألجنبيةالدولبعض
واالستعمار.واالحتالل،للغزو،التمهيدبغيةوالفتنةوالمؤامرة<

بتارةواالضطرابالفتنةأشاعأنبعدبوحارة،أنالمعلومومن
أجلمنوأثاروهحرضوهلمنوباطلهبغيهفيهاوسخروناحيتها

منفتمكنالريفقبائلإلىتوجهوعدوان،شرمنبيتوهما
بيقبيلتهإلوصللماولكنوسلطته،لنفوذهبعضهاإخضاع
الخطابيالكويمعبدوهوحده،عندأوقفهمنأمامهوجدورياغل
بحقيعدكانكماوالسياسة،العلممنكبيرجانبعلىكانالذي
يؤلفأنالخطر،أماماستطاع،ولهذاوصنديدها،القبيلةرجل
وفوضى،خالفمنعليهكانواعمابالرغمالقبيلةرجالجعبين



داههمالذيالخطردفععلىقادرةوقوةواحدا،صفأمنهمويجعل
بوهاوة.زحفمع

القبيلةتوحيلمنأوادماالخطابيالكويم~تمأنوبعل
فتحأنهوهيناجحة،حربيةخطةدبربوهاوةلقتالوإعدادها
بيأوضفيقواتهبجميحتوغلأنإلالفتانوجهفيالطريق
بوسالفة،بمعركةتسمىمعركةفيهزيمةشرفيهافتكبدورياغل،

ماوبعلوالمؤن،واألسلحة،الذخائرمجيعوراءهتاوكابنفسهفرثم
شمالهبعضاإلسبانواحتلالمغرب»علىاألجنبيةالحمايةفوضته
أحدمنلهبدالأنفرأىاألهور،عاقبةفيينكرالكويم~أخذ

يموتأنوإماالريف؟الصغيروطنهلتحريريعملأنإمااألمرين:
والشهادة.العزةموت

منينتقلأخذقداإلسبانياالستعمارخطوأنأدوكوحينما
قبيلةمنأدنأوقوسينقابأمبحأنإلوتطوانسليليةفاحيق
محمداولدهفاستدعىللعمل،حانقدالوقتأنأيقنورياغلبي
واالتصالءبالقرويينالعلمطلب~مهمتينفيبفاسكانالذي
يروجماعلىوالد»،وإطالعاالستطالعبقصدددالمخزنددبأوساط
~فاالسلطانيالبالطكانوقدخصوصافيها،أخبارمن

الديبلوماسيةواإلغراداتوالضغوط،والمحاوالت،للمناورات،
الخفيةاالستعماريةالسياسةأغراضإللالرصنبغيةاألوروبية
والمتنافسة.الطامعةا~وللكل







الثالث~ا

فيالداخليةالوضعيةكانتاألولىالعالميةالحربنهايةفي
يسندهماإلالحاجةأمسفيالملكيالنظاموكانءفورةمتلإسبانيا
أمامألفونسيالملكوكانوالخارج،الداخلفيناجحةأعمالمن

إلاللجوءأوالمكينة،الشعبيةذاتللحكومةالرضوخأمرين:
إسبانياكانتواذا(.876بدستورانتهىكانالذيالقويالحكم
إلأسلمهااختفاءهافإنالحرب،مناقتصاديااستفادتقد

الفقر،وانتشارالبطالة<وتكاثراإلنتاج،فيانخفاضمنالمشاكل
إلوالميلاالشتراكية،األفكارذيوععواملمنأصبحاوهل

الدعوةعلىسا~روسيافيالثورةنجاحوأنخصوصاالجمهورية
إقطاعدولةإسبانياظلتفقدهذاومعاليسارية.التياراتإل

بطامةالملكشعروهكذاوالكهنوت،االريستوقراطيةطبقةتسودها
ستوراللتطبيقاختيارين:بيننفسهفوجد_،920فياالقتصاد

أهآليكنلمالبالدفيالسمعةسيى،كانولماتورية.ااكتاإقامةأو
الحكميتولرجلاكتشافإلحاجةفيفكانبياه،السلطةألخذ
منفيهتسببوالمامثلهالسمعةسيئيالجيشقوادوكانمنه<بدآل

المغرب.فيوانهزاماتكوارث



ممنضابآلء~ا5الووجل<ألفمائةبيلخالجيشىوكان
اختارأنهنسرألغوحظسؤومنكولونيل.2000وجنراآل<690
نحططه.لتنفيذوجلاسوأ

حولهاوماسليليةفيمتمركزيناإلسبانكانالمغربوفي
أعلىوقائداساميأمندوباانجيربيرالجنرالكانتطرانوفيشرقا،

ليوعليمعللتشاورالرباطإليتوجهأنلهخطرو~للجيش،
بعدالبطيء<«العسكريلتوغل«داسياسةبسلوكعليهأشارالذي
أنهيعلنوأصبحبهذا،اإلسبانيفاقتنسياسيأ،لهالتمهيل

بتطبيقالقبائلجلبإلىفاتجهالدماء<منالمزيدإلواقةداعيال
علىغيوراكانالذييسونيألرمعاالصطدامفكانالسياسة،تلك
الغربيةالقبائلفيمركزه

شنتحيثمدريدفيالعامالرأيهاجالقتالنشبولما
الحربمواصلةإن:قائلة~تهاالجمهوريةالنزعةذاتالصحف

الجنودمنكثيرأقتلوابةالمغاروأنالحكومة،لوعودمنافيةالمغربفي
يريدونالالناسوأنمستمرة،فالحربهذاومعاإلسبانيين،

عليه،آخرفلسيصرفأنيريدونالأنهمكماالمغرب،إلالتوجه
إالمنهاتجيالبالدالحتاللبأبناثهاالتضحيةإسبانياسشمتوقد

.واالريستوقراطيةالملكيةأنصارباستثناءوالمشاكل،المصاعب

منالجماهيراستياءعنريةاليماالصحافةعبرتوهكذا
.الحربيةتالمخططصاحبوالملكوالحكومة،الجش،تادق



تاثدآددميلفيترددالجزالعينالملكذ1تأزمأالومنزادوعا
.لددميلفيترددنقلثمددبيرانعيرددالجنرالبدلبالمغربللجش
اإلسباناألجبي~1جا>15(5وفيبها،للجشكقائدسليلية
وكاذ(الليعيوذ)،الفرنيستنقعلوموددتيرسيوددالمدعو
الذي(نراسيكونرانكو»وساعدهأستري><ددميالذسيوالتيرتاثأ
.15»(فيالمدتالحرببعدنيمادكتاتورامار





خئإبي0:األيمبد.نمحد
الممئفتويدفي~.سيه

وكان،1882سنةبأجديرالخطابيالكويمعبدمحماوال
رأسه،مسقطفيطفولتهمناألولالسنواتوقضىالبكر،الولد
باالحتراميتمتنكانحيثبأجديرقاضيأالكريمعبدأبوهوكان

المناسب.وثراثهوسلوكه،ومنصبهلشخصيته<نظوآوا~ير
أنإل(المسيد)القرآنللكتابأدخلمسةالخاالبكرالولدبلغولما
العاشرة.أدرك

الكريمعبدأنوبماثأر،قضيةفياألسرةتورطة(892وفي
الزيففيالشنيعةالعادةكانتكمابالثأرلألخذالكرامةشديدكان
تطرانإلأسرتهمعرحلفقدالريف<<،«أبلعنةيصفهاكانالتي
المنكرةالعادةبتلكوقتثأالتمسكالشديدالقبليالوسطمنفرارأ
بينهمتفرقأعداءوأسرهاوفروعهاالقبائلمنجعلتالبتي

انكبتطرانوفيواألرواح.والدماء،واالنتقامات،ءا.لضغاثن
معجديدجوفيوعاشوالدين،العربيةتعلم<علىمحمدالولد
العالم.علىوتفتحأحضارة،أكثرمدينةوفيا.لطلبة،

أيقنأنبعاأجديرإلاألسرةممكددت<6899عامو.في
الدماءواراقةلألحقادالمثيرةوهةالمكنا:.لعنا:دةأ.ناألبادلكن.يم<عبد



السابقةبغقدمحمدوكانتضمحل<أنكادتأواختفتقد
والدهمجعلىالسيرمنالحياةفياتجاههتقريروتمعشرة،

دخلحيثفاسإل(905سنةتوجهولهذاالقضاء،وهووأجداده«
علتا،الريفيالطالبهأفقاتسعفاسوفيالقرويين،جامع

والحيثيات،الطبقاتمختلفمنبالناسومعرفةوتربية،وتهذيبأ،
عمآلالسلطانيالقصربأوساطاتصاللهكانبفامى<مقايهوأثناء
أخبار،منفيهايروجماتتبععلىحريصاكانالذيأبيهبوصية

األزماتعهدالعهد،ذلكفيالسياسيةالتطوراتعلىواالطالع
بينها.واقتامهالمغرباحتاللفيالطامعةالدولمعوالمشاكل
داووفيعامة<فاسفييجريمابكليعنالطالبكانولهذا
أثناءمعنوماتمنعليهيحصلمابكلوالدهويوافيخاصة،المخزن
وغيوهم.والمقربينالمخزنبرجالاتصاالته

وأثناءله،بزياوتهتخبوهأبيهمنبرسالةتوصليوموذات
القتسامواسبانيافرنسابينالمبرماالتفاقفيتحدثااجتماعهما
األمرأوليكنلمأنهأجنبيمصدريرويهحسبماويظهرالمغرب،
طيهافيأدنقمةيكونربماأنهظنالذياالتفاقأللكمعاوضأ
سيئةإسبانياأنذلكبعدأيقنولكنهخاصة،للريفبالنسبةنعمة<«
االستعمار،قصدوالسيطرةاالستيالءتريدفهيايا،النو

الطبيعيةوثرواتهاالبالدسكانوتخيرواالستعبادواالستغالل،
لالتفاقبمارضتهاإلسبانلماعلمهذا،منتأكداوازدادوالمعدنية،
عسكريةفرقةاحسيمةلشاطىءالمواجهةالجزيرةقلعةمنفأوسلوا
ماكانيدركانوولدهالكويمعبدجعلهذاكلداره،إلحراق
أكيد.إسبانخطرمنالريفيمدأ



الخطابىالكرممعبدمحمداألمر

أنهىبعدماأجديرإلىاطالبعمدرجع(555عاموفي
قبائلبينمحقققدالتحالفكاذالرتتهذاوفيفاس<فيدراسته
للوهولجهدكلبذلالذيالخطابيالكويمعبديدعلىالريف
علىاالستيالءفيالطامعبوحارةالفتاذاالثوواذعدفدإقامتهإلى

وجههالمعركةعمدشاهدوبعدمانونية.جهةمنمدفوعأالريف
علىواالطالعاإلسبانالوسطفياليشرمنفتمكنسليليةإلأبوه



مدرسةفيالتعليممارسثمالريف،فياإلسبانيةالياسةر1~مو
جريدةمنالعربيةالصفحةقريىليتولىسةعهوقلعلية،
فيوعينالمحلية.الشؤوذ.دارةفيكاتبأعملكماالوف)،(برتية
رثياعينستينوبعدالجايات،بمعكمةستشارا<15((عام
عرضوتدبمليلة،الملمينبةللمغاروالمدنالجايفيقاصيأ
_ظمم_فييتمكوذبعدماللريفحاكممصباإلسباذعليه
1.ذمعهمللتعاوذاستعدادكل.ننهارمعرضاحتالله،ولكهمن

العكسذ1يعلموكانالرف،فيفواياهمبحن.تامحه1.ستطاعو
يزدادذ1استطاعشغلهاالتيالمامب~وفيالمعيح.هو
1هذودنعاإلسبانية،يا1لو1حقيقةعلىووتوفأوقربةخبره
لمملحةاأللمازمناالستفادةمحاولة.لىالكويمعبدبنبمحمد
خامة.واهله.لرف

وادىلها،زيارتهاثا،(سيلفتر)بالجزالاتملسليليةوفي
اعتقلإلسبانياالماوثةالياسةوبتهمةخصام،.لبينهاالحوار
قويضاالعتقاللهسببكا.ذويقالالكريم،عبدبنعمد

األلمازحلفاءاألتراكبماهوةإيا«التهامهمعليهاإلسباذ~.لفرنيين
وقتذ.نرناو.عداد

االشتغالبتهمةبمليليةسجينأالكريمعبدبنمحمدكانولما
محاولةوكانتالفرارخطةدبربها،القضاءمنصبوهوفيبالسياسة
سجنإلحبلإدخنالمنأصدقاثهبعضتمكنلمايلي:كماالفرار
نزولهوأثناءالزنزانة،نافذةمنليآلبهتدلفيهكانالذيالبرج
اثجبالحومثقآلالفضاءفيوجودهأثناءالنافذةبمصراععمامتهمحلقت



إنسالمتهفيوسعيأالقوط،أللموتخفيفااحتياطأ،ارتداهاالتي
عليهولماعثوساقه،فتكسرتسقطوفعألاألرض،علىوقح

شفيولمافرفض.وجلهقطعوأريدالمستشفى،إلنقلالسجانون
محاولةوبوشرتعادية،غيرمشيةيمشيجعلهبرجلهعطببقي
أشهر،عشرةغيراالعتقالفيعليهمضىقديكنولمالفرار
عنه،فأفرجبريثأ،خرجحقنفسهعنودافحاإلسبان،فحاكمه
منصبإلفردلمليليةوجعثمسنتين،بقيحيثأل~يروتوجه
امتنعأبيهمناالستدعاءتلقىوحينماوبناحيتها.بهاالقضاء
مجيحبنكفييتركأنبعدإاليوافقي»ولممساعدته،مناإلسبان
غيرمنهذاففعلإسبانية،ريالألفبستينيتدركانالذيماله
استدعىكمابأبيه،والتحقتردد،
زيالمحمدشقيقهالوقتنفسفي
~ر~»فيالمعادنبمدرسةكان
الثازلعبدالكريماالبنمحمدوكان

نشأوقد،1356منةولدالخطابي
أسألناوقد~لؤ~ر~و~~
نشأته.عنبهتحدثما

ميلفيمترالجزال





وفيخاصة،الخطابيآلحياةفيوحاسمكبيرتحولأبلوهنا
بينالجمعالتأممابمجردأنهذلكعامة،والريفورياغلبيقبيلة
بالقبيلةيحدثأخذالذياإلسبانالخطرتابرواوولديه،األب

أخذهذا،واثراإلسبان.محاربةعلىوأيممفأجعوبالبالده
قبيمنفعلكماالقبيلةجديدمنيؤلفاألبالخطابيالكريمعبد
خطوطاوأنشأستراتيجية<مراكزفأسسحارة،ابوعدوانلرد

العملهذاعلىشهرانيمضولماإلسبان،لخطوطمقابلةحربية
أنهالظنعلىويفلب،6920سنةفيتوفيحقالمحكمالتنظيمي
سممهالذيهولإلسبانيينعميالريفيأإنويقالمسموما<مات
ويدعىلهم،المناوشةالشخصياتجيعاغتيالمنرو»قرلماتنفيذأ
الكريمعبدخطرأ«ركواأنبعدوذلكسيق،التفرالسالمعبد

ويقنعهمقبائلهسكانليوحدالريف0فييتجولكانحيثعليهم
بهمفيهيبالريف،الحتاللخططمنبيتتهوبماإسبانيانيةبسوء
صرحألجديررجعولماوطنهم،عنعللدفجيئىتكوينإل
ولديهاستدعىثمالمرض،فراشولزمطعام،فيسماأكلبأنه
استقاللسبيلفيبالجهادفأوماهابمدريد،أصغرهاوكان

منصبفياألكبرابنهوخلفه(،920سنةشتنبرفيوتوفيالريف،
بحلسبعقدالريفرجالأقعحقأسابيعتمضولمباجديرالقضاء
فيليفتهذايكنفلمالمحاولة،فشلتولكنوالتحالف،للتشاور
ضداالتحادإلويأعويتجولظلبلالركيم،عبدبنمحمدعضد

قبائلاتحادفيالعدةأنهمباعتبارورياغلببييمتموكاناإلسبان<
باسمالغزاةاإلسبانضدالمقدسالجهادحركةوفيالريف،
واالستعمار.النصرانية



أذأبيه،وناةمنتليلبعداألكبر،االبناستطاعوهكذا
نتعاهدعصرية،منعةحربعلىاإلتدامفرورقالقبيلةيفهم
الةميبلفيويموتوامجاهدوابأذالكريمالمصحفعليالقبيلةوجال

والة،بالكتابمتمكينوالثرفالحقعنودناعأوالحرية،
رجالمنتقدممنأولكاذالخابيالكريمعبدبنعمدوبعد
المدعوعليبنعمدالفقيههوالكريمالمصحفعلفأقسمالقبيلة
القبيلةتوىتألفتحقذلكعلىأشهرمتةتمضلمثمبولحية،
يقدروذفيهاوذالمجاهدوكاذللحرب،استعداداأعورهاوانتظمت
واإلعدادوالتوحيد،التكتيك<عمليكنواآالف،خةبحو

نتيجةومعوباتعواتيلمنوجههفيتامتلماوذلكبالسهل،
وكذلكالقبيلة،فيقاككانتالتياألجبيةوالمؤامراتالدساس
بعضمماثرشوا>إلىترميكانتالتيواإلغراءاتاألموالببب
وعنبسغاد.األجانبيصوفهاكاذوالتيوالوجهاء<عياذاأل

استمالهاماخسةشخصيةالكريمعبدبنمحمدوجهفيوتفوا
عائلةتانىباجديرعائلةرثيىكاذالذيبورجلةوهواإلسباذ،
بالقتل.الكريمعبدبنعمدهددإنهويقالالخطابي،

ممماواحدكلومعالوةفيالوجالذالتقىيوموذات
أدركولما.الدموياالمداماالسوتوقعالملحة،عصبيته
أجلهامنعامالكاذالتيالوحدةعلىالخطالكريمعبدبنعمد
بورجيلة،ونضهماوهوالسوتى<ارتيادمناجانباذيمتعأناقتوح
وجلواالقبيلة،سوتىالمسلحةعصبيتهمعدخليوموذات
لالعتكارإظهاراوالصفيربالصياحاالسفقابلهمالشاي،شربوذ



تتلوهمحقوجوهمالناسولكنالفرار،وحاولوابالخطر،فأحسوا
.الجماعةعنوالخروجالغدوجزاء

جيشلمواجهةاستراتيجيةالكريمعبدبنمحمداختطوقد
بالمجاهدينتليقالتيالعصاباتحوبوهيمنظم،عصري
أخرىحربأيةبالعدوهنالفتكعلىأقدروهياألرض،وبطبيعة
واألصلحة<واألجهزة،األنظمة،توفرلعدماألعوأولمتيسرةغير
.األعداءكجيشمنظمعصويجيئىعليهايتوفيالتي



،0جوادصهوةامتطىوقدالخطابي،الكريمعبدبنمحمدالهصورالمغربأسد
المقاومةخططينظمكانأيامسهولهبينويسرحالريف،جباليرتادومضى



تالريةيمهورإعالت
المعار(وتحدد

علىاالنتصاراتاثرالضروري،منبلالطبيعي،منكان
تنظيمفيالكريمعبدبنعمدينكرأناإلسبانية،الجيوش
كلتنتخببأنالجهادلواءتحتالمنضويةالقبائلأمرولهذاالثورة،
األمروالةإليهتقدمقصيرةمدةوفيأموها،يتولوليامنهاواحدة

النصروأنمتطول،الحربأنفأفهمهمقبائلهم<فيالمنتخبون
فيالريفجهورية<<أدحكومةتكوينتموفعآلبالنظام،إاليأتي.ال

الكبرى.االنتصاراتشهرفيأي،1521يوليوز

خسفعوبلالقتال<علىالقادرينبحعبتسجيلأمرهمكما
علىاألسلحةأماالجهاد،لصالحاإلسبانمنمخنموهاالقالغنائم
التحرير.جيشإلفسلمتأنواعهااختالف

الجبليةالقبائلمنوفودالتحريرقيادةعلىوردتذلكوبعد
اإلسبان،احتاللمنأرضهالتحويرالنجدةتطلبتطرانبنواحي
يتأتاأنهغيرمخمارة<قبيلةإلليتوجهابيالخط(فتحا)محمدفتعين
وتراكمالشتاء،لفصلنظراالوقتذلكفيبالعمليقومأنله

العمل.وقتانتظارفيمقرهإلفرجعالمواصالت<وتعذرالثلوج،



وخسائرهزائممنالريففيبهمحلمافإناإلسبانوأما
إليدعرمنهمفريقاجعلمكانكلفيمتوالية

يرىكانا~االستعماريالفريقولكنوشأنه،الريفتوك
منتنفيذهاكلفهمهمااالستيالءخططتنفيذفياالستمرار

منجاءتعظيمةقوةفأعدواماكان،وهذاوتضحيات<جهود
شقيقهمعتحمددبرالقوةهذهعلىوللقضاءسليلية،إلإسبانيا
المجاهدينإلاألعوأصدواأنهماوذلكموفقة<حربيةخطةالكبير
البالدفياإلسبانيةالقواتتوغلتإذاحقفشيثأشيثآبالتراجع
منتدويجيآالمجاهدونتراجعوفعآلقاضية،ضربةبهاأنزلوا
ومطالسة،ليشك،أووبيسعياءوبيقلعية،هيقبائلعناق
واجهةفيالمجاهدينقيادةوكانتكاملة.سنةهذاوطال
القواتوكانتغلي،الوويامحمدالحاجبنالسالمعبد~القتال

أربعةنحوترزينوبيتمسحانقبيلتيحدودعلىمتمركزةاإلسبانية
افتدىثماإلسبان،انهزمالفريقينبينالمعاركنشبتولماأشهر.
أربعةبدمع<>ابرو<<،الجنرالوفيهمأساراهمذلك~اإلسبان
المجا~ينمنعندهمكانوامنسواحوبإطالقبسيطة<ماليين

األساوي.

~و1جؤيرهمعوكث_ا

البحرفيمربعةكيلومتراتأربعةنحومساحتهاالجزيرةوهذه
ثالثةبمايقاربالمغربيالشالحى،عنتبعدالمتوسطاألبيض

وكانتلس،األندواقعةعهدمناإلسبانويسكنهاكيلوميترات،
المخابرات،حيثمنواسبانياورياغلبيبينالوصلصلةهي





الحربناواشتعلتولما،1(2(فيالحربقيامقبلالبضائعوتبادل
أنيطلبالقبيلةتلكسكانإلىفيهاالسياسيةالشؤونوثيسكتب
افأجابهواسبانيا،الريفبينللمخابراتمفتوحةالجزيرةتبقى
يلي:بماالكريمعبدبن~القبيلةرئيس

النكوو:بجزيرةالسياسيةاألهوررئيسإل
ووياغلبيقبيلةأمحيانرأيقؤفقدوبعد،واحتراما،أدتحية
دمتماالجوارعالثقحسنعلىالمحافظةعلىلهاالمجاورةوالقباثل
عنندافعبأنعلينايقضيفالواجبالمذلةأماأنت<عليهاعافظآ
والسالم<«.الشريف،ووطنناشعبنا

وقصدهناك،الهدنةاستمرارالطرفينبينتقوروفعآل
إلللمؤنالحاملةلبواخرهمآمنةالمواصالتتظلأناإلسبان
الفالحية،أعمالهممتابعةورياغلبيقصدكانبينماالجزيرة،

القبيلةأنوذلكالمصالح،منهذاوغيرباألسواقواجتماعهم
المسافة.لقربلمدافعهاومعرضةالجزيرةقبالةتوجد

الطرفينبينالعالقةعلىسوءمنلماطرأتدملمالهدنةولكن
منشخصمعاتفقأنهوهواإلسبان،الجزيرةقائدتصرفهبسبب
وهوالكريم،عبدابنللزعيممؤامرةتدبيرعلىورياغلبي
كبيرا،مااللهفدفعجديري،األوياغليالوالفقيرالحاجبنعمد
يبعثأناإلسبانمنالشخصطلبوقدممامة<مادةمنومكنه
إلليفربالليلمعينلمكانصغيرابحرياموكباالجزيرةمنله

غلصآ،كانالوجلهذاأنغيرالمؤامرة،تنفيذبعدالجزيرة
إلىسارعوالسمالمالتسلمأنوبعدخدعة،إالذلكمنهيكنفلم

رجالهبعضفوجهالمدبرةالخطةعلىالكريمعبدابنالزعيمإطالع



منالمركبفيكأنرامنعلىفقبضواالمذكورائشخصرفقة
الجزيرةقائدالزعيمأخبرالصباحوفيأربعة،وهماإلسبانيين
وأعطاهومعاهدتها،الهدنةبنقضعليهواحتججوى،بمااإلسباني
التيللمدافعتتعرضالحقالجزيرةإلالبواخرتأتيالبأنإنذارا
الجزيرة،قربترىباخرةكلعلىالناربإطالقاألمرإليهاصدو
ونالمجاملعليهاأطلقالبواخراقتوبتولمااإلنذار،يعتبرفلم
وتضررتجارية،باخرةوأغرقتالمدافع،طلقاتوتبودلتالنار<
األسطولبينمعركةوقعتأياموبعداإلسبان.منالجزيرةسكان
واسترسلالشاطىء<فيالمنصوبةالمجاهدين~افحوبيناإلسباني
اإلسبانطلبالنهايةوفيشهرين،مدةالفريقينبينالنارتبادل
قبل.منكانالذيالنسقعلىاتفاقيتهافأ~متالهدنة،

الخطابىالكربمعبدمحمداألعبر



:ترزينميتاهرسيتمعوكث_2

قواتلتحطيمحربيةخطةالمجاهدوندبو1922سنةوفي
الشهيرة<أنوالمعركةفيلهاوقعمثلمااإلسباناالستعمار
تورين،بيبتافرسيةيعرفبمكانالمجاهدينقواتفاحتشدت
لهزيمةمعرضونأنهمأيقنوابهمالمحدقالخطراألعداءأدركوحينما
جعراكماإسبانيافاستنجدوابأنوال،هزيمتهمعنتقلالفكراء
المتمركزينالمجاهدينعلىبالهجومبدأواثممكان،كلمنالقوات
منالعدويتمكنأندونأياماالقتالواستمرالحربية<بمواقعهم
الغازاتاإلسباناستعملاألمروآخرالمجاهدين<خطوطاختراق
أناإلسبانفأرادالمجاهدينعضدفييفتلمهذاوكلالسامة،

السالويسعيدبنادريسالنكوعجزيرةمنفأوسلوادنوا<يما
منمكيدةكانهذاأنويظهرالصلح،شروطفيللمخابرة
وقدالمحاصرة،مراكزهمإلالمؤونةإيصالمنليتمكنوااإلسبان
يقطعوهوبالرصاصرميأفقتلو»سعيدبنبادريسكذلكغدروا
الهزائممناإلسبانمعركتهافيتكبدالتيفرسيتتامنآتيا.لغابة

انوال.بمعركةزكوماوالخساثو

الصلح:محاوله_د

الرغبة.إلسباذاظهر،15((سةفيتانرميت،معركةوبعد
فييتغابيمن.يفاد.لعليا.لمجاهدينتيادةمن1نطلبو:لهدنة،في

توجهالذيعليالحاجبن.لكويمعبدبرئاسةالوندفكاذهذا،
كانوااإلسباذ.ذ~.إلخفاتىهي.لتيجةوكانتتطو.ذ،.لى





القيادةوجهتهاالتيالرسالةوفيالريف،علىالحمايةبسطيقتوحوذ
نقرأ_(39(الحجةزيسابعبتاريخاإلسبايينإلىبالريفالعليا
الريفيالشعبأنكاريملعياءالذيالوندأدإذالعباراتهذه
نيهالمقاتلينعددويزيدنسمة<مليرذمنأكثرعنعبارةهوالذي
:العبارةهز«نقرأكماأف<<،متيعن

لكمأمرحأذاإلنائيةوشواعريواجبيمنأدأرى
عصرية،مواعدعلأستالتيالريفيةالحكومةإذبمايأت:
أذآملةواتصاديآسياسيأمتقلةنفهاتعتبر0مدنيةوقوانين
وترىالشعوب،جيعتيشوكماقوونآعاشتكماحرةسيئى
اإلسبانمتعمارياالالجانبوتعدتوابها،امتالكأحقيةلفسها
حكومةعلىالحمايةنثومنيزعمهفيمالهالحقغاصبامتعديأ
ويرنضهابها،يعترفولنبها،يعترفاالريفأذوالحالةالريف،
حقرتهنيلفيويعىبفه،نفهعكمبأذويلتزمونضآ،
بكلالتاماالستقاللعنويدانحنيها،نزاعالالتيالشوعية
يعتقدالذينوعقالشهااإلسبانيةاألمةأماموعتجالطيعية،الوسائل
الحكومةوقتج..الشرعية.المعقولةمطالبابأحقيةيعترنوذأمم

االستعماريالحزبمنيصدرعدايعملكلعلىالريفية
كلمنوتتبرأاإلسانية،وأمامالمتمدذ،العالمأماماإلسبان
واألرواح.لألموالاإلتالفمنيمعأذنيماعسىوعهدةمؤولية

مصالحمنأنتجاهلتمأنكمكيفأيضأتنعجبوأنناأدهذا
واستقالله،بحقوقهواالعترافالريف،مسالمةنفسهااسبانيا



الشعبمعاالقاتمرىوقتينالجوار<عالثقعلىوالمحانظة
اإلنائيةحقرتهوهضمواهانته<عليه،التعديعنعوفأالريفي

الواتعةفرسايلمعاهدةوونقااذ،العمرموسالطبقأوالشرعية
نتائجممااإلناذتعلمالتيالحربتلكالعالمية،الحرببعد

0اإلنمماذإهانةإلسبيلالأنهالقااوعلموالغمب<التعدي
أمرهالتدبروشأنهاأمةكلتركوالطيميالعقليالواجبمنوأنه

..الحق.أمامشيآكآليميواذوالقوةالجررتوأذبفسها،
وأذ0ورةعلحبرالمعاهداتإذيقولوذالماسةأذعنورغما
<<...ماحبه.إلىالحقإعادةمنبدالأنهفالواقعللسيفالحق

أنإاليسقيال0«العبارة:هذهالرسالةمنأيضأنقتطفهوعا
خطتهواليغيريعالالالريفأنوهونهائيآءتصريحألكمأصرح
علىإالالصلحفيالمخابرةيفتحالأنهوهوءالوفعليهاسارالتي

أخفقتوقدهذاءالريف<<.باستقاللإسبانيااعتوافأماس
المغربيالوعليالفريقينمطالبلتعارضالصلحمحاولة

اإلسباني.واالستعماري

كمدكاذبالفشلتطراكمؤتمرفيهانتهىالذيالوقتوفي
عماديونقةخفيةذهبإنهحيثسنةمدةغابأالخطابي(فتحآ)

لتقديموذلك~<األممعصبةقصدكماأوروبا<إلىاحيتمي
الريف،بمطالبالتعرفبقصدالدوليةالهيةإلىوعرائضوثاثق

وكانتواإلنصافوالعدالة،الحق،باسمبتأييدها،والمطالبة
أذبعدالرفعناإلسباناالنتدابرفعفيتتلخصالمساعي



تلعةبمعونةآلحيمةعلىاالستيال>اإلسباذهدفوكاذبة،المغار
وتدبوالخطة،فيددميلفيترددونكرالبحر،فيلهاالمقابلةالجزيرة
منالبالةرتةنيلمنسيصكهالذيالموإلىالمؤدييقالط
الجبالسالكبهليعبرجيشهالجزالووزعالملك<طرف
تمسماذ،تبيلةاالقا«وكاذاألمام!إلىله:أمر»وكاذ0واألودية
أخذبيماالشالحىد،علىادريىبيديفرقتهمعالجزالوتموكز
أنهماظاحقأحديعترفهمانلمالجال،يتلقاذاذ،آخرنريقاذ
الحلفونضتقدقماذقبيلةوكانتخط،كلمنمأمنفي

الحرامةبإتامةوعدتهلكنهاالكريمعبدبنكمدمنالمقترح
بوعدها.تمعاذبرتونعآلالجبال<رؤوسعلىتبةوالمرا

الوسلىبعثاإلسبانيالهجومبأمراجديرفيالقائدعلمولما
الذينهمفحسبرجآل125بأنفأجيبورياغل،بيإل

الرجال،أصلحمنأنهمأيقناجديرإلجاؤوهولماله،استجابوا
عشووهوعندهمكانماعلىزيادةرصاصة15_ال(وزودهم
داموامايقاتلوابأنعهداعليهمأخذولكنهواحد،لكلوصاصات

يمزوبإيماناألصغر،شقيقهالقائدمعوكانالحياة،قيدعلى
لتقاتلالمجاهدينكتيبةتحركةالمخورتفتتوبعزيمةالرواسي،
منليآلفخرجتوأعتدته،بأسلحتهالعرعرمالجيشببنادقها
وكانفيه،والتموكزابرانجبلتسلقفياليوموقضتاجدير،
فيحاسمةابرانجبلعلىالسيطرةأنيعتقدالكريمعبدبئمحمد

فيمهلاألمرأنيعتقدأخوهوكانمومى،اقرواديعلىاالستيالء
مجآلجعاالجبلأعلىمننزالولماالمنال،عسيرولكنهالقول<



اوان:جلمعركة_ا

الفونسوليتولىالملكاختارهالذيهوسيلفيترالجزالكاذ
فداألمرلهتفومىسريةرسالةفأعطاهالريف،فدالحرب
إليهأعيدتالذي(بيرانجير)الجزالالساميالمدربسياسة
أداعملالسرية:الملكيةالرسالةونحوىللجش.العلياالقيادة
مجرذ<<رجلهوالذيالحربيةبوزيرتالوالبه«آمركما

شكلومتهورأاالندفاعسريعكاذسيلفتردد،0دأنوالحقيقة
هذاولكنالملك،تمريضإلىحاجةفييكنابحيثجون
شديدالفونسيوكاذوتهور.اندفاعمنعليهجبلمافاعف
مشاكلمنإسبانياإراحةعلىالقادربالرجلظفربأنهالوثو~
نفه،فيهذايعتقدبدورهددسيلفيترددوكاذالمغرب،ومتاعب
كاذوهكذابالريف،الحربأمرفياليدطليقكاذأنهإليهويضيف
التيالمهمةبتحقيقنفهويمنيالهل،باالنتصارعلمالجزالهذا
وهيموصوعها،فيعركةسريةبويقةالفونسيالملكلهاانتدبه
كاذأنهغرورأوزادهمعه،ومنالكريمعبدبنكمدعلىالقضاء
المرتزقةمنآالفوأربعةإسبانجديأفعشرينعلىيتوفي



الجوالوانتقلبالهزيمة،مدريدبدورهااذتطوفأخرتالعكرية،
إلىبعراسبقةمناألعلىوالقاثأالساميالمدرب0>>بيرانجير<<
بمخالفةاتهمالذيددسيلفسترددالجزالمعليتشاورادرييسيدي
وكاذألسرية،المكيةبالرسالةددسيلفيترددفأدلى0القيادةأوامر
أسكحقاحتدددسيلفترددإذويقالشديدا<بيمما.لخصام
ثمالصراع،أثا،األرضعلىسقطاوأنهماددبيوانجيرددبحجرة
انوال،إلىوعادوااالنكار،بعدابرازجبلعناإلسباذتراجع
نحوتتلبيمامجاهدين9وقتل(،5(1مايوفيابوازمعركةوكانت
اإلسباذ.منألف

ائوال:معركأ~(

نوتىاإلسبانيةالقلعةعلواالحقالمباغتاالنتصاربعد
تمعاذتبيلةفيالمجاورةوااأدويةالهولعلالمشرفذ1بر1جبل
لز~1مواهلةعلواتدروعزيمة<توةاكثرالويفيوذ.مبح

كارثةتقيقفيميتعلماوهذاالمحتألالعدوعلواالنتصار
بانوال.اإلسبان.لجش

الكريمعبدبنعمدالقائدجعذ1بر1نموعقبانهذلك
يبداذ1وطلبوالطفر،الحربمو.ملةيتحتمانهنيهاعلنعأل
بوجالهاالجهادحركة.لتضمحتىتمعاذتبيلةباستصار.لعمل

الحتالل1طالصعوبةمنجانبعلاألمركاذواذووساثلها
مذلةالمذلةجعل.لىتريالمجلىاتنواحاتوكانتفيهاد.لعدو
وسيلةاثرالكريمعبدابنولكنللقبيلة،بالنهبةوعارحومة



الواقعةالقلعةعلىالزحفوتمالمجاهدين،معللتداولاستشاريا
قبلمفاجأةهذاأيديالمجاهدين،وأنجزكلفيفسقطتالجبلفوق
القائدوكاناألسفل،منالنجدةإرسالمناإلسبانيتمكنأن
وفىمحمد<أخوهوكذلكالمقاتلين،ضمنمنالكريمعبدابن

بندقيتيأقبضإنمعه:لمنقالبالهجوماألمررليصلالفجرانتظار
شعرالقلعةمنالمجاهدوندناولماالقبو.فيرجليوأضعبيدى

لهم:قائالالكريمعبدبن(فتحا)محمدفطمأنهمحراسها،
الهجوموكانالشك<تثيرالسليمةبلغةإسبانيون،إسبانيون
اثه!إألإلهالمرادة:تتصاعدالمجاهدينوأصواتماحقاساحقا

إياد<فيالبنادقجانبكلمنالمجاهدةالكتيبةواندفعت
التيالذخيرةيوفيالسكيناستعمالوكانأخرى.فيوالسكاكين

أحدمعالمسلحةباأليديالقلعةقائدواشتبكجدا،قليلةكانت
وتحطماالفضاءفيسقطاأنإلجسديصراعفيوظالالمجاهدين،

فانهزمساعة<نصفمنأكؤالمعركةتطلولمالمخور،على
واوبعاثنين،ومدفعينبندقية،500المجاهدونوغنماإلسبان،

قليلةفئةمنكم9اثه:وعدوصدقجبليا،ومدفعارشاشات،
بهذاوتحققتال،الصابرينمعوالألالله،بإذنكثيرةفئةغلبت
القلعةامتالكوهيالكريم،عبدبنمحمدأمنيةالمبينالنصر
اإلسبانقامثمابران.جبلوحولتحتماعلىللسيطرةالجبلية
فيالسيطرةءفتمتوامتقهقرينارتدماسرمحانولكنمضاد<بهجوم
للجنرالالخبروبلخالشامخ<الجبلعلىاهلجناالنهاية

بالكارثةتطرانإخبارهوتولثمادريس،سيديفيسيلفسترد«0د



وأواثل(يونيوأسابعظرففيآخربعدواحدأعليهاالمتحالفون
جيشامقاتل500منمجافاةكتيبةهزمتوهكذا)،6926يوليوز
وهذامنيعة،محميةحصونفيوتمركزجندي،14000يبلغعصريا

أنالمجاهدونقرربل.انكليزيكاتبقالكمااإلدراك،تحدىما
ألنائباهرة<انتصاراتهمبعدالجبليةمواقعهمفيمعتصمينيبقواال

دنسمناألرضوتحريرمكان<كلفياإلسبانهزمالهدف
جيوشمعالقتالليطلبواالجبالأعالمنأنزلواولهذااالحتالل<

نفسففيأرادوا،كمااألمركانوفعالواألودية.السهولفيالعدو
منمرأىعلىتمكبيرقبائليتجمعفيالقراراتخذيوليوزشهر

المقاتلين.أشدمنرجل600تتجاوزالجهادقوةتكنولماألعداء،

جعلالذي(ميلفستر)رأسهعلىنكأناألعداءجيئىأما
بقيادةالتحريرحركةعلىوالقضاءآلحيمة،احتاللهدنه
يصوفهأذحاولد0ددبيرانجيرالجزالإذويقالالكريم،عبدابن
فيالشايددسأشربفأجابه:0الخطرالعملهذاإلىاالندفاععن
فيتقورقدوكاذيرد<<،اأوهذاأرادباجديرالكريمعبدابنداو

اترموس،واديفيسليليةجشيبقىأذيونيو،ايوماجتماع
لهفومىالتيالسويةالنوسوبرسالةتوياكاذ(سيلفتر)ولكن
دديرانجيرددمعهولمأغالق،قراركلفمدبحريةيتصوفأذنيها
وشادتشداد<<،أيفأهمجوديأدإذبقوله:ردالريففيالتقدم
منعليهيردماانتظارفيادويىسيديفييبقىأذالطرون
مفوفهتنيممنالكريمعبدابنمكتمهلةوكانت0الملك

سيديهضبةفيوذالمجاهدوتمركزالقادمة،للموحلةوإعدادها



الماشيةفيفقراءورياغا~بيأنفبماوأ~ى»أحسنراهاأخوى
فقدهذامنو~البشيء»التضحيةيستطيعونالفهموا~واجن

منمنهوبعثقريب<شوملإلليالالكريممحبلابنتوجه
يتزعمهاقائداقلكالوكانتءتمسحانقبيلةمجلسلهيسرعي
الحاضرينالكريمعبلابنخاطبالجمحالتأمولماباسمها.وينطق
معيىالتحالفعلىأل~لكمأقدمهاذبيحةأملك»ال0بقوله:
قبيت~فإنمؤازرتكم»إلحاجةفيونحنكبيرهبنصوظفرناولقل
».0اإلسبانهزمعلى~وانوتمسمانورياغلبي

عبدابنطبوتلبيةالمجلى،القتاعكانيأ1هذوكاذ
حجة،راتعبرهاذ،اقوىابرازفيالموكاذولقد~لكريم«
كانتوتممازالوكيف،0المشر~1كبعلعاملوأقدر
أشدا>وجالتبيلةوهيوالشرفدالحومةومهانةاالحتالل،فحية
فيوجدتهوتدالكف>،القائديعوزهاكاذوانماشرفا>،
االحتالل،>ولمةجشعلىرجالهمنبقلةالظانىالكريمعبد.بن
الجهادحركةمعللتحانمجلهاالذعلىتمعاذت0نانقا

نورأ.التعبةوبوشوتوالتعوير<

وتسلقنحابثهامنبندقية500أخرجتالليلةنفسوفي
نصفالكريمعبدابنوأستقدمالجبال،مناألماكنشقملوهاحا

كبرى،مغارةفيالمشتركالجمعوتمابران<جبلمنرجاله
تنفيذها،المزمعالحربيةالخطةعنالكريمعبدابنفيهفتحدث
الهضابفوقالمنتصبةوالعلحصونجععلىاالستيالءوهي
المجاهدوناستولحيثماتحققوهذاالوادي،علىالمشرفة



هجومكاذيوليوز((وفيشق،لعواملأنظبهمؤمأوكاذأعظم،
ومضاذ<وكاذالملكأنهاانوالمنجيوشهتدنقتالذيالعدو

والعبادة<الجهادعليتاوبوذكانواولهذاماثموذ،وذوالمجاهد
اليرازتبعثالريفيةالمراتعنحوبشجاعةاإلسباذتقدموقد

عليهميردأذدوزمفوفهممنوسرعةبغزارةوالقابل
فتقهقرومذمآل،قوياالردكاذاقتوبواإذاحقوذ،المجاهد
عدماوغيوهااألسلحةوتاركينانوال،قاهاألدبارموليناإلسباذ
تاثأهم،أملهكماالمجاهدينحليفالصروفاذبالفرار،الذوا
الذيلكاتبالكريممبدبنعمدقالكماالمعجزةبمابةوجاء
(5(دسةالقاهرةفيمعهقدث

وغمبانوال،موقعةأعلىمنالهزيمةشهدددسيلفسترددوكاذ
تامثماألسلحة،منكيواالمعركةاذميدفيوذالمجاهد

معهومنأخوهتمركزبيماانوالبتطويقرجالهمعالكريمعبدابن
لتدسالمجاهدينمنفرقةوأرسلتيق،الطعلىالمطآلالجالفي
وخلقوالحواب<كينبالكااإلسباذلقتلليأل،القريةسكازبين
0بالتراجعاألمرددسيلفسترددأعطرثموسطهم،فيوذعرارعباهذا
التراجعوقولوالقتل،بالضربيالحقوهواألدبارالجشنولى
فلولهفيباستمرارعملهيعملالغاءوكاذجاعي،فوارإلى

حلمهيتحققنلمالقتل،بينددسيلفترددجةعلىوعثرالمكرة،
الطغاةنهايةوتلكباجدير،الكويمعبدابندارفيالسايشوب

سماهاكماانوال،كارثةوكانتأماله<والحمقىالمغرورين،
الجشوبلغاالسم<هذاقتالتاريخفيوقلدةاإلسباذ،



وهذاانوال<بجنوبهضبةوهياغربين،ا~واحتلبينماابواهيم
الموقعمنتأكولماالكريم،عبدابنيتمناهبليتوقعه،كانما

الهجوميتوقحكانحيثوانوالاغربينبينقواتهأقام~والجد~
ا~و.من

والشقق،الخنادقا~هدونحفراءاألعلموقحمواجهةوفي
حركاتعنباألخباريوافونهالقبيلةوجالمنالمخبرونوكان
الحربيددالغخددنصبتم692(يوليوز(7وفياإلسبافي.الجيش
اغربينحاميةأخبرتالتالاليوموفيالكريم،عبدابندبرهالذي
منويفيتسللالليلوفيالماء،إلحاجةفيبأنهاانوالحامية
الكريمعبدابنفطافللتحرك،اإلسبانباستعدادليخبوانوال
الرجالولتثبيتالدفاعموقحمنللتأكدالمجاهدبصفوفوأخوه

منهموقتلاإلسبان،وتقهقرالمعركة،نشبتثمالمقررة،الخطةتتلىا
منتتمكنأندونتطرانمنا~ة»دسيلفسترد»وطلب،132

حاميةوحاولتالدفاعموقحبلزومإليهاألمروصدوله،إوسالها
فشلتولكنهاانوال،منفرقةبمعونةالماءإلالوصولاغربين

.ماءالهشربإلالجنودواضطر

منهيطلبددسيلفسترددإرالكريمعبدابنوبعث
لغيرتستسلمالأنأقسمت«بأنهاالحاميةقائدعليهفرداالستالم،

خسمنأكؤعلىمنهمالواحديتوفيالالمجاهدونوكانالموت،
وظهرمعارك،منخاضرهبعدمامتعبينوكانوارصاصةوعشرين

متطوعين،مجردوكانواانتصرواأنبعدلبيوتهمالعودةإلميلفيهم
نصرفيسعياآخريومأيبقواأنمنهمطلبالكريمعبدابنولكن



بندقية<1)504علىالمجاهدونواستولىجندي<(8000نقدوا
ومهماجندي<((00أسرواكماما~فعآ،(25ووشاشا<352و

جسامةكلهاتصورفإنهاالشيآبعضاالحصائياتاختلفت
انوال.فياإلسبانيةالعسكريةالكارثة

المجاهدونربحهاالتيوالخفيفةالثقيلةاألسلحةوفرةوكانت
القبائلوانضمامجهة،منفيها<انتصرواالتيا~ركمختلففي
بهاالتحقواالذينالمقاتلينوكثرةوالتحرير،الجهادحركةإل

حركةتوجيهعلىعظيمينباعثينأخوى<جهةمناو<باستمو
وعلردالعدوالمجاهدينلفتحمعرضةكانتالتيسليليةنحوالتحرير
بعيد.أمدمنذلهاالمحتل

الرعبهذافبعثضور،الناالمجاهدونحروغشت،9وفي
والمراكبالفنإلالتجأراالذينسليليةسكاناإلسبانففوسفي

والسفنالمراكبتسعهملمومنبأنفسهم<فرارأالميناءفيالرأسية
الجنرالزوجةإنحقالنجدةفيأمآلالميناءوميفعلىازدحرا
فييسقطواالحقبالرصاصإعدامهماقترحتاألسير(نافارو)
والتحقسليلية،حوصرتوهكأابة.المغارالمحررينأيدي
يشرفبانوالأيامأمكثأنبعدالجهادبخطوطالكريمعبدابن
وانعقدالمرق،ودفناألسرى،مصيروتقويواألسلحة،جععلى
أصدوإليهااالستماعوبعداآلراء،فيهتضاربتالقادةمنمجلس
التيللمدينةالدخولعدموهوأحد<مناعتراضدونأمره

والدفاعفايتهاعلىقادرةقوةفيهاليستإذإشارتهوهناعتبرها
السكانمنفيهاكانوابمنجيشهيفتكأنخشيولعلهعنها<



نحوالمجاهدينعددكانبينماجنديألفأوبعينالمنهزماإلسبان

البريعدوهمسالحمثلعلىمتوفرينيكونواولمفقط<األلفين
يوليوز22يوماألكبراالنهزاموكانيومين<المعاركودامتوالجوي،

منوكثيراوطاثرتين،مدفعا،300المجاهدونغنموقد،192(
منفمخمةوكمياتالبنا«قدوآالفاألوتوماتيكية،األسلحة

يقتلوالمممنوالضباطالجنودمنعددواستسلمالحربية<الذخيرة
طولوعلىسليلية،قربويت،اعووبمركز<<0ددأبارالجنرالوفيهم
كانبمنتتكاثرا~هدينصفوفكانتاإلسبان<الفرارطريق
فيويستفحليشتدالقتلوكانالقبائل،وجالمنإليهمينضم
االنسحابتولالذي(نافارو)الجنرالبقيادةالفارالعدوصفوف
الحصونحامياتوكانتالكبرى،الهزيمةبعدالجيشمننجابمن
وطالبةوأسلحتها،مواقعهاتاركةإليهمتنضمالفارونبهايمرالتي

ادريس،سيديحصنعلىالمجاهدونواستولبنفسها،السالمة
الجنودمننجواوالذينافران،وحصنددسيلفستردددقيادةمركز

(نافارو)حلهالذيالقطارأماحربيين.مركبينإللجأواالغاوين
وفقدنسفا،ونسفر»سكنةعنالمجاهدونحولهفقدباجوحى

أثناءاليسرىذراعهويفيرا)(بريموديالجنرالإسبانياديكتاتورابن
غشت2وفي.الجرحىمن(69ومثلهمات<حقوتعفنالحصار،
منجندي400سوىمعهالغاوينمنيبقولم(نافاوو)داستسلم
مليئةوالممراتوالسغرحالسهولوكانتبهم،فرقدكان3000

.النتنةبالجثث

يو»ط36فيءابرانفيهزيمتهممنذاإلسبان<إنويقال



إنمايخوضهاالتيالحربأنأعلنبأنواكتفى0المغربفيجيعا
واالستقالل.السيادةهدفهاتحويويةكانت

اإلشارةإصدارعنالكويمعبدابنمحمدأخرماوإن
غيروأنهمباالنتصار<نشوىكانواوجالهأنإدراكهالمدينةباحتالل
وأنالمدنيين،بالسكانيبطئواالحقأنفسهمضبطعلىقادرين
كسبوإلىالسمعة،حسنعلىالمحافظةإلىحاجةفيكانتالثورة
كإنكلترا،الدولبعضوخامةالعالمي،العامالوأيتأييد

مركزاللعدوتركسليليةدخولعدمولكنالمتحدة،والواليات
جيوشمنهاانطلقتعسكريةكقاعدةاستعمالهماأمكنوميناء
أنوأظهربعد:فيماتحققماوهذاالريف<داخلإلىاإلسبان
ووطنية،وسياسية<حربية،غلطةكانسليليةتحريرعنالتأخر
نية.حسنعنالثورةقيادةارتكبتها

منتصفوفيجندي<36~50بمليليةتجمعغشتآخروفي
العدوقواتسارتاكتوبربدايةوفيضور<النااسترجعتشتنبر
(فرانكو».بقيادةمرويةجبلطريقنحو



التحريرية،الثورةضدالعالمتثيرالتيالمذابحفتكوناإلسبان،
أجلالمتواليةاالنتصاراتإليهاأسدتالتيسمعتهاإلوتسيىه
كلها.األممففوسفيالخدمات

تجنبمحالمدينة،تحريربعدماألمرفإنيكن،ومهما
ذهبولقدمرغمين،القادةأطاعهوانمسلتايكنلمالمذابح،
وريةعناتخذهألنهأبدآ<عليه~ملمأنهإلالكريم~ابن

كانربماأمرهبأنذلكبعداعترفأنهغيرالثورة،مصلحةوبدافع
ددبيرانجيرددالجنرالأمرتطرانوفيالريفحربخسرانفيالسبب
ولكنسليليةإلومنهاسبقةإلىبالتوجه(تيرسيو»األجنبياللغيف
الدفاع.على~والا~ينةأنأعلنواقادته

عام،سخطمثارالعسكريةالكارثةوقحكانإسبانياوفي
كماالجريمة،بلالكارثة،فيباالشتراكالملكواتهمشعبي<وهياج
ونعيةزيارةالبابازارالفونيالملكأنإلاإلشارةو~رقيل،
سماهمنعلىجديدةصلبيةحربأيعلنأنمنهوطلب،1923سنة

الملكخطابترجمالذيالكريمعبدبنمحمدوهو(بالكافر)
الغزوحقيقةعلىسكانهيقفحقالريفكلفيونشرهاإلسباني
منشاكلتهعلىهوومنإسبانيا«ولةرئيسنظرفياإلمبماني

فيالتصرفحريةلهأطلقالذي(سيلفستر)كالجنرالالعسكريين
انوال.معركةفيقتلهبعدأوراقهمحاكتشفتسريةبوسالةالحرب

علىيردأنمنالكريمعبدبنمحمدامتنحفقدذلكومع
اإلسبانيينضدمقدسةكحربالجهادفيعلنبالمثل،الفونسيا~



الغضب<عموباختصارضباطها،فقتلتبرشلونةفيالجيشفرقة
فأخذوجيشأ،وحكومة،شعبأ،كلهاإسبانيافيواالستياءواطنق،
0البالوأصبحتالمغرب،فيالورطةمنالخالصيطلبونالجميع
.بالفوضىة0مهد

الجنرالأنالمصيبةفداحةأكثريدركونالمسؤولينجعلوعا
الملكومشاركةالجيشهزائمعنسرياتقريراوضعددبيكاسودد
ددسيلفستردد.المشهورالمغرورجنرالهيدعلىانوالكارثةالفونسوفي

بر(نيةلجنةوتعينتثاثوته«ثارتالتقويرعلىالبرلماناطلعو(
بنظامالشعبيةالثورةلعصفتالجيشتوسطولوالالتقرير<واسةلل

ثم0الملكخضعأنهذانتائجأولوكانالفونسي.والملكالحكم
ويفيوا)(بويموديالجنراليدعلىاالنقالببحارثالدستورعطل
لمقاطعةعامحاكموهووكانإسبانيا،ديكتاتورأصبحالذي

فقدفيهذالهتسببحقالمغربمنباالنحابيناديكاطالونيا
كما(<923شتنبر•3فيالحكم،رئاسةإلصعودهوكانمنصبه،
وضعقررهماأولوكانوالجمهور،الجيشفيبشعبيةيتمتنكان
قرراألساسهذاوعلىالمغرب،فيواألموالباألرواحللتضحيةحد

وأقيلومهانة.ذلةدونعنهاالستغناىيمكنماكلعنالتخلي
للقواتاألعلىوالقائدبتطوانالساميالمندوب(بيرانجير)الجنرال
تورطسترلمحاولةوسيلةهذافيوكانالمغربي،بالشمالاإلسبانية
أنهوالحقيقةعنها،مباشرأمسؤوآلاعتبرألنهانوال،هزيمةفيالملك
ثقته،ورجلالملكحليفددسيلفسترد«الجنرال«اتماينصحكان
سليلية.قربالدفاعيةالمواقعفيوبالبقاءاالندفاع،بعدم



ائمالحزانعكاس
إسبانيافيالسياسيالوضحعلى

التيالمتواليةبالهزائمإسبانيافيالسياسيالوضح~فى
يطقولمتأثر<وأقصىأشدالريففياإلسبانيالجيشتكبدها
القواتبهامنيةالتياالمويةالكوارثتحملالشعبوالالحكم

تحلولموعتاد،سالحمنعليهتوفرةماومعكثرتهاعلىاإلسبانية
والحكومة،الجيشأوساطفياألزماتانفجرتحق(923منة

بأناالعتقادفسادواألحزاب،الصحافةفيعقألالعاموالوأي
تبتلعقعربدونوبثرااإلسباني،للشبابمقبرةإالليسالمغرب
كانتالريففيالحربألناإلسبانية،والثرواتاألموالباستمرار
ليرةمليوناعشرينسنويأتصرفهمابلحالقاإلسبانيةالميزانيةترهق
والماليةوالمادية<البشرية،التضحياتهيحوكانتلينية،امتو
الرياح.أدراجتذهب

تحققالريفيةالثورةكانتتخسراسبانياكانتماوبقدو
األسوى،بفداءوماليا،وماديا،عسكريا،والمكاسباألرباح
كانتاإلسبانيةالقواتأنكلههذانتائجمنوكانومعنويا،

حقواالنكساراحارااللتلقىإالسليليةأوتطرانمنتتحركال
تمودةوهوةبالمنوب،للبقاءمعارضتهيعلناإلسبانيالشعبصار





تغطية(مدير)لقبيحملويغيرا)(ديالجنرالوكان
ليتولالمغربزاوالصفةوبهذهالمطلقة<العامةلديكتاتوريته
ا~اقعمنينسحببأنالجيشفأمرالحملة،مسؤوليةشخصيأ
أعلنكماومليلية<تطرانجنوبوأضمنأسلمأخرىإلاألمامية
الجيشثائرةفثاوتالمغربمنالشماليةالمنطقةاحتاللعنالتخلي
والكوارثالهزائمعاولغسلواالنتقامالثأرأخذمنيحومههذاألن

أعلنهاالتيخطتهعلىمصمتاكانويفيرا)(ديولكنالعسكرية،
إلمنهااالنسحابوتواريخالمواقعأسماءمبينأالصحفلمراملي
هذا،علمحينماليوعليإنويقالومليلية.تطرانحولأعدتالتي
ولكناالضطرارعندإالينحسبالالجيشإنإالهي!أديا:صاح
خاتمةويفيوا)(ديقرارواعتبرلعدوه<<،سابقأهذايعلنأنغيرمن
.المغرب<«فيإسبانياددبمغامرةسميما

المواقعمناالنسحابوحققناصرقدويغيرا)(ديكانوإذا
واإلمداداتالقواتحشدفيالوقتنفسفيينكركانفإنهالمتقدمة

األراضيداخلعلىاالستيالءمحاولةمعالساحليةالمراكزفي
ظلهذاومع(،50إلذ0منعددهضاعفالذيالطيرانبواسطة
المغرب.عنتتخلىأنواماتتقدم،أنإماإسبانياعلىأنيعتقد



المخابرةوتتولباسمها،تنطقكانتددنيابةددانكليزية،شخصيات
األممهيشةإلالريفيةالحكومةكتاباتبتوجيهوتقوملسانها،على

الدولية.المنظمةنظرعلىاإلسبانيالعدوانقضيةعرضلمحاولة
ضدبالحربورجالهاقادتهاانشغالهذاإلالثورةحكومةألجأوعا

المنصوبةوالموانحالعراقيلبسببالمندوبينخروجوصعوبةالعدو<
يمكنكانعنهورغتاأاثم<مضروبلحصاروالمكونةطريقهم،في

علىفيهاتتوفرالثورةكانتالقطنجةطريقعنبالخارجاالتصال
منوالمؤيدينبالقاطفيناالستعانةوضرورةللمخابرات،جهاز

السياسيبنشاطهمالقياميستطيعونالذيناألوروبيين
ومثالالرسمية.للموانعبالدهمفييتعرضواأندونوا~يبلوماسي

ردونكوبواسطةلفارةفيالمنشأةكوهيطي)(ريفالريفلجنةهذا
الثورةمطالبتحقيقسبيلفيبنشاطهإذاكاشتهرالذيكانينخ

بكثرةيتردأوكانخفية،غيرمهمةخدماتلهاوأدىالتحريرية<
القياممنمكنهالذياألمرالثورة،قا«ةبثقةويتمتعالريفعلى

علتاباألمرالمعنيةالحكوماتمحالمخابرةأبوابلهوفتحبمهامه،
باسمهاوينطقالريف،قيادةعنلينوبصالحيةذاكانبأنهمنها

كانتالثورةحكومةأنإلاإلشارةوتجدراألقل.علىكوسيط
مثيديبلوماسيةصفاتفتعطيهملمساعدتهااالنكليزبعضتتخذ
مكلفأوكانمفوض،وزيرلقبيحملكانالذيارنولجوهن
لندرة.فيالريفلحكومةعامكوكيل

)9ادء«دة~ا»دة5«اءء-ءه»ء»«ه«509(.أ
معييرأيعليهأيطنلماألمم،هيةمو~غصوفيما
بوامعلةبهااالتصاالتكلعنبالرغمالريفيةالورقلصالح



الثاإلالثكل

الدولتوساعيهارالتعرثورة

فيإحداهامعركتين،تخوضالتحريريةالريفثورةكانت
ضدهمالخارجفيواألخرىاإلسبانيين<معالمحتلينضدالداخل
بعضفيوالدبلوماسيةبالسياسةأيسلمية،بوساثلولكنكذلك،
بجنيفالدوليةاألوساطوفيولندرة،كباريساألوروبيةالعواصم
علىتعتمدالتحريريةللثورةالخارجيةالحركةوكانتاأل-<~~
بالشخصياتاالستعانةوعلىلصالحها،الصحففيالدعاية
وبياناتمذكراتفيالثوريةبالمطالبالتعريفوعلىالعاطفة،
كماجنيف؟فياألممهيشةوالىالعالمي<العامالرأيإلىموجهة
والمخابراتاالتصاالتإلجراءممثليهابإيفادالثورةحكومةاهتمت
النيابية،المجالسوأعضاءاألحزاب<ورؤساءالسيادةرجالمع

الخارجيةامحركةوكانتا~~.اختالفعلىالصحفوأرباب
فأهلهااالسبار،االحتاللضدالداثرةالتحريرحزببلسانناطقة

للتضليلتشويعهااألعداءحاولالتيبحقيقتهابالتعريف
قيادةنظروجهةبعرضاهتمتكماسبيآل،هذاإلاستطاعواما

ومفهومة.واضحةتكونحتىومطامحهامطالبرواعالنءالثورة

بمساعدةلندرةفيالثورةحكومةأنشأتهذاأجلومن



سيطرةتحتتعانيهاكانتكماالعبوديةمنالتحوروثبةفيالمقهورة،
القاسيةالمرةالتجربةهذهتكنولممتعمار.االوسياسةاالحتالل،

عنبالتخليأقنعتهاحيثالجدوىبعديمةالشعوبتلكجوبتهاالتي
لنيلنفسهاوعلىموواألواقععلىواالعتمادواألوهام،الخياالت
الريفلثورةبالنسبةكانماوهذاالشريفة،الحرةالحياةفيحقها
عنبالقوةإجالشهإلوترميبالسالح<العدوتحاربانفكتماالتي
الوطن.أرض

تصدركانتالتيوالديبلوماسيةالسياسيةالوثائقمنويتضح
بالتخليالمطالبةموضوععنتخرجالكانتأنهاالثورةحكومةعن

المغرب،شمالفيالسلممراقرارالعدوانيةخطتهعناإلسباني
القومي<المصيرتقويربحقالتمتعفيالثائرالشعبإرادةواحترام
رسميأبهذاواالعتوافالحرة<الشعوبكسائربنفسهنفسهوحكم
وابراممنظمة،ديبلوماسيةبعالثقمعهاواالرتباطالدول،من

الجميع<صالحفيوالفياالقتصاديللتعاونالطرفينبيناتفاقات
فيعنهاالتعبيرسيغاختلفتمهماالثورةمطالبفحوىهوهذا

ونثبتاألمم،هيشةأوالحكوماتإلىالموجهةالرسميةمستنداتها
مكتوبةوهيكل،منبعضهيالسجالتفيعليهماعثرنا

بلندرة،دبليكيشن)(ريفالريف)(وفدمنوموجهةباالنكليزية
الحاجبنالكويمعبدبتوقعمطالبالشحةالوثائقتلكوضمن
الالئحةوأوفقتغلي،الوريابوجيبارمحمدبنوعمدالبقيرى،على

االنكليزي،ارنولجوهنبإمضاء)(22شتنبر6فيمؤرخةبرسالة
الرئيسالكريمعبدمحمدمننداء_الرسالةحسب_وهي
االنكليزية:عنمعربأالالئحةنصوهذااألعلى<والقاثأ



الثورةحكومةمنباستمرارإليهاالموجهةوالبياناتالمذكرات،
بتسجيلتكتفيالعامةكتابتهاوكانتعنها،ونيابةباسمهاأو

منويستفادأكثر،والأقلالإداريةبأمانةالواردةالوثائق
الثورةممثليمعوالقانونيالسياسيقسميهاعنالمسؤولينمراسالت

قضيةفيالنظرتتولأناستطاعتهافييكنلمالهيئةأناالنكليزمن
أعضاءدولوفودتبنتهاإذاإالالريففيإسبانيامحالحرب
بدون(ايران)فارسوفدمعمحاولةفعالجرتوقدها،أحلأو
المعارضينأكبرمناألممهيشةىللفرنساعقلوكانوى.جل

معتضامنااول،والتللبحثاألعمالجدولفيالقضيةإلدراج
الوجودعلىاإلسبانياالحتاللثارانلعواقبمنوخوفأإسبانيا،

المغرب.فيالفرنسياالستعماري

هيالدوليةالهيةداخلةالمبيطالدولكانتعامةوبصفة
وهيلها،ومسخوةطيعةأداةمنهاجعلتالتياالستعماردول

وهوالندة،وبلجيكا<وايطاليا<واسبانيا،وانكلترا،فونسا،
عليهاالمعتدىالشعوبموتإسماعوجودهامعفاستحال
وقدواالستقالل،الحريةفيحقوتهاوانالتهاواالستعباد<باالحتالل
بالكفاحإالأمانيهانيلإلىسبيلالبأنهالمحرومةالشعوبأيقت

بتطيقوالمطالبةاألعداء<أنصافعلىالعتمادالباوالتضحية
وفقوالمأثرةلهم<الخافقةاألممهيةمكفيالمعلةالمبادىء
منهذاكاذوتدالمشتركة،االستعماريةسياستهملصالحشيتهم
تكنلمأنهاعلىبرهتالتياألميةالهيةشلعلىالبواعثأتوى
الشعوبوتجدالباطل،وتبلالحقكقعالميةإنسانيةهية



أنبوسعناأنهكمااألجنبية،الجالياتأرواححياةنضمننحن_8
.الكاملةحديتنالهانؤمن

نستطيعأنناعلىوالضماناتاألدلةلتوفيراستعدادعلىنحن_5
.الدوليةوالتجارةالسلممصالحمعتمشيأالبالدنحكمأن

.الحالاالجتماعإطارفيالطلبهذافيالنظرإليكمنطلب_1ال

ءاألممعصبةخاللمنإسبانيا<إلالدعوةتوجيهنرجو_12
البحر.طريقعنلبالدهمالحوبالدخوللممثليناللسماح

توتيع:
البقيريمليالحا-بنالكريمعبد
غليالوريابوجيبارعمدبنعمد



(ا)رقمالوتيقة
6922ثشبر2فىذ،ك

~91~~م1اححس

بالمغرب<الحالية<الريفلحكومةالمعتمدينالممثليننحن<
األصولحسبمنتخبةتمثيليةحكومةلدينابأنهإبالغكمنود

وغمارة<الريفقبائلمنقبيلة4(عننوابمنوتتكونالمرعية،
بالمغرب.

إرساءأجلمنإسبانيامعترتيبإجراءفيالرغبةتحدونا_ا
السالم.

.إسبانياوبينبينناجغرافيةحدودتعيينعلىالموافقةنعتزم~2

معوذلكاألصول«حسبمنتخبتمثيليمجلسبالدنايحكم_(
.األمم)(عصبةلمبادىءالكاملةالمراعاة

.ة0متجدسنواتثالثلماةبرلمانناانتخابتم_9

ومنالمنتخبينالممنلينبينمنالحكومةأعضاءتعيينيتم_5
.قبلهم

األمم.جيعمعالتجاريللتبادلبالدنافتحنعتزم_6

جيعفياألممجيعحقوقلضماناستعدادعلىنحن_(
منحالبأينفرض<ولنبالتجارة،المتصلةالمجاالت
المقاطعاتعلىتفرضهاالتيتلكمنأعلىرسومااألحوال،
المغرب.فياألخرى



ا~اوقمالوثيقة
منالمتحضرةاألممإلىمفتوحة<<،أدرسالةكذلكوتوجد

الريفوفدبواسطة،1522شتنبر6بتاريخالكريم،~ابناألمير
الناطقبتوقيعتقديمبرسالةالمفتوحةالرسالةوأوفقت~رة،
العامالكاتبإلموجهوالكلارنول،جوهناالنكليزيباسمه
الرسالةعرضالوفدباسمالمتحدثويطلبالدولية،للهيئة
اللمفيالرغبةتتطلبوهيللهيئةالعامةالجمعيةعلىالمفتوحة

الحكومةحكومتهتعهالذياإلقليمعلىمطلعأنهمؤكداواالعتراف
بحاله،كلفياألجانبهحقوقضمانعلىوالقادرةالمستقرةالوحيدة
منذتعيشيهوديةأسرةنحينباستثناءأقلياتفيهتو~الوأنه
معربآالمفتوحةالرسالةنصوهذاوطمأنينة،سلمفيكثيرةقرون
االنكليزية:عن

اخحضرةا~~إلوسر~

موجهةمفتوحةلرسالةترجةعنعبارةهوالتالالنصإن
أميرالكريمعبدمحمداألميرطرفمنالمتحضرة)(األممإل

بالمغرب:الريف،

طنجةفيالقويةاألممبعضبسفواءاالتصاللناسبق«دلقا
رسائلنا.بلغتكمإذاماندريولسناإسبانيا،منبشكواناإلبالغهم

اإلنسانية،لمساعدةجديدمننناشدكماليوم،ددونحن
جعا،البشريةرفاهيةأجلمنالجهدماوسعكمبذلإليكمونطلب
العقيدة.أوالدينعنالنظربغض





والتعدياالضطهادألعمالنتيجةجاءتالريفثورةأدإن
هناك،السلطةعلىنصبواالذيناإلسبانيونالشباناقترفهاالتي
والموظفينالمسلميناألئمةكبارعلىتطاولحقسلطانهمامتدولقد

األرضاغتصابفيشرعواقدأنهمحدإلالمحليوالجيشالمدنيين
إنوهم_الجاهليةأيامسماتمنسمةوهي_الشعبوامتهان
والتمدن،األوروبيينبامممبساطةبكليفعلونهفإغاذلكفعلوا
سوىليسواأنهمإذبالحامين،أوبالمصلحيناألمر،واقعفيهموما

يبصرون.الغاصبين

يضحياليوموهوحرة،حياةاآلذحقال~ماشددلتد
.ودينهحريتهعندفاعأوجالهبأرواح

أيأوالحديثةالحضارةإزاءاعتراضأييبديالفالويف،0د
عالقاتإقامةأبدايرفضلنأنهكمااإلصالح،مشارينمننفور
محليةحكومةإنشاءيستهدفإنمافالريفأوروبا،معمتبادلةتجارية
الرعاياوحقوقبهاالخاصةحقوقهالحمايةأساسياأمراتعتبر

الدولتربطالتيالتجاريةاالتفاقاتألحكامطبقااألجانب
يرىأنيأبىالريفأنغيرأفريقيا،غرببدولالقويةاألوروبية
ثمناذهبأأجنبيةجهاتترشوهمألشخاصموكولةالحكممقاليد

ووطنيتهم.للطانهم

يعرضلمنوشعبهموطنهمرهنعنعونيتورالدأشخاص0
الشخصية»مصالحهمسوىيراعونوالءالمالمنحفنةعليهم

مثقلةحللمنفيهمايرفلونوغمءاآلنأصبحواأشخاص



فينادتطالماالتياوروباعللزامأاليومامبحددولقد
الحفارةمتوىإلعال>~بأنهاالعشرينالترذ1هذغضوذ
المبدا1هذبقلتنطعبأذعليهالزامأأمبحباإلسانية<والنوض
المظوملحمايةتقفوأذالعملي،المجال.لىيالظالمجالمنالنبيل
الضعيف،حقوقلصيانةللقويوالتمديالمعتدي،بنيمن
يقدم(إذوالشهامة،بالشرفالتقليديشعورهبهيؤديقدالذي
اإلبادةوهيعقباها_أالقمدالحتميةخاتمة.لالعوذ،له

الذاتية.

حربحرب<صاحةإلالريفتحولءاأليامهذهأدففي
حيثالقدير،العليموالناأماميبروهامااألمرواقعفيلهاليس
اإلسبانيينمنالعديدعلىمنهطائلةالدمارأتجلبموفإنها

والريفيين.

بمهمةإليهممحهات~أوروباأناإلسبانيونددويعتقل
أدهليتساءلون:الريفأهلأنإالالريف<فيوالتمديناإلصالح
أماستعمالهامحظورأسلحةبا~امالمنازلتدميريعياإلصالح
هوأواألخوين؟حقوقاغتصابأوااينيةالشؤونفيالتدخل
الحماية؟باسمتسترأاألخوينأرضضمعمليةعلىتطلقعبارة

باألمرالمعنيينالرعاياحقوقعلىاطغاظهوالحمايةمنفالغرض
منإلحاجةفيأننأترىأناألنأوروباإمكانوفيو~يتهم،
واستقاللنا،حرياتناعلىعدوانمنالسلطةهذهتمارسهعايحصينا
فساثنا.وحرمةوشرفنا<



أوروباأذالواقحمنفيكرذإليه،الترمليتماتفا~
عنالظبصرفبأسره،المحمديالقااكاربةسوىتستهدفال

.المتبعةاطرتىأوالمستخدمةاألسلحة

السياسية،وذالشربزمامالمسكينأذنعتقدالأناأدإال
شوشةوتدالضميرمرتاحيسيكونوذأمراء،أوكانواوؤساء

تلكنقصدإنمابذلك،ونعنالسودا>،البصمةهذهمفاء»مل
وحدهوالزمنترية،روابطاإلسالميالعالمإلىتشدهاالتياذالبلد
الذيهوالسديدوالرأيبهدمها،أوآماالبتحققالكفيلهو

.قدرهاحقسبالماالوقتفيآماالسيتدر

أوروباتشدهالذيالهدفبطيعةيتعلقالمطروحوالؤال0د
تقصدكانتهل)،9أدء«ا0(ددالخفراءالجزيرةمؤتموعقدوراءمن

وفماذالعامةالروقوزيادة<والظامالقانونكلمةإعالءبذلك
منوخلواوشريفةخسةفواياذاالدانعكاذفإذااقتصادية؟أرباح
أنهمنيقينعل(ونحزالعكريأوالسياسيالفوزفيطمعأي

يبديالأنهكماار~»إليهيطمحماعينهوذلكفإذكذلك)،
التخفيفهوايبتغيهمانكلالشروط،هذهإزا>كاذاعتراض)ي
حكومةوإتامةالعكريوالعدوازاإلسبانمطهاداالءعبمن
.بفسهإدارتهاعلىيشرفبه،خامةعلية

اإلفواوشأنهمنشيآأيذلكفيأوروباأعدأدتوى،
عضريقيزأيذلكأفيرعاياها؟بحقرتىالمساسأوبمصالحها

أولشكوجهفيالياسيةأوساطهاأبوابتوهدلجعلهاقومي)و
اإلسباذ؟وطأةمنيعانونالذين



خدمةفيبيا«قمجردونياشين<ألقابمنعليهمأغدهماممختلف
والعاداتاإلعالميةالشريعةتعاليمتمامامتجاهليناإلسبانمصالح
.الوطنيةوالتقاليد

بهخاصحكمنظامإقامةهوالشاغلالريفشغلأدإن
قوانينه،سنإليتطعأنهكماغير<الالذاتيةإوادتهعلىيعتمد
حقوقهحديةمنبذلكيتمكنحقالتجاريةمعاهداتهوإبرام

مثلترفضأنأوروبايسعوالسواء<حدعلىوالخارجيةالداخلية
اطقو~،معاألحوالمنحالبأييتعارضالأنهطالماالنظامهذا

األوروبية.والحضارةواإلصالحات<

خليفةإلىالريففيالسلطةتنسبأنباءأوروباوتصل0د
تظنوقدإسبانيين)،(حامينوإسبانية)(فايةرعايةتحتمزعوم
يحكمونوأنهمدستورية<وبصورةالحكمعلىنصبواقدأنهم

القبيل.هذامنشيآأيهناكليسالواقعفيولكنبالعدل،

يحركهعنوالتأييدالمساندةطلبأنللريفسبقددولقد
العظمىالدوللممثليرسالةوجهكماأوروبا،فيبالعدالةشعور
فيأراضيه«نالغاصبينإلجالءسالحهشاهرأيزالالوأنهعلنآء
المشكلةوفضتاألممهذهتدخلتفإذاالمتحضرة،األممردانتظار
ميتحققالريففإنالطرفين<حقوقوتحميالريفترضيبصورة
صادقةوالحضارةالبشريةخيرلمداقيهبالعملأعواهاأنمنعندئذ
مؤتمرلعقدتدعولمظهرهاالمشكلةولتإذاأمافيها،خداعال

بأيبالوفاءوالتعهدأقوالهمإلثباتالريفزعماءكذلكيحضره



((اوتمالوثيقة

المجالفيوالماعيالمحاوالتكلجدوىعدممنوبالرغم
بأهملالتصالالجهودبذلواملواقادتهانإذالثورةلصالحالدولي
والعملبمواتفهم،والتعرفمالبهم<وعرفياألوروبيينالساسة
واذعدعنلكواهماإلمغادعلىورسميأسلميأللعمول
الدولبينالفوزماطقاقتسامنتيجةأرفهمعلىاإلسباذ
تتواردكانتكماخامة،المغربوفيعامة<أفريقيافيالمستعمرة

الريفثورةلتأييدوالبرقياتالكتاباتمنكيراألممهيةعلىعبآ
الجوبية،وأمويكاأوروبافيومؤتمراتمظماتمنالتقريرية

:االنكليزيةعنمعربآالرفلحكومةآخربياذيليوفيما

الريفجهوريةحكومة

األ~لجصيحوإعالنحكومييان
تأميهاوتمتنظيمهاأعيدالتيالريفجهوريةحكومةأدإن

التالي:بالبيانالدولجيعتشعر.،5~5يونيهمنذالعاثرمنذ
.<55~عامقبلاعضراء.امجزيرةتوارقبلالريف~0<>
األطليوالمحيطشماآل<المتوسطاألبيضالبحرالريفيحدكان
ماحتهوتقدروشرقآ،جنوباالقرنيةالمغربومنطقةغربأ،
يعيثوننمةمليونيمكانهعددويبلغمربع<كلم~5.555بحوالي
امجوارحنعالقاتبينهافيماتقيمالقبائلمنتجمعرحابفي

القبائلهذهكانتوعرقية،لغويةقرابةمنبينهايؤلفمابفضل
فبتلككان،عتلأيلمدصفوفهاووحدتحرةحياةتحيى



الريف،دعاوىلسماعمستعدةغيرأوروباكانتددفإذا
الحقيقةتستشفإذنفذرهاالحقيقة،عنالبعدكلبعيدةوتعتبرها

الذينالنيابي<المجلسفياألعضاءمنذاتهم_أياإلمبانمن
إخفاقمنمساعيهمإليهباءتلمانطرأاالنسحاب،بضرورةامروا
جعلعاواعتداءات،انتهاكاتمنالجشوغيراجيثواقترفهولما
وغضبه.الريفحنقحدةمنالتخفيفالمستعصيمن

أوروباأممياعلنا<إليكمفوجههاشكوانازيدهي0
عليكم<<.والسالمالمتحضرة،

:توتيع
الكريمعبدعمد

المىهوانهيظهرالذياالكيزيالمىغيرعلنعؤوا
الخاصالخطربتو~الالورق،تاثأباسمالمرتعالرسي
نصوجدولوترجة،أواملاالنكليزيالصملندريوال
في0مفقوولكهاألمل،موالعتبرالكريمعبدابنلألميرخطر

التعيلأوراوفي.شارةه0ترواعليها،.هلعاالتي.لمجالت
المعفوظ.الملفاتمختلتعلالمسربالمجالت.لمرنقة



الحسةذويحقوالتجاري،الصاعيالحقلفيالعاملين
يةبدوزالبلدفيالعملفييرغبوذوالذينمنهم،اإلسبانية
عداثة.

األمم_الصغيرةكلمحالوديالتعايشىإلالريفددويتطلح
بإعالناإلخطار(92(عامفيلهسبقولقدوالكبيرة،منها

المعتمدينوإيطالياوأمريكاوفرنساانكلتراسغيرمنلكلالجمهورية
البيان،بهذااألممجيعخارجيةوزراءجديدمنويثمعرطنجة،في

(باجدير)ودبلوماسيةقنصليةمصالحإقامةانالبالجيعويسأل
مجيحعلىالحصولاألجانبللمثلينيتسىحيثالريف،عاصمة

.بمهامه<«للوفاءالالزمةالتسهيالت

الريف:ريةمجهورئيسعنوبالنيابة)الويفحكومةباسم
الخطابيالكريمعبهالرئيس

والداخليةالماليةووزيرالوزراءمجلسرئيس
الخطابيمحمدالالمعبدالوزير

العدل:وزيو
الشمسمحمدالوزير

:الحربيةوزير
عمربنعمدالوزير

رجيةأمحأوذأئشأذير
اهمأبيالكريممبدمحمد(توقيع)

ما5ء3يو~غرةفي~جدير<



القطرخارجالمغربسلطانجيوش~إلالتوصلتمالطريقة
عامإل1898عاممنذسنوات،سحقرابةدامتهلةخالل
بمثابةالريففيأومآيعتبركانالمغربملكأنوالواقح<1905

سلطانهمنجزءايعدااليينفوذهوكانالروحي،الزعيم
.الشخصي

عامقبلكانالحاكم<هذامنالريفموقففإنوهكذا«00
تقريبا.مستقالموقفا1906

قراريعلنالخضراء:الجزيرةقراراعتمادبعدالرهف_2>>
انتشار»،مدىعلىللمغرباالقليميةالسالمةالخضراءالجزيرة
تمقدالدولىاالتفاقهذابأنالقولفيالحقالريفولحكومة
تقسيماألخيرةالدوليةاالتفاقاتإطارفيتمألنهطويآل،تأجيله
وتمالفرنسية<للحمايةخاضعةإحداهامنطقتين:إلالمغرب
الموحدة«الريفرغبةوعنحق<كلعنتغاضياالثانية،اعتبار
مستقلة<حياةأاثمايجيىالريفوكانءاإلسبانيةللسيطرةخاضعة
كانتءحديثةجهوريةحكومة،1920يونيهمنالعاثرمنأوأسس
الحرب<أسرىمسألة(مثلللندالنلمعاملةمعهاتتعاملإسبانيا
للتفاوضجدوىبدونالحكومةهذهتطلعتولطالما)،(92(عام
ينريبأنهالدولجيعرسمياالريفويشعرالسالم«حول

أجلمنكفاحهسيواصلوبأنهالمطلقالسياسيباستقاللهاالحتفاظ
الضرورة.حسبماتقتضيهتوانأليوالبالرسمياعترافعلىالحصول

رشيدااستغالالالريفيضمنلكيذلك،عنددوفضال
األجانبلجميعالحرالدخولمبدأإقامةنيتهففيءالهائلةلثرواته



ألمانأ،أنفسهميعتبرواأنيمكنالاالنكليزأنكماالبقة<مغاربة
فيباالنكليزنكونماأشبهيجعلناالذيهوالعرقيالمزيجهذاولعل
اتصالعلىنكونأنفيوغبتناوفياالستقالل،فيالمطلقةإرادتنا
مجيعااألرضأمممع

العالممنجهةأيةفيالشعوبمجيحالبيانبهذاندعرأدإننا
المجهولةمناطقناواستكشافإلينا،للمجيى،كانتأمةأيةومن

~وافعوالمهندسين،والكيمأويين،والجيولوجيين،العلماء،بواسطة
~أراضيناعنفدافحإنناحربي.قصدأيدونومنتجارية،
بمعاهدةمتذرعةالحربعليناتفرضالتياإلسبانيةالقواتغزو

وسالمةالمغرب،سلطاناستقاللتعلنالمعاهدةهذهإنالجزيرة،
نوافقمراذتفاوت،أيدونمناالقتصاديواالستقاللأراضيه<
نناديفإنناالسلطان،بأراضيفيمايتعلقليناألوأينالمبدعلى

الضرائباألنحققطيدفعلمالذيويفناأجلمننفسهبالشيآ
أجلمنالمخصصاتأوالمعونةيتلقلمكماللمغرب،والجزيات
فيتفاوتدوناالقتصاديةالحريةإقامةفيلراغبونوانناتطوره،
الثرواتتطويرأجلمنتجاريا~سمينافقدولهذابحهوريتنا
األممهيحمناألعمالأصحاب«عرةبواسطةلبالدناالكبيرة
والرخاء.والسلم<النظام،منحكميسودبحيث

وامريكا،انكلتوا،سفراء1921يوليوزفيأشعرناولقد0د
ونحنالريف.جهوريةنعلنبأنناطنجةفيوايطالياوفونسا،

عندفاعأإسبانياضدمشروعةحربأبنجاحنخوضنبوحال
السالم،علىنحصلحقذلكعلىنثابروسوفاستقاللنا،



اهاوتمالوبت
دوةامشاللالكريمعبدبنعمداعلز((»ايديروفي
عننقآلهاونتالعدادإلندا>الرتتنفىموفيببياذ.لرف
لتبأةيعرفالالذياألمليالمىمووليىانكليزي،ممدر
ميتكوزتداوروتبلتكتب«1اهنعلويغلبكتب،

يكنأ~.ومهمالت.لىوترجمبالعرتكتبوربما.النكليزة،
وهواالنكليزة،عنتربتموإفابالعرتنوردهالذيفالمى
يلي:كما

الريفجهوريةحكومة

األممجيح_لىونداهالدولةمنيان
(،5((يوليوزفيالمؤممةالريف،جهوريةحكومةنحن0د
بأذ(55~سةالجزيرةمعاهدةفيالمستركةالدولونشعرنعلن

األمرتط،تتحققأذيمكنالالمعاهدةإلىأدتالتيالعلياالمطامح
القائلاألمليالخطأسببوذلكالماخية،األيامتاريخأثتهالذي
تثكلبالدناإذالمغرب.منجزءأتثكلالريف__بالدناأذ

واقحةبعورةمفصلةنهيذلكومعأفريقيا،منجزءأجغرافيأ
ساثرعنمفمآلعرتاجسيأثكلتنقدوبالتاليالداخل،عن

ماتقبلوالفييقيينباألوروبييناختطتالتياالنريقيةالعروتى
اللغاتعنبيةبصورةلغتاتتلفكذلكالهجوة،بفضلالسين
لساالريفيين،فعن،أوغيرها.االنريقيةأوالمغربيةاألخوى



التيالمغرب)(~و«خطأسماهماإلالمتوسطالبحرومنالمحيط،
االستعماريينينالنفوذمنطقتيبينومؤقتةمصطنعةحدوداكانت

يسلمهوالأساسعلىيقومالادعاءهوإغاوالفرنسياإلسباني
والقومي«كماوالتاريحي،الجغرافي،الواقعيطابقالألنهأبدأ<أحد

همالذينالبالدشمالمنالغربيالشطرسكانإرادةمحيتعارض
ريفيينوليواجبالة

وطنايقومأنيمكنالوحد»الريفأنهذا<إلأضف
والصناعة،واالقتصاد،التجارةحيثمنالمغرببقيةعنمنفصآل
قبلشأنههذاكانالطبيعية،والمواردالعمران،حيثمنفقيرفهو

منذإالوالتقدمالتطوروساثلمنيتمكنولموبعده،االحتالل
كوحدةالوطنإلالشمالوعودة،(956سنةاالستقاللتحقق

والخاصالواقع<بهيشهدماوهذامتماسكة،وكأمةمتراصة،
.والعام

غيرعلىادعاءاتهبنالبيانذلكأنالقول،وخالصة
تبريرمحاولةهوواحداعتبارإلاالدعاءاتهذهوأخضحأساس،
عليهفرضتأنبعدالمغرببقيةعنسياسيأالريفاستقالل
ذلكأجلومنالمزعومة،الحمايةنظامباسماألجنبيةالسيطرة
إلالمغربكانمنذنفسهاالفارضةالقائمةالحقائقكلالبيانصدم
سياسيلسببلهاجاهآلالمتجاهآل،ذلكفيفكان0اليوم
تدخللكلالرافضةالتحريريةالثورةحقمنكانأنهعلىغير،ال

به،تتعلقمعاهدةبأيةتعترفوالالتدخل،هذاتحاربأنأجنبي
األراضيولتحريراالحتالل،منالريفلحمايةجهداتدخروال



منالكاملةجهوريتناأرافيضمنباستقاللناواالعترافوالحرية<
ملويهومنالمتوسط<األبيضالبحرحقالمغربمعالحلذودخط
المحيطحتى

القنصليةالخدماتإقامةإلالبلدانجيعهنالنأعوددوإننا

لهمستمنححيثباجديرالحاليةحكومتنامركزفيوالدبلوماسية
.00ترحاببكلسيحظونوحيثالتسهيالت،جيع

واعتراضاستغرابمنيبرهماالبياذهذاعلىوبدي
التاريخية،المغريةللوحدةمنانيةتصريحاتمنفيهوردلما

كاذالعصورأقدممنذفالمغرب.والسياسيةوالجغرانية،والجنسية،
وتياموغربه،وشرقهوجنوبه،شمالهبينفرتىالمتماسكةحدةن

المركزيةالحكومةفدتارغه،عبومنه،جهةأيةفيثوريةحركة
تطرآتعتبرالمركزيةالسلطةعنالخارجةالجهةأكمطلقايعنيال

االفالياذكاتتصرادعتهكماوأمة،كوطنالمغربعنمفمآل
وجنسأأرفآ،المغربمنيتجزأالجزدآأاثماكاذفالوفالذكر.
المنوبشمالشوتىمنيتكرنالريفأنكماوتومية<وحضارة
التيالريفيةباللهجةيتكلمالوالذيبعبالةيسمىالذيغربهدوز
والشلحة،البربريةاللهجتينملالمغربيةاللهجاتإحدىهي
عامةكلغةالعربيةوجودمعبهامعترفمغربيةقوميةلهجاتوكلها
إلىملويةمنالمغربشماليمتدالريفأذالبياذفادعا>.مشتركة



وفيباريمى.إلىاآلخراناتجهبينمالفارة،بوجيبارفقصدالريف،
علىالحصولمحاوالسيسيلباللوردالريفيالمبعوثاتصللندوة

وفيبجنيف<األممعصبةعلىالقضيةتلكلعرضالمساعدة
الوزراءرفضحينفيباالشتراكيين،المبعوثيناتصالكانباويس

كاناالستعمارألنجدوىدونالمساعيتلكوتمتمقابلتهما،
بينالمغربواقتسامالنفوذ،مناطقتبادلاتفاقاتنتيجةمتواطنا
عزلةفيكانالريفأنواضحةبصورةإذاكوتجلىاألوروبية،دوله
واألحرار.والمغاربة،اثه<سوىلهنصيرال

الريفيةالبعثةقامتجنيففيالجهودتلكإلوباإلضافة
تحريربقضيةللتعريفمتواصلةجهوداوبذلتكبيرة،بمساع

الدولية<بالشخصياتاالتصاالتمنكثيرفكانتالريف،
بالنتائجكذلكيأتلمكلههذاأنغيرالعالمية،الصحافةوبمواسلي

فيمكدسةالريفيةالرسميةوالوثاثقالعرائضفبقيةجرة<ال
االستعمارية<الدولسيطرةتحتكانتالتياألممهيشةمجالت
التاريخوحكمالعالم،نظرفيأدانهامانفسهاعلىسجلتوالتي
أموها.علىالمغلوبةالشعوبمنضحاياهمضداألقوياءكعصبة



~بالسالحالثورةلهعملتماوهذاالشمال،فيبهأصيبتالتي
إلىاالمتداد_بحق_حاولتكماأحسن،هيبالتيحاولتهأن

وتارة<فاس،منتقتربأنأوشكتحقجنوباأخرىجهات
وادعاءاتتمامايتناقضعملوهذاالفرنسيين،مححربهافيووزان
مغاربةليسواالريفيينوأنالمغرب،منجزءاليسالريفأنالبيان
منموكذلكليسنفسهالمغربكأنافريقيونهمواغاصفة،بأية

الثورةقادةإلالبيانذلكنسبةفيليحاراإلنسانوأنافريقيا<
كاناالذينالخطابيالكريمعبدبنومحمدمحمدالجهادأميريأمثال
وتمسكاإيماناالناسأشدومنالمغربي،الوعليالتحريربطلي

بةالمغارلجميعوطناالمغربمنأاثماجعلتالتيالقوميةبالحقيقة
التراثمنجزءنفسهاهيالتيالمحليةاللهجاتاختالفعلى

لدعاوىتعليالنجدالولذلكهز!،يومناإلالمغربياألصيل
كأرضالريفإفالتلمحاولةالوقتيالسياسياالعتبارسوىالبيان
التعليلكانوانواالستعمار،االحتاللنيرمنصميمةمغربية
الوطنعناالنفصاللدعوىمبررايتخذأنمطلقايصحالنفسه
واستقباال.وحاضرا،ماضيا<وللجميعبالجميعهبوالذي

طلباسبانياترفضأنالمتوقعمنكانوقدهذا،
للقانونطبقا_عصاةال_محاربينالريفييناعتبارالكريمعبدابن

الدول.

حكومةباسمالبيانذلكفيهاصدرالتيالسنةنفسوفي
وبوجيبار،الخطابي،محمدتوجهاألممكافةإلالريفيةالجمهورية
تحريرلقضيةتأييدهاجلببقصدوفرنساانكلترا،إلوازرقان



قوتناولكنلالسبانيين،بالنسبةالتسلحسيثومجيعاأدإننا
نريباالفإننايكن<ومهماالسالح،فيبينناالفارقتعدلالمعنوية
بواسطةسنتين،منذاإلسبانية،الحكومةأبلغتوقدالحرب،
باستقاللاسبانيااعترفتإذاأنهسليليةفي(كاستروخيرون)الجنرال
فياألفضلاالقتصاديالمركزإعطاشهاعلىسنوافقفإنناالريف
العرض،هأاإسبانيارفضتو~الغنية،بالدناموارداستثمار
شيثآويتقوىيتحسنالعسكريوضعناأخأالوقتذلكومنذ

معللتفاهماستعدادعلىنزالالفإنااألمر<كانددوكيفما
انتهىماواذاكلها0البالعنالجالءانطلبأناعلىإسبانيا،
توجدالأنهفيتضحاالتليمية0الحدوتعيينإلىنتمن<كمااألمر،

مذكانت،الجبالهذهوأذاالتفاق،هذاتعترضمعوبات
آخرحقعنهافسدافعألسالفا،ملكأالقدم<فيالعريقةاألزمة
دماثة.منتطرق

أذنيمكنالريففيدائمةحربفيراغبةإسبانياكانتأدإذا
اقاتوتدحاسم<تراوهذافيقرارناإذ0الحربهذهلهاتكوز
تط.قبلمنتتحداكماحكميتحتالبالد

وخسينمئةأومئةفإنحربيةعملياتتكونالوقتمادوحق0
الجيشأنحينفيالجبهةفيأسبوعكليموتونإسبانياجنديا

فيهيتسببماعداماجدا،ضئيلةخسارةإالبنايلحقالاإلسباني
وشيوخا.وأطفاال،نساء،السكانقتلمنشرنالمداطيرانهقصف



الثورةقائد
العا)إلىيتحدث

بنمحمداألميرالثورةلقاثأفرصةأولأتيحت(924وفي
وأهدافهاالجهادحركةحقيقةعنالعالمإلليتحدثالكريمعبد
العدوانيةالحربدوانعأكثرالدولالعامالرأييدركأنفيأمأل

نفسهاوعلىودمار،خرابمنعليهتجرهوماالمغربفيالسبانية
ووبالخسرانمنكذلك

ميل)(دايليانكليزيةصحيفةأكبرمراسلتمكنوهكذا
قضايافيمعهوالتحدثالكريم،عبدبنمحمدزيارةمناللندنية
األميركية(هيرالد)صحيفةونقلتبالمغرب<والسلمالحرب

(924أبويل25و24بتاريخاالنكليزيةزميلتهامراسالت

(واردالصحفيللمراسلالكريمعبدابنبهمرحوعا
قوله:ر0المصابعضحسببوايسر)

عنيدافعونعليهمأميرأاختأرونالذينالريفعربأدإن
نفسرفوضتحاولالت~األجنبيةالسيطرةضاأراضيهماستقالل
أبدآبهايرضواولنعليهم،



إسبانيامشاهدةمنمستاءةغيرالكبيرةالدولبعضددولعل
.مزمنة<<بكيفيةالريففيحربهاأفعفتهاوقد

إلىرسالةاالنجليزيالصحفيالكريمعبدابنحلوتد
:وهيله<ترجتهاعربيطالبتولبالعربيةالحكومةوثيمر

:البريطانيةالحكومةفيالمحترمالخارجيةوزيرددإل

المبعلدالوزيرأدسيادة
جهودهاكل.لحامرالرتتفيتبذلالرفحكومة<>.ذ
هذهو.ذ.سبانيا،وبينبينهاثوة1لد1الحربفياستقاللهاعنللدناع
.اإلنساذحقوقالحملةهذهفيلتمزتىالدولة

~نحإسبانياتأعولكياإلنسانيةباسمإليكأتوجهدإن0
اآلن«حقاألرواحمنبكثيرأودتالتيالوحشيةالحربلهذهحد
مستعدوإزالريف،لدولةبهالمعترفاألميرأزإليكوأقدم
شرفإلتسيى،أالبشرطالصلحشروطلمناقشةالسفراءإلرسال
فيسيبتالذيهوالسيففإنوإالاستقاللها،فيتؤثرأوبالدي
.00يشاءلمنيمنحهاثهبيدالنصريكونوسوفالقضية،هذه

يملكأنهاالنجليزيللمحفيالكريمعبدابنأكدهوعا
يملكالأنهادعرااإلسباذأذغيرمقاتل(_5555الجهادإشارةرهن
جندي601)ال(لديممبأذيباهوذوكانوامسلح،40555منأكر



أساسعلىينكروناإلسبانيينالقادةأنل«أويظهر
..القومية.المصالحفيينكرونعاأكثرالشخصيةمصالحهم

الكذبومنسلمية،بتسويةتخدمبأسر»العالممصالحأدإن
هيعيعاديالريفيالشعببأناإلسبان_يقول_كمااالدعاء

للتعاونبالدناسنفتحفإننااستقاللناضمنإذابحيثاألجانب،
تنتظروالفحم،والرصاص،النحاسمنمعادنلديناإناألجنبي،
.األجنبيالرأسمالبواسطةاستثمارها

وتجديدبالدنا،تطويرفياألوروبيةبالمساعدةفرحبددفسوف
ولهذاالسلم،استثبماأذاالناسأحوالوستتحسنفيها،الحياة
وزارةألحثبوجيبارأحد~مبعوثينلندرةإل(922سنةأرسلت
ومنافعبمحاسناإلسبانيةالحكومةإقناععلىاالنكليزيةالخارجية
يستقبلهماأندونأشهرنحسةهناكالمبعوثانمكثوقدالتسوية،
تؤدلموهكذاالمحافظين)،حكومةخارجية(وزيركورزوناللورد
(الحكومةجديدةحكومةاليوملديكمواننتيجة،أيةإلمهمتهما
منصبرئيسهاويشغلونالل)،ماكدرامسبرئاسةاألولالعمالية
أنمنكوسأطلبسلمية،عليامثلذاتبالدفيالخارجيةوزارة
االياالستقاللأوروبافلتعطناإليها،االقتراحنفسباسميتحمل
الفرصةوتتوفرالسالم،يحلوسوفمنازع<بالالموروثحقناهو

محاوالتهاعلىإسبانياثابرتإذالكنهالريف،فيالناسلجميع
.انقطاع<«بالستستمرحربهافإنإخضاعنافيالعقيمة

بقولهحديثهالكريمعبدابنوختم



القادر،عبداألميرحفيداثريدالجزالمالكعبداخاثننوجدوا
ودعاسليلية<.لىووجهوهالجود،منتوةعلتاشداوعيوه
لها<نطربخديعةمهالتخلصبغيةاجتماع.لىاكريمعبد.بن
فعرضملحة،بجماعةعاطاالجتماعوحمرالدعوة،نلبى
خرجثمعليه،يودذ1دوزالرففيتيادةالكريمعبدابنعليه

مدالمعركةفيتتلألنه.مابعد<نيمااختفىو~مامتا،
يعتبرهوكاذاإلسبانيين،لحوفمناغتيلألنهواما.لريفيينأ

فيسجهعلاإلسباذبتعويمىويتهمهخاشا،الكويمعبدابن
د(»(سةسليلية

بوامعلةالكريمعبدابنيغتالواأذاإلسباذكذلكوحاول
منوكميةيدوية،وتبلةبباتية،سلحو«بعدماالمرتزتةأحد
نجوبالمؤامرةأعلالكريمعبدابن~1الرجلولكنالسر،
بمايتحقالرجلالكريمعبد.بنكانأماتولماكلب،فيالسر
بالقتالخصمهمعلالقضاءفياإلسباذوساثلكلشلتوهكذا

باالغتيال.و1

قيادتهمقرفيالكريمعبدابناألميرتحدث(5(5أواثلوفي
يمقلأحدهاأميركيينصحفيينمراسلينمعقمرةبأيت

علىفأجابنيون)ايلي(الدعنسربوالثار(شيكاكوتريبون)
أسثلتهما:

الحركةعنوالحديثلها،وجودالاإلسالميةالحركة0أدإن
الفرنسيينإخافةهوواحدهدفغيرلهليسالشاملةاإلسالمية



ريفيرا،بريموديبالجنرالاجتمحبمدريلالصحفيمووووأثناء
لوثيسالكريمعبلابنوسالةفيمعهماوتحادثالخارجية،ووزير
السالمأدإناإلسباني:الديكتاتورجوابفكانالبريطانية،الحكومة

تأعوالرسالةهذهإنمستحيل<الكويمعبدابنيقترحهكما
فيالمسلحالنزاعإنهاءإلإسبانيادفحإلالبريطانيةالحكومة
الذيهوألنهالكريم،عبدابئعلىيتوقفهذالكنالريف،
أكؤنطلبالإننافقط،الهجوملردنقاتلونحنباستمرار،يماجم
منطقوهذاالسلمية«<.بالوسائلالريففي(هايتنا)إقامةمن

لسيطرته<رافضشعبوعلىغيره،أوضعلىالمعتديالمستعمر
السيف،بحدولووالتحريرالمشروع<.الدفاعموقفوواقف
يطالبكمااالستقالل،د«إنبقوله:كذلكاإلسبانيالطاغيةوصوح

الريفيونكانلقدقانوني.وجودأييملكالالكريم،عبدابنبه
إسبانيا،سلطتهعلىأنابالذيالمغربلسلطاناسميينوعاياأاثما

أمةوضحوليس(العصاة)وضعهوإذنالقانونيفوضعهم
اعترفتإذدولية<مهمةالمغربفيتنجزإسبانياإنمستقلة<
كانواذاالمغرب<شمالعلىبحمايتهاالكبرىولالل
تحتعليهيحصلأنفيستطيعاالستقالليطلبالكويمعبلابن

إليهتسندألنمستعدةستكوناسبانيافإناستسلمفإذامايتنا،
الريسول<<.معفعلناكماالمحليةالسلطةمنكبيرا~وا

مفرالوأنهتماما،متعارضانالموقفينأنأكثراتضحوهكذا
للسيف.انهاميلفيالفصلالقوليكونحقالحربمن

عمالء،عناإلسبانبحثالكريمعبدابنمنوللخالص



سوىإليهعملالوأنهلثعبا<مالحيتهوعدمتسوته،مدى
ا~اب.

أدأنه:الكريمعبدابنأجابللحكومةالنهاشيالثكلوعن
أنهاظهرالتيالمطلقةالملكيةمبادىءوفقالحكمفياالستمرارينري
تطويرهاويمكن،الريفيالشعبمعتقداتمعيتناسبنظامأفضل
.حرية<<أكؤأمسإلىالزمانمع

.أجابالفرنسيين<منالموثقوعن

فنحنقصرى<درجةإلوديموقففرنسامنموقفناأدإن
مهدمجةنيتنافيوليسمعها»سلميةمحالقاتفيسوىقطفرغبلم

منأ~_نظريفيفرنسا_محالحربوأنبالمغرب»نفوذهامنطقة
ءهجومضحيةكنامافإذانفسها،فرنساتهامجنالمماأتصورهاأن

بحيث~اةبعيلاإلمكانيةهذهلكنأنفسناهعنافحنلفسوف
فرنممامصلحةمنليسأنهفيهالريبفممافيهاهالتفكيريمكنال
تقبلأنبإخالصونأملءودية~افرنساإلنمدونحنتهامجنا.ن

بعضإنجازمن~فالأموءمنيكنومهمامااقتنا<فرنسا
الممارسةمرحلةفياقةالصلهأهخلتلأنقبلاألوليةالشروط
الراهنة،الظروففيتجنبهايمكنالالحدودىفمصاعبءالفعلية
~يقة<قبيلةأوفرنسةدوريةأيةمطلقانهاجملمأنناأؤكلولكني
دهاتحلالقالفرنسيةالخطوطيجتنلمريفينظاميجنديأيوأن
ودالحلمناوشاتاجتنابليمكنوأنهء´األماميةالفرنسيةالمواقع
قوميةودحلوهينظامي»بشكلتخطيطهاهيوحياةبطريقة



معصراعهافيالريفحكومةمعارضةعلىإلرغامهمواالنكلير
المغربفيأخرىحركةأيةوبينبينناصلةأيةثمةوليسإسبانيا،

هز»مثلخلقفينيةأيةلديناوليسمصر،أوتونسأوالجزائرأو
إسبانيا،هوالوحيدوعدونامحض،قومينضالناإنالصالت،

عنامسبباوليسأنفسهم،اإلسبانيينإرادةعنناتجالعداءوهذا
والعالماإلسبانيينمعالسلممنأكثريناسبماثمةوليسإطالقا،
أجح<>.

شيآكلوقبلأوآلنطلبدإننا0أجاب:الصلحشروطوعن
يعمأنأخرىأمةقبلإلسبانياونتمزالعمل<رحويةا~م
تصرف_أمكنإذا_معناتتصرفوأنوبينها،بينناالسالم
أولهاكشروطالالزمةالمطالببعضلناولكنوالحليف<الصديق
منالمغربفياإلسبانيينالجنودجيعانسحابوجوبوأهها
وسبقة،سليلية،والىالشرقية<التخومإلىاألطليالمحيط
(الحماية)استسالممنأقلشيآيرضيناولنوأسا،إسبانياأو

بأسوها،المنوبيةاألمةباسمذلكنطلبونحنالمطلق،اإلسبانية
تحملأنميسورهافييعودولنإلينا،هلتاإلسبانية(الحماية)ألن
حقشيئاتحميال(الحماية)ووالخراب،الشقاءغيرشعبناإل

مناداتها~بهذهعنإسبانياتنازلتمافإذاأننسهم،اإلسبانيينالجنود
فيللدخولاستعدادعلىفإنناالشرعيةغيرالزائفة(الحماية)
باستقاللاالعتراف:وهيالتالية،األسسوفقالسالممفاوضات
أبدآنقبلولنوطنجة،سبقةإلىسليليةمنالقوميةوسيادتهالريف

اإلسبانالحكمأثبتفلقدالمغرب،منآخرجزءعلى(الحماية)



محكنة،تضحيةكللبذلاستعدادأتمعلىوهواستقالله،سبيل
لنفهرسمهالذيالهدفإلىوصلالدربعلىسارمنكلألن

أتاحتهاالتيالفرصةأنتهزإننياألميركي،الشعبأيماإليه.وسعى
الروحلعظمةوهزآعييفيتداالذيمحفييكم_هذاأحدزيارة
إليكمألبعثوالسخاء_للمروءةرمزاعييفيبدامثلماوالحرية
ودي<<.أخلصمعبتحياتي

غيرحركةالتالاليومفيرأىأنهالمراسلنفسوروى
وزراثهمعالكريمعبدابننزلاحسيمةشاطىءوعلىعادية،
ثمبيضاء،خيمةودخلواخيولهم،فوقمنمسلحنحومثةيحصيهم
الضباطمنعددمعإسبانيمفوضأبيضعلتايرمنموكبمننزل
بقوله:هذاعلىالمراسلوعلقالسلم<يطلبونجاؤا

وعادالريف»»،سيدغبارفيتتمرغاإلسبانيةالعزةكانت0د
والزربيمنآوف~المفاوضاتفشل~الكريم~ابن

الوفإلاستمعفلماأرضهم،منالفرنسيينلطردالعونيطلبه
منل~الولكنءفاقةوتكب«دسأقاثآل:وجالهإلالتفت

ارتكابها<».

والىالوافدين،طلبتلبيةإلىاضطرارهعنعبووبهذا
اجتنابهعلىحرصماطالماوهذاالوقت،نفسفيالفرنسيينتحدي
اإلسبانيين،معحربهإلىتضافمعهمحربفييدخلالحق
يحاربويجعلهأخرى،واجهةفتحعلىيحملهأنهذاشأنومن
إلىمضطرآنفسهوأىفاقةعدهماوهوواحد،آنفيدولتين



صعوباتتكونلن.لحالةهذهوفيوالجبال<األنهارمخططهاوعملية
.جديد<<منفرنسامح

بينوسطموقفعنيعبركانالكريمعبدابنأنويظهر
السالميريدمعتدلوالثانالحرب<يناصرمتطرفأحدهاتارين
الداخلية.الريفوحدةلضمان

كاملالوإذعدد،غيربالدنامتقبلأدإذ:بقولهوختم
السلمفيأنفسالمغافلةتابليتامدىوفيالساعيةتدرتافيالثقة

هز«اليتيحأذالعدالةباسمالخارجيالعا(ونسألوالحوب،
الذيالرتتفيعهنبحثالذياللمااللميعطااوإذاالفوعة،
بيوناندركهأذإلالقتالغمارنخوضنسرفلهالعدةأعددنا
.اته<<وبمشية

الشعبإلىرسالةالكريمعبدابنوجهالمراسللطلبوتلبية
أميركافيالشعبإلىالكريمعبدابناألميرأدمن:األميركي
الشمالية.

هذاالريفي،الشعبباسمالغربي<الشعبأيماأدأحييكم،
وإنالحرية<سبيلفيالحروبويالتيعاناليفتأالذيالشعب
وهوأنتم،عليهأحرزتمماعلىيحرزأنليأملالريفيالشعب
هااستدعاالتيوتضحياتكمبتكاتفكمعليهحصلتمالذيالنجاح

الشباب،سنفياألنالريفأبناءمثلفيهكنتمزمنفيطموحكم
فيسنوات،منذوينافلالمقدسة،مبادثكمليتوحيشعبيإن





كذلكويخرفيخرهموال،زربيطلبيردالحقارتكابها
يمكنالتيأوالجهادلواءتحتالمنضويةالقبائلفيوالنفوذالسمعة

المرتكبةالحماقةكانتوقدزووال،ببياقتداءالصفإلممتنهأن
فرنسالصالحالثورةهزيمةنهايتهاكانتحرببدايةطوعأالكوها

والحديدبالقوة،العسكريالنصرحقضدهاالمتحالفتينوإسبانيا
والناو.



حوصرتوكذلكيزو،اخربقيادةتطرانالمجاهدونوحاصر
الطيرانوقصفسبقة،إلنقلواحقالجرحىوكؤشفشاون،
النساءفقتلتطران،حولشرالمداطائرة)عشرة(تعاإلسبان
العدوقواتفيوزيدتقدر،الانتقاميةوحشيةمجزرةفيواألطفال
ريفيرا<<ددبريموديواضطرالغربية،الجبهةفيألفمئةبلغتحق
خسةوعددهاالشاطىءإلكساللومراكزمنالحامياتسحبإل

ووزعأحدها،المجاهدونأغرقالتيبالمراكبونقلتوعبشررن،
بأقسىالمجاهدينوتتوعدتهددعربيةمناشيربالطاثوةاإلسبان

عرقلةيحططانيرواخروالقاثأ(فتحأ)تحمداألميروكانالعقوبات،
القائدالكريمعبدابنوأوفدشفشاون<مناإلسباناالنسحاب
الذينالمنسحبينعلىالطريقبقطعوأشارالجبهةفتفقدبحوت،
القادةمنوكان«دإيزبورودد،الجنرالبقيادةوجل4)1)(0كانوا

وكاستروخيرونادد،0دليانر<<،ددوكيبوديد»ريكلمد«،الجنراالت
فيلو<<،اوأدوالكولونيل<،0بيرنجيريريكو«أوفريد«وسيوانودد،
وتركهاوشفشارن،تطرانبيناألربعاءسوقإلالقواتووصلت
اكتوبر2وشتنبر،30فيشغشاونإلوصلتحقالمجاهدون

لخطةتحقيقاشغشاونمناإلسبانيةالقواتخرجتثم،1924
أنهميظنونواألعداءنوفمبر(3فيالستراتيجياالنسحاب

داخلاإلسبانعلىالمجاهدونيمجمولموكتمان،سوفيكونيتحو
ليدخلالكريمعبدابناألميروأقللمدينة،احتراماشفشاون



الغريتالجهافح
والدوليأالديلوماميةالمسايخبتبعد

خاصةالدوليةالهيئةتدخلمنالريغيونالمبعوثونيئسلما
السيف،~إالينتصرأنيمكنالالريفحقبأنيقينأازدادوا
الفرنسية،الحدو«الختراقكبيرةمشقةواتكبدأنبعدفرجعوا

صفوفنظمقدالكريمعبدابنأنوجدواالريفإلولماوصلوا
قصيرةمدةتمضولملهذا،فارتاحواكوها،ترعاأكثرالمجاهدين

وبوعنحتلففييتجولوأخذبنفسه،القيادةمحمدشقيقهتولحق
بقواتالقافيةالضربةإلنزالمكانأملحليختارالريف

المجا~ونفهجمتطران،بناحيةالغربيةالجهةفاختاراالستعمار<
يونيروفي»ا(ا4مايوفيكساللونهرطولعلىاإلسبانيةاقعالعلى

ا~االنسحابعاراإلشرافاألجنبياللفيفمحفرانكوتورم
الخل،يشربوناقوالموأحدحاميةرجالرأىوقدالجهة<تلكمن

المجا~ينقوةكانتالذيالماءإلالوصولمنيتمكنوالمألنهم

قدشيآكلإلغاثتهأقموقعفيفرانكووجدومرةمنه،تمنعهم
عندواألعتدةواألسلحة،والخيام،الرجال،قائده:بإمرةاحترق

شخصياليتولريفيرا<<(بريموديوجاءاالستسالم،إلاالضطرار
الموتمننوسيواالجنرالمعيفلتفلماالنسحاب،علىاإلشراف



شبيهةشفشاونمناإلسبانانسحابكارثةكانتوهكذا
هزمنالقدقائآل:ريفيرا<<بريمودي0دواعترفانوال،فيبكارثتهم

واألنصاراألرضحيثمنهائالتفوقايملكإنهالكريم،عبدابن
منذيخوضونهاوهمالحربسثموافقدجنودناأماالمتعصبون،
أجلمنوالموتالقتالإليدعرهمسببايرونالوهمسنوات،

الخطهذاإلأنسحبإنالقيمة<العديمةاألرضمنالشريطهذا
وأنااألرض<منالطرفبهذاإالأتمسكولنإليه)<(وأشار
وتركها(المغرب)افريقيامنالكلياالنسحابأؤيدشخصيأ
فيالبسيطةمنلهاحصرالماليينصرفنالقدالكريم،عبدالبن
عشرات~ناولقدمنه،واحدافلسانكسبولمالمشروع،هذا

الثمن،اهلتساويالأرضأجلمنالقتلىالرجالمناآلالف
أدإنهافقال:القتلى،جثثمنأزيلتالرصاصمنحفنةأخرجثم
ينتهيفحينكلماتي،سجل0دقاثآل:وزادفرنسي<<.منعمن
الخاصةذخيرتهممستعمالالفرنسيينسيهاجممناالكريمعبدابن

ضدهم<».

كروعلجةاذتطوبيناألنجزةتبائلتمرات1هذو~
ا~ةلحمايةخطوطإتامةعلأجرهمالذياألمراإلمبان،
هن~ونحوالىمبتة،جهةمنالحديديةوالكة
مؤخرتهم.لحمايةجدي(ااا(ا(اا

إلىأميرأأخذالذيالويوليموكزعلى~نريروواستولى
4()8الويوليمركزفيالمجاهدونوغنمتوفي،حقالريف



وتوقفتبالمسجد.حلحقالرأسعاريالقدمين،حافيالمدينة
الهضاب،منالمجاهدونفنزلاالنسحاب،بعلالعدوةالقوات
الجنرالوقتلهزيمة،إلاالنسحابفتحولعليها،وزحفوا

وقتلددبيرانجيردد،الجنرالجرحكماالجنود،منألفمعددسيرانودد،
مليئةاالنسحابطريقوكانتددسيوانودد،خلفالذيالضابط
مساحةعنتزيدالساحةفيجثة600عدممحفيأإنحقبالجثث
تأكلها<والكالبالطيوروكانتبمدوا<الحربيةوزارةمقر

يصلولمالكريمة،بالروائحمليثأالفضاءوكان
منالخسائروكانتأيمبر،63فيإالتطرانإلالجندمنالغاوون
،8راتوالكمندا،6والكولونيالتواحد،جنرالالقتلى:
17000والقتلىضابط،600والجرحى(،75وناألخروالضباط
غيرإحصائياتاإلسبانية)الحربيةلوراوةالرسمية(النشرةونشرت
:وهيكاملة،

منقتلواالزيئ_وغيرهمالسامون_العامونالضباط_آ
إليهميضافء(90عددهمبلح1924أسمبرإليونيو

.700والجرحىء60_المقدرونالمفقودون

~3800القتلىاحتود_2

(4000الجرحىالجنود_3

25ال0اغتودونأوا~جينالجنود_4

26250ثرالحسامحصوع~5



لمنعالفرنسيين~ماضيابهقامتالذيالدورنفسيةاالنكلين
مناالستفادةيرياكانفاليوكليالمغرب،علىسيطرتهمفرض
بةالمغارمععالقتهايفسدأنهذاشأنومنالغير<انكلتواأسطول
خاصة.



القنابلمنعظيمةوكميةرشاشأ،24وماتيكية،اوتنممماتمسد
رصاصة<300000وموزر<طرازمنقيةبنل800واليدوية،

الذهبية<البسيطةمنمليونا20ودابة،300وحصان،500و
والزرابيالثمينة،واألحجارالقديمة،ا~هراتمنعظيموكنز

الخصيان،من32وامرأة<4(الحربغنائمإلويضافالجميلة<
واألقارب.األبناءمنوعددمقاتلين<300وأسود،عبدا84و

األمرصاحبالكريمعبلبن~األميرأصبحذلكبعد
ددويفهددالمغربشمالمنوغرباشرقاالمحررةاألراضيجيعفي
ألفيحسبونباتواالذينالفرنسيينمضجعأقضدجبالتهدد،وهذاما0و

الذيالكريمعبدابنقيادةتحتالتحريريةالثورةلنموحساب
أنيمكنال0دلباريسليوعليوكتبالشمال،فيالمطاعالسيدأمبح
مستقلةإسالميةدولةإقامةمنلنظامناأسوأشيآهناكيكون
مركزالكويمعبدابنمنتجعلدولةفاس،منقربعلىحديثة
كذلكبالنسبةبلفحسب،عناللمنشقينبالنسبةالاجتذاب
اتسعتالذينمنهمالشبانوخاصةالمغربية،العناصرتلكلجميع
فينشأتوالذينالشوق،فيالجديدةاألحداثبسببنظرتهم
األجنبي<<.بغضمطامحأذهانهم

ثالثيةحربيةبحركةأشاوحكومتهلدنمنليولحياستشيرولما
بأسطولهاولكنبجيشهاالوانكلتراواسبانيا،فونسا،:فيهاتشترك
البريطانيةالفرودخولمنيتخونكانليوعليألنفقط<البحري
السياسةفيهتلعبوأنمغادرته،دنبعدتمتنعأنخشيةالمغربإل



إليسرنالىهومن

مصور)بي(قبيلةبالزيناتيسونيالرأهدمواليأدولد
لمواليتنتسباألشرافمنلعائلةينتميوهو(م870حوالى
وأحلعروس)بي(قبيلةالعلمجبلولهشيش»بنالسالمعبل

المشهورين.اإلسالمأقطاب

وشغفاذكاءمبديأوالشرعيةالدينيةالعلومصغرهفي»«درمى
وقدمتينة.معلوماتعلىوجيزظرففييجرزأنمنمكناهبالدرس
الطرقاتإلفخرجءبالقوةتطبيقهامحاولةإلللعدالةحبهبه~ا
منهتكونءبالحربوالشغفءالوسطمنوبتأثيرالسبيل.يقطع
والسيدءالطريققاطعبينيجمحاأليالرجلمنالنمطذلك

تتطلبوحيث(السيبة).وتعمهالفوضىتشملهبلدفياإلقطاعي
تكونأنقبلالعنف»بواسطةالجانبمهايةتكونأنالسلطة
الطريقةالقويةالعقوباتتعتبروحيثءالعدالةبموجبمحترمة
الفعال.األثرذاتالوحيدة

وبواسطةللمخزن<حقيقيتهديدبمثابةأذاهاعتبرأدلقل
القبضوالقاءلمنزله،امهاستقلطنجةمدينةحاكماستطاعالحيلة،
بالسالسلمثقآلقضىحيثالصويوة~ينةإلأسيراوبعثهعليه،

عشرالتاسعالقرنانتهىوعندماسنوات.أربعةملواألمخالل
استحكمت.قدشهرتهكانتحريته<واسترجح

بالحكم،شغفهازدادفقداألسر.بهذاكيراروحهتتأثر<>(



اريعتمرلىاممدقلما

الرسون؟هومن

الريسونعنتحدثتالتياألجنبيةالكتبيطا~منإن
فيه،والثقةوشغب،فتنةرجلكانأنههيبفكرةمنهايخرج
أجلهومنالمال،هويمواهماكانكلوأنوالذمة،لهعهدوال
وسلبهمالناسعلىللسطوالطرق<<،قاطع0«نفسهمنجعل
طمعااألجانببعضاختطافإلهذاقادهوقدبالقوة«عندهمما
فياألمنوعدمالفوضىيشيحبهذافكانباألموال<اثهمافتلفي

هذاإلوباإلضافةالدول،محللمشاكلكألكويعرضهاالبالده
الكتاببهوصفهعاوغيرهذاوجبارا،ومستبدا،غليظا،فظأكان

األجانب.
خصوصاوقتهأحداثفيبارزادورالعبيسونيالرأنوبما
حقيقةأوضحيكونحقبالتعريفهنافهوجايىالمغرب<بشمال
آثرنافقدبهالناسأعرفمنكانوااإلسبانيينأنوبمااألذهان،في
فاطلعواخبرو»الذينمنهمالمسؤولينألحدعنهالحديثنتركأن
منالراتعإلأقربفكرةعنهأعطىبمالهوترجواأمره<جليةعلى
عننبذةوفيمايلياألجانب،الكتاببعضعنهرسمهاالتي

عنفيماكتبهالمسؤوليةكاملولصاحبهااإلسبانيةعنمعوبةالريسوز
الرجل.هذا



علباشاالوقتنفىفيوتاتماليت<وبنيالساحل<كوقط_
تعييهكاذفقدالحال،وبطيعةإقامته،مقركانتالتيأميلةمدية
منالعديدلقياموذلكفقط<اسميأالقبائل0هذمنالكيرعلى
الشرعيةالسلطاذسلطةفدالخصوصعلىكزارتتاكحسالوار
يملها.منأو

بسونىالرأحد



السجنددفييقول:أاتماكانوقلالعزلةنتيجةأفكاوهوترسبت
.الساسة<<منالكثيرويولدالشعراء،منالكثيريموت

قلبهفييذكيرأسه،مقطالزياتفيذلكبعدأقاموقد
خطيتهتطلهيغفراالذي~مديةباشامناالنتقامنار

بوامعلةبيتهإلىاستدرجهعدماالصيانةواجبخيانتهفيالكبرى
اشهامة.ألمولمراعاةوالمرؤةوذ0اخلهد0وأسرهالخديعة،

أعمالهأهموكاذتتثر<بطوالتهأمداءأخذتأذيلبث<>(
زيواليونان(دا»»«أل)االنجليزياختطافالحقبة،هذهفي

مدرب)7ء«ادءدءماواالسكوتالندي)5»ء5(دأ«»ءأاألميركيةاجنهية
والوالياتانجلتراحكومتيأرغموعدماالسالذ<(كالت)
المال،منكبيرمقداروأداءالمختطفينالفتداءالتدخلعلىالمتحدة
العزيزعبدموالياللطاذجعلماوهذا.أكثرشهرتهتمكت
يفلحواوتتالهلمحامرتهالزياتإلىلهبمحلة~أذسبقالذي
.طجةمديةاحوازحكمإعطاشهإلفبادرذلك<في

وعندماالشخصية،سلطتهيغرض~الوظيفةهز»فيأدمكث
جانبإلالريسوزانحازأخيه،علىاطغيظعبدالمولحوج

لخدماته__وفاءعينهالعرش،اعتلىوعندماالثائر،السلطان
بيوادراس_انجرة_قبائل:تضمالقللمنطقةعاماحاكما
عروس~بيحبيب~جبليدر_بييسف_بيمار_حن

بيالخلوط_سريف_أهلمصور_بيسوهاته_الغربية_



ايشفاريبطاالسيدصحبهالكريمهبلابن~األهيي



للعادة<خارقأومياسيايقظ«ذكاءصاحبالريسونأدكان
أنيجبالتيوالخصاثصالصفاتلجميعمالكاقومه<احوالعليما
الناجح.الحاكمفيتتوفى

وأحوالالدولية<السياسةحيالواضحةجدنظرةلهكانت0د
إلىيتطلعكانفقدءالمغربيةالنظروجهةومن.اإلعالميالعالم
المغربوضعيةأنإلىيتوصلجعلهعامتقل،حرمغرب
كأخف_يخضلوكانالوصاية«هذهتحتيقعأنعليهتفرض

يستبعدكانحكوماتهاضعفألنإسبانيا؟بهاتقومأنالنررين~
وفيفرنسا<فيمزدهرةكانتالتياألمبريالية،للسيطرةفكرةأي

االستعمارية.الدولمنغيرها

منوتحررهااستقاللهاويتمنبالده<يحبكانأعماقه»أدوفي
يقولوكانواالنحاللالخوفىنحويقودهاعاجزهرم(نحزن)ربقة
جلساثه:لبعض



.التاماستقاللهللريفإسبانياتمنح_(
بسيطة.مليونعشرونقدرهاغرامةإسبانياتأفح_2
ومليليةسبقةغير~الالمغربفيبمركزينإسبانياتحتفظ_3

لس.األندعلىا~~ءبعلاحتلتهماألنها

كلومليليةسبقةغيرفياإلسبانيةالجيوشهمعتترك~4
هذاوبعدوالمؤونة،والعتاد،السالح،منعندهاما

مالح.أيمنبحردقحالةفيباالنسحابلهايسمح

ومنورياغل،ببيالنكوعبثغرالجيوشتلكتجتمع_5
إسبانيا.إلالبحرطريقعننقلهايتمهناك

القالصالحةوغيرالعتيقةاألسلحةهيعاإلسبانيأخذ_6
~يدةبأسلحةويعرضونهاالمجاهدون،لهميقدمها
والخفيفة.منهاالثقيلةمالحة،

األساريلفداءالتجاريةالبواخربعضاإلسبانيدفع_7
بالريف.المجاهدينمعتقالتفيكانواالذين

إلاإلسبانالوفدسافركلهاالشروطهذهتحريرتمولما
وجدالعاصمةإلوصللماولكنعثيها،التوقيعألجلمدريد
وعلىالقبول،عدمعلىإسبانياوهلهافرنسالتدخلتغيرقدالموقف

صاحبتيالدولتينبينالتعاونأساسعلللحرباالستعداد
إلحباطسريةاتفاقاتبينهماتمتوهكذابالمغرب،االحتالل
الوفدرئيسرجعثمبالريف،المجاهدينمعالصلحمفاوضات
الريفوشروطمطالبأنتوضحوسالةحامآلمدويدمناإلسباني



كنمرلزلناا~هل

موهأمامقوتهمبعجزاإلسبانفيهأيقنالذيالوقتفي
كانالذيويفيرا)(بريموديالجنرالإسبانياحاكمقروالمجاهدين
ءبتطوانالعلياالقيادةبيد»كانتكماءالحربيةوزيركذلك

أجلمنالمخابرةفتحقرركماالمراكز<جيعمناالنسحاب
لتصدياالنسحابخطةتنفيذيستطيعوالماإلسبانولكنالصلح<
قيددوناالستسالمإلفاضطرواجانب،كلمنلهمالمجاهدين

التيتطرانجهةمنالغربيةالمراكزبعضمنكانماإالشوط،وال
وعتادهءسالحمنوراءهمشيآكلتاركينمنهاالمقاتلونهرب

دهأدنآ.

فيهاانتصرالتيالوقائعهذهعلىأيامثمانيةتمضولم
أوفدحتىالخطابيالكويمعبدبنمحمداألميربقيادةالمجاهدون
الصلحفيالريفحكومةلمخابرةمبعوثأويغيرا)(بريموديالجنرال

وثيسأبصفتهمحمدحضرهبقيوةبثغرمؤتمرفانعقد(ايشفاربيطا)،
السالمعبداألميرالبطلالمجاهدعمهحضرهكماالريفلوفا

وبعدالحربية<المراكزوقوادالحكومة،أعضاءمنوغيرهالخطابي
يلي:ماعلىاالتفاقتمالمداوالت



معرضةتطرانفأصبحتكيلومتراتعشرةبنحوتطرانقربالمراكز
كانالمواطنينمنسكانهالكثرةنظراولكنين،المجاهالنيران

أحياءمنالبعيدةاإلسبانمنازلإالبالمداحيرمونالالمجاهدون
.المسلمين



محمداألميرالرسالةتسلموقدإسبانيا<مصلحةمعتتفقال
تنظيمليواصلشفشاونإلىورجععمله«فاستأنف(فتحا)،
لبعضوأسلحةماالدفعواقداإلسبانوجدوصلفلماالقبائل،
فاتفقتءنفوذهمعلىيخثرنأصبحواالذينالجبليةالقبائلرؤساء

ومنالوطيآالتحريرحركةضداألجانبمصلحةمعمصلحتهم
أناألجنبيةواإلغراءاتوالتحريضات،ءالتدخالتتلكنتائج
األخاس<قبيلةفعلتكماالوطنيةا~كةعلىتمراتالقبائلبعض
سياسيااستطاعالغربيةالجبهةقائلكانالذيمحمداألميرولكن
اإلسبانمنبإيعازالمتمردةالقبائلعلىيتغلبأنوحربيا

حقأيامسبعةتمضلموهكذاءوالعسكريةالماديةومساعدتهم
األمريممهمنإلبكتابفبعثعروسبيقبيلةإلالقائدوصل
صفوفإلىواالنضماماالتحاد،إلعوةالكوعرضالقبيلة،في

التحريرحركةأنكذلكالكتابوأوضحوالتحرير<الجهاد
الواجبهوواغاأحد<علىأصحابهارئاسةفرضإلترميال

االتحادإلالدعوةهذهولكنوأهله<الوطنعنبالدفاعيقضي
بلجاوى،ونبلكتابةالدعوةتكروتثماستجابة،أيةتلقا

جاءهذاوآمامالمجاهدين.علىالناربإطالقعليهاالجوابكان
القوة،باستعمالشقيقهإلىاألعلىالقائدمن_فورآ_األمر
فيهاهدونابتمكنيومينالمعركةوطالتبمثلها<الحربومقابلة
إلوالوصولممرومى،بيقبيلةعلىاالستيالءمنبقيادته
فيها.التمردرئيسمقرروت،تاز

المجاهدونوأسسءالجبليةالقبائلجيعتنظيمتمهذاوبعد







منمافربعداالستيالءهذانتم،15(1سنةأواثلفيهذاوكاذ
الهجوم.الفرنسيةالقواتشنتثمناس،إلىفيهاكانوا

المراكزجيحاختراقمنالمجاهدونتمكنقالئلأياموفي
25_عد«هايتدوكانالتيالقبائلعلىاالستيالءومنالفرنسية،

لهذاونتيجةوجدة،قربإلوزانبناحيةمستارةبيمنتمتقبيلة
بتلككانتالتيالفرنسيةالمراكزجيعاستسلمتالوعليالغزو

المجاهدونغنممركزبخمسمائةالمراكزههلعددويقدوالقبائل،
ألوفاعتقلواكماومؤونة،وعتاد،سالح،منفيهاماكل

ألفيمنوأكثرمدفع،نحسمائةالمجا.هدونأخذهوعااألسرى<
الذخيرةمناأللوفومشاتبندقية،ألفوعشرونرشاش،
كاوغيرهاالطبيةوالموادالتلفونية،األ«واتمنوكثيروالقنابل<
وكانتجيوشها<لصالحنيةالغرالقيادةتدخرهأوتستعملهكانت
بغزوالقائلالوأيإلإذاكتميلالمجاهدينمنالحربأوكانهيشة
.ووزانوتارة،كغامى،المغربيةالمدن

إل1925أبريل27يومالمجاهدينمنألفوصلوفعآل،
غيرانكيلومترأ،3بنحوالعنمايبعدجسرااحتلواحيثفاسناحية
أنيرىكانالخطابيالكريمعبدبنمحمداألميراألعلىالقائد

بأنأخيهإلاألمرفأصدربالجيوش،التقدممواصلةفيالمصلحة
ناحيةإلوزانناحيةمندفاعيأخطآوينظمالهجوم<عنيتوقف
منالوفرويوجهفيها،اكزوالالقبائلينظمأخذوهكذاوجدة،
بشواطىءفيهاالمراكزعلىلتوزعالريفإلوالذخاثراألسلحة



لثاك~المالا

القبائلماتركبعدالريفشرقإل(فتحا)محمداألميررجع
حقهناكإليصليكدولمبودرة،.حدقيادةتحتمنظمةكلها
أنذلكالفرنسية<الحدودعلىتطررتقداألحوالكانت

علىالمجاهدينانتصاراتمنخوفهماشتدالذينالفرنسيين
إحدىفيالطرقومشايخعياناألبعضإثارةإللجأوااالسبدن
وال.زربيوهيالقبائل،

إلباإلضافة_الفرنسيالجانبمعالحربتالفيفيورغبة
تطميناستهدفتمحاوالتةعهجوت~األمبمانمعالحرب

وبينبينهاالعالقاتجولتعكيرحدووضعالفرنسية،السلطات
إلمبعوثمعكتبعدةوجهتذلكأجلومنالريف،حكومة
حتىوالمشايخعياناألأولشكإلأخرىكتبوجهتكمافاس،
هذهكلولكنالمجاهدين،ضدالفرنسيينمعالتواطىءعنيكفوا

رجالهوأسعلىاألمير~توجهواذاكبالفشل،باءتالمحاوالت
السلطةمعالمخابرةبغتحبدأإليهاوصلفلمازووال<بيلناحية
رأأنإالالقائدمنكانفماالنار،بإطالقأجا~_التيالفرنسية
وال،زربيزاويةعلىتستولبأنجيوشهأمركمابالمثل،عليها



خالد،وبنيرزين،بنيمنغمارى855منمؤلفةوكانتخالد<
مالح.بناليزيدرزينبنيتاثأإمرةعتومتيوق

بنيمنغمارى(55منمؤلفةأخرىفرتةددودخلت
منكراشكمدسلماذبنيتاثأرئاسةتحتزجلوبني0ملماذ
الشمال.فيعواليخطوجهة

بنيمنرجلهءا(منمؤلفةأخرى(حركة)وهجمت0د
علىالفوبيالشمالجهةمنواألخاسخالد،وبنيوغرواة<أحد<
يقةللطآلويسيالدينيالمقرآمجوطزاويةاقاهفيأوفور،خط
أحد.بيمنالمملوحيكمدتيادةقتوال،زرببنيويةالدرتا

القبيلةهاجممستارة،بنيمنالمقاريالقائدفإذددوأخيوآ،
كذلك.آعوطزاويةاقا«فيقبيلتهمنبفرقةالغربجهةمن

جيعأ،والزربنيقبيلةاحتلتأيام،ثالثةظرفأدوفي
الفرسية،المراكزمواجهةإلىالريفيةالقواتوملتبحيث
الزاوية،داخلوجاعتهويالدرقاغيرالمقاومةأحديحاولولم

أبريل~ايومأكوطزاويةأخذتقصير،مراعبعدولكن،
وأحوقت.

والزربنيتبيلةأدتوقدفاس،إللجأفقدويالدرتاأدأما
الالح.منجودتثمبيطة،مليرذنصفكفرامة

البيباذمركزوتوعتفاديتستطعلمجيعأ«الجهودهذهأدإذ
السرجاذتيادةقتكاذوتديونيو(يومأخيراالمجاهدينحوزةفي

.~~



محمداألميررجعالتنظيماتتمتماوبمجردالمتوسط،األبيضالبحر
.فرنسامنيصدرماانتظارفيبالريفمقوهإل

القيادةاطلعتأذوبعد(<5د(سةمارسشهرددفي
الكريمعبدابنوكال>بهايقومالتيالياميةاألعمالعلىالفرنسية

يعدالتيالقبيلةهز«ارتدادلعوتلةإبطالهاحاولتوال،زربنيفي
مراكزخطينطرستاربمابةويالدرقاالرحنلعبدولحاعتهاتأييدها
لحرفمنالحلوالعزيزعبدأجديرإلىبعثالقصدوبهذا0ورغة

بغاس.األهليةالشؤوذإدارةمن(شاستان)الكومنداذ

لهجومهءيسكانالكريم<عبدابنفإنالفتوةهز»دوخالل0
سابقوبدون(،925سنةأبريل(2يوموفيوال،زربيعلى

قامحينالفرنسيين<علىنهائيةبصفةغضبهجامصبإعالم<
نقط.نحسمنفجأةالقبيلةباكتساح

والزربيإلىرجل.(555منمكونةقوية(حركة)خلت0ددو
:بقيادةميالظااجيثرمنمؤلفةوكانتالشرتية،الناحيةمن

للريفالطوارى،0جنوومنعمرو،بنوعمدالفالح<بنشعيب
:0القواومعهالكريم،عبدولدعمدقيادةقتومنهاجةاألوسط
وعمرالداخلية)<(وزيربولحيةوالفقيهالحربية)،(وزيربودرةاحد

الطاهيةالجيوشى(ويسعزوزبني0والهاالمحلة)،(كبيروعلوش
.الخطميوكمدالريفية)،

بنيمناتيةالشرتيالشمالمنأخرى(حركة)ددوهاجت



قويايستمرالريفين~فإنيونيوويوليوز،شهريأدوخالل
االحتفاظسبيلفياقتصرت<الفرنسيةالفصائلإنبحيث
وتدعيمتموينأجلمنالجهودومضاعفةالدفاع<على0بمراكزها
.تقاومتزالالكانتالتيالمراكز

بالثورات،مزكالةبيقبيلةالتحقتوزان،ناحيةأدوفي
إنقاذالضعيفةو«دنييجردد«ددوفريوددالكولونيلينفرقتستنولم

أنمنالعدوإعاقةتستطعاولكنهاكبيرة،بمجهوداتإال0وزان
سهولنحومسرعأ0والجنوبالشمالمنالمدينةحوليطرف
أنإلالفالحية،االستثماراتبعضعلىومغيرأالغنية،الغرب
الكبير،القصرمنكيلومترات5بعدعلىمرصرجبلومل

الطريقعلىبعربارةالفرنسيةالديوانةمركزمنفقطوكيلومترين
وطنجة.الرباطبينماالواصلة

بأربعاءمركزهمن(نوكيس)الكولونيلاضطرالوسط،أدوفي
يوليوز،68يومعيشةعينعنالحصارليرصعيقاتلأنإلءتيسة
وتارنات،معطوف،عينمركزبتموينمنه20يوميقومأنوإل
منه:26يومديا«ارمركزعنيجلوأنوإل

يصلأنإليتراجعالفرنسيةالمقاومةخطفإنالشرق،«أوفي
مسرنأعالماعداوتارة،فاسبينماالواصلةالطريققوب
أجزنديةقبيلةإخنالصبفضليقاوم(الكيفان)مركزاستمرحيث
بوبح.المذالقائدرئاسةتحت

وضعيةتارةناحيةفيوتسولالبرانسقبيلتيردةخلقتأدلقد
شهرخالليصلوا،أنالريفرجالاستطاعبحيثصعبةجا



مرتفععنتذوذتارةشمالبقيتنقدكاعبايفرقةأدأما
القطاع<هذافيالريفقواتفيهتتركزكانتالذي(الكيفان)
فيأنبرفريدكتيبةلتعزيزتذهبيونيو<2(إلى(5يوممنابتداء
عتمغيرةفصيلةإالتارةجبهةفييبقلمبحيثورغة<أعال
تفاديعجيببمجهوداستطاعالذي(هيرو)كولونيلليوطناذتيادة
منمجهودهمنفاعفالكريمعبدابنأذإال(الكيفاذ)،سقوط
سبقكماحقق،ورغةأواسطففيوتارة،فاسإلىالوهولأجل
فامربينماالمرمنالمروروبمعه0(البيبان)علىاالستيالءذكره،
بصغوفالتحقتالتيفثتالةقبيلةاكتسحسالسوقلعةالبالي
95وورغة،جوبكيلومترأأ5بعدعلىأمركيإلىووملألورق،
ووزاذ<فاسبينمايقالطبذلكقاطعأفاس،منكيلومترأ

البال،وفاسوتفرانت،تروال،نقاطغيرالهجومهذاتتحملولم
للدفاعارتكازنقطتكوزبقيتالتيعيشةوعينمالس،وقلعة

.الفرني

أحدبقيادةالريفرجالمن(حركة)فإنذلكأدوخالل
رجل400_معززأبوحوتالقائدويدخل(الكيفان)دتهاجمجاى
وموحوحدبوكأل،ألقائدين:رئاسةتحتالريفجنودمن

هذهمنللقرنيينلينالموا(حركة)ويمزمالبرانس،قبيلةأمزيان،
بصغوفكلهاالقبيلةفتلتحقالركوكي،الخليفةبزعامةالقبيلة
بوحوتيحاربأنوبعدمعزولة<الفرنسيةالمراكزتاركةالثورة،
إلىيدخلالمهددالخطرأمامتارةإلرجعتالتي(كامبادى)فصيلة
الثورة.صفوف~إلبدورهاهيتنضافالتيتسولقبيلة







تتركألنمستعدتانواسبانيافرنساأناالستقالل،باسماآلن
يطيبكماالطبيعيةثرواتهمواستثمارأنفسهم،إدارةأمرللريفيين
بأنفسهم<<.يختارونهزعيمسلطةتحتلهم

الفرنسيوذيفهمهكماهذا،كليوقحبأن(كانيغ)وتعهد
وراءلسبأنهإقامحهمسيحاولالذينالريفلقادة0واالسباذ
الحكومةيرفيهل(~نينخ):وسأل،ديبلوماسيخداعأيذلك

الرميةدوزالروحيةبالسلطةالكريمعبدابناعترافالفرنسية
وأفافكافيأ،هذاسيكوذنعم:العامالمقيمفرد0الخربلسلطاذ

ابنبموافقةالريفمن(كانيغ)رجوعبعدبالهدنةفورأسيأمرأنه
وشريفة<معقولةالشروطأذيعتبر(كانيغ)وكاذالكريم،عبد

الكريمعبدبنعمدباألميراجتمعبتاركيةحلولماوواقحة،
هوماكللماتشةاألمرإليهفوضأخاهأذعلىأطلعهالذيالخطابي
لماآنظالريفبقةيتمعأنهلهوأكدالهدنة<لتحقيقفروري
.أجلهممنبذله

الذاتيالحكمعرضفيتنحصرالتيمهمته(كانينخ)وأوضح
قادةيفهمهكماالتاماالستقاللدونباالستقالليكونماكأشبه
~لولهفيغموضمنالذاتي<<««الحكمعليهيحتويماومحالريف<
يستبعدلموانءالفرنسيةالحكومةفواياإلمطمثنأكان(كانينخ)فإن
الفرنسيينأنوبماوالصعوبات،اآلفاتبعضالتطبيقفييكونأن
فقدالكريمبالبناألميرلقبيبقىأنتبلواوالرباطباريسفي

االسباني،الفرنسيالعرضقبولالريفقيا«ةمن(كانينخ)رغب



فاس،بواديوعكرتوالعيادي<ويالكالأمثالالقبائل
خطوطإلفاس»باشاا«ي،البقبنمحمدبرئاسةبعدوتوجهت
النظاميالجيشوامدادالفرنسي<العسكريالموقفإلنقاذالقتال
يوليوز،فيفاسمنالمحلةوتحركتالجبهة،طولعلىتقهقرالذي
9يومفيمستوليةالريفيينمنورغةجنوبتطهيرمنتمكنةوقد

أمركي.جبلعلىغشت

علىالجزائرمنآتيأ(بواشو)الجنرالفإنالشرق،من«أأما
فييشرعالمشاةجيشمن(9الهياةمنمؤلفةمهمةتعزيزاترأس
تسولقبيلتيالحتاللاألعلىالطرازمنهجومبعمليةالقيام

والبوانس.

منهإالكريم،عبدابنفإنيوليوز،شهرنهايةأدوفي
علىمنهواطالعأالمغرب<إلالقادمةالفرنسيةالتعزيزاتبمقدار

التعاونحولاتفاقإلللوصولبمدريدفيهاشرعالتيالمحادثات
يشعروأخذصعبأ،أصبحموقفهأنوأىواسبانيا<فرنسابينما

عمهحضرهأجدير<فيالتاجلمجلدراجتماعافعقدبالقلق،
وبعض(المخزن)،وزراءوجيعمحما،وأخوهالسالمعبد

به<يحيطونكانواالذيناألجانبمنالمستشارينوبعضالوجهاد،
سلمإلالوصولأجلمنالمفاوضاتفيالبدءأنصاربينومن

ثمن،منكلفتمهماالنهايةإلالحربمواصلةوأنصاومربح،
خوضمنبدآالكويمعبدابنيجدفلمالثان<الوأيأنصارتغلب
نفسفىأوروبيتيندولتينحربمغامرةمغعضة،بعينالمغامرةهذه

.جبهاتثالثوعلىالوقت،



أمير.لقبعلىميحصلالريفولة0وئيسأن_8

الدولة.هذهعاصمةتطرانتكون_(

معوالعراثثى<وسبقة،سليلية<من(االسبانية)المنطقةتتكون_8
حكومةوتقتوحعمقأ،ميترأكيلو_(و(5بينتتراوحمناطق
الدولية.المنطقةمنشطرأاالنجراتشكلأنالريف

موافقتهألخذالكريمعبدابنة0قيالمقر(كانينغ)توجهولما
لهوأوضحالسامة،للغازاتاالسبدناستعماليثبتماعلىاطع
اجتمعثمالمذكرة<فيورذفيماأخيهمعمتفقأنهالريفقائد

بنمحمداألميرمنعضىخطاباسلمهالذيالخطابيمحمدباألمير
وهو:باريس<إلليحملهالكريمعبد

الرحيمالرحنالثهأدبسم
والشكرا~أدله

بأنناالرسالةبهذهواالسبانيةالفرنسيةالحكومتينأعلمأدإني
حكومةباسميستلم،دأن0كانينغ)ردون(كوالسيدالبريطانينخول
يوليوزشهرفيواسبانيافرنساعرضتهاالتيالصلحشروط0.لريف
مفاوضاتفيأماسيأتعملأنيمكنالتيدالشووط0هذه<أ925

إذاماددونقرووندوسها،الشروط،هذهعلىنطلعكماوذلكالصلح
.والسالموفضها<أوقبولهانستطيعكنا

(3(4يااي66تي
:اإلمضاء

الخطابيالكريمعبذبن~



وجدةتمرمق
السالموضاتون

سابقأانكليزيسامضابطتول1926وربيح1925شتاءوفي
باالشتراك(925يوليوزفيبلندرةالمؤسسةالريفلجنةوثيسكان
منالمتحاربينبينالوساطةمايرنهربرتبرئاسةأميركيةلجنةمح
إلجاءكانينخ)(كور«ونالضابطذلكويدعىالسالم،أجل
الطبية<للمساعدةاألهرالهالللجمعيةعثآل1924فيالريف
.وقادتهمالريفأهلنوبيهبينهالصداقةأواصرفتمتفت

بيانفي3في(بانلوفي)القرنيةالحكومةرئيسأعلنماوبعد
اإلمكانبقدرمتحررذاتيحكمنظامالريفعلىيعرضأنهرسمي
فيهتفكرالذيالذاتيالحكمأنالرئيسلهفأكد(كانينخ)بهاتصل

كماقليلة،قيودمحاالستقالليشبهواالسبانيةالفرنسيةالحكومتان
كشروطالشيآنفسالخارجية،وزيربريان)،(أريسرلهأك

ابناألميرإلهذابيإبالغ(كانينخ)وكلفللصلح،اسبانيةفرنسية
الذي(ستيغ)الجديدالعامبالمقيماتصلالرباطوفيالكويم،عبد

ابنفهمما«أإذا:بقولهالذاتيالحكممنالمقصودلهأوضح
فيستكونأنهفسيكتشفالحقيقيالعبارةهذهمعىالكويمعبد

بهايطالبالتيوهيالخامة،بالدهإلدارةالسلطاتسائرحوزته



يرفضها،حقالصلحشورطيتلقلمأنهوأضافأخرى،~ةيماعا
علىالصلحيكونأنيرىالقالشروطعنسثلولماءقيلكما

أجاب:أساسها

هوأبدآعهتنازلأذاليمكنالذيالوحيدالشي>أدإذ
لألمر،الثكليبالمظهرالأعنيوانبأنفا<االهتمامفيحقا

األخريباألممعالقتاوأمااستقالال.أوذاتياحكماذلكوأسمي
متعصباأكرذلنوكذلكال،مايقالنعملألذامتعدادعلىفإنا
الحدود<<.مذلةفي

فقال:؟0وأجايردتطرانعلىتصرأدهلوسثل:

الصلحبعداسبانياتبقىأنيجبفلماذانعم،أجدير،على0د
تطرانعلىأصرلنلكنأرنبنا؟جوفوفيالنفع<عديممكانفي
واجبمن~أنوأيوفيالنقطة،هذهعلىيتوقفالسالمكانإذا
يخلقواوأنكله،المغربمنواسبانيافرنسايطردواأنالمناوبةبحع
فيمامستحيال،األمرهذاكانلمالكنهشريفة،امبراطوريةمنه

هذاعنللتخلياستعدادعلىفإنناطويآل،وقتايتطلبأويظهر،
سالم<فيالعملمنالريف<أهلنحننتمكن<بحيثالواجب
كبيرتان،أمتانصغيرتحاوبهشعبإننامتحضرة،أمةبلدنامنونجعل
0أ~انستسلمولنمنا،أحدحكمتستطيعافلنقوتهماكانتومهما
يقتلواأومعقوآلصلحايعطوناحقهناأمانفياؤناأعديكونولن
السلمأرادواهمفإذاالسلم،فيبقوةراغبونإنناوجل،آخرإل

.<0كذلكمتهيئونفنحنالقتالأوادواهمواذامتهيئون،فنحن



مذكرةبتحويروانتهىمحمد<واألميرالمبعوثبينالنقاشوطال
:وهيالريفية،النظروجهةتعرض

المطالبةعنوتتخلىالذاتي<الحكمعلىالريفحكومةتوافق_1
تحتالريفيةلألمةامتيازاتضمانمعالتامباالستقالل

اتي.االالحكم

لسلطانالروحيةبالسيادةاالعترافعلىالريفحكومةتوافق~2
أنواالسبانيةالفرنسيةنالحكرتمنألييحقوالالمغرب<
الريفقبائلبينمضادةبدعايةئلقياماالعترافهذاتستعمل
.والزواياالطرقمشايخطريقعن

المفتوحالباببمبدألالعترا~استعدادعلىالريفحكومةأن_3
مقورةهيكماالحاليةالجمركيةالتعريفاتوبقبولالتجارة،في
أجحفتماإذاخاصرريفيمنتوجأياستثناءمعالمغرب،في
.التعريفاتهز»به

تحتللشرطةتوةإنشاءفيبالحقالريفحكومةستطالب_9
القالنسبةنفسالقوةهذهفيوستراعيالخاصين،اءتهاة

خارجوسيباعالفرنسية،الحمايةمنطقةفيالفرنسيةللقوات
تلكلتسليحالزمهوماعلىالزائدااسالحسيحطمأوالبالد
الشرطيةالقوة

معمعاهداتأيةفيالدخولعدمعلىالرفحكومةتوانتى_ة
الرفمصا-واسبانيافرنساتملأذوعلىاألجنبية،الدول
الدوليةالشؤوذفي



لوجاقوعادواوريرت،تاإلالريفيونانسحبثمعلنية<<،بصورة
ألغيتالتيالمطالبلبحثالكويمعبدابنبرفضأبريل26في

حولمأزقإلالمؤتمرأدىماوسوعانمستمرة،المفاوضاتلتبقى
منجزءأباعتبار»الريف<منوأويدالذاتي،الحكمتعريف
التي)(04لسنةاالسبانيةالقرنيةبا_ادممدةيعترفأنالمغرب>
الريف،مبعوثيمارفضهوهذانفوذ،مناطقإلالبالدقسمت
الشروطرفضالكريمعبدابنأعلنحيثتاركيست.<إلفعا«وا

منالحربوكانتمايو،5فيانتهىالذيوجدةمؤتمرفيالمعروضة
ابنوكانوأقوى،أشدبصورةاالسبانيينضدالريفطرف
يدافعواأنعلىورجالههوصمملكنهالمصير،يعرف.الكويمعبد
كانتومهماتضحيةمنهذاكلفمهماآرضهممنشبركلعن

العواقب.



المقيمبرسالةتوصلديسنبر30فيبباريس(كانينخ)حلولما
ا~بفيكانلماأنهغيرمهمته<بنجاحفيهايحنثه(ستيخ)العام
محل(بريان)حلفقدفرنسا،فيالسياسيالوضحعلىتغييرطوأ

اذيللحربالمناصرالتياروتقوىالحكومة،وثامةفي(بانلوفي)
ابنوإخضاعالقتالعلىالحريصينالضباطاحتجاجاتعنهعبرت
خطابوفي(كانينخ)،مقابلةمن(بريان)امتنعولهذاالكويم،عبد

كأجنبي،والمغامرةوالتطفل،بالفضول،اتهمهالنواببمجلس
تقلبهاعلىوتغطيتتسترولكيأنكلتوا،مصلحةلصالحوالعمالة
بمصالحطالببأنه(كانينخ)القرنيةالحكومةاتهمتالطارىء
:الفونسيالمثلعلىجوياشريفةغيربدوافعبلشخصية،ومنافع
لكلمناقضةكانتوالحقيقةبالسهار<<اتهمهكلبهإغراقأراد«دمن
ذلك.

وسياسةموقفتقلباتبسبب(كانينخ)مهمةفشلتولما
الصريجةنظرهوجهةعبدالكريمبناألميراأوضحالفرنسيةالحكومة

وثيسإلوالثاننفسه،(كانينخ)إلأحد~وجهخطابينفي
1(فيالثانيةالرسالةونشرت،1ال25يناير27في(التايمز)تحرير
مملحفيورغبتهللريفالطيبةالنودياإظهاروخالصتهماماوعى،
الحرب.سيواصلالريففإنهذامارفضوإذاشريف،

فيواستطالعبتجولكارديانا(مانشيسترمبعوثوقام
ساعاتثالثوتحدث،1::~.::.:•....:._925ديسمبرمنالريف
ولنتقبل،فلممرةيدهمدإنهلهذ_.الذيالكريمعباابنمع



ي~شروطمنوفونساإسبانياعرضتهماكل1ال25و
.التاماالستقالل

مجلسإلرسالةمحمداألميروجهتطوراتمن~ماوأمام
قيادةبذلتهاالتيوالمحاوالتالجهودفيهابسطالفرنسيالنواب
وفيالفرنسية،السلطاتمعالعالقةحسنعلىللمحافغةالريف
تلكإلفسادعملالذيليوعلييشالبالمرصريحةشكوىالرسالة
الصحفروجتهمانفيالرسالةوفيالمتطرفة،بسياستهثقالعال
وتزكوالتحرير،حركةعنوباطآلزورااالستعمارية~ميةااف
اا~ريمعبدبنمحمداألميرأجراهاكانالتيبالمخابراتسالةاا
ورجالر>،والسياسالبرلمانيين،الرؤساءمعيدرببارا1.-6سنة

مرارا،الرؤساءأولشككاتبناأدإنناهذافيالرسالةوتقول:~لصحافة،
:ئوزر.´~ونيس(باندفي)دالمسيرمثلالحالمفيحتىنسر~عم1»ش

با~اسطة،(بوانكاري)المسيرمعالكالملناسبقكماألحال:
مالتيثرنسانحوالودادمنضمائرناعليهتنطرقعماللكلوأعربنا
اف.0:´~-•مطاثبنا،تأييدعا~مساعدةلأ.تكونأنهاشيهانظنك

ر.سلناوكمبد.نها،رنعيث:~ناانيمك.ر~0التي:لطبيعيةقذابحقو
رسل0بواسطةوخاطبناءلية،ائترادالمحا~بأ~ائيوطيالمريثاان
على-احموفيفيوطمعأدفقة،العلىصآ•<ذلكمإ9مرارا.
.»>::د..ن.!`ن0حسر

يعملوكانءذلكيعتبرالكانليوعليأنالكتابو«ضح
لبونابحهتنفيذأأطرافهعلىالعدوانوتبييتبالريف<للتحرش

المتطرف.االستعمارثين



وجد»:مؤقر

قكنفيواتهام.عوامىمن(كانيغ)مادفعمابالرغم
اخذمنالملحللراعحدومعفيالراغبمتيغالعامالمتيم
البيل،ذلكفي.خرىلمحارةمباتاالوالحكرتحكرتموانت
عقدالحكومتينح1تتر1الكريمعبدابنتبل15»(ابريلثل1و1وفي
.ميالملح،شروطفيللتقاومىبوجدةمؤد

المغرب.بلطاذاالعتراف~1
القبائل.سالحنزع_(
األسرى.إطال~_(
•.9اا.<ا،0ىالكريمعبدابنإبعاد_(

الذاتياخكم0د.بب~يذ_ا.لقبائليسمحهذامقابلوفي
فيالمبعوثون:>-.•تما.:ة،.أعك_القائمة،المعاهداتمعيتالءه
للوفاءنيستنىدررذن،.~رجيهوزيرالريفومثلءأبويل15

الفرنيالوفدوئيروكاناألكحل،وحدوشادي،أهدوعضوية
لبعضاحتاللهمواالسبانالفرنسيونواقترحءموجانالجنرال
فهمواالذيننالريفييهاستياءأثارماوهذا،للسؤ-كتمهيدالمراتع
أذبعداقتراحهماالقتراحأ~ابوسحبءخدعةبهمءهسأنه
يكتمواأنالريفعثلو.أبىالشكوك،وأثارأثر<أسوألهكان

ألصحابه<فضحأالصحفلممثا~عنهأعلنواالذياالقتراح
فقالأبحن<العالمعلىقضيتهميعرضواأنيريدونبأنهموصوحوا
بحيعآاألهورنعرضأننيتناوفيأسرار،لديناليست0دأزرقان:



تخوضمشتركةمحكريةقواتوإسبانيأفرنساحشدتإذوطيرانه،
منابتداءالفرنسيةالجيوشعددوبلخوبحرأ،وجوآ،برآ<المعارك
مقاتلةاحتياطيةقواتإليهاتضافرجل،؟25()5()،1(25شتنبو
القيادةوكانتتجنيدها،علىويالكالساعد4()ال()()()بلغت

بيتان،يشالالمررأسهموعلىجنراآل()ألمنتتكونالفرنسية
المساعدة،القواتمناآلالفوعشراتعسكرية،فرقة32و

وجهةفيكانتكلهاالطائراتمنسربآ44ودبابة،ونحسون
فقط.مقاتلألفينعشفكانواالمجاهدونأماالقتال،

ألف<مئةمنأكثربلحإسبانيبجيشالقواتتلكوتعززت
ا~ةالوالياتمنوآخرونبلجيكا،منمتطوعونطيارونوقدم
صففيقاتلالذيالفرنسيالجنرالالفاييت)،(سرباسمتحت
فيينخرطوالمأنهموبماانكلترا<عنلالستقاللناألميركالثرار
المزعومةالجويةالقواتفيسجلوافقدالفرنسياألجنبياللفيف
علىوكانالفرنسية،القواتالحقيقةفيوهيللسلطان،التابعة
باسموقاتلوامفييي)،(تشارلزالكولونيلاألميركيالسربرأس
القرى،منكثيرأفظيعةبوحشيةوقصفوامعا،وإسبانيافرنسا
واألطفالالنساء،سوىفيهايكنلمالتيشفشاونينةومل

تنددلمراسلهابرقيةنشرتاالنكليزية(التايمس)إنحقوالشيوخ،
قصفكمامفتوحة،مقدسةمدينةضدالوحشيالعملبذلك

أندرجةإلالريففيبالنساءخاصةأسواقأاأل»يركيونالطيارون
الصحفيهاريس)،(والترأنذرهاالتياألميركيةالخارجيةوزارة

فيليستالمتحدةالوالياتبأنرسميأبإشعاوهمقامتاالنكليزي<



اإلسبافيالفرنيالتحالف
ةالشو>محلللقضاء

لتوحيدبمدريدإسبانفرنسيمؤتمرانعقد6925يونيو(7في
الشهرنحوالمداوالتوطالتالمغربفيالجانبينبينالحربيةالخطط
االتفاقوتمالدولتين،بينوالتعاونالتحالفمعاهدةعن.سفرت
:وهيالكريم،عبدابنإلىلتقديمااالصلحشروطعلىالمشترك

األسرى.تبادل_(
.1926ينايرمنالتامالمبتادلالعفو_2
الذاتي.الحكمنظامتحديد_3
.النظامهذافيهايطبقالتياألراضيتحديد_4
هذهفيوالنظامالقانونلضمانالشرطةقوةتجديد_5

.األراضي
األراضيهز»فيوضمانهاالتجاريةبالحريةاالعتراف_6

فيهايتعلقماوخاصةالدوليةالمعاهداتأساسعلى
بالجمارك.

الحربية.والذخاثوباألسلحةالمتاجرةمنع_7
إنهاءبعدسلميأإسبانياتحتلهالساحلمنقطاعتحديد_8

1925سنتيفيالكريمعبدابنوفضوقدالحرب،



أملكماالمفاوضة،فتحإعادةيطلبستيغالعامالمقيمكاتبأنه
بريطانيا.تدخلعبثأ

فقرر،المعهودةبواقعيتهالموقفعالجهذا،كلفشلولما
منهيتمكنالحقالغونسيينإلاللجوءالضررين،ألخفارتكابا
ثموبطشا،ونقمةعداوة،بهمالناسأعرفكانالذيناإلسبان
معاالستسالمشروطلبحثتاركيستإل~وسيديتوجه
ورجعالموضوع،فيالكريم~ابنوسالةومعهالغونسية0القيا»ه~:
نفسهعلىالريفقائدتطمثنبرسالةإسنادةإلوهيلسيدي
الشريفبرفقةوكاناألسرى،عناإلفراجمنهوطلبوأسرته،
شخصيأليتصال(ومونتاني)(سوفران)هافرنسيانضابطانالوزاني
باألسرى.للعنايةطبيبأحد~ومدنيانالكريم،محبدبابن

الكريمعبدابناستقبلهاولما،1926مايو24يومالبعثةووصلت
بهتحدثوعابابتسامة،لقيهابلمتأثر،والمضطربغيرثابتاكان
ورجالبنيته،ماكلاستسالميوسيهدموحيدا،د«لست:إليها
أنهووواجبيالقتال،مواصلةتريدكاملةقبائلوهناكبييثقون
يقودومنبهم؟سيحلماذاذهبتفإذاالنهاية،إلمعهمأبقى

.األخص؟<<علىاإلسبانيينضدعنهمويدافع

لفانعنتفكير،مهلةطلبثمساعتين،الحاضرونوتناقش
أدلقدالفرنسية:للبعثةليعلنرجعالليلمنتصفوفيغرفة،في

كسيتبتارالفرنسيالقائدإلرسالةفكتبأستسلم<<،أنقووت
إلالذهابوقتولماحلطلبه.فأجيباألسوة،حديةلضمان



معبرةنحاكلجدوىبعدمالريفيةالقيادةأيقنتولما
وزحفاءدفاعأالحربلخوضةالعلتعدأخاتالفرنسيةالسلطات
المعاركفيبنجاحبوهاجرألنهمتتغير<الالمجاهدينخططوكانت
صارثموغيرها<والشارنوتافرسيةانوال،فيوخاصةالسالفة،
بغيةطنجةناحيةإلبهاللتوجهقواتهمبحتحمداألميرإلاألمر

بعدتتوجه،أنالوطنيةالعلياالقيادةنيةفيوكانعليها،االستيالء
األمم«عصبةلدىجديدمنالعملإلطنجة<علىاالستيالء
مصور«ببيالمجاهدينرأسعلىمحمداألميرالتحقوهكذا
بعضها.استسلمحقاإلسبانيةالمراكزبعضفحاصر

قيادةليتول،19(5(>(>3فيعينالذيبيتانيشالالمرتدوولما
التقليدية،الحربيةالخطةعنعدل(5>د(8((>فيالفرسيةالجيوش
لمواجهةالرفحدودعلالممتدةالحربيةالمراكزعلااعتماأوهي
كانتالتيورياغلبيقلبعلىاهجومفقررالمجاهدين،توات
المدبرا~متمونعآلالتحريرية،الوطيةالحركةمدةتاإذاك

فيالكورمرسعلواسبانيانرنابينالمشتركاألسطولبواسطة
أخفق،ا~مهذاولكنبالتاطرء،الجيرتنى.إلنزال(<5>د(5(>

سيديبمرمىالمعاركدارتحيثقحانلجهةالمهاجونفانحب
إلنادىاالن،ا~مهذا~كذلكاإلخفاتىنكأنادريى،
بقيوة.بقبيلةجدآمغيرعياءإلىتوجهودالذينالمعتدينانحاب
عليهالهجومتوقلعدمآنظتليلةنيهالمجاهدينحراسةوكانت
ورياغلبيمنأرسلتقالالجداتعنوبالرغمأهيته،ولقلة
وأسطوله،العدو،حسهمعءمتكافىوغيرتنيآلحالككان





إلىعادواأنهمالتوبيخهذانتيجةفكانتالوف،معحربحالة
بالدهم.

مناشد«،علالهجوموكاذالفريقين<بينالمعاركوتوالت
وادى1~(؟يوهدالعمنء1بتد1المتحالفينالمتعسرينفيط
حدود.لوملواحتىالدناعخطوط.لىالمجاهدينبانحاب.ألمر
كانتجامحةاخرالقرنيةالقواتوسحقتورياغل،بيتبيلة
بكلوالقتالالمعودمناشهرتعةبعدالياشةالمعركةقوض
القبضمنللتمكننفهعهدالعدوجشوكاذوبطولة،شجاعة
األميرنتوجهاإلفالت«استطاعالذيالكريمعبدابنعل
اثينسوىمعهوليى.سادةإلفرسهعلالكريمعبدابن

وفوهاكالمقاتلة،الجماعةمناحياءبقواالذينفارسأوعشرين
1عرالكاذألنهحايته<وطلبالوزان،حيدرسيديداربباب
مه~كماآمن،فهودخلهامنكلدار«حرمةانتهاكعلأحد
األسلحةمنومدخراتهوأمتعته،اسرته،لقلبغال(15يعطهذ1
معولوالمقاومة،ليوأملالريفغربفيوحمينبعيدمكاذ.لى
بأذحذرهحيدرسيديلكنمحدودة،ولفترةالرجال<منتلة

فييعيونمنفيطمنواللبللهجومتتعرضقدالقافلة
واألسلحة،واألموال،األهل،:ءشيكلفيضعفادا،.ألرض
اإلسبانيينإلتلمهقدالتيالمتاءةالقبائلموففيبصرهكما
وعلعليهنيهمشفقةوالرحةالالذينالتقليدييناثهاعدألد

المقلبسو>مناإلفالتوغتارالعواقبأيتدبيبأذونمحهذويه«
وهيياشة<محاولةالكريمعبدابنحاول0إمنادةوفيوالممير،



النزولفكوةتظهروا:«~).1ه.75ذء.»5ء9،ا:ءا0ابادس)
كلوتتحددتتبلور،واحتبلمعين،وقتفيميمة8ابشواطىء

عملناخاللمنلناتكشفالذيالوقتمنابتداءأكؤ،مرة
أنوالعدو<لألرضمعرفتناخاللومن(909معاوكفيالحربي

بيويفيوهوخطورة،واألوفىمهارةواألكثرقوةاألشدالمحارب
كتائبوتقدمالتمرد،تحتضنأاتماكانتالتيالقبيلةهذهورياغل،
.<0نادرةقتاليةقيمةذات

توصيوكانتأيضأ،(9(1سنةالفكرةهذهظهرت«أوقد
الجندمنكتائبخسمنمكونةصغيرةلفرقةبهابالقياميعهدبأن

عندمابمساندتهاتقومالجزيرة،شبهجنودمنوكتيبتيناألهال،
بنحوذاكإذعددهمقدرالذينالقبائلوجالمنالبرفوقةإلتنزل
يتقاضونأفرادهكانالذياألنصار)(حزبيؤلفونكانوا80~

احسيمة)(جزيرةالنكووبجزيرةاألهالشؤونإدارةمنمرتباتهم
بينمايقحسهلوهوهبوط،كنقطةالسوانيشاطيآمحينوقد

هوكما_الخطةهذهكانت.و(النكور)(غيس)،نهويمصب

بواسطتهايفكىكانالتيالعسكريةوالوساثلالقواتقلةمنواضح
منأكثرالسياسيالعملعلىتقوم_المهمةلهذهالتصديفي

.الحربيالعملعلىقيامها

طرفمنالخطةهذهفيتفصيلة0زياوقعت1(13سنةأدوفي
القواتتلكلتنفيذها.أميةأكثرقواتبتعيينلمليليةالعامةة0القيا
)9ءة0دءد«ا5ءلمليليةالنظاميةالجيوشبحموعةتضمأمبحتالتي
شاطر،وهو(الصفيحة)،شاطىءفيالهبوطنقطةواختيار7ء1ا:(ه



عميقةماتارتماوعنمته،وكرامته<شخصيته،تركتتاركيست
أتامحهاندننجواد«ييرعلكاذوحيما.الفرنسيةالبقةأعضاءفي

لحريقه،فيبأنفسهمويلقوذويابه،ركابهيقبلوذوأخذوانحوه<
أسلمأدإن:لهمنقالاحترام،بكلالقيادةخباطكبارواستقبله
مليهفردكرمها><<منثقةأعلىولفرنا،إلىوأمالكيشخصي
بينالالمسبيلفيبفسكتضهيتكعلىأشكركأدإنالقائد:
فيالحربنهايةكانتوتلكلك<<<شاكرةفرنساوستكونشعبيا~<

شز.ء(هامايو((

شقيقهإلىالكويمعبدبنعمداألميركتباالستسالموفور
حلولماكيت،تارإلبقواتهيتقلبأذاألعلىالقائدبصفتهيأمره
قفاهاأيامثالثةوبعدتارة،إلىالفرنيوذنقلهقداألميروجدبها

الكويمعبدابنورنضتارة<فياألكبربأخيهالتحقبتاركيست
القتالإليقافالمجاهدينإلىمهطلبكماالداءتوجيه

المعركةليواصلواوالمسؤوليةالحريةكامللهمتركبلواالستالم،
الموجودكورابالكولونيلوكاذوسيلة،بأيةعليهاتادويندامواما

ليلقيالداءمهطلبالذيهوالفرسيةالقيادةمركزبتاركيست
خامة<الحريةومواقعهمعامة،المجاهدينقبائلعلىبالطائرات
أذدوزباختيارهميمو«حتىالدناعمواهلةنومةلهمتوكوهكذا
.غيةتارمؤوليةأدنفيهلهتكوز



(924خريفوجبالةشفشاونهناالنسحابأدبعد
فإنوخسائروعاحكاتوأحداثمناقشاتمنذلكصاحبوما

بدونعانتبالمغرب<العامةوالقيادةوالجيشللوطنالمعنويةالحالة
التيالمحاوالتجدوىعدمذلكإليضافخطيرأ،انهياراشك

كلهذلككان.الكريمعبدابنمعاتفاقإلا~صولأجريت
المكانةوالسترجاعالعدو،إلىضربةلتوجيهالنزول،فكرةجاع

فإنهباحسيمة،النزولفيالتفكيرطريقةكانتوكيفماالمعنوية.
التنفيذإرادةأنبه_االعترافاإلنصافومن_شكأدنبدون
وئيسذاكإذكانالذيه-أده)5ء9أدءه(هللجنرالكلهاكانت

.بالمغرب<<اإلسبانيةللجيوشعاماوقاثدأالحكومة

مساندةأقوىللتعاون،اإلسبانيةالفرنسيةاالتفاقيةأدكانت
العامالمعسكرفيبتطوانراجتوأخيرأ،النزول<علىللتصميم
.العمليات<<ببدءأوامرشتنبر،شهرأواثلوبتاريخ

سنرى،كماهامةتغييراتوقعتالعمليالصعيدعلىأدولكن
الذيالهجومذلكتطران،بناحيةالطهر)(كديةعلىالهجومنتيجة
.إليقافه<<قواتصوفأوجب

ال~ع1لزامأنرىبيانه،اآلقالحربياألمرألمية1ددنظ
وشكعلاالستعماركاذالتيالصليبيةعننكرةألخذعليه<
بها..لقيام



ثاد.شرثء.0<ا

واإلسبانيةالفرنسيةالحكومتينبينعليهاالمتفقالخطة«أإن
لالتفاقيةكنتيجةللجيشينالحربيتينالقيادتينوبين(،925لسنة

تتضمنكانت،1925يوليو25بتاريخالمبرمةاإلسبانيةالفرنسية
البحريةمنفرقةبمساعدةاحسيمةبخليجاإلسبانيةالقواتنزول

الفرنسيةالجبهةبحيحتشملأيضأفرنسيةهجوموعمليةالفرنسية<
(كرت)وادياتجاهفيللجاذبيةمركزاتارةمنطقةوتكونالشمالية،

بجبهةاإلسبانيةالقواتمعهاتتعاونأناحتمالمع(النكور)دو
الفرنسية.بالميمنةمسيرتهاوابطة(مليلية)

والبحريتينالسياسيتينالقيادتينفإنأخرى<جهةومن
المعيشةموادتهريبعمليةدونللحيلولةتتعاونانللمنطقتين<

حصاربواسطةالريفيونمنهايجرمأنيجبالتيالحربية،والمواد
ضيق«<.

قرونمنذتمثلكانتبادس)،(لحجرةإسبانياحيازة«أإن
ولقاالداخل.إلمنهاوالتسربالمغرب<بشواطىءالنزولفكرة

مختصينتقنيينطرفمنالقدممنذأجريتالتيالدواساتتعددت
(وقالع(بادس)واحسيمة،بشواطىءالنزولإمكانيةحول



قواربباستثناء،البحريةمنقواتالفرقةهذهستصاحب
.الو)(وادلقصفتبقىمنها

الجيوثسيحملالذياألسطولبأنإنطباعأالعدووإلعطاء
أ.)دمهه())الزوارقالو)وا«في(أيهناكتبقىءبصحبتهايزالال
.ء_)0ء»«50أ00او_)0أااهو)8(ه«ه«اه»دو

الرتتفيالبواخرفيتركب~ءألاهدهءءهه9ء(ءءهةفي
ريى)،0ا(سيديتبالةما>مسةالخاالماعةعلىلتكوزسبالما

وستكوزالو)،(وادتبالة)5(ه.:نوتةكتصرفهاكوتتصوف
سياهمالذي)7د1ءأأ0(اللأل_الفرنيسولباألمصحوبة
.الواجهة0هذعلىالتموييالهجومفيبيوانه

فيتشرعصباحأ،الرابعةالساعةعلى):5دد(هفرقة:7يوم~
ستحاولذلك،منتمكنةبشاطىء(ا~اين)وإذاالمفاجىءالنزول
مقيمة)،1115«»»80ء0(هفيالكائنةالعدوباستحكاماتاإلحاطة

البحريةالقواتأنمحكن.مدىأوسحعلىدفاعيةجبهةبذلك
دونالتاريخ،لهذامستعدينيبقياأنيجبوالطيران،األفريقية
سيتلقاهالعناصر،هذهبتدخلاألمروإناللزوم.عندإالالتدخل
أنعليهالذيالطيرانسيتلقا»كماقيادتي،منمباشرةاألسطول
منواجيأالراديو<بواسطةقواعدهفياالستعدادأهبةعلىيكون

االتصالمحطاتجيحوكذلكراديومليلية،إبقاءضرورةسيادتكم
الرابعةالساعةمنابتداءيقظةمنتبهةالجوية،بالقواعدالتليفوني
صباحأ



الخطةهذهولكن(غيى)نهرمنالغربإليقعرمليمنخفض
بكيفيةتقومكانتألنهاعسكرية،منهاأكؤسياسيةكانتنفسها
المشكوكالتعاونذلكاألنصار)(حزبوتعاونمعاندةعلىرئيسية
علىالخطةهذهكانتلقدبعد.فيماالوقائعأثبتتهوالذيفيه،
المناشير،وورعتاالستعداداتجيعوتبتبحيثالتنفيذ،وشك
(اللوزيين)وتطرانحوادثالندالعمغعولبدونبقيتأنهاإال

.(9(3ميف

وتتكاملتنضجهذهالنزولخططوأخذتءالمسنونمرت
تسييرعلىتعاقبواالذينعلىمسلطاكابوسأتكونأمبحتبحيث
بمليلية.القيادةفياألعو

الحكومةعيفت،192(سنةبمليليةاالستردادحلةإنهاءوعند0د
القتالجبهةفيالحالةلدراسةالمركزيةالعامةالقيادةمنلجنة

اللجنةهذهتوصلتوقدنهائية.بصفةيتخذأنمايمكنواقتراح
ومليلية،سبقةبمنطقتياالتصالجبهاتتعيينيجبهأنهاستنتاجإل

بواسطةوذلكورياغل،بيقبيلةفيللقرىقاضيةضربةوإعطاء
احسيمة.خليجفيالهبوط

الحقيقيةالعسكريةالخطةاعتبارهايمكنالخطة،أدهذه
ولتوانوبها،والعسكريالسياسيالعمللتكاملوذلكالجامعة،
التحويليةوالعملياتالتكتيكي،للعملطرحهايمكنالتيالوماثل
أماالحربية.البحريةجانبمنالمنتظروللتعاوناألخرى،بالمناطق
(السوان).شاطىءأيضأكانفقدللهبوط،المقترحالمكان



العكس،كاذإذاأماأهدانها،منمباشرةوتقتربالشاطيين<
بفرتةلاللتحاقفستذهبالثكل،بهذاتتصرفأذيليقالبعيث
أو)،8(«اأدهبقلعةأو)9ء»»ه5(هبقلعةإمانازلة)،5ء«(ه

وف.الظحسب(اجداين)بشاطىء

هذهمساندةأل)(ءءأااهلألميرالالفرنياألسطولوسيتابع
.الفرتة

األهدافءلملاالحتياطفييبقىفإنهالتدريب،أسطولأما
له.ستعينالتي

فرقةجيعإنزال.يقعأذيبني،8و(يوميبينوفيما
بحيثءا)0»ءهءذد1(»ء«ءنوتةمنذكرهالعابقوالجزء)،5د«(ه

نيمالإلغاثة،كاحتياطيالراكبفيالفرتةهذهمنتبقىمايمكث
.متوقعغيرطارىءلوحدث

الجزالنوتةوباألخصعكتآ،استقوارآزلةاالالقوىتتقر
جزيرةشبهفيميعشكلعصةعدةتاوهلةألولوتقيم،)5ده(ه
يمكنبحيثللمقاومة،ميعأاستعكامآتعتبرالتي)7ء«اهددهه(ه

وفيمباشر.شكلاختالنهاعلىالموادمنبهعكنعددأكبرتميع
مزودتين(اجدير)علىللهجومفرقتينشكيللجب،(اأواأيوم

التيالقطةهاتهعلىقويبهجومللقيامالضروريةالموادبجميع
الحتاللعامةقاعدةوهذ«_والظهوالجانبمنتهاجمأذمجب
القواتمناأليمنالجانبفإذالميرة،هذهوفي_المراتعجيو

منزلةاالنعيةالمدفيراذبواسةعكةنقاليةبكلعميأسيكوذ



سليليةلمعلقةالعاماألعلىالقائدمنأمر
الزولنوتةريس

عنغيةوعكريةسياسيةطيعةذاتعدةأسبابأهاكأدإذ
نيهاسيرعالتيآلحيمةلعمليةتهيىدالحكومةجعلتالتعداد،
الفرني،إذاالجشمعبتسيقالحالي،الشهرامنيوممن!بتداه
بذلك.تسمحالحالةكانت

فإنهالعملية<تاريخعلىالحاملة~الموافقةعلىددورغتا
سب.الماالوقتفيعليهاسيصادق

:~1شرح

إلالقواتصعودىءيبت،الصباحعنل:)5~د5(فرقة:اليوم~
.الو)(واداتجاهفيليآلمنالثمناإلقالعإلمكانية،سبقةفيالمراكب

.سليليةفيالتعبئة0تبتدى:)1ءه»ءه0ءء9(ءءدءف~

محميةالو)(وادقبالةالفجرعندتكون):5دهاهفرقة:6يوم~
:هياليوم،هذافيومهمتهااألفريقية،البحريةبقواتومصحوبة

العتاد.فيتبذيردونوقصفهالو)،(وادإلالعدوراجاستا
لألخيرة.استهالكدونالقصفهذاتيتطرانطيرانوسيتعاون

ولكنالعدو،منالبصرمرمىوعلىزواآل،الثانيةوعند
لوكماوتناور)7(الزوارق،منقواتتنتقلنيرانه،عنبعياا
الشاطىءبمحاذاةمسيرتهاتتابعالرابعة،وعندالنزول،تحاولكانت
.اين)(اجلقبالة7يوممباحمنالرابعةحوالىلتكون



هذاويركبالمنطقة؟وقيادةالمجموعبقيادةاألعلىالقائداحتفاظ
مصحوبأأءا)ءةا))فيالتدريبأسطولأميوالمحبةاألخير
أخرى.إلنقطةمنللنقلتصوفهتحت(طوربيد)بزورق

بمليلية،العلياالقيادةمنضابط(«ءأاأ«أل)األميرالويصحب
.التدريباتأسطولمنوآخر

البحريةمنضابطالتدريباتأسطولأميرالرفقةويكون
.العام~يالعلياالقيا«ةمنوآخوالفرنسية

القيادةمنقائداألفريقيةالبحريةالقواتقائدويصحب
رئيسمحبةأيضأالقيادةهذهمنضابطالعام،لمعسكريالعليا
البحرية.القوافل

اذالطرتعاون
االعتناءعلىزيادةألنهتتضاعف،أنالقوىهذهعلىإن
اللتينوالعرائشتطرانمنطقتيتهملأالعليهافإنالنزول،بفرق
لحاميتيهما.مساندةاالحتياطبكاملمراقبتهماينبغي

بشكلتستهلكأنالقوىلهز»الينبغيفإنهبيانه،سبقوكما
علىاإلبقاءبقصدوذلكللنزولاألولاأليامفيعتادهامفرط
النزولبعدتطورهاالمتوقعالعصيبةللحظاتوالذخيرةلياتاأل

التيالصعوباتعلىالتغلبفيهايتقينحيثثالثة<أوبيومين
القوات،ضدالصراعوفيضراوة.بكلبهواإليقاعالعدو<يضعها
.~5بقنابلاالحتفاظمع)70أ1ا>(ه(التريليت)قنابلتستعمل



نيرانهما،والطيرانالبحريةقواتستشددالنزول،وبتحقيق
للتدخلمستعدأالعين<مرأىعلىالتدريبأسطولوميبقى
(السوان).جبهةلتدعيم

المراكبإلالنزول<بعدراجعأ)5ء»5(الجنرالوسيقفل
..ا~اد.عنبحثاالتجارية

اليومفيالمحتلةالمواقعبتصفيةستقوم:15هه5(فرقة:8يوم~
تحصينعلىالخصوص،علىتنكبثمالزمأ<ذلككانإذاالسابق
والحربية.الغذائيةالموادوهحالقا~ة<

العدومدافحبضربوالطيواناألساطيلوستقبوم
الفرقةلهذهكمساندةواستحكاماته،

موقفهاعلىمحافظةتستمر:)7ءهءده0ءء9اءءدءئرقة
وذلك،معاكسأأموأتلقتإذاإالادريس)(سيديقبالةالتعويمي
ءأاا»أل)0(لألميرالالفرنياألسطولحديةتحت،اليومعليلة

،التجاريةالمراكبمنوجلآالفأربعةبنقل)7(الزوارقوستقوم
بفرقةااللتحاقبغرضإبحارهابمتابعةالواضحةأوامريمنتظرة
.)5د»(ه

علاالستيالءسيكوذالفرتة<لهذهالمباشرالغرضإذ
ولهذااألخيرة)،هذهأفضلية(مع)9ءه(ذدهو)9~0ءد5~ء5د(ه

:كاآلتتتصرفأذيمكنهاالغرض

و(الصفيحة)بشاطرهالعدومقاومةكانتإذا
بأحدتنزلفرقةنإذجدية،عوائقتكوزال)7دأ«مءءه«ه(ه



اطيل)ظهرعلى(اشنتانلإلبصارمحطاد~<9_
.الهندسةامو~~واحدةفصيلة_
واثنتانقارة<شبه(وا-دةتليغرافيةواديومحطات3_

.جبليتان)
للشبر.واحدةفصيلة_
مستودعاتلخدمةوالتموينلإلمداداتاحدة»فصيلة_

.األطعمة
.وسقا125_مزودةالظهورعلىللنقلواحدةكتيبة_
.واحدةحربيةغبرة_
الستعمالهموجل::ا)(والتموينلالمداداتواحدةفصيلة_

.النزولأثناءكشغالة
.مقعدأ36ذاتجبليةإمعافسيارة~
منفصيلة(تتبعهسرير300علىيحتويحربيمستشفى~

.البلطجية)
.الصحيةللخدماتواحاقفصيلة~
رجآل30معسليلية)،(بحركتيبةمنجاهزةكاملةفصيلة~

.النزولعلىللمساعدةاثثىالعركتيبةمن

لمنطقةاكلهاتنتميالقاآلتيةااقواتمنوتتألفدها:هاهفرقة~
سبقة:

.السريعللهجومعربات(0_
.األجنبياللفيفمنلواء_
.)7«ة0ادء.هء(7)ء0د(هللمشاة(طوابير)ثالثة_



البحرى.والطيراناحسيمةجزيرةوببطارياتقبل،

هز»منالمترخىالنهاشيالهدفيكونأنيجب20يوموفي
الغذائيةالموادتنزلأنيجبالوقت،نفسوفيمعززأ.العملية
منعددأكبروكذلكأشهر<ثالثةتهامللعزلةتوقعاوالحربية
(البرارك).العنابر

(وادلشاطىء:مقابلةالحربيةالقطعبعضإبقاءوينبغي
و.العلانتباهلتشتيتادريس)و(سيديالو)

أكبر،مجهو«آاليبلأنالطيران،وعلىالمدفعيةعلىويتعين
وبالتال(أ~ير)،علىالهجومفيالهبوط،منثالثةأويومينبعد
بفضلوذلككافية،حربيةخيرةبلالتاريخهذاإلالوصولرك

يكونأنأبدامعناهليسوهذااألول.اللحظاتفيحكيماقتصاد
االحتراز~ويجبذلك.الظروفتطلبتإذاوقوةفعاليةأقلتدخلهما
وضربها.األ~افتعيين~ما،أخطاءفيالوقوعمن

تكونأنيجبكانت،كيفماواالتصاالتاإلشاراتوإن
الخطةهذهعلىالجمحاطالعمنالرغموعلىومتوفرة،واضحة
فينقصأيعنتنوبأنيجبكان،أيمبادرةفإنالعامة<
األوامر

ت:1~~1

البحرية؟ىالتبجيهقيادةالتدريب~أسطولأميراليتول
معءالبريةالقوىجيعقيادةبمليليةالعسكريالموقعقائدويتول



المعية.للخدماتنحيلة_
(ااا(اسبقة)(بعركتيبةمنالجاهرينبرجالهاكاملةنحيلة_

الزول.عمليةفيللصاعدةرجل)

الستعمالها.شارتكمرهننتبقىالعائمة،الجوروحدة~ما
ماسبا.ترونهالذي..ئوتتفي

ةالبحر(ه

ا.ا:0:000:.ا1)ا0«ء<00(اااال:المدرعتانالتدريباتفصيلة~
؟.:االا0<ء:ا:ا0.(تان0والطرااءا).(هءده)9(هالءدامرتانوالمل

~~.«..~)(>~.<ال

)3اءدا»0~«0د.(ه:الطرادتان:أفريقيالشمالالبحريةالقوات~
وثالث،د~)هه(ذ»ه:نوعبوارجوثالث)7اء:»:«ه2ءى«(»:ه
نوعالسواحللحفرزورقاعشووأحد،)9ادءء4(:نوعأخرىبوارج
خفرزوارقمنوسبح،(الطوربيد)زوارقمنوستة،ال)(ذهه
.الصيد



االحترازيكونأنوينبغيالعدو.بمؤخرةالواقعةاألماكنلقنبلة
يجبوالتيللعدوطائرةأيالجوفيظهرتإذاماحالةفيكامأل

الحين.فياصطيادها

.البحريةالمشاةمنكتيبة_
.األجنبياللفيفمنلواء_
)9و»0دءددا5ءلمليليةالنظاميينالمشاةمن(طوابير)ثالثة_

.7ء1اأ1اه
.وجل60المن(حركة)_
.سليلية)(علةمنرجل60ال_
.»ءه~)5دءد»5ء5(»ءأداأفريقيالقناهة16الكتيبة_
.ألنويتياالثاناللواء_
.لمليليةاألولاللواء_
.1.()1عيار(الهوتزر)لقذائفواحدةبطارية_
.7عيارجبليتانبطاريتان_
.للمشاةواثنتينالمدفعيةمنكوكبةمع،متنقلمخزن_
.الحفارة)(الجنودللبلطجيةكتائبتالثمنهأ~_
.لإلضاءةواحدةفصيلة_
.األجهزةمن0،بعشرمزودةالتليفونللمداحدة0ذ~.اة_



رلجى80ال................................ا)5ء«(أاااه

(كتيبة)
رجل600...................................)21اد~اءأده

(حركة)

رجل1.500،............)9~0»0ء0(
بطارياتوثالثالهندسةلرجالكتائب(ثالث

االتصال)ورجال

الماشيةمنرأس400)9»ءوهء~31(«ه3رقماالرسالية
جريحا330سعتهستشفىمركب)7(ا»ء؟»»ااأ

االحتيالحيلنقل...........د~)ط1(««ء
طن)100سعتهحوضذو(مركب

مناالضطرارعنديتغير:نيمكنهذا،الشحننطاروإن
األمر.بادىءستنزلالقللقواتأحسنتنظيماجل

رجل1).09.................................ادااأادد_)4رقم.الرسالية

ولواء)(طابوران
وبمر1اهه.................................~ه)0(ا._~

والصحة)التموين(رجال
وبمردا،»ه...................................)5.لم«أه~

(هتيبة)



.رجل970منمؤلفة(حركة)_
.والعرائشتطران،(محلة)منرجل600_
.ه)أددا)5ه«ءأه.هأفريقيالقناصة8و5و3:الكتائب_

9دد(أءاأم

.60.5عيار(الهوتزر)لقذائفواحدةبطارية_
.7عيارجبليتانبطاريتان_
.للمدفعيةوأخرىللمشاةكتيبةمعمتنقل،نحزن_
.للبلطجيةفصاثارأربعمنطاقم_
.لإلضاءةفصيلة_
.جهازأبعشرينمزودةالتليفونيللمدفصيلة_
الخيل)ظهرعلى(واحدةلإلبصارمحطات4_
.الهندسةعمالمنفصيلة_
واثنتانقارة،شبه(واحدةتليغرافيةواديو_محطاتثالث_

.جبليتان)
.وسقا(25_مزودةالظهورعلىللنقلكتيبة_
.حربيةنحبزة_
.األطعمةمتو«عاتلخدمةوالتموينلإل~ادفصيلة_
رجل10)منمؤلفةالتموينرجالمنللشغالةفصيلة_

النزولعمليةفيللصاعدة
مقعدأ35ذاتجبليةإسعافسيارة~
النقاالتحامليرجل)الاهنذ~~
منفصيلة(تصحبهسريرالال(علىيحتويحربيمستشفى_

.البلطجية)



ا)أهءهالمدرعةظهرعلىفتكوزالماطيد،قيادةوحدةأما
مهمتهاعلىزيادة)9(دأء«ا«ءدسشنىال_الباخرةوستكوز،1(

رهنالعمليات<مكاذإلى)5(ه««نوتةصاحبةهيالتياألساسية
القل.عمليةفيللصاعدةاالحتياط

!~~~ت1

منمكوناحتياطيءومليليةسبقةمنطقتىمنكلفييتألف
منواحلطابورمنسبقةفيمشكلينتقريبأ»رجل1.500
وكتيبة19ىنه0اد»ده5»1ده»ه8(آخروطابور،)9وء01د»ء»5»«~0(»ا
)9،ى«1د»«»5«طابورمنسليليةوفي)؟5»ددء11(«لواءمن
.تعييضايمكنكمالقالكتائبومن»911»«(د_أ

احتياطيهناكفسيكوناسبانيا)»في(أيالجزيرةشبهفيأما
(الهوتزر)لبطارياتأطقموثالثةءكتائبعشرمنمؤلفجاهز
لبطارياتآخروطاقم»7«5عياربطارياتوطاقم(»0«5عيار

علىللحملكتيبةالقوىهاهإليضاف»65«5عيار(الهوتزر)
.جبليةإسعافوسيارةاألظهره

:عامتحذير

لهيالذروة،.لىوالجشالبحريةبهاستملالتيالمهمة.ذ
من.ليها1مظورحاسمة.نها.لقوليمكنبلفاثقة،اميةذات
األميةمنتكتسيهلمااعتباردوزوذلكالمغرب«فيعمالزاوية

.لدولية.



نوحزورقاوعشرونستة:الحربيةالبحريةمنالنقلوسائل~
دءا«دءءا)ه1.اأالاء~)ه00.(هءوه)«ه_)0»ءد5.(:والجراراتء(أل)
سعةوأخرى،طنال)(سعتهحوضذاتوسفينة،اءأ~)ه(ءه

.طن100حوضها

.ا~أسطول

اآلقالكلعلىيتمالعمليات،سرحإلىالفو~نقلإذ

وجل(ا(اااا...................................مه)ءههه(هارقماالرسالية

ولواء)اذ(طابور
ربل>اا<اا~..................................(~~و~~د~)

والصحة)التموين(رجال
ربلا<»0ا...................................ا>..~.،..~)

(كتيبة)
ر~~رم<<رم..م.رر..وم

(عت)

رجلأ.()(اا..............................)9ا6:0ءاأ_(ك2رقماالرسالية

ولواء)(طابور
رجل4()1.(.................................ء_):ءدماه0(

(كتيبة)



تتشابهانكانتاسليلية،ونوتةسبقة،نوتةمعأ:تتينالفرإذ0د
بحثنوتة،كلفيرجل5.555حواليوالقوى<التكوينفيتقويبآ
تيادةقترجلا8الاله.منأكؤإلىالنزولهياةمجموعيرتقي
.سليلية<<لمرتععاماتاشداذاكإذكاذالذي)5«أده0أ(هالجنرال

إنجاحفيتساعدأذعليهاكاذالتيالبحريةالقواتددوإذ
التي)7«1ءأا0(لألميرالالقرنيةالسويةمنتتكوذكانتالعملية،

ومنسليلية،لفرتةالنقلإرسالياتوقمىترانتىأذعليهاكان
والتيأنريقيا،لشمالالبقريةالقواتمنالمكونةبحريتناوحدات
كانتالتيالتدريبسريةومنسبقة؟نوتةونقللمرائقةخصصت

القيادة.تصرفقتاستراتيجيأاحتياطيادورأتمل

)9(دأء»المدرعةمنمكونةالقرنيةالريةكانت
الطوربيدوزورتي)5)0»»9(»»«هو)7(ء»ءوالطرادتين:

و)5(ددءأهالتدريبومدرعتي)5ده(ءاأهوءأ«»ددا)(ءدأه
.<0تابعمنطادمعجرارةسفينةومن)<5أء(ده

اا)اتكالبحريةالوحدات0هذلجميعالضاربةالطاقةددوإن
مدنعيةإليهايضافالقيل،العيارمنمنهاثالثوذ:مدنعيةتطهة
(الهوتزر)وبآلياتبطاريات،سبعبحواليمعززةاحسيمةجزيرة
إليهامضانأتطهة(9مجموعهماأيد.(عيارومدانن،ا.اآعيار

النزول،لتعزيزناريةفوهة((9الجميععددفيبلغالبحرية،تطع
.للكتائب<<المتنقلةنعيةالمدعنتمامأمستقلة



كثيرةصعوباتالتعوضولكنهايسيرة<مهمةليستإنها
تعاونوانجيوشنا.وكفاءةنملكها،التيالتدميروساثل.مام

يمقللنا_مساعدةكونهعلى_زيادةالفرنسيينوالطيرانالبحرية
فيتنطرفيجعلناالذياألمروالجوية،والبريةالبحريةلجيوشناشرفأ

نستحقهالذيالعالالمفهومتثبيتعلىونسهرالحماسة،
كمحاربين.

كلكانتإذاطبيعيةحالةفيشيآكليتطورأنوينتظر
ألنهالجوانب،وتثبيتالسالفة،الخطواتبدعممتبوعةخطوة
مع.السرالسيرمنأكثرالحسنالسيريتوخى

أنيمكنكالعملية،تطورخاللتعترضالتيالشكوكإن
حسبماالتنفيذووقائعالتفاصيلعارضأحاآل،بصددهاتستشيرني

السائد.للتفكيرومعرفتكغيرتكعليكتمليه

كلاألرواحفيالخسائربأسماءبيانبعثبضرورةأوصيك
بعددآخروبيانوالضباط<القوادليآل:التاسعةالساعةقبليوم

األهال.عناألوروبيينفصلمحالجيوش

يجبذاكإذالبواخرإلالجيوشجيعتصعدأنويوم
األهدافوتوزيعوالجنود،والضباطللقوادالعمليةهذهتوضيح
الجميعحاسةإشباعمعإليها،الوصولكيفيةوبيانالمختارة<
قبلالالذيو،العلعلىالمسيطرةبالحيرةوإقناعهمالنصر،بضمان

األعلى).القائدأمو(انتهىالمكتسحةوالجويةالبحريةبحوكتناله



جدآقريبةمسافةعلىتسيركانتبحيثبحارتها،طرفمنوجرأة
وزوارترالنقلمراكبأخذتنيرانها،مايةوتحتاألرض.من

نشرتوقداألرض.علىالقواتإنزالتحاولكانتلوكماالهبوط
واسعاكثيفأستارأفاثقة،بسرعةسائرةوهي(الطوربيدات)هذه
عنالنقلمراكبحركةإخفاءتحاولكانتلوكماالدخانمن

األسطولوباقيالزوارقجيعاتجهتالستارهذاوتحتالعدو.
أنهتقدكانتمساء،والنصف7الساعةوعلىاحسيمة.نحو

المشاعلعثاتباتتبحيثكامآل،العدوخداعوكانالتظاهرة،
بشاطىءالمحدقةوتمسمانسعيدبيجبالأعالفيالليلعليلةتضيآ
ولالننلصدالقبائلرجالشكغيرمنداعيةادريس)،(سيدي
أنعليهاكانللطوارى،،فوقورياغلبيمنوبعثتالمظنون،
حقيقةلهاتجلتعندمااجديرإؤتمسحانمنالتالاليومفيترجع
.)7د»هه7(ه«ء«جزيرةشبهفيالواقعالنزول

قافلةوصلت8يوم<سحرمنوالنصفلثةالثاالساعةوعند
فرقةمواكبإلبذلكمنضمة)7د«هه7ء«ه(هقبالةسليليةفيالق



الفونتين:لقاثأيالعكوييناألمرينالمؤلفزكوأذبعد
الملتحقةالعملياتوأوامرقواتهما<إلىالموجهين5(«ءدءو)5(ه»«
األوامر.هز«تطيقمرحلةعنالحد~إلىانتقلبهما،

البواخر<إلىالمرفأهذامنالموادجيعسبقةفيالق>>~
جيعركبتااليوموفيشتبر5إل(يوممنابتداءوذلك

الحربيةبالبوارجمحميةالمسير،فيشارعةاألسطولمنالوحدات
(وادقبالة~اليومفجرعدوملتليال،البقريةأفريقيالقوات
موباقهت8ليلةوفيللزول،تتعدكأنهاتظاهرتحيثالو)

إال)<7دد»ه7ء«ه(هتبالةكانت(يوممنالصباحوعداحسيمة
جعالالقويالشرتيوالتيارالمطفأةباألفرادالليليةالمسيرةأن

القطعتميعايمكنالمبذولة<المجهوداتورغم0تتشتتالقافلة
كاذكما(يومالهبوطإنجازعاتىالذياألمرالنهارتقدمبعدإال

علىأمليالذياألعلىالقاثذألمرطبقاالتاليلليومفأجلمقووأ،
(.يوممباحمن((الساعة

مقلقةالمونأهذافيديومركبتفقدسليلية،فيالقأما
قبالةالمقررةهرةبالتظتامتوتد((،الساعةعلى~يومصبيحة
تقيةأعجوبةكانتالتيهرةالتناتلكادريى)(سيديشاطر،
علىالتظاهرةبدأتلقدالفرسية،السريةمراكبلحرفمنللتفيذ
وطرادتين)9(دأء«المدرعةباصطفافظهراوالصفالعالةالساعة
واكتانهاالعدو،كالرياتفيراذالجتذابالشاطره<تبالة

أجلمنتعطلهاتريدنعالكانتلوكمافراوةبكلوفوبها
بالشاطرت،و~فةبراعة(الطوربيدات)أظهرتوقدالهبوط.



إلىمحالموانقلببحيثالهاون،ومدافحالعدومدفعيةنيرانالصبر

.حقيقي<«جحيم

فإنالماء،نفدوقدبالذات<الطهر)(كديةوفيذلكأدوخالل
ولوتفكرأندونالمرتعأنقاضبينمقاومتهاتابعتالبطلة<الحامية
عنأعربكماانتحارأللموتواستعدت،االستسالمفيهظة
القبطانالشجاعوثيسهاالموجزتلغرافهفي(أسبيرطية)لهجةفيذلك
مصوعهلقيحيثالتالاليومفيبوعدهوفىالذي)70ط:ءهه0ا

األبطال<<منالحفنةتلكوأسعلىالماجد

كانالزحف<بدأ11يوممنوالنصفالثامنةالساعةأدعلى
معرفةلضرورةأيضأونظراالميدان،لوعورةنظرابطيآجدالتقدم
يحققأندونكلهاليومومروالقرى.والغاباتالبساتينهيح

غاياته.الزحف

الترتيبعلىالميرةاستؤنفت(،2يوممنالصباحأدوعند
تهيمنالقوالربواتالحلقة)(ظهرقريةاحتلتوهكذاالسابق،
الكولونيلأعطىمساء،الرابعةوعندالغازي)،(دارعلى

االلتحامكاناألخيرة..القريةهذهعلىبالهجومأمرآ(دء-ادط)
الفوقنيرانبمساندةجيوشناأ´حتلتوقدالقساوة.حدمتجاوزأ
شوسأالقتالكانوقدوالغابة،القريةالمدفعيةونيرانالجانبية
والقنابل.األبيضبالسالح



ولداعمداختاروقد.تطرانبقطاعالعمقفيبهجوميقومأن
(بكديتأدفاعنابخطالخارجالنتود:للهجومكنقطةالكويمعبد

كانالذييرواخرالقائدالهجومهذايوأسبأن0وأوصىالطهوا،
لجميعبالنسبةالمرورنقطةوهيالواعي)<(داربوبرةمتموكزآ
نهرلواديوالهابطةمار،حزوبيحسانبيجبالمناألتيةالطرق
.وتطوان<<مرتين

فيلخطا.موازخطعلشتبو(يومهجومهالعدوأدبدأ
الذينو(أسداذ)الغازي)او0(تريتيسكازكاذالذيالوقت
عليجموذمراتعاخاللمنالمتسللوذالريفإليهمانضم

ومعقواعدها<عنالمواقعهذهنصلأجلمنوذلكمؤخوتا،
إليها.التعزيزاتقوافلومول

وهلةأولمنجدآعيفااطهر)(كديةعلىاهجومكاذ
واألسلحةوذالهاومداننالمدفعيةمنمععدةالعدونيهاستعمل

كلهاالطهوا(كديةكانتساعةنصفوبعداألتوماتيكية،
تشتعل<>.

مدافعهمنيرانإطالوالطهوا(كديةمدفعييحاولأدوقد
ضابطهممحبةجيعهمولكنهمتقريبأ،مكشوفينحقيقيةببطولة
أصبحواوقدالمشاةجنودإناألول.اليومفيالقتالبجخارأصبحوا
بكامليقاومواأنعليهمكانمدفعيتهم،مساندةمنعوومين



فيالمؤلفطرفمنمرةألولالمشاهدةالهجومهأاميزةأدإن
الموحدالقياديالتوجيهطريقة:هيكانتهذهالمغربحالت
ضوئيةإشاراتالهجماتبدءالمعركة:العدوبهساقالذيوالخبير
الخططولعلىواحدآنفيالنيرانإيقافبوضوح،للعيانظاهرة
الليل،عزفيحقالمضبوطالمدفعيالتأهبالهجوم،توقفعند

هز»األحكام<بكاملالمعينةاألهدافالقوى،قياسهجمات
لقيادةخاضعنظاميجيشقتالعنانطباعأتعطيالجزئيات
قتالطريقةفيالجديدةالخواصهذهلوحظتوقدومقتدرة.موحدة
و_926سنةهالتفيبعدفيمااألحداثتطورعندالريفوجال
واألسلحةمتحكاملالالمركزاالستعمالكلهذلكإليضاف(،927

الحمالتلهذهأعطىعامغطات،كهوففيألمنصبةاألتوماتيكية
أوروبية.حربطعم

البحرأحوالوسوءاإلنزال<وساثلفيالحاصلالنقص«أإن
لمرحلةالمكانأخلىالشاطىء<عناالبتعادعلىالبواخرأرغمالذي
الجيوشمرتبحيث23يوملغايةامتدالذيالخطيراالستقرارمن

التقدم،عنلعجزهانظراالحقيقيينوالخطرالكربمنبلحظات
بحيثالنقل<ووساثلوالذخيرةوالماءالغذائيةالموادولندرة

6يتجاوزالاألرضمنضيقحزامفيتتجمعأنإلىاضطرت
منمنصبداثريمتتابعلقصفتخضعوأنمربعة،كيلومترات

كانتالتيالقطعيغرقوبعددالجبهةطولعلىالمدفعيةالعدوقطع
منهااإلفادةالعدويستطعلمالخصائصهذهالنزول.هياةحوزةفي

التيالخسائرلكثرةوذلكالعمق،فيهجماتهتوجيهفيالحظلحسن



اطر)(كديةإلىالوهولنإذالباهرة،العمليةهذه>>~
نوتةمن((يومصبيحةاحتلت~كيرأ،~ر

)<<.8»1(دء_

وأن(<3يوميظهرأيكفإنهمحعلماءالعدوأصبح»أوقد
علىالواضحالدليلتمثلجثة)200من(أكثرمجعتالتيجثته
حاسما<».«وراالطيرانفيهلعبوالذيمر»الذيالرهيبالقتال

~لنزولعملياتعنالحديث.لالمؤنيتقلذلك(بعد
الشرقية).الجبهةفيبالحيمة

األمراألعلالقائدامل(،يوممن((الدعةأدعل
اآلق~~ي1

العدولمدنعيةمع1لمتو1القذفبغصوصالبارحةقربة<>.ذ
المركب،1هذعلمتراد((5صافةعلمنوبادتهورشاشاته
العمليةبهذهللقيامالمطلقةالمزيةتبلزيمن~1أتوكعلي
.ليآل><

تاثأل):العكرياألمرفيتعليماتهاألعلالقائد(ويتابع

تقيق_القياداتطرفمنبهللعلمالخطةفيأدتعديل
األهدافبخداعوذلكالصباحتبل(اجداين)شالحىدعل.لزول
)،7د»ه(دهجزيرةشبهوقصيناحتاللبغرضالحراسةومفاجأة
(اجدير).لىالتوجهثمورياغل،بنينوةالعملياتعدةتاوإلقامة
).5أءههءء9ةا»»أهاألعل:القائدمباشر.اولكهدف



الضباط،منسبعةال)،55ء5(الجنرالفرتةخسائرأدكانت
.)<<5.«5(فرتةتكبدتهوملهاالجند،من((8و

الجزالعبارةحبالجسرر)(بتحليقهاذالطوكتبأدوقد
كلفيعيدةمحائفالعديدة،وكاألياماليوم،هذافيأه«ها0أد(ه

تفيزهافيمعهتعاونتالتيالمهامتلكإليه،بهاعهدالتيالمهام
اجيثرمنال)أاه(ااهنوعالطائراتكذلك<فعاليةبكل

.الفرني<<

:والممحفالبندقيا

المقاومةإلنها>والخادوالكهوففيالمعركةاستمرتأدلقد
أمعابالذياالنهيارعلىوكدليلالفجر.إلىللعدوالمتصلبة
ومنجة.(55حوالياذالميدفيتركأنهإلىاإلشارةيمكنالعدو،
أحدجةكانتالجزر،حادتىفيعليهاعرناالتيالجثبين

(الموزر)الجديدةبدقيتهوبجانبهعمره<تمامفيتويرجلالقواد:
بكبهداقة،التزال(جعبتها)وماسورتهاالعدية،أشدبهامعتن
فيإشارةعليهاآذ،القرمننخةالمغربية)(الثكارةالجانبي
الليلةفيماتوأآخرهياألرجحعلىآياتهاكانتالتيالصفحة
يناللذوالمصحفالباقيةمعأ:الرمزينهذينأخذتالمانية.
الغرنةفيالحملةحولذكرياتمنبهاحتفظمابينمنبهمااحتفظ
الجةدننعلىوعملتالصفير،الحربيمتحفيتؤلفالتيالعربية



واااأليامفيالفاشلةهجماتهخا~لمعنوياتهوالنهياربه،لحقت
<<15و(او(2

حالةتحسنبفضل22اليومخاللالجيوشتموينأدوبعد
.<<23يومالحزمبكاملالزحفلبدءاألوامرأعطيتالبحر،

التكيكروالتنكيرالزول،نرةتكوينمادرةأمبحت0
الزول.نر~رثسأء«أء»د)اهالجزاليدفىلتويره،

الز~.بدأ(()يوم(منوالنصفالمابعةالساعةأدعلى
ممتازحقلعلىوالمسيطرجاهزةبخنادتىالمزودالعدوخطوكاذ

وتدالربية،المداخلعندملغمةبفرجدتمسبوتآكاذللرماية،
الحجريةالشقرةفيعميقةبكهوفالتعصيناتمجموعةتكاسلت

ااا)ءءههو«_)1«ء~1دهاداء)ه0(الجزروقلعةاألعلى،)7ا«060(:د
المدفعيةعلىعصيةءغابىيملكالعدوكاذحيث7أء:5(

اذ<<.والطير

الجنرالفرقةأسرت1925شتنبر23:اليومنفسوفي
جانبيةوحقاثببندقية163علىواستولت،جندياءءد~)ه(الءه

منوافرةوكمية،للتحصينوأدوات،للجندوهاثل،(شكارات)
يملكهاكانللبترولوحاملة،قواربرعاة<وأمتعة،الحربيالعتاد
اه~)<<هء~ماده1د1(أءاهالجزرقلعةفيالعدو



القمةمنمقربةعلىاصطدمتجيوشهبأن)7اءده(هالكومندان
إصراربكليدافعونكانواوجل300يبلغللعدوا)بتجمح(الرابية
علىاالستيالءدونالحيلولةويحاىلونسحبه،يستطيعوالممدفععن

أجبته.(حركته)لتركيزيستعدعليهمالهجومأجلمنوأنهالقمة،
.الهجومهذاحضورفيأوغبكنتألنيقدومي،ينتظربأن

اللفيفمنبقواتقواتهتستبدلبأنأمرت(حوكته)مهمةولتسهيل
علىسليليةفيلقمنوباآلياأليمن،طرفهعلى)7أءدء(هاألجنبي
:العظمةحدفاثقأالحدثكان.(المحلة)معباالتصاليساوه
البنادقبناريحميكان7الرابيةقمةأعلىفيالمركزالكثيفالعدو
ذلكعجالتإلالموثوقونوالمدفعيونالمدمعاليدويةوالقنابل
تنقطعلمالتيالقطعةيخدمونكانواالهرب،عنوالعاجزونالمدمع
وهذاضراوة،بكلمواقفنامنمتر500مقربةعلىالقصفعن
واقفبيضاء،عظيمةلحيةذوعجوز<قوي،القامة،طويلقائد
بيده<ضخمةوبعصاماية،عنيبحثأنواليستترأنغيرمن
منيوتأثرأ.منهمالمترددينبضرباتهاويوقفالجنديشجنكان

قبل(الحركة)ضباطومن)7ءد»1(«منطلبتالشيخذلكبشهامة
الباسلالرئيسذلكعلىالقبضيحاولواأنالهجومفياالنطالق
أنيإالاليوم،ذلكفي(لحركتنا)قائداتعيينهأنويوكنتحيا،
.وغبقتنفيذأستحلم

األشاوس،بضباطهمحاطا)7ء»»1(«الكومندانانقضأدفقد
وجيزة،لحظاتوفي،أعمىاندفاعفيا~ويةالقنابلبنفسهقاذفا

ومنظارا~فعوأمبحعليها،~البطوليةالعدوجهودأصبحت



المحارب،المؤمنذلكاستشهادإزاءواحترامعميقبتأشوأحسوأنا
اعتقادهفإنالوجل،ديانةكانتكيفما.الدينيةبعقيدتها~عم
يستعدالذيوالمحاربباته،المؤمنإنقوة.أقدرهوفيها،

كتابهالخنادقإلمعهويصطحباقهفيإالينكرالوهوللمعركة
تمنحهاالتيالقوةتلكإالتشبههاالوبقدرةبقوةساثولهوالمقدس،
.الوطن<<فكوة

بدأتنمت)(5يوم(مندتيقةوثالثينالسابقةالساعةعلى
الميمنةعل)3ءه»ء(هنوتة:القواتجيعواحدآذفيالز~
ه~)5ء5(ونوتة،8الرايةلغاية)7ءاءه9أ«هه(دهموبمتجهة

ولحيالمخروالجبل(<الرابية:لهامعينينوكهدنينالوسط،في
)6«د«هادئةالمسيرةعلىدءأل)0(«نوتةوكاذ؟)7ءادهءأده~(ه
.ودبوجيبار)ا7»»«

مقاومةاألمرمبدأفيالقتالتيهي)3»ء00ء(هفرقةكانت
العدوولونرق17ء»ده5اده(د«هأرضلوعورةوذلك،أكثر

كولونيلالليونتانجركأسقطالمعركةهذهوفيبه،المعصن
وهو0سبتة)(حركةيقودكاذالذيالشجاع)70ءه~ااءهد«»»
.المغرب<<فيجيوشنامنالبارزينكابييناالالضباطأحد

الطوه:ينشادرمال

اليوممباح(مندتيقةوخينوخىالتاسعةالدعةأدعل
األوسعةبأعلالمكللالغابطاالفبوامعلةاخبرن.لتال)



عددوسقطحوزتنا،فيوالبنادقالقذ!~منوالعديدالبطارية

ظهرهعلىانكبالذيالقائدذلكجثةبينهاومنالجثث،منهائل
المقفرةالبيضاءولحيتهيمينهفيالغليظةبعصاهاألرضإلووجهه
الشرسةبنظراتهمايكهربمايزالوكأنهالمفتحتينوبعينيهبالدم،

دونحائلينببلددافعواالذينجندهمنالشجعانالمحاربين
<<.7الرابيةقمةإلالصعود

العدو.صفوففيمعنويأانهيارأاليوملهذاالعنيفالنصرأدأحدث
عليهعثرالذيبالماءالتزويدلمشكلةحآلقدمالماديالجانبومن
.(بوجيباو)ددبواديوافرةبكمية

~يواخةعلاطحوم

وبعدأكتوبر)ايوم(منوا~العاشرةالساعةأدعلى
بنيترابمرةألولوطتاالسبانية،القواتفإن((ادا)،عبور

والتيالتمرد،قلبالهوان<التقبلالتيالمخيفةالقبيلةورياغل
هي<<.ترابهاعنللدفاعالقتالإلىقطتلجأا

لحردوبعد..دتيقة.وأربعينوخىالعاشرةالساعةأدعلى
احتلتيحتلها،كاذالتيالدورعن~هجومفيالعدو
كانرشاشتينعلىباالستيالء(الحوكة)وقامتالمعينة،األهداف

الفيالقأحدمنالقادميناألهاليمنثالثةإحداهاخدمةعلىيقوم
أحدمنالقصفواملوأالذينالجزائريين<للقناعةالفرنسية



غارةمنااولىا~جةتجاوزتهمأنبعدحق(اجدير)منازل
محبةوأنا)7ا»أء«»انالكومنامؤخوتهافينسير)مناالتي(الحوكة)
وأسرالرشاشةهذهإلخضاعاستعملتوقدالضباظ.بعض
تكونالتيالعربيةغرفتيوفي(الحوكة)منكاملةكوكبةعمالها،
العبارةوتحتهااآللةهذهتظهرالمعركة،ذكرياتعنالصغيرمتحفي
منإنبحيثال)55ء5(الكونيلإلىسليلية<<حركةمن0د:التالية
تلكخدمبهحاولالذيالبالغالحنقببالهيخطرالالحادثيعشلم

إلإخراسهمقباعقليلة،أمتارمسافةعلىمنيعدموناأناآللة
.األبد<<

وبعدأكتوبر<2يوممباحمناألولىالساعاتأدوعند
السابق،اليومفيالمحتلةالمواقعبمؤخرةالواقعللميداناستطالع

غيرتتوكلمبحيثانسحبتقدالعدولقواتالرثيةالخليةأنعلم
.<0قليلحرس

كانتوقدالغنية<بغوطتهاأ~امناتحت(اجدير)ددأممبحت
بهفظمتالذيالثورةوقلبعدة<لسنواتالكويمعبدابنعوين
والدماءالقلقمنالكثيرفيتسببتالتيوالهجماتالضرباتكل

التعساء.ألسراناوالتعذيباألسرمكانكانتكماإلسبانيا،



إغراءيقاومواأنكلهاالقوةأفرادوالالوثيسيستطعددلم
ونغيربأقدامناندوسفانطلقناوقوتنا،بانتصارنايشعرالعدوجعل
طرفمنوالحقدباأللممقرونأيذكراسمهاكانالتيالقويةعلى
الكريمعبدابنمنزلوباألخصواسبانيا<المغربجيوشساثو
الدوربقيةعلىيعلوالذيوحجمهبشكله~يآيقفكانيالل

يقدمالعدومعنوياتإنهاكبأنميوإدواكا.القريةهذهفيوالمنازل
المهمةنطاقفييدخليكنلمذلكأنولوسهلة،الغنيمة

واسبانياالمغربلجيوشأقدمأنأودتلفرقق<المعطاةوالتعليمات
ا~~ة.تلك

بأجدير،األسرمرارةذاقواالذينالضباطبعضبفرتتيكاذ
قوي،شاببمليلية؟المراقبةقلممنأ_)(ده)د«هالليونتانبينهممن

رغبتهعناإلعرابعنالنزولعملياتلحيلةينقطعلمبسيط،
اجدير.إلىاألولىهيفوقتناتدخلأذفيالشديدة

بهأسيراكاذالذيالمنزلرؤيةعنديطيرشوقآقلبهكادوقد
).8ءها«دهقمةعلىمنإياهيرييوهو

الجبهةحديمقلالذيالخطعلىمنظمةللوحداتوإبقاء
اثيإلعشرةمندورياتمنهاتتفر«بأنسمحتللفرقة،المرسوم
وقداجدير.علىلإلغارةصفوضباطضباطصحبةرجآلعشر

مشروعة،بفرحةالفرقةجيعبعدهوأتاليومعليلةالغاوةاستموت
النتصارناهائلكمشعليحترقوهوالبغيضالصارمالثاثومنزل
والذخاثرالبنادق<منهائآلوعددامدافع،خسةمنه:هقناوقل



منوانوةوكمية(نونوغرافا)حقاألصناف،جيعمنواألمتعة
لعدةالتموينعنغنفيالفرقةأمبحتبحثالغذائيةالمواد
أيام

اكمداألبرمكبأممبر

سليلية،إلالعنايةبكاملونقلتأيدينا،فيسقطتأدوقد
ابنأخويجمعهاأناستطاعالتيبالذكر،الجديرةالعربيةالمكتبة
عليهاصغيرة)(بغارةالصحافيينمنجامحةقامتوالتيالكريمعبد
(أووإحدىفيتي0قيابموكزجعتالتيكتبهالمعرفةالتالاليومفي

.00اجدير)

األماكنإلللجوءفرالقوى،منهارأصبحقدالعدو(إن
يضايقونالمتعصبينبعضإالوايبقالحمام،جبلمنالوعرة
وجيعاجديرنواحيفيالحريةبكاملتتفسحأصبحتالتيقواتنا
السران<<غوطة

من13يوم(زفزافن)جبلباحتاللاحسيمةعملياتأدانتهت
وأعطىءبأمقوانما)دهده»ه(هوبطإلأدىعاوذلكأكتوبر،
فيمااالستقرارمنصعبةلمرحلةالتاريخذلكمنذللبدءاإلشارة
لغايةاستمرتالتيالمرحلةتلكاجدير)،(بمنطقةيدعىأصبح
الذي)5أده0أد(هالجنرالقواتبدأتعندماالمقبلالربيعفصل



أدتالتيالفعالةالحملة~للجيوش،أعلىوقائدأعامامقيتاأصبح
القواتمعوديعسكريبتعاونوذلك،الريفيالزعيمسقوطإل

.<0الفرنسية

ونقلالوراء<إلأكؤللعدوالعسكريالخطددبتراجع
فإن0(تماسنت)إل(اجدير)منالكريمعبدالبنالعامالمعسكر
القبائلوبقيةسالمأ،أمبحالثائر،والسياسيالعسكريالنظام
المتمردةالقواتواستمرتالكريم،عبدالبنخاضعةالمتمردة
منتتألف_رجالهاخيرةمنألفمنأكثرفقدتقدكانت_وإن
منواحدأييستسلمولمالتنظيم.تماممنظمينمقاتل60000
إاليسمحلمباحسيمةالنزولألنقبيلة،أيةوالالمتمردينالرؤساء
خسةبقليليدانيمقل(بقوية)قبيلةمنصغيرجزءباحتالل

جبالتضمالتياألرضمنالصغيرةوالمساحةءمربعةكيلومترات
أثناءاحتلتالتي)9ددد~(ء»~~ءدو)9ءه(»دهو(امقران)
ورياغل.بينقبيلةمن•925اكتوبر2و(يوميعمليات

قبيلة40تزالالمايتنا،منطقةتشكلالتيقبيلة66دومن0
أكثرأنيعيوهذامنها:بسيطجزءغيريستسلملموعشرمتمردة،
ثاثرآ<<.يزالالالمنطقةثلثيمن



المشكل،حلالحقيقةفيووجه<1_27و(92ةهالتددفي

الذيالقوي<الواسع<الثوريالتنظيمهيحالعمق<فيجموهو
كماإسبانيافياألليماإلحساسيقحلممراذاالكريم.كبابنأسسه
آ927و1926لسنتيالعملياتهذهبمفعولسابق<عصرفيوقح
(االحتاللهوواحدبهدفةواحلهلةالحقيقةفيتكونالتي

بالنشاطيقومأصبح1926يوليوزمنابتداءفألنهللمنطقة)النهاشي

داثا<األجنبيوالفيلقاألهالقواتا~رك،فيالحاسم
علىوقحالقورياغل)بي(حركةواخليفيةالقواتوباألحرى<

(جباله)،في(927لسنةااهويةالعملياتمناألكبرالجزءكاهلها
الوارديناإلسبانيينالجنوددماءحقيقيببخلعليناوفرالذياألمر
الجزيرةشبهوحداتتستعمللمبحيثاإلجباري،التجنيدمن

عاخطرأ،األقلوالمراكزوالمعسكراتالمدنحامياتفيإالتقريبأ،
قليلة<<.القواتلهذهاألرواحفيالخاثرجعل

بواسطةالكريمعبدابنمحاولةوقعت،1925أسمبرددفي
لهيضمنسالمفيبتطلعاتهللفوزال)هءهءهد~أه(«هالقبطان
فرننامنلكلالحاصلا~مستغآلالريف،علىالفعليةالسيطرة
ظاهويآ،ذاتياحكتاإعطاشهستارتحتوذلكلددلقتافيوإسبانيا

منكلفيالعامالرأيعلىوالتأثيرالوقتوبح~فاألقلعلىأو
العرضكانجديدة.تضحياتتجنبفييرغبانيناللذالقطرين
النقطيتضحنالسالمإلىللوصولالكريمعبدابنمنالمقدم

اآلتية:الجوهرية



سلطانطاعةتحتالريففيمستقلةدولةإنشاء_(
المغرب.
الدولة.هدهحدودتعن_2
تسديدمعالريف،مناجمباستثمارلألجانبالسماح_3
الريف.لحكومةال(2ضريبة

الدوليةاألوقاتىمعوالمتعارفةمقبولةالغيراالقتراحاتهذه
إلحكومتينلحوفمنالرفضمميرهاكاذالمغرب،حولالقائمة
معأ.

بالفرورةالنهايةفيواسانيافرناحكومتيمنددواقتاعآ
مشكلحلإلمكانية15(3سةالعكريةالعملياتالستياف
بدأتمعا،يينالقطكاهلوقلقةستمرقبعفةيقلأمبر
وفيحقيقي.عكريتعاوذإلىالوهوليدفجديدةمحادثات
حيث«مدريد)إلىاللطبكامل(يتاذ)يشالالمارقدم19(6فراير
6بتاويغالفرنية_اإلسانيةاالتفاتيةعنالفرنتيجةأسفرت
الجوهرية:نقطافيمايلينقلوالتيالة،نفىمنفراير

وفرنساإسبايابتعاونالحتعلتقيةتف7100
<<_5ال_سنةا_بثسر(في

عامة:اعتبارات
والقواتاإلسبانيةللقواتالموحدةالعكسريةالعملياتإن
وعلىاجايى،منطقةفي1925سنةوخريفصيفخاللالفرنسية



مورستجديدةقواعدبتأسيىسمحتالريف،إلىالمؤديةالروابي
..المتاحة.القبائلعلىشديدةسياميةحركةمنها

موتطةإنهاعلقة.بعفةاتتسعالحركةهذهأنإال
نإذوفعالأمكن.ماتريبةتقىأذالمصلحةمنبقاعدةبالضرورة
يلقىأاللتدعيمهيتطبالخافقة،للقبائلالقتالياحماس
منمحتمالتأييدانيهاعبدوذالتيالمراكزعنبعيدامنهاباألنصار
يمكنالالمتمردة،القبائلفإذأخرى،جهةومنالظامية.القوات
القوةعملياتذكرياتلديماانمحتإذاأسلحتارهبة~إبقاؤها
معا.ينللقطالماديةالطاتةعنبواسطتهاكسفالتي

األذمنواإلعداداالحتياطالحكمةمنأنهإذذيتنج
تمحفإنهاالمواتيةاللحظةفيجرتإذابعيثمحكريةلعمليات
حركةلفائدةتقدماأكثرقواعدوتأسيىالمكتبة،التاثجبتوطيد
الحقة.~سياسية

:1563سنةفيهاسيقرعالتيالعكريةالعملياتمنعة
تتهدفأنيجبلذلك<تيجةستحققالتيالعملياتإن

والفرنية<اإلسبانيةالقواتطرفمنعسرسمجهودبذل
لقوةالحصينالحصنورياغلبينأراضيإلىللوصول

الكريم.~ابن



شامآل(الحمام)ءلجبلالشمالالمنحدرمناألقرب
اتجاهفي(غيس)لنهراليساريةالضفةءالغربنحو

(توجيست).

(بيإخضاعرئيسيةبصفةيستهدفاخوهجوما~(
فيالعاملةالقواتمعبعدفيالجهودوتوحيدتورين)،
الهجومهذاويكوناألول.للبندوفقاورياغل)(بني
ميذ.ر)(عزيبمنينطلقتحضيريبعملمسبوقأ
خطعلىلالستيالءازلف)ثالثاء(سوقنحوويتجه
لالنطالق.كقاعدة(كرت)

(قماذ).بالدنحوويتجهسليليةمنينهلقهجومأ_(

الفرئسي:الجائبومن
لغايةالسلطان)(بابمنتنطلقاتصالحركة_(

اربعا؟(سوقمنالشرقيالجنوبفيالواقعةالمرتفعات
تقامتسهيلبقصدوذلكيرب)،تور(اويعادالنكوع)
الحركةهذهوستمتتورين)،(بيعلىاإلسبانيالهجوم
إلتصلحق(النكور)لنهراليسوىالضفةعلىالحقأ

.)7(««د»ء_أمرتفعات

يصلأنإلضورالناووابيمنينطلقمركزيأهجوما_2
الناحيةنحوسرفيمامتجهأاأل~رالنكوعسو~

الحمام).(جبلمنالجنوبية



منطقةنحوالتقدميقعالجهاز،لهأااأليسرالجناحوفي_3
(بيأراضيبمحاصرةالقيامبهدف(ترجيست)
الغربي.الجنوبمنورياغل)

القيادة:
اإلسبانيةالقواتقوادالعامينالضباطمنكلييى،
ويتفقرذاالتفاتية،هذهإطارفيللعملجدوآلالمغربفيوالفرنسية
تقيقه.فماذعلىفيمابينهم

الجيوش:
العملياتهأهإشارةرهنستوضعالتيالقواتىديصل

عرباتذلكفي(بمارجل250~0حوالىالجيشينمنكلفي
الخ.)...والطيران.والمدفعية<الهجوم<

الموا~:
جانبمنابريل65يومفيالعملياتهذهتبتدىءأنيمكن
.0اإلسبانيةدالقواتجانبمنمايفاتحوفيالفرنسية.القوات

تطراد:قأ

شكلوحآمطكاذالذيالمكلحلالالزممنكاذ
بواسطةالمحميةعاصمةتبلةفييتملكاذوالذيحاد،معوي
مار)حزبيجبالفي(مرتفع(بوزيتوذ)جبلفيالعدوأقامهمانع



هذهالحتاللبعمليةالقيامسانخورخى»(الجنرالقروولذلك
معضلةالمشكلهذاكانالمدفع.ذلكمنوالتمكنالمرتفعات
فيالمناسبةالدوائرفييطرحلمإذفإنهوأينا،وحسبهندسية.
قمةمغاراتإحدىفيالموضوعةالقعهز»فإنمالثم،تاريخ
أناليمكنكيلومترات،ثمانيةعنتزيدمسافةعلى(بوزيتون)جبل
ولمحاولةالميدان<مدافعطرفمنالمتابعةمدىلقصرنظراتهزم

منبطاريةتطرانمدينةبضواحيأقيمتالقطع،هز»علىالقصا،
إلالوصولأمكنالقطعهذها،وبوامطة5.5عيار(األوبوز)مدافع
سالحمنكانتالقطعهذهإنحيثولكنالمطلوب؟المدى

تمكنلمقنابلها،هبوطزاويةوحأةالمنحيانطالقهافإن(األوبوز)
ضرباإلمكانفييكنلمكماالمغارة،فوهةفيالقذائفدخولمن

بعدولكن..العموديللطاثرات.نظرآألمرالطيرانبواسطةالمغارة
المسلميناألهالجعلتلدرجةالحالةوتفاقمأشهرخسةمرور
هذامنالتخلصأجلمنالصلواتبإقامةلهمالماحيطلبون
حاجةهناكتعدلمفبرايرشهرفيفإنهلألعصاب،الموترالخطر
_كحليتطلباألمروأصبحللمعضلة<هندسيحلإلالبو~>
وقعوهكذاالمدفع،هذاعلىواالستيالءالجبلإلالصعودوحيد_
(سانخورخو».جانبمنالمشكلحل

.<<1926مارمى4مومفجرفىالعملهددبدأمث

من(بوزيتون)جبلباحتالل6يومالورعةبكلانتهتوقد0د
.)9(ذ:«»فرقةطرف



نتيجةذلكفيمابعدمار)حز(بيقبيلةاستسالمأدوعد
شروطمنكرطفرمى،15(7(>6سةمنالشتويةالعمليات
القبيلةتقومأذللمراقبات،العامةالمنتشيةطرفمناالستالم
مديةإلىبهامقامأكاذالتياألعاليمنالمدفعذلكبقلنفها
معروفأبقيوتد(ءوأاءااا)إسمجودناعليهأطلقحيثاذتطو
بتواذ.اآلذاالنالحسنساحةأو(الفداذ)،إسبانياساحةفي

!(5ال،مارس(ا:وؤالموتمر

الريففيالربيعفصللمعركةالمعدالعملبرنامجإلتمام0د
بتاريخالفرنسية_اإلسبايةاالتفاقيةمنددالقيادةددلفقرة:طبقأ
17بتاريخالفرنسية)(المنطقةوزانفيوقعت،1926فبراير6

0هذحضروقدللجينتين.العلياالقياداتبيندناتمحامارمىه
المحادثات:

:الفرنسيالجانبمن
.الفرنسيةللقواتاألعلىالقائدط)اا«)ءأهالجنرال
)6أ«اء(هيشالللمارالعلياالقيادةريسءال)ه0(دءووالجنرال

.المغربيةللشؤون
.ط)ءأه6(ا«للجنرالالعلياالقيادةرئيسأل)أاة(ةوالجنرال
(ءدده_)و)7»ء«5ء00(«»ءط«وابنراالن
العليابالقيادةالعملياتفرقةمنأ~)0(ا«هانوالكومند

.بالرباط



:اإلسبانالجائبومن
دال)ه0أد«(هالجنرال
ال)(الء~هوالجنرال
.ود~)(ءهوالكولونيل
بالقيادةالعملياتفرقةمن)8(ه~ءه»كولونيلوالليوتنان

.بتطوانالعليا
لإلتامةالعامةالنيابةمن)5وء.»أد0(أالسيدوالدبلوماسي

:و~ةمفاوضات

الفرنسي_اإلسبانللهجومات0االستعداهذهكانتأدبينما
الضربةيوقفأن0أراالكريم،عبدابنفإنالدرس،قيدالكبير
على~نساعلىالالمبعرضهوذلكالبلدين،بينالفرقةبإحداث
وجدة.مفاوضاتعنهنتجتالذيالعرضذلكالخصوص<وجه

رسالةبواسطةوتعترسميأ،المحاولةهذهمعرفةأدإذ
حكومتهإلى(وءءاه)اليدالفرنيالعامالمقيملحرفمنموجهة
للمراتب(توريت)فيتقدمالكحلحدوالقائدأنعلىفيهاكثف
فيالكريمعبدابنوغبةعنمعربآ(:اأء:.ط:ال)السيدالمدن

معبعدنيماالماعياستنافثمفرنا،معسالمإلىالوهول
معأ.وإسبانيافرنسا



بعدموالمؤكدالمسبقاقتناعهمامع~الحكومتينتباحثوبعا
ربحمنالكريمعبدابنتمكنمنوخوفاالمباحثات<هذهجدوى
أيةإضاعةعدمبهدفالمباحثاتفيالباءقبلتاغير_الالوقت
البلدينفيالعامالرأيوإلطالعالدم،إراقةدونللحيلولةإمكانية
المطاف.آخرفيإالالحربيةالعملياتإليلجأالأنهعلى

رسميةبصفةالسالممباحثاتعرضقبلابريل،9بتاريخ
فيتجرىأنعلىواتفقواإلسبانية،الفرنسيةالحكومتينطرفمن

الجنرالفرنسا:عنمندوبينعينوقدالفرنسية)<(المنطقةوجدة
بوزارةاالفريقيةالشؤونمديرنائب)9هده(اهوالسيد)،5ه_أ(ه

فياألهليةالشؤونيرمل_)0اء(دهوالسيدالخارجية،الشؤون
)1ه««ءه~1(ه«»أالسيدإمبانا:وعنبالرباط،العامةاإلقامة
من)9«0أ1(»«انوالكومندللمغرب<العامةبالمديريةقسمرئيس
أحدء_)(اءد«أ_والقبطانبتطوان<للمراقباتالعامةالمنتشية
السيدالكريم:عبدابنوعنالمراقبات،بمصلحةالالمعينقوادنا
لحكومةالخارجيةللشؤونكوزيرالمعين)719اأ««أ«(هازرقانمحمد

ا~ي.أحدوالسيدالكحل،حدووالقاثأالريف،

بينهماباتفاقواإلسبانيةالفرنسيةالحكومتانحددتوقد
للمباحثات:مسبقةكشروط

السلطان.طاعةأوال:
الكريم.عبدابنإبعادثانا:
السالح.منالقبائلتجريدثالثا:
األسرى.تبادلرابعا:



اإلسبانيةالقواتتمكينمعاالعتداءات،وقفخامسا:
(كرت).عنداتصالهماتحقيقمنوالفرنسية

مننظيرهقلبنظامونفذاالعتداءات،إيقافشرطقبللقد
بينهافيماباالتصاللقواتناالسماحشرطيقبلولمالريفيين،جانب
دليلإلعطاءعليهااللحاحيقعلمالذيالشرطذلك(كرت)دعند
.المصالحةووحعلىآخر

ه_»~)فيابويل18منابتداءالمفاوضاتجوت
مراتعدةمتقطعةالتوالعلىووجدةوالعيون<ءاءءط،ه0(ه

أنإلالكريم،عبدابنمعالريفالمندوبيناستشارةبدعوى
سنهية،المفاوضاتاعتبارمنماي7بتاريخ)5ه_أ(هالجنرالأعلن
للشروطنهائيةبصفةالريفالمندوبينوفضنتيجةالهدنةوقطع

وحصرالكريم،عبدابنوإبعادللسلطانللخضوعاألساسية
واألطفالوالنساءوالمرضىالجرحىبتسليمالوعدفياألسرىتسليم
غير.ال

علىالريفالمندوبينطرفمنالمحادثاتقطعقبللقد
ابلف»عندماأزرقانمحمدالسيدفاهوقدظاهر،برضىيظهرما

الهجوماتوأنمتوقفة،أصبحتالمحادثاتأنددسيمونددالجنرال
قطعأدنقبل:المعروفةبجملته،7يوممنابتداءتستأنفأنيمكن

.وسرور<<بفوحالمفاوضات

)8ءءه0شرهاالتيمذكراتهفيالكويمعبدابنحدديش
و~ةددفي:اآلتيةبالعباراتوجدةمفاوقاتشل7ء:(اه0(



يبقامارمةجدمطالبانتنار،فيروعلىعياءأمليت
منأنفىوآنالرف،أغادرأنعيكانقل.منعنهاالتحدث
إلىومولهمبعدإالالمطالبهذهمدربونايعرفاالمنوب،

دائماتتاقعلكافرنسا.وحىمنأنهانرىنكنا(تاوريرت~)
لماماتيلهذاإسبايا،ممسيرهافىمرتطةتكن(فرنسابأذ
00..قوله.وأعيدداثثآ،

علىوجدةمفاوضاتأوشكتقدماي،مز.6يومددفي
لباءاآلتيالعاماألعوبتطوانالعامةالقيادةطرفمنأمليالفشل،
.<<..سيعين.الذيالوقتفيالعمليات

..<<...ميعينالذيالرتتفيالعملياتلبد>اآلقالعاماألمر

كرإلىالعمليةتهدف:العمليةواهيةموضوع_1>>
(رابيةو،(أزغار)هضبةواحتاللا<<ءطاهء)هه0>(ايبرلوقين)جبهة

.ماه«هءالمه»ه7ه«هطدهالصالحين)(كديةأواألولياى)

استقراربعدالريفيونحصنهاالتي(ايبرلوقن)جبهةاكتسبت0د
بالجبهاتشبيهينوقوةنظامأ(،525اكتوبرشهرفيبأجديرقواتنا

.العظميللحربالدفاعية

تنبسطكانتالتياخناذرمنمتواصلخطمنتتكونكانت
منابععندالغربفي7هءاهه~ء:ههالمخروطي)(الجبلمنابتدا>

للمسلكموازيةالنر،هذاجنوبالروابيعلى(ايبرلوقن)،



قمرة)(آيتإلى(اجدير)مناألساري)~(سلكالمعروف
«ا«ه«د«~9ءاألساري)(ملجأعلومطهافيوستدة
ألمجاهدين)(قلقةمقابلفيالبحرعلىميمتها،وفيد9أدأ«هده«ءه
علىعتويهذااخادتىخطكاذ0(ايبرلوقن)مصبعد

وكاذوالطيراز.المدفعيةوأقبيةالرشاشات،منكفوظةمستقرات
إلىيتدالمدفعية<مستقراتتوجدحيثللمقاومةشاذخطهاك
و(أزغار)،(ايرخوطن)وهضبةاخادتى)،و(رابيةاألوليا«)(رابية
(ايبرلوقن)بينالفاعلالحدهيالمرتفعاتمنالمجموعةوهز»

(تماست)عنيدافعالذيالحصينالحاجزوتكرذو(دفيى)د
الكريم<<.عبدالبنالعامالمعكرأتيمحيث

المالحين)(كديةكآ~

فرتتابدأتماي،8يو)مباحمنالسادسةالساعةدعلى0
«مهمطتتيمنانطالقاهجومهاه_1«او(فوال)3ءءدأاانيكس

مقاومة1ءءدأفرقةلقيةوقدالتوالي،على5ءه.أده»~1اء»
ألذدعاهاالذياألمرشراسة،بكلميمتهاوهرجتشديدة،
الكير،قشعتالتيقواتهامنجزءأالجانبهذاعلتثر

شجاعة~بكلتاوهتالتي8رقمرقةاألفاالقامةكتيبةوباألخص
بها،ميتالتيالخسائرمنبالرغمالجانب،هذاعلىالعدوهجو)
بليغة<<.جروحا~حالذيالكولويلقائدهابينهامن



من5و)(ابطأ،في3(الحملة:هذهفيالخسائرميزانأدكان
العمق.فيكيلومترات3منأكؤالجيوشتتقدملمبينماالجنود،
المجهودمعبالمقارنةعليهاالمحرزالضئيلةالنتائجهذهأثبتتوقد

للعدو،المحصنالخطمتانةاألرواح،فيالمترتبةوالخساثوالمبذول
الدفاع.علىاألكيدوعزمه

ماي،9اليومصباحمنوالنصفالثامنةالساعةأدوعلى
<.01جدمنهجومهماالفرقتانبدأت

.السابق<<اليوممنعناداأكؤالعدومقاومةأدكانت

ددسانخورخوددالجنرالفهموالنصف،الثانيةالساعةأدعلى
لقلةنظراكافمدفعيبإعداديتمأنيمكنالالهجومهذابأن

الذي7ءد«10حشدطرفمنتحقيقهومعوبةجهة،منالوقت
وانكشافهالميدانسعةمنقاسيةشروطتحتيعملأنعليهكان
العملية.بإيقاففأمرثاية،جهةمنالعدولمدفع

إرضاء.أقلالقوىتوازنكانماي،5اليومغروبوعند
الصالحين)(كديةترابقواتناوطثتأنغيراليوم،هذافييقعا

761ضابطأ،(ااجدير:جحافلفيالخسائرالكثيرهنوقوعورغم
الخط<<كسومن5و8يوميبينفيمايتومللمفإنهجنديا،

فرقةمن7«0»اءحشدبدأ1()يوممباحمنالشروقأدوعند
~إعدادبعداخنادتى)(كديةمراكزعلىالهجوم8أذءه0



اذ)،تطو(حركةتامتالوقتنفىوفي.والطيرازللمدفعية
الساعةوعلىالمدفع)،(كديةعلىبهجوم9««ء1«0ء0ء(7ا:اء1و(«
.حوزتا<<فيمعآالهدناذكاذتيقة،0وأربعينوخمىأ

و(د(فابطآ،د(اجدير:جحانلالعمليةهذهكلفتأدوتد
جبهةحرةوتعفقدحاسمةكانتالتيجةأذإالجديأ،

(ابولوتن)دد.

مايمن(0و5و8:الثالثةاأليامهذهمجموعسميأدوقد
فيالمنشورةاألعمالوفياألجانب<احرديينالمراسلينطرفمن

.األولياى)<<رابية(بمعركةالمختصةالمجالت

1و(ا(فابطآ،(9الجهة:هذهكسرمعركةكلفتأدوقد
جديا<<.

.(نابيوذ)دتوةحبتت،الواوتعت>لقد

علالهجومبدأماي<شهومن8إل7ليلةمنأدابتداء
(ركبابة)9ط)ه»9»جلعلىااللةالفرقةباستيالءالقرنيةالجهة
تامتاا،إلى5مناألياموفياالسبانية،بالجيوشاتملتحيث
الحد6«6اء»جبلعلفيهاستولتعامبزحفااللةالفرقة
علالمغربيةالكتيبةاستولتكماو(الكور)د(كرت)بينالفاعل
التابعةالهجومخميلةلحرفمنالهجومهذاإذأاأد)»آ.هجبل



الفصولأحديمل،7ءءأأءأالكولونيلتيادةقتالمغربيةللكتيبة
بالمغرب.الفرنيللجشبالنهبةالمعركةهذهفيوالداعيةالرائعة
منينطرمتر،(55(يلغالزفيبارتفاعهالجبليالمرتفعهذاألذ
المتقدمالحارسويكرذكوو،للذاألعليالواديالجوبجهة

بتعصيهالكريمعبدابنأمروالذيجوبا<ورياغل)(بنيألرامي
قمل~ا(~.وتدمهماعهوالدفاعالتحمين،يكوذماكأقرى
للقائدنائيينالجزوالمشايعين5ء6أهالهالقباذ(كوم)منكل

لتحقيقتاسيأمراعأاألول،للواداألجبيواللفيفالمذبوح،
انقضواعيدة،مقاومةبعدالريفيينألذالمعقل<هذاعلىاالستيالء

جبلاسموإذلجم.جستامضادةهجوماتفيمراتعدة
الفرسيينأذاذفي(دا8ماي(يوممنابتدا>يرذسيبقىدأاأءء»(
بتأثر.

المرتكزاتإلىالأيومفي)7دءه(د:هاألولىالفرقةوصلت
فاسحشودوصلتالغربي،الجانبوفي)9(:()هجبلمنالجنوبية
)8ه)«00(»قلعةإلى128والفرقةالرابعةالفرقةصحبة11يوم

الثانيةالفرقةوتقامت.(مستارة)بالدفيعمران)موالي(وزاوية
مناألولىبالفرقةاتصالهارابطةو(فناسة)،ورياكل)(بيفي

.(تفراوت)ددعندتارةحشود

.هجومها<<بتجديداجدير0حشوقامتماي،(5يومأدوفي



وجوعا:وائتظل

اثين(سوتىعلسرحز~في9ءادهفرساذاستولوقد
.زادخصومأالمقاومةبعضالعدوأظهروقدعياش)،بوبني
جديا.وهدالضباط،من)العملية:كلفتوقدساذ.الفر

_وهويوسز)(سيديمريحعلقواتااستيالدوعد
بي،الزراكلبه_وجدتورياغلبيقبيلةفيمقدسمريح

منالتكندوزالملمينألدىالعبادةوادواتو(الحياطر)،
فيها:البابعلمعلقةبالعربيةبةكالفتةوجدتكماسحبها،

راتنظفيمررا<عاثوااالالميعيينمن(الوجاد
رجوعا).

لقوىالمنهارةالمعنويةالحالةعلىعالمةالجزئية0هذكانت
عبدالكريمابنظللغيروجودمنيعدلمالذينالقبائلرجال
ففوسفيمفهوممنلقواتناماعلىثانيةجهةمنودالةبينهم،
المطلبهذااحترملقدوعاداتهم.معتقداتهماحترامحولبةالمغار

بوضعوذلكالدقة،بكاملونبل،أصالةفيوالمعروضالبسيط،
الضريح«<.بابعنداألهالمنحارس

بهجومتمسحان)(مجموعة9»«دهفرتةقامت،اليومنفىددفي
فخذقمخضعةكيرقمقاومةدوز)9ددا0(منابتداءسعيد)(بنيعلى
الكبارالكريمعبدابنقوادأولبوعرةعمروالقائدوينها6ودد«0:0ء

.لقواتنااستلمواالذين



منتعبان)(بيأفخاذمنوجالبدأالتاريخهذامناءوابتل
فيعياش)بو(بيمنوعلي)يوسفو(آيتتورين)<(بيقبيلة
يستسلمونورياغل)،(بيقبيلة

العسكريةالمراقبات،االستسالمقبولبمساعيقامت
القائدطوفمنورياغل)(بيقبيلةفيفعالةبمساعدةالمختصة
قبيلةوفيالكريم)<عبدابنعم(ابنالخطابيسليمانالشهير
أحدمحندعاللمحمدالنشيط:الشابطرفمنتورين)(بي
مجالفيفاثقةخدماتلناقامواالذينترزينلبيالشجعانالقواد
.السالح<<نزع

ذلكمنابتداتعليهالمحانظبدقية)(رجلالشعار:أدإذ
الوحيدالرطكاذاتبات،للموالعامةللمنتشيةكمبدأالتاريخ
مقابلفيقواتاطرفمننطةالمحامعاالستسالم،لقبولالمفروض
أذبعدالذينالمستلمينوأمالكأشخاهناحترامعلىذلك

محةهامةبأعداديتواندوذأخذواالضمانات،هذهإلىاطمأنوا
الالح،تليمإلىإلفانةباالتواجدوذلكوماشيتهم،عائالتهم
.الحقيقيلالستسالمثابتةفمانةيكوذأمبح

0حشوجانبمنزحفأثروعلى،15(9ماي(ايوموفي
االنالعامالمعكر(تمامنت)ة0ساأمبعنااجدير،
الكريم<<.عبدالبن



:يسرنالىكس

به،أسيراالريسوزكانالذيالمنزلوفي0(تماسنت)«أوفي
المنعمالشريفذلكبهاعاشالتيالقذرةألحجرةتلكيةرؤأمكننا
وقصور(جبالة)لمرتفعاتسيدأمضىفيماكانالذيالرقيق
.00و(تازروت)(أصيلة)

بوعرة<عمروالقائدحذويحذونالقوادكبارأخذلقد00
وجدة)مؤتمرفيالمناوبين(أحدالشديأنحداستسلموهكذا
الحار،بنعاللبتعمانالمكانةوذوأمزيان،محمدبنوحدو
تتمتمتعدإالقالمعزولةالخاليابعضسوىالمقاومةفىيبقو)

.الكريمعبدابنلجيوشقوةوحدهالذيالكاملبالتنظيم
رفىن0آنددقواأ_،الكعد.0>1أ-اكمدالسد.«مة

عيش،رومومخرما<ميمونوادرسروالصديق،.عاشقبعةمثار
ثقلتحملواالذينالمحاربينبأنفسهميقودونأسدات،ومحند
هجومنا.

.تماسنت)~رملحاهفقدأنفعدسر،الكعد.0«1)ما
فياألدبإدى،اختيأفقدريك<المعاقيإدةفي>التخصيةوقبيمته

علالفرنسيينهجوماتوأمام(بيورياغل)،جنو~7دوء،ء_أ
بيتفياسنادة(قصبةفيملجأعنباحثاهر~فقدالناحية<هذه

أخذانهارت،وقدقيادتهيرىإنهالوزاناعيدرسيديالشريف
فيبحعهاالتيالمنقولةالماديةوكتلكاتهحياتهإنقاذفيإالينكرال

.8ه«__ء~كون)



فيشراسةبكلكامرآنفهالكريمعبدابنرأىأدعندما
القائدينالغربيةالمنطقةفيالتمردرثييأموبالريف<اره0عقو
فيالعمق،فيبهجومبالقيامواخريروالحرية)(وزيوبودرةأهد
مظقةمنالقواتبعضتصرفالقيادةجعلبهدفاذتطواتجاه

عند_5د(سنةبهقامالذيالدورالمناورة<بتلكمعيدأاجدير<

الطهر)(كديةعلىهجومه

فيمعدان)_(بنيماي(5بتاريخنعآلالهجومبدأوتد
وغمارة<<.جدلةمنترية(حركة)بواسطة(بودارى،مراكزمنطقة

5000منددألكثرالغارة<<هذهإليقافاألعواحتاجوقد0د
و_ر<<

.للعدو<<جة(8وأسيرأ،><((عن)العمليةأسفوت(وقد

زثيسمحبة(سانخورخولمالجنرالقامماي،22يومأدوفي
الجنرالسليليةلمنطقةالعاموالقاثأ(كوديد)،الجنرالالعلياقيادته
اجديرمنكاملةجولةبأول_قليلةحراسةفي_ه«اده~ه«أالده
منطقتيوتوحيدالمحقق،النصربذلك،مكرسأأوضأ<سليليةإلى

والحسيعة.سليلية

معطوبيأحد9ءد»~هالسيدءسليليةإلجاء<23وبتاريخ
تخصصحيةمهمةفي«»ال)5(الدكتورصحبةالفرنسيينالحرب
للجنرالسلمالفرنسي،العامالمقيموبمساعيالريف،أسرى



ددلتفاديهدنةنيهايطلبالكريمعبدابنمنرسالة(سانخورخو«
العامالمقيمإلىأخرىوسالة5.دء««السيدحدوتد.<0الدمإرآتة

.مهمته<<لتنفيذطائرةتصونهرهنوفعتكما،الفرني

التالغورتامتالفرنسيةالجبهةذل،علىددوأثاد
الريفعلىالحصارلتضييقعامبهجوموتارة،فاسلمجموعتي
وال)زر(بنينعوناسمجموعةمنالالثالفرتىتقامتاألوسط.

الالث<نرتهانإذتارة،مجموعةأماتذكر.مقاومةمالقيةغير
جبلعلىالمغربيةالكتيبةبواسطةماي15يومتتوليأذاستطاعت
(ركدي)دجبلعلىاألولىالكتيبةبواسة((ويوم(بوزيب)،

وبوامعلة)6أءأ(أدااكوعلىأيضأاألولالكتيبةبواسطة((ويوم
بالقواتهاكمتصلةالحمام)،(جلقمةعلىااللةالكتيبة
أدالموحلةتققتومكذاءد«»ء«_هالجزالقيادةقتاالسبانية
.الحمام)(جبلمرتفععلىباالستيالدالعملياتهذهمناالنية<<

(ترجيست)،علىالعرميالهجوم:االلة<<أدالمرحلةأما
طريقهافيقدلمالتيالمغربيةللكتيبةبالنهبةسهآلأمرآتبدوفإنها
.عاشق<<أي

الكر~عدامنا~فا~م

وتما>حتواونهايتهمطروحأ<الكريمعبدابنمصيرددأمبح
الكريم<<.عباأدنهايةكتابهفي9ءد~ءأ-15.6)ويووي0~دة



األخيرةاآلونةفيوترددهوشكوكهالستسالمه<المؤثرةاللحظات
حضرالذيالوزانيميدوسيديالشريففبمساعينفوذه،النهيار
سوفرانالقبطانفرنسيان:ضابطانبعث(توجيست)دإل

(سنادة)،لقصبةءء«»اء«_مونعالنالبحريةمنومالزم،5ءءد))»
وجالمهارةوبضلقصير،ترددوبعدالتسليم.حوللالتفاق
ماي،27وبتاويخاألمر.فيالكريمعبابنبتالضابطين<هذين
سلمواالسبانيينالفرنسييناألسوىبتسليمأواهوهأعطىأنوبعد
بعلعلى(تيزمورن)فيالمغربيةالكتيبة1قا1ذ»طللجنرالنفسه

الجيشمنفصيلة~وقد(ترجيست).منكيلومترات
فيه««»أالالعقيدوثامةتحتالسينيغاليينمنوكتيبةالفرنسي،
الزعيم،عماألولوامحمد<السالم<عبدالسيدين:(كمون)
أزرقان،محمدالسادة:وكذلكوزوجاتهما<وأبناء~أخا»<والثاني

هلتوقدالكريم.عبدالبنالمنكسرينالوزراءوحدوومحمادي،
انفرووعندمابغل.20الظهرعلىالكريمعبدابنممتلكات
بسخادأهدياالطريق،أثناءاالسبانيةبالرياالتمحمالنصندوقان

الثاثو.أسرةطوفمنللسينيغاليين

االسبانيينالجنودمن(62بترجيست:سلم،26يوموفي
.>0الفونسيالجيشمنوأسرىا~نيين،بعضمحاألسرى

ءالوقتمنباإلستفادةمقتنعأرخو~(سا~هالجنرالأصبح0د
.العمليات<»متابعةعلىفعزم



ا(شأ~احهأمعاركاحر
تاسيةمعركةفيمقاومةال»ءا«»دهءد«دد»~هفرتةلقيةأدلقد

رئاسةقتالثرارمنخليةأرادتحيث(تيزار)أحدبموتى
مندادةوابنخويا،ميموزوادريىالصديق،علوشىالقواد:
(غيى)بينالفاعلالحدلمرتفعاتالطيعيالمترامىوراء

محاربيلشجاعةماآلتعطرأذالخليةهذهأرادتو(اسيوكين)
.أخيوة،ياشةمحاولةفيفقامتتتلم،أذتبلورياغل)(بي
للحيمةميينالظاالجدومجموعةسليلية)(حركةعلىعيفبهجوم
رتمالقا.مةكتائببمساندةتملواالذين5دء«ذا««ء5ء9ا1ءء««ه
المحاولةهز«كانتتاسية.جدمعركةكامل،يومعليلةا8و)ا
7«اهنوتتاتقامت(5يومفيإذ.الريفيةبالجهةمعركةآخرهي

نوتةجيعالحتالكال»ءا«ءدهءد«ءء»~هفرقةبمساندةو«ااه_
مقاومةبعداستلمتالتيورياغلبنيتبيلةمناألعبدبني

فخذقاستالم8اهودءهأ)د«~1اوه9ءادهنوتةتلقتكماخفيفة،
يطفت)(بنيوتباثل(بقوية)تبيلةمن6أأأ5ء1(تيجديت)

وادريىعلوش،:القاثداذأيضأاستسلموقد.بونواح)و(بي
بأيامذلكبعد(تيزار)أحدسوتىمعركةتادااذاللذخويا،ميموز
الريف.لمحاربيالعكريالشرفأرفواأذبعدقليلة

:الوؤانوأبحيةا~م

الوزانأهيدرسيديالشريفقدمماي،31ددوبتاريخ
وذلكللمراقباتالعاموالمفتشالعامالمقيمأمامللمخزنطاعته



ومواليخالد،موالييرانته:كاذوتدبادس)،(حجرةعد
باثه.أقراحدواالنيسرنالرالشرفابناألولممطنى،

:ا~ومأاوامتمر

بقيمايتنا،منطقةواحتاللالكاملة<التهدئةإلىللوصول0د
.المقاومة<<تستمرحيثوجبالةمخمارةمشاكلمواجهةعلينا

ا~بروصاحلالحسبماخليج



















إلعسرالممالؤصلا

طوالمعهجاهدواومنالكريمعبدابنمحمداألميرإن
ومتحالفتين،تارة،منفردين،فرنساضدثماسبانياضدسنوات
إلقاءإلاضطرواحينالقتالإرادةتعوزهملمأخرى،تارة

الشريفدارإلىالتجأوقتماالخطابياألميرأنرأينافقدالسالح،
تجلتوكذلكالحرب،لمواصلةيستعدأنأرادسيديحيدوا~زاني

ألفرنسيةالعسكريةالبعثةمعحديثهفيحربيكقائلوصالبتهإرادته
حيدرسيديمنطلبفقدالسالح،يعوزهلمأنهكمابتاركيست،

وايضاحارجاله،معالجهادلمواصلةأرادحيثإللنقلهبغآل350
فيالصادروالريفواسبانيا،فرنسا،كتابفيماوردننقللهذا
شؤونفيالخبيراإلنكليزيالصحفي،0ريس«لوالتيوها00(927

الخطابياألميرأنمنخاصة،الريفثورةوشؤونعامة،المغرب
ألف40منوأكشومدفعأ،_35استسالمهعنديملككانقد

القنابلمنكبيرةوكمياتأوتوماتيكية<رشاشة240وبندقية،
فىوالفرنسييناالسبانيينمنالمجاهدونغنمهاكلهاوالذخاثر
القتال.ساحات

لكريمعبااابناألميريعوزلمكله<هذاإلوباإلضافة



نحوهيندفعونبعضهمكانكيفوأينافمدااشدا،،المحاربون
علىيرتمونكانوابلوثابه،ركابه<متبلينماركتيغادروهو

وانقيادا،وتعلقاواكبارا،وتقدراووفاء،إخالصاطرمقهفياألرض
وأقوىمثال،خيرللفرنسيين<وكذلكللحاضرين،هذاأعطىوقد

الساعاتوأعسرالظروف<أحرجفيالمجاهدونمهرايقدبرهان
األسير.لماثأهم

عنخارجشيآهوالثورةإنهاءفىتببماأنهيالحقيقة
األعداءتنوقغيريكنولمومجاهدمن،قا«ةأصحابها،إرادة
طوعاالقوممنمعهموتعاونواالهمومنوالفرنسييناالسبدن_
تعدكانتوقدفرنسا،عبأتفقدوالعدة،العددفي_كوهاأو

كلاألول،العالميةالحرببعدأوروبافيعسكريةدولةأقوىوقتبذ
فيليسالمادية،وامكانياتهاالقتالية،وطاقاتهاالعسكرية،مواتها
والسنغال،وتونس،الجزائر،فيختربلفقط،والمغربفونسا
أناستطاعتولهذاوآما،افريقيافياالستعماريةممتلكاتهاومجيع
وبحيترامابقادةمحاربألف325عنيقلالماالمغربفىتجيش
تلكفكانتنفسه،بيتانينالالماريوأسهمجنراال87و60بين

المساعدةالقواتمناآلالفبعشراتمعززةفيلقا32تمثلالقوات
باسمعسكرياالمعبثةالمغربيةالقبائلوجالمنألف40()والمغربية
العدوةالنظاميةالجيوشجانبإلللقتالالواء)(بكونحركات
نحوالمسلحينالمجاهدينعددكانبينمامحارب،مليونفاقتالي

أنواعمجيععلىتتوفرالعدوقواتوكانتفقط،ألفاعشرين
فيالحربيةالمصانعوكانتبذاخاثرها،والخفيفةالثقيلةاألسلحة
إليهتحتاجمابكلباستمرارتمدهاوراءهامنخاصةواسبانيافرنسا



فييغتنمونهبمايتلحونالمجاهدونكانحينو~د»فيسالحمن
لقلةالخارجمنالتسلحإمكانهمفييكونأندونالقتالساحات
الحربيناألسطولينمنالشواطىءعلىالمضروبوللحصارالمال،

.والغرنسياالسباني

أناستطاعتالجرارةاألعداءجيوشأنهذاإلىيضاف

المنطقةرقعةفضيقتوجباآل<سهوآلالقبائلمنكثيرأراضيتحتل
المحاربةالقواتأكثريةمنالثورةوحرمتحد،أقصىإلالمحررة
حصينةمواقعمنالمغلوبةالقبائلأوضمافيمحوالمناصرة
الجهادحركةلمواصلةعنهانمىالماديةوإمكانيات

منكثيرةقوات>~:نلىاألىاءتوزكلهذلكمنوأكثر
فيواالسبانيةالقرنيةالعدوةالقيادةمركزتهالذيالحربيالطيران
ووزان،وتارة،كناس،القتالواجهادتدنالمدنوأقربأهم

لبلفرنسيين.بالنسبة

الخطابييمالكيعبدابنمحمداآلصه



وتونس<والجزاثر،فرنسا،منالمجمعللطيرانكانوقد
فيوحاسمفعالدورالقاراتفيالفرنسيةاالستعماريةوالممتلكات

بكلوا~ادهالها،العملياتوتمهيدالبرية،الجيوشأزرشر
الجرحىونقلاألماميةالمراكزإلونقلهاالحربوضرورياتوساثل
المجاهدينتحركاتواستطالع~المدن،فيالصحيةالمراكزإل

فيواإلرهابالرعبوبثمتناهية<بوحشيةوضربهاومواقعهم<
إلوالجاءهاومواشيها،وأسواقها،مداشوهابقصف.لقبائل
عاهذاغيرإلىعليها<قطةالمتماالقنابلتحتوالفرار.لتشتت
الطيراندورعلىعامةنظرةوإلعطاءالطيران،مهامفييدخل
كتابمنالمستمدةالمعلوماتبعضهنانبثخاصةالفونسي
(925خاللالجويةالعملياتعنددأوملنكوددالطيارالجنرال

(926و

شقونقلهالحربياطرازتميععنقدثأذنبعد
سردبالواجهةلهالمعدةالمراتعإلىالمدذمنوالجويةالبريةالوسائل
وهىأهلة،

ورغةفيادربالدرالطائراتأسرابتجمعت1925مايو2(في
جويأ،قصغآ)170(وسبعينبمائةوقامتوتارة،فاس،منآتية

األمنا~معشيةالرابعةوفيللجرحى<نقلة)30(وبثالشين
وتارة.بغاسلقواعدهفعادللطيران<بالنسبة

قصفا)63(وستينبثالثةاألصوابنفسقامتمايو22وفي
منالجرحىإفراغأيالصحيةالمهماتمنكثيروبعددجويا



إلىالظهربعدوعادتالمستشفيات،توجدحيثإلالميدان
والسالمة.األمنحيثالحضريةقواعدها

قصفا،)50(حسيناألسرابنفستولتمايو23وفي
للعالج.الجرحىنقلوهيالصحية<المهماتمنكثيرأوأنجزت

(()5(عشروخسةبمةنفسهااألسرابقامتمايو25وفي

كالعادة.كثيرةمحةوبمهماتتصفأ،

اللوحةهذهد«إنبقوله:هذاعلىالطيارالجنرالويعلق
ينجزهأناستطاعاأليالتناوريالنشاطلبيانتكفي(طابلو»
الحربي»«.الطيران

ءبفاسوأكثرهاالحربيالطيرانتجمعاتأدإنقاله:وعا
الحربية<للعملياتوالتغطيةالحمايةقواتأولالراتعفيكانت
ىةمنفاسنحوالريفيينمتقلتوقفلماالطيراناخلفلوال
ينةملأنقذالذيهوالطيراند«إنقال:ليوعليإنحقجهات
فاس<<.

المناطقعلىالمتواليةغاراته:أثناءالطيران<يكباهكادولما
عضوانتقدوالمزروعات،والمواشي،األرواح،فيخسائرمنالمانية
تلكالماخيفيالطيرانرجالمننفسههوكانفرنسيةبرلمانيةلجنة

طالبا،6525يوليوزفيللمغرب<زيارتهأثناءوذلكالتدخالت<
الكفوكذلكالبرية،القواتبعملياتأمكنمااكتفاءمنهاالتقليل
الريفية،األرضقلبفيالمباشرالجويالتدخلعنيمكنماأكثر



قالوالخراب<الدمارونشربرياء<األدماءلسفكوكمثال
350ليتخلفجوياقصفا(5~منبدالأدكان:(أومانكو~الجنرال
مايو21يوم(دوشامبران)الجنرالجيشلصالحالمعاركأثناءضحية
عينمواليفياستطاعجوياقصفأ()2(عشراثنولكن،1925

سوقفيفقطواحدةدقيقةفييخلفأن_925يونيو2(يومالجنان<
.ضحية!<<)800(ثمانمثةوالزرببي

إلباإلضافةالطيرانلقنبلةهدفااألسواقكانتوهكذا
يلغونهاأوالغاباتداخلأسواقهمينقلونالسكانفكانشو،المدا
بالمرة.

بلغالجشأذدىلماذ،البرأمامبيتاذيشالالمارقدثوقد
استعملتحربية،طائرةو(((باطايوذ)نليقد(«ا:»»خالل
القبائل.مناطاذ1(.(5(

الطيران،قواتتضخمة(926خاللأو1925أواخووفي
وهكذاالمجاهدين،مؤخواتعلىبكثرةاإلغارةمنفتمكنت
وذلكالخ،واجديروتاركيسة،وتبرانت،شغشاون<قصفت
اإلرهاب،وتشيعالديار،بينالخرابوتزرعبالسكان،لتبطش
منوالمللالسأموبثالخطر،منفرارأاألماكنهجرعلىوتبعث
الشمال،فيوالحواضرالقبائلسكانبينللسلموالميلالحرب،
بأيامالكريمعبدابناستسالمقبلأنهددارمانكوددالجنرالوذكو



التيالضحاياكثرةحولبتقاريرالعامالمقيمإلددبييربارانددتقدم
المقيمفأبدىواألطفال،والنمماء،الشيويخ،فيالطيران.حدثها
اإلغارةعملياتيوقفأنفيرغبتهاألعلىالقااللجنرالالعام

وشكعلىكانتالحربولكنالمؤخرات،فوقالجويوالقصف
أناستطاعقد(926و(925عملياتخاللالطيرانوكاناالنتهاء،
ومؤخراتهمالمجا~ينمواقعقصففيالقياسيالرقميضرب
والوالياتبلجيكامنأسرابابأنهناونذكروتخريبا،تقتيالنفسها
األولألنالفرنسية،الحربفيللساهيةإذاكتطوعتالمتحدة
الجميلتردأنأرادتوالثانيةعسكريا،حليفةدولةمنكا~
ضداألمريكيةالثورةلقواتالفا~الجنيرالأسدا»كانالذي
كولونيلبقيادةاألمريكيونالطيارونكانوقدقديمأ،انكلترا
حقمفتوحةكمدينةشفشاونفيفعلواوالمدأشركماالقرىيقصفون

شملالذيالهمجيالعملبهذانددتاالنكليزيةالصحافةإن
الصحفيأنذروقدالريف،فيبالنيا،خاصةأسواقاحق

كتاباتهفياللندنية،ددالتايمزد«مراسلد0هاريسدوالتير00اإلنكليزي،
الطيارينإبالغإلاضطرتالتياالمريكيةالخارجيةوزارة

معحربفيليستالمتحدةالوالياتأنالمتطوعيناالمريكيين
العامالرأيمنوملعونينمويخينبالدهمإلفرجعواالريف،
0«>كارفان<بعنوانكون<<د«كارلطونكتابوفيأجع.اإلنسان

أثناءالفرنسيينيقاتلأنتمكنهكانالكريمعبدابن««ان(ه»ه»د«~)
وقالوالدبابات<«،الطيرانخصومهيستعمللملولهانهايةالفترة

كتابهفيهاريس<<ددوالتيراإلنكليزيةسمسدد«دالتامواسلكذلك
فيمثيللهايكنلمحرباكانتلقدوالريف<<.واسبانيا،أدفرنسا



االستعماري.التاريخ

بهزيمةالتعجيلفيالطيراندورأكثرركنلولكي
يحرميالريفضدحربهفيكانليوعليأننشيرالكريمبابن
عمألوالتضحياتالخسائروبأقلمايمكنبأسرعاالنتصارعل

هزمإلتهدفالتيالبناءةاالستعمارية«أبالحربعنهالمعبربمذهب
أمكنماوالتدميرالتخريبتالفيمعالمحاربةالمجاهدينقوات
صاعدةفيعاوددورللطيرانكانولهذاوالسكان<للبالدبالنبة
وجرىواإلغارات،الخدماتحيثمنالمحاربةالفرنسيةالقوات
الجيوشقيادةفيليوعليبيتانيشالالمرخلفلماهذابخالفاألمر

كانفقداالسبانية<القواتمعبتعاونالريففيالمحاربةالفرنسية
باريس،فيالعسكريةالعلياوبالقيادةالحربيةبوزارةمؤيدأبيتان
فكانتالريف،ضدالحربتوجيهفياألمرصاحبةكلتا~وكانت

القياديةضداألوساطعنتصدرالمجالهذافيالحاسمةالقرارات
المغربفيأركانهوهيبةبيتانبواسطةوتنفذباريس.فيالعسكرية
للدفاعاألعلىللمجلسالفاصلةالعلياالكلمةكانتوبعبارة،
ما~بعدبالمغربالفرنسيةالحربمصيرسيروتقويرفيالوعلي
رجلأيالمنشودةضالتهفيهوجدالذيببيتانوعوضهليوعليمن
تذر.والتبقىالالتيوالحربالقوة

ميرييللجنرال(،925يونيو(6بتاريختقريروفي
عنالتعبيرنجدالحربيالمجلسزمامبيدهكانالذي)5وأ«»ء(»ه
باالنتصاراتاالهتماموهيليولحي«عهدعلىالحربخطةنقد

التيالقبائلعلىولكنأنفسهم،الريفيينعلىالالجزئيةالمحلية



لشنالجبالفي«ديذوبونددالريفيونيتركبينمالحركتهمضمرها
صاحباقترحهذاوبعكسلها<نهايةالالتيالعصاباتحرب
هجوميةبحركةالقيامفيتتلخصجديدةاستراتيجيةخطةالتقرير
_الثورةقاعدة_اجديراتجاهفيواالسبانيةالفرنسيةالمنطقتينمن

أنويجبوبحوأ،وجوأ،برآ،الحربيةالوسائلأ~ثوباستعمال
وتوفيرواألسلحة،القواتبكلوساحقاجاوفآالهجوميكون
سالحأقوىباستعمالالعمليات~برالمشاةلقواتأمكنما

الرشاشةوا~افحبابات،واللا~مو،الطيرانوهوموجود،عصوي
الخ.الوشاشات<وفرقالمحمولة<

(925غشت(2بتاريخماستللقبطانآخرتقويروفي
~فيالحربأساليبهنقد_الجيشأوكانهيشةفيعضواوكان_

آفاقلالجيشكانبحيثالمتحركةالفرقعلىواعتمادها،ليوعلي
الماديةللحالةعامبوجهالتقريروتعرض،والنظاملالستقرار
إعادةباقتراحالتقريروانتهىالمغرب،فياالحتالللجيوشوالمعنوية
وذلكالحرب~انفيالفرنسيةالعكريةالتجر~ةأجهزةتنظيم
(ديفيزيون)،وفيالق(بريكاد)،وفوق(ويجيمان)،ألويةأساسعلى
با~ب،حربهفيالفرنسيالجيشلنظاممضادينالتقريرانوكان0

دعيولهذا.شاكلتهعلىومن9أداءه(بيتان)نظرلوجهةومؤ~ين
قبلبالنصربإنهاشهاإليهوعهدالريف،ضدالحربلقيادةبيتان
الحربفياألقصى<<«أالحدقرارالمتخذالقرارفكانالشتاء،فصل
منأومنهتفهمألنهاالخصممحمفاوضةأوبرةنحاكلإبعادمح
واخرآ،أوآلفالحرباا،وتساهل،~اا~~وتنازلضعف،اكعالمةغيره



والمتطرفةالمتصلبةالعقليةوبهذهالنصر،حقالحربغيرشيآوال
فيوتصرفوااألهور،مقاليدعلىوالمغربفرنسافيأصحابهاسيطر
كمكلفبيتانوبظهوروقتاآل،وإعدادا،تخطيطأ،الحربعمليات
تحققحربيكقائدهذابعدتمالمحارب،الجيشتفتيشبمهمةأوآل

تداخلبينهمايبقىالحقوالعسكريةالمدنيةالسلطتينبينالفصل
العام،المقيميدفيكلهاالسلطجعانتهىهذاعلىوبناءوتنافس«
وقتشذ.وتضاعفتتعززتالتيسلطهمبجميعالعسكريونواستأثر

الريف،ضداسبانيامعالحوبيبالتعاونمؤمنابيتانوكان
28فيريفيرابريموديالديكتاتورمعتحادثحيثلمدريدتوجهولهذا
علىالمقترحالحربيتخطيطهوارتكز،6525غشت2(ويوليوز
ها:أساسين

بياذالبياذبعدبماليىتعتبرالريفيةالمذلةترية_(
مرتبطغيرعليبعملقيامالولهذااسبانية<فرنيةشكلة
سبان.االبالبرنامج

شامل.عامهدفدوزجزيعملعلإتدامال_(

إحدا~مرحلتينذاغططآبيتاناقترحهذاإلواستنادأ
مسألةفيوالشعاباألردية(أعالالريفعتباتد«0دإلالوصول
جوففيوالتوغلالتسربيكونهناومنوالنكوو)،وكوت،
بقيادةللحربالمتزعمةالقبليةورياغلبيباحتاللالريف
يوليوز(افيالدولتينبينالحربياالتفاقوتمعبدالكريم،ابن
بخطةالمتأثرينالعسكريينبعقليةامطامالتطبيقولكن،15.(



ألنهمءاالسبانيالفرنيللتعاونامتثالهموعدمالحربية،ليوعلي
صالحفيكأنعاأكثراالسبدنصالحفييعتبرونهكانواشكبال

الحربيةوفنونهموطاقاتهم،قواتهم،كلعبثواالزيئالفرنسيين
منه.اإلفالتعنو~هاعجزتالذيالمأزومناسبانياإلنقاذ

فيالفرنسيةالقياداتيجدلمللمغرببيتانوصلآوهكذا
معوكذلكاالصطداموكان~ه<طوعالشماليةوالواجهةفاس
العسكرية،فاس<<ددبكتلةبالتأثراتهمهالذيمتيخالعامالمقيم

يقنعوأنله،المخالفينالجنراالتبعضيبعدأنبيتانوامتطاع
نهائية،بصفة«قررالذينحططهبصالحية1925أسمبرفيالحكومة
نشبولكنالربيح،فصلفيلتنفيذهاالستعداداتوأخذت
علىاألولعزمحولمتيخوبينبيتانبينآ926ينايرفيالخالف
متجهمشتركبعملللقياماالسبانيينمحومكتوبدقيقاتفاقإبرام
وكانالخالف،فيالحكومةرئيسوتحكمالمستهدف،المركزنحو
الحالةألنالنطاقواسعةعملياتإلاللجوءبعدميقولمتيخ
بيتانتغلبولكن)،1926يناير29بتاريخمتيخ(تقريرتتطلبهاال

السلطان،نحووالتعهداتاسبانيا،معاالتفاقباسماألمرآخر
االنسحابتقررحقالمشاكلفيمتورطةوحدهااسبانياتركومحدم
الوجودتهددهيجانمنطقةالحالةهذهفييصبحالذيالشمالمن

فيبانلوإلبيتانتقريروفيافريقيا،وشما-المغربفيالفرنسي
احتاللهيواحدة،وسيلةغيرتوجدددالبيتان:قالشتنبرآخر
علىإلكراههوذلكقائدهاالكريمعبدابنيعدالتيالقبيلة

إلالترمليجبواحدة،وبكلمةاالختفاء<علىأواالستسالم



ولهذاالسالح<يلقلمستيغولكن.0الكريم«عباابندونالسلم
0بإيغاالكريمعبابابناالتصالبمحاولةبيتانمعتسابقفيخل0
فيستيغونجحموجان،والجنرالوريرتبتاالمدنالمراقببرييليكا
باريس،قياذةمنالمقورالحلاعتوضوبانعقا«هوجدة<مؤتمرعقد
هدفوكان(،925يونيوفيعليهالمتفقالماحقالساحقالهجوموهو

باستسالماألوليفوزمنهوالطرفينبينوالتسابقالخالف
الحربوأنصارلبيتانالغلبةكانتاألمرنهايةوفيالكريم<عبدابن

وجدة.مؤتمرفشلبعدوذلكالحديثة.وساثلهابكلالعصرية

بشكلالطيرانبتدخلالخريفهجومبدأ_925شتنبروفي
فيالتقليديةاالستعماريةالحربفيمعهودغيروواسعقوي
الرعببثإلتهدفالقصفمنكثيفةسلسلةفكانتءالمغرب

شتنبر5فيشفشاونالطيرانوهكذا~قصفالسكان،فيواإلرهاب
السكانفيوالنزعالرعبهذافأحدثمنه،6فيواجديرأ،925

ثمنبأبخسمواشيهمبيعإلالسكاناضطرحقعظيم،بشكل
نادرةبوحشيةيومياالطيرانقصفوموالالدمار،منعليهاخوفا
ومدريد،باريسفيالمخططةاإلبادةحربفيوالقرىللمدن
أقنعمستعملةنطاقأوسععلىوالنسلالحرثهلكإلوالهادفة
اإلبادةحربتشملولمالعصر،فيوالتدميرالتخريبوساثل
الشيوخ،منالمدنيينحقبلفقط،المحاربيناالسبانيةالفرنسية
المساكنأنوبماوالخيرات،المواردوكذلكواألطفال،والنساء،
األسواق،علىالحربيالطيرانقصفتركزفقدمبعثرةكانت

وهكذاسابقا.إليهأشرناكمافكانت<التجمعات،وكلوالموامم،



أدعياءإالعليهايتدوالالتيالوحثيةصورأفظحالحرباتخذت
باسمالمغربعلىالمعتديناألوروبيينمنوالمدنيةاإلنسانية

أبدآ،تنساهالأنالمغربيةاألجيالعلىيجبماوهذااالستعمار،
علىالنفوسفيحيآذكرهيبقىحقبةالمغارالمؤرخونيسجلهوأن

.األزمانتعاقب

االستعمارطوقالجويالقصفوحشيةإلضافةوباط
للتجويعاقتصاديبحصارعبدالكريمأبنبقيادةالثائرةالمنطقة
ومنعأاألمالك،علىاستيالةصارمةبتدابيرهأاوتعززوالخنق،
الجهاد،لمنطقةبالنيةالغأاثيةوالموادالمواشيونهبللتعامل،
والمثال،لالنتقامواإلعداموالترحيل،والنفيالرهائن،وأخذ
وباختصارواالفطهاأ<والقهو،الضغط،أنواعجيعوعاوسة
الثوريةبالحرب0«عنهمايعبروأساليبوساثلكلاستعمال
إلبةبالمغارالدمعجريمةا.رتكابعنكذلكتتورعولمالمضادة<<،
المعتديالمستعمرهوالذيالمشتركعدوهملصالحبينهمالتقاتل
والمحتل.

فيالمستعملالحربيالطيرانمجموعأنإلاإلشارةوتجدر
فاتحفيالبرلمانمنبرفوومنبهذاصرحكماسربآ44بلحالريف
أ~ينازعأندون6926يونيو

أشرنا_كماالعدوطيرانمشاركةلوالأنهءوالخالصة
القبلية»دالحركات»»من)40(الاآلالفعثاتإشراكولوال_إليها

أنالمتحالفونالمستعمروناستطاعلمااألعداءعملياتفيالمغربية



مدةقبل،منبرهتطالماالتيالتحريرية~الورةعليتغلبوا
غلبتقليلةفةمنكم9:الكريمةاآليةحققتأنهاعلسوات،

مزالتاريخسجلوهكذا<9الصابرينمعواثهش1بإذذكثيرةفة
المعركةخواذعلنمطرمااألبد.لىء1ألعد1وكوارثهزائم
بأكدليلمكللةالخلودعالم.لورجالهاهيدخلتلورق.ألخيرة
واإلكبار.واإلعجابوالفخار،الصر



موعشرلثااأومملا

>تتىويوتي
إلالحراسةتحتليآلتوجهودبتارةالخطابيآلمجحالتأملما
فاس،إلبهمأتيلماذانسأل:وهنا(،926يونيوفاتحفيفاس
بقاشهمعلىخشيهلالمنفى؟إليتوجهواحقبتارةيتركواولم
والمجا~ين<الفرنسيينبينالمعاركأعنفشهدتالتيبتارة
اليالسامةالغازاتباستعمالإالكهاافتكاالفرنسيونيستطعولم

إلالخطابيآلبنقلأريدهلأوالمجا~ين؟خنا«وعلىملطوها
نحوبينهمبإقامتهمليزدادواسكانهاضدسياسيةمكيدةتدبيرفاس
فيأملهمكانالذيالرجلواستسالمانهزاممنتأكداأشهرثالثة
االستيالءوحاولكثيرون،أنصارفيهالهكانوالذؤالبالد<تحرير
األميروصلولمااالستعمار؟سيطرةمنليفكهاعليها
هياارححيفيبدارأنزلوالفاسمعهومنالكريمعبدابن

فيهاوأقامواالمشددة<الحراسةعليهاوضربتويسيين«اإلدمحرست
غيربهميتصلوالبأحد،يتصلونفالالتامة،بالسريةمحاطين
بهمالمكلفينالفرنسيينالسلطةرجال

الكريمعبدبنمحمداألميرنقل(926غشت27وفي
بالقطارطحقةخاصةمركبةفينفرأ24عددهاالبالغوحاشيته



ونصفالثامنةالساعةفيوصلحيثالبيضاءالدارإلالمتوجه
وربع<التاسعةفيالبحريةللمحطةالخاصةالمركبةودخلتمساء،
ظهربعدالرابعةفيأبحرتالتي(عبدة)الباخرةفيالمنفيونوركب
القبطانالريفيينالمسافرينورافقمرسيليا،إلمتجهةالتالاليوم

(االستعالمات)السياسيةالشؤونإدارةمن><سان<<الترجان
األميرأعالهافيوقفالميناءمنتقلعالباخرةكانتووقتمابفاس،
أرضإلالتحيةليؤديرأسهإليدهورفعالكويمعبدبنمحمد

عليهعزيزوبكلبنفسهمضحيأجاهدالذيشعبهوليودعالوطن،
الجهادفيلألجيالمثلأعلىوتحريرها،وضاربآخالصهماسبيلفي

والبطولة.

جزيرةإلالمنفيينبيير<<أدأميرالالباخرةنقلتمرسيلياومن
مدغسكار.منالقريبةالريفيون

فدالجهادحركةتفاتتوالكريمعبدابناألميرنفيبعد
وأسعلىالمقاومةفياستمروااألميرقادةمنعددأنإذاإلسباذ،
العدو،لقواتبالنهبةتلتهاعنبالرغمومستميتةشجاعةتوات
حركةوكانتالبطولية<وروحهاوثباتها،إيمانهاعلىاعتمدتوتد

الكفاحإرادةجمتولكنهاياشة،حربأالمرحلةهز«فيالجهاد
وقامالوطن،أرضمنشبركلعنااقاعوعزيمةالمعوية،وقوة

ا~ار~حققوابةالمغارأذعلالمجالهذافيالبرهاذتلوالبوهاذ
واعجابأ،امتراناالرؤوسواطأطأالذيناألعدا>فدمعاركهمفي
كماالعدو،قوةقديفىاألرضطيعةالمجاهدينساعدتوقد



منذالقتاليةوتجربتهماألعداء،بحربالطويلةخبرتهمساعدتهم
وان.والعلاالحتاللبدء

بنأحدالبطلاالستشهادحقالمقاومةواصلقاثاوأكبر
منقوةفجمع0يتمأنأبىيرو،بأخرالملقباحزمريمحمد

خاضحيثمخمارةبجبالواعتصمدجبالهدد،0ناحيةفيينالجاهل
حربوكانت<1926نوفمبرإلىمايومنأشهر،أيستةمدةالمعارك
فحملاألعداء،معاشتباكأثناءالشرفساحةفيوقتلءعصابات
منمقربةعلىأفنوهاحيثمحروص،بيجبالإلجثتهأنصار»
هشيش.بنالسالمعبدمواليضريح

األميربعد_المعاركمعهخاضواالذينالقوادأشهرومن
محمدوالحاجالسالمعبدالحاجاألخوانالكريم_عباابن

سبيلفيللجهادمتعدةالقبائلبعضكانتوقدالتمسماز،
الكريم<عبدابننفيعضدهافييفتوأالبالدهاستقالل

إلىحاجةفيكانتوانماالمادي،تفوقهموالاألعداء،تحالفوال
الصناديدالرجالأولئكفيوجدتهموقداألحداث،متوىفي،قادة

الكثيرين.وأمثالهم

مواصلةعنا~يثإسبانعسكريلمؤلفهناوسنتوك
الكريم.عبلابنمحمداألميرذهاببعدالتحويرحوب







الوهيالجهادموامآل
يفواالوجاالمخمارةفي1ألء(صيفعمليات
ين)المهاجركةاحر

وهيتحتل،اترجيستجنوبالريفقبائلبعضددبقيت
نحومقررأكانالذيالتقدمواناير).السرصنهاجة(تحالفقبائل
بها.الموقفتوطيددونقريبمتقبلفيتحقيقهيمكنالالغرب

~يرو:1و~متاستمرار

القائارئاسةتحتقاتمانشيطأ،التمرداستمر(جباله)وفي
البكارأحدمواليالمتعصباالييوالرثيساخريوو<العنيد:
الذيالكريمعبدابنحربيةوزيربو«وةأحدالجبار:والقاثأ
علىيشجعهاوبقيالريف،واستسالمهزيمةالقبائلعنأخفى

المقاومة.

اللسلةمنعظيمةجبالحديةفيالثرارهؤالءوبقاء
منمكنهمالريف،كمحاربيأشداءمحاربونوهمبجباله،الوسطى
المرتفعاتهز»علىالهجوموإلعداداألمد.طويلةبمقاومة.لقيام
عند~ركحدأميضعكانالذيالهجومذلكالمهيبة،الصلبة
شيء<كلقبليتقينالعليا،القيادةخططحسب15(7ربيع

هز»منباالقترابلناتسمحالتيالقواعدوتنظيماحتالل
.لموتفعاتدد.



إلىاإلسبايةللجيوشالعامالقائدالجزالوجههارسالة(في
):(ه«6يونيو(5بتاريخحكومتهرثيى

هز«فييكوذفهو(جباله)االلةالمعلقةفيالرفعأدأما
تكوزكانت(جاله)منهقةإذبة،مضطسياسيةحالةاللعظات

الذيالكبيرالفوزأذإالالريف،مثكلةعنمختلفمثكلةأاتما
المتمردةطقالماجعفيالكريمعبدابنعليهعرزأذاستطاع
األخيرلهذاالتبعيةمنحالة(جباله)نواحيفيخلقبالمغرب
أحدثتوتدعه.يوبوذكانواريفيينورؤساءمراقبينبواسطة
علىتمردحركةأول،كمطهر(جباله)فيالكريمعبدابنهزيمة
الوهياةالقيادةوباختفاءتتهلم،أودهمبطإماالريفيين،فغط
ولكنالكريم<عبدابنباسمبودرةوأحديرو،اخريزاولهاالتي

حركةإلىللوهولكافيةتكنلموحدها<السياسيةالمساعي
واسعة.استسالم

نوابسلطةعنعمومأالقبائلاستقلتلقد
باستقاللهااالحتفاظنحوميلفيهاظهرولكنالكريم،عبدابن

والحراسةالهامةالحشرأاختفتلقدوؤسأثها.قيادةقتوثورتها
االستسالم<علىالحصولأجلمنولكنجبهتا.قاهالمظمة،
لكلالياسيةللحالةعرفتوتد.عكريبضغطالقيامكب
يونيه<•7بتاريخبعتهالذيتقريريفيالغربيةحيةاالتبائل
كاآلت:هيعمومأالحالةهفوةأذغيرذلك،إلعادةحاجةنال
الوزيربودرةوأحدسعيد،بنيقبيلةمن(القرفة)والبقالييرواخر

مراكزهمفيوذيوجدالكريم،عبدابنحكومةفيللحربيةاألسبق



االستسالم.يرفضونوهمالقانون<عليالخارجينمنقلةصحبة
واالستجابةبناعالقاتوبطنحوميآلتظهرالتيالقبائلوإن

وبييسف،وبيمار،حزوبييدر،بيهي:السياسيللعمل
حركةقيامتلحظمالمذلكفيالبتتستطيعأندونولكنزكار،
أحدالفارولدالقائدفإناألخاسوفيجانبنا.منالعمقفي

أنهيظهرالكريم،عبدابنعندأسيراكانالذيا~امىأصدقاثنا
إمكانيةعلىويؤكدبنا،اتصالعلىوهوأكبر،بنفوذيتمتح

باتصالالقياموجوبعلىأكثريؤكدأنهإالالقبيلة،إخضاعه
بالقبيلة«<.جانبنامنمباشر

المقدم(حركةالعمليةبهذهللقيامالعلياالقيادةأداختارت
)()الأدلجى»ولكنمنالمركبوتشكيلهالقواتهافقطليىء««ذ_)
بمنطقةالكبرىولمعرنتهلقائدها،الخصوصعلىاالستناثيةللمزايا
هذافينفوذأاألكربالقوادتربطهالتيالصداقةوعالقات(غمارة)
(بنيمنصالحبنواليزيدالو)،(وادمنالقرنةالبقاليالتحالف،
منالوارثعبدوحيدوسلماك)<(بيمنوالبحيأويرزين)،
العليا).(األخاسالفوتي)(العلومنحانوابنخالد)(بني

زالالخالدببيالوضعفإن(<<526يوليه3يوم«أوحق
.هدوءأ<<األقلوللموقفبها<الداثرالداخليللقتالنظرامترددأ

مفادهاأبا>»ذه«~)(الكومداذإلتمليولية5ددبتاريخ
منهاربينبماندةسعيد)(بنيوحساذ)(بنيمنأنامأأذ



(تدعأحرتوالقدخافقة.وتته،لغايةكانتالتيريةالغماالقبائل
(بنيتبيلتي:مهاجةالشاطرء_وكاولوذأمران)و(ترغة)_عد

تركأذبغدالالح.منتماماالمجردتينمصور)(بنيوبوزرة)
اذ)تطو(علةمنرجلمائتي(عكاذ)بخميىددكاباسددالكومداذ

القائدبماعدةخالدبنيعلفغطهالمتابعةنرقتهتعزكانتالتي
أثادهاتطعجداوسريعةشاتةبميرة7يومفيقامالوارث،عبد
(بنيجالأعاليمن(يجساس)علىبعدهاهبطكيلومترا95سصافة

يظهرأخذالذيالتموأنشاطسبالماالوقتفيقاطعأسلماذا<
(تيجساس)فيمكثوقدسعيد).(بنيوزيات)(بنيقبيلتي:في
وتهيىهزيات)<(بنيمنالالحونزعالحالةلتدعيمأيامعدة
الغرب.نحوالميرةلمتابعةمغيرةعدةتا

بخمارة(كاباس)االمقدمعملنتيجةكانتيوليه(5وبتاريخ
طلقةيقذفأندوزجدافسيحةمعلقةاكتسحلقدجذابة.
و(بنيو(سطاسة)،(متيوة)،تبائل:استسلمتكماواحدة.
(بنيومصور)<(بنيوبوزرة)و(بنيجريي)،و(بنيسميح)
األكرالقبيلةخالدببياالحتكاكوبدأزيات).(بنيوسلماذا،
االشرة:القبيلةمنلقربهاانظمخمارة،فيشكيمةواألتوىرحابة

للخطالكبيرالجبليالحاجزجوبتقريبا،كلهاولموقعهااألخاس<
عميها<<.الذيالفاعل

(بنيلخميىكدباس)(المقدمومليوليه،(5يوموفي
المختارالمركزذلك(أميادي)باحتاللتامالتالياليوموفيسلماذا،



الذيالغماريالعمالتى(تيزيراذ)جبلقتالبراعة،بكامل
رية،الغماالجهةفيأميةاألكرالممربرو)(بابعنكيوايبعدال

أيالجوب،نحومخمارةشمالمناآلقالمدخلبابيكوذوالذي
.و(األخاس)ددخالد)(بنينحو

رزين)(بيمنصالحبناليزيدالقا~موافقةددوبفضل
الغربيةالمنطقةفيبروزاالكريمعبلابنقوادأكثركانالذي

بعدأصبحوالذيورغة)قبائلعلىالحمالتأثناء(وباألخص
خطتغييرأمكنبغضله،فعالية،مساعديناأكثراستسالمه<
إل)50ه)ه5(دءءه~«»دءالصيادين)(رأسمنومدهالتموين
رزين)«<.(بيوجبال(اورينكة)واديعبر(أميادي)

:و)7(وادعليرواخرفحوم

مار)،حز(بنيوحاذ)(بنيثراريدجمجديدأدومن
ثرارحاولالذيالوقتنفىفي0اخريروتيادةقتالو)(واد
.مخمارة<<واكتساح(أميادي)تطويق(األخاس)،وخالد)(بني

السرعةوجهعلىتبعثتطران،فيالعامةالقيادة«أإن
«.0)الو(وادإلبتعزيزات

(أميادي)عنخالدبنيثرارددكاباسددفرتةطردتأذأدبعد
طابورأهاكوتركتالمظقة،هذهبتهدئةتامتمغيرة،معاركفي



و~غشت.2يومفيالغربنحوالمسيرفيشرعةثمالجنا.من
(العناصر)وجبلجبل(تيزايران)بمحاذاةتسيربرد)»(بابتجتازأن
(بيوربهدركول)(بيربعالثائرين:الربعينبتطويقتقومثم

بشكلوتهبط(القلعة)ءجبلتحتلثمءنحاساألقبيلةمنفلوط)
بذلكملتقيةءغشت10يومالمدينةداخلةشفشاون<علىمفاجىء
تطران.مناآلتيةبالقواتبعد_سنرى_كما

الغارةتلكمخمارة<علىكدباس)(غارةتمتالصورةبهذه
(5(8لسةعملياتافيجاالاألكراألطوارأحدتكوزالتي
ففيهاالعمليات.هذهلملمحتذىماالمتبقىوالتي(،5(7و

العكريالضغطمعالسياسيالشرطالمهارة،بكاملتكامل
جانبمنوالبراعةوغيرالوعةالمعارك،غيربعضلم~الذي
فيثاثرآايبق~القبائلقرمنإخضاعوتعوبذلكالفرقة،
الغارةهذهخاللجعوقدخالد).(بنيقبيلةغيرمخمارة
بالمعلقتينالماطرهجانبمناالتصالأقيمكمابدقية<(788

محميتا<<.منوالشرقيةالغربية

فيالموقفسيدأمبحالتمردددفإذ..(جباله)دد.إقليمأدوفي
لجبالامتدادهوالذيالصخريالعمودفيمرتكزاكلها،الجبال
و(الخزانة)و(تغاية)(تارية)جالمنيتكلوالذيمخمارة<

وهز»العلم).و(جلهاشم)،(بووو(الثكة)(كركرو
البحربينالمايالفاعلالحدجبالةفيتكوزالجبالمنالسللة
األطلي<<.والمحيطالمتوسطاألبيض



يعتبرشفشاون<نحوالتقدمفيالتفكيركانتطران<أدوفي
.األمطار<<فصلقدومقبلوذلكالقيادة،طرفمنالزماأمرآ

إلددسانخورخوددالجنرالطرفمنموجهةرسالة(وفي
علىخطتهفيهايشرحيوليه،29بتاريخاإلسبانيةالحكومةرئيس
اآلتي):الشكل
نحواثثىالعرمنقواتتتقدمغشتشهروفي..>>.
االتصالبقصدوذلكسابقأ،المذكورةالخطةحسب(المشرح
الزحفاستئنافمحاولةمعاألخاس<وبقبيلةالفار<ولدبالقائد
تطرانمنالتقدميقعالوقتنفسوفيشفشاون.علىهناكمن
اربعاءو(سوق(الرملة)و(الزينات)نحووثباتشكلعلى

.<<..محقق.بشكلمواتياالوضعكانإذابوحسان)

تفاصيلفيالجنرالددسانخوخود»يسهبيوليو،36(بتاريخ
الشكلعلىأخزىسياسيةرسالةفيتنفيذهايقتربحالتي:لخطة

أ~~
منأمامنامطروحةبقيتالريفمشكلةحلوقع«أعندما

ذاتثالثمشاكلمنطقتنا،احتاللوانها>الشاملةالتهدئة)جل
مخمارةجنوبالمتوسطةوالقباثلوغمارة<جباله،مختلفة:مظاهر

الخ)...أحد.وبيوكتامة،اير،السو(صنهاجة
صودقوالذيالحكومة<إلرفعتهالذيللمخططوطبقأ

(جباله)نواحيفيعسكريسياسيبننناطالقيامباأتفقدعليه،
قبائلجعسالحونزعاستسالمعنهنتجوالذيو(غمارة)



وبعصسويف)«(أهلوسعيد)(مبيوالغماري<فيالوان

في~~ر)(بيويدر)ء(بيويسف)(بيمن)0ددافخذات

(ا_~س).منبجزءعالقاتربط~جباة،

من(جباله)فيالحاصلللهياجونظراالواهن،الوقتوفي
يرو،اخراألخص:وعلىالعناد،ذويالثراربعضطوف

منو(كتامة)خالد)(بيوفيالبكار،أهدومواليوكورطيطو،
تلكالفرنسية،والمنطقةالريفمنالفارينعصاباتطرف

أقرباء(أحدالوزانالمكيالشريفتنظيمهايحاولالتيالعصابات
العملفإنذلك،لكلنظراسنادة)،صاحبالحميدوالشريف
ماندتهيستوجبالذياألمركبرى،عراقيليالقيالسياسي،
(جباله)فيضدناثورةقيامتجنبنريدكناإذاعسكريبنشاط
السرعةبكاملالعملذلكعلىزيادةويتعين..(غماوة).وجنوب
إلىأعانماوهذاحركتنا.يشلأنيمكنالذيالشتاءقبلوالقوة
منطورفيالبدءوهو:الحكومة،عليهصادقتالذيقرارياتخاذ

(تيفر)وتعلوات،منآتمركزبنشاطتبدأالتيالعمليات
فيالموضحالعامللمخطططبقأشفشاونعلىينصبالو)،(وادو

القيامأقتوحالغرضولهذاالجاري.الشهرمن29بتاريخبوقيتي
(داروالواعي)،(دارعلى:فرقثالثبواسطةتطرانمنبهجوم
وثبةفيوذلكحسان)،بياربعاء(سوقاتجا»فيتريش)،ابن
قواتبواسطةالتحوكالوقت،نفسوفي(ترانس)دلفايةأول

(المشرحنحوالزحفيقع(تيفر)ومنيدر).(بيعلى(المخزن)
فيالفارولدالقائديوجدحيثباألخاسالمباشراالتصالأجلمن



الو)(وادفي(حركة)بتركيزاألذأتوموأنايطهو،ماعلىجانبنا
قنياهمجرىالذيناألشداى.المحاربينمنريفي550منموكبة
مه)،دءءهه8ء(ه»هالكومنداذتيادةتحتورياغلبنيفيطوعأ
..بحركته.د~)م(»هويقودهميساندهموالذين

ءاده~)(هالجنرالفإنخالد)و(بي(غمارة)مايخصأما
سياسيبنشاطكميل)و(بيبترجيستجبهته<منانطالقأسيقوم

وشمال~ات)(بيعلىبهجومأخرى،ويغيةوبحركة،
وجالمنبحركتينفيهأقامرمركزاعمالبذلك~شنأ(كتامة)،
ماديامفعوآليحدثأنشأنهمنذلكأنأرىحيث..الريف.
السياسيةانتصاراتناأحدمنسيكونأنهأقدوإذهائلين،ومعنويأ
غلين«الورياةمشاعلإلفقط،شهرينظرففيالوصولالكبرى<
ءاآلنلغايةيعتبرونكانواالذينأولشكجانبنا،فييحاربونوهم
لنا<<.إخضاعهميمكنالأعداء

اإلسبانية،الحكومةبموانقةشفشاونعلىالهجومإقراربعد0د
.غشت)(يومالزحفبدأ

كولونيلالليوتناذنوتةاحتلت(<5(9غشت(5يومأدوفي
نر~الدوربنفىتامتمنه<((يوموفيشفشاون،مدينة(ء«)«~)
هذاوفي.اءاده~)15(بقيادة)9ءد(هأءهنوتةطالئعإحدىتطراز<
شفشاوذمدينةإلىالظانيبدخوله)5أه«0أء5(الجنرالقام<اليوم
منكلكاملةبصفةاستسلمتأذبعدالعام،معسكرهمحة



منجبارة)(بنيوربعحساذ)،(بتيومار)حز(بنيتبائل
(األخاس).

(.5(8سةمنالربيعمعاركإنها«بعدالشرتيةحيةاالوفي
الجوبفيبقيترهيست،بادس_تالعخط:إلىوالوهول
سداتا،(بنيوتبيلةالرايى)،(منهاجةتبائلقالقوالغرب،

استفهامعالمةبذلكمكونةوتوجى<ترتعحالةفي(كتامة)و
الحالة.لتبيينتفالموتوقيحالالزممنأمبحوتدكبرى.

لمعلقةاألعلالقائدادد~)0هأال0ه(»هالابحزعامتطوتد
بالمعلقةالمراقباتلمملحةالياسيةالماعيوبواسطةبمهارة<سليلية

يمارسوذكانواالذينالخمالةالسوفاهأسرةمداقةعلياحمول
منهماألخصوعلىبالمعلقة،نيهاريبالوسطوةووهيأنفوذأ

.الكبير<<عمدابنالفالحعمدسيديالثويف

أكثريدوتفالموأخذغشت،((تاريخمنأدابتداء
منفخمةنواةفغطقت(كتامة)قبيلةرفضتإذمعوبة،
منأخرىخليةقامت(غمارة)،وفي.الخضوعالريف،هاربي
التقسمان<عمدالقائدبرئاسةبندقية(555منأكرتضمالفارين
في(ء«م«~)فرقةعلىبالهجومخالد)،(بنيثرارومماناة
أخرىخليةقامتالوقتنفىوفي(تمروت)،جنوب(تالريحان)

منمغيرةكوكبةعلىبالهجوممخمارة،وجنوب(األخاس)ثرارمن
.سلماذا<<(بنيمنبوجلوا(بنيفيه~)(ء«مقوات



أصبحقد(غماوة)جنوبفي(كبامي)الكومندانالوضعأدإن
الصعوبةمنحدأوصلوقدعددأ،يفوقهعدوجانبمنمضغوطأ
عنهاعبرشتنبرمن((و(0يوميحرجةجدلحظاتأمضىبحيث
النجداتفيهايطلبالقيادةإلىبعثهاالتيالمستعجلةالبرقياتفي

.والذخيرة<<

أشدددكباسددفرقةوضعيةأصبحتشتنبر)65من(وابتداء
مقاهرقبأنالقيادةاستنتجتوقداستعجاآل،أكثروبرقياتهصعوبة
إلالسرعةبكاملفلجأت(غماوة)فيجديدمنتحدثخطيرة.
قامالذيالطيرانبواسطةخرطوش100000وبعثتإغاثته،
كما...(كتامة)وخالد)(بيبقنبلةالفرنسيالطيرانبمساعدة
.ساعة<>وأربعينثمانيةخاللوجل(500_د0ددكبامىفرقةعززت

قامشتنبو،لغايةمايمنابتداءالمنجزللعملددوتتويجآ
ال)،(~ءالهالجنرالالعلياالقيادةويسصحبة)5ه6أ««أ51الجنرال
كحرس،أء«ءا)(هاألجنبياللفيفمنغيرالواحدةكتيبةوبمرافقة
المناطقبجميعماوأسليلية،إلىتطرانمنأوضأجولةبأول

الغربيةالمنطقةبينالمحققةالوحدةعملية،بصفةمدعماالمتسلمة،
.الشرقية<<والمنطقة



التياالشرةالقبائلتكتلكرنقط،أشهوخسةظرفددفي
األخمهذاعلىالقضا>وجرىالكريم،عبدابننفوذساندت

الحمايةمظقةشكلالتيتبيلة85جلةومنوإخضاعه.
19غيرالعملياتبدايةعدنيهاخانعةتكنلموالتياإلسبانية،

منها،أجزاءفيإالخانعةتكنلمأخرىتبيلةااوكاملة،تبيلة
كاملة،بصفةتبيلةادالعملياتنهايةعدمنهااخامعأمبح
تبيلة((احتاللوتعالمدة،هذهخاللأنهأيجزئية،بصفةوسبع
منوأخذأخرى.قبائلألربعجزثيآواحتالآلكامآل،احتالآل
)7هءأ»ه(دهمهاريى8ومدفعأ،1د(وباتية<(8588العدو
األخرى.الحربيةوالموادالذخيرةمنهائلةوكميةرشاشة،(55و

الجزيرةشبهمنأخوىبقواتاإلتياذيقعلمذلك،أجلومن
العملياتخاللمنهاالوطنإلىأعيدالعكسعلىبلنقط<

.سرحتكمااألخوى<الوحداتوبعضبطارية((وه(كتيبة
منأتلموةألولبالمغربعملتالتي15((لسةاالستبدالأنعات
انتهاءقبلأخوىنوتةال(إلعادةالتهيىدوقعكماسزدت،ثالث
السة<<.

فيالعراقيلمنو.حدغير(الحركة)هذهتنظيملقيوقد
مروربعدورياغلبيتسليحإعادةأنبدالهالبعضألنطريقه،
ولكنخطوا؟يشكلأسلحتهم<ونزعإخضاعهمعلىقليلةأشهو
يعملواأنعليهمكانالتيالظروفحسبانهمفييكنلمهؤالء
عائالتهمونفوذناوهتناتحتوتاركينقبيلتهم،عنبعيدينداخلها

.«0وأراضيهم



قروبرافر<<<يس«دلو(حركةتشكيلوبعدفونبر،شهرددفي
كانتالتير)،1(بيقبيلةوإخضاعاكتساحددسانخورخوددالجنرال
تكونطنجة،إلتطرانمنالذاهبةالطريقجنوبالقريببموقعها
بالداكانتوالتيالطريق،هذهفيالمرورضمانةعلىخطرأ

هذهاألخرى.القبائلمنوللفارينالطر~،وقطاعللصوص
~محسوسةخسائرقواتناكلفتوالتيبعد،تعاقبلمالقالقبيلة
الجنرالعلىوثقيلةقاسيةشروطافرضتعندماة924سنةتقهقرها

.(بوحراث)حاميةبخروجللسماح)5ءأدهء~9دء»أ(ه

اشنتانفرق:ثالثشكلةهذه.يدر)(بيقبيلةوالكتساح
والهجومالقبيلةبتطويقالقيامعليهاكانالعسكريةالقواتمن
الخليغيةالقواتمنوثالثةوالغوب،الشرقناحيةمنعليها
إلالشمالمنوتقطعهاتجتاحهاأنعليهاكان)الحركة(

الجنوب<<.

احريرو<<~~~أهدالقائدالتوار،رأسعلىأدكات

~19ثولثممرأألثمثارمحرواثراسثشهادم

عملهوعندلة،سممكلب(أئياط)الميدة«قةاحلث>القد
ئالياإحدىمعجدآعسرصدامقعهالبيت)»(كدمةنواحي
ثأثقةعةبسوانسبثئعأة،النارإطالؤعنتوثئتالتيالعدو
أمام(البيت)إلىحمابقلمل،أللثومعدطاهر~مسردده



أوضحالذيشراع)(بيربعشيخوالمؤلف،ددسانخوخوددالجنرال
ونقلاالشتباك،ذلكفيمصرعه(اخريرو)لقيلقدالسبب.لنا

منيتحقهمابمثلبدفنهللقيامالعلم)(جبلإلجثمانه
رأسعلىبالةبكلبسقوطهحياتهأنهىوهكذا...اإلكرام
مضىفيماكاناأليالعظيمالمتحمسالقائدذلكاألشداى،رجاله
بشجاعتهبلغوالذي،الحرطيطيعندبلالريسون،عندراعيأ
.عمره<<منالثالثينبعديتجاوزلموهوعظيمةشهرة

قاس<جديدر)(بيقبيلةعلىالمفروضالعقابكانأدلقد
مداشرعدةأحرقتفقدأيضا:قاسيةاالستسالمشروطكانتكما

بن(حركةاستولتبحيثكلها،القبيلةعلىوأغيرلمقاومتها،
يدربيقبيلةفيالماشيةمنرأس6.000منأكثرعلىورياغل)
بندقية.1000تسليمعليهاواشترط

يدر)(بنيتبيلةعقابأحدثه~لذيالمعوياألثر.ذ
المجاورة.القبائلبينعظتاكاذ(اخريرو)موت.لىباإلضافة
مفاوضات<<.فيعروسبنيتبيلةدخلتوهكذا

دوناثثىللعرالخليفةالقواتقامت،1527يناير17أدوفي
مرتفعاتباحتاللغيرالالسياسيةالمساعيوبواسطةتذكر،مقاومة
فيالشروعورتعالقبيلة،هذهاستسلمتوبذلككرقط)(بني

.و(سوماتة)ددعروس)(بيقبيلتيلمحاصرةاإلعداد



السياسيوالنشاط(غمارة)،علىكباس)(غارةبانتهاء0د
معآالحلفينقبائلوبإخضاعير)،السوا_(صنهاجةالعسكري
منطقةمجيععلىالسيطرةوقعتلل)،خا(بيقبيلةباستثناء
القلعة_خط:طولعلىالمرسومالفاصلالحدشمال(غماوة)
تيزيران.العناصر_تيسوكة_

وإ~لالغماري،الشاطىءنحوجديدمناالنسحابوأن
قالعالعسكري:الخطإلبالرجوعو(صنهاجة)(كتامة)قبائل

حققناهاالتيالمزايامنجزءأعلينافميحتوجيست،بادس_
وبيالعليامىباألنحاالالجئينمنالفارينأنإذوغمارة؟بالريف
(األخاس)منالمليالقائد:برئاسةكتامةمنالغربيوالجنوبخالد
منالليلوالقاثأالحيان<والقاثأالتقسماني<محمدوالقاثأ
المناصرلوذالتوللقائد:ومنافسخصمهواألخيروهذا(كتامة)،
الثائرة:القبائلمحباالتحادالفارين،هؤالءإنلقضيتنا.
وجهعلىاجتاحواالسراق)<أهدو(بيخالد)و(بي(األخامى)
وساقوهااحتالل،دوناستسلمتقدكانتالتيالقبائلالسرعة
الثورة«»نحوبالقوةأووضىعن

فإنو(تنقوب)،شفاشاوناحتاللوبعد(جبالة)،«أوفي
يأو،لبيالثائرةالقبائلمنمشكلجيبفيمحصووآبقيالتموأ
واألخاس؟ءيسفوبيكنرقط،وبيليت<وبيعروس،وبي
جبالة.ألعالاألوسطالفقريالعمودإليركنونالثواوولبث



الجبلذلك•العلم)(جبلاختاروا،الرئيسيلنشاطهموكموكز
.المقدس<<

أداةخلقاذ<لتطوالعلياالقيادةأرادتالحد،هذاأدعد
وهنبأقلالشتاءلفصلالشاقةالعملياتإجراءمنتمكنحربية
تشكيلفينكوتالغرض،هذاأجلومنالطاهية.لقواتاعكن

طليعةفيستكوذالتيورياغلبنيمحاربيمنصاعدة(حركة)
الورق،علىالمصرةالقبائلوعقابالجتياحا~امكقوةجيوشا
ستكلالمكتبة،ورياغلبنيكاربيوشجاعةشهرةبفضلوالتي
أذيمكنهاالوقت،نفىوفيالمترددة.القبائلإلرغامنافذةتوة

ابنكاربويشاهدعدماهاثآلنفوذأجبالةبمعلقةتمحا
تبلالأعدا«كانواالذينأولكبجانبا،تلوذيقاوهمالكريمعبد
بأشهر.ذلك

منه))«ءهددطه(هالمقدمتعيينثم،(الحركة)هذهولتنظيم
.تطران<<مراقبة

تاثأاختيرللتواد،وكقاثد(الحركة)،لهذهاألهليةددوللقيادة
البنوفا>األكرالقوادأحدالشديعمدبنعلوشورياغل:بني
(5معركةبعد.اليتلم)والذيلحطة،آخرحتىالكريمعبد



حركةاخركانتالتيالمعركةتلك(تيزار)،أحدبسوقيونيه
ورياغل<<.ببيللمقاومة

المائةقوادمنقائدأ11(الحركة)هذهلتكيلاختيرأدوقد
منمائةمجدأذمنهمواحدكلعلىكاذالذينالكريمعبدالبن
لجدد~أشهر،ثالثةلمدةبالخدمةالتزمواكمتطوعينجده
فيهاخرتالتيالعملياتهز«خاللمرتينرجل1ال55هؤالء
رجل<<.555منأكؤ

مارسشهريخاللو(صنهاجة)(كتامة)فيتطررتأدلقل
القبائلبعضارتدادجراءمنمهمةأحداث(927سنةمنوأبريل
الخطورةمنحدابلغتوالتيدفاعنا،لخطوالمجاورةالخاضعة
عليهحصلتالذيالطبيعيالتطورعلىيقضيأنكادالحقيقية
أعطينالقدسريعة.بإغاثةبتطوانالعلياالقيادةتقملواالحملة
ريةالغماالجبهةبهااتصفتالتيالمرونةخاصيةعنوافياشرحا

للقبائلالعسكريباالحتاللالقياملعدمنظراوالصناهاجية
إنوحيثالشتاء.فصلخاللالتحالفينهذينمنالخاضعة
عسكريا<تكتسحلموالتيدفاعنا،لخطالمجاورةالخاضعةالقبائل

كانبحيثالمحصنة،المراكزوراءثابتةمايةأيةبهاتوجدتكنلم
كانالمجاورة<القبائلمنوالثوارالفارينغاراتتتكبدأنعليها
القوادبرئاسة(ايداالت)لتنظيمالسالحمنجزءلهايتوكأنيجب

عليلةالجبهاتعنيدافعواأنعليهمكانالذينلنا،المناصرين
الرابضةاخليفيةالقواتمنمجموعاتإلباالستنادالشتاء<فصل



صداتةعلى~الحصولنإذمخمارة،وفيمناسبة.نقطعلىالوراءإلى

سمح<>~مى<<<كولونيلاليوتناذطرفمنوشهرةنفوذأأكثرتواد
الشتاء.عليلةسالمةالجبهةببقاء

الحصولنستطعلمفإننا(كتامة)دفيذلكمنالعكسوعلى
نفوذهأنغيرالشجاع.المخلصلوذالتوالقا~تعاونمنأكثرعلى
الليل،:القا~انأما.القبيلةمنالشمالالجزءيتجاوزلم

هذهمنجزءاالثورةإلمعهماوجراالخضوع،وفضافقدوالحيافي،
:القائدينطرفمناستغاللهأحسنالوضحوهذا.القبيلة

من(الفارينبحاعةيقودانكانايناللذنربحوابنالتقسماني،
معباالتصالخا~)(بيفيتمردهمعلىاستمرواالذينالريف)
منخليةتشكيلمنتمكنواوهكذاالعليا)(األخاسمنالمليالقائد
تمدهمكانتالتيالعرضيةالمساندةحسبمتغيرعددذاتالفارين

بندقية<(000يتجاوزواأنغيرمنثائرةتزالالالتيالقبائلبها
والحيانيوالليل،والملي،نربح،وابنالتقسماني،مالمقل:يقودهم

الكويم~البناأللفقوادأ~بعد،وهوفيماازدادوالقاثدمحند،
و(التسول)(البوانس)علىالهجومبوحوت،صحبةقادالذي
أنامتطاعلنااستسلمأنبعلوالذي،1925سنةالفرنسيةالمنطقة
يسيلالشريفوثامةتحتوأخيرا،بالثرار.مارمىشهرفييلحق
منحسراأيضأ،هواو~الذي(السليطن)أهليشعليبن~
.طرفنامنلهالممنوبحالنفوذوأىمحندماأخليشالفالحعمه،ابن
منالخليةهذهوثامةإلالوصولاستطاعكشريف،لمكانتهونظرا
الجزءفيالتمركزالثرارمنالخليةهذهاستطاعتلقل.الفارين



بأولقامتفبراير<6إل5ليلةوفي.(كتامة)منوالجنوبيالغربي
فيلوذالتوالقاثا(ايدالة)علىبالهجوملوجودهااستعراض
.»0...(كتامة)غرب(وحشيد)

في(ء:.»اد~)القبطانبقياذق_(كامة)المحتلةالقواتدكانت0
بقياذقيرالسراصنهاجة(ايدالة)منجامحةمنمشكلةالتاريخهذا

منلوذالتوالقائد(اياالة)ومن)<5ءء)ءه«9ء0(ءءالقبطان
وآخرللمشاة،وطابورينسليلية)،(حركةمنوطابور(كتامة)،
للخاماتناقصةوحداتومن)5رقم(المحلةمنللفرسان
بحمرعهابلغوالتموينيو»0(الراواالتصاالتات،0واإلمداالصحية

.وبمل«<155•

إلاآلتيةالبرقيةمارس»بتاريخالعامالقائد~أدوقد
بمليليةاألعلىالقائد

أنيمكنلكتامة<الجنوبيالجزءفيالعدوجامحاتدظهور0
(برانت)فيير)السرا(صنهاجةجنوبمراكزناعلىخطرايشكل

بحموعةتضعواأنسيادتكمعلىيجبلذلك.و(زرقت)و(آأقان)
القواتأواخليفيةالقواتأواحليفيةالقواتمنطابورعنتقلال

يمكنهامكانمنالجبهةهذهلمراقبةكإحتياطي)9(دءددا»هآالنظامية
.المراكز<>هذهفساندةمنهافيهيطلبوقتأقربفيالحضورمنه



:(ووطط)واقعة

فيبداتمارس،شهرمناالنيةيومأعرالخمةددفي
(كتامة)جوبالهاربينمنمغيرةمجموعاتجديد،من.لظهور
خروجبأاذتطوفياستقبلمه،»ايوموفي(تنزوت)نواحيوفي

ر1لو1.لىوانمبعامهتبيلته،منأخلش(الليطر)الشرف
األنباأاستقبلتمه<ء(يوموفيعائلته.مناألنصاربعضمعبة
.(تغزوت)تبيلةارتدادعناألولى

(الليطر)،مديقأحد،سيدي(تغزوت)تاثأكاذلقد
األخير.هذامعباتفاتىلغدرلهذاا~يلةولمدةشكغيرمنيعد

تت_زرجبهتاخطعلتعة1لو1(تغزوت)قبيلةكانت
منبعز>استالمهابعداحتغطتقد(تبرانت)~(أدماذ)~

ومماذالفوستهدئةوبحجةالدفاع.اجلمناسلحتها
اماميكننلمبالقبيلة.عكريمركز.تامةو~.الستالمأ

ميينالناالجدمنبكتيبةيبعثأذ.السليليةمومعتاثأ
وء«>«)(«ءءءد«)المالزمين:بقيادةسليليةمجموعةمن)9ءء0ادءد«ا
فيالكتيبةلهذهالضيانةمر.سيمالقبيلةتدمتء«»مة5(«ه«ءءء
باهرةالقبيلةهذهفيالطيعة(ورلحيط)دالحالمةالهادئةالقرية
الليمون،وازهارالبرتقالبأشجارءملخصيب،الوادي.لجمال:
الجلدبساعةيقوموذبالذكروذجديرنانوذرجالهممن<غني،

القممتوجدشيأ،ساعتينساخةعلىاألعالوفيوالخشر.
تكوزالتي(اغروزذ)وجبل(تدغين)جبلمنواللجباألرز.لمغطاة
.الواديلهذاحمراءناعمةوصبغةساحرة،خلفية



مارس(6بتاريخوتعالباسمة،الوديعةالطيعةهذهفي
سيديقائدهمبرئاسةالقبيلةهذهرجالقاملقدالغادر،الهجوم
نوحابنوالقاثأ(السليطز)،بقيادةفار(55منمركبةوخليةأحد
ممملوذ(تفزوت)مركزعلىمباغتبهجومالتصمان«أقرباءأحد
بالدناع)9»ءء1(دءء«الطاهيةالجيوشقواتقامتيدوية.تابل
كما(««ء)د~)المالزمممرعهلقيالدفاعهذاوفيبسالة.بكل
حتفهولقيالعدو<حوزةفيجركآء_)دما5(«دد»ءءالمالزمسقط
جديإالالغارة،هذهمنيجواالشدا>،يموتكمابعدفيما
مراقبةإلىالحادثبأأبلغالذيهواألهاليمنفقطواحد

(أدماذ).

وجريحقتيلبينفيماوذيرقداألعداءمن(1أوالههمها
فقدالمركز،عنافعوذالمدأمانوح.ابن:بينهمومنالمركز،أمام
أحدحياةطياته،ثمآتبضمنهمواحدكلأذإالجيعهم،هلكوا
عدميلتهاتكناكماعقيمة،التضحيةهذهتكنلماثه.أعد

.بأيام<<ذلكبعد(ءأ««اد~)استشاد

:(ترائت)موقعأ

.لىالطائرةمتنالموقعتاثأالجزالركبماومر(8ددبتاريخ
بفهباإلشرافللقيامالعلياأقيادتهريسالجزالرفقةآلحيمة
بعدو(غمارة)،و(كتامة)_(منهاجة)العكريةالعملياتعل
أمرذ1وبعدتاثمة،الغربيةللمعلقةالتعزيزاتأعمالتركأذ



قيلتيفيبشاطللقيامفرقتهمنطابورينبأخذ>كاس~<0العقيد
وذلكها،يواباالخطبدأاللتينسداتاو~بنيفيل)(بي
(كتامة)منذهابهاعد)9ه0(»»كتيبةمؤخرةوتأمينردعهما.بقصد
.تغزوت)إل

~0اله_ءه«~1»المحروقلقلعةوصولهوعند
علتاالمرتعقائدأحاطهحاال)،(احسيمةبعدفيما»ااأا)5أ«»أاا«5(

(ءأء»اد~)للقبطانالصغيرةبالكتيبة،27يومحلتالتيبالمصيبة
القبطان(ترجيست)منخرجلقدموتع(تبرافت)إغاثةحاولعندما
وصولهوعند.27يومفجرفي(المحلة)منطابورينفي)9د0(ءأ»»
(تبرانت)ءمركزعلىالهجومبوقوععلممشقة<دون(ادمان)إل

لغوتفقطالطابورينوبأحدالمتسرعة،بروحهفنساقافانقض
وعندالقافلة.بقيةصحبةوراءهالثانالطابورتاركا(تبرانت)،
إلحاميتهالنسحابمهجوراالمركزوجد(تبرانت)،إلوصوله
بينوالعلتدخلبينماالعدو؟ضغطأمامالفرنسيةالمنطقة

تراجعوعندالثان.الطابورعلى(أوتيل)فجعندوهجمالطابورين
مباغتة،بصفةعليهالعدوهجم(تبرانت)،منلنجدتهد~)0(«أ»»
وكذلكقواته،رأسعلىاءأ»»اد~)القبطانبشجاعةحتفهفلقي

مع)9ه_،د90(ءأو(ااءاد«~)و)9«ء«ءا0(«و~)0ءه(»ها_زمون
صحبةالطابورينبقيةأمااألهال.قواتمنجنديا245سقوط
الضباطوهم،)91(»طو)9اههأه(هوالمالزمين)7اهه(دةالقبطان
.(آدمان)ددإلوحسرةبألمانسحبوافقدالحياة،قيدعلىبقواالذين



ودخول(تغزوت)قبيلةارتدادخلفهاالتيالحالةدراسةأدبعد
منذفقررتالموقف<خطرالقيادةأدركت(صنهاجة)دإلا~و
وللعليمكنقليلةقواتنشاط،بأيتقومأالالتاريخذلك

بليطار«ها،أناألول،الجزئيةانتصاراتهجراءمنا~س
هناكوالبقاءالمركز،هذالتحصين(ادمان)عندالتوقفيجب

للعملحشودمنهاتؤلفمهمةنجااتبحعلغايةو_(تاينزة)
(تغزوت)علىمركزبعملبالقيامتسمحاناللتينالنقطتينبهاتين
مضمون«<.ونصركافيةضاربةبقوة

مح«دكوديلددالجنرالللمؤلفالهاتفيةالمكالماتإحدى(في
الجنراليخاطب،مارس28ليلة)9د»(أههكولونيلالليونتان
قاثآلددأرانداددالعقيد«دكوديددد

بكيفيةيميرهنااألمربأذعلتاددكباسدديحاطأنأديجب
فييحضرأذعليهفيجب(المحلة)دمناذطابورابتيعإذمعقدة<
رزين)و(بنيمتيوةمراقباتمنوقواتطابوريهمحةوقتأقرب

القومهؤالءلردع..أكويى.القائدجانبمنسياسيةوبمساندة
فيالسرعةوجهعلىطابورواقامةفراوة،بكلأملحتهمونزع

استبدالإمكانيةمع)5(د«ء«مؤخرةسالمةلضمان(إغتاض)
..فروريأ.استبدالهأمبحالذيهناكالمقيمالطابور

<<...المو~.تنقذأنيمكنهاالتيهيوحدهاالسرعةإك

التموكنمنتمكناأيام،خسةظرفوفيمارس<3(ددبتاريخ
في)751(«نوتتيعلىرجلا5~5منأكؤوتوزحددترجيستدد،في



بهذينماكانإلوباإلضافة(تاينزة).في)9و(ددءه(ادمان)
(0.000منمكوناحشدايشكلالكلأصبحالقوىمنالمركزين
.0وقتدأيفيللتدخلمستعدينااللتحام،قواتمنرجل

أن_)51(دالكولونيلاستطاع،29وبتاريخذلك،وأثناء
الميدانذلكعبرفرقتهفاثقةببراعةقائدأ(ادمان)إلالوصوليحقق

أن(زرقت)عناالعدوحاول31يوموفيالليل.أثناءالصعب
مركزعلىمغيرأبترجيست،(داه_)فرقةاتصالحبليقطع
منخرجتللتعزيزات<خفرقافلةولكنمسكين).(سري

األجنبياللفيففيلقمن)9ه5(هالعقيدقيادةتحت(ترجيست)
ذلكإلحباطمناسبوقتفي(زرقت)إلفوصلت)،7أءءء(ه

الهدف<<

:وكت~مسرجةعلا~ءأجلمن

كانالذياالسبدنالفرنسيللتعاونالمؤلفيتطرقأندبعد0
القيادةرئيسءال)اء«ههالكولونيلبهاقامالتيالمباحثاتموضوع
لألمربنصأقاحسيمة،فيبالمغربالفرنسيةللقواتالعليا

االسبانيةللجيوشاألعليالقائدبهبعثالذي(رقمالعسكري
(صنهاجة)علىالقضاءخطةيتضحنسليليةموقعقائدإلىبأفريقيا،
تعملاألول:قويتينفرقتينبتشكيلوذلكو(تغزوت)،و(كتامة)

والثانية(«اه_)الكولونيلقيادةتحتزرقت)_(ادمانخالصعلى
:)5(دد«هالكولونيلقيادةتحتمتيكر)باب_(تانيزةفي



و(تاميزة)(ادماذ)نوتتاأمبحت،أبريل11يومل0>
مثكلتين<<

علىالقضاءأجلمنالعملياتهذهقواتمجموعفيأدحشد
قواتمنأغلبهمنغر().((0منأكثرو(كتامة)،(صنهاجة)
التدخل.

تمامواضحأالوضعوأمبحجاهزأ،شيآكلأمبح
ضمانمعالمخططة،العملياتببدءيسمحبحيثالوضوبح،
السريع<<.النصر

ثلجيةعاهنةفيعتالهامنانطلقتالطبيعة،عناصرأنأدإال
خالقةالعمل،وأوقفتأخرى<وجهةنحوالخططأحالتهوجاء«
نرويالتيالمعاركهذهخاللمرماأمعبمنونعيةللقيادة
.تمتها

منابتداءالمنطقةهذهفيبشدةالنزولعنالمطرينقطعلم
الثلجأخذالفجر<منوابتداءأبريل،12إلى((ليلةمنتصف
الطوقمعالمطامسأالجبال،وسائر(ترجيست)فيبغزارةيتساقط

الجيوشمرورتعطيلالالزممنأمبحبحيثوالمسالك<
فيمصحوبأحدة،الثلجتساقطازدادالنهار،وأثناء.القوافل.
التياألخباربعضإالالمنطقة<حولإعصاربانطالقةالوقتنفس
بعضأنمفادهاوالتياألهالي،منالراجلينبعضينقلهاكان



وعلالعاصفة،هز«بفضلللهجومعرفةأمبحتالفرتى
(بوشعيب).عند)5اه(دهفرتةاألخص

و13:يوميعليلةالحدةبنفسالثلجيةالعاصفةددواستمرت
أبريل<<.(4

خطيرةحالةفي)9(داءهفرقةجنودمنالمائةفي50أدأصبح
بهذهوشبيهةالماشية،جلنفقتكمااألرجل،تجمدبسببجدأ
معرفةمنيتمكنلمالق)751(»فرقةوضعيةتكونأنيجباالحالة
التي(بوشعيب)بمرتفع)5داه(دهفرقةوكذلكعنها،شيآأي
بعثتوأنهاشراسة،بكلللهجومتقرضتأنهاإالعنهايعرفال

بعضصحبةموجهةمستعجلةإعالناتثالثفيالفوتتطلب
و(ادمان)عمارتابيو(اثنينافوي)،(تيريإلالوأجلين
إنها.وقت<<أقربفيالغوثيصللمإذايائسأدالوضع:تقول
فاقدةتمامأ،معزولةلقيادةبالنسبةحرجأيكونماأشدوضعية
قواتخيرةمنرجل1ال.ال00وبمجموعبوحداتها<االتصاللجميع

فيومهاجينالثلج،فيمدفونينشبهالجبال،فيمعزولينالتدخل«
.العدد<<وكثيرشرسعدوطرفمنالوقتنفس

وتوقفتتناقص،العاصفةحدةأخذت(5يوممساءددفي
للحصولالوحيدةالوسيلةالطيران،وأمبحالنزول،عنالثلج
الونعية<<.حولمعلوماتعلى



المفجعالهجومحولمتأخرةأخباروصلت((،يومأدوخالل
وجهبالغالقيادةإلوصلعندما)5ه1(؟ءهفرقةعلى(بوشعيب)في
فيهيذكرس،(4.2)1الساعةعلى13يومايغري)(تيريإل

_مرتفعالقيادةدإل0بالنص:)5(ده«اهكولونيلالليونتان
كلفمهماللمقاومةوستعدالموقع،هذافيثابتبوشعيب_

غيرمنمنهاقتناعاكثيرأالعدويضايقنالماليومهذافياألمر.
فيتكبدهاالتيالخسائرنتيجةمقاصدهجدوىبعدمشك،

أنشكغيرمنمنهانتظارامحاصرتناإللجأأنهإالاألرواح.
غيرالعرائشى)9وء0اادءدهطابورمنيبقلمعلينا.الثلوبجتقضي
صوالنس<<لويساسبانيااتحيرجل.2واا()ضباطأربعة

الفرقةهذههاجمالذيالعدوأنعلمالحقة،بياناتوفي
خسائرتكبدوقدأسادت)<و(محنا(السليطن)،يتزعمهكان
<.0هائلة

(يقصداألمرهذافيإليهاالمشارعدةالما(الحركة)أدإن
فيكانتالعامة)،القيادةمن(رتمالعكرياألمر:هناالمؤلف
والقائد)8دء«(هالكومنداذقيادةقتسليليةفيتشكيلها~يق

تورين)و(بنيسعيد)(بيرجالمنمكونةكانتوتدعمووشن،
.رئيسية<<بصفة

)5(؟ه»اهوا«اه_)فرقتابدأتأبريلمن(8اليومفجرأدوفي
،(بورمضان)و<(أوغريدن)قرىعلىومغيرتينمحرقتين،الهجوم



اليالثائرة(المليطن)حشودفإنسحبتو(أينخى~ءو(تاهرارين)
الفرقتان<أماقتيأل.(5حوزتنافيتاركة(تفرنوت)فيكانت
<0جريحآ(2غير~افلم

أزداد:موحا~د

بينماالمواصالتقطعالعدوحاولاليوم،هذانفسددفي
مسكين)(سيديمركزعلىبشراسةفهجمو(ترجيست)،(ادمان)

طابورمنالصغيرةالحاميةبشجاعةعنهدافعتالذي(زرقت)في
نجداتوصلتأنإلما)هءءمء~فذده(هالليونتانبقيادةسليلية
عنمدافعأ4()بينومن(زوقت).منخرجواالذين)8ا««ءه(أءه

بعزيمةانقضالذيالعدوأنغيرأربعة.غيريسلملمالمركز،
الشجاع،رئيسهبينها:مناألرواح،فيخسائرعدةتكبدحقيقية<
البنمضىنيماالكبيرالقائدأسداتمحندالخطيرالعدو
الكويم<<.عبد

)9«ءه0(فرقةقضتبحيثالعامالزحفوقع،25يومأدوفي
:الثالثالكتائبوالتقت(تالغونت)بهضبةالعدوحشودعلى
(حركة)أما(إهروزن)ءجبلفيو(«اه_))80ءا«ءو(«ه)5دءه0ا
جيعوتخريببغزوقامتفإنهاشن،عمروالقائدصحبة)80ءه(ه

كلها(تغزوت)قبيلةفأمبحتطريقها،فيلقيتهاالتيالقوي
.<0حيانتهاعلىمثالياعقابابذلكمتكبدةعليها،مقضيأ



.1977سئثيعيأالا~رث

الربيحفصلخاللجرتالتيللعملياتالعامةالخطة(من
ا~مة):_القيادة1927سنةمن

:الفرنسي<<أدالتعاون
القواتتوفر(كتامة)،معار_مناألولالطورخالل)أ(
المراكزفيخالد)(بيو(كتامة)جنوبلفرقناالتمويناتالفرنسية
اآلتية:

الغذائيةالموادمنأياملثمانيةيكفيما:بربر)بي(قلعة~
من)()()()(0والماشية،منرأس50_الوالعلفرجل20ال0_

يدويةقنبلةالال(0وددالموزردددخراطيش

والعلفالغذائيةالموادمنأياملثمانيةيكفيما(تاونات):~
خرطوش<5ال000ووا(شية،الرجالمنالسابقةاداألعللنفس
يدوية.قنبلة500و

لنفسالغذائيةالموادمنأياملثمانيةيكفيما:ممم)9بي(~~
50000والماشية،منرأس5_الالوالعلفالرجال،منالعدد

.يدويةقنبلة500وخرطوش<

20~0_الغذائيةالموادمنأياملمثانيةيكفيما:(الزهارين)~
خرطوش<10000والا(شيةمنرأس500~والعلفرجل،

.يدويةقنبلة1())الو

بموازاةنرتاسيرتتابعوبطاريةوكتيبتاذ<(الكوم)،مننوتة
معلقتا.تدخلأذغيرمنالفرسيةالمنهقةحدود



(األخاسالفوتي)(العلموأحد)،(بيمعاركوخالل
عدالكاثةالمظقةبتطهيريقومواأنالفونيينعلىعبالعليا)،
تشاتشة)(جبلوعميل)(بنيناحية(غزاوة)فيالعدومنجبهتهم

المايالحدوتزويدبوعة،احتاللهاأجلمنكولش)(جبلو
(حوض(الشريف)ونهوزرغة)(حوض(زبزار)نهوبينالفاعل
بالمدانع.غربأ،ورغة)(حرفى(الخمس)ونهرشرقأ،لوكوس)

(جبلبضوبيقومأذ(الفرني)اطيرازعلى(ب)
~~~.ة)..

بابفيأعالهإليهاالمشارالعامةالخطةفيماجاءجلةومن
للمنطقة):الالحق(التنظيم

نزعبواسطةيؤمنأنفيجبالمنطقة،تهدئةضمانأما(ج)
فإنالغرض،هذاأجلومنالقباثي.منالكاملالسالح
زحفها،خاللالسالحبنزعتقومالتيهيالعاملة<الوحدات
مهمتهتكونالمراقباتقلممنبضابطمصحوبأمنهاكلويكون
يأذنأندونالسالح،نزعبيإحمياتالقيامعلىقاصرةاألساسية
إالمداشرهم،فيبالعيشسنة6(إل(8البالغينالقبائللرجال
زحفوبعدجيدة.حالةفيبندقيةبتسليممنهمواحدكلقامإذا

عليهاالتيالوثيسيةمهمتهاتكونقبيلةكلمراقبةفإنالوحدات،
تتابعأنللمخزن،األمريستتبحينماطاقاتهاجعتكوسأن

أنيمكنالقاألسلحةجيعمنالمنطقةتطهيرملل،ودونبمثابرة
تقومالتياألسلحةجيععنإحصائياتوضعمعمتسترة،تبقى



علىكانتالقالتسليحلوائحعلىاعتما«آقبائلها،فيبجمعها
ابريل28اا:أل)ه5ءه(0أ.(هالكويم_فيابن~الثائر~
ر~م~~م

الويسيين:زعماءهوخرالقوى،خاثرالعدوأمبحأدوتد
توفيالذيواخويووددكبامىددتواتطرفمنأسرالذيبودرةأحد
علىوالتظيمعلىاليعتمديعد(يدر)،(بنيفيفونمبرمعاركفي

منيوجههمنيعدماأنهإالعظمة،مقاومةلتوجيهموحدةتيادة
ومنتعمبآ،الزعماءأشدمناألغلبفينتكلعليين،رؤسا>
أنهمنعلمكاشرسوذثراروهمالخافقة،القبائلمنالفارين

لمقاومتهمالرئيسيةالمراكزكانت.النهايةإلىالمقاومةفيسيتطرفوذ
ذلكلجاله،األوسطالفقريالعمودتثكلالتيالجالأعاليفي

األطليالمحيطبينماالفاعلالماشيالحديكوذالذيالعمود
اآلخراألعظمالجبلي<للحدامتدادوهوالمتوسط.األبيضوالبحر

هاشم)(بووالعلم)(جل_جبالهفيوالمحدودمخمارةفي
األربعةهذهمناألولاألخصوعلى(الخزانة)،و(الكة)و

مواليمقبرةبهألذيتهك،الوحرمامقدسأ،جبآليعتبرالذي
الغرب<<لمسلمي(مكة)بمابةهيالتيشيثوبنالسالمعبد

.(مكذا)

عروس)(بيعلىاإلغارةأعمالبدأتابريل(5ددوبتاريخ
في(بوحراث)منانطالقأعليهاكاذوحداتثالثلحرفمن
في(المنك)ومنعروس)(بنيفيالغزال)(ركبةومنيدر)(بي



يملعروس)(بنيعلىلإلغارةالمعبأةالقواتمجموعكاذ0د
)950~)8ءدء«ه0ء(هالجزالرئاسةقترجل19555مننحوا
.سبقة<<مرتعقائدء)5ء:«ء(ه

~~م:1فيثر~(سو~ث)~

األياموفي(،527ماي3يومعروس)بي(خيس«داحتل
أنإلكلهاالقبيلةاحتاللعمليةتوبعتماي<7إل4منالتالية
انطالققاعدةإقامةالمقررمنكانحيثالبردح(ظهرإلىوصلت
(سوماتة).قبيلةعلىالغارة

عروس)بي(خيسالحتاللالتالاليوممنوابتداء00
الضروريةبالمساعيللقيامالوسلىبعثفي(سوماتة)قبيلةشوعة

بعاوالتي،152(سنةخانتناالتيالجموحةالقبيلةهذه.لالستسالم
(انوال)،حوادثوقوعبعدارتدتاستسلمت،قدكانتأن

سقوطفيمتسببة(النوادر)معسكرمنهلعلىمباغتةبصفةوأغارت
فيديةالمتماالقبيلةشهرةجبالهفياكتسبتوبذلكقتيآل.5~

السياسي،التأثيرأولالستمالةمحاولةكلعلىوالمغلقةالثورة،
علىسطوتهعزفييسونيالرللشريفحققطترزحاوالتي
وعلى(الشاون).المتعصبالشريفمقاومتهايقودكانجباله<
والهاربون،الثرار،كانكثيفة،بغاباتالمغطاةالوعرةجبالهاأعال

الجبالتلككانتملجأيجدوناألخرى،القبائلمنوالمجرمون



الهجومفيالتفكيروكاذ.قواتاتبلمنتاوز«يمكنالعاثقآتعتبر
.بالمصاعب<<ءمليجديعملبمابةيعتبر0عليها

.(سوماته)دد.علىالهجومبداماي<((يومددفي

التجأالشمال،الجزءعلىوالتغلبالقبيلةشوكةكسر»أبعد
إنهاءأجلومن.الجنوبيةالناحيةفيالمقفرةالعاليةالجبالإلالثرار

وحداتيونيه23بتاريخقامتالقبيلة،بحيحعلىالتامةالسيطرة
علىالجنوبإلالشمالمنبقطعهاء)د»~)11(هو(دء_ادط)
(الزعرووة)_مرورالمالوسطىللقمةوالجنوبيالشمالالمنحدرين

مزوارسيديضريحعندالتقتحيثالتوالعلىبيضة)(محينو
الشهيرةللمعركةالتمهيديةالوقاثحمكاناألسطورةتعتبره(الذي
ماتالقالمخازن)واديمعركة(يقصد:الكبيرالقصرمنبالقرب
.<05ءه5ءه»أاددطالبرتغالملكفيها

:تتلم(موماته)تبيلة

قبيلةأمبحت)((و(9و(ا(أيامثالثةعملياتظرفددفي
الذيالعقابأما.تماماخانعةالمحاربة،العمية(سوماته)
باتية،ال(ههمنهاجعتبحيثجدآقاسيأكاذفقدقشعته،
الماشية،منرأس(555منأكثرعلىورياغل)بني(حركةوأغارت
رجالفيمفعولهاالمفاجأةأحدثتوقدمداشر،عدةوخرجت
يتطعلممنأذلدرجةالهجوموشراسةسرعةجرا>منالقبائل



الجنرالوجهها~ياإلعالممنبالرغم_محاثلتهسحبمنهم
عنفيهيعلمهمالمباحثاتقطهعند(الخميس)سووفي0<>سانخور<
النساء<منكبيرا~دآفإن_واألطغالالنساءيتألمأالفيوغبته
أثرعلىوقحالذيالعائالتشتاتعلىوكمثال.بمستشفياتناعولجن
األيالشاوني:نفسهالثائرةالقبيلةرئيسحادثة~كوءالهروب
اختفتالقزوجتهعنالبحثفيلهالترخيصيطلبيناللحضو
.»0ذلكفىلهفوخص

~):(منشيأا~م

تبيلةمواتب)7(»دهالقباذطرفمنللموقفواستغالآل0د
0اخمالأحيأوالقائدأنصارناأحدوبمساندةيسف)،(بني

فيعروس)بني(خيىسو~فييف)،(بنيتبيلةاستسلمت
للمراقبات،العاموالمفشاألعلىالقائدأمامماي<من18اليوم
تواتمنهااألخصوعلىالقواتبمصاحبةنفهاهيتائمة

<.0القبيلةأسلحةونزعتاحتلتالتيالمراقبات

دون(تزروت))9(دء-ا«وحداتاحتلت<يونيه3ددوبتاريخ
.للريسون<<القديموالمقرالسابقةاإلقطاعيةوهي،مقاومة



يستسصرنا~مواتحق
موتين~ت~ي1بلال

الكولونيلقواتاصطدمتماي<شهرمن8اليومددفي
<التقسمانيعصابةمعبرد)(بابفيقاسيةمعركةفيددكباسدد
هز»فيأنهمستملحة،كنادرةوأذكراألخير.هذاهزمحيث

منعدداألننظراتوفيقدالتقسمانيمحمدالقائدأنظنالمعركة،
المجمعين،العدوأمواتبينمنجثمانهعلىالتعرفأكدوااألهال
حلتعندمابشهرينذلكوبعدالحكومة.إلالخبربيثوهكذا

بالجملة:المتمردينالرؤساءجيعوحضرالثورةبقاياآخرباألخاس
الذينفسهالتقسمانالقائدبينهممنحضرعندماالدهشةتملكنا
الخطأهذانقسوكيفندرولمالحيرة،أخذتناتوفي.قدحسبناه

إذذكي،مخرجددسانخورخوانالللجرخطرذلكوعندللحكومة،
الرسميالبالغكتابةالعامةلألركانكرئيسالمؤلفأنهىماعنل
منالكبيرةاألعدا«فيهذكرالذيللمعركةألنهائيةالعمليةحول

أخذالتقسمان،بينهمومناستسلمواالذينالثائرينالرؤساء
اآلتية:العبارةنهايتهعندوأضافالقلم،ددسانخورخوددالجنرال
يستسلمون<<.األصواتأدحق

:(عقود)إلاللطن)هائتقال

(كتامة)،و(تغزوت)فياخلش(الليطن)هزمذ1دبعد0
.احد)بي(تبيلة(عتود)بمدشرلهااخرمركزديشىذ1.ستطاع



ويشكلأمره<يستحفلأنقبلبسرعةالعملالالزممنفكان
التيالمعلوماتكانتالغرب.نحوقواتناتقدمضدحقيقيةمقاومة
للغونسييناألهليةالشؤونإداراتمعلوماتوكذلكوصلتنا،
(عنقود)عندلمقاومةفيالتصلبإليصدف(السليطن)أنتفترض
والذخيرة.لألسلحةمهموغزنمحارب،1000منأكثرجححيث
سيصبح(عنقود)علىالهجومأنيفترضكانذلكأساسوعلى
بكاملوالعملالهجومهذاولتسهيلبمكان.األميةمنعملية
(»أه_)للكولونيلاالحتياطيوحداتزحفتالنصر،فيالوثوق
أثر~وعلىمايمن22اليوموفيه~).(ء»هوحداتبمساعدة
كباس<<،0<وحداتبعدهاأصبحتكيلومترأ<30بلغتليليةمسيرة
(عنقود)علىمعآالفرقتانالعدو_انقضتمواقعخلفالفجرعند
نحزنجيععلىالقواتواستولت(السليطن)فهزممباغتة<بصفة

األوروبيين،الجندمنفقطأربعةسقوطمعوالذخيرة،األسلحة
ستكونأنهايظنكانالقالمعركةهذهاألهال.الجنودمن56و

السراق).أهد(بيإلالدخوللناعهدتالتيهيداعية<

منددكباسددنوتةتقامتماي،شهرمن(5اليومأدوفي
بي(تبيلةاستلمت~أحد)بني(ثالثاءسوتىنحو(عقود)
علىيغيبأال(يبنيالمملوحيالقائدنفوذبفضلالراتى)أحد
أثادالكريمعبدابنتوادكبارمنكاذالمملوحيالقائدأذالبال
معهأجرىتدددكباسددكاذالذيجوبأ)ورمخثقبائلعلىهجومه
الجوبية.مخمارةإلىدخولهحينمنسياسيةاتصاالت



فيآركول)بي(أحدسووددكباسدداحتليونيه<7يوموفي
.بوحلو»(بنيمجموعةإليهانضمتحيثالعليا)(األخاس

منالراو)أحد(بنيوخالد)(بي:تبيلتاأمبحتلقد
ثرارهجماترهةوقتالسالح<مزرعتيعتلتين<التاريخهذا

.(األخاس)

(الملي)والقاثأ(التمسمان)،و(الليطيذ)الوار:خالياأما
وبأعالي(كورت)بغابةقصتنقد(ألاخاس)،مناألخيروهذا
تارة)،(بابنحوجبالهوحداتتقدممالحطةوبعد.(تارية)جبل

الحتاللالكافيالرتتإلعادزحفهاعنتوتختمخمارةنوةنإذ
جبلعلىبعدنيماتوكيزآاألكؤوللعملالفلي)،(األخاس
.(تارية)

و(سوماته)عروس)(بياستسالمفبعدجباله،فيوأما
المرتفعاتفيمحاطةالتمردنواةأصبحتفقديسف)ءو(بي

علىالهجوموقتآنلقدهاشم).و(بو(العلم)لجبل.لصخرية
عليبالهجومبدءاالمدروسةالخطةحسبوتمزيقهاالمرتفعات0هذ

هدفاالوقتنفسفييشكلالعلم)و(جبلالعلم).(جبل
به،الثائرةالخاليااللتجاءوذلكقصرى،أميةذاوسياسياعسكريا
مواليالصالحالولىمقبرةوجودإياهايكسبهالتيالدينيةولصبغته
به.السالمعبد

الجلهذاعلىأرجلهاوفعتأنلقواتناتطيسبقلم
منعاليةدرجةيبلغأذعبالعمل،هذاعلىاإلقداموأذالمقدس



الخاضعة،للقبائلاالييالشعورخدشلتجنبالسياسيةالمهارة
مسبقأاستشيرذلك،أجلومناألهال.منجنودناشعوروحق
الذيعتلعالمالمستثاراعزوز،ابنألعظمالصدواالموضوعهذاحول

القائدالمقيمعلىأثرهعلىواقترحتطران،شرفاهمحاجتماعا
المحيطالحرمفناءإلاألوروبيةالقواتدخوليتجنبأنالعام،
صحبةالشرفاهمنعددايبعثوأنالالم،~مواليبمقبرة

شرفاهعلىفيلقوااألخيرةاللحظةفيموهاليتقدالعسكريةالوحدات
األعظمالصدرمناآلتيةالرسالةالصالحالولى

فيألنهاأمآل،الرسالةهذهمنماسياتياعتباريمكن(ال
لذلكشك.بالالمخزنداروبأسلوببالعربيةمكتوباألصل
فقط).عنهاعامةفكرةلنأخذاإلسبانيةعنمنتربحها

ملالمةإالمدوموال

أمناءالعلمبجبلالقاطنينالشوفاءهيععلىاتهسالم
هشيش.بنالسالمعبدموالي

األمينالخادماألمجد،األجلعيناقدأنناعلمكمفيليكن
والشرفاه:السالم،عبدبنادريسالحاجسيديالباشالموالنا<
ومنالحسن،سيديولدالسالمعبدوسيديالمرون<محمدسيدي

تفضلالذياتهأعزهالمخزن(هدية)بحملليقوموايصحبهما
موالناوباسمببركاته،اتهنفعناالسالمعبدمواليلسيدنابتقديمها
األماننمنحكمالخاص<وباسميإلسبانياالعامالمقيمواسمالخليفة
أصختمأنتمإنالمقدسالمكانهذاوتكديرإلزعاجكمتجنباجيعأ،



طاعةفيتدخلواأندماركم<تجنبغلىالقائمةلنصائحناالسمع
~محالةوفيهنا.المجتمعةاألخريالقبائلكباقيالمخزن

ولنأبناثكم،وعلىعليكمستنصببحيقهااللعنةفإنانصياعكم،
مالتوواأيامثالثةمهلةنمنحكمونحنغيركم،مذنبآأ~يكون

إالتلقوالنأنكمالسالم،عبدبموالينقسمأنناوالتنسوءيناسبكم
و~كمفأنتمتسمعوا<لمفإذا.لكمنتمنا~يناللذوالرخاءالخير

إراقةتجنبفيينكرأاتماكاناته،أعزهالمخزنأنإذالمذنبون<
.تعدادهايستحيلالسبيلهذافيءءومجهوداتهطاله

.والسالمجيعأ،وألهمناالسداد،اتهألهمكم

اتهحفظهعزوزبنمحمد

اإلسالم:أوضمنشرآحرعندئاع
األكثرلثوارأنعلمفقدالعكرية،التنظيماتداخلأدأما
بغاباتالمغطاة.لوعرة،امجبليةالمخورفياجتمعى.قدتعصبا،
و.لتيتو،محر~،1وهم:سهلة،عنهاالدفاعمهمةتجعلكثيفة
و.لبغدادي،والثاعر،امحريشي،.لالموعبدفضول،وميدي
علىالو.رد.مجوابمنفهمحبماياثةبمقاومةللقيامد1ستعد1على
اال~م:.لفيهايدعرهمقبات1لمر1مفتشىمنرسالة

هناكمادامتولكن،امحرب،خرناقدأننانعلمأدنحن
منقاتل<<.ففيهااإلعالم،أوضمنواحدةقطعة

).اارتمالحرتبالعملياتاألمرمن(نقرة



انقسمتدالعدوأنإلىتشيرمؤكدةأخبارالعدو_أدوضعية
(الجانبعايشة)(حافةعندواحدةالعهود:موثقةناتثالثإلى

باببين(ما(الشطح)بهضبةوأخرىعايشة)؟لبابالجنوبي
القديم(المعكرالحيط)(ظقرفيوثالةالعروسة)؟وبابالسطح
(أفياز)،بمداشرتويحرسويوجد.الساللين)فوتىللريسوز
.و(تآليمين)ددو(لحن)،

المسيقيالتجيدعيدنقيواوكاذ_يونيه16ددوبتاريخ
.العلم)(جبلعلىالهجومبدأ_ه_0د«هالمقدس

مرمهفداألخصوعلىجدا،عطيمةالمقاومةكانت
.مآ)5»ء«80ه»(ه(حركةمنالمشكلةوطليعته9ا0ءءء«ءوه0ء

بي(أربعاءفوقدأ-أا)(دهفيالمقامالموقعقيادةمركزومن
فرقةلطليعةالعسيروالزحفالقوية،المعركةنشاهدكناحسان)

بجانبناكان،)7ء«»1(هالكولونيليقودهاالتيداه«-الكولونيل
التاريخذلكقبلاستسلمالذيالفتوحومانأهدالسيدالقائد
جاهآلالفرقة،تلكميرةاالنتباهبكامليتابعكانوالذيبيومين،
ينتأالاببىءفكانوراءاألخويينالغوقتيناختفاءفيالممثلةالمناورة
األولىالساعاتوعند.<0األعلىإلىتصلواد«لنآلخوحينمنيكوع
أعالموظهرتببعضهما،الثالثالغرقاتصالوقححينماالمساءمن

إلىالتفتالغرب،ومنالشمالمناآلتيناألهالجنودناقوات
:جوابهفكانوصلنا؟<<قدأنناتعتقدهلددواآلن:وسألتهالفتوح
آنفيعديدةأمكنةمنتصعدونألنكمطبعأ؟الطريقةأدبهذه



فيكريةحيلةالعمللهذااعتبار»علىيدلالذياامرواحد<<.
المناورة.علىتمرسهلعدمنظراالحرب،

أثووكانالشهيرمحتآل«العلم)(جبلأمبحواحد،يوموفي
فيالمقاومةعلىيجرؤيعدلمالعدوإنبحيثحاستاالهزيمة

ضربةفي<17يومالسهولةبكاملقمتهاحتلتالذي(بوهاشم)
الليونتانبقيادة8«1ءه0فرقةمن(المحلة)اتقنطرفمنجريثة
ا«اأ:أل.»طكولونيل

العامالمفتشصحبةالعامالمقيمصعدماي،2(يوموفي

العلم)(جبلإلتطرانوشرفاءوأعياناألعظموا~وللمراقبات
حيثالسالمعبدمواليالولىلضريحائخزنباسمقربانلتقديم
بهيمهرجانفيالخاضعةالقبائلجيحأهالمنالعديدالعددتوافد
الضريحلهذاالقرابينوتقديمللحج،وأعالمهمبطوائفهمعجيب
طرفمنمحتآلفيهابقيالتيالمدةعليلةزيارتهعنانقعواالذي

الثرار<<.

فيعامرةالتموأبقاياامبحتيونيه،(5يومأدوفي
.خرجز>.لباإلمانةالورق،علثبتتتبيلةاخووهي(األخاس)

عقمةالحمايةمدة~القبيلةهذهبقيتلقد.(غزاوة)تبيلةمن
للمعلقةيتميالذيالخليفةوالمعلقةنيةاللطاالمظقةبين

..السبانيةدد



مجموعبلغنرتىمبعشكلة(األخاس)،فيبعملددوللقيام
المنطقةحدودعلىلحوفاهيتندتوسهياةعلىنفوا(5715جندها
أهد)بي(ثالثاءوسوتىالكروش)غدير(أحدسوتىعندالنونية
و(تنغاية)(الخزانة)مرتفعاتعندمحاصرينالوارأمبحبعيث

1)5حواليتبلغالقوسهذاانتشارجبهةوكانتو(تارية)،
كيلومتر<<.

:فلغميقتال
5ءءه5ء80ه«د5«تواتاستولتيويه<من(5اليومددفي
قتاآلالعدومنمتحملةتارة)و(بابتيسوكة)(جبلعلىودأ~اد~
إالتواتنا<منوجريحتنيلبينمانفرأ6(سقوطفيتسببعنيفأ
0الماشية<منرأس155والأسيوأ،وههاتتيآلد5اذالميدفيتوكأنه

فيويأسباستماتةنعوذيداأمبحوافقدالوار،بقيةأدأما
علىمعوهالذيبالعهدمونينو(تارية)،و(تغاية)الخزانة)(جبل
معركةإنها.االسالمأرضمنشبوآخوعنالدفاعفيأنفسهم
الذينالمتعصبينوالمقاتليناألبطال،منحفةخاللهامحاولملحمية
منبهامعتوناأمبحالتيالحمايةقبولرفضفيخطرهمأعماهم
يتقدموذرجل(5.1(55هجوممقاومةلوذعاوالقبائل،جيعلحرف
المتوالية،بانتماراتهممكهربيناستراحةوالمهادنةدوزشات<
وراثها،منجدوىالالتيالدمويةالمقاومةتلكإنهادفيوراغبين

.<0وقتأقربفي



اللجي>:يطبالسليط

التعاوذلخطةطقآالقرنيةالجيوشفإذذلك،ددواثاء
الكولونيلبينمايد(بتاريخاذتطوكادثاتفيعليها.لمتفق
تمةباحتاللقامتالفرني،العامةكاذاألرريسء~ء»(ه

بفرتتيالتقتحيث(.كآلدذ).لى(ايرأوذ)منابتداء(غزاوة)
.9أدءءدوه7داه

القواتيقودكانالذيبيتانالجنرالأبغيوليه7يوموفي
بالمنطقةقبولهيلتمساخليش(الليمك)أن_(غزاوة)الفرنسية
لفروضمنهووفاءذلك،فيلهالترخيصقبلوأنهالفرنسية،
يجرؤلمالذيالثائرالزعيماستسالمقبوليمكنههليسألالتعاون،

فيخيانتهجزاءمننفسهعلىمنهخوفالقواتنانفسهيسلمأنعلى
(تغزوت).

اآلتيةبالبوقيةيبعثأنإألاألعلىالقائدمنيكنفلم
الحكومة:فيهايستشير

فييقيمالذي9.أ»~»الجنرالمنالبرقيةبهذه»أتوصلت
(أسردون)

اخليثى(السليطن)بأخالتقيت_(أسردون/مروريعنا0د
الفرنسية،المنطقة»»إلاللجوءفي(ا~)رغبةأبلغيالذي
معتتمشىءقبولهعلىموافقتناأنأظن.يائسةلمعركةتفاديأوذلك
ءالتكاليفغاليةمعركةدونللحيلولةوذلكاالسبانيةالقيادةتفكير
ءأهليشفإنذلكومح.األسلحةمجيحبتليميقومأنبشرط



يكونأنبعدإألسالحه<وتسليمخطوطناإلاالنتقاليقبلال
اتغاقأأنأظن.االسبانيةللسلطاتبعدفيمايردلنأنهمنمتيقنا
أنأريدالفإنذلك،ومعفيه،مرغوبشيآالشروطهذهحول
لقيادة«داموافقةدوناألسسهذهحولأنحليشمعمباحثة.عقد

فيبزحفلقيامنانظرا_اليوماالسبانيةالقواتوضعيةاالسبانية<<
وسوقتنفاية)_(جبلالنهاشياالحتالل:هي_الصباحهذا

حينفيأحد)،بي(ثالثاءوسوق(فيفي)ومدشرايق)الحر(خيس
أصبحواثائر<زعيمآخر(السليطن)يقودهمالذينالثرارأن

كاملة<بصفةعليهمميطرانية،الغرالمنطقةاتجاهفيمحاصرين
أخرىجهةومنواحدة،معركةفيعليهمالقفناهشروطوتحت
الثوره،نهايةإلالتأكيدبكاملسيؤدي(السليطن)داستسالمفإن
الوجو»،أيعلىمنتهيةالحربهز»اعتبارفيالتامالوثوقومع
سيادتكم<<بهتأمربماالقياميمكن

األنسبمنأنهتفيدالبرقية،هذهعلىالحكومةإجابةبعد
القائدبعثالفرنسية،المنطقةفينفسه(السليطن)تليمقبول
:الفرنسيةالقيادةإلاآليةالبرقيةيوليه7بتاريخاألعلى

تفضلتمالذيالرقيقاالقتراحعلىلسيادتكمشكوردجد0
ميواعتباراالتعاونعلىالتفاقنامنكموفاء(اسردون)منببعثه
نفستقودهواحداجيشاتكونالعدو،أمامجيوشنابأنأاثما

بالرغماالنسانيةللعواطفميوامتلهاماوالتوجيهات«المصالح
وحدهاتكفيواحدةعمليةبأن_قواتنالوضعيةنظرا_وثوقيمن

مصلحةأعارضالفإني(السليطن)،سهايترأالتيالخليةإلبادة



تحبطالوحقولكن،القرنية.الخطوطإل(السليطن)اجتياز
الهزيمةجراءمنننتظرهاأنعلينايجبالقوالماديةالمعنويةالنتيجة
موالوحيد،االجتيازهأايكونأنسيادتكمأرجوهنللثورةالتامة
فيتكونأنيمكنالتياألسلحةبحيعتسليمبواسطةفقطليس
ذلك<علىزيادةولكنالمذكور<الثائريوأسهاالتيالخليةحوزة
عناالبتعادأساسي،كشرط(ا~)علىيفرضأنيجب

حدودنا<<.

:السليطنا~م

اعتباريمكن<1527يوليه8يوم(السليطن)ددوباستسالم
عمليةبآخرنقومأنعلينابقيولكنعملية،بصفةمنتهيةالحرب
.9يومبهاللقيامنهيآفأخذناالمنطقة،منركنآخرالحتالل

(األهامىالفوقي)(العلمقاثاالمليبعثيوليه8ليلةأدوفي
(4مهلةيطلبتارة)(بابفيالعامالمعسكرغيمإلرسوآلالعليا)
دونأسلحتهموتقديمباالستسالم،رجالهإقناعأجلمنساعة
الدماء<حقنفيالقيادةمنورغبة.تجديالبمقاومةالقياممحاولة
العمليةإنهاءقصدتنازآل،المطلوباألجلهذامنحعلىوافقت
الذكرىيوموهوبالضبط<يوليهمن9يومفيالحربلهذهاألخيرة
عشرةبثمانذلكقبلفيمابدأتالتيالحربهذهالندالعالسنوية
.م(555عامسنة



انصوافوبعديوليه،8ليلةمنالمتأخرةالساعاتوفي
للقائدعاممعسكرآخوتارة)(بابنحيمومنالملي،مبعوث
بحيعمخيماتنيرانالتأثربعميقيتأملالمؤلفأخذاألعلى<
بقيةمصفومجالفيوحبستضيقةداثرةفيحاصرتالتيالوحدات
فيكاملةسنة18خاللتببتوالتيمختزلة،أصبحتالتيالثورة
السبانيا.عظمىوتضحياتمجهوداتوتطلبتالهموممنالكثير
جيوشناعليهأحرزتالذيالنهاشيالنصرفيالمطلقالوثوقوبفرحة

الهادئة،االفريقيةالليلةتلكفيعميقبألمتذكرتالمغرب،في
بحياتهمضحواالذينالشجعانالجنودومجموعةالرفقاء،أسماء
يفوزواأندونوالحضارة،الوطنأجلمنشبابهمريعانفيوهم

منالعمقبالغوبتأثوالنصر.فجربزوغيةوؤفيالعظيمبالوضى
القاسيةالحربهذهوآالموالمعاوك،التضحياتهذهتذكرجراء
منالمليللقائدالمخولةبالمهلةالليلةتلكفيانتهتالتيالطويلة
فيجفونالنومجفاوقدالحربية<خيمتيدخلتالتسليم<)جل
.وأصعب<«أقسىمعاركفيسابقةليالعليلةلعينييتنكيلمأنهحين

ك»معراخي

هذهفيعمليةآخرجرت،1527سنةمنيوليه(0«مأدوفي
قامتفقد(غزاوة)منركنوآخرتآرية)(جبلباحتاللالحرب
الجنوبيا~رعبرأحد)بي(ثالثاأسوقمنبالزحف7«اهفرقة
(خيرسو~منم»~ءهوفرقة(أكالة)نحوتآرية)(جبلمن

7ءءه:»ه«7هوءأهرية)،تا(جبلنحوالزيات)(زاويةعبرالولجة)



5أدءءدوهالزيات)،(زاويةنحو(كورت)غابةعبرتارة)(بابمن
1ءءوه(حركةتتقدمهادأه«~وفرقةيق).الحرا(خيى(غزاوة)عبر
جيعالتقتحيثتآرية)(جبلنحو(تغاية)قمةعبر)8د«هه

ملمةتقاوم،ا(األخامى)قبيلةفإذبيانه،سبقوكماالوحدات،
منوحدةرأسعلىكانواالذيناخليفيةالمراقباتلضباط.سلحتها
.الغايةهز«أجل

الكابوسمنفملآخرفي(النهاية)كلمةوفمهتلقد
القائدمناليقينيالتأكيدفيتشككلهااسبانياكانتوقد.المغربي
إمكانيةفيشكدوزمنهاخونانفسهاا~~إذحقاألعلى<
يمكنالبأنهايقينيعلمعلىالمغربفيالقيادةكانتفعل<ردود
.(5((اكتوبرفاتحفيإألالحربانتهاءعنتعلنلمتدث،أذ

كاملةبصفةاحتلتمظققا،تثكلالتيقبيلة66بينومن
منستينوخاللغير،القبيلةا((،5د(سةنهايةعدجزئيةأو

استراحة،أومهادنةودوزنشاطفيالمتواليةوالهجوماتالمعارك
بدايةعدمتمردةكانتالتيتبيلةواألريعوذالواحدةأخضعت

علىةاليطوقعتقدأنهأأل.المعلقةمجموعباتياحتلكما(5(6
والمغربيوالهيمة<الحكمهوليىاالحتالل،أذإذأهم،ءشي
فيكامةالتمردنكرةألذبدقية،يملكدامماممكومايعتبرال

بهذهوقامالقبائل.جيعمنالسالحنزعلقد.الدوامعلىروحه
.العكرية<<مراقباتاوتوجيهبمساعدةأهليةقياداتالمهمة

السالحنزعبضرورةمنهماقتناعأأنصارنامنالقوادإن0«
محندعاللمحمدوالقاثأءعمووشنوالقاثأالقادرهعبدكالقائل



الريفي،وادريى(أنجرة)،منعليوابن(بيتوزين)دمن
نزععمليةفيفعاليةاألكثرالمساعدينهمكانواوآخرين،0والماللي
قبائلهم<<.أعياذعلوسلطتهملفوزهمآنظالسالح

السالثح:نزعحوادثمنفصول

مايمكنمدىعلىتدلالسالح<نزععمليةفيفصولمرت0«
بها.االحتفاظفيورغبتهللبندقيةوالفتهالمغربيحبإليهيصلأن
فيسقطعندما،1926نوفمبرشهرخالل(بييدر)عملياتففي
(بيشراح)رحأهالإليناتقدميرو<اخرالقائدالمعركةوسط

وعندالدخان.أثرعليهايزالالالتيبنادقهموبأيديمملالستسالم
الميدان،نفسفيهناكأسلحتهميسلمواأنعليهمأنهإبالغهم
أصبحواوقدولكنهمومقاومة،ترددحركةصفوفهمفيحدثت
أحدثوقدتسليمها.منبدآيجارالمبقواتنا،جهةكلمنمحاطين
حقيقياتأثراالمنظر،ذلكنشاهدكناالذيننحنففوسنافيذلك
قبلكانواالذيناألشدا،الرجالأولشكأوجهنشاهدكناممناما
آثارعليهابدتوقدكاألسود،يضاربونقالئلباعاتذلك
العميق.الحزن

فيدركول)(بيربعسالحبزعددكباسددنوتةقامتوعدما
قليلة،بأيامالحربانتهادتبل(5((يونيهاواخرالعليا)(األخاس

ددالموزرددبدتيتهيلمكاذعدماالدمعيذرفوهوتويجبليمتتث



أكثربيطةبخمسمائةإياهااتتناثهعلىاتمرأنهمصرحأالجديدة<
أيام<<ثمانيةمن

6928مايشهرلغايةالسالحلنزعالنهائيةاإلحصائيةإن00
األتية:األرقامفيتلخص

بندقية.7.719(:925شتنبرلغاية6926من_

الحربانتهتحيث(927يوليهلغايةآ925شتنبرمن_
47.4(2بالجملة:السالحونزع

نهايةمناءاتالمراقباتطرفمناسحربةالبنادق_
6928:2.785مارسلغاية(927سنةالحرب

منالهاربينمنالفرنسيةالمنطقةفيالمسحوبةالبنادق_
.3.70~منطقتنا:

.5.(6(6:اسحربأاألملحأبحمرع



اف«دأحدابلهاأبملل

دولضدالوعليوالجهادالمسلحة<المقاومةحركةتزعملقد
والمحاربينالشجعان،الرجالمنكثيرواالحتاللالعدوان
الشخصياتذويالقبائلووجهاءسراةمنإماوكانواالبواسل،
وعامتهم،القومبسطاءمنواماالكبيرة<والحيثياتالبارزة<
القيادةأويكةوارتقواالشعب،صفوفمنخرجواوهكذا

أبطاآلماوواحقوبسالتهم،وجهادهم<بشجاتعهم<
ودنوااألعداء«منحقواعجابتقديربكلجديرين

الخالدينالعظاهمنفكانواالكبرى،بابهمنالتاريخباستشهادهم
الوطنيةالمقاومةتاريخفيوأعظمهمهؤالءأكثرومااإلطال~<على

األجنبياالحتاللضدالمغربفيالمقدسالجهادو-كةالمسلحة<
األبطالأوالشكأشهرومنومتحالفا<منفردأواالسبازالفرنسي
خاضفقديرو،باخرالمشهورمويالحزمحمدبنأحدالشهيد
فأبلىالكريم،عبدبنمحمداألميرصففيالريفيةالثورةمعارك
العدومحففيذكرهوذاعاسمه<اشتهوحقالحسنالبالءفيها
نالوبهذاين،والمحايااألعداءمنالكتابعنهوكتبأجع،والعالم
أنواستحقوبطولته<جهاده،قدرعلىواالحتوأمالسمعة



ألحدعنهالحديثتركمفضلينالكتابهذامنحيزألهنخمص
وهواألجنبية،السيطرةزمنتطرانفياالسبانيينالمسؤولينكبار

دورةبمناسبةألقاهامحاضرةلهخصصالذيطومامىغاوسيافيكيراس<
المحاضرةخالعةيليوفيما(552_ا_هاسنةللمراقبينتكوينية
االسبانية:عنمعربة

:جبالةرؤساءأحد
(اخريرو)احزمرىمحمابنأ~
للمراقبينتكوينيةدورةبمناسبةألقيتمحاضرة

(9ال2_56سنة

معروفةحقيقةعلىاإللحاحالضروريمنليسأنهيظهر
المناسبات،بعضوفيالمغرب.فيبعملنااألكبوالجهل:هيآجل

ميالنوعهذالصاحبهفيهيغتفرالذيالحدالجهلهذايتجاوز
حدآيملكواأنعليهميجبكانالذينأولشكإليصلحقالمعرفة
المنوبية.بالحقيقةأساسيةمعرفةمناألقلعلىأدن

جدمظهرفيأسف،بكلهذاعلىالوقوفأمكنيوقد
الحقيقة.هذهمنمحاود

لهذهموالمعاالتاريخمعرنةتلقاهالذياالهتمإمإذ
إذاألنهالمغرب،فيالحافرعملناأجلمنبدييأمراالمبراطورية

علينايعرضحينماعبوةأكؤيكوذفإنهعبرة،التاريخفيكاذ
تطوره.فينسهمأذعليناالذيننحنأفعالناوردودغيرنا،أنعال
كالرغبةأميةالتقلالتيالمظاهربعضعنالفظبصرفوهذا



ساثربمعونةإيماناوتقويةإيضاحها،ولصالمعونةفيالطيعية
الداخليةالياسةوعراتالتهدئة،لعمليةالبطوليةالفضائل
التيالكيفية>ورؤيةمغربية،بأحداثغيةهيالتيوالخارجية
الذاتفكراذبفضلالمغربيةاالسبانيةاألخويةالحقيقةهذهآقذتها
القائمإلسبانيا<اإلعماريالتاريخمافيأنضلمعيتجذرالذي
والمحبة.والكومالمفاهةعلى

نهايةإلىهذا،ترنامطعمنابتدا>المقامرالتاريخإن
ايكنسة_وعثرينسبعاتستغوتىفترة_وهي(التهدثة)
األتاليمنفيلذلك:أساساالربيينأبطالهاقذناإذا7إكتابته

أماوعبدالكريم.عبدالقادر،امزيان<بوحارة،الروكيالشرقية:
الحقيقةوهذهالر~~ن.أحدنعواليالغربية،األتاليمفي

الفهم.منماتستحقه)تلقالجميع،متاولفيهيالتيالوافحة

هز«1(((سةوهاستهاعزهاايامتبات1لمر1ادركتوتد
ربما.لحقيقةهز«.ل~التلميحعلدورهااتتمرولكن.لحقيقة،
ذ1هونالواتعاألبطال،بمعرنةحدودااميقاهتمامهاككاذألنه

.لادىلمدد،بهذاا(5)(سة.ل(5((سةمنمل1لمتو1.لعمل
~منالرثييينالزعماءحول(المذكرات)منالكيرظهور
ثمله.اميةالوبعفهمامية،~1بعمهمبمعلقتا،.لقبائل
والقادوتوسيعه،.تمامهعدمفيالخاوةوكانتفذاالعمل،و~
الدرجةمنهم~لذيناألبطالاولكبينوالتمييزعليه«~لطالل
ذلكهؤالء،فلكفيتو.بعسوىيكونوااالذينواولكاألول،



الذيالتاريخعذافيالحياةعصبالحقيقةفييؤفالذيالفلك

(جبالة)ناحيةتاريخكتابة__وأحاولحاولتلقا
خاللمناألطلسيالمحيطعلىالساحليةومنطقتهاالغربية،
أعلمجدآفيقةحدودفيالريسون،أهدلمواليالفذةالشخصية

خاصبعضهاءاألسبابمنالكثيرعنناتجةأنهاغيريمنأكثر
الخ...والوقت.الوثائقفينقصإلواجعاألخروالبعضبي،
يكونوشفشارن»سبقة،طنجة،اثثى،العربينالواقعالمر~إن
موالييكونوسطهوفيالمدروسة.المنطقةحدودالعامةخطوطهفي
المناوراتمركنطنجةوتكوناأليي،اإلشعاعموكزالسالمعبد

فعل<أوكردنفسهاالحركةأجلمنحركةأليوكموكزالسياسية،
الويسونيوجد:

بهز»تلصقالحماقاتومنبلوالكذب،الجهلمنوكم
تعظيمإالماهيالمحاولةهذه)نالبعض:نظرففيالمحاولة!
الحذرينمناآلخريننظروفي(؟)،الطروقطاعأحدلشخصية
معاصرةشخصياتعنالكتابةإنشيء:أيمنهمالينتظرالذين
النهاية،فيالكثرةأما(؟)فعلردوديحدثأنويمكنخرأ،يعا
التنتهب،(كبه)تكرةبمثابةهيالدواسات،هذهأنيرونفهم
ا~ياسنةجيعبالتاريخرأيم__حبألحقتخاللهاومن

منالخلفيةهذهأساسوعلىيأتوا<أنيمكنوالذينالماضية،
واألخطاءأعوفها،التيديةالمحدووطأةوتحتالطريفة«االنتقادات

التاريخ!نبوضوح،أرىكمعاتقي<علىتلقىأنيمكنالتي



سنة27تستغرقاليالحقبةتلكخالللمنطقتنا،واإلنسانيالحي
الطريقة!بهذهإالكتابتهيمكنالالماضية<

(اخريرو)،موضوعأمامييبرزالحقيقة،هذهعلىوكبرهان
فيأبسطهاأنعليالتيالمواضيعكأ~لعينالذيالموضوعهذا

الحالية<السنةأثناءالمراقبينتكوينبمناسبةالمحاضراتهذهسلسلة
سزرعىفظريق،صدقالوضوحبكاملستدركونالعرضوخالل
النقاش<تقبلالالقوأ~الخاصة،أوجههالهاشخصية
أهدمواليالشريف:اسمترديدستسمعونكبيروبإلحاح

الدرجةفينجتايعدالذي_لنظريتىتأييدأ_وهوالويسرني،
أحدسوىليساألخوين،منكالكثيرفهو(اخريوو)أماءاألول
توابعه

دا(اف.«سأه
قبيلة(الواديين)دجامحةالغازى)(داربمدشر(اخويرو)ولد

وكانفقيرة.عائلةإلينتميوكان.1868سنةحوالىمار)حز(بي
عاصروقدنشأ،حيث(الحرطيطي)أسرةلدىراعيأطفولتهمنذ

كظهوروانحالله<المغرباضطرابأظفار.نعومةمنذ(اخريرو)
الجبليةالقبائلبهجومتطرانعلىذلكوانعكاسبوهارة(الروكي)
بمواليواستبداله(5()8العزيزعبدمواليالسلطانوسقوطعليها«
الخ»..فاس.وتمودللشارية،الفرنسيوباالحتاللالحفيظ،عبد
وعداءلألجانب،الكراهيةمنشعوراكلهالمغربفيتركالذي
المسيحييننحو



(ألفوهالجنرالاحتلعندمامنةعشرةاألربعيتجاوزيكنولم
بالمدينة،االسبانيةالجيوشاستقراروأن.سلماتطران~ينة4«)أ0

.مار)حز(بيقبيلةبينهاومنالمجاورة،القبائللهيجانحدآوضع
:المواصالتطولعلىالسنةمعاركفيالحزمريونشاركلقد

ابنبدارنظمهاالتي(الحركة)ضمنوكانوااللوزيين~~تطران
الذيالحسن(ا)سيديعروس)(بيمن(تاكزارت)شريفتريش
.المقدسةالحربأجلمنعليهاسلطاناجبالةقبائلنصبته

معاالتفاقجوىحينما19(5سنةفيأيذلك،وبعد
بقيجبالة،فيالمكانةذاتالشحميةفعآلكانالذيالريسون
.تريشابنداوفييؤلفهاالشريفكانالتي(الحركة)أفوادكأ~

عندماأيالتاريخ،هذاحقبأنهاالفتراضالمنطقومن
األسلحة،استعماليحكمأخذقدكانعشرة،السادسةسنهكانت
التيالحوربمشاهدذهنهفينقشتقدكانتأنهإغفالعدممع
مرتبطةكانتالتيالحروبتلكعمره،مناألولالسنواتفيراها

.المسيحيينضدالمقدسبالجهاد

()918(نوفمبرءء_ه~)اأهدهه(هالعامالمقيمتوفيوعندما
قطعت(دء««ءءءءط)،الجنرالقالئلبأشهرذلك~وخلفه

بينومنجبالة.ثورةرأسعلىقامالذيالريسونمعالعالقات
كانتعليها،يتغلبأن(آلمخزن)علىكانالتياألولالمقاومات
فيقصرىأميةلهاوالتيشفشاون،طريقعلىتريش)(ابنمقاومة

.العروسالعلميالحنبنعمدميدي:الحقيقياسمه(ا)



تريش)(ابناحتلت(5(9منةوفيتطران،أمنداثرةتوسمع
(تزروت)إلالويسونالشريففذهعبه

الحرطيطي،محمدالطالبجلتهم:ومنأوفياؤه،تبعه
(اخريرو)واعيهذهبالحرطيطي،ومعللريسون<المخلصالموال
قدكانأنهالشكوالذيسنة<عشرينذاكإذعمرهكانالذي
الحرطيطيأحدصحبةاحتمالوبكلاألسلحة،استعمالمارس
محمد.للطالمبهالشقيقاألخ

الكتاببعضعليهأطلقالذيالريسوزحولاجتمعوقد
مثل:بارزونثرارالجبل)و(سلطانالزنات)(صقرحينثذاالسبدن
منهمواحدكليصحبالخ...والشارن.كورطيطو،يلب<الطو
فقدالمجاهدين،هؤالءقيادةأماقبائلهم.منالرئيسيونالثواو
السكاناهيدرواسع:صيتذاتلشخصيةالويسونبهاعهد
التيالفرقضدبشجاعةيجاهدوهو(522سنةمصرعهلقيهالذي
يرواخرومعه(الحرطيطي)أما(تزووت)الحتاللطريقهافيكانت
وهوعروس)(بنيالسكانبمدشرالوقتذلكفييعيشانفكانا
المباشر.وثيسهمدشر

كانتولنالكية،إلىالوارمنالجماعةهذهتخلدلم
للمخزذ،المرتقبةالهجوماتحراسةهيالريسيةمهمتها

القبائل،استمالةفيالسياسيةالمراقبينحركةواعاقةومقاومتها،
هي:ناشقشكلنقالةوسيلةإلىااللتجاأعنتتغنلمفإنها

األسلحةفيبربحعادةعليهاتعودكانتالتيوالغاراتاالعتداءات
التيوبالماشيةبآخرين<تادلهميقعالذينواألسرىوالذخاثر



ضدالغاراتتلكنجحتماإذاوباألخصللتعبئة،تستعمل
بمثابةسياسيأالمترددةللقبائلبالنسبةكانتوالتيالمخزن،مصالح
المشهدذلكمنالخوفأماممذعورةبقاشهافيجدآفعالةوسيلة
أحدفيبالسالسلمثقلةأيامهامنالبقيةإنهاءفيالمتمثلالمرعب
القذرة.المحزنةالسجون

والغارات،واالعتداءاتالنشاطاتاألخيرهناالطارهذافي
منالثقةفيوللمبالغةالتجربة،لقلةنظرااالعتداءاتوباألخص
مراقبتها~فةالسهلمنكانالتي..بيربة.األالجزيرةشبهقواتجانب
أاتماينتظرونكانواأناسطرفمنوباألخصفيها،الضعفنقط
بحاعةتتميزأخذتاإلطار،هذافيالمؤاتية،المناسبةدقةوبكل
بينهممنالسن،نفسمنشبانعشرةأوثمانيةمنمركبة

نظرالهايبقلمصغيرةهجوماتبعاقإليهعهدأنوكان(اخويرو).
أعمالإليهفتسندالحظ،يؤاتيهمامرعانأنهإالذكر،أيلتفاهتها
واسعة.شهوةأكسبته

~و~1ا~~ت
).(92(ئوهمراا~يسوامئثا~وىا~~

(920سنةيرواخرإليهاينتسبالتيالجماعةاختطفتلقد
(الحصن)إلهلوه(إيزرأوي)حاميةإلينتميالقناصةمنضابطأ
استمرتاألهال،بينسمعةالجماعةهز»أكبتالضربة،وهذه
جرأة،أكؤأصبحوقاواآلنالقرصنة،منأخرىأعمالفيبارزة
فمبر(انوالخميسليلةفيخارقة.صفةذاتبضربةللقيامهيأفقا



بابقرببزيانةالمعروفةالضاحيةعرصاتإحدىومن،1921
السالويعليالسيدالوجيهيقطنكانحيثتطرانمنالسعيدة
إحدىبصحبةاألخيرهذاأخذلألحباسعامامديرأكانالذي
متزوجةكانتالقيسالطرأهدالحاجالمرحومتطرانباشابنات
ألحدثتدعثالوىالالسيدكانهذا،ألسالوىبحفيد

تلبيةمنيمنعهكانالصحيةحالتهضعفإنوحيثاألعراس.
العرصة(اخريرو)جامحةفاقتحمتحفيده،عنهنيابةبعثالدعوة،
السالويأخذوابالبنادق،الخدمتهديدوبعدالليل.بظالممحجبة
الحفيدوجعوحينمايس،الطروابنةمريضا،كانحيثفراشهمن
وقع.بماأخبرالعرس<حفلةمن

الثرارهؤالءجرأةخلفتهالذيالشعورمقدارمعرفةيمكن
الضربة،بهذهيرواخرأدركهالذيالميتبعدوكذلكبتطوان،

هناكومن(الحصن).إلاألسوىهؤالءنقليسونيالر«برلقد
ألن؟1922سنةمنيونيووأواثلمايأواخرفيا~اؤهموقح

السرإلخاللهسلمتهامباحتفالتخبرناالعهلذلكصحافة
السيدالعامالكاتبمقرفيبالتاريختتعلقجامعيةشها«ةالسالوى
إلأشيرهذه،التليمحفلةوخاللأ»«_)هههماهدءم7(«ءددء
األسر.فيلهاتعرضالقالشدائد

بينالخالفبوادوظهوريرجعالعملوهذاالتاريخهذاوإل
منمسرورأيكنلماألخيرهذاألنواخريرو،الريسونالشريف
االرتياحبعدميشعروأخذالفدية،مبلغمنلهأعطيتالتيالحصة



كبيرليمضيوماكانمهانا،نفسهوجدلقدالشريف.منبقربه
اختطافذكرىالجبلنواحيفيبقيتوقد،0استيادليظهروقت

األغنية:0هذفييسالطروابنةالسالوي

يأللألاآل
الغرابيبالنوار
طرسيةأعشوشة
ليهاالسالمبلغواقولهم
رابيالزتدللي

ياللألأال
لمولوعةبايالليالياال
الماطاحالشتاطاح
بالليقةالشتاطاح
ليهاالسالمبلغوا
لرويقةلتدلي

ياللألأال
لمولوعةبايأللياال
بالسارعمشيمامشيال

ليهاالسالمبلغوا
السارعلتدل



يأللألأال
لمولوعةبايأللألأال
التمارةعظيميا

أيالسالوىمكين
الحمارةعلىوهعبا

يأللآلاال
لمولوعةبايأللآلاال
الدعيةمتاديا

~سيةاعشرشة
نجييهكتفلي

:)1923>1922(بسونارممفىا~نف ~•

القائدالعامالمقيماستول.،922سنةمنمايشهوفي
الشريفوأوغم(تزروت)علىهءء»ءط)0ادءالجنرالاألعلى
فقدذلكوخاللهاشم).(بوبا«غالاالعتصامعلىالويسرني
باسم:أكثرالمعروفاحيدرمساعديه:أعظممنواحدأالشريف
كلفيظهرو~القبائل.معظمخضعتلقدالسكان.اهيدرآ
أقلالثائر،الزعيمطرفمنالقبائلاستمالةإمكانيةأنمرة،

فصلأقبل~وقدمضطرآيونيالرفكانبعدأ.وأكثراحتماأل
المخزن.إزاءقواوآيتخذأنالشتاء_



التقلباتلمساعدتهجاءتبالذات<العصيبالظرفهذافي
حوكملقدإسبانيا.فيوقعتالقوالسياسيةالطائفيةواالنقاسماتة

القيادةانهيارإلالمؤديسلوكهنتيجةءط)ءه«ه0(«ءبيرنكيرالجنرال
اإلسبانيةالحكومةا.(ءاءدو»«ط-ر~_وعوضبمليلية،العامة
تتخذإذمعاكس،آخراتجاهإلساثدآكانالذياالتجاهمنتنتقل
الشريفمعاتفاقإلبسرعةالوصولالسياسي،للعملكقاعدة
الثورةعلىتقضيالغربية<الناحيةبتهدئةأنهاترىألنهايسوني<الر

الناحيةفيالكريمعبدابنثورةإالأمامهايبقىوالهناك،
ظهرتوقدالخطأ<عظيمسنرىكماالمسلكهذاكانلقدالشرقية،
وضوح.بكلإلسبانيابالنسبةأضراره

الغايةهذهأجلومنيسوني،بالرإذناتصاالتوقعت
ءاءء_ءا_)(»»أءال»ء~التوجأنجدد:وآخوونقدماء،أصدقاء
األيد«~)1ه«ه»أال(»هالكولونيلالويسوز،ثقةمحلكانالذي
مدينةواحتاللتطران،(محلة)قةلفوثاستهسياسيةشهرةأكسبته

..الشريف.عمابنالريسوزالصادقومواليشفشاون<

أييريدالأدالشريفوشاقة:طويلةالمباحثاتكانتلقد
إالالمنطقةفيشيآأييتحركأاليجبعمليأولكنلنفسه<«؟شيآ
وبأوقاتشؤم،بأزماتالتدخالتوتمرومشيثته.رغبتهحسب
فيالسالملنايضمنالريسونأحدمواليوانغتاح.انباسط
فذاالتبدلضدالجيشيحترزون.الناسمنالكثير(جباله).
ضار.هووالذيشيءهأييبروهالالذياالتجاهفيالحاصل
بعدأنهاتوىألنهامنتظرة،كانتفعلبردةتقوملناالمواليةالقبائل



مقيدةسنسلمهاالريوسيآعلىللتغلبقويةبحملةقامتأن
لنأنهالمعرفةحقتعرفوالذيءقاومتهالذيذلكإلءباألغالل
فيوالكبيرةالصغيرةعنيتخلىولنشأنها،قلمهماالوقامعينسى
الحساب.تصفيةعملية

والضغوطبالمؤامراتعامرابالويسرنيالمحيطالجوكان
يبرزاإلطارهذاوفيالمناصب.توزيعأجلمنوالدسائس
الويسونبهالحقهاالتياإلهانةمناالنتصافبقيلقد.(اخريرو)

اآلنيتدروهومؤجآل،أمرآالسالوي<لفديةتوزيعهعندنظرهفي
ولكن،مار.حزبيقيادةبمنحهوذلك.لمرضاتهمواتيةالفرصةأن
ينسىالالذيالحرطيطيهو:قويمضاديرتفعمواجهتهفي

.القبيلةهز»فيعراقتهوالنحو«،خدماتهالويسون

التياألشياءجيعكانتالشريف<عادحيثوتتزروفي
حقيعلمكانفإنهثانية،جهةومنء.ببطتسيرمباشرةتهمهال

علىصبروامناختيارلعجبهبالنسبةيمقلهاكانالتياألميةالعلم
يريدونالالذيناألقلعلىأومعه،التعامليريدونالذينأولشك
أنبعدقبيلتهإلرجعواحدمنوكمله.الطاعةتقديمسوى
أندونالشريف،مقامجدارظلتحتجالسأوأياما<أيامأانتظر
مرورعند(الوكاب)تقبيلإلإالاألحوال_أحسنوفي_يتوصل
واجتهادهبجدهجعهالذيالمالمناالحتيالحيجيعوأنبغلته،
الحائطذلكفجواتامتصتهقداألبواب<لهتفتحأنأجلمن

وعبيدنيةوالمخازوالكتاب،المشور،قائديكونه:الذيالبشري
يمكنالمغربيةالياسةأعماقمنصحائفكمالشريف.وخدام



عددخدرفيإليهااتكأالتياذالجدرهذهعنحكايةكتابتها
إ.الجبليةالبيةالجالبيبمنالكمى

معالمباحثات.وتوازنهصبر»يفقدالشريفأخذلقد
واجعانذاهبانالصا«قومواليدء~)5(»«أءء،ببطتسيرالمسيحيين

محلفييسونيللروكبالذيوالتليفون.وتتزرإلتطرانمن
قائدالمنبهييتعملهأنيكفي_نادواإاليستغلالوالذيإقامته،
.متواصلةبصفةاآلنيشتغل~خادمه!امباركوالحاجمشورة
.الغامضةالريسونبعووضيؤمنونالاألقلعلىتطرانفيالناس
أصبحوقدذلكيمكنهكيفولكنجباله،فيالسالميضمنإنه

بكلينزلكانحيثعز»أيامنشاطهذلكعلىزيادةوفقدعليآل<
ضعفبوادربهتظهرموقعأيعلىوفجأةكالصاعقةقواه
.خيانةأو

السياسة،مجالوفيباألمس،غيرهاليومالريونأصبحلقد
بالمرة،قوتهأضاعولكنهوضغاثنه؟وشكوكهأطماعهتكاثرت
خاللكانالذيالمغربظلحقيمقليعدلم(،923سنةومغرب
خلت.سنواتعشر

تطران:علا~عتداء

العمللجبالملل.داخلهتدالريونأذالقول:إلىنعود
يكوذأذيمكمالأنهيتبيواأذمؤال>ملىاذ)تطو(رجالإتدعمل
اذيفهمواأذوعليهمالريون.أرادهإذاإالجبالهفيسالم



عنه<<،نمزالضروريأمريسونيالراحدمواليمحاالتفاق
يريدالالذيالرجلبمظهواحتعاثهأنالمؤكدومنومستعجل.

هذايستحقأالولكن<أكؤ<ويشترطيطالبجعلهلنفسه<ثميثآ
جبالة؟نواحيفييعرضهالذيالفردوسيالسالمضمانكله،

تكسيريمكنكيفتطران؟مسيحيإقناعإلالسبيلكيف
بتهييجعكنذلكأنبوضوح،الريسونيرىإيقاعهم؟
إحدىإنزاليجبصمة.القاالضرباتوتهيىهاءآتاالعتل

يمكنهكيفولكن<العمل.علىوتشجيعهاالميدانإلالعصابات
نفس(وفياإلسبانيينمعحسنةعالقةعلىيوجدالذيوهو_

بذلكالقياميمكنهكيفالمخزن)علىالكالمسماعيجبالالوقت
ومكرهبكيدهالمعروفتعوزه_وهوالأنهتأكيدأ،توريط؟أيدون
اليد).إخفاءثمبالحجر،(الرميوسيلةالسياسي_وحسه
العوبيعلىاختيارهفيقعبه<يثقشخصإلبذلكوسيعهد
إليذهبالذيالحرطيطيبذلكاألخيرهذايخبرحليمة.ابن

يجهلبأنهالشريفيتظاهرالنهائية.التعليماتألخذالشريف
دونينقذأنيجباألمربأنحليمةابنليحذريعودثمالموضوع،

للقياميرواخرحليمةابنيكلفحينثذالشريف.وجهيظهرأن
ينتظراليزالفإنهبتزروت،االخيرهذاوجودووغمالمهمة.بهذه
الميدان.إلجاعتهمحبةينزلوهكذامار)،حز(بيقيادة

داخلتجري_الشكلهذاعلىمروية_هيالحوادثإن
منباتأنهذلكالبساطة،بهذهتقعلمأنهاغيرمنطقي،تركيب
معاتصاالأجوىقدكانالعهد،ذلكفييرواخرأنالمؤكد



منولكنهمضبوطة؟ليستالتواريخوأنالخطابي.الكريمعبد.ابن
الذيذلكيؤيدكانالكويم<عبدبأناالفتراضالمنطقتمام

منالستياثهباألخصأوعصابة<كوثيسواسعةشهرةاكتسب
منيقترباخويووجعلالذيهواالستياء،هذاوأنالشريف.
(،923سنةنوفمبرلشهرالمخابراتإحدىوفي.الويغيالزعيم
.0اجديو<إلمرتينأدذهبالتاريخذلكفييرواخرأنإليشار
معالثانيةوالمرة(،923سنةأواثلفياألولالمرةتاريختحديديمكن
(غشت).تطرانعلىالهجومبعداالحتمالكامل

اخريرومعكانإذاألنهضح،غيرواهذافكلذلك،ورغم
فيالميدانإلبهيتأفالشريفوأنمخطه،كانمهماالويسرني
سكوتفهميمكنكيفلصالحه،للضغطأ923سنةغشتشهو

الكريم،عبدابنمعيرواخوباتصاالتمعرفتهىمأوالويسرني
كيفبها،علمعلىكانوإذااألخبار؟أقاثقتفوتهالالذيوهو
لهذاإعطاؤ»يمكنالذيالوحيدالتفسيرإنبإجواشها؟يسمح
أصبحالذييعمل)(«عهيقول:الذيالحاللسانهوالموقف،
االحتقارعنالناتجوخعلؤهالشريف،حياةمناألخيرةالمرحلةميزة
فيبهايحتفظاليزالالتيوالثقةاألفراد،نحوبهيحسكانالذي
الخطورةبأنهواعتقادهوجود،لهايعدلمالتيسلطتهعنغيلته

معهيجريأنقطيحاوللمالذيالكريم،عبدالبنوالللقبائل<
اتصال.أي

كاف،غيرالتعقيدمنالمبلغبهذاالحالةومفكانوإذا
فقداألحداث:نوقيطفوداثتابقيآخرمظهرإلىأيضانشير



الريسونمحاتفاقإلالوصولإمكانيةمسألةفياإلسبانيونانقسم
القيادةفيوتردداتشكوكاأحدثاالنقام<وهذا.عدمهأو

يجوزهلالمنطقية،الناحيةمنالفئتيننيةحسنقبولوجوبومح
كانواالذينالويسرني<محالسياسةلحسنلينالموابأنالتفكير
نظرواقدإسبانيا،لصالححسنةنتائجمنهاوينتظرونبها،يؤمنون
لمنبالنسبةدقيقجدموضوعإنهاخريوو؟وبجخرإلبارتياح،
فياستفهامعالمةأاتماتبقىذلكومحالفطنة،عناصرتعوزه

استوحواالذينأنفكرة_القولفكرر_معهاتدغدغناالتاريخ،
نيةحسنعلىكانواالموقفهذا

نقولذاته،حدفياذتطوعلىاالعتداءموضوعفيودخوآل
نمت((األربعا>ليلةمنوالصفالتاسعةحواليإنهباختصار:

اا(الالفوسشارعفيأشد«علىالشرطكاذماوعك،15((
إسبانياوساحةبعد)نيمااخاسىاآلذ)(عمدفوانكوالجزال(شارع
أيضأ،اطريىعمدشارعوفياالن)الحنساحةأو(الفدان
نحوموجهةناريةعياراتسمعتأل،(1(ألفونىلمارعالموازي
اليوميمىماعلىغيمةكانتالتيالطلعةمنآتيةالشارعين
ينالعبيدمملىكاذالكية،ساحةأوالممديمواليساحة
الكيةإلتامةابتدأتتداألعمالكانتاألثأ>،تلكوفيهاك،
.الجرحىصرخاتمنهايماعفعطيمة،البلبلةكانت.لحاليةأ
دخلتكماالقلل،منالعصابةتمكتالمدية<نواحيجيعأدمن

(ماريا).)7ذ0أ(>،هالجزالبمعكرالقائمةالخفرمراكزمنساخوة
.األماكنهذهلتقوية(المحلة)منتواتسرعة،وبكلحضرت



سيديشارعمنابتداءبأنهالتذكيريجبأكؤالموقفولفهم
الجنرالمعسكرلغايةثماليوم<الكنيسةساحةإلحالياالمنظري
المنبسطالجزءهذايكنولمومنعزلةقليلةالبناياتكانت(مارينا)
بعد.وجدقداليوم،القائمالمتسحمن

سليلية.بمدينةآنشذ)موجودآ5أ1(~)(«أء»العامالمقيمكان
ط)ههه«ءأطالعامالسكرتيرالعامةاإلقامة<بشؤونكلفوقد
وزيرإلبرقيةالعامالمقيمبعثوقد،5دء»ه4د«أل7«»4ءاه(»ه

هكذا:الحراثإلمشيرأالحربية

الثانيالنائبالعلياالقيادةوكولونيلالعام،تيرالسكأدأبلغي
أمس،ليلةمنوالنصفالتاسعةالساعةعلىأنهالحربي،لمكتبي
متسعمنجزءنحومتجهةمتواصلةطلقاتتطرانفيسمعت
منقواتخرجتالحينوفيذعرا.الحالبطبيعةمحدثةالمدينة،
خائروقوعبعدولكندقائقعشربعدالحادثوانتهى(المحلة)،

لها.إيضاحأطلبتوقداللحظة،هز»لغايةتحددلماألرواحفي
وباألخصالنفوس،فيوقعإحداثفيالرغبةإليعزىوالسبب

إلمعنىلذلكيكونأنغيرومن(يشيرنفسه.الفارطاليومفي
كانتوالتيسليلية،جهةفيقائمةكانتالتي)7د«)أأ«ه(هعمليات
ذلكنفسفيالحصارأنهيوقدالعام.المقيمسفوعلىالباعث
وكذاالمتعد«ة،الطلقاتوأماددالمؤلفدد)(923غشت22اليوم

جعلتالتيالجلبةإلطبيعيأتعزىكثرتهافإنالبشرية،الخاثر
من.إلواللماذايعرفأنغيرمنالظالمفيالناريطلقالكل
أنيإالمفتعل.ذعرسوىليسألنهللموضوع:أميةأعطيال



وتعزيزتحقيق،وبفتحالمسؤولين،بتتبعأموتذلك،منبالرغم
الليلية<«.الحراسةمصلحة
والتلميحمفتعل<<أدذعربحردالحادثةاعتبرتالتيالبرقيةإن
شعرية،مقطوعةإالليسذلككلالمسؤولين،تتبعإلىالخيال
)8ءه4ءتطران)(صدىالصحافةوإناآلن.هذاعلىنؤكونحن
إلخفاءالمزورالتوجيههذافيبدورهاهيشاركت7ه«اء(ه

تقول:كتبتخدمتها<تدعيكانت.أنهامنالوغمعلىاطقيقة<
أنالضمانات،كلتحتنؤكاأنعلينايجبللحقيقة،أدخدمة
كانوا(اخريرو)حلفاءأنحدثوالذيالمدينة.إليدخلوالمالثرار
منبالقربيتمشونكانواعنبعضاجرحواوأنهمالمدينة،فيفعآل

فيها.اختبأراالتياألماكن
ساندتهمالخغومصلحةألنالمدينةإلإذنالثواويدخلددلم

تطران<فيالفزعانتشرلقدويعلقرن<<.الكثيرونيعتقدكما
سبقةإلمتوجهةباألسو،عتلثةأدجدتخرجالقطاراتوأخذت
2(8ءه5ء7اء0ده(الماضية<<األحداثإزاءاحتياطيكإجراء
الحدادمنعاطفيةمظاهرةعنعبارةالضحاياإقباروكانغشت).
المدينة.كلفيهاشاركت

23يومفيالتجاريةالنوفةعقدتوقا´
إلاللهجةشديداحتجاجتوجيهعلىلالتفاقاجتماعأ
تدخالتوبعدأبوابها،التجارةأقفلتوقلالحكومة،
اآلتية:النتائجإلتوصلعنيفة،وأحيانأ~ة_
بالغرفةاجتماعهافيتطرانمدينةفيالحيةالقويأدإن

وباالتفاقالشعبية،الصبغةذاتالهيشاتجيعوبحضورالتجارية،



ليلةالجاريةاألحداثاكتبتهاالتيبالخووةاالعترافحولالعام
0المتدبالعامالمقيممجادقإلىيوجهواأذعلىاتفقواالبارحة،
نسوالغو(دوزالجاللةمماحبحكومةإلىيقلأذمهواجين
لهيبقلمالذيالحدثإزاءاحتجاجهموأشدأقوىعشر)االلث
منسواتعشوبعدالحمايةعاصمةشاهدتهالذيميل<

تفالمومماهبةاألشرارمنجامحةتمبحأذفيعقأل0االحتالل
لهالذيالطيعيالذعرفقطليىمحدثةمعية،مدةزها>
أحياءأكثرفيالواتعةالمتاجرعلواعتداءات~فحايابليروه<ما

اكتظاظا~.:لمدية
لجميعالمملةوالعامراعلية،قواهابواسطةاذتطوإذ0د
ماوقع<كلعنالمؤولتعتبرتمييزأيدوزاالجتماعيةالعلقات
الطاتةوفعفالتوجيه،حسنفيوالقصوالحيرة،التوددسياسة
كلبالمساالحقيقيلجهلهااإلسبانية،الحكوماتتظرهاأخذتالتي

عاصمةحقالتغلغلعلىالعدويشجنالذياألعو0المنوبية
خوفدوزوالنهاى،العزلالمدنيينقتلفيويتسببالمحمية
وبلوال

التجاريةالعلقاتتؤلفالتيجاساألمختلفعمامرأدإذ
فيأنفسهموذيعتبرتوانينها<كففييعيثوذالتيالمديةلهذه
لحمايةالضروريةاإلجراءاتاإلسبانيةالحكومةتتخذاإذاخط
أذيمكنوالتيوتعت،كالتيبأعمالالمهددةوعقاراتهمأموالهم
وأمامالقوية.الردعإجراءاتتأخرةماإذاأكبو،بمقداوتتكرر
آلقاطينلجميعتمهدبأذالحكومةمطالبةإلىيميلوذفهمالمطهذا
الولحن.إلىالجماعيةالعودةسبيل



أناإلدراك،تمامباألمسأدركواقدا~ةأنددوحيث
الخدمات<بجميعللقيامكافيةغيرالحاميةتؤلفهالتيالقوات

<والهدؤاألمنتكفلالتيالزيادةفييشرعلمحيثأنهويالحظون
لتأليفالضروريةاإلجراءاتباتخاذتأمرأنالحكومةعلىيجب

الكفاية،بمافيهمسلحاتطران«~ينة)5ءا«_ه(هالمحلي)(الحرس
بعاصمةالمقيمةالوطنيةالعناصرعنهعبرتأنسبقلماوفقآ

المحمية.
لهيكونوقدينتقلأنعلىإلجاعباالمجلساتفقأدوقد

أمامليضع(مدريد)إلهنا<المتساكنةالعناصربحيعتمثيلشرف
مدينةتواهوماالنفسية،الحالةمبلغالوعليالعاموالرأيالحكومة
غشت23تطرانالبالد_لمصلحةتجربتهاحسبمناسباتطران
523.>>)

التياألقلوعلىاأليام،لتلكالمراقبةمصالحتقاريرإن
العصابة.تدخلعنمضبوطةبإفادةتزودناالمواجعتها،استطعنا
التيالمنفردةالتفاصيلبعضتوبجد،25بتاريخالتقاريرأحدوفي

نثبتها:
تطران،إلالمصوبةالعياراتعنالمسؤولينأنثابتاأدأصبح

الخروجوعلى)؟5(أاأ-ا«السلميتيوعليوشقيقه،(!خريرو)هم
ولدرافقهمأنهيؤكدمنوهناكأ~ه~»_)`´).6و(«طالواديين)(من
للسيوصديقانعروس<بيمنآخرونوخسةالصوفي،الحاج
الثانيةحوالىشوهدواوقدفقط.يدوبيمنحليمةابنالعوبي
(الفروج)بيتمنخارجيناألربعاء<يومصبيحةمنعشرة

المترجم.ميبة،ولدلل.(()



تحتغبوء~~كيك)الن(دارمدشرتحتمارينبالواديين،
(مقدم)والناسإليتسربالشكجعلاأليواألمربيبهم،جال

(اخريرو)بأنتطران،فيالركابالقائليعلمعزوزابنالواديين
باثنينبعثاليوم،هذاوصباحالمخزن.~بشيآالقيامينري
سببيعرفواتطران.إلإسماها،يعرفلمالواديينأهلمن

(كرشةإلحضراالليل،أظلموعندمامبكرين<رجعاوقدذلك.
محطةطريققرباألسرار،خارجالموجودالجير(أفرانازفان)
.القطار)

هز»نفسمنوقعقاالتسلل،بأنيؤكدمننعدمأدوال
إلالمؤديةالطريقمدخلعندالموجودالمركزيسارعلىالجهة،

حيثالجبل<إلاألثرعلىوهاربينعياراتهم،مطلقينالمعسكر،
.0المبيت<هذاكانأينأكيدةمعرفةغيرمنليلتهم،باتوا

التعاليمنظروجهةميتطرانعلىاالعتداءهذاموضوعإن
عاهردرسبتقديمكفيآلوحدهكانبحيثاألميةمنالياسية<
ذلك،دونيجولاليوم،إلالبعيدمداهأنوحيثءبالعبرة

هاتينحولالسريعةالمالحظاتبعضتقديمذلمكمعفسنحاول
هيوماالعمل؟بهذايخدمأن(اخريرو)أرادلمنالنقطتين:
عكنآ؟جعلتهالتيالسياسيةالظروف

:)(اكتور«ءداموسىسيديمثإمأل

وت)تزر(قربموسى)(سيديفيتقابلأكتوبر،((بتاريخ
والشريف)،9ء:م0«0(العامالمقيممنكلعروس،بنيتبيلة



التيالمملة،المباحثاتمنطويلةسلسلةبعدالريسونأهدموالي
وسأكونالحمل،أنت(كنالشريفشروطمعهاازدادت
وجيعالو)(وا«ثروةوجاءتعقيمة.نتيجتهاكانت.)..أسدأ.
علىأنهاإالبجالء.عقمهالتظهر(524سنةخاللجبالهنواحي
التيالنظريةيؤيدونالذيننحوخالصاميالتعيكانتالعكس
بجباله،متصلهدؤإلىتؤديالشريف،معالصداقةأنترى
الخطيرةالمعضلةإللاللتفاتالعملحريةأللكنتيجةوتتوك
بالريفللحركة

25و24ليوميتقريران~العهد<هذامنوثيقتانهناك
اخليفيةوالجيوشللمراقباتالعامةللمنتشية6923سنة.كتوبي
يعرضانوهاه«اد«~)<ءأاله«هالجنرالذاكإذالمفتش(كان
فيءاألوقاتتلكفيالرفعلمعرفةعرضهمايمكنكلتلقائيأ
نقرأ:األول«التقرير

مقابلةبعداأليامهذهخالللوحظتالتيالقلقحالة«أإن
شكغيرمنتخضعءيسونيالرالشريفمحالعامالمقيمبحا«ة
االضطرابمنكبيرةحالةعلىاإلبقاءيريدالذيالريسون<ألوامر
السلطاتتمارسهاالتيالقيادةفعاليةقلةليفهمناالقبائل،جيعفي

الذي(اخريرو)(`)هيالغرضلهذايستعملهاالتيواألداةءاألهلية
يتزعمهمكانأدعنبعضعصابتهرجالعلىزيادةإليهانضم

قطارعلىوالمحنشىالربوةبينفيماوعصابته(اخريرو)اعتدىاكتوبر،23يومفي)1(
فيلهمكامنينالثراركانوقد.القواتبعضيحملمنهعربتينوفيعماأليحمل
.جريحاعشرواثي،المرقمنسبعةاالعتداءأحدثوقدومقاصب،خنادق



األهالهؤالءإنوغيرهم.والفحيلووالحرطيطيحليمةابنالثرار:
عدةإلانقسموارجل<مائتيمنأكثرتضمنواةيكونونالذين

~سبكلموجهةسيئةأعمالبارتكابالوعبتنشربحاعات<
يمكنالتيولالنعكاساتألهيتهاشفشاونإلالذاهبةالطريقنحو
صفوفنا.بينتحدثهاأن
فييتصرف(اخريرو)المدعوأنالمؤكدمنأصبحأدوقد~

منكلهذلكيستسلمأنهمنمايقالورغمأصلحة«ويملكأموال>
جيعبأنالطنويمكنهذا<منالوثوقاليمكنفإنهءالريف
المنطقة.هز»منآتيستلمهما

الرؤساءيتاخلأنالريسوزايقبلالمناسبة«هأهوفي0«
أنهدائماليفهمناووحدهألخريرإالبالتدخليسمحولمله،التابعون
عادية،غيربصفةاالنتباهويثيرهامجدهذاولكنعليه.متمرد
مقابلةفيحاضرينكانوايرواخرأصحابأنيعلمالكلألن

(الحصن)فييرواخركانبينماالمفاوضة،أثناءموسى)(ميدي
حضربنفسه(،7األربعاءليلةوفيالمقابلة،منأيامبعدوأنهينتظر،

الليلةننىفي،توجهالشريف،نممعساعتينلمدةوتحادثهإلى(تزروت
منتواوخرجوالمتاعالرجالمنبعضامعهأخذإلى(الحصن)حيث

معابرأحرق(<8الخميسالتالية:الليلةوفيالمنطقة.هز»
(أمطيل).مدشرمؤونةوأخذالتليفونية،األسالكوقطع(توايكت)

المنبهيخوطب(الحصن)دبمدشويرواخركان«أوعندما
يغتنمأنللشريفهذاليقولهاتفياالمكيسيديللشريفبواسطة
كانبأنهفأجابناعليه<للقبض_(الحصن)يرواخرإقامةفرصة
ذلكفيعليهالقبضيريدالوأنهبالسياسة«ذلكلتنفيذيعمل



لتنفيأبقواتنانحننذهبأنعليهعرضوقدلقداسته،شرالمد
يذهبون.تركهمأنهوالحالةبنفه،األمرسيدبربأنهفأجابذلك،
الخطوقطعوا(ترانكت)معابرأحرقواالشريفمقابلةمنليلةوبعد

والخطوطبالمعابرالعملنغبىارتكبوايومين<وبعدالتليفون.
حمان).بيأربعا>(سوقوراءالواقعةالهاتفية

المنبهيبواسطةاألعمالبهذهعلتايسونيالرإحاطةأدوبعد
يعملونالذينالقوادعاتقعلىتقعذللئهمسؤوليةإنقاثآل:أجاب
صالحينغيرأصبحواأنبعلاستبدالهمالواجبمنوكانبجانبنا.
مغزى.اإلجابةلهذهوان

منالحالةهز»تبررأحداثاأليامهز»خاللجرتأدلقد
الريسون<<.تعليماتإلتعزىوالتيالقلق،

.ء•د

يزدادالاألهور،لهأهالشريفتنظيمفإنشك،غيرأدومن
الثرارنزولذلكعلىوالدليل.وضوحاإالاألياممرورمع

ومبيتالميدان،إللواشهتحتينالمنضوالرؤساءلعصاباتالتابعين
القائدهذا(الحصن)،إلتوجههعندحفوظالقائدببيتيرواخر
ولقد.معروفهوكماوروحاجماالشريفأتباعمنهوالذي
بسببويمددهفيهايبنهيرواخرمنبرسالةسعيدابنالقائدتوصل
سيلتقيالذيالوقتالوقتميتترببأنهيقولوفيما.لناتأييده
ذاكإذالبالد<منالمسيحيينذهاببعاوأنهلوجه،وجهآوإيا»

.الحاللسلوكهمنهمنيثارذاكواذقبضتهفيميصبح



تفاديالصعبمنفإنهالمتخذةاالحتياطاتجيعومع0د
جيعفيالثرارمنالكثرةلوجودنظراألنهمفجع،حادثأيوقوع

فإنهميفعلون،كمامغيرةعصاباتفيلتجمعهمونظراالقبائل،
علىيتركزونفهمذلك<وفوقمكان.كلمنالهربيستطيعون

التيالخطوطأكثرأنهيعرفونالذيشغشاونتطران_خط:طول
حيثسهولة«بكلويتسللواضررأ،بنايلحقواأنمنهيمكنهم
منبمنجىيكونونفيهابوجودهمالتيعروس)(بيقبيلةيتاحون
حدية،بدونمأهولة،والغيرالوعرةيدر)(بيولغايةخطر،كل
أقلنقطةفيإليهاباللجوءيصبحونقساة،أناسكنفوفي

عليهم.للقبضاستحالة

لنا،لينالموامعنوياتعاملنغفلأاليجبذلكعلىوزيادة0د
فإنهمأكثر،ويعملونانقيادبكلاآلنلحاتصرفوامهماالذين
حقبأكثرىنطالبهمأالمنايستوجبالذياألمرسيملون،بلال
وإلجتثاثلنا.تهيأجادةضربةأليلالستجابةمسبقأنعدهمال

سيامتةعناالقالعمصدره:إلىالتوجهينبغيالجذور،منالسر
أوواحدة،دفعةمعينمخططاباعإقرارالوسط«والحلالغموض
معضربةءتسأوبه،يطالبأنهمايبدوكلالسويفإعطاء
الذينالزعماءساثرعلىمعينيومفييقبضبحيثاالحتياط،كامل
الصحة<حالةفيالشريقطعلمواذاناثرين.أصحابهمخرج

فستصبحأمدهاطالإنالتيالحالةهذهإنهاءالصعبمنفسيكون
باستمرارفسنفقدالواضح،ضعفنائظهورنظراألنهأ،جلخطيرة
وفيما.جدأعصيبةوضعيةإلىوقتأقربفيوسنصل0أنصارنا



إمكاننافيالزالفإنهحان)،و(بيمار)حز(بيقبيلتييخص
هاتينأهاليألنإتجاه:أيوفيقوةبكلعملهمانويأعمل

هذهفيتتخذجاعيةخطةأليالعمومعلىيستجيبونالقبيلتين
المنطقة.

هذاكلفيبجالءيظهرالريونلعبأننظرنا،أدوفي
عنالعاجزينبمظهربساطة،بكليظهرناأنوراثهمنيرميوهو
الطريقة،بهذهليبلغضروري<وأنههادئة،المنطقةإبقاء
اآلنلحدبلوغهيستنلمما

علىهجومهعديرواخرهروبأذمنالوثوقأديمكن
يبحثأذحليمةابنكلففقدالشريف.منبأمركاذاذ،تطو
أذإالحليمةابنمنكاذنمااذ.الميدإلىبهيلقيشخصعن
عدثذالريسون.الستسارةذهبالذيالحوطيطربذلك)خبر
الحين.فياألمرتبلالذييرواخراختير

األهاليتيهذ1حيثأتيقدجدشك<غيرمنالرفعأدإذ
وذاليفرماعري<علباطألعهموهميوم.بعديومأ010يز

معوياتا.توةمنمامحطوهذابضعفا.إالالشرفمعمداقتنا
بأذاالعتقادنإذالجميع،بهعسالذيالضيقعلة0زياألنه

فإنهوعليهيقر،اخذتدما،أ~العمليتطعاشريف
مجابهته.علىيتجرأأحدال

تصطدمدداالنديجانددثقةكسبتحاولالتياألعمالجيع«أإن
لن_وهذاأنفسنافسنجدالحالةهز»وباستطالةاألحداث.بواقع



صاعدةيومكلنفقدأنناالفتن_شريبفضلكيرايتأخي
فروري<<.أمرهيالتيالموالي،االنديجاندد0د

يقول:فإنه،25يومتقويرأما

الترددوانسوءا.يومكلتزدادالمنطقةهذهفيالحالة«أإن
العامالقلقحدبخقدالمتأخرة،الحقبةهذهفيعملناميزالذي
لنالونمواهمالذينمنلغيرهمأوحقيقة،لنالينللموابالنسبة
منأكؤمروربعدالراهن،الوقتوفيالسواء.علىالحاجةبداف
تحلأنفيالكلبهيحلمكانالذياألملفإناالنتضار،منسنة

لعدمنظرأحقيقي،هعإلانقلبرغبته،حسبالمشاكل
إدارةإنوال~ولثك.هؤالءطرفالمنالنهاشي،البعتهإلىالوصول
وفاقدينضعاف،نا«وة)حاالتفي(إالقوادطرفمنالقبائل
بينهمالقائمالسياسيوللصراعنحتفين،خونةيكونوالمإذالالعتبار

واحذكلجعلتبلبلةأحدثكلهذلكإنظهورنا؟وراءمن
للمرةاخريووهروبذلكعننتجوقدفعفنا.غيراليوميرىال

الثانية.للمرة(بوخالد)وعلىتطران،علىهجومهعنداألول
كانتوانالشريفمنبوحياألمرمبدأفيتكناوبماالتيوالثورة
كانتشك<غيرمنأنهاإالكذلك،أنهاعلىتدلاثنالقرجيع
وولدحليمة<وابنحان،ابنالمشهورين:الرؤساءبموافقة
هناكومن(غمارة)،إلالثائرذهبهذابعلوالطويلب.احيدر<
مايرا»وحسبجامحة<وأيحسببنفسهتوجهحيثالريف،إل

الكريمعبدابنأنوالمؤكدخلصاثه<منباثنينبعثآخرون«



الريسون،إلىورساثلونصاثحماآلوأعطاهمبحفاوة،استقبلهم
أثناء(تزروت)فييرواخركاذعدماإليهسلمتالتيالرسائلتلك
هذهعلأجيبلقدالعام،والمقيمالشريفبينجوتالتيالمقابلة

السهلمنفإنهمعورنة،غيراإلجاباتهز«كانت~اذاالوسائل،
اذ،الميدإلىاالثرنزلثل<تالأيامبعدأنهذلكعليها.االستدالل

الحقيقية،التعبةحدبلغتالعددوانرقبعمابةالمرةهذهوفي
علاآلذوبانكبابهبه.التحقمنجيعإلىوالعتادالماليعطي
رجالهبواسطةباألهالياالصطداماجتابهمعالتخريبأعمال

فينجدهمحيثالقبائل،جيعترتادمغيرةجامحاتإلىالمقسمين
و(الحوز)دو(واأراس)يدر)و(بنيحاذ)و(بنيمار)حز(بني
بانكبابهارتكازهم.~حيثليت)و(بيمررس)(بنيعلىزيادة
عملوهذااألهالي.معوياترنععليعملفإنهالعمل،هذاعلى
مريعأ<شيآاآلجالأقربفييصبحأذويمكنباالعتبار،جدير
فإنهكانت،تبيلةأيةفيترية،أيةعلىفرتهمننوتةنزولوبمجود

بداننإماأنرادهاوغفىبالمؤونة،وتزودسبيلها،يعترضال
الكيفيةوبهذهالخوف.بدانن_الكرةهمأو_وهؤالدالتعاطف،
عدوذكانواالمحاولة،هز»وقعتمرةكلوفيتتبعهم.يستقيل

علفزيادةأخرى،جهةومنالهرب.منيتمكواحقغبرهممن
و(غمارة)عروس)(بنيمنشكغيرمنيتلقونهاالتيالمساعدات
يمكنبينهمومن.عدهميااذ<ميدقائدمنأكؤفإذو(الويف)،

حقوربماحاذ،بنيوقاثأوحفوظمار،حزبنيقائدمنكلذكر
يروألخريوجدنفسها،اذتطوفينإذوأخيرأ،اليزيد.القائد
األخبار.بعضعليهتدلحبماونفوذخطرذوووأنصار<شركاء



معهمناصفةالسنةهذهفيفالحةلهكانتاألعظم،الصدرإن
بالواديين.

منحطة،جداألهالإزاءمعنوياتنافإنوباختصار،0د
منالشريقطعلمإذاوأنهمرعب.تصاعدفيالثرارومعنويات
مثيروبأننااتهامنامنالخوفدونالتأكديمكنفإنهبسرعة،جذوره
قصيرة.مدةخاللفيحقيقيةفاجعةاتجاهفينسيربأنناالوعب،

والتيمعتمدة،متعددةبطرقتصلالتياألخيرةاألخبارأدإن
أيامداخلأنههيأساس<علىمبنيةجعلتهاقبلمنبثقةحظية
لتستقرالعصابةستحشدأيام،ثمانيةأوستةداخلوبماقالئل،
تكونأنيمكنالتيتطران،_شفشاونخطعلينقطةفيبالقوة
قويةدفعةواعطاءاالتصاللقطعوذلك(آمطيل)،التأكيد:بكامل
داخلواعتداءاتاضطراباتوستثاوشفشاون.الو_واألخط

عليهانوجدالقالحالةعلىووجدنااألمرهذانفذواذاالمنطقة.
اتخاذحدوثهلتالفيويشترطخطير.جدميكونالمأزقفإناليوم،
القريضدليسوموجهعام،بدقة،محسوبسريع،قواو

نظراالحال،بطبيعةيمكنهمأشخاصضدولكنكجماعات،
أييتخذونالعامةيجعلواأنتأثيرهم،أوشهرتهم،لمناصبهم<
معين><.موقف

عه<والمؤولكله،1هذمفتاحذ1فيشكبداخالال<>.نه
هذهعلمتابعتهاإلمكاذفيليىالذيالريون،الرفهو

إلسرعة،بكلتبيههيلزموالذياآلذأمنألكرالومعية



النهايةيكونونهاثي،واضححلإلالوصولأجلمنملكه،
تجتازها.التيالخطيرةللحالة

عنيبرهنالطرون،هذهفيالقضيةمظهرأنأدالحقيقة،
السموالخليفة،إالماحبموتبعدخصومأ،عظمى،خطورة
إفدعة_دونعليناتتوجبالتيهينفها،الخطورةهذهأن

التأييدعنالتنقطعالتيفرنسا،معللقضيةالتمديللوقت_
لثوارنا.األمرماوسعها

الريونمريرةعلتتعرفأذالهياللطاتيمكنوحق0
باألساألوامرأعطتتدأهتعلمأذيكنيالخيت،رناةباب
(بنتاثأإلىاألمرإعطا>وعد0الجنارةليحمرواالقوادلجعير
النفرإهالشاوى)(داومراتتالتكمر،أذأجلمنعمور»
مع(تزووت)مومكاقمبعلتتدألهاألمر.مذاإعطاءوراءمن

كاذ،أمرألياذتطومن~نوديإذاهتتولالمذكورالقائد
وتيعنقدمذا،معرةومعفاب.الذاليتطربأهفيعتذر
~أجابالذياألمرإعطاهعلا~مذههرفمناإلعوار
الخروجاليطع.ذاألسز،شديديأسزبأهالزاللالياثي

مريمأ.كاذألهتمن

مواليالشريف،حفيدبأنالقولالضروريغيرأدومن
منبالرفضأيضأأجابإنهحيثاألمر،نفسأعطيقدعلي،
العرض.أجل

انهنانظوفيذدالحبافيتكوناأذعبرتاذ،0الباددهاتاذ



لحمنللمخزن،سيعطيالذيالجديدوالنظامالخليفة،اختيارفي
المغرب<<.فيالمقبللعملناالحل

كانتالوضعيةأنبوضربح،يستنتجالتقريرينهذينمن
حيرتنا،ازديادمعيومعنيوماتزدادكانتخطورتهاوأنخطيرة،
معباالتفاقكيف؟ولكنالحالة.تلكإنهاءالالزممنكان

المراقبيننظروجهةكانتالقبائل<وسطمنفده؟أوالريسوز
معالصداقةسياسةإلتميلفكانتالقيادةأمااليموني.ضداتتجه

تزدادخطيرة<كانتالتيالحالةجعلآخرسببوهذاالشريف،
معززغيرالحكمتركهذا،النظروجهاتواختالفخطورة.
القراراتخاذمسؤوليةأنهؤالءنسيلقدالضرورية.الشدةبكامل
بكاملالقيادةيعلمالفهوالمنفذأماالقيادة،عاتقعلىملقاق

اتخذتومتىالمناسب.الحكماتخاذعناصرلهامقدمااإلخالص،
عامة.تكونأنيجبالطاعةفإنالحل،القيادة

)ا923«يسمر_(ئوئصرانريوومهد~تك

فبتعيينيرو،اخرحياةفيالطرقمفترقإلوصلنا
فييرواخروقفنهائية،بصفةمار)حز(بيعلىقاثدآ(الحرطيطي)

الكريمعبدبابناتصالعلىوهوالشريف.ضدالمواجهةكامل
علىوهوإليه،يقدمهاأنيمكنالتيالخدماتبوضربحيرىيالل

فإنذلكومعالمطلوبة.المساعداتكامللهيقدمألناستعداد
حسان).(بيمراقبةمعمفاوضاتفيويدخليتردأ<يرواخر

تتحسنسيرتهفإنالعالقات،هذهدامتيناللذالشهرينوخالل
يكونونالذينالثرارمنللعناصر(نظرأعكنماهوحدودفي



ذاكإذأنهولونية.حسنعنويبينالهدر><إلىوغلدعصابته)،
مضادأمهواقذنازائدة،أخرىتبيلةمعمار)حز(بنيتيادةأعطر
حدودفيأنهإالاآلالم!منالكيرتفادياتدلكاالشريف،لقل

كيففادحأ.خطأكاذهذانإذالريف،معللمداتةاإلخالص
(بنيقيادةبغصوصتوار»معاكمةيمكنوكيفقدرته؟فييشك
التاثآلتدوراألهورتوكاستطاعتهفيكاذالشريفأذمار)؟حز
.بسالمنتوكهوأذعه،نتفنيأذأخرىمرة

الغايةتكونأنالمسالك:أقبحنلكفإننالذلك،وكنتيجة
فيهيتمالذيالوقتفيإلهاشه،أجلمنيرواخرمعالمباحثاتمن

بأنهويقتنعيرو،اخرييأسأنوبعديسوني.الرمعاالتفاوإنجاز
أشهروبعدالكريم.عبدابنأحضانفييرتميشيء<إليصللن

جبالةقبائلوتهترقوية<ضرباتأثرعلى(الو)خطسينهزمقالئل،
كلها.

.الوثائقمنالكثيريوجديرو،اخرمعالمباحثاتوبخصوص
الذيدودوحوالرايسالمازأهد:رئيسيةبصفةفيهاشاركوقد
التطوعية،سبقةددميليشيةددفيددسرجان«دبرتبةعملأنلهسبق

الجنرالوكان.تطران(محلة)فيمساعدأترجانأبعافيماوأصبح
توجدكما.السياسيةالخدماتفيويستعملهيتدرهخيوونا<<أدكاسترو

)9ااأا«هه1الكومندانمععالقاتاألمربهذاالمتعلقةالوثائقفي
عليومعحسان)،(بيمراقبومع(بوشرطة)،دمه)ه6ءء6أءو(ه

من_«دتاقينتدد(925سنةفيسيعدمالذيالجاسوسأكريكش
.الكريمعبدطرف



ءالقبطانتقرير:هيفقطواحدةالوثائقهذهبينمنونذكر
تلكقصةيرويالذيه«»ء~)7(دد»أ:حسان)(بيمراقب

:المباحثات

لمحاولةأيامعدةبعديرواخرمعالمحادثاتاستؤنفتدإذا0
الصبغةذاتالرقا-تغيرأنأوقرار،اتخاذانتظارفيالقضيةإطالة

وعندما.تحديداأكثراتجاهفيالقبيلةفيالحالةالعامةالسياسية
مرةالمفاوضاتاستئنافأجلمندائبةحركةفيالعصاباتكانت
ومعرفةالثائر،لمخاطبة)7د«ه(ادءهإل(دودوح)صعدأخرى،
الهامة<المحادثاتإن.اتفاقإلالوصولمنتمكنالتيالشروط
~للثورةاألساسوانالموضوع.حولقبلمنقيلماكلتؤكد

الذيالحالوالعداء،والحرطيطييرو،اخربينالموجودةالكراهية
رمى(الريسون)األخيرهذابأنيقولإنه.للريسونيرواخريكنه
مهمتههونفذأنوبعد.اآلنخدعهوقد.بوعودالميدانإلىبه
إلةجديلامتيازاتالمخزنمنحأننتائجها<منكانالق

.وهلعلالقبيلةقيادةيعطياألخيرهذافإنالشريف<

الحرطيطيقيادةمنآتلثاثرعنادافإنالشروط،هز»ددوتحت
الذيالكريمبعبداتصالعلىيرواخرإن.كليةيمضمهاالالتي

عددهميبلغأنيمكنرجالبضمعندهمكلفوهوأاثما،يستقبله
نستطيعالحتىالمنطقة،هذهفيمهددينلنصبحاألربعمائة،إل
.هنامنواحدجنديولوإنقاذ

وزيادة.رجلمائتيمنيتربماالواهنالوقتفيمعه«أإن
فيأخرىوعصابات(غمارة)فيعصابةلهفإنذلك،على



ويقظو(الحوز).ليت)و(بنيو(وادراس)يدر)يو((الحصن)
سلة~الجميعيقتنعدماالعدد1هذيتضا~.ذ

زاهرا،ستقبالامامهويرىبالقوة<يشعرجعلهوهذا.لشرف.
لنالذيللحرططر،عاذباإلذأمر،منيكنمهمايتبالهال

لهكانتلوعدوهذ1منيقينلعلألنههاو>.فيييشيتوكه
تردد.لماقتله،علالقدرة

األحوالاستموتما1.ذبأنهاققاعهمعتزدادالمعوياتأدهذه
مجابهتهيتطعاذيسرنالووالالحرططرالفإنهعليه،هيماعل
الريسرنيةالياسةمنالمتبوعينإذذلك<علىيقدراذالألنهما
1هذولتقويةله.انصارجيعاوهمالمظقة،بهذهكيروذ_يقول_

(بي.لىبعدايملالحرططرذ1عليه:برهانأيقدم.لراي،
وفعيتهفيثابتاهوماداميأقولنذلك،يطعالألنهمار)<حز

.لراهة.

اليتجيببأذيعدفإنهالحرططر،عكمبأالوعدددو.ذا
رجالهمعو(بوهاشم)(اشيتة).لوتطواذدمتة)،1(حدودمن

صديقة<(حركة)منهمونظممرتبات،لهمنؤديذ1عليا.لذين
بذلكمميعأالكويم،عبدابنمععالقاتههويقطعحينفي

الزعيمكمؤونة<لهيمحهاالتييومية<اسبانيةرياالت.لالثة
.الريفي

االعتداءاتفإنءيتداركلمواذاعصيب،جدالوضعأدإن
إلىالنظريجبمقبلزيمنأشدتستأنفمامرعانعنفأ،األكثر
هذهفيكثيرينأتباعا~اليوميروألخرإناالعتبار:بعينالحقيقةهذه



عفأكسبهالريسون،علتمردهأذعلىالتأكيدويمكنالمعلقة.
األخرى.القبائلمنغيرهموأناستقريبا<كلهامار)حز(بنيتبيلة
القائد،مصبفيلحيطرالحربتعييناألهاليعلمفإذهذا<وفوتى
قوةاألخيرهذايفقدمصبه،استالمعناألياممرورمعوتأخره
المضاد.الجانبإلىعهلوذيتحوالذيناألنصاروبالتالي،ونفوذا<

األهالي،حيرةألذعاجال.حآلإذذيستلزماألمرأدإذ
تذمروجودعنهايتجالونعيةهز»بهمتلحقهاالتيواألفوار
إذملحوظة.بصفةاألهورويعقدالموقف،خطورةمنيزيدطيعي
انتهاءوعدمعدودة.أمبحتيرواخرتلهيأذيمكنالتياأليام
تصلهأذيمكنالذيالمبلغإدراكالهلمنليىفإنهاألجل،

األحداث<<.

:ا~~محةاسمه~يرو)1(

منليس«أإنهقال:عندماحقعلىدء~)ه(هائقبطانكان
معالمحادثاتماقطعتإذااألحداث،مدىإدراكالسهولة
يرو<<.اخر

لنإنهقاثآل:الريفوال(غماوة)،إليرواخرذهبفقد
الكريم،عبدابنيديبينمثلوفعآللمحاربتنا.العودةفييتأخي
الذيالويسونضدجبالةفيالمماثدالعظيمبالتذمرعلماوأحاطه
ةملبعدوجعلذلكونتيجةخدماته.عليهوعرضالقيادة<منحناه
به:قامتنشاطأولكانويغية(حركة)فيالريفمنوجيزة
(أمطير).حصار



وتهييجالناس<بحشللهعمالءقامالحصار،هأاوأثناء
فيتتفجرأخذتالتيالثورةبؤرلتقومالميدان،وتهيهءاألنفس
وكانحصارها.عنل(الو)خطمراكزإغاثةمنبمنعناالنقطمختلف
التيالحرجةالعسكريةالوضعيةالعمل،لهذاالمباشرةالنتائجمن

)9ه_أ«5ءالجنرالاضطرتوالتي(،924صيففيإليهاوصلنا
الخطوط.عنالتراجعخطةاتخاذإل8أءءه(ه

ءمسلحينجبالةمناألكبروبالجزءءهامةريفية~(حركة)
وقدتراجع<فيقواتنايرونالذينالسكانمنالباقيةوبالبقية
يرواخرأضحىونفوذ<شهرةأيمنأعزليسونيالرأصبح
غيرمنوغمارةجبالةفيالتمردزعيمالريفيهالثائربمساندة
دخط0سميالذيالمؤخرةخطواقامتناانسحابنا،نهايةإلمنازع،
ريفيرا<«.بويمودي

أواخرإلاستمرتالتيالحقبةهز»أحداثمنناكرونحن
صدىلهاكانوقداألول،اشنتين:حادثتين6925وبااية(924سنة
مفالاألمنوثالثةفرانسيسكانيين<راهبيناختطافهيبعيد،

بعثالذييرواخرإلأخذوالقدتطران.ضواحيمناالسبانيين
سنةأبريل_4يومفيالحادثةوقعتوقدالكريم.عبدابنإلبهم
تطرانإلرجعوافقلاألطفال،أمااألسر.فيالراهبانتوفي.(924
الريفيالثائرجعلتالتيالعملياتبعد(926سنةيونيوهنشهرفي

الفرنسيا´).المغربإليصوب



عندقاسيةلعملياتمواجهتنافهيالثانية،الحادثةأما
للجنرالالشخصيالنفوذأنويعتقدشفشاون.منانسحابنا

يرواخرجعلالذيهوالحرطيطي،لدىونا<<خيرأدكاسترو
إل)7»»»0(دءامناه_)(هفرقةمسيرةعلىبإفراطال~
حسان).بي(أربعاء

)~ا923~يو(تاؤووت،وحصيصأوح

جبالة،قبائلساثروقيامشفشاونمنانسحابنابعد
أناخويوووأىنفوذ،والبالحول(تزروت)فيالشريفوانحباس
ومنحلت.قدللريسونالدفينالشخصيحقد»إرضاء´ساعة
آخذأونفذها(تزروت)دعلىالهجومخطةوتبذلك،أجل

ابنإلقدمهحيثورياغل)(بيإلأسيرأمعهالشريف
ونجاحاته.يرواخوشهوةفياألوجلحظةهيهذه.الكريمعبد

هنا،وتنفيذهاالخطةتفاصيلإعادةمنالفداةأنهوأعتقد
حيثير)(اجلإلالريسونباقتيادالمتعلقةالوقائعتكرارفيوال

(مناءط)»_0ءء««ده7ء05(اهكتابي:فيالتدقيقبكاملذكرت
أنيإالبعدها«ماإل185صفحةمناالقطاعي)المغربتاريخ
لهاوالتيهناك«تذكرلمالقالجزئياتإحدىإضافةعلىهناأقتصر
أمية.

منانتقملقدالريف،أهلمنوليسجبلييروفاخر
إنهنفسه.قرارةفيبهاإلعجابمناليمنعههذاولكنالشريف،
ظهرعلى~الكريمابنإلومقودأمغلوبأيراهإذقليألليأسف



وهاهوناز.البدهذا،عدهبأذنفهحدثتهوربما(كفة).مش
كاذانكاره.باطرعن~اخذوقدالوف،.لىلحريقهفي

المفضل.سرهووارث.ألكبر،الشرفنجلالويونخالدبمعيته
بلمعا،العملعليهوعرضبرفق،يعاملهيرواخراخذلقد

ذ1.الخالدمنوايكنليتزوجها.الكبرىأختهيدمهوطلب
الكويمدعبدابنمنيطلبذ1عليهيلحيرواخرولكنيتحاشاه،

وهاكوسؤوليته<حضانتهقتشفشاوذفيمقيمايبقى.ذ
عبدالكريم..بننفوذزعزعةاجلمنعملهمايوحداذ

فييظهروهذااألقول،فيأخذقدكاناخويوونجمأنإال
:هكذاتلخيصهايمكنالقالمظاهرنحتلف

اخويوويصلأنمنالكريمعبدابنجانبمنارتياب_
فيينعكسأخذاألرتياب،وهذاجبالة.فيفعالةقوةيكونأنإل
جبالة<جهاتمختلففييقيمونالريفأهلمنلمراقبينبعثه

قيادةيروالخوتركوقدالقبائل.نحتلفمنلقوادتعيينهفيوكذلك
سعيد).(بيوليت)(بيوجسانا(بيوحزمارلم،(بي

هجومنتيجةجدلةفيالقليلةالريفيةالقوات_
(5د(سةابريلفيورغةعلىالكريمعبدابن

طولعلىبقوةالمكبوحةالقبائلفياالثداكوالقلقالجوع_
علىالمؤلفة(الحركات)طرفمنوالمحامرةالجديد،الدفاعخط
الوار.طرةبنفىتحاربكانتوالتيخطوطنا،طول



)1525(شتنبرالطاهر)(كدية_حصارهفييرواخرفشل_
.الكريمعبدالبنبالنيةأساسيةكانتالتيالعمليةتلك

.بالمدفعتطرانرميعلميةتركتهالذيالمحدوداألثر_

يرواخرإليهوصلالذيالحضيضمنالمترىلهذاكانلقد
بقواتمخمارة)لممنيتوصلاألحيانبعضوفي.وانخفاض~وتفاغ
.حركتهبتعزيزلهتمح

:الكريمعبدابزهزيما

إزا«العاملةتواتايدعلىالكريمعبدابنالنهزامكاذ
منوكير.(جالة)و(غمارة)فيالسريعالقويمفعولهالمخزن
االستسالمإاليسقهاالأنهبوفرح،ترىأمبحتالقبائل<
.الواقعهذالتؤكد(غمارة)على(ء»وه~احلةوجاءت

يرو،الخرالواضحالنفوذسوىيبقلمالوسطى)(جبالةوفي
قائمةأصبحتإذآ~خو،مظهرآاتخذتالمرة،هذهشهرتهأنإال
االستسالميستطيعونالالذينالقبائل،نحتلفمنالهاربينعلى
القبائلعلىيضغطونفهمولذلكالسابقة.لسيئاتهمالمخزنإل

احتلتاالنهيار.فيأخذتالثورةولكنتستسلم،لألاألخرى
يبقولماالحتالل،هذاتحبالقبائلوأصبحتجديد.منشفشاون
إحدىوفيكان.أينماالتقدممقاومةإالورجاله،يرواخرأمام

مصرعه.يرواخويلقيالمخزن،جيوشمعالمجابهات



<أ(داء1«ءأ1الالمساي

تنقطعلم(926(»925سنةطولعلىالممتدةالحقبةوخالل
:المساعيهأهفيالكثيرونتوسطوقدباخويوو.االتصاالت

الحسناخليش،عليمواليالعوود<الحسنبنالقادرعبل
)،5أاأ»«ه(هالكومنداوعلي<الحاجبنالكريمعبد)،9ه««»1

..أءا«ءوه»مه).(هوحسان،بيمراقب)،7«أ0ء1(القبطان
المباحثاتكانت.االستسالمينرياألمرأولفييرواخريكنلم
جهةومنفعالية.أيةدونولكنالود،عباراتتبادلتتعدىال

مباحثاتأعطتهالذيالقاسيالدرسيتذكييزالالكانأخرى،
.1923سنة

.(526يوليوزفيمالثماالستسالمأنفياخريووفكووربما
.لالستسالموقتهناكيبقفلمالكريم<عبدابنهزيمةبعدأما
وبينبينهيحولونوهؤالءعصابته،برجالمرتبطآمصير»أصبحلقد

دونولكنالمباحثات،إطالةسيحاول.المخزنمن:القتراب
جدوى

):ئوئمر)(ها(ديرواحرمصرع

أجرتالقبائل،فيالتهدئةمرحلةإلنهاء
العهد،محانةوهذهيدر)،(بيفيالعمليات

ممرعه:يرواخرنيهالقيالتي(5»(فونمبر(



تبلجرتالتيالمعركةفيهيوشايدعليرواخرقتلأدلقد
منالفارينوبمسامدة(حركته)درأسعلىكاذعدمايومين<
الفرقةتقدممديماوليدر)،(بيوثوارالمجاورة<القبائل
حقالفرتةهز«تقامتلقدقواتا.مناأليسراجاحتؤلفالتي
علىتقعوالتيجبالة،تمردتبللمامركزاكانتالتي)5ءه(ه»»ه
الظاميةالقواتطابوركاذالجوبي،المحدووفيبوات.الرإحدى
)5اا«أ«(هالكومداريقودهالذي)8««ء1دء»«5ء6(«««»ءاذلتطو
العددكيرقجامحةيواجهءءاءدده)2ه«(««هتاذاليو(ايدالة)و

هز«ميلإذمسعود.بنيغابةتمىمغيرةغابةمنالمارتطلق
ذلكوكاذالعادة،فوتىكاذالقتالفيالعربدةإلىالجماعة
متكررةدناعيةفعلبردودالمشوبالمتواصلالضربفيجليايبدو
حينوعلخطوطا،منقليلةأمتارعدإألتتوقفال

أمحابالهلجدلمماعقعقيب،ممتالصمت،خيمغرة،
إحدىتتاخترلقداليوم.آلببمعرنةبعدإاليبروه،ما

:لكلية،إلىوملتحقيروالخراألييالفخذآالريةالطلقات
قليل.بعدأثرهاعلىتوفي

ءال)0د6(بيمدشرمناألهاليأحدبذلكأخبرناأدوقد
بتأ<~منتدمبأ«ويتولأخيرأ.استسلمالذيالمجاور،
اهارالبأهذاملىمسددأرأسه<بأمورآهيرو<اخرلقلنراشا
والدتةالصحةصبغةإلعطاشه

الذيإذالالم.مبدمواليفيالرهيباالثردننأدلقد
رؤسا>أحدبجواراحيدودالكاذاآلذيرقدفقير،مهدمنحوج

الظاميةاذتطوجيوشتتلتهالذياألذكياءالعكريينالويسون



آخرالختفاءالحدادحلةالجبلواكتسىيرو،اخرأدمات
العميقة،والو«يانالشاهقة،القممهذهوجيعزعماثه،منزعم
هووهاالجريء.الزعيمهذاظلتعرفالكثيفة،الغاباتهوهك
جثمانيرقدحيثالعلم،جبلمناأللفيةباألشجاريستظلاليوم
المغرب.أولياءأعظم

داخلاالضطرابعلىمحافظةالعصاباتبعضددبقيت
الحرطيطي،الأنهإالالمخزن.علىثائرةتزالالالتيالقبائل
حافآلتاريخايشكلواأناستطاعتهمفيغيرهاوالالكورطيطو<وال

كالتيواالحتوأمالمجدمنالهالةتلكيصنعواأنوالماهرلمحارب
الذيوالشعبي،الديمقراطي،الجبلي،البطلهذاهامةترجت
وباعثأالثورات،ساثرصدرعلىالمعلقةاألوسعةأحداسمهيؤلف
.القيادة<<النشغاليبروهماله

المسيحي،محاوبةعلىالجرأةوذاتالوجيزة،يرواخرحياةإن
بحماسوهويجاهدالبطولىوموتهجبالة.عرفتهاقوةأكبروسارعة

بمواليوقبرهالمحاولة،هذهعقميعرف،كانالذيالوقتفي
منغيرهبجوارالجبل،أولياءأقدسحديةتحتالسالمعبد

مار)حز(بي_بالنبةهوذلككلالدين،ورجالينالمجاها
القبيلة.هذهحدوديتجاوزالذىالتذكارذلكالمجد،منتذكار

الصباياوأوجزتبأمجاده،تتغنىقصائدالشعبأهداهلقد
الصارخة.المقطوعاتهذهفيبالبطلإعجابهن



يآللىألأال
يألليآلأآل

خواتييايمينوني
أييتامةباجنحين
أليمامةباجنحين
العارمنخوفي

بكواثكون
ا()آفاطمة

يأللألأآل
يأللألأال

اخواتييامحينوني
دالواأالحشفة
ولمنالعار،منخوفي
امحماا~)نخلي

مأللألأأل
مأللألأال

اخوارماعنونى

.!الثرابت(()
.ا~12(



المثثر(آ)اخويط1
المشميخويطيا

لمننموتحين
حزميبينخلي

يأللألأال
يآللألأآل

اخواتييامحينوني
الدفينةخويطيا
الدفينةخويطيا

العاومنخوفي
تبضونيإذا
المدينةفي

يألليآلأآل
يألليألأآل
السكرطريفيا
السكرطريفيا

اخواتييامحينوني

فيويضعنهم»األكأطرافالجبلفيالنساءبهيربطالصوفمنخيط)3(
مدورهن



العارمنخوفي
العسكرتتلونيإذا

يألليألأأل
بيالليأأل
لشلقامداالحريريا
السلهامدلحريريا

اخواقيامحينون
حزميآبنيمتإذا

الشالمعبدمواليفيأفنون
ء.ء.ء.



الكريرعبدبنمحمداألميردخلالذا
فرنسا؟مححربفي

وفي()<882(وتونى)<6830(الجزائرتحتلفرنساكانت
باسمددهايتهادد،تحتشماله<ماعداكله،وضعالذيالمغرب

فيفرنسااشتبكت،19(2مارس30معاهدةآخرهامعاهدات
إل1907منالمغربيةالمسلحةالمقاومةحركةمعحربيةعمليات
لتثبيتاجتازتهامحنةوأشدأكبرالريفمعحربهاوكانت،1934

بعينتنظرفرنساتكنولممستعمرة<كدولةالمغربفيوجودها
الذين،االسبدنعلىالريفيةالثورةانتصارإلواالطمشنانالرضا
مراكزإلفعالانسحبواخسائرهم<وفداحةهزائمهم<لكثرة
خاللأوا،بللهذابالمغرب،وسبقة<وتطوان،كمليلية،ساحلية
حصونأالريفجبالحسففيواتخذواورغة،نهرباجتياز(<924

حيث(عيشة)وعينفاسبينعكرياطريقأفتحواكماعديدة<
طول.واتمركزوهكذابتارنات،وتحصنواكبيرأ،معسكرأأقاموا
واالطمشنانالثقةعلىليبعثهذاكليكنولموغربآ،شرقاالشمال

حدودأناالندفاعذلكعلىالفرنسينأغرىوكاالريف<في
دولتيبينمصطنعةكانتحيثوثابتةواضحةتكنلمالمنطقتين

االستعمار.



دولةقيامالشمالفيالفرنسيونيطقلمذلكإلوباإلضافة
فياسبانياهزممنتمكنومظفرومجهز<منظم،جيئىذاتمستقلة
ليوعليوماكتبهكبرى،عسكريةبكوارثانتهتالتيالمعاركساثر

القلق.الفرنسيالموقفذلكعلىبرهانخيرلحكومته

يستعدونالفرنسيينجعلتواالعتباراتاألعبابهز»كل
متكررةتحدياتفيالريفبثورةشون.يتحرفأخذواللحرب،
سافرة.

قادةموقففإنوقتشذالفونسيالموقفهوهذاكانوإذا
فيوسيلةبكلالعملهواسبانيا<معالحربخاللكان،الريف
الثورةفوايابحسنالفرنسيينإلقناعوباريسروالرباط<فاس<
الطرفين<بينالمسالمةعلىتقوممالتإيجادفيوبالرغبةالريفية،
ألنبالفشل،باءتالسبيلهذافيوالمساعيالمحاوالتكلولكن
كانتولهأاوالعدوان<الشرتبيتسيئةكانتالغونسيينفوايا

الطرون،تهيئهاعندمافيهاويبالآتيةالجانبينبينالحرب
أشرناكماالفرنسيينبمبادرةهذاتموفعآلءالمصلحةإليهاوتضعلو
سابقأ.إليه

االسبدنعدوين،بيننفسهاالريفيةالثورةتجدأنوقبل
بينالوقوعلتالفيجهدهمقادتهاسعىجنوبأ،والفرنسيينشماآل<
السلطاتإلمبعوثيهمفأوفدواجبهتين،فيالحربوخوضنارين

المسالم<الريفبموقفإقناعهالمحاولةوالرباطفاسفيالفرنسية
ولكنسبان،االمعواالصطدامالخالففيالحيادجانبوبلزوم
السلطاتومواقففواياتتضحولكيسلبية،أاتماكانتالنتائج



لكلمعارفآكاذليوطرأذوهياهقائق<بعضنذكرالفرنسية
لوذالمؤووعاولهنيهيفكىكاذلماخالفااسبانيامعوتعاوزاتفاتى
إليه،مرسلةوخطاباتبرتياتعدةفيالفرنسيةالخارجيةوزارةفي

بدآلالكريمعبدابنهزمأتولىأذأستطيعددالجوابه:فكاذ
جدبتضامنفهلبه،القيامعنعاجزوذأنهمأعتقدفإنمنهم،
فأخسرظهري،علىكلهالريفجعلفيالسببأكرذمعهمبارز
بتاريخ(تقريرعاماعشراثنيمذالمتبعةالشويفيةالسياسةثمرةبهذا
ورغةلمرالشماليةالضفةاحتاللاقترحوقد_).5(5مارس((
وذكتعامغةبأيةالعمليةظقرأذغيرومناالسباذ،اطالعدوز
منأنهيعتقدكاذليوطرولكنالكويم<عبدابنضدنعلي

إألاالسباذمعالتعاوذفيوايفكرالجهة،تلكاحتاللالضوور
البالغالريفيبالهجومفاسايددأمبحالذيالخطرلهقلوتتما
رسميأالتعاوذذلكيكوذالأذوأراد(،5د(مايوفيمتها»

جاءورغةناحيةفيالريفهجومأذالبياذعنوغنيومشهودا.
الحصاروضربوخطرا،قديآاعتبوالذيالفرنياالحتاللنتيجة
للتموينالضروريةاالميةهذهمواردعهتقطعحقالريفعل

الفونيوذيمحولم0االسباذمنبطلبالحصاروكاذوالتغذية.
وأغراضفواياهذافيلهموكانتاألسواتىبارتيادلألفرادإأل

وبعيدة.تريبةسياسية

منالفرنسيينمهادنةفيالريفموقفكذلكويتضح
الذيالخارجية،وزيرازرقان،ومنهمباسمه،الناطقينتصريحات
الفرنسيينمحاولةأدإنبقوله:اجديرإلفرنسيلمبعوثصرح



خسارة،بهموكذلكبناسيلحقبيزروالعلىاالستيالءاآلن
أوروبية،كأمةاسبانياعلىفوزأعظمأخيرأفزناأنناتجهلالإنك
الريفيينوسوادمنطقتهم<كلعلىاالستيالءوشكعلى»نحدر
فإنرواللبيزالفرنسيوندخلفإذاءاألجانببينيغرقونال

أنيمكنوالتقدمهم،معارضةتأ~بكلمناستطلبالقبائل
عندنا<<.الثورة)العتواألهذا،مننمتنع

معثقالعالحسنعلأاثمانقرصونحنالريفوجدأدمذ
وعلىمعهم،نتعاطفوالذينمنهم،نتضايقالالذينالقرنيين
السةبدايةوفيمعا<تمرناتهممنكيراتذمرناهذامنالعكس
القائدبواسطةمرنيسةفيكثليامبرربدوزهاجواالمنصرمة
مخمارة،فيتمرداورغةشمالتقدمهمأثارذلكوبعدالمذبوح،
مراكزإقامةالواجبمنرأياالرعهذامنأعماللعودةوتالفيا
0فرنساقوةنعرفأدإنا.العكرية<<لتظماتهممقابلةانةحر

جيداالقرنيةاللطاتتعرفأذيلزمولكنقدرها،حقونقدرها
متيوةأووالزربنيفيبتقدمالقيامهذاوتتافيقررتإذأنها
الباروددد0دإلىسيؤديأنهالمحققفمنفيهتوجدآخرمكاذأيأو

الريفيينوكلهذا<غيرنعملأذيمكاوال0يسا(الحرب)
وهذا.تضيقهم<<عنللدفاعاألمرلزمإذالموتعلىمصمعوذ
استمرواالقرنيينولكنواإلنذار،بالتحذيريطقمريحموقف
كللهاأعدواحرباالريفمعخافواحتىوعرشاتهمتدياتهمفي

بعدالتحريريةالورقعلىللقضا>االسباذمعفيهاوتعاونواعدتها،
.الخالدالبطولىجهادهامنسزاتعدة



انتقدوامناعترافاتلبعثوقفةنقفأذنوياهذابعد
قالوانقدفرنا،معحربفيكذلكالدخولعلىالريفيينإقدام
االنتصاربعدالمصيرسوءإلالريفيةالثورةعرفت(غلطة)إنها
واعادةحققته<ماكلاختفاءإلىالنهايةفيأدتثماسبانيا<على

واقع~هذاوكلمه،انسعبتأذبعدالشمالاحتاللإلىامبانيا
علىوإجابةالمسؤولية؟تقعمنعلىولكنأسف،وبكلومحح،

واتقية<اعتباراتعلىحكمهيبيأذواحدلكليمكنهذا
كلفتعوضأذنوياالونحنعليها<الوديعسرمعلقيةوحيثيات

وتاتضتاآلراء،نيهتضاربتعاالؤالذلكعلىجواباقيلما
بمانذكروالتاوغيةالعكريةالحقيقةتوقيحولمحاولة.األحكامنيه
فيأساميعضروهوالريف<ثورةمنالفونيالموقفحولتك»
وقديقال،كماأظلم،فالبادىءلقادتها،بالسبةوققذالرفعتقدير
األميرلدذمنللمسالمةبونضهىالالبادئينهمالفونسيوذكاذ
تقدماتمنعليهأتاموابمابلفحسب<الكريمعبدبنعمد

طولوعلىبها،ملحقةالريفثورةتعتبرهاأراضداخلمحكرية
الحرببعكممعلقةسيدةنيهاأمبحتالتيالشماليةالمعلقة
نزيهباحثكلعلىحتمانفهاتفوضحقيقةفهذهفيها،والظفر

قبيلةأذوهيواهيةقيمةعنهاتقلالأخرىوحقيقةومصف،
التيهياالسباذفدتلقاياالريفيةالورقفامرتالتيوالزربني
مهطلباوفالكويمعبدبنكمداألميرإلىأوفدتكانت~

استجدتأنهاوبماأرافيها<علالفونيينهجوماتلردالمساعدة
والمصلحةوالمقبول،المعقول،منكاذنهلعليهاواذالعدفدبه

أوجدهكمافيها،الرفعوأذخصوماألجدة<طلبوفضالوطية



خطيراإذاكأصبحالشمال،منطقةحدودطولعلىالفرنسيون
لبىو~الظافرة)الريفيةللثورةبالنسبةشربكلومهددا
ارتكبأنهوأعلنطوعآءالكوهاالطلبذلكعبدالكريمابن
منها.بدالفاقةبهذا

بببهاكآنزالقائمالرفعتقديرفييدخلهذاكلإذ
خطةعلالمبيةوقرشاتهموقدياتهم،الفونيين،تمرنات
األميربهمرحماذلكإلىويضافاإلنجاز،فيآخذةموسومة
واديفيالقرنيينتقدمخلقأدلقدتوله:وهوالكريمعبدابن
ددكاكأفاف:كماالريفية<<،القبائلمفوففيعظمةنقمةورغة
تقدموتتماالمباشرالريفإشوافقتيقعاألرضمنالشريطهذا

هذاأذفرنساأوإسبانياتعتبرأذكيرايماوالنيه،الفونسيوذ
تطتقبلاالريففعكومةاالنتدابية،سلطتهاقتيقعالشريط

السيطرةقتمختلفة<0ددحاياتإلالمغرببتجزئةتعترفأو
األجبية<<.

القومي،الشعورهوآخر،.ساسيعنصرهذانفي
تادقمنوسؤوليةفميرزيكلعلىأمليااذدللتالوعليوالواجب
إخوازمنالنجدةنداءتلبيةوهوالصعيح،الوحيدالمو~الورق
أن_هذهوالحالة_يمكنكاكفكيفوالمصير.والوطن،األ،في

بنجدةوطيمو~مناقذهماغيرالكريم.عبدابناألميريتخذ
وتدآخر؟إلنصرميتادهاالتيالتحريرحربفيوحلفاشهإخوانه
تال_كما_ددحاتةددساعتزيرتكبأنهيعلموهوموقفهاقذ



ذفعهوكاوا~ذ.الشرفعلىمحافظةارتكابهامنبدالكانولكن
بعدمافيهاريبالآتيةفونساحوببأنموقنأكانأنهإليها

اليومانتظارفيلهاوالتمهيدالتخطيطفيوشرعتلها،استعدت
اثنالقركلعليهزلتكمابعيد،غيرقريبأكانوقدالموعود،
وقتشذ.واألحوال

مرةألولتخضعالريفقبائلد«إنلحكومته:ليوعلييكتبألم
إنماغية،أذنأوتعيوهفرد،لوجلالطويلتاريخهافي
كمال،مصطفيدورتمثيلفييبدو،فيماغب،يرالكريمعبدابن
ا»ملونةصوراأنكماالمغربي<االستقاللبطلهوالريفأميرإن

يبثونالريفيينإنالصغرى،آسيابلأفريقيا،شمالفيتنتشر
ورغةنهرشمالمواقعنانوطالمأنناوطالما~نا،الجبهةتغييرعلنا
تازة_فاسالرئيسيمواصالتناوخطفاس،علىسيطرتنافإن

حيةحقيقةنواجهإنناالشمال،منينهالغزووهةتحتيظالن
.يوم«<بعديومأتطوراتزداد

تقديراتلعلجديدةنوتةعرةإحدىليوميلحلبثم
فيدرةالمازمامعلالقبضمنوليتمكنهجوم،أيعلللود

الميت.الهجوم

فيالدخولالكريمعبدابنقرارإنيقالهذابعدفهل
األحداثمنطقأمالهموقفأوليىغلطة،فرنسامعحوب

الوطنيين؟والصالحالواجبعلىة0زياوالتطورات،



الحملةهيالحربنارأشعلتإلتيالشرارةكانتوقد
الموازيةالهضابواحتاللورغة،نهرالجتياز(924ربيحفيالفرنسية

شؤونفيالخبيراالنكليزيالصحفيهاريس<<أدوالتروقالله،
منحجةفيهاتوفرةالياألولالمرةهيتلككانت0«:المغرب
بنفوذهالكريمعبدابنيناديمنطقةالفرنسيينلدخولالقتالأجل
طلبتنفيذعلىيقدملمالكريمعبدابنأنأكوبعدما.عليها<<
الفرنسيةالحركةهذهأنريب»«ال:(هاريس)قالفورأ،زووالبي
الكريمعبدابنإنالريف،أهلمحالحربنارأوقدتالقهي
احتماالتها،هيحيدومىأنقبلمغامرةأيةفييتورطالوجآلكان

خطريقاومأالعليهالمستحيلمنجعلتقداألحداثقوةوكانت
.لذلك<<متحمسأيكنلمولكنه،الفرنسيالغزو

امجوطإلميدوعمروالقائدوجهالحرب<فيالدخولوقبل
لتراجعنفوذهاستعمالويالدرقامنليطلبوالزربيفي

ابريل(3فيفوصلورغة،فيأراضمناحتلو»عماالفرنسيين
الخطوطإلفربالخبرويالدرقاعلمولمامحارب،509ومعهأ925

الفرنسيونفوجدالريغيين،لدنمنهوجمأنهمدعياالفرنسية
ورميهما~~»الزائرينلقنبلةطائراتهملبعثسانحةالفرصة
فيرجالهمعميدوعمروعلىاالعتداءفكانالوشاشات،بوماص
إلويتوجهوبرجاله<بنفسهينجوأنواستطاعالريفي،التراب
اإلمدا«اتأنأعلنالذيالكريمعبدبابنليتصلتافوسيت
عنوالدفاعالفونسي،الهجوملردالمكانعينإلالحينفيستوسل
عليه.المعتدىالتواب



وبينالمعتدينالقرنيينبينالقتالنشوبحقيقةهيتلك
المشروعة،التحريريةوثووتهمأرضهمعنالمدافعينالمجاهدين
حكمهمفيأساسياعنصرأالمؤرخونوليتخذهاالتاريخ،فليسجلها
لها.الصانعينوالرجاللألحداثبالنبة





.ا(يتدثورةاقكبرجهاز

~كمة1اطثا _.

هام):إسبازعسكريمصدر(حسب

الكريم.عبدبنمحماالرئيس:_
الكريم).عبد(أخالكريمعبدولدمحمدالخليفة:_
(عمهما).الخطابيالسالمعبداالية:وزير~
ازرقان.محمدالخارجية:وزير_
بيمنمحند،الحاجالسالمعبدالحربية:وزير_

بوآرق).بأحدعزةتيرىفيفشلهبعد(استبدلورياغل،

ورياغل.بيمنهو،الحاجبناليزيدالداخلية:وزير_

اجدير.منلمعلم،عليبنحدوالبحرية:مفتش_

ورياغل.بيمنورود،احداألحباس:ناظر_

ورياغل.بيمن~دي<عمروالضرائب:ناظر_

ترزين.بيامنا،صالحبنمحمدالقضاة:قاضي_

اجدير.منبوجيبار،محمدالمرتبات):مؤديالمتصرف:_



ا~ير.منحدو،اليبنالكريمعبدالمشور:قاثه~

بنعلياليالريفية:النظاميةالقواتمرتباتدافع_
األميرعمامااجدير.منفطومة)،ولد(عليمحمد
كوزيرفكانالالم،عبداألميرالكريمعبدبنعمد
حكومةفيتأثيرااألكثرالشخصيةيعتبرالمجاهدين<لمالية

الكريم.عبدالبنالرئيسيوالمستشارالريف،

يوبالذيهولهخليفةبمفتهفكاذكمداألميرأخوهوأما
األعمالبجمعيقومالريسيةوبصفتهغيابه،أثا>الحكمفيعه

الريفية،للقواتالحقيقييسالرحيةاالهذهمنويعدالحربية،
والقواتميالظاالجشذلكفييتريكاذ،األرهيةريسأي
الهجوميةالعملياتقادالذيهوواألميرقمدالقبائل،تظمهاالتي

العلياالقيادةلهكانتوالذيالكريم،عبدابنلقواتالكبرى
بنيعلىمركزهجومأكبرقادوالذي(،5(5سةوغمارةشفاوذ

المحاربفهو(،5د(سةالقرنيينمنالمحتلةالمظقةفيوالزر

فداجديرجهةعندناعآلحظةآخرإلىقاتلالذيالحقيقي
.15(8سةالصاعقاإلسباذهجوم

السالمعبلومحمهمحملاألميرينمنكلاستسلموقل
محمداألميرفيهاستسلمالذيالوقتنفسفي(926سنةللفرنسيين

كما(رينيون)دجزيرةفيغربتهشاركاهوقدالكريم،عبلابن
لحظةأيفيبينمينشأأنغيرمنانتصاراتهأيامالقيادةشاركاه



واحدةإرادةيؤلفونالحقيقةفيكانوالوكماتنافس،والخالف
.أواحلوعقأل

سةمنابتداءللحربيةوزيرأكاذنقدبودرة،أحدأما
تادوالذيالريفي<ميالظاللجيثرالحقيقيالمؤسسوهو<19((

قيادتهمارسوتاس،ملبرجلوهوللقبائل،العكريةالمظمة
العملياتسيرعلىكبيرةةسيطبذلكوحققحقيقي،باستبداد

للسيكاثبالغربيةالمطتةفيرئيسيةبصفةيعملوكاذالعكرية،
كديةعلىالمخيفالهجومأرادالذيهوكاذالصفةوبهز«كمد،
العامبمعكرهبعدفيمااستقروتد(،5(1شتبرفي(تطواذ)الطاهر

معالهاتفبواسطةمربوطأهاك،ومنحساذ)،(بنيتغزوتفي
ددجبالةدددفيالورققاديرو،اخرمعمستمرمباشروباتصالاجدير،
المقاومةموعلىأموالكريم،عبدابناألميراستسلمأذبعدوحتي
بإجراءوؤماثهمأمامومتظاهرآ><جدلة<<<قبائلعلالهزيمةنبأكاتمأ

إلىالقرنيينلدىأسيراأمبحقدكاذالذيمعهاتفيةمكالمات
(<5(8سةميففيمخمارةفيباصكاالكومدارقواتأسرتهأذ

(شافارية).الجعفريةالجزرفيواعتقل

أواثلمنبولحية،بالفقيهالمعروفعليابنالقائدوكاذ
دبتمسماذ)القامةجباجتماعمذالكريمعبدابنمعالمتعاونين

الرسميةتميتهأذومعا،5ا(سةأبرازعلىالهجومأجلمن
حرب،كرجلعملماأكثرعملأنهإالالعدل،وزيركانت
علوش،بالقائدالمعروفحدوابنالقائدإلىباإلنافةمؤلفأ،
األهلية)،الشرطةمنقديم(هارببوحوتوالقاثأحيثي،وموح



ءالكريمعبدالبنالعسكريينالرؤساءهيشة،وغيرهمواخريوو
ألفمنالمؤلفةالعظمى(الحركات)قادوااألينالقوادأولثلئه
.المحلة)(كبراءيدعرنكانواوالذينءرجل

:الخارجةاالتصاالت~في
استخدمباألجانب<التصاالتهمياميينوكعمال

والشريفتحمد،السيأخاهوثيسيةبصفةالكريمعبدابن
بطنجةالعامالممثلاللوهعليالحاجالكريموعبدالتيجان،
لمدينةكباشااإلسبانمعفيمابعدوالمتعاونالكريم،عبدالبن

م0خابقيوةمنالكحل<بحدوالمعروفالقائدوكذلكاحسيمة.
المنطقةمعاالتصاالتفيالواسطةكانوالذيسعيدببورقديم

كابوييليمعوصدقاتهالفرنسيةللغةمعرفتهبفضلالفرنسية
يرت).بتورالفرنسيالمدن(المراقب

الفقيهالكريمعبدابنعينالريف،~تيحوكمكلف
وا~قيات،(القرطاس)الخراطينلشراءوكعميلالغماري،محمد
سقوطمنذ(متعاونورياغلبيمنعيسىبنشعيبعين
اإلسبان).محالكريمعبدابن

يعدهكاناأليهوالقائدعينبالمساجين،وكمكلف
يجبوالذيوالحقد،الشروغوزجالناقمة،الشخصية~إلمبانيون

لضباطهمكقاتلطوفهممنوهولباشمئزازاثما0يتذكيأن
األساويهم0وجنو



~~وات.1_3

القبائل،فيالكريمعبدالبنالرئيسيونواتالباشاأما
يطفت<بيفيبسنادةالوزانياحيدرسيديالشريففكانوا:
صنهاجةفيالكبير،محمدبنانحليشالفالحمحملوالشريف
سعيدبيقبيلةمنالمتجردالفخذفيعزةبووعمروير،السرا

اجزندية،أوكطيوفيوعمروتمسحان،فيأومريوشوشعيبالريف<
وأهدمتيوة،فيمكرحوالهاديمرنيسة،في،البدريالسالموعبد

فييرواخروالقاثأمخمارة،فيالعرب،زاويةشريفالمملوحي
جباله.

سلةتعترفكانتعدماحقوالقباثل،
بالحربيتعلقماجعفيبالطاعةلهوتدينالكريم،عبدابن

وتتمرالمقليين،وؤساثهامعتأقكانتفإنها0ت)(الحوطوتكوين
(مجاسأوللجماعاتألقديمةالبربريةأعرافهاحسباالئتمارفي
فإذ)،(5((سة(بعدالتاريخهذامنوابتداءعياذ)،األ
نظامحبللقبائلالحكوميةالقيادةيظمبدأالكريم،عبدابن
توادخةعينورياغل<بنيففيطين،الالقبلمنالمتبعالقواد
وبنيوامراحز،حذيفة،وبنيعياش،وبنيوعلي،يوسفآيتفي
قواد،ثالثةعينترزينبنيوفيقائدين<عينوبتمماذ،األ،مبد

بجزندية.وواحدأمحمارت،بنيفيوآخربقيوة،فيوواحد

بينوالخلطالقواد،هؤالءاختصاصاتتحديدعدموإن
أنشأهاالتيواإلداراتالمحاكموؤسادواختصاصاتاختسامتهم،



قواداختصاصاتمعوعسكريةسياسيةألغراضالكريمعبلابن
هذاتعديلأوجبتاختالفاتنشوءإلأدىذلككلالحركات<
وذلكالحمايةدد،0دبنظامشبيهآنرنظامواقامةالمخزن،النظام
منمراقبينإشرافتحتالقبائلعلىقوادأوباثماراتبتعيين
الممثلينهموكانواورياغلبيمنتقريباكلهمالريفوجال

الغراماتباسمهيفرضونالكريم،عبدالبنالحقيقيين
والعقوبات.

4_1:~~

أنشأالقبائل،عنوالدفاعللهجوماإلعداءأجلومن
المحاكمفيمركزةكانتواالستخباراتلإلعالممصلحة

عليها،يسيطيكانأرجاءا~التيفيأنشأهاالتياإلداراتأو
هز»رؤساءبهمايتمعكاناللذانواألميةالنفوذأقهناومن

اإلدارات.

هي:كانتالرثييةوالمحاكم
باجدير.مزماطفيالمركزيةالمحكمة_
قمرة.بآيتالمعكمة_
الخطوطمواجهةفيبتمسمان،أومغارأكساب،عك~

سليلية.بمنهقةاإلسبانية
تركيست.ككمة_
بنيلالكريمعبدابنأخمرعزوهيتغزوت<عك~

(جباله).حماذ



سزما،).(بياعيال>!،فييرو،اخرمحكمة_
الجهةفيالكريمعبدابزأخمتوويبربر،بيمحكمة_

النونية.

.~1~ؤ_3

سكانبينسيسالجوامنالكثيرالكريمعبدالبنكانوقد
ومراسلتهم،معهمعالقاتهعلىواستمرإسبانيا،منالمحتلةالمنطقة
استولواعندمااإلسبانأيديتحتأكثرهاسقطالتيالمراسلةتلك
كانالذيالجاسوسيةنظامتكوينإعادةأمكنهمبحيثمحاكمهعلى
.لهالخاضعينبينالكريمعبدابنيتبعه

كشخصيةاألكريستحقالكويمعبدابننحبويبينومن
الذيهوشبنعلي(العجوز)الشيخالخاصبريدهوجلفذة
أدميشيلالباريسية<ددلوماتانددمراسل<0تيوهماأدروجىسماه
اإلسبانيةالخطوطيجتازطويلألمدبقيوالذيالريف<«وكوفاستو
اإلسبانيةوالصحافةالبريدالكويمعبدابنإلحامآلطنجة،من

.واألجنبية

منويعداألجانب،منالعديدخدمتهفيكانوكذلك
بةالمغارعندالمسمىكليسبسجوزيابلدعويبدوماعلىأشهرهم
ألمانيوهو0العظيم<أدمدفعيالكويمعبدابنويسميهالحاج،بالقائد
الكريمعبابنمنكليجله<الفرنسياألجنبياللفيفمنهارب
المدربينمنكانكماأاتما،منهمااألخيريرافقوكانتحمد،وأخيه

وفيالحرب<وآالتالمدافعاستعمالعلىالقبائللرجالالرثييين



استالموعداخادتى<خوطوتظمعصينأعمال
بلباسكخادمالتتركليسحاول(،5»(سةالكريممبدابن

إلىالوهولعدعونهاألجبيا~أفرادأحدأذإالمغربي،
فيالقرنيينفيطمنبالموتعليهوحكمفأسر،تارة<مدية
ممكرية.محكمة

والحاتفت:البرقيةاالتصاالت-أ

االتصاالتشبكةإنشاءفيالرئيسيينمساعديهبينمنكان
تقدمعنداختفىالذيأوطونوجااسمهآخرأجنبيالهاتفية

أثر.علىلهيعثرابحيثاإلسبانيين

ثالثةتتفرعومنهباجايى،للهاتفالرئيسيالمركزوكان
أكشاببمحكمةموصوالالشررنحوواحدرئيسية:خطوط
توكيست<محكمةنحووآخربمليلية،امجبهةفيبتمسمانمغارأو

شواطىءعابراالغربنحووآخرالفرنسية،للجبهةالرئيسيالمركز
أنإلكيلومترا،200منأكثرنحوامتدادعلىوغمارةبقيوة،
الخطوطهذهومن(جباله)،بتغزوتالرئيسيةاإلدارةإليصل
بلغالثإلثالجبهاتفياإلداراتجيعتصلثانويةأخرىتتفرع
تليفونيا.مركزانحوا(عددها

يقول_تيلغرافياراديومركزاذلك،علىزيادةأعد،وقد
ينيركاردللقبطان0(سيلفياداليختمنإنهأقأنهالريفأهل

االنكليزي.



ودالليةاالقتصاد_(

المعطياتحسرمرتبةالمسلحين)(ماليةمداخيلكانت
.اآلتية

~»بوعبخوقدوإيرادهاءا~ادلتصديرالجمارك،_
.يوميأبسيطة5000نحوالمداخيل

فيهاالمبيعةالموادعلى(ا~س)سواتى،9اضرائب~

منمداخيلهاكلالكريمعبدابنأدخلوقامى<األحبا_
فياستعمالهابحجةالمسلمين)(بماليةوألحقهاالقبائل
75000المداخيلهذهمجموعبلغوقدالمسيحيين،حرب
سنويا.بسيطة

كضريبةالقرآنحسب.تعاليمموضوعةاترتيب،ضريبة~
األنواع<مختلفمنواألمالكاألرباحعلىوحياة

بلغتوقدوأموال،وماشية،ومحاميل،األراضي<
سنويا.بسيطة300000نحومداخيلها

ولكنالمقتضيات<جعحسبموضوعةت:الخراط~
حكمه،قاومتالتيللقبائلكعقابوثيسيةبصفة
بيعلىالمفروضةبسيطةمليوننصفأههاويشكل

قبيلةعلىبسيطة20)00و،1525سنةإياهلمقاومتهاوالزر
الخزانةجبلفيالطاعةعصاشقلمحاولتهااألخاس
.1524سنة



إلغاثةأوسلتالتيالمبالغمنمكونالمساجين:مال_
اثهم.الفتد_523سنةالمؤديالمالومناألسرى<

منمساعدةأيةتلقىأنهمذكراتهفيالكريمعبدابنوينفي
طرفمنالموجهةالمباخبعض~ماعدافإنهوفعآلهءالخارج
كانتاألجنبيةالعناصرمنتلقاهاالتيالمساعدةأنيظهرمصر_

طريقعنالتليحأجلمنأوأخالقية،صبغةذاتالغالبفي
اإلسبان<حوزةفيسقطتالتيالوثائقفييعؤلموقطعاالتهريب<
منمدخولأيعلىالمسلمينبماليةالخاصةالميزانياتفيوكذلك
الخارج.منالمستلمةالمبالغ

الورقيةالعملةتنظيمالكريمعبدابنحاولاألخير،وفي
فئةمنالريف)حكومة(بنكعنصادرةبنكيةأوراوبواسطة
واحدة)،بسيطةيساويالريفانلمويفاناتوخسواحده(ريفان)
أحر،لونذاتمنهاواألولانكلترا،فياألوراقهأهصنعتوقد
إجباري،بشكلتداولهايجبأنهمعلناأخضرفلونهاالثانيةأما

أحدبينمبرمعقدعلىيرتكزكاناألوراقهذهترويجأنويظهر
الكريم<عبدابنأخوبينبالمغرب،جااالمعروفيناالنكليزالرعايا
يكونالريففيللحكومةبنكاينشى،أنلألولفيهيرخصوالذي
وتقايمواذاعتها»األوراقهز»ترويجأجلمناجديرمركزه

التيالمواردتهيلعلىيعملبأنذلكمقابلفيواعدأالقروض،
الريف.حكومةإليهاتحتاج

ماليةضمانةهناكتكنلموحيثالنور،يرلمالبنكهذاإن
عدمفيالقبائلرجالأبداهاالتيالمقاومةفهمبسهولةفيمكن
حقيقة.قيمةإلىتفتقركانتالتياألوراقلهز»قبولهم





قدالقبائلوجالحوزةفيموجودأكانالذيالسالحإن
األتي:الترتيبحسبوضع

المخزن.سالح_
الخاص.السالح_

ولوبيل،موزر،بنادقمنمكونأكانالمخزن،فسالح
المحالتعندكان(الذيوبوحفرةوشاسبو،وريمانكطون«
وشاشاتهناككانتالبنادقعلىوزيادةالقديمة)،السلطانية
وكذلكالتهريب،أوالغنيمةمصدرهاوأخرىوسبانية<فرنسية
عارضتالتيالقبائلومنالريسون<منانتزعاأليالسالح
كانتاألسلحةهز»ومنبالقوة،أخضعتوالتيالكريم،عبدابن
منإلاألسلحةهذهتسلمثمالمستمرة،والحشودالحامياتتزود
التجمعات.هز»يخلف

القبائلوجاليقتنيهكانالذينهوالخاص،السالحأما
العامةالتعبئةعندمعهميصحبونكانواوالذيلهم،خاصأملكأ

جعإلالكويمعبدابنتطععندماوحق(الحوكات)ءلتشكيل
يدفيفقطالسالحوابقاءمنها<القائلتجريدمحاوآلاألسلحةهز»

هرا~.يفزلمفإنهوالحشود،الحاميات

الجند:مرتبات)أ(
عندوذلك(،922سنةالريفيالنظاميالجيشتأليفبدأ
محدود،غيروألجلدائمةبصفةتطوعوارجالمنفرقةأولتكوين



بعصعلىبد>زيبادى«التجيدارتكروتدمعين،وبمرتب
بعضوعلىواإلسبانية،القرنيةاألهليةالقواتمنالهاربين
فيباهربشاطتامالذيالفرنيالمغربيالفيلقمنالمرحين
األولى.األوروبيةالحربخاللالفرنسيةالجبهة

المتطوعينعلىيجبحيثاألسواقفيعنهيعلنالتطوعوكان
سنةوالثانيةاألول(الماثة)فظمتوقدأسلحتهم<معهميجضوواأن
مطيرفياإلسبانيةالمواقعمجابهةفيمرةألولوحاربتا،1923

بلغتأنإلتتوالاألخرىالمقاتأخذتثمبخمارة،وتيكيساش
وجآل،12)منواحدةكلمكونةللمشاةعثاتتسع(925سنة

علىوكانطابور)،(قائدمنهاكآليجكم(طوابير)ثالثةعلىوموزعة
للخمسةوأربعةللخمسين)،(قائدانومائةقائل(ماثة)كلرأس

والعشرين.

لقاثأالشهرفيبسيطة150فيمحددةالجندأجرةوكانت
الخمسين،لقوادبسيطة8()والمائة،لقوا«بيطة1()والطابور،

للعساكر.بسيطة611ووالعشرين،الخمسةلقوادبسيطة7)و

الخيالة:(ب)
بأعماليقوموذنارسآ_(فيرالكريممبدالبنيكنا

آخر.شيآأيمنأكراالتصالاذكأعوأو(المخازنية)

الرشاشات:لم(ح
آلة2()1(عددهابلحوقدالمدفعية،سالحإلتنتميكانت

أهدالسيالقائدالرشاشات:سالحوأسعلىوكانعاملة،



بدلسوداءعمامةكشعاراألسلحةهذهرجالويحملالسوسي<
للمشاة.عالمةكانتالتيالخضراء

علىزا~ةبسيطة67.50يتقاضوناألسلحةهذهوجالوكان
الشهر).فيبسيطة77.50(أيالمشاةجنر«مرتبات

نعية:المه)د(
ملكأتعتبركانتأخذتالتيوالقذاشفالتطحهيحإن

تركيبها<وإعا«ةواستعمالهاتوزيعهاتتولكانتالتيالريفيةولةللل
لرجالالعسكريةالبذلةنفسيستعملونالمدفعيةوجالوكان

الشهر.فيبسيطة77.50مثلهمويتقاضونالرشاشات،
يعرفأسودمغربيمواطنالمدفعيةعلى~وبلأوةوكان
وقدم(<923سنةأيذلك،قبلخدمالذيبسبرموز

المدفعيةقواتبتنظيمكلفهالصربمنوجآلالكريمعبدالبن
قتلو~الصربي.القبطانغيراسملهيعرفيكنولمو~ريبه.
المنظموأماالتال،العامفياإلسبانطائراتإحدىمنبقذيفة
األجنبيالفيلقمنالهاربكانفقدنعيةللملالحقيقيوالمدرب
الكريمعبدابنطرفمنالمسمىكلمبس<<أدجوزيالفرنسي
العظيم)(ىفعي

للجبهةالمواجهةا~فعيةقطعكانت،1925سنةوفي
اآلتي:الترتيبحسبموضوعةاإلسبانية

الصنع<إسبانيواحدمدفع(الحسيمة):اينايسدأذراو_
منأربعةةومساعلبقيوة،من«اديبنمحمدبقيادة
بة.المغار



بقيادةإسبانمننحمنمدفعان(الحسيمة):ظهرا~ا~~
منتسعةبمساعدةءبقيوةمنالسالمعبدبنوثىامهار
بة.المغار

بقيا«ةإسبانواحلفحمل(ا~):منونظهرط_
بةالمغارمنأربعةيسا~هبقيوةمنهنود،بنأ~

تحتفرنسيصنحمن_فح(الحسيمة):طرفهأذراو_
أربعةومساعدةورياغل<بيمنعلي»بنحدوقيادة
كانآنفأالمذكورةالثالثةالمواقعمحالموقعوهأاءمغاربة
تحتكاناأليعليبن~وقيادةتحتمجموعةيكون
الفرنسية.المدفعيةمنهاربربملإمرته

بنمحمدبقيادةإسبانيمدفح(الحسيمة):الطافرامى_
ا~فعيينمنأربعةومسامحاقءبقيوةمنءشعيب
بة.المغار

منهاإثنانمدافه،ثالثة(الحسيمة):ممدونأذراو_
ا~عوبةالمغارأ~بقيادةفرنسي»وواحدءإسبانيان
بوتبةألمانيمدربيساعدهورياغل،بيمنكيجوطي
اإلسبانياألجنبياللفيففيلقمنهارب(سرجان)»
~فعيين.وعشرة

مقا«ة75عيارمنمدفعان(الحسيمة):الرقوصة:~
اجدير،منوكالهاعلوش،بنوعمرالحاج،بنعالل

قطعهمبجانبكلهمماتوامدفعيينعشرةومساعدة
منهم.اثنينعداما



بقيادةإسبانيانمدفعان(الحسيمة):األ~ىجبل~
هذاماتوقدمسعود،بنومحمدعلوش،بنمحمد
قطعته.بجانباألخير

بنحدوبقيادةإسبانمدفحآلحيمة):لمقشورجبل_
ا~ربة.منأربعةوماعدةالالم،هبد

الحاجسالمبقيادةنرنيانمدنعاذ(الحيمة):أزرار_
هارب.فرنيمدربوساعدةعمادي<

قادةتكتفرنسيمدفع(الحسيمة):فليوماوأزرار_
مغاربة.أربعةوساعدةالسالمعبدبنحدو

قيادةتحتفرنيمدفع(الحيمة):مرطاحأزرار~
مغاربةمدفعيينأربعةوماعدةسعود،بنمحمد

وآخرإسباني،مدفح:تمسحان)(شاطيآمعيةسيدي_

.فرنسي

.إسبانمدفع:سليلية)(جبهةوديةجبل_

ألغمفرنيمدفح:سليلية)بجبهة(تفرسيةايفرزجبل_
فيبحهزقآكلةموادبواسطةإسبانيينسيسجواطرفمن
.بمليليةالمدفعيةنحتبر



إمبازمدفمبادمي):حجرةمواجهة(فيبوفراحفي

فرنسي.واخر

إسبان.مدمعمتيوة):(شاطرهالجبهة_

إسبان.مدفعمخمارة):(شالحى،أمطر_

إسبان.مانعمخمارة):(شالحى،تيكياس_

إسبان.مدمعمخمارة):(شاطرهاسراسقاع_

اذ):لتطومقابلمارحزبيفي(جبلبوزيتوزجبل_
نرني.مدفع

إسبان.وآخرنرنيمانع(جبالة):يدربني~

إسبان.وآخرنرنيمدمعجبالة):حاذ(بنيالشرطة_

إسبان.مدفعجدلة):~عروس(بنيوتتزر_

فيالكريمعبدبنكمدلليالعامة(القيادةتغزوت_
لالستعمالمعدةإسبانيةمدانعأربعةالغربية):الجبهة
الجال.فيخامة

فيمبةكانتاألقلعلىأخرىمدنعآ9(إلىوباإلضافة
فإنخامة،غازذفيغبأكاذمنهاآخروعددالفرسية،الجبهة
عددهابلغ(5د(سةالكريمعبدابنحوزةفيكانتالتيالقطع
عامل.مانع(55منأكر



الحربية:الموادنحازن(_)
خاصةبيوتفينحازنبدءزيبادىءالغرضلهذاأنشئت

الجوية،الهجماتمقاومةتستطيعبحيثبناؤهاأحكمذلكوبعد
األرض.تحتكبيرةسراديبفينهاشيااستقرتثم

اجدير،فيبازغاروالذخاثرلألسلحةالرئيسيا~نوكان
تولوقل0والمراكزالمخازننحتلفعلىالمؤنتوزعكانتومنه

نهائيةبصفةالمصلحةهذهفظمتأنوبعدبوجيبار،محمدوثاسته<
التسليحمصلحةرئيسالغماريهمحمدالفقيهتولىرثاسته
األسلحةإلصالحمعملعلىيحتويالمخزنهذاوكانواألخيرة«
~ا~ا~اههمديروكاذ،صا~)،رالا~ا~وتعبة

بيمناليهودبعضبينهممنمغربياممامآل26يساعدهالتقسمان،
بوفراح.

(بيبوحنمقر»كانفقدالمدفعيةلسالحالرئيسيالمخزنأما
الطأثرات.قذائفيصنعكانكماورياغل)،

نحصصاكانفقدورياغل)<(بيبوصالحنحرنوأما
نحازنهناككانتفقدذكر،ماعلىوزيادةالرشاشة،للقذائف
بيفيوآخرورياغل،بيفيواقبابنءوباقينءتمسنةفيأخرى
وبمعزلالسيارات،وقطعبالوقودخاصاألوسط)(الريفبوفراح
فيالمنبثةبالمحاكمكانفقدالدائمةالصبغةذاتالمخازنهذهعن

البنادقمنلالحتياطيصغيرةأخرىنحازنالجبهاتمختلف
وخروجهاالمخازنهذهإل«األسلحةدخولكانوقدوالذخيرة<

األسلحة).(مراقبرتنفيذهاعلىيسهرمقننة،ألوامرخاضعينمنها



الطيران:و)(

وقدطائرات<ثالثتملكإلالكريمعبدابنتوصللقد
الفقرةعليه~تدلكماتشغيلها،أجلمنوولعهاهتمامهكلوجه
منشيآبأيأضحيأنأستطيعكنت..<>.مذكراته:مناآلتية
فيوكاناإلسبانية،الخطوطفوقويغيةطاثوةتحلقأنأجل

حديثة،بطريقةمسلحبأنيلقبائليأثبتأنالطريقةبهذهمقدوري
ريفيةطائرةرؤيةمنيتأثرونكانواجهتهممنفإنهماثيأعدأما
.<<..سليلية.أوتطران«أوالعواثش،سماءفوقتحلق

ألنالمتأججة،الرغبةهذهإرضاءالكريمعبدابنيستطعا
جعلوا_الطاثواتهذهيملكبأنهمنهمعلما_اإلسبانالطيارين

األجواءنفسفيتحلقبأنويغيةطائرةأليةالسماحعدمقضيةمن
مسألةالمغربفيالعاملةاإلسبانيةالطائراتأسوابفيهاتحلقالتي

األمر<لزمإذاعليهااالنقضاضإلالحالبهمأدىوانشرف،
وقداألرض<منارتفاععلىجرؤتإذامعهاوالترديوعقها،
وهيالطائراتإحدىإنذلكالغاية،هذهإلالطيارونتوصل
ارتطامهاعندتحطمةفلوميسطاوليوطنانهبوايز،القبطانطائرة
فقداألخرى،الطائرةأماتستعمل<لموبذلككيالطس،برأس
الترابيجهلإسبان(كبران)يقودهاكانعندماطريقهاضلت

أرضفيبهاالهبوطإلىوبانهاواضطرخطها،عنفتحولتالمغوبي،0
يستنولمتلف،أصابهاحيثتوكيستهضبةعندالريف
إصالحها.إلريفيون



فقدالحقيقية،الريفيةالطائرةوهيلثة<الثاالطائرةوأما
فرنسيوقادهاالكحل،وحدوازرقان~الجزائرفياشتواها
(ببيتوفيستفيهبطتأنإلوكمسافر<حدالقائدظهرهاوعلى

الجبهةعندمرنيسةسماءفوقواحدةمرةغيرتحلقولمورياغل)،
فيالمحمومةرغبتهمافعاإلسبان_بلالطيارينألنالجنوبية،
ثماكتشقوهاإخفاشهامحاولةورغمالويغي،الطيرانعلىالقضاء
وحطموها.تنبلوها

العربات:)ز(
صنفواحدةسيارات.ثالثالكريمعبدابنحوزةفيكان

اقتناهاوقدكاميري،قورصنفمنوثالثةفورد،وأخرىوينو،
مارةبرآالريفإلووصلتالجزائر،منالكحلحندوكلها

ازغاوفهضبةوالنكوو<كرت،بواديثموكوواو،بنواحيحسيونزكة،
مراثبثالثةبيولحمايتهاغيره.يستعملهايكنولمباجدير،

فيوثالثأبوحن،فيوثانيأبازغاو<واحدأمدرعة:(كاراه~ت)<
حيث<1926سنةاإلسبانأيديفيجيعاسقطتوقدوكيست،تا

المريعة.العسكريةإلمحركاتجهازضمنبالخدمةألحقت

العاثم:العتاد(ح)
اثنين،(النشين)علىالكويمعبدابنيجرزأناستطاعوقد

إلبهأقحيثاألميوكانأحداألولالالنشباعزوارق،وستة
للقواتوكرثيسمصاره،يعرففلمالثان،وأمابنيعلو<قلعة

بصفتهاجديرمنالمعلمعليبنحدوكانالبحريوالعتاد
وكانالريف،شواطىءعلىالبحريةللقواتومفتشأمندارأكو



منوثالثونوخليفة<جزائري<محركاتوساثققائل،إمرتهتحت
جنودمثلالشهرفيبسيطة60يتقاضونكانواالذينبةالمغارالبحارة
اإلسبانيأيلفيالعائمةالتطحهأهمجيحسقطتوقلالمشاة،
ومليلية.سبقةفيالبحريةفرقضمنبالخدمةوألحقت(<926سنة

األ~اء:شهادة(ط)
اإلسبانيين:الجنراالتأحلقال

نفسهبهاأحاطالتيالحربيةواآللةالعسكري،التنظيمدإن0
كلبة،المغارىللالحربيةالخصاثصمستغآلالكريم،عبابن
منمكونةالحرب<فينافعةجلأداةعلىيحصلأنمنمكنهذلك

نظرفييشكلونكانواربين<وملوشجعان،اءأشلجبليين
الهاا<«.فيالمشاةقواتأروعمنةواحلنفسهبيتانيشالالمار

تابعينكانوااألينالمحاربينمجموعى«يتدرأنأدويمكن
قدرهالذيالرقموهذارجل،80000بحوالالكريمعبالبن
اإلحصائياتحسبأنهذلكمبالغة<أيةفيهليىالكتاببعض
المنطقةاحتاللأثرعلىالعسكرية،التدخالتقواتبهاقامتالتي
فرضنافإذانسمة،500000_~رالسكانمجموعكان(<927سنة
250000الناتجالرقميكونالرجال،منالعددهذانصفأن

هلعلىالقادرينوأنسنة،65العمرمتوسطأنوقدرنانسمة،
100000مننحواأنالنتيجةتكونسنة45إل20منالسالح
السالح)،هلعلىالقادرينسن(أيالسنهذهفييكونوننسمة

انفعواالذينأوبالقوة،الخاضعينمنالعددهذاثلثوبإسقاط
فييعتبرونالذينأوإلسبانيا،التابعةاألهليةالقواتصفوفإل



الشعبهذاخافهاالتيالمعركةطولالحربعنالعاجزينادعل
تقريبيكرتمرجلألفد~أو65الحسابفييبقى(،555سةمذ

منهالاله(نحوإليهمأفناإذاحقالكريم<عبدابنلمحاربي
.<<85555إلىالعددهذاوملالفرنسيةالمعلقةفيورغةتبائل

المفاوضة:الوئود(ي)
والوفو«والزيارات،بالمباحثاتحافآل1924سنةشتاءكان
محاتفاقإلالوصولمناقشةأجلمنالكريمعبدابنإلالمبعوثة
وفا«ةإلأشرناأنوسبقالفرنسي<الجانبمنالقائلهذا
القبطانطريقعنوذلك،اجدير،فيومهمتهالحلوالعزيزعبل

برييليكابهقامالذيوالمعى<6925سنةمايشهرفيشاستافي
كيالطسوأسقربتمسحانفيالكريمعبدابنمحتقابلالذي
هذاوضعهشرطأولأنذلكنتيجة،إليتوصلأنغيرمن

الريفباستقاللاالعترافكان:الوثيس

اجديرفيوناخيرالجنرالمهمةنذكراإلسبان،الجانبومن
وادريسسعيد<بنادريسذلكبعدأتمهاوالتي،1923سنة

كنائبسابيدوابهقامالذيالمسعىوكذلكنتيجة،ونبلالريفي
بعد6924سنةمننوفمبرشهروفيالسلبية.النتيجةوبنفسعام،
وبيعالايشفابهاقامأخرىوفادةهناككانتشفشاونعنالجالء
الخدمة،تحتالكريمعبدالبنددصداقتهد«أخرىمرةوضعالذي
عباراتغيرالكريمعبدابنمنبحقعليهيستحقاالذياألمر
(مذكراته).فيقاسية



يونيوشهرفيوفرنساإسبانيامنكلاتفقتأنوبعدوأخيرأ،
منبمليلية)العامةالقيادة(ترجانومارانبرييلي،كابعث6925سنة
شروطالكريمعبدابنإلليقدماكمنتدبينواسبانيافرنساطرف
كانتالتيالشروطتلكالدولتين،جانبمنالمقترحةالصلح
أدنظاموالريفيةالجبليةالقبائلومنحالمتبادلة،ددالصداقة«دعلىترتكز
الدولية.لالتفاقاتمالثمإداري<<ذاتيحكم

هذهفيالدخولحقالكريمعبدابنرفضوقد
منسليليةفيينتظرانومارانكأبوييليمكثوهكذاالمفاوضات،

ة.فاثلغير





والعشروتالشاتيالقمل

~الوعلتيالميعلى-6
البتياالسبدنقواتعلىالمجاهدينجيوشفازتمابعد
تنظيمفيالوطنيةالعلياالقيادةفكرتأخرى،إلهزيمةمنسارت
المبين<النصرثمراتتضيعالحقبالريفالداخليةالشؤون
متينالنظاممنأساسعلىالتحويرحركةتقوموحق

التنظيماتسبيلفيالمبذولةالجهودإلفباإلضافةوهكذا،
كانتكمااألعداء<علىاالنتصاراتتقتضيهاكانتالتيالعسكرية
العدوان،لردأوالهجوملمواصلةالجديدةالتخطيطاتتتطلبها
محمداألميرانرأسهموعلىبالريف،الجهادقادةتفكيرانصرف
يصبححقواداريأسياسيأالداخليةالشؤونتنظيمإلوشقيقه،
التيالعظيمةمكاسبهاتضيعالوحقالبارز<كيانهاالوطنيةللثورة
وطنيةونهضةقومية،حركةتبدووحقوالتضحية،بالجهادنالتها
الشعبيةالصفةإبرازالبطالنبهاهتمماوأولوشأن.كيانذات

القبائلسكانجيعدعيلهذاوتحقيقأالتحريرية،للثورةالصحيحة
باسمهموالناطقيننوا.ممإيفادإلالوعليالجهادلواءتحتالمنضوية

إلالجميعفهرعبأجدير،الثورةمعسكرفيينعقدعاماجتماعإل



األعلىالقائدخاطبوفيهالعظيم،الشعبيالتجمعمكان
فياالسبانياالستعماروخططمطامععنلهمتحدثبأنالحاضرين
وأهدافهاالثورة<إلالداعيةاألسبابلهمأوضحكماالمغرب<
ويتضامنوا،يتحدوا،أن_هذاباسم_ناشدهمثمالوطنية،
و~أرضهم،فيواالستعباداالستعمارإلحباطويتناصروا
يقتصرولموتضحية،جهاد،منالجمعكلفتمهماالوطنيةأمانيهم
األمرفييتداولواأنالحاضرينمنطلببلهذا،علىالخطيب
آراءهموصراحةحريةبكلويوضحواالشورى،بمبدأعمآل

للدعوةبحماساستجابواأنإالالجميعمنكانفماومواقفهم«
واتفقدماثهم،منقطرةآخرحقللجهاداستعدادهمكاملمعلنين
ويتولاألعلى<المرجعيكونشعبيمجلستكوينعلىإذاكوأيمم
وطنيةمحليةحكومةويؤلفالجهاد،وخطةالعمل<برنامجوضع
التنظيم،اختصاصهامنويكونالبالد<شؤونتدبيرعلىتشرف

الحرب.فترةفيوالتشرح

المجافاة،القبائلنوابمنالوعليالمجلستشكلوفعآل
عقدهاجتماعأولوفيالمكافحالريفسكانإرادةيمقلوأصبح
البال«<استقاللبإعالناألولقرارهاتخذالويغيالوعليالمجلس
بصفتهالخطابيمحمداألميربرئاسةدمتوريةدد00حكومةوبتشكيل
).6521(_(340عرممنتصففيهذاتموقدالثورة،زعيم

~د:1أمبر_

بنمحمدورفضعامين،الدولةكيانتنظيمتطلبوقد
أميربلقبرضيبلسلطان<لقبلهيكونأنالكويمعبد



األعلىوالقإشدآخر،مدلولدونالجهادأميرإاليكنولم.لويف،
تكنفلممعا،وحكومتهاالناشئةالدولةورثيسالمجاهدين،لقوات
اإلمارةلقبيورثأنيمكنالكماقط،ملكيةواسرةكلكةهناك
ولحركتهاالريفيةللثورةوالرسميينالفعليينبالقادةخاصاكانالذي

الكريمعبدبنومحمدمحمدوهمالخطابيآلمنالوطنيةالتحررية
منعوقدسواهم،دونالسالمعبدالثورةقيادةفيوشريكهماوعمهما
بمساجدالجمعةخطبةفياسمهيذكرأنالكويمعبدبنمحمداألمير
الريفيينأنبالذكروالجديروحكومته،لدولتهكرئيسالريف

منولعلكله،المغربعلىالسلطانسيادةمبدأيرفضونيكونوالم
وفضلالسلطان،لقباتخاذمنالكويمعبدابنامتعهذاأجل
منصبفيبةالمغاركسائريرىوأنهخصوصأالجها«،أميرلقبعليه

المغربفىوالوحدةوالسيادةالدولة،استمراروضمانرمزالسلطنة
باالحتالل.مؤقتأالمبتلى

الكريمعبدابناألميرلزمواالذينهيعأنذلكيؤكدوعا
بأنهأيقنوا_منهموكنت_المنفى<منعودته~أوالثورةمدة
الوطناستقاللفيينكركانبيالملك،إلطموبحأيلهيكنلم

يمارسأنيقتضيالذيبالمبدأأخذاالريفاستقالليتحققأن~
حكمأنهذامعنوليسحكامهم،اختيارفيحقهمبةالمغارجيح
كانبلإسالميأ<شورياوالعصويا،ديمقواطيآكان<الريف

آخر،شيئامنهأكثرومندوبيهمالقبائلوؤساءنطاقفياستشاريأ
معبنفسهاألهورويدبريديه،بينالسلطةيجمحاألميركانوهكذا
~أنغيرمنولكنقتضاء،0االعندالقبليةالمجالسآراءأخذه



للعكممفهومهفكاذالياسة،فيأوالحربفيسواءبرأبهالزوما
فذااإلسالمية،الخالنةعهدفياألمرعليهكاذبماشيآأشبه
أتاربهتوبواذوبطانة،وحاشية<(بالطآ)،الملوككعادةيتغذا

لماآنطوالحكومةالجيشىفيكبيرةماعببعضهمإلىأسدالذين
منملفقدنيهم،القةولبواعثالعائلية،األوامرمنينهم

ينكرالذيالحكمنوععنبرايى<<أدوارداالنجليزيالصحفي
اليعرفاإلسالميالدينأداذفاجابه:الريف،استقاللبعدنيه،
بمجاسالحكمإذاألمير،وهوحكمالحكم،منواحدشكلإال

ديمقوالحيظامانإنهذاومعالمحمدية،المبادىءياقضتميلية
خلعهويمكنالقبائل،رؤساءمنبحريةيتخباألميرألذجدا،
خلفهنإذوكذلكعله،يملآخرأميرويتخبالماس،يرضلمإذا

.الرناة<<عدباالتتواعيتخب

رئاسة،منوشقيقهالكريمعبدبناألميركماأدركهماومع
عنشيديميزهاالحالهماعلىبقيافقدوسطوةونفوذ،وقيادة<
بيتفيويكاذالتقليدي،بزيمميتزياذكانايناللذالريف،أهل
فيباالسوغتالذمحيتهم،نفىويعيساذيرتهم<ملعادي
أنرادمنننآلشؤونهم<فيمعهمويتحدشاذواألسوأة<القبائل
وتلكمازع<بدوزوزعيمينوتائدين<ويسين،كاناواذالشب
علتائمةوكلتاها0الحقوالديمقراطيةالصعيحة،الشعبيةهي

نرفأ.اإلسالمية>لألخالقوآخذقالمغرية،الطيعة





الريف:«ستور_•

األمة<سيادةعلىيقومللبالددددستورأددالمجلىوضعوقد
والتنفيذيةالتشريعيةالسلطتينجعلأنه«دالدستورددهذابهتميزوعا
اللطتين،بينيفصلأنغيرمنوذلكالوعلي<المجلسيدفي

الدساتيرفيمعهودهوعاللحكومةالتنفيذيةالسلطةويسند
فيرثيسآالريفيةالحكومةرئيسجعلددالدستورددأنكماالعصرية،
علىوحتمأمامه،كذلكومسؤوآلالوعليللمجلىالوقتنفى
كلاألميرفجمعءقراراتمنيتخذ.ماتنفيذالمجلىهذاأعضاء

فيه.القيادةسلطةتوحيدوضرورةءالريفلظروفنظراالرئاسات

:الوعليالميتات_»
التعبليتخذهتويأياتأالوهنالمجلىوموذلكوبعد

:يليكماآلمياتىجا>متواتمداوالتوبعدالجهاد،فياألعلمله

البالدبحقو»ترةمعامكبكلاالعترافعدو_ا
.(5(5فيالمفرو~ددالحماةددبمعاهدةوخا~المنرت،

تلحوزتهميكن.فياالذيالرفعناألسانجال«_(
بعيث(،5((سةمبانيةاألالفرسيةالمعاهدةإبرام
.ومليليةميتةغيرإلسبانيايقىال

.الرفللعكومةالتامباالستقاللاالعتراف_(

بالرف.دستورةحكرتشكيل_5



ألحقتهاالقالخسائرعنتعويضاتللريفإسبانيادفح_5
الذيناألسرىولفداءاالحتالل.،جراءمنبسكانه
المجاهدينيدفيوقعوا

استثناء،بدونالدولجعمعوديةمحالئقإنشاء_6
معها.تجاريةاتفاقاتوإبرام

ال~.وايأ~3

أرضهاالريفيةللحكومةرايةاتخاذالوطنيالمجلسقررهوعا
رقعةفيهاللضمنسداسيةخضراءنجمةوسطهاوفيهراء،
(ا~رة).بيضاء

~~:يرامجة_8

المحليةالحكومةعاصمةأجديراتخاذعلىالدستورونص
ابناألميروكانالتحرير،لجيشعاماومعسكراالريفية،

وزيرفأمراالنكليزي،الدستوراقتباسفيينكرالكريمعبد
أنعلملماكبيرااندهاشهوكانمنه،نسخةالستحضارخارجيته
تقاليلمنيتكرندستورهاوانمكتوبا،دستوراتملكالانكلترا
يقيمانالبطالنوكانالوطيآتاريخهاعهودمنورثتهاقومية

منغيرهممنازلعنتختلفالمنازلويسكنانبأجدير،
والزوار،المجاهدينقبلةكانتأنهاهوواحدبشيدإالالسكان
الجهادسنواتعليلةواإلداريوالسياسي،الحربي،النشاطومركز
بالشمال.الوطن



ا~~1( .م_

فياالعداءمواجهةيستطيعواحقللمجاهدينالقوةولتوفير
الريففيالعامالتجنيدالوعليالمجلسأقرمكانكلوفيحينكل

الحرب،غماروخوضالسالح،هلعلىالقادرينلجميعبالنسبة
فيكذلكيشاركونكانواوالشيوخوالنساء،األطفال،أنيذكروكا
فيالوعليالجيشإليقدمونهكانوابماوالتضحيةالجهادحركة
الداخلفيأوالحدودعلىبالحراسةالقيامومنهاوالمساعدة،الخدمة
كماالرجالبجانبالقتالفييشاركنالنساءكانتماكثيرأبل

.القديممنذبهذاالمغربيةالعادةجرت

8_~1:~~

القيامفيستطيحقوةليزدادمحكمنظامللجيشأعطيوقل
محمداألميرتعينو_والعدد،ةالعلكثيرعدوضلالحربيةبمهامه
ءعمدتهورياغلبيمنأعضاؤهكاناأليللجيشقاثدآ(فتحا)
منعمرهمالبالغاألصحاءالرجالبحيحهمالمجندونوكان

ورهنللتجفيلقابلينكانوافكلهمالستين<إلعشرةالسادسة
ءبالقرعةامسرعاؤهموكانومكان،وقتكلفيالقيادةإشارة
باستمرارإليهتنضموكانتءرجل5000النظاميالجيشوبلخ
الجيشفرقةكانتمنطقةكلوفيالجدد»المجندينمنأفواج
بالمحلةددء0دتسمىالكبرىالفر~وكانتءالمكالنفسمنتتمون
عشرىاالشيأووعشرينالخمسةأوالخمسينأوبالمئة«ونهاوما

ءوانوالابرانمعاركخاضواا~ينونالمجامل0بالنقباء<00وسمي



حسبكلالجهاد،كتائبمنوغيرهاالمحالت«د0دقادةهموكانوا
الحكومةعلىوالضباطالجنودرواتبهوكانتوتجربته،عمره

احيتميومحمدالدفاع،عنمسؤوآلبودرة~وكانالمحلية،
الكريم.عبلابناألميرأقاربو~ويب،التلعنمسؤوآل

الفونسياألجنبياللفيفمنالفارينانبصحيحوليس
التيباألسلحةيتسلحوكانالجيش،أربواالذينهمواالسباني
مبناشتريتكالتيبغيوهايتسلحكانعاأكثرالمعاركفيغنمها

طرازمنشاحناتثالثاشتريتكمامعهم<الحربقبلالفرنسيين
إنوقيلاالسبانيين،األسرىافتداءبمالقديمةوطائرةوينووفورد<

الجزائر،منمنهاثالثةاشتريتطائراتنحسيملككانالريف
مستعملة.غيربقيتثمفرنسيونطيارونالريفإلوقادها

الجيشقوادمعض-و

منهمنذكرمجربينأكفاءقادةعلىيتوفيالمجاهدالجشوكاذ
(فتحا)عمداألميرالغربيةالجبهةلقاثأمساعدأكاذالذييرواخر
تدوكاذسليلية،لجهةشابوهوقاثأواليعقوبي،الكريم<عبدابن
قائدأ~زان<وحألوااقرموس،واديمعركةفيالحسنالبالءأبلى
كاذتمعاذمننمرح،وشاثبأكنول<بشمالورياغلبنيمن
وكمدورغة.،نهرامتدادعلىالفرسيةالخطوطتبةبمرامكلفاتاثدآ
الكريم،عبدابنتيادةفييعملشابوهوورياغلبيمنشيدى
نومي،البروعمدالشرتي،والجنوبالشرتىفيعاماتاثدآوتعين
والقاثأكبير،ميكانيكيباقتدارويمتازمستقلة<مدفعيةكتيبةتاثل



وكانالجهاد،إلينضمأنقبلسباناألمعضابطأكانبحوت
تولالذيوبقيشرالجيش،فيالمضادةالمخابراتعنمسؤوآل
القادةهؤالءوجيعمزين،أووموحفوميت،تاعلىالهجوم
كبيرةخدماتوأدواواالقتدار،اإلخالص،علىبرهنواوغيرهم
._924سنةاالنتصاراتفيأثوهالهاكان

أثرذاتتجهيز<أحسنمجهزةقوةالجيشكانالسنةهذهوفي
ابناألميرلتخطيططبقأالحربخوضعلىوقادرةالميدان<فيفعال
منواالختفاءباستمرار،الحركةتكتيكعلىويقومالكريم<عبد

للحرباألولالمبتكرالريفكانوبهذاالوما«»واجادةالعدو،
طبيعةهذاعلىوساعدتالعصابات،حربأوالثوريةالشعبية
.لهاالمجاهدينومعرفةاألرض<

~ثقعلىالمجا~ينالجنودبإطالعيوصياألعلىالقائدوكان
ومقتضياتالعامةالخطةمنبينةعلىالمقاتلونيكونحقالوضع
التيالحربمستوىفييكونواأنيستطيعونوبهذاالمعركة<

.وبحامحاتأفوادأعليهرونيقدماأقصىلهايقدمواوأنيخوضونها،

منتوزيعوأدقأحسنموزعةوالمسؤولياتالقياداتوكانت
بحيعفيالمقاتلونكانأنهذانتائجمنوكاناألسفل،إلاألعلى
أتمعلىاالستعمارضدالوطنيةالثورةلواءتحتالمنضويةالقبائل
طلبحيثماالمعركةلخوضمكانوبكلوقتكلفيوأهبةا~اد
بينالتناوبالثوريالعسكريالنظاميفرضهكانوعا.هذامنهم

ثمأسبوعين،تحاربفرقةكلفكانتالقتال<ساحةفيالمجاهدين
الوعليالجيشتشكيلوبعدالفالحية،أوالعاديةأشغالهاإلتعود



ويفرمنأواعرفايعميمنكلينذرمنشورأالعلياالقيادةأصاوت
كماالرعوية،حقوقهجيعمنوحرمانهأمالكهبمصادرةالجناية
المناطقفيكنيناالالريفيينجيعإلاألمرالقيادةأصدرت
وقدقوتهم<فيعرزواالمجاهدين،إللينضموابالعودةاألخرى
مئةيناهزالوعليالجيشأمبحوهكذاالدعوة،ولبوااألمرامتثلوا
الميدانفيالمحاربةالقوةولكنالعدة<كاملمقاتلألفوثالثين

كثيرهنعلىيتوفيالجيشوكانألف،30إلى20منتتجاوزتكنلم
منالقتالساحاتفيبعضيهاغنمالطائراتبعضفيهابمااألسلحة

كانتواألخرىمحربية،إحداهإفكانتالطائراتأمااالسبانيين<
سفينةالمحليةالريفلحكومةوكانتواألدوية،الرضىلنقل

كانتبماالحربفيوشاركتالوطيآالعلمفوقهايخفقمسلحة
قامتكماالعدو،يدفيكانتالقالجزرلبعضقصفمنبهتقوم

استعالماتمصلحةالتحويرلجيشكذلكاالحل،وكانتبحراسة
واستعداداتهالعدو،وتحركاتأسرارلمعرفةتعملالنظاممحكمة
الريفيللجيشوكانوالخارجية،الداخليةسياستهوأخباوالحربية<
الجهاتجيعبينتربطكانت(تلغون)الهاتفمنميدانشبكة
مشرفينالريفيونوكانالعكرية،القياداتإلاألخباروترسل
شبان.وفيهمالشبكةتسييرعلى

عمد،لألميرالعامةالقيادةمركزنو~مصوبةالرايةوكانت
للوترعتتعرضحقالمعاركفيترننتكنولمشقيقه،تيادةوموكز
المعركةأثا،كانواالمجاهدينألذلهذاالحاجةتدعولمالعدو،يدفي
الرمز.هذاعنغنفى



إذاكعنهافقالتالوطنيالجشفيالمتبعةالحربيةاططوأما
الفائقةالريفيينحكمةأظهرتأدانها:االنكليزيةددالتايمىددمعيقة

العملواتقاذالحربية،المراكزواقاذالقتال<مواعيداختيارفي
<0الحربي

االصالحآلحر_ه<

بنمحمداألميرينأنظارلتصرفالجهادحركةتكنولم
المدنية،بالتنظيماتاالهتمامعنوشقيقهالكريمعبد

ذاتكلهاوكانتإليها،حاجةفيالبالدكانتالتيوباإلصالحات
األعراف،ألغىوهكذاالريف،وتقاليدلحياةبالنسبةثوريةصبغة
حقللقضاءأعطىكمااإلسالمية،الشريعةأحكاممقامهاوأقام
فيالجماعيالقسمعادةوألفىالمدن،عنفضآلالجنائيفيالنظر
الملكية،علىاإلصالحوأدخلالمتهم،حقفيفردياوصير»اإلثبات
صاحبهايعجزالتياألرضمصادرةقانونفأصدرالمياه،وتوزيع
فيها،التصوفحسنعلىيتدرمنإلواسنادهااستثمارها،عن
واختصرالماء،توزيعتنظيمبحقواألفرادللجماعاتسمحكما

منالمتزوجاتومنعثالثة<إلأيامسبعةمنالزواجحفالت
علىالحرباإلتجاربالحشيثى،وشنومنعالعبيد،وأعتقالرقص،
واستغاللالعقوللتضليلتروجهاالقوالطرقالخرافات
ومنعلالستعمار،المواليةويةالدرقاالطريقةوباألخصأصحابها،
وألغىالرؤوس،بحلقوأمرهم(القطاية)،الضفيرةمنالرجال
بيماوحطمالعدو،قتالفيإالالوماصواستعمالالدية<



خالفنشبكلمابالرصاصالجارلرميغبأمنزاركلبجوار
يسميهااألميروكانهناك،كانتة0عاأفظنوهذ»االنتقام<تطلب

االنسان،ضدالسوطاستعمالكذلكومنع.0الريفدبلعنة0د
كانتكماوجواريإماهالتخاذهنالحواضرفيالبناتواختطاف
الجيش.رجالمنبالعزابوزوجهنفأعتقهنصنهاجة،تفعل

اإلصالحاتمنكثيرأحققتالريفحكومةفإنوباختصار
حياةلتحويلواالقتصا«يةواإلدارية<والسياسية،االجتماعية،

التعليمنشرهذافياستعملتهوعامتقدمة.عصريةحياةإلالريف
األجانبوجيعاألسواق<فيالنداءاتبواسطةفيهالنامىوتوغيب
واعترفواالمنجز،للتطبيقاندهشواالريففيإذاكتجولواالذين
كلفيمنتشرينوالعدلاألمنوكانوالكتب.الصحففيوأشادوا
الخارجمنالوافديناألجانبوحقللمواطنين،بالنسبةمكان

تلكنتيجةمنوكانالعليا<القيا«ةمنالتجوللوخمةوالحاملين
االضطراب<محلالطمأنينةحلتأنواإلصالحاتالتنظيمات
كلفيالشريعةأحكاموسادتاالقتصادية،األحوالوتحسنت
شأنهاالوطنيةالتحريريةللثورةكلههذابفضلفأصبحاألرجاء،
الدولأقلقماوهذاالخارج،فيأوالداخلفيسواءالعظيم

استعمالإلىبهاودفعوالعداوة،الحقدفيهاوأثاراالستعمارية،
أسلحتهاذلكفيبماوجوأ،وبحوأ،برآ،ووساثلهاقواتهاجيع
يمكنالالتيالوطنيةالثورةعلىللقضاءالسامة،كالغازاتالفتاكة
بامبمالمغربعلىالمتسلطاالستعمارأمربانتصارهايستقيمأن~

المزورة.ددالحمايةدد



وعملكبير،دورلهكانمحمداألميرأنفيهشكالوعا
التياإلصالحاتتلكوإدخالاألنظمة<تلكإقامةفيحاسم
سياسيأ،المنظمةالبالدشكلالكبرىثورتهعهدفيللريفأعطت
األعداء~علىاالنتصارمنمكنهاماوهذاوعسكريأ،وإداريأ،
لمحاولةالديبلوماسيالمجالفيالنطاقواسعةبحركةالقيامومن
المودةعالثقوربطالبالد<باستقاللاالعترافعلىالدولهل
فيأحبطتالتياالستعماريةالمطامعبسببيتحققلموهومامعها،
تلكعنبالرغمولكنالسبيل،هذافيالمبذولةالمساعيكلالنهاية
خططمنوفرنسا،اسبانيااالستعمار،دولتيعلىأملتهوماالمطامع
مبعوثينالريفإلأوفدتالكبرىالدولبعضفإنحربية<
ظروفعنوبالرغممعهم،التناهمومحاولةبقادته،لالتصال
الحكومةمع1923يونيوفيأمضتانكليزيةماليةجامحةفإنالحرب
المعادن.الستثمارمهمقرضأجلمناتفاقأالريفية

وراوةأسسالكريمعبدابناألميرأنإلاإلشارةوتجدو
ونشرتالعصري،االبتدائيالتعليمونشرالجهل،لمقاومةللتعليم
لطلبإعالناتالدين)(كلسانالجزائريةالصحفبعض

بأجدير.مدرسةوفتحتالمعلمين،



ونوالعشرالثالثالفصل

التيالمغربيةالكتببعضفيجدآلأثارالموضوعهذاإن
سطحيا،الجدالوكانالتحريرية،الريفحربعنأخيراصدرت
أنمعالكاتب،نفسفيلحاجةتاريخيةحقيقةإنكارإلوهدف
عليهيجبمغربيأ،كانإنوخاصةكان،كيفماالريفحوبمؤرخ
الحقفيهيلبسفالوالتاريخ،للحقيقةوأمانةنزاهةبكلونه،ياأن

شخصية،أغراضلخدمةوفرصةوسيلةيتخذهوالبالباطل،
بدازح_ويخفيالباحثين،ويشككالقواء،بهذافيضلل

الوعليالتاريخحقيقةوالتنكر_والتزلف،والنفاق،االنتهازية،
أحداثعنمؤولغيرمؤوخوكلخاصة.المغربيةاألجيالعن

فيكانتكماويمايوأنعليهيجبلهذايدرنه،الذيالتاريخوحقائق
للحقيقة:وفاء.لواقع،

أعلنتهلبد>:زيبادىءونسألحولها،النقاشنفتح
الثورة؟زمنالريففيالجمهورية

بدليل1((1يوليوزفياعلتنعم،نجيب:تردد،غيرومن
.مدرهالذيالبياذ.ألممدجيع.لىكدا><>.لدولة<<،بامموزدما



دولةباستقاللنادىوقتما15((يديرفيالكريمعبدبناألميركما
<<...الريف.جهوريةحكومةأدنحنالعبارة:بهذهوبدأالريف،
الحقائققلبمننيهلماالبياذمفموزعلىالتعليقعلىحزماوتد
تضتماإلنكاربهاالتارعأريدوظرفيةسياسيةاعتباراتبدانن

إثاته.يمحأوالاليمكنماإثاثومحاولة0بإنكار«إذاكالمصلحة

<أذأعلن_المأخذمننيهوردعمابالرغم_البياذأذعلى
(55الالجزيرةبمعاهدةمتذوعةالريفعلىالحربنرفتإسبانيا
مبدأمنأعلتهماإالفيهايقبلوذالالريفتادقأذالبياذأكدالتي

علاالقتصاديةوالحريةأرافيه<وسالمةالمغرب،سلطاذاستقالل
الريف)جهورية(حكومةوقفتوهكذاالدول،بينالمساواةتدم
ووحدةوسيادته،استقالله،باسمالمغربسلطاذبجانبدوليا
تظهراالعالتىهذاوفياألساس،هذاوعلىالترابية،المغرب
واالستقاللواالنعزال،االنفصال<بمطهرالريفددجهوريةددحكومة
فيوهذاد0ددالمغزذوالسالذفيعآلالياميونظامهالوطنعن
(5(1يوليوزفيأشعرناددولقدالبياذ:فيهيعلنالذيلوقتنفى
نعلنبأناطجةفيوإيطاليا،وفرناوأميركا،انكلتوا،سفراء
عندناعاإسباياضدحربانغوضونعن..الريف.جهورية
الالم،علىنعملحقذلكعلى~ابروسوف..استقالال.
الكاملة<<جهوريتاأرافيفمنلماباستقالواالعتوافوالحرية<
البعرحقالشمالجوبخطمنحدوداالبياذلهاحددالتي

كانتالرقعةهذهكأذا~حتىملويةومنالمتوسط<األبيض
آليةولكنوواقعيا<وسياسيا،وبشويأ،جغرانيآ<الريفمنكلها
عنالطربصرفكلهاالشمالمعلقةقرييهيالحقيقةفيكانت



والبثوي.الجغرافياالعتبار

جدالبماالالريففيأعلتالجمهوريةأذالقول،وخالمة
واألحوال_اثنالقر_حصبكانتولكنهاعليه،غباروالنيه،

نظاما<مسما»يطابقاسماكانتعاأ~ودعاثية0وثكليةاسمية،
كلغريبأنهددالجمهوريددالبياذذلكفييقالماوحكتا.وأقل

مدرأنهفيهماوأغربفة،المكشرتاتضاتهوفيذاتهحدفيالغرابة
الكريم.عبدبإمضاء:شرأو

كماالورقزعيمحديثفيبماوردبالتذكيرعرفاونوامل
هيل<<دددايليانكليزيةصحيفةأكبرمراسلمعإليهنبأوأجوا«
ابويلا(و(9فياألميركيةددهيرالدددالحديثنثرتوقد(،5(9في

الريفعربأدإذتوله:الورققائدبهمامرحأولوكاذ،15:5
فدأرافيهماستقاللعنفعوذيداعليهم،أميرأاختأرونالذين

إشارةالتصريحهذافيفليست<<،..األجبية.ةاليط
فاألمرعليهم،أميوأرو«اختاالريفيينأذفيهوانماللجمهورية،

أنبهيكماالجمهوري،للمبدأماتضةوهياإلمارة،يتجاوزا
السياسيةباألنظمةكقبائلدرايةلهمتكنلمالذينالريفألهل

نهمهمعنالبعدكلبعيدةكانتالتيكالجمهوريةالعمرية
وباإلفاقةوالعامة.الخامةوحياتهمواتعهم،عننضالوإدراكهم

عملأذتقتضياذكانتاومملحتهاالورقطيعةنإذهذا<إلى
نيهيرواحتىالماسوتقاليدمفاهيمإلىأتربلقبااألعلالقائد

لقبلهمايرنو«وهذاوالسياسية،العكريةالقيادةمالحيات
الجميع.أعينفيددالجمهوريةدددوز<0أداإلمارة



فيالكريمعبدابناألميربهصرحبماكذلكالتذكير،ويجدر
أحدهايمقل_.ميركيينصحفيينلمراسلين_(925أواثل

عنأحالخاسألفلماانيون<<ددالدايليواآلخر،ددشيكاكوتريبوندد
وفقالحكمفياالستمرارينريأنهأجابللحكومةالنهاشيالشكل
نظامأفضلأنها_قالكما_ظهرالتيالمطلقةالملكيةمبادىء
معتطويرهاويمكن:زادثم<الريفيالشعبمعتقداتمعيتناسب
موضوعه،فيصريحكالمفهذا<<.حريةأكبوأسسإلالزمان
:منهويستغاد

الحكممويماركاذبأنهاعترفالكريمعبدابنأن_(
الرف.وأهلالورق،لمملحةالمطلق

وعنوانه،واسمه«شكله،كانمهماالحكم<هذاأن_(
لصالحنسبيةحريةاتجا»فيالزمانمعللتنورقابألكان

الشعب.
منالممارسالحكمأنيرىكانالكريمعبدابنأن_5

يتفقنظامأفضلالمطلقة<<أدالملكيةمبادىءوفقمرفه
تكونأنضمنيانفىوبهذاالريف،أهلمعتقداتمع

وقتشذ.الريففيللحكمكنظامصالحة<0أدالجمهورية

والتطوراتاألحداثراتع_تقدمماكلبعا~ونبحث
الثورة،بدايةفيأنهذلكالمنشودة<الحقيقةلنبرزالريفيةللثورة
الجهاد،مفوفتنطيموشقيقهالكريمعبدبنمحمدبطالهاأرادلما



إليفادالتحويويةالحربلواءتحتالمنضويةالقبائلإلالدعوةوجها
محظيماءشعبياالتجمحفكانبا~يرءالقيادةهركنإلنوابها

ءاالتحادباسمواستنفارااستنهاضاالثورةقائلفيهوخطب
شورىاألمرجعلثمءاإلسبانيينالغزاةضدوالتناصرءوالتضامن
منقطرةآخوإلسيقاتلونأنهموأعلنوااألمر»فياولوافتلبينهم»
الموجعيكونشعبيمجلستأليفعلىوأيممقرثمدماثهم<
وتأليفالجهاد،سياسةو~يدءالبرامجتخطيطويتولءاألعلى
التنظيماختصاصهامنويكونءالعامةالشؤونبيرلتمحليةحكومة
إرادةيمقلأصبحالذيالمجلستشكلوقدءالحربمدةوالتشريه
اجتماعأولوفياالستقالل.سبيلفيالمجاهدةالقبائلوصوت
حكومةوتكوينءالريفاستقاللإعالنقراراتخذللمجلس
وقاثأءالثورةكزعيمالكريمعبدابناألميربرئاسةدستورية
6926_6340محرممنتصففيهذاوكانالجهاد،

يلقبأنالكريمعبدابيء:دورفضعامينالنظامتطبيقودام
إذا~ا~ثمالنظاممعتمشيأالريف<أميربلقبفاكتفىءبالسلطان

~.ا~وليةالمعا~اتضمنتهاكماالسلطنةوهوالمغر~ءفى
اهتمواغا»دجهورية«ديعلنلمالمجلسأنذلكمنويتضح

حكومةوكانتالثورة»قائلإمارةتحتدستوريةحكومةبتأليف
ءالتحويويةالحربوضروراتءالثوريةالتنظيماتاقتضتهامحلية
الدعايةومتطلباتءوالديبلوماسيةالسياسيةاالعتباراتوشق
العالم.فيالتحريرلقضية

ءالمغربفيالسلطنةنظاممعمتناقضأيكنلمذلكوكل
.لقبهعليهوآثرءالسلطانلقبوفضالكريمعبلابنأنليلبل



البالد،تحريريتمحقوالقيادةالحكملممارسةالريففيالجهادأمير
أنظمةحريتهاوكاملإوادتها،بمحضفتقرولألمة<السيادةوتعود
.العامةوسياستهاالدولة

شكمنليسالثورةزمنالريففيالحكمنظاموفيمايخص
الريفية<<الجمهوريةددبالدولةإذاكسميماأعلنتالقيادةأنفي

منالثانيةبحادي15أو14فيوقيل134(األولجادي30فيوذلك
منوليس)،(523فبراير28>27أويناير18(موافقالسنةنفس
فيتكنلموقتشذرسمياالمعلنةد«الجمهوريةددأنفيكذلكشك

كمابالجمهوريةشبيهةوجوهوها،شكلهافيوالونظامها<حقيقتها
يومثذالقائمالحكملنوعولقباعنواناكانتوإغاأوروبا،فيعرفت
وخاصامحلياشيئاكانتولهذاأكثر،والأقلالالريففي

والمفاهيمبالعاداتوكذلكوالسياسية،االجتماعيةالريفبأوضاغ
للقبائلاتحادا0«إالمدلولهميكنلماتح،الووفيهناك.السائدة
أنفسهمهؤالءوحقالثورة،وؤساءقيادة~للجهاد<0المتكتلة

أن~ليلمسمىبدوناسمسوىالمعلنة«دالجمهوريةدديعتبروالم
تعبركانتالتيالريف<<أدحكومةهوكانالمتداولالحقيقياالسم
واداريا،سياسياالكلفيالكلبصفتهاالحاكمةالهيئةواقحعن

فييستعملكانالكريمعبدبن~األميرأنكماوحربيا،
بلفظيتقياأندوننحتلفةسياسيةمصطلحاتتصريحاته
يفهمهكانكماالحكمواتحهوننره<فيالمهمألن<0أدالجمهورية
تستعملكانتنفسهاالقبائلوحقوالعنوان،اللقبدونويمارسه
أوادتكلما_الجمهوريةرئاسةال_الكريم<<عبدابند«قيادةعبارة



تصريحاتونملكالوف<فيللعكماألعلىالمركزعنتعبرأذ
مركزفيوهزاركبارصحفيينإلىبهالى0أالكريمعبدابنلألمير
نيون<<ايل0ددشيكاغومراسليو<<موفرددمكوطومنهمتهد0قيا

مراسلشين<<ددفانساذو<15(9اكتوبرفياألميركية
حقيقةينفياذوالتصريحان،(5(5مارسفيددشيكاكوتريبوذدد

التصويحفيالريفية<<الجمهوريةددللدولةذكريودلمحيثالجمهورية
األول.

الجمهوريةعبارةأدإذبقوله:قدثاالن،التصريحوفي
جهوريةالتكوزفلنالتقية،حيثمنكبريغلطةالريفية
ستعملهاسمإالهيفمالما،تكوزأذفيأمآلففكوولمأبدآ<
وأشبهالقبائل،منأمغرأيمغرى،عليةجامحاتعنللتعبير
الياسيةاألوساطاندهشتوقداإلسبانية<<.(خونطاس)بالدوائر
لفتعلىحرصليوطرإذحتىالتصريح<لهذاخامةالقرنية
ذلكففيا،5د(ابريل8بتاريختقريرفيإليهالحربيةوزارةظر

معلقة<<<ملكية0دتعدحكومتهأنالكويمعبدابنأوفحالتصويح
أدملكيةإلىواحد«طيلانتقاليةمرحلةبعدسشطوروأنها

معوتخرتأعلت،التيالجمهوريةمنهذانأيندستورية<<،
وحقيقةالكريم؟عبدبناألميراباعترافكبرىغلةبصفتهااأليام
األميرتوالهاعليارئاسةفيمتملةكانتالريففيالحكم
التقليديبالكلالمتغبةددالدومةدد(المجلى)وفيالكويم،عبدابن
وزاريةلهيةفكانتالتفيذيةالسلطةأماقبيلة.كلسكازمن

ددبالوابدد،ويعوذثمانوذ،وأعضاؤهاباجدير،موكزها



كذلك،باجايىالمجلسهذاومقرمباشرة،القبإثلوتنتخبهم
للهيئةوملزمةنافذةوقراواتهإلتشريعية،النلطةلهوكانت
مننوعاالحكمنظامعلىيضفيكانما~وهذاالحاكمة،
فخضةوكلددقاثددديوجدكانقبيلةكلوأسوعلىالديمقراطية.

ددالقائدددكانبينماكليمجلسبجانبه>>شيخ<<بهايتكلفكانمنها
ومسؤولينالداخليةوزيرمنويننحتامندوبينستةمنمراقبأ
باجديراألحكاموتستأنفالقضاء،أساسالشريعةوكانتأمامه<
عنشيآأبعدكانوقدأنذاك<الريففيالحكنم>جهازفهذا

الكريمعبدابنلألميرتصريحوفياألوروبي.بالمفهومالجمهورية
جريدةنقلتهبقيادته_الريفيةالحربنهاية_بعدأووربيلصحفي
ريفيةجهوريةبالدناسميناأدلقدقوله:وودبالقاهرة<ددالشورىدد

عليهاكتبتأوراقآر~هذاأجلمنفاسفيوطبعنا،1923منذ
مكونةدولةكناأنناوهوالواقع،عنللتعبيروذلكجهوريةكلمة
منتخب،برلمانذاتتمثيليةالدولةمتحدة،مستقلةقبائلمن

مدلولذاتتصبحأنفكرنا<فيلها<يكنلمجهوريةفكلمة
تنتنمعندماالشعوبساثرألنما<زمنمروربعدإالحقيقي
ككم<<،ونظامقوية،وسلطةحازمةحكومةإلاحتياجفيتكون
_بعدأنظنواالناسألنمفهومغيركنتددولكيأضاف:ثم

الرجوعهذاومعىالذاتي،استقاللهاالقبائلسأمنح.النتصار_
والهمجية<<.الفوضىإل

النظامحقيقةوأدقأجلىبكيفيةالتصريحهذامنوتتضح
جهوريايكنفلمالثورة،إبانالريففيالقائم.لحكومي



بإرادةوحربيةسياسيةإمارةكاذوانماديمقراطيا،والمكيأ،وال
بنعمداألميربرئاسةحازمةقويةقيادةوقتالمتحدة،القبائل
هاكتكننلمحوله،الملتفةالوزاريةوالهيةالخطابيالكريمعبد

بالمعندولةحقهاكتكنابلوتطيقأ،معنحقيقيةجهورية
تتوالهقبائلياقادهوالواقعفيماكازنكلالمتعارف<القانون
المبايعالجهادكأميرالكريمعبدبنعمدبوثامةعليةحكومة
سياسيةلبواعثفكاذالجمهوريةإعالذأماالبالد،لتعوير

كاذ.عاأكثرفلتةفكاذهذاوحدثخفية<غيروديلوماسية

يتجلىأحداثمنبهوذكرناتصريحات،منمحرضناهوعا
وضوبح:بكل

إقامةمنهالقصديكنلمالريففيدبحهورية«د0إعالنأن~(
ظناالخارجياالستهالكإليرميماكانربقلنظام
منشيئالهايجلبأنذلكشأنمنأنالثورةقادةمن

كانالذيناإلسبانييناأل~اء~والتأيبلالعطف
ملكيا.إذاكنظامهم

للجهادكقيناذةمحليةإمارةكانالثوريالحكمأن_2
الوعلي.

السلطةتجمععلىقائماكانحيثمطلقاكانالحكمأن._3
أعلىورئيسللريف،كأميناألعلىالقائد1فيكلها

والجيش.للحكومة



هيةعردكاذوانماددبرلمانآدديكناالقبليالمجلىأن_5
االقتضاء.عدريةاستسا

مراحرازالجهادبغيريعتمونالكانواالريفأهلأن_5

دنسهممنتتطهرحقالغزاةاأل~اءمحلىالنصر
الوعلي<الحكمظلفيأهلهاويعيشالبالده

كانهذاوغيرءالقوميةوالسيادة،السياسيواالستقالل

.الجميعنظرفيوثانويأشكليأ

ءواضحةسياسيةلضرورةفاستجابةلرايةالثورةاتخاذأما
الوطنيةالرايةعننحتلفةألويةلهاتكونأنالجيوثئعا«ةمنأنهكما

أيلهايكنفلمطبعهاعلىاتفقالقالبنكيةوراواألوأما.الموحدة
تذكر.قيمة



ونوالعنرالرابعالفصل

وأحزاباءوحوكات«شعوبا،_اإلسالميالقااكان
التأييدأنواعبجميعالتحويويةالريفثروةيؤيد~وحكومات
إنالقولفيمبالغةوالالمستطاع<جهدالماديوكذلكالمعنوي،
منفأعاروهاقضيتهم،الريفقضيةاعتبرواكافةالمسلمين
فيأثاوتأنهاعلىالبرهانأقامماوالمؤازرةوالرعاية،االهتمام<
فىفكانتواإلعجاب،والتقدير،العطف،مشاعرففوسهمأعماق

كثيرةفئة~قليلةفئةمنكم9الكريمة:لآليةمصداقأنظرهم
~أوروبيتيندولتينإالالكثيرةالفئةهذهتكنولمال«اللهبإذذ

مجموعفاقاللتينواسبانياالعهد<ذلكفيحربيةدولةأكبوفونسا،

حوبيتسليح)عظممزودينمقاتل،مليونالمحاربةجيوشهما
الفئةتلكالقليلةالفئةكبدتوقدوبحرا<وجوا،برآ،حديث

فيوالمعجزاتالخوارقمنماعدوالهزاثمالخسائرمنالكثيرة

اإلسالمعالمفينفخأنهذاشأنمنفكانوحديثأ،قديماالحرب

عزيمةفيهوقوىواالنبعاث<والحماسة،النهفة،روحإذاك

واآلمالاألمانأقصىنحوواالنطالق؟والتحوك<التوثبه<



األميراألكبوالبطلوقاثدهاالريفية<الثورةكانتوهكذا
والمجاهدينالقادةمنمعهومنالخطابيالكريمعبدبنمحمد

«نياوفيعامة<بأسرهاالدنيافيواألبصاراألسماعءملاألبرار<
الرأيمنالتأييدتلقىأنالطبيعيمنفكانخاصة،اإلسالم
اإلسالميالعالموكانالحرية،إلمتطلعةأوحرةأمةكل<فيالعام
الصحف<فيهذاوتجلىاإلطالق،علىلهامؤيدوأكبوأول
المراسالتوفيالسياسية،والمنظماتوالجمعيات،ية،واألنل

نحتلفإلوالمهرجاناتالمؤتمراتوعنعنها،الصادرةوالبرقيات
لمطالبمؤازرةبجنيفاألممهيشةوإلباألمر،المعنيةالحكومات
التضامنيةالحركةهذهتكنولمواالستقالل<الحريةفيالريف
الثورةقادةوكاناإلمكان،بقدوكذلكماديةبلفحسب،معنوية
األعداءمنالمنصوبةالعراقيلعنبالرغمبأصحابها،متصلين

أجانب.مبعوثينبواسطةوامامباشرة،إماالمستعمرين،

هره:مالقااإلعالمياحوغر
المنعقداإلسالميللمؤتمرالكريمعبدابناألميردعيلقد
إليهمدعوةالمغربحكومةوكانت،156•أواخرفيبالقاهرة
محبواالريفأميرإلىالموجهةبالدعوةالقرنيونعلمفلماكذلك<
وفدمعيحضرالحقيوصفمواليلللطانالممثلالرمميالوفد
المغرب،شمالفيوالعميانللتمردعثآلاعتبروهالذي.لريف
و.قامتهاالقرنيةمةامحكنقررتبلبهذا<نيونالغريكتفوا

مصر،إلىالريفيالوفدتوجهدونبالقوةامحيلولةبالرباطالعامة



<.الجزاشءالمغربءموان~مجميهالحصار<ر_ا~مهففرضت
الحصاروضرهبالمتوسط،األبيضالبحرمجهةمنوفرنساءوتونس
فيالريفكثلمنهاليتسربحقطنجةمينادفيأخصبشكل
إلالكريم~ابناألميراضطر~اوأمامطارو،مجبلاتجاه

الحسينسيديالشيخالمؤتمر:فيلتمثيلهمصريةشخصياتانتداعب

رئيسالمنيريخراج~وا~األزهرمنالكاظميالعلوي
بالقاهرة.العلماءمجعية

تدابيرعنبالرغمبالقاهرة،حلالريفوفدأنويظهر
ولكنبالريف،اإلعالممصلحةرئيس،احيتميبرئاسةالعرقلة
المؤتمر،فيالمشاركةمنيتمكنفلمحضوره،علىاحتجتإسبانيا
أحدترشيحعدمهيكانتللوفدالمعطاةالتعليماتأنيظهركما

الكمالية<الحكومةمنتركيافيألغيتأنبعدالخالفةلمنصب
الخالفةفيالطامعينبأنيقينعلىكانالكريمعبدابنأنوذلك
وسرمحانشخصية،أطماعذويكانواإنماالمسلمينالرؤساءمن
واالستبداد،السيطرةإلويحولونهاوأبهة،جاه،منصبيجعلونهاما
منهاقتناعافوفضهاالكريمعبدابناألميرعلىالخالفةعوضتوقد
كانتمابسببالمطلوبالوجهعلىمتعذرأإذاكأمبحأموهابأن

تسلطومنواستعباد،احتاللمناإلسالمشعوبتعانيه
تحكمهابأنتقضيكانتالشعوبهذهمصلحةوبأنواستبداد،

.النظاممحكمةعصريةحكومات_واالستقاللالسيادةظلفي_
أن~باطلأوبحق_الشرقفيالمسلمينالعلماءبعضرأىوقد

الكمالية.بالحركةمتأثراكانالكريمعبدا،زاألميرمو~



الخالفةأنصارإلمنقستاكاناإلسالميالعامالوأيأنوالحقيقة
لقيامالمغارضةالفئةوتغلبتنظره<وجهةولكلوخصومها،

يكونوالممعروفونمسلمونملوكفيهاطمعوقدجديدة،خالفة
شكل،بأيالخالفةلقياممعاكسأكانالعصرأنكمالها،صالحين
المسلمين،حياةفيأثرأيإذاكلهايعدولمخصوصامكان،أيوفي
الجديدة.توكياألغتهابعدمايأويابلدأيكذلكلهايبقوا

~:~~مي1الحؤتمر_2

العزيزعبدالملكمنالكويمعبدبنمحمداألميرلهأعي
تدخلأليتالفياالمغربسلطانلهيدعاحينفيالسعود،آل

(المخزن)حكومةإلالدعوةوجهتفلوالمؤتمر،شؤونفيفونسي
سياستهاويخدمنظرها،وجهةيمقلمنالغونسيةالسلطاتألوفدت
األميرباستدعاءالسعوديالملكاكتفىولهذاالمؤتمر،داخل
نظراالمغربيمقلمنأصلحاعتبوهألنهالكريمعبدابن

منبهيتمتنكانلماكذلكونظراوتأثيره<ونفوذه،لشخصيته،
حكومةكرئيسيشخصهكانولماخاصة<اإلسالميالعالمتقدير
ذلكوكانأجنبية،سيطرةكلمنمتحررةمنطقةفيخوة

الكريمعبدبنباألميرااعترافأالعربيالملكمنالرسمياالستدعاء
األقل.علىالحرالمغرببتمثيلجديرمستقلإسالميبلدكوثيس

يف:المحا~منحر~_(

تطاراألفشهدتالمال،الميدانفيالتضامنهذاقلتد



وأدركتالريف<عدةلماالماليةالتبرعاتلجمعحركاتاإلسالمية
وجعاجيهات،آالفتيمتهاشيكاتومنهاامهمة<مبالغالتبرعات
وكانتالريف<فيالجرحىباسمإعاناتبالقاهرةاإلسالميالمؤتمر
الريفإلسعافالعاملةالهياتمندليلبواديالخالفةلجة
باسمعليوشوكتعليعمداإلخواذالحركةتولالهدوفيبالمال،
ستمرقللريفالماليةعدةالماكانتوتدللفالنة،المركزيةاللجة
فيالريفحربكانتوقتماا،5ا(وفياللجة،تلكبفضل
بوعةالتبرعاتفبلغتمعها،للتضامنادالدوجهتأوجها،
)((أفيالمتجمعةاألموالوملتكماهدية<روبيةمليرذنصف
الجماهيراكتتاباتمنمعظمهاوكاذروية،ونصفمليونا

فيالورقتادقإلىإيمالهافيكانتالصعوبةولكنالشعبية،
اإلسالميالعالمفيالمتجليةالتضاميةالحركةهذهوكلالريف<
بليغمنكافةالملمينففوسفيللورقكاذماعلىبرهانأجاءت
نونيةمجلةكتبتالحركةهذهعنوتعبيوأالصدى،وعميقاألثر،
~علىيعتمدالكويمعبدابنأدأذ:د(هاابريلفاتحبتاريخ
الحربفيبحقيوىالذياإلسالمي)(الهاااإلسالموتضامن
حوباإلسباذفدالكريمعبدابنيقودهاالتيالظانرة

اقذبالهدبلكومفيالمعقداإلسالميالمؤتمروفياالستقالل<
الريف<<.أهلمعالتضامنقرارمملممدربألفيمنأ~





ونوالعنرالخامسالفصل

اأتمنذالشاغلفرنساشغلالريففيالحربقضيةكانت
كيانهزتحربيةكوارثكانتالقاإلسبانيةاألنهزاماتتوالتثم

مثيللهليسبمافيهاالحكمونظامالعامالرأيوزعزعتإسبانيا،
البليغوأثوهالبعيد،صدا»كلهلهذاكانوقداإلسباني؟التاريخفي

يحسبونالجميعفأخذوجيشأ،وحكومة،شعبأ،الفرنسيينلدى
التيالعدوجيوشعلىالباهرةالريفالنتصاراتحسابألف

العسكريةاألوساطوباتتفظيع،جدبشكلالميدانفيسحقت
عواقبفيتفكرأفريقيا،وشمالوالمغرب،فرنسا،فيوالسياسية

وفيخاصة،المغربفيالفرنسيالوجودعلىاالنتصاراتتلك
تصورالعقولفانطلقتواستقباآل،آنآعامةفويقياألالشمال
منالمغربشمالفيثحلماجراءمنتساورهاالقالمخاوف
والخبراءالساسةوأخذبعدها،مالهاساحقةويغيةانتصارات
وزارةفيالعسكريونأماالمصير.نفسلتالفييخططونالعسكريون
فكانواوغيرها،األركان،وهيئةللدفاع،األعلىوالمجلسالحربية،
أيووغةنهوناحيةفيالريفعلىبالهجومالمبادرةأخذيقترحون
وزيرمنبأهرهذاليوعلينغذوفعآلالشمالية،المنطقة~ودداخل
ماجيني.الحربية



فياإلسبانيونوفكرانهزامشراإلسبانيالجيشانهزمولما
بلغالشالحى،ومدننقطببعضواالكتفاءالريف<عنالتخلي
إسبانيامعوالتحالفالتعاونعلىفصممواأشده:لفرنسيينتخوف
العسكريونوكان.ساحقمشتركبهجومالريفيةالقواتلمواجهة

حرببشنإاليؤمنونالبيتان،يشالالمروأسهموعلىالغونسيون،
يمكنمابأسرعالقتالإلنهاءالحديثةاألسلحةبكل)7(ءاداهمطلقة
بهقامتماوهذاسكانه،معظموإبادةالريفه،تخريبإلأدىولو

وبحرأ،وجوآ،برآ،اإلسبانيةالجيوشمعبتعاونالفرنسيةالجيوش
عنالكريمعبدابنتوقفوهياألهو،آخوالحتميةالنتيجةفكانت
.القتال

ضدثماإلسبان،ضدللحربمسوحآالريفكانوطالما
فيوالبرلمانوالحكومةألعام،الوأيقضيتهشغلتالفرنسيين،

مصيربهايرتبطالتيالكبرىالساعةقضيةجعلهابمافرنسا
االفريقي<الشمالفيكذلكبلفحسب،المغربالفياالستعمار

منبشكلالفرنسيةالسيطرةتحتالواقعةاألقطارمنغيرهفيوربما
فيالريفحربأثارتهمااختصاربكلونستعوضاألشكال.
مناقشاتمنفرنسافيالسياسيةواألوساطالرسميةأالمحافل

هوجاء.زوابعصفةاألحيانمنكثيرفيتتخذكانتومنازعات

األغلبيةكانتكمااليمين،حكومةتحتإذاكفونساكانت
غذتوقدبها،يستهانالقوةفيهاليساروكانالبرلمان،فييمينية
موقفأمامتوالية.صاخبةجلساتأثناءبينهماالصراعالريفقضية



الوسائل<بكلالريفضدللحربمؤيدأفكاناليمينيةاألغلبية
كانتنيةالغراالستعماريةالمصالحألنشفقة،والهوادةوبدون
وتفاقمبتصاعدفيهاتمثلالقالتحريريةالثورةعلىالقضاءتتطلب
مجالوفيباألخص<المغربفيالفرنسيالوجودعلىالجسيمالخطر
وصوالتهمجوالتهماليمنيينللنوابكانتالمصالحتلكعنالدفاع
صحفاثهأصدرددتبماكالمهمسيولفتدفقتالبرلمان،قبةتحت
وضاعفالبرلمان،خارجالصراعنيرانوسعرواالستعمار،اليمين
نيابي<<،استعماريددفويقالبرلمانفيوكان.العامالرأيفيالخالف
إلملتمساتهبعضفيراعتااالستعمارسياسةعنللدفاعفتصدر
السكانتجا.وخيري<<تمدييأدبدورتقومإغافرناأنالحكومة

حقيقته،مكانكلفيالسكانهؤالءجربدوروهوالمستعمرين،
.وشقاءووبالوحرمان،عدوان،منعليهمجر.ماكلوتحملوا

األوضاعحقيقةعلىاالطالعناقصالبرلمانكانالواقع<وفي
عنهتخفيكانتدستوريأأمامهالمسؤولةالحكومةألنالمغرب:في
وزراثهاتدخالتفيوحقوالمعلومات،األخبارمنماتريدكل
خاصةوالحقاثقاألسرارتظلحقمتبعةالخطةنفسكانت

يجهلاأللمانبقيوهكذا<والمدنيين.العسكريينبالمسؤولين
خصوصاالمغرب<فيفرنساتعانيهاكانتكماوالصعوباتكلالمث
كمابشدة،المتواصلةالمسلحةالمقاومةكانتحيثالحربيالميدانفي

وأقوى،أبرزبشكلالوطنيةالمقاومةهذهالريفحربصعدت
الشديدنتوفهااألخباركتمانعلىللحكومةالوثيبيالباعثوكان
العام.الرأيئدئالفعلردودمن



خطتهفشرحالمالية،لجنةأمامليوعليحضر152(وفي
الريفأيمفيد<<غيرأدمغربإلالمغربتقسيمعلىالقائمة

باالحتاللالجديرهومفيد<«دمغوب0والكبير<واألطلسا
االنهزاماتنتيجة(523فيتطروتالوضعيةولكنواالستعمار<
والسالمة،لمألمنطلبأالشواطىءإلالجيوشوانسحاباتاإلسبانية
مضاجعهم،~أويقضالمغرب<فيالفرنسيينيقلقأصبحماوهذا
هذاعنالتعبيرووتعومتزايد،اقويبشكلالمخاوففيهمويبعث

،152(يريبرا27بتاريخددبوانكاريدد،الرئيسإلليوعليتقريرفي
أنيمكنوضعيةالكريمعبدابنجهةمنأدتنشأ:قولهوردحيث
االستقاللبطلفهوعلينا،األشياءأخطرمنيومذاتتصبح

خطريوجدوالالشمالية،جبهتنافيينتصبالذياإلسالمي
عاملالمغرب،فيلكياننابالنسبةينشأأنيمكنالولكنعاجآل،
فاس،منقصيرةمسافةعلىالقياممنأكثرومعاكسمضاد
الناسأشدمنسكانيؤيدهاوبحادةومنظمة،مستقلة،لجماعة
انتصاراتهمبسببالتحمسوشديدود،العهوكثيروحربا<
.اإلسبانيين<«علىالمستمرة

ورغةنهرباجتيازاإلذنليوعليطلب(924مارسوفي
الذيالبرلمانمنغفلةفياألحداثسارتوهكذاله،فأعطي
المداوالتمنويستفادالواقع،األمرأمامأاتماالمسؤولونجعله

هيكانتاالتجاهاتأنالريففيالحرببقضيةالخاصةالبرلمانية
ومسؤولياتالريف<فيالجهادحركةحقيقةعلىالتعرفمحاولة
فياالتجاهاتهذهظهرتوقدللمشكلة،المالئمةوالحلولالحرب<



لقضيةكخصومأوكأنصارالصراعخاضواالذينالنواب~خالت
الريف.

منآالفبضعةلتغلبوارتاعوافاندهشوااليمينيونأما
مستقلةدولةقيامفاعتبرواألف،مئةفاقإسبانيجيشعلىبةالمغار
لغيرواكتسحتهداستهبمااالستعماريةلاليبلوماسية~ياالريففي

«دللمدنيةددانهياراوكذلكدولية،وأوفاقمعاهداتمنصالحها
النشؤفيآخذجد~عالممحصراعاتواجهأصبحتالتياألوروبية
والتصا~.

كقضيةالريفلقضيةمؤيدينماشيثآفكانوااليساريونوأما
عنالمشروعالدفاعسبيلفييجاهدوثاثرعليه،معتدىشعب
فياألجواءتغيرتوقدواستعباد<احتاللكلمنوتحريرهالوطن،
واحدولكلواليسار،اليمينالمتصارعين،نالفريقيهبسببالبولمان
الشيوعيشقين:ذااليساروكانومصالحه،بواعثهمنهما

خطبهمفيالتنديدالشيوعيالحزبنوابفتولواالشتراكي<
لصالحورأسماليةاستعماريةحربألنهاالمغرب،فيبالحرب
الشعبلسوادخيرأقلفيهليسماوهووالشركات،األبناك
إنحيثالشرإالفيهليسبارالعاملة<الطبقاتمنالمتكرن
التيالحربسبيلفيأبنأئهوأرواحبأموالهيضحيالشعب

النوابطالبولهذاوخدامه،وحلفاؤهالرأسمالإالمنهايستفيدال
موقفهموكانالمغرب،عنوالجالءالحرب،بتوقيفالشرعيون

وتعاطفهمواالمبريالية،للرأسمالية،عداوتهمنطاقفيداخالهذا
الموقفهذابرزوقدأمرها.علىالمغلوبةالثمعوبمنلحاضحايامر



الشيوعيالحزبزعماءمنثالثةألقاهاالقالخطبفيأقوىبشكل
مايو27،28،29أيامددكاشاندد،وددوبيرطونددددوريودد،0د:وهم
نفسفيالمغرب<<فيالحربأدضدبعنوان:كتاباوطبعت(،925

وعثآلالحزب<يولوجيةإيلمعمنطقيأالشيوعيالموقفوكانالسنة،
.عامبوجهاالستعمارقضيةتجا»اليساوأقصىلتطرف

تولفقدالبرلمانياليسارمنالثانالشقموقفوفيمايخص
27بتاريخخطاب،فيونوديلدد«دراالشتراكيالزعيمعنهالتعبير
عنالناشئةفاتللتخواندهاشهعدمىأبلفبعدما،1ال25مايو
النظرلفتتحيث19()4منذاالشتراكيةبالمواقفذكرالريفحرب

الزعيمإذاكسماهفيمابالتورطفرنسالهاتقرضتالتيلألخطار
ماروكان)(كيبيائغربي<»<الزنبور«أبعشد«جوريسد»االشتراكي

الكريمعبدابننجاحأنإلوأشاو«ءأوء«~)<ءه»»_أه(ه
وراءهكانتأنهإلالخطيبذهببلفقط<شخصيتهبقوةيقسرال

دولية«<،سياسيةصبغةذاتمصالح0«وكذلك«،0معدنيةأدمصالح
ينبغيهذاكلأنأضافولكنهالشيوعية،وروسياألمانيابهذاعانيأ
حقيقتينعنيعبرالكريمعبدابنوهوالمسألة،جوهريخفيالأن

ذاتمجموعةيؤلفونالريفسكانأنو~وسياسية<اجتماعية
~المسلمينإنثمباالستقالل،خاصاهتمامولهامعينة،سجية
األجنبينيرلطرحيعملونفصاوواوضعهم،منوعيعلىأصبحوا
نفوذاالستعماريةاليناسةأغالطضاعفتالحيثيةهذهومن
الشعوربالمغربالمدنبعضفيإذاكعمحقالكريم،محبدابن

العقولأنوالحقيقةفامى.علىاالستيالءوهوالهائلالحدثبانتظار



احتالآلإاليكناالذيالفرنيالوجودبسببللفزرمخضعا
منيريدونبالتيبةالمغارللكازالمخولةالحقوقوليستعكريأ،

المديةنحوبهمالسيريرادإنهلهمتيلفكلماإليها<االتجاهاآلن
نحوتدركيابهمتصعدالتيالطرونعنالتزامآ_~هذاعدوا
وذيظهركانواالذينفأولئكمفرطأ،تأخراهذاتأخروقد،الحرية
بغيريفكروذأخذواالحمايةدد0دقتاطمنأذفييعيشوذأنهم

نإذالخارج<منبالحريةإتيانهمأمكنإذاأنهوهوهذا<فيوفوح
يخسماوهذامؤكدأ<يكوذإليهيطمحوذالذياالستقالل

قربالوهولالكريمعبدابنتواتفيهااستطاعتالتيالظروف
ناس.

الفرنسيالموقفأنالمذكوراالشتراكيالنائبنظروفي
المتزايداالستيالءعليهاسارالتيالكيفيةوكذلكءالمغربفيالمتخذ
عليهاأقدمالتيالقراراتعنغريبينيكونالمالمحتلةاألراضيعلى
يكنلمغلطة~هاالتيورغةناحيةاحتاللوأمامءالكريم~ابن

بما~ثمهتموغيرا~ين»مكتوفيبقىأنالريفيللقائد
حدلوضعالممكنةالحلولعنهذابعدددرونوديلد»وتساءلهناك،

الفرنسية:الحكومةعلىبثالثةفأشارللحرب<

بالقوة،وهزمهعوينهفيالكريمعبدابنعلىاالستيالء_1
منهاالمنسحبالمنطقةاستعادةمعالحربيالوضعتجميد_(
غيرمنالحربأهبةعلىوالوقوفءالثائرةالقبائلفنغطتحت
السياسية،المشكلةتسوية
للصلح؟محادثاتإجراء_3



فرنسا،لمصلحةالمالئمرأيه__فيهواأل~الحلوهذا
حربمنقليلقبلخرجتقدفرنساأنهابأمرين،هذاوعلل
بسببهاوتحملتالمرق<منونصفبمليونفيهاضحتعالمية

عنيقلماالسواعدإلتحتاجالقالجهاتمنكثيرفيالخراب
إنثموتعميرها،بناشهاإلعادةاألجانبالعمالمنآالفأربعمائة
ولوالكوارثتلكمثلتتجددأناليردنوالزوجاتاألمهات
الوضعيةفإنأخرى،جهةومنجهة؟منهذاأضعف،بشكل
يمدأالمغربنظامأنكمانحيفة<إذاكأصبحتالفرنسيةالمالية
تقدمأنالحكومةعلىفيجبدولية،وارتباكاتمعوباتبإثارة
وهناالفرنسية،المنطقةفياألمنمايضمنبمجردوذلكشريفأحآل
التفتأالقالعسكريةالجهاتمنالمدنيةالسلطاتالناشبحذر
نهاشيأالسلمفيهيصبحالذيالوقتلتأخيرالوسائلعنتبحث
كافية.غيرالمجالهذافيالمتوفرةالضماناتأنإلذاهبة

منموجهبنداءفيكونالصلحعلىاإلقداميتمكيفأما
ءا~تينوبقوتهابمعنويتهاشاعرةوهيالكريمعبدابنإلفرنسا
االتفاقاتأما.ا~ر«القبائلقائدإلالسلمإهداءمنتخاففال

السياسياالستقاللالكريمعبدابنتمنحأنفينبغيإبرامهاالممكن
المفاوضات،فياألممهيئةتشركالضرورةوعندإليه،يحتاجالذي
يريدأنهعلىالبرهانيعطيفإنهالكريمعبدابنوفضفإذا

تعلنأننطلبأدإننا:بقولهخطابه،ونوديلدد«دروختم.الحرب
تقول،ماوتعملتعمل،ماتقولأنهاالعالم<أمامبافتخار،فرنسا
الدوليةالديمقراطيةحقآتخدمالفرنسيةالجمهوريةفإنوهكذا



ددبلومدداالشتراكيالحزبوئيسدورذلكبعدجاءثم<0والسالم
يفرضالذيالحوبياالستعمارأنيوليوز،9فيجهتهمنليعلن
وسيظلونأاتما،االشتراكيونوفضهشيآوالفتح~الحتاللوجوده
.لهوافضين

الحقفيهاالتبسأنهوالمواقفالتسريحاتهذهعلىونالحظ
غيرأنهمأاتماأعلنواحزبهمباسمالناطقينإنحيثبالباطل،
هوالبرلمانفيأحدهمشرحبلالمغرب،عنالجالءعلىمتفقين

شرآأساسياليساالستعمارأدأن(،925يريبرا5بتاريخ«0ددفونطانو
لفرنسافإنولهذاأحيانأتبررهسياسيةضروراتهناكإذ00وسؤآ<
هذا،إلوباإلضافةالجزائر،فيوجودهابسببالمغربفيحقوقا
األهلية<<،االستبداديةاألنظمةمنأسمىاالستعماريالنظامنظ

الشيآبنفستحدثجوريسدد0داألكبراالشتراكيالزعيموحق
عاهاتهعنأدبالرغمالبرلمان:فيبفواتذلكقبلأعلنحينما

منالمسلمينيخولوالجزاثوتونسفيالقرنبيالنظامفإنومفاسده
بكثيرأسمىهوماالنمووساثلومن.الرفاهيةأاألمن،ضمانات

0والفوضىبالغصب،المعروفالمغربيالنظاملهميعطيهاالتيمن
والمتحركالبالد،مواردلجميعوالملتهمواالنحراف،والعنف،
ددفوطاسددكذلكالمنوالنفسعلىوساروبهيمي<<،مغتلبتعصب
أقماإذاتبريرهيجداالستعماريالعملأدإنقال:حيثالمذكوو~
لمستعمراتالمالكةاألممإليهموتقدمتأسمى،بمدنيةاألهال
حقيقةإلظهاركافيةنماذجفهذهجعاه<<.اإلنسانيةوكيلةبصفتها
والتدقيق،الوضوحمنعليهبماالمزيداالشتراكيينومواقفآراء



وحقوتناقضات،وترهات،أخطاء،منعليهماتقومولتبيان
للحاجة؟قيلةإغاالتسريحاتتلكفيالواردةالمعسولةالعبارات

أننالحظوهكذاباطل،بهأريدحقأتكونأنتعدووال
المستعمروناعتادعماعامبوجهتختلفلماالشتراكيينتصريحات
وباسمالضحايا،بمصلحةاالستعماريةالسيطرةلتبوييعنهالتعبير
المزعومالتمدين

باريعلي<<أدكليوناليميننوابتصريحاتمنهذالناويتضح
نوابلتكتيلللمغرب<<البرلمانأدالفريق192(ينايرفيأنشأالذي

خاصة،يقياألفرالشمالفيالفرنسيالوجودأنصاراالستعمار
بعدظهرت،إنهاقالالتيالتحريريةالسياسةددعدوىددولمحاوبة
دعايةاتخذتهاوالتياإلنسانية،المبادىءباسماألولالعالميةالحرب
كانتوهكذاحليفتها.ليةواألمبرياالرأسماليةلمقاومةأداةالشيوعية
خادمةاألمبرياليةالفكرةهياليميننوابعلىالمهيمنةالفكرة

التحويويةالريفثورةفيوأواولهذااالستعمار<وحاميةالرأسمال
األألالعدوبلالمخيف،الخصمالكريمعبدابناألميربقيادة
لموقفوكمثالوإبادته،عليه<القضاءمايمكنبأسرعيتحتمالذي
وهراننائبخطابإلنشيرالريفقضيةمنالبرلمانفياليمين
ددروكس_فريسينانغددوالمسمىاالستعماريبتعصبهالشهير
ففيباألخص<يقياألفرالشمالفيالشعوبلدىالذكرالسيى،
نتاجالكريمعبدابنأدأنقال:أ،925يوليوز9بتاريخلهخطاب
كانوإنماأمة<أيةأبدآالمجتمعهذاعنتنشأولمالريفي<المجتمع
أساسي،بنظامفيمابينهاالترتبطمستقلةصغيرةقبائلمنمؤلفأ



رباطوهوللسلطان،الخضوعرباطهوبينهاالمشتركفالقاسم
عنناشىءودنيويالمؤمنين<أميراللطانباعتباردييمزدوج:
وفيالستخالصها،بالذهابالماديةالقوةسمحتكلماالجبايةأداء
العادةحسبفاختارتاإلسبان،علىالقبائلتلكثارتاء926
منمامكنهوالمهارةالذكاءمنالكريمعبدالبنوكانحرب،قائد
رثيهعلىوتمردأنوال،معركةبعدباألميرفتمىبالمنصب،الفوز
ضدالالمقدسةالحربأعلنكماالسلطان،هوالذيييالل

ونظرا(األروام)،النصارىجيعضدكذلكبلفقط<اإلسبان
بالمبادىءالنداءأخفىفقداألوروبيةبالمدنيةالسطحيالحتكاكه
الريفجهوريةرئيسصارثمديمقراطية،واجهةوراءالقوآنية
إالالقبائلرؤساءفيهايدعىالغريبةجهوريةوهيالمستقلة،
إالتنفيذهاعدمعلىفيهايعاقبوالالمطاعةاألوامرإلعطاشهم
الناشبتحدثواألباطيلالترهاتهذهبعدثمد0الناجزدباإلعدام
بمااليقدرشخصهمنفنالالكريم،عبدابناألميرعناألهوس
«أحليفبكونهكذلكواتهمهمثله،بحنونخصمإالعليه

بالمنقبينمتصالأعمال<«وددرجلالكبرى<<،الدوليةالرأسمالية
وهكذاواأللمان.االنكليزمنهموباألخصالمعادن،عنالدوليين
والبهتان،والشتم<بالطعن،للكالمالعنانالطاثثىالناشبأطلق
يستعدالذيبالسلممهددالكريمعبدابنأن0دقوله:هذاومن

حربيكقائداألمير~منصبهأنومعناهعليه<<،لعرضهاإلسبان
إرسالفياألخرقالناشبوتمادىأوزارها،الحربتضعمابمجرد
كلاألمثال:وفيوخزعبالته،:باطيلهوعرضعواهنه<علىالكالم
لخطابكانوقدعقله.علىدالالموءوكالمفيه،بمايرشحإناء



تورتالتياليمييةاألغلبيةففوسفيكبيرتأثيرالمتعصبالناشب
هذانجاءوتويا<إعجابألماذالبراذجدرعلىوتعليقهنشو»
حدوالسغانةالخسةمنبلغتالتيالقومعقليةعلىبرهانأ

المتهى.

فيالريفقضيةبهاتعرضكانتالتيالصفةهيتلك
فيهاقيلومهماواليمين،اليسارتياراتنحتلفمنالفونسيالبرلمان
الساعةقضاياإحدىكانتفقدوافر،وباطلنادر<حقمن

فيهاوتباينتاآلراء،فيهاوتضاوبتاألفكار،شغلتالتيالكبوى
الضاللمتاهاتفيبهاسارتكالمحوبحولهاأثاوعاالمواقف
خطبخاللومنوالهدى<الحقنهجاتفيبهااتجهتعاأكثر
نحارفهمتبرزكانتالنوابمناليمينألصحابواالفتراءالريف
فطالبواأفريقيا،شمالفيخصوصاالمستعمرة،فونسامصيرعلى

والدماو<<الفناءوددبقوةالدماء<«أدبقوةلماسمو»حدبوضعالحكومة
اعترافوهذافريقي،األالشمالفيالفرنسيةللمدنيةالمواجهتين
جيوشتعانيهماكانتكماوالخرابالهالكوبكثرةالدماء<بغزارة

البرلمانداخلالمختلفةالتياراتوأمامالمغرب<فياالستعمار
السياسةعلىفرضتالتياليمينيةاألغلبيةجانبالحكومةاختارت
األغراضعنوالمعبرةواألوهامباألخطارالمليئةنظرهاوجهات

البرلماناتجاهاتمنوالمستخلصةالسياسةفيفتغلبواألعلماع،
المداوالتجيعمنويتضحسواه،علىوالحربالقوةجانب

والويغيةعامة،المنوبيةالقضيةأنسنوات،عدةخاللالبرلمانية،
التحريفمنأمكنمابأكؤالخطبفيتعالجانكانتاخاصة



كانواالذيناالستعمارأنصارمنوالتطرفوالتعصبوالتشويه،
إمااألكاذيبويغترونالممفاسف<ويروجوناطقائق،يمسخون
حيثمنالحقفخاصمواأنفهم<فيلحاجةوإمامنهم،جهآل
كانتالتيالمغربيةالوطنيةالقضيةإلوأساؤواالباطل<ناصروا
سبيلفيجهادوقضيةالقومي<الكيانعنمشروعدفاعقضية
ومنالمستعمرونالخصومتجاهلهماتعمدوهوواالستقالل<الحرية
فونسا.فيالمغرضيناألشياعمنمعهمتواطأأوحالفهم





وثوالعثرالسادسالثمل

أنبوي:>رب_>
فيالشيوعيينالنوابمو~إلىالعابقالفصلفيأشرنا

الحزبلخطةمطابقمو~وهوالريف،حربمنلماذالبر
وبينالرأسماليةمقاومةبينالفصلعدمعلىالقائمةالشيوعي
فيومتضامنينمتحالفتينباعتبارهااالستعماريةالسياسةمعارقة
لالستعماركمامضادأالشيوعيالعملكاذولهذاوالمصالح،المطامع
الحربزمنالرفتضيةفيهذاوظهرالرأسمال،علىثورياكاذ
ياتبنظمتأثرةالشيوعيةالخطةوكانتاالستعمار،دولتيضد

(باسيفيسم)اللحية،والنزعةاالستعمارية،المذلةفيالمذهب
(ميليطاريم)العكويةالروحومقاومة)9دأاأءذ(ءه
نداءعنهاعبرالتيااللة<<الدولة0دوبايديولوجية)،7اأاأه0دأ(ءه

ستكونالمغربحوبأدإذبقوله:د((ابدايةفيالشوتيمكتبها
علىجديدةوارتباكاتخالفاتوستير~رواح،وعبيدةطويلة
كتلةالمكتبواتهم<،0المتنازعةاألمبرالياتبينالدوليالصعيد
سياسةفياليمينكتلةمعاختالفهابعدملماذالبوفياليسار



السرببامشاللى0ونا،لمالحماالحربوشسممار،اال
.المتعسرة

أسرارفضحونشراتهمصحفهمفيالشيوعيونبهاهتموعا
الجزائر،فيالوجو«حديةباسمبالمغربالفرنسيخلالت

األبناكمصالحو~مةا~بي»االقتصادعلىواالستيالء
رجالبأسماءوالتشهيروالثروات،المعادنفيالطامعةوالشركات
وكانبالرأسمالية،صلةلهميناللوغيرهموالوزراءاألعمال

موجهينالوسائلبكلالجماهيرفيدعايتهميبثونالشيوعيون
محللتآخيواسبانيافرنسافيالجنودإلالمتواليةالنداءات

الشيوعيةالشبيبةبإمضاء1925شتنبر30كنداءالكريمعبدابن
فرنسادخولوقبلالمغرب<فيحقوزعالذيواإلسبانيةالفرنسية

باسمالكريم<عبدابنإلبرقيةوجهتالريفضدالحربفي
الوطنيةواللجنةللحزب،القياديةوالهيئةالبرلمانيالشيوعيالفريق
المستعمرينعلىالمغربيالشعببانتصارلتهنئتهالشيوعية،للشبيبة
االميراليةعلىالنهاشياالنتصارفياألملعنواإلعراباإلسبان،
الفرنسيةالعاملةالطبقةمحالكفاحمواصلةوفياإلسبانية،

التحريرحقالقرنيةبمافيهااألمبرالياتمجيحضاواألوروبية

استقاللبحياةبالنداء،البرقيةوختمتالمغربي،للترابالنهاشي
فيضجةالبرقيةأحدثتوقدالمستعمرة<والشعوبالمغرب

الشعوبى1صداهالهاكانكمااالستعمارية،الصحافة

استعمرة.



الريف،علىفرنساهجمتعندما<1925مايو(4ومنذ
بإبواميطالبنداءوالنقابيةالسياسيةالشيوعيةالمنظماتوجهت
الريف،بجمهوريةواالعترافالكويم،~ابنمعحاآلالسلم
لجنةداخلعمشهاالمنظماتهذهونسقتالمغرب،عنوالجالء
عشراتتحضرهاكانتالتيالمهرجاناتعثاتونظمتة،موحل

الشيوعيينلتكتيلالعماليةالوحدةلجانكذلكوتأسستاآلالف،
مقاومةعلىموتكزاالعملوكانالمغربية،القضيةحولوغيرهم
وكلواالستقالل،والجالء،بالسلم،والمطالبةالمغرب،فيالحرب
كلتستعملكانتكماالمغرب،سبيلفيتنتهزكانتالفرص
وكلالمغربية،القضيةلترويجاالنتخابيةكالحمالتا~مبات
العسكريةالثكناتحقالحربضدللدعايةصالحةكانتاألماكن
وثيسعندالجنودوأومالتأمهاتوفدتوجهوقدبالجنود،لالتصال
واسعةبدعايةهذاوأحيطالحرب،علىلالحتجاجالحكومة
أنإلمشيرةبهأاتندداليمينيةالصحافةوكانتالنطاق،
الريفحربوضدالمغامرين،وأشداألعداء،ألدهمالشيوعيين

ساعة24لمدةاإلضرابشنإل1925اكتوبر12فيالشيوعيوندعا
فيعاململيونبلغحقاإلضرابوتصاعدوين،سيطرمعاملفي

النشراتبعضوكانتوالبنائية،المعدنيةبالقطاعاتفونسا
األفريقيينوالشمالعامة،العربالعمالإلالموجهةالشيوعية
تأمستولما(الصورة)،الدارجةبالعربيةتوزعفرنسافيخاصة
محايةالهمجالفينشطتباويسفيفويقي<<األالشمالنجمددجعية
بالحزبوثيقاتصالذاتوكانتالمغرب،فيالحربافي

.الشيوعي



اأمه8(هاأده-مهالفرنسيةلومييتيدد0دجريدةفيالمنشورلنداءا



:الياالتقبالى~ء

مناالشتراكيينالنوابموقفسابقفصلفيبإيجازوضحنا
موقفوهوخاصة،الريفحربومنعامة،المغربقضية

المغرب<فيللحربالمعارضةعنيعبركانأنهحيثمتناقض
عنالجالءالوقتنفيىفييرفضولكنهاالستعمار<رفضويدعي
فياالشتراكياالتحاداتخذهالذيللقرارنحالفوهذاالبالد<
عنالفرنسيةالجيوشددبجالءللمطالبة(908في«دالسينددمقاطعة
هوكماالمغرب<<،وحدةعلىللمحافظةوذلكأجل،أقربفيفاس
ددجوريسدداالشراكيالزعيموضعهالذياألعماللجدولنحالف
الحكومةمننطلب0دونصه:(،9((يونيو(6فيالنواب،بمجلس

حدأتضعوأنالمغرب<ووحدةاستقاللاالحترامكلتحترمأن
.المغربي«<الترابالحتالل

بالهدنةيطالبفصارذلك<~االشتراكيالموقفتطوروقد
أن~عياالفرنسيالوجوداستمرارمعولكنالمغرب،فيوالسلم

وقباثلها،األوافيبحمايةفرنساإلعهدتادوليةا~~ات
هذاعلىالمغربفيالسلملتحقيقالثقةبمنحهاالحكومةاومؤيلى
يونيو9وفي)<(925مايو10فيالبرلمانياألعمال(~ولاألساس
مليون(83_الماليةاالعتماداتلمناقشةجلسةالبرلمانخصص
المناسبةوبهذهالعسكرية،للمصاريفالحكومةقررتهاالتيفرنك~

االعتماداتهذهتقريرمنتخرفاتهماالشتراكيالحزبزعماءىأبل
إسبانيامعإذاكالجاريةالمفاوضاتنتائجمعرفةقبلالحكومةمن



علىاشتركةالسلمشروطولفرضالريف،~الحربيللتعاون
الكريم.عبدابن

االشتراكيالموقفبتوضيحالحزبوثيسبلومدد0دوتكلف
االعتماداتضديموتأنيريدواليمكنهالحزبهأنفأعلن
العاجلالتوقفيعياالعتماداتضدالتصويتأن~:لسببين،
أنحينفيأكثر،والأقلالالمغربعنالناجزالجالءأيللحرب

السببههوهذا:لمغرب،عنالجالءأنصارليسوااالشتراكيين
كذلكيعيأنيمكنالمضاديتالتصنأنالثاني،والسبباألول،
استسعمالتحسنأنأجلمنبالحكومةيثقونالاالشتراكيينأن

ليسوهذافرنسا،لمصالحخدمةوجهأفضلعلىاالعتما«ات
الموقفشرحفيددبلومددتمادىوقداالشتراكيين<لمزاجمطابقأ

والتعبير،التفكيرفيتفننمنواعتاده،فيهعهدبمااالشتراكي
االعتمادات<محوالضدليسالموقفهذاأنتدخلهمنفتلخص

معأ<والبياضالسوادمنخليطبلبأبيض،والبأسودليسأي
خصومأنفسهميعدونكانوااالشتراكيينأنأخرى،وبعبارة

عليهمانتقدهماوهذافعآل؟االحتاللوأنصارقوآل<االستعمار
الحربتجاهمعهمالموقفتوحيدحاولواالذينالشيوعيون
جدوى.بدونالمغربفيواالستعمار

يسمىكانماأوالفرنسياالشتراكيالحزبوحقيقة
أنه)5.7و.)(.~.(.(مى.ف.ي.العماليةللدوليةالفرنسيبالفريق
االستعمارلقضيةبالنسبةتناقضفيويعيثىالحبال،علىيلعبكان

الواحدة،اليدأصابيععدديبلغوالمالذينقادتهبعضباستثناء



كانتالقاعدةأنالمالحظومنالناشب.لونكيجانصديقناومنهم
ضغطتأنهاحقالمغربيةالمشكلةتجاهالقيادةلموقفمؤيدةغير
االشتراكيينمنمؤلفةلجنةدعوةإلفاضطرتها(،925فيعليها

29بتاريخباريسؤلتجتمعواالنكليرواإلسبانيين،ءالفرنسيين
كماالسلمشروطبإعالنطالبتعنهاالصادرالبالغوفييوليوز،
أثناءالحربيةالعملياتوتوقيفوإسبانيافرنساعليهااتفقت

موقفوهذااألمم؟هيشةوتدخلالكريم،عبدابنمعالمفاوضات
وحق0آخرشيآأيمنأكثرالمحاربتينالحكومتينلخطةمساير

دولمسايرةإالشأنهمنيكنلماألممهيشةتدخل
عليها.المسيطرةاالستعمار

عليلةإليهااللجؤ_عبثآ~الريفقادةحاولوطالما
وابطاآلءللحقإحقاقاالشعوبساثر~مةتوجدلمألنهاءسنوات
بباريساالشتراكيللحزبالعامالمؤتمرانعقلذلكوبعلءللباطل

بينالحربيالتعاونبرنامجإعالنعلىأسفهفأ~ىءغشت68في
السلم.مقترحاتعلىإطالعهقبلالعامللرأيواسبانيافرنسا
االعتماداتعلىالبرلمانفيالتصويتمحنباإلمساكزكووبعدما

منلهيظهرأنهأعلنءالمغربفيالحربلمواصلةالعسكرية
التبصر.ا~يمةالمغربيةسياستهافيالحكومةتأ~المستحيل

الشهرآخوفيبمرسيلياالثانية»<وليةءالل0مؤتمراجتمحولما
باستقاللوطالبءالثالثيةاالشتراكيةاللجنةقراراتتبىكورالمل

تصاعدهواالشتراكيالموقفلتطوراالدعيوكانءالريف
العاماالتحادمؤتمو~ءغشت26وفيالشيوعية.ا~عاية



محتضامنهمعلنأالحكومةتنهجهاكماالحرببسياسة~دللعمال
ومصرحاءالمعتديةالفرنسيةاألمبراليةمنالمستعمرةالشعوبهيح
لصالحللموتالموسلينالجنود~جريمةالمغربفيالحرببأن
العاملةالطبقةضدجريمةهيكماوالوأسعاليين،األبناكوجال

بمقاطعةالعملميدانإلوبجالخرالمؤتمروقروءللنفقاتالمتحملة
إنذاراسامحة24لمدةإضرابوبنئوالذخاثر<األسلحةصنح

للحكومة.

الفرنسيةالسلمشروطالحكومةأعلنتاكتوبر،3وو
أدتخويلولكنللريف،االستقاللمنحتتضمنولمءاإلسبانية
للمعاهداتالمطابقالذاتياالستقاللكلوالجبليةالريفيةالقبائل
أداستقاللغيرشيآالهذاومعىالمغرب»>،لنظامالمؤلفةالدولية
المعينةالمعاهداتألنواالستعمار،االحتاللتحتوهي«0ذاتي

نظامأعليهوفرضتءووحدتهءوسيادتهءاستقاللهالمغربأفقدت
لترسيخوالسياسيةالقانونيةوالخياالتباألوهاممتستراأجنبيأ
واستمواره.وضمانوجوده،

الحربضدالشيوعيةالدعايةاالشتراكيينارتباكفيزادوعا
فيبالخطرشعرواإنهمحقعنه،الجالءأجلومنالمغربفي

الشيوعي،التأثيرمنحزبهمأعضاءيجذرونفأخذواصفوفهم،
بالبدائيةرجالهااتهمواالتيالتحريريةالوطنيةالحركةمنوحق
يظهرواأنحاولواوبهذااأليي،والتعصباألجنبي،وكواهة

وطأةعنهمتخفحقوالتأييدبالعطفالثقغيربمظهرالمجاهدين
الحزبأنومعالحزبية،القاعدةمنعليهمالممارسالضغط



مايوانتخاباتبعدناثبآ)،(ء(لماذالبرفيأتليةكاذاشيرعي
اليماريمانسهالمغربفيالحربفيبعملهيددكانفقد(،5(5

طرأتثمنائب.(5(علىالوقتنفسفيتوفرالذياالشتراكي
بد>مذالحكومةيؤيدكاذالذياالشتراكيالحزبعلقوالت
عناإلماكموقفإلىهذامنفانتقلالحرية،العمليات
كالحزبفةالمعارإلىالتوربهوانتهىشأنها<فيالتقويت
(5(6فيالسيوعي

إلىالشيوعيونوجههمااالشتراكيالتحولعواملومن
عنيفتشهيرومنءالمتناقضةلمواقفهمالذعنقدمناالشتراكيين
ينعتونفكانواءبالمغربالحربيةسياستهافيللحكومةبمسايرتهم
نهجعلىالمتقلبةباالستعماريةالمواقفهذه
«أشرطةبكونهمأصحابهاويتهمونددسوسيال_ديمقراس»دءا_

الخونة«أبحفنةالبرلمانفينوابهمويسمونالبورجوازية«»»
االتهاماتالطرفانوتبادليطر)»طر(سوسيالاالجتماعيين<«
علىفأكوهوااالشتراكيون»أحرجحقالقاسيبالكالموالمناوشات

يكنلمبماوتبريرهتفسيرهفياالستمرارعنعجزاموقفهمتغيير
والمناسبات<الظروفحسببين<<«دبينأيءمعارضةوالآءتذييل
منافسيهمدون_تطورهمبعل_االشتراكيونيكونالوحق

نائبهمتولالمغربقضيةمنالموقففيصالبةالشيوعيين
الجد~ءطورهافيسياستهمتحديد<1925يريبرا5فيددفونطاس»دء

يريدونالولهذا»دجوريس»»أوفياءزالواالاالشتراكيينأنفأوضح
يعارضونفهمبهذاوعمألجديدة<«»مغربيةد«مغامرةإلينقادواأن



قليلييعدونقدالذينالعسكريينبعضيجبذهكماالريفغزو
اعتبارهعدميتحتمالذيالكويمعبدابنمعالمفاوضةأماالنفوذ،
يمتنعالاألخيرهذاوأنخصوصانفسها<تفرضفأصبحتكمغامر
الدوليةالمشكلةفيللتحكيماألممهيشةإليوجعوأخيرامنها،
دونكاننفسهالموقفهذاولكنالريف<<،عنإسبانياجالءوهي
بشعاو:الحزبصحفعنهتعلنكانتالذيالشيوعيالموقف
السعيعلىيقتصركاناالشتراكيالموقفأنكمابة،للمغارالمغرب
هيشةبتحكيمالمطالبةأماالمغرب،عنالءبكلويعارضللسلم،
تمكينعامفمعناهإسبانيا،جالءحالةفيالريف،مشكلةفياألمم
ومندول،تدخلأيدونمصيرهمتقريرحقمنالريفأهل
بناء_انتدابأووصايةوضعإليؤديأناألممهيشةتحكيمشأن
تكنلمالقفكلتراإلالجديدالحجرأمرواسنا«_ميثاقهاعلى

قبالةالمغربشمالفيكفرنساأخوىدولةأيةنفوذبوجودتسمح
للمضيقالجنوبيالشاطىءوعلىطارق،جبلالمحصنة،مدينتها
كمنفذالبحرينبينوالوابطواسبانيا<المغرببينالفاصل
وقتشذ.البحارسيدةانكلتراألساطيل

الزيئاالشتراكيينلجصيحمرضيأاالشتراكيالموقفيكنولم
فريقحولاشتراكي<<د»ياربتكوين~دتأقليةفيهمو~ت
العملد«لجنةتكونتوفعآلإيطانسيل)،لم«دالشرارة«دجريدة

وبسبب<1926مايوفيالحزبمؤتمرقبيلوالثورياالشتراكي
تضاعفتالريففيالحربضدوالنقابيةالشيوعيةالحمالت
علىالحكومةتنتقدهكانتوعااالشتراكي،الحزبداخلمعارضتها



الفرنيالعامالرأيبتأييدبةالمغارأوهوابدعايتهمأنهمالشيوعيين
بأنهممنافسيهمكذلكيتهمونكانوااالشتراكيينأنكمالهم،

يعارضوناالشتراكيونوكانبة،المغارالوطنيينويجرضونيشجعون
علىالوضعبقاءمنأخطردوليةصعوباتخلقأنهزاعمينالجالء
والمعاهدات.الحمايةباسمواالستعماراالحتاللوهوحاله،





وثوالعثراالحالثمل

><>،.:.>>.>سز
فرئسر:_ا

دون_المغربشمالمنطقةإسنادفيالسبمبهانكلتراكانت
المغربلتقسيموتطبيقألفرنسا،إبعاداإسبانيانفوذإل_طنجة
للمغربضمنتالتي(906الدوليةالجزيرةمعاهدةعنبالرغم

ظلتفونساولكنالسلطان،باسمووحدتهءوسيادتهاستقالله،
الشمالفينفوذهالتسربساعيةإسبانيامعالتنافسخطةتسلك
الطرقرجالبعضاستعمالومنهاواألساليب،الوسائلبشق

فيللخدمةالريفيينللعمالاثوالجزفيالمجالوفسحوالزوايا،
سنويأالعمالهؤالءعدديتراوحالفرنسيين،المستوطنينضيقات
فيالتجنيدإلالريفيينالمتطوعينلجلبوالعملألف<50و40بين

دونالتسربذلكمقاومةاستطاعتماإسبانياوحاولتالجيش<
إيقافه.منتتمكنأن

اتهزتالمنطقتينحدو«علىالريفيةالحربخطرظهوولما
الحدودداخلمراكزواحتاللووغةنهوالجتيازالفرصةهذهفونسا

عدوانا.الريفقادةاعتبرهاألمو.نالذيالمنطقتين،بينالمصطنعة
كانالريفحوبفيإسبانياتووكلتوطالماعنه،السكوتيمكنال



لمساعدتهماإلسبانيينمعتعاونكليرفضونالمغربفيالفرنسيون
عمالوذلكالمتواليةالحربيةوالكوارثالهزائمورطةمنوإنقاذهم
أنمنمتأكدةكانتفرنساولكنتشي،ولمبهاآمولمبالمثل:
الريففيمباشرةتتدخلالحقبالمرصادأاتمالهاكانتانكلترا
نتيجةإسبانياتتخلىبعدمااالستيالءفيطمعاسيطرتهاإللتضمه
الريف.ضدالحربفيالنهاشيانهزامها

التيبالمعاهداتعبثهاإذاكالفرنسيةالسياسةعلىلوحظوكا
وكانتمصلحتها،حسبوتطبقهاهواها،وفقتقولهاكانت

المعاهداتبشقللدولالمخولةاالمتيازاتبجميعمقيدةسيطرتها
وعرقلةآثارها،منوالحدلمناهضتها<تسعىظلتولهذاالدولية،
باتناترتعملأنهاتدعيكانتالذيالسلطاناسممستغلةتطبيقها
للمغربالحامية<<الدولة00كونهاتستغلكانتكماولمصلحته،معه
فإنولهذافرنسا،معباتفاقنفوذمنطقةغيرإسبانياتملكالبينما
فيهاعنهأنابالذيالسلطاننفوذتحتاعتبرتالمنطقةهذه

كمنطقةوضاحيتهاطنجةفيد0ددمندوباعنهأنابكما<<0أدخليفة
دولية.

يكونأنيريدالفرنسيواالستعماريالسياسيالمنطقوكان
المنطقةفيلهاكانالذيالنفوذنفسالشماليةالمنطقةفيلفرنسا
الطمعهذاولكنالمغرب،علىالعامةددالحمايةد«كدولةالدولية

كذلكهيأنهاتعتبركانتالتيإسبانيامعارضةبسببيتحققلم
إلخليفة،عنلىللسلظاننفوذالوأنهفرنسا،مثلددهايةددصاحبة
اإلسبان،االحتاللمدةالشمالفيهكذاالوضعظلوفعأل



منهما،واحدةكللسيطرةالخاضعةبالمنطقةوإسبانيافونسافاستقلت
بقوةتمانعإسبانياشاهدنابل<1956سنةاالستعمارانقوضأنإل

األمركانا~~كمااترابإلوعودتهالشمال،استقاللفيوعناد
االحتفاظ.فيهبهذامحاولة(،9(2سنةالوسمياألجنبيالتدخلقبل

تعلمناأنوأوشكتلفقتهاعليةددحكومةددستاروراءمنبسيطرتها
تفصلأن__عبثأإسبانياأرادتوبهأاكملك.الخليفةبرئاسة
حدثمامتجاهلةلنفوذهاخاضعةدويلةمنهلتجعلنهاثيآالشمال

الشماليين،السكانبإرادةومتهاونةاستقالل،منإذاكالمغربفي
الترابيةالوحدةاسترجاععلىوعزيمتهمالمغربية،الوطنيةوغيوتهم
ضمنتالتيالدوليةبالمعاهداتالحائطعرضوضاربةوالقومية،

السلطان.يأسمواالستقاللالسيا«ةنطاقفيالوحدة،هذه

غرابةوالمختلفة،نفوذمناطقإلىالبالدتقسيمعنوبالوغم
ضمتأنلهاسبقالتيالديكتاتوريةعهدفيإسبانياحاولتهقيما
الغربيةبالصحراءيسمىماوكذلكالجنوب،فيمغربيةأجزاءإليها
أدلمةفيهاحالتأنإلاإلسبانية<<بالصحراء0دتلقنأصبحتالتي

الخضراء.المسيرةبغضل6976سنةاالحتالل

ا:ائكت_2

علىالفرنسيالعدوانلوقفتدخلتانكلتراأنالمعلوممن
الفرنسيةالجيوشلتابعتولواله،1444سنةإيسليمعركةفيالمغرب
سيطرتهاوفوضاحتالله،فيطمعأالمغربيالترابفيتقدمها

كانتانكلتراولكنالجزائر،فياألمركانكماعليه:االستعمارية



المغربإلالفونسيالنفوذيمتدالحققواهابكلهذاتعاوض
حيثالمتوسطاألبيضالبحرغوبفيواسترتيجياجغرافياالواقع
الذيالبحريوللطريقللمضيقالحارمىطارقجبلانكلتراتملك
يعرفكانوالذياألقصىالشرقنحواالنكليزيةالبواخرمنهتمو

.0الهند<أدبطريق

األوروبيةالمغربيةاألزمةإبانالموقفنفسانكلتراووقفت
واستهدفاالستعمارية،األجنبيةللمطامعالمغربفيهاتعوضالتي
فيالموقفهذاوتجلىالدول،بيننفوذمناطقإلللتقسيمإذاك
وكانتالمغرب،شمالعلىوسيطرتهانفوذهابسطعنفرنساإقصاء
إسبانياعليهافضلواولهذافرنسا<مناالنكليزنظرفيأهونإسبانيا
وقتيحينعندمالهمنفوذكمنطقةالشمالحيازةعلىفأعانرها
الحربنهايةوبعداالستعمار.دولبينسواعليهالمتفقالتقسيم
األبيضالبحرغربفياالنكليزيالنفوذأصبحاألولالعالمية
كانتالتيالفرنسيةالسياسةباطماعحتمافاصطدمسائدا،المتوسط
ترسيخعلىالحرصأشدالحريصةاالنكليزيةالزعامةفيتنازع
عالثهافيالمطلقةبالحريةلالحتفاظمنافسكلضدوجودها
تغيبالعالميةامبراطوريةالبحاو،~ومناحبةسيدةباعتبارهاالبحرية
:هيأسس،ثالثةعليتوتكنانكلتواسياسةوكانتالشمس.عنها
االنكليز<منالبحرهذاومراقبةالبحر،فيالدولوضحتوازن
طارق.جبلمضيقفياألمنوفممان

االنكليزيالموقففيالسياسيةالمباذىءهذهتحكمتوقد
لسنا0دهذا:حولانكليزيةوثيقةوورذ.فيالريف،فيالحربأثناء



المتوسطاألبيضالبحرعلىالمغربشاطىءلرؤيةستعدين
مندولةأيديبينطار~،جبللمضيقالجنوبيةالضفةوباألخص
اإلسبايينطردإلىالريفيةاالنتصاراتأدتفإذا...األولالصف
أنناكمامرتبك<وفعهذاعنينتجفإنهبالمغربالريفيةالمنطقةمن
لسناوأخيرأبأنفسنا،الريفشالحى،لمر.قبةمستعدينلسنا

.ومليليةسبقةبينمتوكزيناإليطاليينأوالقرنيينلرؤيةمتعدين

البحرغربفياالنلكيزيةالديبلوماسيةحقيقةتتضحوبهذا
بالنسبةمستمرةكانتالفرنسيةطماعاألولكنالمتوسط،األبيض

فألغت(915فيالصلحمؤتمراستغلتفرناإنحقلشمااللمغوب
عززالذياألمرفرساي،معاهدةمنفصولفيألمانياامتيازات
الحكومةرغبةرسميأأبدىددكليمانصوددأنكماالمغرب،فيمركزها
نفوذليزداد(506الخضراءالجزيرةعقدفصولإلغاءفيالفرنسية
فيفرنساباسمآخرناطقاإنبلالمغرب،فيورسوخأقوةفونسا
طنجة،بضمفطالبالحرب،أثناءإسبانيابموقفند«المؤتمر

ثارتوهناءالمغربشمالمنكلياأوجزئياإسبانياوبانسحاب
اتفاقكلمنتتمنعفرنساظلتوقدمعا،واسبانياانكلتواثاثوة
مدينةمنهالتجعلعليهإاالستيالءفيطمعاطنجةحولدول

االنكليزيالتفوقويحطمطارق<جبلينافسحربيأوميناءمحصنة،
تقاربإل(925و6523فيهذافأدىالمتوسط،األبيضالبحرفي

لهذابالنسبةعصبةشكلفيوإيطالياوإسبانيا،انكلترا،بينأقوى
بعداألوضاعوتطورتالفرنسية<المطامعمعارضةأجلمنالبحر
الجنوباتجا»في))أ25و•524(الريفيالهجومبمناسبةذلك



أنبعلفرنسافيهابماالدولتلكبيناألحوالهدأتثمالشمال،
ولكنطنجة،وفي(الروهر)أوروبافيبينهاخالفيةمساثلسويت
(926فيالتوترانبعاثبسببطويآلتدماالديبلوماسيةالتهدئة
المتوسط.األبيضالبحربمنطقة

حوبأثناءتظاهرت،انكلتراأنعام،بوجهويالحظ،
تبصرومنوحذر<حيطةمناليخلوالذيبالحيا«الريف،

البحربواخرهاتراقبأنمنامتنعتالحيادوباسمواحتراس،
مارستهانكلتواأنالمعلومومنطارق.لجبلاالقليميةالمياهخارج
الحربية،التعويضاتمسألةفيفرنساعلىالريفبقضيةالضغط
أوروبا.فيالووهيمقاطعةومشكلة(،923سنةطنجةوقضية

أعطتأنوانكلتراالريفبينالمشتركةالمصلحةاقتضتوقل
باحتالللفرنساالسماحبعدمالوعدالريغيينللقادةلندوةحكومة
تقاريرتوجيهإلالرباطفيالفرنسيينالمسؤولينهذافدعاالشمال<
الريف<ا~لالنكليزفياألقماعحولالفرنسيةللحكومةسوية
تضعانكلترانرىأننخشىأدهلالعبارة:هذهوردتتقويروفي
إسبانيامحلحديتهاإحاللوتحاولالريف،فييومذاتقدمها

منعددعقلأغرتقدالفكرةهذهأنالراجحمنالمنسحبة؟
تبديهكانتالذيالحيادعنوبالرغماالنكليز<«<الدولةرجال
الريفبقادةشخصيأمتصليناالنكليزبعضكانفقدانكلتوا
الدعايةوتوويجبالخارج،االتصالفييستخدمونهمكانواالذين
أساسعلىالسلمإقراولمحاولةوالوساطةالتحريرية<الريفلقضية
انتدبالذيكانيغ<<ددكودونوأشهرهمالوطنية،الريفمطالب



ملحأجلمنالريفحكومةنظروجهةلبطوغيرهالباريس
الريفلجنةأي<0كوميطيأدريفلندرةفيتأسسأنهكماشريف،
قضيةأجلمنغيررسميةأميركيةلجنةمعبتعاونتنشطكانتالتي

ريف(ذورسميةوكالةللريفكذلكوكانتالخارج،فيالريف
إلخطاباتهموتوجهالثورة،قادةباسمالنطقتتولديليكيش)
بهاالمكلفوكانبجنيف،األمموهيئةاألوروبية،الرسميةالجهات
اجدير<لحكومةمفوضآوزيوأبصفتهارنول<<أدجوهنهوانكليزي
وينشرونالريف،علىيتوافدوناالنكليزالصحفيينمنعددوكان

التحوير،سبيلفيالجهادحركةوأخبارالمجاهدين،قادتهتصريحات
الريفيةالثورةخدمةفيكانواالذيناالنكليزأغلبأنثمكوال
منظماتإلينتمونكانوابلعاطفين،بمجردوالبمأجورينليسوا
نشاطهموزاولوابالدهم<لصالحالخفاءفيتعملانكليزيةسوية
باعتبارهمبلخفية،منظمةأليةبانتعاثهميتجاهرواأندون

الوطنية.وقضيتهوقادته<للريف،أوفياء«دأصدقاءدد

قيادةمناستعملتطارقجبلمدينةأنفيهشكالوعا
يوجدكانحيثطنجةبواسطةبالخارجلالتصالكموكنالريف
علىساعدوعابة<المغارمنثقاةوجاليتوالهللثورةخفيتمثيل
بجبلمباشرةمتصلطنجةفيانكليزيبريد0وجواالتصالذلك
~ر~.

فييستعملكانالكريمعبدابناألميرأنالمعروفومن
حوبمدةوطنجةاجديربينالتردددائمكانويفيآشيخأهبويل

منعددأأننوىوهكذاالمفضل<<،ددبمدفعييسميهوكانالريف،



لهاوأدواالثورة<أثناءمهمةأدواراشخصيةبصفةلعبوااالنكليز
العطفبمجردطبعأهأايفعلواولمبهاءيستهانالماتخل

أنشكوالءسياسيةوبواعثمصالح<لهمكانتبلوالصداقة،
األكفاءاألجانبأولشكفاستخدموابهذا<أدرىكانواالريفقادة
وجدواوأنهموخصوصأوتبصر<وفطنة،ذكاء،منفيهمعهدبما

انكلترافواياإلمطمئنينكانواأنهمكماصالحة<سياسيةأطرآفيهم
وجهفيمنيعاسداتقفالتيالدولةبصغتهاوذلك.الريف<تجاه
المهزومةإسبانياانسحابحالةفيالريفإلتتسربالحقفرنسا
وربماالتعاون،فيينكرونكانواالريفقادةأنيبعدالوقدمنه<
إذافيماالفونسيالعدوانمنالريفلحمايةانكلترامعالتحالففي

الريفقيادةأنالمعلومومناإلسباز،النهاشياالنسحابتحقق
الهزائمغداةاالستقاللبهذاباالعترافانكلتوامنالفوزحاولت

القادةفاقتصربهذا،تسمحلمالظروفولكناإلسبانية،العسكرية
المطامعضدوضماناتتطميناتمنعليهحصلواماعلىالريفيون
المستقبل.فيالمغرببشمالالتوسعية

~ميركيه:1هالحتحةه~~ت1_3

الريفيةالثورةأخباريجهلاألميركيالعامالرأييكنلم
ودخلتوصمتها<عزلتهامنالمتحدةالوالياتخرجتبعدما
المانيا.ضدالحلفاءمعالحرب

مبادثهدويلنسوندد0األميركيالرئيسأعلنالوقتنفسوفي
بعدها<الجديدالعالمونظامالحرب<أهدافلتحديدعشراألربعة



ألنصالحةظنتهاالقالمبادىءبهذهالمستعمرةالشعوبتأثرتوقد
الحريةأساسعلىمصيوهاوتقريرالضائعة<حقوقهالنيلبهاتتدوع

المبادىء،لتلكتظبيقآجنيف،فياألممهيشةوبقياموا~»ة.
الدوليةالمنظمةنحوومطالبهابأمانيهاالمستضعفةالشعوباتجهت
ضمنمنالريفقادةوكانالمسيطرة<الدولمنإنصافهاأجلمن

للمطالبةاألعيةالهيئةعلىتوافدواالذينالعالمفيالتحريروجال
اإلسبان،منالمغتصبةوالحقوقبالسلمالظفرعلىبمساعدتها
كلوكانواستنصارأ،استنجادانداءاتهمعليهاكذلكوتقاطرت

عالمفيإذاكنشرتهوبماالويلسونية،بالمبادىءاألخذبدامعهذا
.البشريةواالخوةوالعدالةاإلنسانية،ووحمنالمضطهدةالشعوب

علىاألمانونيلاآلمال<تحقيقفيباألخصاالعتمادوكان
مرعانولكنويلسون،ورثيسهاالمتحدةالوالياتمساعدة

يحوكوالماألميركيينألناألماني<وتقهقرتاآلمال،انهارتما
يكنلمالريفوفي.باطلوابطالحق<بإحقاقيمتعواولمساكنأ،
علىالحربيواصلونكانوابلالمؤلم،الواقعهذاعنليغفلواقادته

وطردالحق،النتزاعاألخوىتلواالنتصإواتويحققرنأشدها،
ديبلوماسيتهمكانتالوقتنفسوفيالمحتل،وإجالءالغاصب،
.سيرهاتسيرالخارجفيو«عايتهمعملها،تعمل

حربيشبع،األميركيوباألخص،العالميالعامالرأيوكان
مراسليهاتوفدكانتالتيالصحافةبواسطةوتطوراتهاالريف
(924اكتوبروفي.الثورةقادةبمواقفوتعريفهاباألخبار،لتزويدها

إلفنقلوااألميركية،الصحفألهممراسلونالريفعلىوفد



الجهادقادةوتصريحاتالريف،أنباءخاصةاألميركيالعامالرأي
بيعامة،األميركيينلدىمعروفةالريفقضيةكانتوهكذافيه،
إعجابأالقضيةهذهأنصارأشدمنالصحفيينهؤالءبعضأمبح
وانصاف.اهتماملكلوباستحقاقهابصوابهاواقتناعأبوجالها،

منكبيرشطربعطفتمتعتقدالريفقضيةكانتوإذا
التحقواالطيارينمناألميركيينبعضفإناألميركي،العامالوأي
أطلقواكامآلسربآلهذاوكونواالريف،ليحاربواالفرنسيبالجيش
صففيقديماحاربالذيالفرنسيالجنرالددالفييطددإسمعليه
رأسعلىوكانالشمالية،بأميركااالنكليز~علىاألميركيةالثورة
فيتجندأنلهوسبقسويي<<<0>واسمهكولونيلبرتبةضابطالسرب
.األجنبياللفيف

بلغتبوحشيةالريففياألميركيونالطيارونحاربوقد
والمداشر<القرى،نادرةبهمجيةيقنبلونفكانواالفظاعة،أقصى

والشقاء<والخراب،الدمار،<لنشروالمواشيوالمزارع،واألسواق،
بهولطخوابهتلطخواماالتاريخعليهمسجلوقدواإلوهاب،

كماوشنار،فضيحةومنوعارهوصمةمنبالدهمسمعةكذلك
ارتكبوهماوفضحتالشنعاء،جريمتهمعلىالعالميةالصحافةثارت
وكانتالغاب،فيتعيثىكالتيضاريةوحوشكأنهمفظاشعمن
منها<أشدتكنلمإنغيرها،عنتقلالاألميركيةالصحفثورة
ولهذااألول،العالميةالحربشجعانمنالطيارونأولشكوكان
بهؤالءفعرضتالمنشودة،ضالتهاالفرنسيةالقيادةفيهموجدت
والتقتيل،والتخريب<التدمير،فيالمجربةاألطرفينقصهاالمرتزقة



يشالالمارلسانأطلقبماالريفضدالفونسيالجيشأفادواوقد
(الزمان)الطاندد00ةجريلونشرتوالتنويه<باإلعجاببيتان

العسكريالتنويهنص(،925نوفمبر(4بتاريخالكبرىالفرنسية
أسابيعثالثةخاللقامواكيناألميرالطيارينأنسجلالذي
فليشهدالقنابل،منطنا40فيهااستعملواحربيةعملية350_
ريحا~التا

فيخصوصاالعام،الر.يهاجالوحشيةالعملياتهذهوأمام
األميركيينعلىاالحتجاجاتفيهتكاثرتالذياإلسالمعالم

المفوضيةإلاالستنكاريةالعرائضقامتالقاهرةوفيالسفاحين،
العامالوأيثورةكذلكفقامتالمتحدةالوالياتفيأمااألميركية،
مجلسعضوالطيارينلحركةالمناوشين<أكبرومنللريف،المناصر
فيهيتهمالخارجيةوزارةإلخطاباوجهالذيانارو<<ددفياطالشيوخ
المنكرة.أعمالهمبتشجيعالحكومة

الحكومةتحركةالمحتجالساخطالعامالرأيضغطوتحت
بالدهمإلالعودةباختيارالطيارينإلقناعساعيةآخراميوكيةااأل

يحباألميركيالقانونألنوالعقاب،الزجرلتدابيرتالفيا
الحكومةتطبقولمأجنبي،بجيشملتحقمواطنلكلالجنسية

لدىواشنطرنسعتكماالمخالفين،أولشكعلىالقانون_طبعأ_
والحظ(925نوفمبرفياألميركيالسربلحلالفرنسيةالحكومة
الريفمعالمتعاطفاألميركيالعامالوأيأنالمسألةبهذهالمهتمون

كانومثلهحاسما،يكونأنعنفضالإيجابيبدورلصالحهيقملم
أميركافيتؤسسلمأنهالحظواكماالدول،العامالرأيدوركذلك



هيشةولكنمحيح.وهذاالريف،لمساعدةهيئةأيةالشمالية
استالهيتخذلمأميركيفريقمعبتعاونتنشطكانتبلندرةالريف
الحكومةأنعلى«ليلأييوجدلمأنهأخيراوالحظوابه،يعرف

معارضتهاوأنمحارب<طرفأيصالحفيموقفأاتخذتاألميركية
احتراماكانااألميركيينالطيارينإلرجاعوسعيهاالبحري<للحصار
وبين.اتحابينللحياد

سكوتهابدليلالطعنمنسليتايكنلمحيادهاأنوالحقيقة
ثورةضغطتحتإالتحركهاوعدمأسابيع<ثالثةمدةالطيارينعن
بتطبيقملهم~رملموقفاتخاذهاوعدمالعالم<فيالعامالرأي
منونالحظشأنهم.فيالمتخذاللينالموقفبدلعليهمالقانون
سبيلفيعثرةحجرتقفلماألميركيينالطيارينمشكلةأنجهتنا
العامالرأيعلىللتأثيرالهادفةلمساعيهمالريفيينالقادةمواصلة

العدوجيشفيمرتزقةبحردهؤالءاعتبرواأنهمذلكاألميركي<
بالرغمالحكومةحقوربمابالدهم،فيالعامالرأيعليهماليؤاخذ

فياالحتجاجاتفغطتحتاضطرت،أنإلىعنهمتغاضيهاعن
الفرنسيالجيشخدمةمنالنسحابهمالعملإلوالخارج،الداخل
والنساء،الشيوخ،منومدنيينمجاهدينالريفألهلالمحارب
الطيران.بواسطةاإلبادةحوبفيواألطفال،

انتهازهادونفرصةاليتركونالريفقادةكانولذلك
وهكذاالسيارة،الصحفلسانعلىاألميركيالعامالرأيلمخاطبة
سكوطأدبولالصحفيبواسطةعبدالكريم،ابناألميروجه
الشعبإلخطابانيون<<،دايليأدشيكاغومواسلفريو<<<مو



باسمالفاضل،الشعبأيماأدأحييك؟تعريبه:هذااألميركي
فيالحربويالتمنيتألمءمافقالذيالفتيالويغيالشعب
علىمايومفيالحصوليؤملالريفيالثمعبإنالحرية،سبيل
وبالتضحياتبجهودكمنلتمرهيالكبوضعكمشبيهوضع

فيالريف_أهل_مثلفيهكنتموقتفيلمطاككمالضوووية
يعاركالسليمبمبدئكمالملهمشعبيإنوالترعرع،النموعنفوان
مافيكللعملمستعدوهوباستقالله<للفوزسنواتأرحمنذ

الطريقفيالسيرعلىصمممنفكلالتضحيات،مناإلمكان
الشعبأيماغايته<إلالوصولمنمتأكدلنفسهرسمهالذي

صحفييكمأحدباستقباللالسانحةالفرصةأنتهنإنياألميركي،
شعارأوكذلكهتك،وعلونفسك،لعزةرمزالكان_وقد

الخالصة<<.بتحياتيإليكألبعثونبلك_لكرامتك

الشعوبآمالخابت_كماالريفأملخاب..كلههذاومع
العلياالمثلتناستالتيالمتحدةالوالياتحكومةفيالمضطهدة_

منالحريةنداءاتوتجاهلتللعالم،ويلسونرئيسهاأعلنهاالتي
ضحاياإذاكتنصفأنالتحدقللوالياتولوكانالمحرومة.األمم

فيعليهاتسيطرالتياألممبإنصافلبدأتالعالمؤاالستعمار
والهادي.األطلسيالمحيطين





ونوالعشرالناهنالفصل

،د.>«>.->-
علىالباهرةاالنتصاراتمنالريفحوبحققتلقد
توالتوبعدماوالمعجزات،الخواررمناعتبرمااسبانياجيوش
ابنوالاضطرالجرارةالجيوشهذهعلىوالكوارثالمجازر

حربفياالستمرارعناسبانياعجزإعالنإل<0ريفيرابويمودى0د
مناالنسحابفقررءعليهمزيدالبمابالدهوطاقاتقواتأفنت
شيثآهناكوجودهامنتتفدلماسبانياأنذاكرأسليليةإلالريف
بقاياسحبفيوشوعوالصعاب<والمشاكلواألحزان،كداواألغير

أنوقتشهالريفوأوشكءمرسومةخطةوفقالمننرمةالجيوش
واالستقالل.الحريةفيمطمحهيحقق

ناالطثبعينجرىماكلإلتنظرلمفرنساولكن
الذيالمغربفيالمصيرلنفستتعرضأنخشيتألنهاءواالرتياح
الجهاتمنكثيرفيأشدهاعلىفيهمستمرةالمسلحةالمقاومةكانت
الهزائمشراالحتاللجيوشفيهتكبدتوالذيوسهولها،جبالها
عليهما.المجاهدينباستيالءمهددتينوفاستارةأصبحتحق
القواتبكثيرفاقتمحاربةقواتالريفواجهالفتوةهذهوفي

االسبانية.



محالحربيالتعاونفكرةنشأتالفرنسيةالجيوشتقهقروأمام

بيتانيشالالمارزيارةنتيجةالطرفينبينالمؤامرةوتمتامبانيا،

الريف،ثورةضدالدولتينبينالعسكرياالتفاقوإبراملمدريد،
فيهاشاركالمليون،بنحوقدوةمحاربةقوةحشرمنفونساوتمكنت
الدولتانوقا«تالمغربية،القبائلرجالمنألفأربعمائةكذلك
التياألولالعالميةالحربفيالمعاركأشافاقبماالريفضدحربهما
الريف:منفيوجربو»طبقوهماسنواتمدةالمحاربونمنهااستفاد
قواتوحاربت.الفتاكةواألسلحةالحربية،الفنونحيث

يالهاليرانلفتكومعرضةوبحوأ،بوآمطوقة،وهيالمجاهدين
فيالمدنيينالكانعلىقنابلهمناالطنانعشراتكذلكسلط

أوضفيوالنسلالحرثأهلككماواألسواق؟والقرىا~اشر،
بوحشيةالداثرةاإلبادةلحربميدانأكلهااعتبرهاالتيالريف
وحاربتالريفيين<المجاهدينقواتصمدتهذاومعمتناهية<
أعسرفيوذلكقصير،غيرزمناالدولتينجيوشوبطولةبضراوة
وقد.األعداءمعمتكافئةغيروأسلحةوبأعدادالظروف<وأحرج
المجاهديننصويضمنبمامواصلتهلتعذراألمرآخرالقتالتوقف
كلمنالريفقلبفيومتوغلة،والعلالعددفيمتفوقعدوعلى
.جهة

الريفيةالحربإنهاءفيوالحاسماألساسيالسببهوذلك
منواصلواالمجاهدينولكنالكريم،~ابنالبطلاألميربقيادة
األبطال.الرجالمنصفوةبقيادةاالسبدنضدالمعركةبعده



واجعةانهالوجدنااألسبابمنمخيرذلكنبحث.ذشاولو
اجتازتهاالتيالعيوقوفالظوالىالرفدفيالومنحقيقة.لى

المجاهدين.رادةعنخارجا1هذكلفكاذنيه،التعوييحوب
فيننير«تلما_ذلككيعنبالرغم_1حققوالذينوقادتهم
وحديأ.تديمااإلطالوعلالبشريةتاريخ

عن~وروبيمحفيمنالكويمعبدابناألميرسلولقد
التعصبهزيمتيفيتببأدكافأجاب:للقتالتوتيفهسبب
الدينيالشعورجهتيمنكذلكاستعملتبأنواعترف...لديني.

ولكناجدير،علاالسباذاستوللماي1وتات،األبعفىفي
حب_اؤكدذ1ويمكنيالتعصب،عنبعيدالحق.إلسالم

.بةددوالمغارثريوذ1لجز1عليهييربمالهعالتةالانه_اعلمما
ذ1>>~فاف:ورثيةشركأبيتبرهاالتيتيةالطبشدةانتقد.ذوبعد

فيالكفاح.ذيقولوذكانواألنهمالجهادفييدهو.لمالرتيين
الدناعفيتحمومهمتهم.ذحيثيمهم،الامرلو~1سبيل
الذينفوذهممن.لولحنلتطهيرشيآكلعملتوقداإليماذ،عن
و~المتقالل<>.الحريةسبيلفىكبوىعرتلةهو

موقفهوالطوقيةمنالكريمعبدابناألميرموقفوكان
إلبهدفعوعاوالمغرب،المشرقفياإلصالحيةالسلفيةالحركة
لسلطاتخاصةالريففيالموالموقفهمالطرقأصحابمقاومة

فيالمجاهدينعلىأعانرهبلوصانعوه،مادنوهالذياالستعمار

وأولياءالتحريرية،الثورةخصومبهذافكانواوالوطن،اتهسبيل
_مصالحأصحابال_حقأمؤمنينفلوكانواوالبالد.الةأعداء



الحربباسماألجانبالغزاةلمحاربةالمجاهدينإلالنضموا
المعاركالطرقيونيخضلمإنوحقاإلسالم.أرضفيالصليبية

االنهزاميةدعاةالقبائلفييمقلونكانوافإنهماألجانباأل~اءمح
منالبنادرينزعونكانوامشايخهمبعضإنبلالمستعمرين<لفائدة

إلءبااللتجاإياهمملزمينالسبحاتبدلهاويقلدونهممؤيديمم،
األذكار.لتالوةالزوايا

زاويةفيوقاوياللالرهانعبلاتباعرأيناهذامنوأفظع
وقتماالريفيينالمجاهدينبالرصاصيستقبلونوالزرببيأمجوط
ورأيناالجهاد<وحركةالقبيلةلصالحسلميةمهمةفيزائرينوصلوا
مايةتحتلفاسويلتجى،المجاهدينمنيفرنفسهويالدرقا
ابناألميريقفالفكيفكثير،منقليلوهذااء،األعل
والجهادالواجبفرضهياللالموقفالمناوشينأولشكمنالكويمعبد
واإلصالح؟الدينعنفضال

أعجبتد«لتبقوله:~يثهالكريمعبلابناألميروتابع
تصيرأنيمكنهاالاإلسالميةالبالدفإنتركيا<فيالمتبعةبالسياسة
أثروتسيرعلىاأليي،التعصبمنسلغا،تتحرر،أندونمستقلة
وعارضييفهموني<لمالريفأهلولكناألوروبية،الشعوب
فيهايحتفظبالدفكلضابط،بذلةمرتديامرةوأونحينماالمشايخ
إلتلجألمماءببطإال~مأنيمكنهاكبيرالبنفوذالمشايخهؤالء
أنيوتدقيقوضوبحبكلأصرحأنعليويجبوالعنف<القوة
ولماإلصالحية،مشروعاتيعلىتشجيعأيالريففيأجدلم

كانتألنهاتيفأيلوالجزاثر،بفاسصغرىبحاعاتإالتفهمي



قبلجثتلقدواحدة<وبكلمةالخارج.فييجريماعلىمطلعة
بطبيعةآجآل،أوعاجآلمتتحققآمالبأنمقتنعولكيءإبان

األحداث<<.وتطوراألشياء،

الهزيمةألسبابتفيرهفي_الكريمعبدابناألميرذهبوتد
كماقومه،ومعنفسهمعمركأفكاذاألشيا>،عمقإلى_الحربية
حقلياتالمؤوحددكلهوبهذاوالتاريخ،الحقيقةمعوافحأكاذ
فيليةللمؤومتحملةوحدهاالجهادوقواتالورق<قيادةتبقىال

الريفأهلجيعإلىترجعالمسؤوليةهذهإذبل0األجيالأعين
شدتالتيالمجاهدةوالصفوةالقائدأرادهمايفهموالمالذين
التحريرمعركةخارتة<وبطولةنادرة،ببالةمبهه،وقادتأزره<
رخيصبكلومضحيةنصر،إلىنصرمنسائرةعديدةسينطوال
ومال

التجاوبلهوعدمالمياسينالقادةأولشكففوسفيحزماوإن
تحريريةتكناالتيالوطنيةالثورةأهدافمعالريفسكانمن

في~تحريريةكذلككانتبلفحسب،االحتاللمنلالرض
بالنسبةوماديا،وروحيافكرياالمتخلفةللعقول~الوقتنفعى

أجدرلتصبحوتقدمتطورمنعليهايفرضهكانولمالعموها،
العزةعياةفيالغاياتوأقصىاألماني،أسمىإلبالطموح
والحرية.

الريف،فيالتحريرلثورةالعظمىالمهامإحدىكانتوهذه
للمجتمعوالتصحيحوالتطهيرواإلمالح،التجديدمهمةوهي
في~باألرواحمضحياالجهادغمرةفيوهو_كانالذيالريفي



وبمزاجيهالخلف،بعملهنيآكلقبلالضحيهإلالحاجهأمس
واذاممتدون)<آثارهمعلىوإناامةعلىآباءناوجدنا(إناالتمليأ
اإلصالحاتمنكثيراحتقدالكريمعبدابناألميركان

بكلتمكنلمفإنهالمحلىالمجتمعلصالحواالقماديةاالجتماعيه
إصالحيهمشروعاتمنبرنامجهتضمنهماكلتنفذمن~سف
كانواماالريفلسكانوتوفروالمجمع<األسرهحاهمجادآيأره

واالستقالل.الحريهبعهدالالئقالمستوىإللالرتماءإلهمفتقرمن

ءاإلصالححركةتعرقلفكا~البدائيهالحياهاستمرارأما
قومالريفأهلأنمروجكا~الىاالستعمار«عايهوتخدم

وهذه،0ددويمدنهمدصلحهممنإلىمحتاجونفهموهج،متأخرون
الثور»حاولتهذاعلىوردآ.االسبانيهدالحمايةدد0مهمةزعمها،فى
فيهنحوضكا~الذىالو~نفسفياإلصالحبرسالةتضطلعأن

إلخراجرماضرواإلصالحهذاوكانالتراب،لتحويرالحرد_غمار
لماالمالئمةاألنظمةوإلمجاداحضاره<إلالبداوةمنالريفيةالحياة
واالنطواء<العزلةلمفارقهالبال«تتهيأوبهذاالتحرر،حرببعد

ألهليكناهذاوبغرالمحضر،العالمعلىلالنفتاحوتستعد
الحومهسبيلفىالجهادحركهمكاسبيضمنواأنالرهف

واالستقالل.

وفىأنفسهمفي_ويحمموامدركواأنعليهمتحماولهل
كانتبلفقط،حربةتكنلمالىالنورةأهداف_أرضهم
الوقت،نفسفيوممدينهومجديديه،ونطيميه<إصالحيه«كذلك
علىالريفيين<القادةومحططا~أذهانفىفتصر،لمالصفةوبهذه



ثورةأيضأكانتبلالمحتل<العدووطرداألجنبي<التدخلمحاربة
البدائيالطامحعلىوحربآوالفساد،االنحرافأنواعكلعلى

معيتنافىأصبحوالذيالريفيالمجتمعيسودكانالذيوالتقلياي
االقتداءإليتطلعونالثورةقادةكانولهذاالجديد<العصرحياة
وتزويدالقتباسه<أوروباحضارةفيومالثمونافع،صالح،هوبما
فيليعيشواعنهالهمغنالةيلجلروحأفيهميخلقبماالريفأهل

وأفضل.أرنحمستوى

علىالجديدةبتركيامعجباالكريمعبدابعزاألميركانوإذا
جيعمعمتفقاكانأنهمعناهفليسكمالمصطفىالغازيعهد

فيماقدوةتركيايتخذأنيريدكانواغاددالكماليةددالسياسةمنجزات
الحياة<ميادينساثرفياألمامإلالريفبأهلللسيرومجدموسليم
الثورةاعتبرواالذينالريفيينعامةيدركهلمماأسف،بكلوهذا،
جبارامجهوداكذلكوليساألجنبي،مناألرضلتحريرجهادبحرد

وهوواالنحطاط.التخلففيالماضيرواسبمنالمجتمعلتحرير
الهزيمةأسبابمنوسببأالكبرى،الريفآفةاألميرعدهما

اإلصالحاتبونامجإنجازعلىالريفأهلساعدهفلوالحربية<
الحربضروراتلهتسمحولمالمنشود.التحوللتحققوالتنظيمات
فيفرض،كمااإلصالحاتساثرلفرضالفعالةالوسائلباستعمال
العسكريةالتقنياتمنالمصلحةفيهرأىماكلءالحوبيالمجال
غيرالجذريةباإلصالحاتالتريثإلاضطرأنهشكوالالحديثة.
النهاشيالنصرمنتظراوالمجتمعاألسرةعلىفوراإدخالهاأمكنهالتي
المرجأة.المشروعاتلتطبيقالعدوعلى



_«بعدمسماهعاالكريمعبدابناألميرلقيهماإلوباإلضافة
أنهإلاإلشارةتجدواإلصالحية،للحركةالريفأهل0تفهم<
فيالسلفياإلصالحعلماءبعض00تفهمد«لعدمكذلكتعرض
الخرافاتوعلىالضالة<الطرقعلىالحربفيأيدوهفإذااشرق،
وميولهالتجديدية،اتجاهاتهفيعارضوهفإنهمالفاسدة،والتقاليد

تكفلتوقدالعصوية.الحضارةفيوسليمموصالحمااقتباسإل
اتجاهعنبالتعبيررضاوشيدمحمدلصاحبهاالمصرية«دالمناوددمجلة

1قاتصريحاتعلىفعلقتباسمهم،تنطقكانتمنوموقف
الفهمسوءعلىبرهنبما(،929نوفمبر5فيالريفية،الثورة

جهلوهذااإلصالح،مجالفيالكريم،عبدابناألميرلنظريات
وأهدافهاالثورةوبحقاثقالريف،بأوضاعالمجلةمعلقمن

ليصبحالمحليالمجتمعتطويرإلالراميةواالجتماعيةالسياسية
وبالصفةالتحرير،قادةمنفيهالمرغوببالشكلوواقيامتحضوا
المغرب(~).شمالفيالشعبلمصلحةالمالئمة

،الريفوجهوريةالكريمعبدوكتاب_التاريخلهذا_.المنارمجلةراجع)ا(
~_~~~_~~~



ونوالعنرالفاسحالفصل

يفالموثورةبيناالتصال
المغربفيالواعيةوالنخت

المغربشمالتحريرفيينكرالكريمعباابناألميركانلقد
فيهابماوسبو،وورغة،ملوية،أنهارجنوبالكائنةالجهةحقكله
عاصمةاتخاذهايتمنكانربماالتيوفاسة،وتانكوازن،مدنمن

عاطفيا<تجتذبهكانتفاساأنفيهشكالوعاالمحررة،المنطقة
كطالبسنواتعدةفيهامكثفقدوسياسيأ،وروحيأ،ومعنويأ،
وأعيانهاعلماثهامنبكثيرالصلةوربطالمعرفة<حقفعرفهاعلم<
قائدوهويعلموكان.0المخزن«0>أيالدولةموظفيكبارفيهمبما

والخارج.الداخلفيعظيممعنويكسبفاسامتالكأنالثورة
يبعثفكانفيها،مالتهإلحياءالثورةأثناءعمللهذاوتمهياا
ليبثواالسرييندعاتهويوجهفيها،الثقةذويإلالسريةالرسائل
كانتربمابلاألنصار،لكسبويعملواالثورة،أخبارأهلهابين
إلالفرنسيينتنبهوقدالتحرير.قضيةتخدمخاليافيهاالثورةلقادة
المالئمة،االحتياطاتواتخذواخيفة،منهفتوجسواهذاءمنشيآ

ليستنطقوهمنظرهم،فيالمشبوهينالشبانمنعددأواستدعوا
علىللحصولوالترهيبالضغطوساثلكلمعهممستعملين
فكانواالريفية«الثوريةالدعوةمكامنعلىتدلهماعترافات

.معلوماتبأيةيظفرونال



بحقيةأعضاءالفرنسية،اإلدارةنظرفيمتهمين،كانواوعن
د0ددشاستايانوللكومنداألدريسية،الثانويةا_رسةتالميذقاماه
يقلقكانماونجدوى.دونالمجالهذافيبهاقامأدوار

وأخوىا_ينةدوانبجلملصقةمناشيرعلىعثورهمالفرنسيين
كماأصحابها<يعرفواأنغيرمنكآكين،واللالدورفيتوزعكانت
غيربطرقالريفمنالواردةالسريةالمراسالتأخبارتصلهمكانت
ينشركانألنهالشاغل،شغلهمكانهذاوكللديمم.معروفة
عنالكشفمنيتمكنواأندونفامىسكانبينالثورةدعوة

منغيرهافياألمرنفسوكانميلها.إيقافومئأصحابها،
يخفيالكريمعبدابناألميريكنولموالقباثل،والقرى،المدن،
شبكاتهابواسطةدعوتهتخدمهاكانتالتيالتحريريةأهدافه
موكزايملككانأنهالمعلومومنا~ية<الوسائلوبشتىالسوية،

يتولمركزكذلكلهكانالبيضاءالداروفيبطنجة،للمخابرات
منعددفاعتقل6924فيأمرهافتضحوقدالثورية،الدعوةنشر

النشوووساثلأدواتمنفيهماعلىوا~لعنه<المسؤولين
واهتمامأوخوفأ،قلقاالفرنسيينليزيدإالهذايكنولموالدعاية،
واالستطالع.بالبحث

فيالفرنسية<الصحفكانتالفرنسيينمعالحربوأثناء
المجاهدينوانتصاراتووقائعها،بأخبارهاطافحةوفرنسا،المغرب
الثورةحقائقيتتبحالمغربيالشبابفكاناألعداء،علىفيها

يقيمونحربيونمراسلونلهاكانالتيالصحفتلكفيوتطوراتها
حربزمنللفرنسيينبالنسبةالكبوىالعسكريةالقاعدةفاس،في

الريف.



القادرعبدالمجاهدالوطنالريفيةبالدعوةتأثرواوكن
أهدلهأخوينونقةالكريمعبدابنباألميرالتعقالذيالتازي

الريفأهلوقذيرالدعوة«لشرالقبائلفييتجولفكانوالحس،
عنينهميفضحهاكاذالتيالقرنيةةاليطعتالوقوعمن
رمةالمعاالواعيةالخبةومنكيرق،أسرةمنبمفتهودرايةحرة

.األجبياليرمنالخالصساعةإلىوالمتطلعة

التازيالقادرعباأنفذكوتالفرنسيةالرسميةالمصادروأما
لدىالمضطهد<<المغربأدوفدبفاسعياناألآبناءبعضمعألف
ففوسفيالمخاوفأثارمابيدوهذاالخطاالكريمعبدبنمحمداألمير

المغربفيالفرنسيللجيشالحربأركانهيشةأنحقالفرنسيين
بالمخابراتالمكلف00الثانيالمكتب00بواسطةالموضوع،فيبعثت

5425رقمبرقيةباريسفيالمسؤولةالجهاتإلواالستعالمات،
يجرفأنمنوتخوفاتهامالحظاتهافيهاتبدي6525شتنبر20بتاريخ
الرواجفيإذاكالتعبيرهذاأخذكماالمغربية<<،أدالشبيبةالتيار

الجديدةالنهضةبالدفيالمماثلةالتعبيراتنسقعلىواالنتشار
المتحميالواعيالشبابيعيوكانماروكان<«،«دجونأيبالشرق
متمآلالكويمعباابناألميروكانوالتحرير.الوطنيةكطليعة
تثبتوثاثقوجدتأنهويظهربالعلماء<وخاصةفاس،بأوساط
يكونويكاداألقل<علىالريفقائدجهةمناالتصاالتهذه
علىخوفأمعهالتراسلعلىروايقدلمإليهمالمرسلأنمحققا

المبعوثينبواسطةالشفويةباألجوبةيكتفونفكانواأنفسهم،
تتضمنكانتالريفيةالمراسالتإنوقيلالريف.منالسريين



ماغيةاذانامجداماوهذااالستعمار،علىالورقإلىنداءات
يمكؤاوارجاله،يكونوااثوريقرككلعنباألهوالمعيينلعجز
ا.والياساألخضرفيهعترتىانتحارعردلكاذولوحاولوهوساثله<
كاذنقدوجدوى،أثوكلمنخاليةتكناالمراسالتتلكولكن
فيهاوتزرع0ونهضةويقظة،روحا،الفوسفيتبعثأذشأنهامن
بالمتقبل.والتفاؤلاألملبذور

األميرأذعلىدليلأقوىكانتهذاإلىوباإلفانة
فاسأهلمنأرادبمناالتصالكققأذاستطاعالكريمعبدابن
هذا~تلةعنعجزتالقرنيةاللطاتوأنوكهوال،شبانا

والدعاة،األنصارلجلبالمبذولةالماعيواهباطاالتصال،
كانتالتيالريفيةالورقلصالحالعاملةالسويةالخالياوتكوين
أذحقعامة،مغربيةجهادحركةبمفتهاالجميعمنمؤيدة
.األعدا>بجيثرالشماتةفيهبماارعالشرفييتغوذكانوااألطفال
.الخ<<كودرجنيكمماطأطهددأعكر:تولهمبهيتونموذكانواوعا
ودرسعونهمالذينناسبعلماءالكريمعبدابناألميرمالتأما

اللطاذعهدفيبالقرويين،طالباكاذلماسواتعدةعليهم
تاميوالعراتيبان،العزيزعبدبينهممنكاذفقدالعزيز،عبد

.العاصمة

قوله:معهمامراسلتهفيوودعاأنهالفرنسيةالمصادروتذكر
إنتنسوا،والإليه،ندعرالذيالجهادلمناصرةعليكم~أدإننا
لطردالضروريةالقواتنملكوأننامثلكم،لسناأنناسجناء،كنتم
بنالرهانعبدالقاضيإلوسالةفيووردالبالد<<.منالكفار



الفرنسييننطردلممادمناالراحةإلنخاللن0دقوله:القرشي،
بة«بالمغارأرادوامافعلوافيهبقوافإذاءالمغربمنواإلسبانيين
0والدكانءأرضوالءوالبستانغابة<فالشيد:كلوسلبوهم
هؤالءولكن0دقوله:وردالجياللىابنألنحدرسالةوفي00والدار
والرؤساءاألغنياءبةالمغارجيععلىيومذاتسيستولونالكغار
البحارفيأخرىقارةإلوسينقلونهموغيره،يوسفكموالي
احتلتلماالهندوحاكمملكمعانكلترامافعلتهوهذاءالبعيدة
.00عسكريآالبالد

المراسالتلتلكالفرنسيةالترجةعنعربناهافقراتفهذه
السلطاتأيديفيمابوسيلةسقطتأنهاالشكالتي

تعريبهاعلىحرصناوقدأمآل،لماعرقتهذاولوالاالستعمارية،
األفكاربعضمنعليهاشتملتمالبيانالفرنسيةالترجةعن

السجالتفيتوجدفربماالعربيةاألعولأماالغير.والتوجيهات
األميرأنالفقراتتلكمنويتضحالفرنسية(`).السرية

أنإلفهامهمدينيةلهجةالعلماءنحاطبةفياستعملالكريمعبدابن
بلوزورأ<كذباالمستعمروناتهمهاكماوعصياناتمردأليستحركته
النصارىالخراجالثهسبيلفيجهادأيمقدسةدءحرب0«هي

هيالتيأرضهمفيالمسلمينمنانتقامأالصليبباسمالعتدين
وكذلكلإلسبانيين،بالنسبةصحيحاهذاوكاناإلسالم<<،دار0د

حركةفيالكنيسةرجالمعكمستعمرينتحالفواالذينللفرنسيين



فيماهذافلتجلىوقاوالشريعة.القرآنكلغةوالعربيةاإلسالمضد

التشرهبهاصدرالتيالبربريةالسياسةباسمفرضهوحاولوالفقوه
المستعمرينفطردبعامين،«دالحمايةددفرضعقبأي(9(4منذ

وكانوالعربية،اإلسالمأرضالمغرب،منوكفارأغزاةبصغتهم
مماوهذاوالفونسة،والتنصير<التبشير،خطرمنللخالصوسيلة
آجآل.أوعاجالالريفثورةإليههدفت

فمدالجهادأنصارأكبومنأنفسهمفيكانواالعلماءأنومع
التجاهرعنعاجزينكانوافإنهمالمغربفيوالنصرانيةاالستعمار

عمآلواتقوهاتهيبوهاأخطارمنهذافيلماالريفيةالثورةبنصو
األميريقتصرولم9التهلكةإلىبأيديكمتلقواوآلط.:باآلية
ووبمافاس،فيواألمحيانالعلماءبعضمراسلةعلىالكريمعبدابن
القبائل،فيالقوادمنبعددباالتصالكذلكاهتمبلغيوهاءفي
وبقوادوغيرها،األطلسجبالفيالمسلحةالمقاومةبقادةاتصلفقد
فرنسيةمصادروتذكرالجنوب«فيالقادةبكباروحقزايدن،قبائل
األميرمبعوثيسرآفاستقبلواعامةثروةيتوقعونأصبحواهؤالءأن
فيبةالمغارالعمالأنمراكشناحيةفيولوحظ.الكريمعبد.بن

مثلألصحابها،عدائيةبأقواليتجاهوونكانوااالستعمارفيعات
المصادروفي.العام<<هذاقمحكمسنأكلالذينأدنحن:مولهم

شخصبواسطةكانالجنوببقواداالتصالأنأيضأالفرنسية
االتصاالتفكانتوالجنوب<الريفبينواجآلاوباستمومتردد
.مواحلعلى

0)««



منيطلبونالقوادكانلهم،الموجهالثورةنداءعلىوجوابأ
حربعلىللتدريبالريفيينبعضعبدالكريمابناألمير

يعتبرونالفرنسيونوكاناألسلحة،واستعمالالعصابات،
منقطعةالمغربأرضكأنوغزاة<<«أمعتدينالريفيينالمجاهدين

زكووكاالخارج.فيوالسخريةاالستغرابأثاوهذاإنحقفرنسا
هازئةيومذاتكتبتاألنامي<<أدالصدىهيأسيويةصحيفةأن

أنالفرنسية)الحكومة(وثيسبانلوفيدد0دمسيواعتبر><~وساخرة:
وعليهالمغرب!فيغزاةإذآبةفالمغارالغزاة،علىقطحفاسطريق
السائر:المثلوفيفرنسا؟<<.والفرنسيوناألنام،ناميوناأليغزومق

يداويها.منأمحيتالحماقةإنالشاعر:قولوفيفنون،الجنون
بترهاتهموهقىمجانينحقآالفرنسيونالمستعمرونكانوقد

فكانوا«دبانلوفيد«دأمثالوقادتهمساستهمعنهميشذلموسخافاتهم
أسعاثها،بغيراألشياءويسمونعواهنه،علىالكالميرمون

مكان.كلفيوالسخريةللهزءمتعرضين

ناحيةقبائلبهاباالتصالالريفقادةاهتمالقالقبائلومن
يسميهكانفيماكذلكوتتحكمءالمراسوشديدةشجاعةألنهاءتارة

منهايموالتيالجبالبينالفرجةأيتارة»»مجازأوددبمنفذالفرنسيون
الفرنسيينحرصوكانوالجزاثر.ةوجلإلالمتجهالرئيسيالطريق
قادةكانبينماءيكونماأشدسيطرتهمتحتالممرهذابقاءعلى

النقطةهذهعلىباالستيالءاالهتمامشديديكذلكالريف
ولتحقيقاألعداء،علىالجزائرطريقلقطعالكبرىالستراتيجية
الداثرةالمسلحةالمقاومةوبينالريفثورةبينوالتعاوناالتصال



يتسعوبهأاوالكبير،الصغيراألطلسجبالسلسلةفيبضراوةإذاك
ينالمجاملجيوشوتتأيدقواتهم،وتتوزعالفرنسيين،علىالخرق
علىالريفيينالمجاهدينوطأةتاشتلولماالمشترك.ا~وضد

فيبالسقوطالمهددةنفسهاتارةعنحوبيأالمدافعةالفرنسيةالجيوش
المدينةعلىالضغطلرفعالسامةالغازاتاستعملتيمم<أيل
جنديهذالوأكد.تارة<<ددببقعةالفرنسيينعنديعرفكانوما
سنةبتارةالحوبيالسجنفيمعتقآللماكفتتسولقبيلةمنسابق
0هذعلىموتقدوكانالبربري،الظهيرضدالحركةبسبب(930

سنوات.الخمسنحواألحداث

تسول،هيالريفقادةخاصةبهااهتمالتيالقبائلوكانت
الغيورالوعليكانوقدبتارة،المحيطةوغياثةوالبوانص،

الذيالرجلالعزيز)بسيدي(المشهورالوزانيعاللبنالعزيزعبد
جدآكثيرونمويدرنفيهالهكانالتيالقبائلهذهكبيرفيبنفوذيتمع
والوطنية،الشهامة،بهيمتازكانوكا.وتصوف،دين،وجلبصغته
داعيةأكبرمنهجعلهذاوكلوالوطن،اثهسبيلفيالجهادوووح
الوجهاءعلىودالةتأثيرلهوكانخاصة<تارةقبائلفيالريفلثورة

الذينص،البواقبيلةقائداخالدي،بينهمومنفيها،والوؤساء
المتقدمةاالتجاهاتعلىومطلعأالمعرفة،منجانبعلىأدكان
«دصحيفةشميا:للقبطانتقويرفيوردكمااإلسالمية<<،للنخبة

بهاافطلعالتيالحركةعنحدثيالعزيزسيديأنوأذكر)(5(»4
الوقتفيالريفيةالثورةإلىلالنضمامإلعدادهاالقبائلتلكفي

علىيلتحقمنأوليكونأنعلىمعهمتفقآاخالديوكانالمالئم،



إذاكينشرالعزيزسيديءومانقالمجاهدين،بقواتتبيلتهرأس

نيها،الوطنيالوعيويثالمذكورة،القبائلبينالتعليمإلىالدعوة
لفتاةاشتراهاإنهتالوعمريةدينيةكتبعدةومعهزارنومرة

وعاالمال.نادرعمآلوققذعدكاالقبائل<هذهإحدىفيمتعلمة

ونفوذ«لوجاهته<عليهاتترحتالفرنسيةالسلطاتأذبهحدثني
الكريم،عبدابناألميرلدىسياسيةمهمةفييذهبأذوسمعته،
بالسياسة،لهالعالتةوتصوفديانةرجلبكونهمعتذرآنرفض
هذاأغضبوقدوشاكلها.شؤونهافييتدخلأنيتطعوال
تمنعأفعدوهبالعذريقتنعوالمالذينالقرنيينالمسؤوليننضالر

منهواتفوزوهمالرتتومنذذلكوالصوفية.الدينباسموتملصأ
يعملكاذالتيالوطنيةالحركةإباذمنعر«،أذإلىمضادأموتفأ
بيتهإلىالترددومنتول،بقبيلةاالستقرارمنفيها،جهارا
اإلتامةمنلهومنعامنه،انتقامأهذاوكلنيها،الريسيةوزاويته

الوطني.ونشاطهبشخصيته،متأثرةتبائلفي

وطنيينكانواالريفقادةأنمقتضبأ،ذكر،كاويتضح
بادئينسبيلهمافيالجهادفتولواوأمتهم،بالدهمعلىمخيورينمغاربة
والتحريرالجهادواصلوااالحتاللمنحرورهإذاحقالبالدبشمال
واستعدادأاألجنبية.السيطرةتحتالمغربمنماتبقىسبيلفي
لكسبوالنفوذالحيثيةبذويوالمدنالقبائلفييتصلونكانوالهذا

إلالتستسلمحقغيرهم~واستنهاضومساعدتهم،تأييدهم
تعملواالنتصارالجهادأنباءوكانتووهبة.فعفأاالنهزاميةروح
وتعدهاوبثرى<أمآلوتملؤهاجيعأ،النفوسفىعملهاكذلك



الوطنيةالثورةقيادةمنالمنبعثةبالنداءاتوالتأثراإليحاءات<لتلقى
فيفشلتاودعايتهماألعداء،سياسةإنحقالريففيالتحويوية
فيالمتغلغلةوالتحريريةالجها«يةلالعوقاجاوفالتياردونالحيلولة
أخباركانتكماالسواء،علىوالحضريةالبدويةاألوساطساثر
هيحإلتتسربالشرقفيوالكفاحوالوطنيةواإلصالح<النهضة
لضربالمقاصةوالحواجزالموانععنبالوغمالمغربفيالجهات
بهويتأثرواالخارج،فيماعلىيطلعواالحقبةالمغارعلىالحصار
وسياسيامعنويا

خططضدوالمغربالمشرقفياألحداثتعاونتوهكذا
المغووضةسيطرتهعنواألخطاراآلفاتإلبعاداالستعماروتدابير
نحوومسيرتهاتحركهاالناهضةالشعوبوا~ضطهادءوواصلتبالقوة
باطقوالتضحية،بالكفاحظفرت،أنإلواالستقاللالحرية
طالب.وواءحقضاعوماالمنشود<



الالنوذالفصل

أثناءاستقبلالكريمعبدبنمحمداألميرأنالمعلوممن
وتحادثوأميركا،أوروبامنالصحفيينمنعددأالريفيةالثورة
بكلمعرفآأسثلتهمعنوأجابءالتحريريةحركتهشؤونفيمعهم
واألحداث<والمواقف،الحقائق،منالخارجفيالعامالوأييممما

وبفضلإصالح.داعيةكانمابقدرحوبقائدأحاديثهفيوكان
للتمويهوحدهاراثجةاألعداءدعايةتبقلماألحاديثهأه

التيالريفلثورةوسياسيمعنويكبهذافيوكانوالتضليل،
صوتوايصالالحصار،وفكالحجب،خرقمنقادتهاتمكن
الثورةقادةخاضوهكذاالدنيا.آفاقجيعإلالحريةونداءالحق،
منكثيروتناقلتءالسيفحربلتعزيزالكالمحرببنجاح

الدعوةقوىعاالكويمعبدابناألميروتصريحاتأحاديثالصحف
حقيقتها،تحريفالمغرضةاألعداءدعايةحاولتالتيالثورةلصالح
حقواألساليبالوسائلبكلاألبطالوجنودهاقادتهامنوالنيل
الخارج.فيسمعتهاوتسؤالباطل،شأنهافييسود

للبحثورسيمةسياسيةشخصياتاألميرعلىتوافدتكما
الشخصياتهذهبينومنالوطنية،الثورةشؤونفيمعهوالتحقيق



أوفدهالذيددكابرييليددالشرقي)(المغربوريرتبتالمدنالمراقبا
فيوردتوقد•الكريمعبلابناألميرمعللتباحث6925فيليوعلي
<الريفيالقائلمعمحادثتهخالصةالكويم<<عبل0دبعنوانكتابه

:الفرنسيةعنمعوبةالتاليةالفقراتمنهاونقتطف

ولكن(.»ا<و(5~5بمعاهداتيتشهاأنهأعرف>~نعم،
ذلكوفيمتالشية،تعترأنيتحتمالمعاهداتهذهفإنخط<هذا

نإناليومأمااالستقالل،إلىالمغربفيشعبأييطمحالوقت)
أنيريدوننهماالستقالل<فيالملحةالرغبةهذهيعلوذالريفيين
باستقالله؟يطالبشعبرؤيةالغرابةمنفهلأحرارا،بيشرا
ربطفيحرآويظرالحرية؟إلىيطمحشعبرؤيةالظممنوهل
االستعماريالحزبولكنالمعاهدات؟واحترامالدول،مععالثق
مميره،تقريرفيشعبكلحقاعتبارغيرمنيتعدناأذيريد
عليتقينالحفارةأوبريزلفيهيديالذيالوقتنفىوفي
ومناستعادها،بدلالشعوبقرييإلىتتجهأناطفارةهذه
مالبلدبالنهبةوالغزوالفتحفيمطامعهعلالشروعيةإخفاءأجل
~جشعبكونهفيعتهالبلدهذاعلاالستعماريالحزبيتقول

منالعالمةالتجارةوعرموزالمارى،ويذبعرن0يتقاتلوذ
معيحغيروهذاهذا<غيرإلوالفالمية<المعدنيةالثروات
ويمكناألمن،فيهيودمظ<بلدهوالذياليوملريفبالنهبة
ولكي~،فيهويتقلرذبعرية،نيهلوايتجوأنويينلألور
علالرفيصراألخرىالبالدفيهيكماالحفارةدرجةيلغ
فيتادلإليه<جاتفيماهوأجلمناألجبيإلىالدعوةتوجيه



كماويعيشعنها،لهالغىالقاألوروبيةبالمنتوجاتمنتوجاته
فيهاتتكلحونمرةوكلللبشرية.المؤلفة.األخرىالشعوبتعيش
إمكانيةفيثقتيوتضعفتنقص19(2و(904معاهداتعن

اتفاقأسسوضعيلزمنهاشيسلمتحقيقأردتمفإذااالتفاق،
ووضعالريف،باستقاللاالعترافهوالوحيدواألساسنهاشي،
أطمحفالطمع،أيشخصيأأملكولستالمنطقتين،بين~ود
~فإنيعرقلةكنتوإذاالمطلق،الحكمإلوالالسلطنة،إل

المسؤولونعرفوهكذالسواي<«.المكانوتركلالختفاء،
األميروا~اداتفواياوباريسالمغربفيالفرنسيون

الريف<فياإلصالحوثورةالتحويرحربكقائدالكريمعبدابن
أنسبقكماجديداتأكيداالفونسيالمبعوثإلبهأفضىمافكان
وتكراوا.مرارأالقرنيونعليهاطلح

يتهمهكانكمايكن(أنهعلىآخردليآلحديثهجاءو~
كالبلالغير<وحوبوعنفوعناد،تعصبوجلالمستعمرون

اال~ادكلمستعلوجهاد~ثورة_كقائدأنهعلىأاثمايبرهن
ءوديبلوماسيةسياسةكرجليظهركانوبهذاوالتفاهم،للحوار<
ءالمشروعةالمطامحتحقيقنطارفيوالطمأنينةللسلموكداعية
قيادةفيقالمنمحمتفقينلسناولهذاالوطنية»بالحقوووالتممح
وثسجامحتها،بصالحياتهافريدةوجالددصغوةباعتبارهاءالريف
قادرفكرفيهايوجدإأنهاءأمجهالعالمعلىبهااإلعجابوفارضة
منواالستفادةالعالمية،للسياسةالعويصةاللعبةتمييزإجادةعلى

منتمكنلربماالفكرهذاو~فلواألوروبية،الدولبينالمنازعات



1هذنصاحبواثيظوذدد.كذلكبهااقتدتوربمالندرة«.تناع
سياسيةوساعجهودمنالرفقادةمابذلهكلعهل.لقول
من1بهذعليهمابرمواويغفلألعدا><معاللمإلىللترمل
باألساسالتضعيةدوزللتفاهماالستعدادو~اإلرادة،حن

وحاولو«.ليه1ما~وينىالوطية<الرفتضيةفيوالجوهر
االعترافوهواسز،بكلإعابيةنتيجةدوزقواهمبكل

انكلتراالتيوهياألتل<علىكبرىاوروبيةدولةمنباستقاللهم
البحرغربفيقتلهاكانتالتيللمكانةغيرهامن~1هتهم
تبدياكانتالتيرمةوللمعارتى،طجبلبفضلالمتوسطاألبيض
يمكنكاذالتيالدولةفهيالمغرب،شمالفيالقرنيةللمطامع
عونهاوتشدالمتركة،المملحةباسممعهاتتفقذ1الرفلحكومة
منه.اإلمباذانحاببعدالرفاستقالللممازوسدها

حدإلىالريفمنموقفهافيتذهبلمانكلتراولكن
إذحيثألوانهسابقأكاذاألمرولعلمستقل<ككياذبهاالعتراف
الهزائمعنبالرغمنهائيةمفةإذاكيتخذلماإلسباناالنسحاب
الجيوشعليهاأكرهتالتيالتراتيجيةباتواالنحاالكبرى<
نكروجودعدمسالةقيل__كماالمذلةتكنفلم0المحاربة
باالستقالل،دولةأيةمناالعترافانتزاععلىبدهاشهقادرسيامي
ظروفمذلةوكذلكبانكلترا،خامةممالحمسألةكانتولكنها
كاذالواقعوفياالعتراف،هذاعللإلتداممواتيةغيردولية
العالمعنتامةشبهعزلةفيكاربحقوقهسبيلفيالمجاهدالريف
وجرآوبحرأ<برأ،عامرةفيقةرقعةوفياإلسالم<دنيافيهبما



دولةمعشتركةبحدودالطهرعميمآليكنفلماألعدا>،من
يكنولموالجزاثر،للغيتامبالنهبةاألمركاذكماومؤيدةممالحفة
وغيرهاواألدويةوالمؤذ،واألسلحة،باألموال،معانأملهماكذلك
تتولعظمةدعايةالخارجفيايضألهتكنولممكان،ي1من

كاذوتد.االخةللعربعنهانمزالالتيالفية.لحرب
الحربغوضجشبمابةهيتلر<حكومةفيالدعايةوزيرددكوبلزدد
بأتلالرفحربدامتكلهذلكومعاألعدادأفي.لغية
عنيقلال_ماالنرونامعبوفيالوسائل،~1والقوات،
والكوارثثم1لهز1منالمتفوتوذد1ألعد1فيهاتكبدسواتسبع
الحربيالتحافلوالالنهايالموعلواوثكتمعروف<هوما

مروسآحربأجعلهاما.لالحربطورالذياإلسبان.لفوسي
تبقيالالتيالمطلقةددددبالحرب.الصطالحفييمىماي1وعوانا،
تذر.وال

معركةإالمخسرنلمالنهايةفيالحربهذهالرفخسروإذا
كماالنفسية،قوتهمويفنالرجال،عضدفيهذايفتأندددوذ
ثالثمضيبعدأي(5د9سنةالكريمعبدبنعمداألميرتال

وتصميمالحرية،إلىالطموحنإنالريفية_الورقعلسنةوثالثين
.لنا<<المضطهدينقوةمنأبعداذسيمتدشعبي





والنالنوذالواحدالفصل

الملعمووأدبالر~0ثود

وبطوالتها<بوقاشعها<~أنهاالريفيةالثورةأثرمنكان
مواهبوغذتوالمثقفين،المفكرين~حركة_وانتصاراتها
للقرائح،العنانفأطلقواوالمشرق،المغربفيوالشعراءالكتاب
برجالهاوتنويمابالثورة<واشادةإعجابأوالنثرالنظمفيوتباروا

حققوها،التيمجاداألوذكرياتللمفاخروتخليداالمجاهدين،
اليفن.قومياتراثابعدهممنوتركوها

بجيدالشعراءقرائحتفتقتالوطنيةالثورةدامتوطالما
هذامنفتكونالشعرهروائعاستنباطفيملكاتهموتفننتءالنظم
بوقائعها،مشيدأالتحريريةالثوريةالحركةبمالحمتغنىوطيأدب

روحهاونافخادعوتها،وناشراألبطالها،وعجدابقادتها،ومفتخرا
حاربتكماباألقالم<الثورةعاركتوهكذالها.المعاصرالجيلفي

منهيعرفاوالرائعالغزيراألدبهذاأنالمؤسفوهنبالسيوف.
لهقدروماوقتشذ،المغربفيالنشروساثللفقدانالقليلإال

كانتالتيخاصةالتونسيةالصحفبعضفينشروالرواجالظهور
وربماالشعب<<.د«لسانو«دالصوابدد،وكالزهرةدد،00~ناراثجة
ماجادتالشرقوبالدوالجزاثر<تونس،فىأخرىصحفتناقلت



الجرائدصفحاتعلىبالنشروحظيءبةالمغارالشعراءقرائحبه
األوساطفيشاعبلمجهوآلءكلهيبقلمينشرمالموإنالعربية.~
وكانوالحفظ.النسخبوسيلةخاصةالشبيبةوبينعامة،المنوبية
بينهمقصاثللترويجوسعهممافيكليعملونالشعراءكثيرهن
االستعمارسلطاتمنالتعرفحقأسماءهمويكتمونءالناس
كانتبللدعوتها<ونصراءللثورةتأييدأهذاتعتبركانتالتي
ءلجيوشهموباإلهانةءللمستعمرينالصريحبالعداءتنطقشعاراأل

المجاهدينببطوالت_طفحكانتكمابقادتهم<وبالشماتة
الهزائم»بشرانتهتالتيالمعاركأشهرفيالساحقةوانتصاراتهم

كانوقدالغاشم،للعدوالكوارثأفظنفكانتالخسائر<وأعظم
فيبهايتغنونأناشيدويتخذونهاالملحميةبالقصائديتوغونالناس
روحإليهايستمعونالذينساثروفيفيهمفتقوىءمكانكل

الثورة>>أ«بأنالقولفيوالمغاالةءوالكفاحوالوطنيةالفضة
القرنفيالمغربيالحماسة<»أدديوانألفالريففيالتحريرية<»
العربياألدببهافيغتيءوواثعهتجمعألنأحوجهوماالعشرين،

لل.الخاالقوميتراثنامنوتحفظخاصة،المغربفي

ددبنشيدماعرفالريفثورةفيالشعرروائحومن
طوقان،ابراهيمالفلسطييللشاعروينسبالكريم<«،عبلابن

شاثعآوكانالثورة،زمنالريففيوسميأنشيدااتخذأنهويظهر
المجالسفيبهيترنمظلالذيالوعليالشباببينجدآ

بعضوذكرتعامأ،مغربيأنشيدافعآلأصبححقواالجتماعات
المعروفهوكانللريفالرسميالنشياأنالفرنسيةالمصادر



وهو<،0باالستقاللينادياألحرارصوتطلعجبالناأدمنبمطلعه:
اتخذوالذيراس<األوجبالفيالجزائريةالثورةاقتبسهالنشيد
األولللنشيدالكاملالنصفيمايليونثبتالمستقلة،للجزائررسميأ
يتخذلم:واتخأكونهوعنالحقيقي،ماحبهعنالنظربصرف
الريف:لثورةوسميأنشيدا

السيوفثوالتحام

تطوفثوالمنايا

سالمأزكىفيه

الهماماألمير

االسوأفيهنحن

المغربيبالفتى
للجهدأدعاإذ

الحداأللشيوف



طالما

أمها

الزعافثفليذوقوا

الهتافولنقل
كالعرينريفنا

الرثاث واذلوا

الحساثيومحاة

واألتل

التطر

االنجليزيةترجتهامحبالعربيةأشعارفيههعتكتابعن
،ء«أ~أ»ط~د_)9ءأد6(ا«)دءأ»ءه)8.ه1(_يعرفماضمنويعتبو
.57صفحة

.واالنجليزيةبالعربية:عنوانانالكتابولهذا

بالعربية:العنوان_ا
لندن،أربري،جونأرثورونقل:بحعشعار)<األ(أزهار

األجنبية.للكتبرمىتيلومطبعة

:باألنجليزيةالعواذ_(



الريفيالجيشأنالفرنسيةالمصادرذكرتآخرنشيدويوجد
مدينةتحريربمناسبة0وأنشدوطنيانشيدا0اتخذمنظماأمبحلما

أثناءوغيرهافاسفيبهيتغنالوعليالشبابصارثمشفشاون،
نصه:وهذاالوطنية،االجتماعات

سلأمامال

ظافويناللبالدونوجع
يميالتاريخ
ثويناالثاخيرنحنبأننا

ودماءبحورمنصرنا

االعادىومركنا

وبناءقصورمنتركواكم

خاسريناخاييثينوانقلبوا

تسموالحمراءالرايةواليوم

الفاثزمناوتوترث

العالمينربللهوا~
الخاشنيناعلىاللهولعنة

الشباببينإذاكالرواجالكثيرةالوطنيةاألنأثيدأشهرومن
الشاعرواأل«يبالغيور،الوعليقريجةبهجا«تنشيدالمغربي



زمناألولالسريةالجمعيةوعضوالرباطأمحيانمنبنانيبكرأبو
:فيهوردوعاو~هاءالريفثورة

الؤقاأ؟هذاقاالمغرب،بنييا

الجماأ؟كأمثالصرتملكمقا

للجهدأوقومواالنؤوفدعوا

المسلميتننصراللهواسألوا

الوطناإنالمغرببنيما

الوناتركسمعتأتقتضي
القناحمومعالممصام

الريفيينايتصاراللهواسألوا

الوطننظمهاالتيالقصيدةالورقفيماتيلأشهرومن
الوطنيةالجمعيةعضوموي<النااليميبنعمدالحاجالغيور
النبوي،المولدبمناسبةوقيلةالعهد<ذلكفياألولىالسرية
ومطلعها

وافىقل~النبيشهر

االلعالفاويحملامالميفثمي

:الكريمعبدابنباألميرإشادةتولهفيهاوردوعا



استراتارجاألفامتزنتأ

أطراقا

ساقطأترأىقد
ممامحمآل

آلفر~ويفيرازيوحليفه

يتالفىبهشيآعلىيلوي

وتارة،المروجبابعنهممل

واألجرافاوالبيبان<ءوسآلس

وجاية،والتسول<انصالبروسل

واألكناف،والكيفان،والشبت



أبطالهمووتمتالمواقعملك

أشجافاوويمهمعنبناوجلت

أبطالهمخطمتالمواقعملك

أمنافاويلهامنوأرتهمو

للمؤرخالملحميةالقصيدةالثورةاإبانفيشعاراألأشهرومن
القرويين<علماءمنالسليمانياألعرجبنمحمدالفقيهالشاعر
فيبإمضاثهنشرتوقدالعهد،ذلكفيفاسوشعراءأدباءوأ~
ومطلعهاالجديد<<،ددالعصرالتونسيةالجريدة

القصورفيتمرحالفتياتدع

النكوعواديمسعفأويمم

«دديوانإلالنهايةفيتحولالمغربيالحماسة<<«دديوانولكن
عامةوبالمغربخاصة،بالريفالكبرىالفاجعةحلتلماالمأساة<<
فونسا~واالستعمارالعدواندولتيبينالحربيالتحالفنتيجة

الفتاكة،وأسلحتهماالجرارة،بجيوشهماتااعتاللتينوإسبانيا_
منسنةبعدفتمكنتا،_وبحرأوجوا،برأ،_المخربةوأساطيلهما

علىالتغلبمنالبطولية،المجاهدينمقاومةومنالطاحنة،حربهما
وأشدالكوارث،أعظمهذافيوكانقا«تهادوأسرالثورة،قوات

العروبةعالميفيكذلكبلفحسب،ألمغربفيالالنكبات،
المعمور.جهاتشقوفيواإلسالم،



النفوس،يحزنبماالشعراءألنةالحربيةالمصيبةأطلقتوقد
المأساةعنتعبيراهذافكانالقلوب،ويدمياألرواح،ويكدو
األميربقيادةالجهادحركةهزيمةمعحلتالتيالمغربيةالوطنية
تأثرواالذينالشعراءومناألبطال<ووفقاشهالكريمعبدابن

األكبادلهتنفطرالذيالحزينبالشعرلسانهمفأطلقتءبالمأساة
السوسيالمختارمحمدالوطنية،الحركةوجالوأحدالغيور،الو~
قصيدته:مطلعفيقالحيث

األثروحققالقتاأ،قتي

معووخألماالذىوعرا

:تولهبهختمتوكا

والورىتعلمتتحرالكريمتشد

مالألوطانأذيتفقهاذتث

الدهربكلأخىوانترجو

الورقعهد_فيالمغربيالوعلياألدبأذالقول،وخالمة
زمنالحماميمهسوا«تعبير،وأبلغأحسرعبرالريفية_

الحركةلدعوةكاذعمااالنكسار،وقتالمأسوياالنتصاو،أو
كلهبهذافكاذاآلثار،أعمقمنالعبفيالريفيةالتحريرية



القواتةالمغربيةالنفوسفيالوعيونشراشعور،بثفيتوياممامآل
الرسالةأخذإلىالمتطلعةالناهضةالشبيبةفيوباألخصالحرية،إل

حقأجلهامنالنضاللمواصلةالمجاهدينأيديمنالتحريرية
المبينبالنصرالظفر



والئالئوذالثانالفعل

وتنها-ات>م>»
•االعيد>.عحداق_.في
وكانتالعظيم،وبطلهاالريفثورةفيالعالمصحفكتبت
افتتاحيةففيوأنصفها،أبرزهامناالنكليزيةالصحفكبريات
ورد:يس<<اكبرددالدايلي

رجالمشاميرمنالكثيرينبينمنيعدالكريمعبدأدإن
الحذرشديدفهوالروايات،فيإالسيرهمالتعرفالذينالعالم

مواسلوقال.<<،.تنفيذها.عناإالبخطتهبيوبحالواالنتبا.،
ميل<<:ددالدايلي

الوجه،وسيمعمره<منالخامىالعقدفيالكويمأدعبد
جنهه،بنيكأغلبيةمليحكالنهر<اتنظلهات،الطبرا~
ذكيا<رجآلنوجدتهطويآلحادثتهوتدالمحيا،وديعالطهةمهيب
.غامضأ<<حذرأ،هادثآ،

يوسط<<~ددالمورتيرمراسلوقال

أحدفهوعظيمة،شخصيةذوأنهيعلمءيعرفهمنإن00
ليكونوااألممبيننحتلفةأزمنةفيزعماءلدونيوالذينأولشك



فحسبه<رعيتاهووليسالعالم،تاريخفيأثرهمويتوكوامصيوها،
.أيضا<<مصلحهوبل

:د«التايمسددمراسلوقال

.مقتدو<<قائدالكويمعبدابناألميرإن0د

:البريطانيالشيوخمجلسعضوددكنورتيددءميستروقال

كيفيعرفوزعيموجالد،حزبرجلالكريمعبدابنأدإن
.إليه<«تنقادالجماهيريجعل



البارزةواألحداثالعريضة،الخطوطباختصارههي،تلك
محمد<الجهادأمراءأبطالهابقيادةالتحريريةالوطنيةالريفلثورة
ألفواالذينالسالمعبدوعمهماالكريم،عبدبنتحمدوشقيقه
باسمالمشروعةالحربلتلكقيل__كماالثالوثأوالنواة

المغرب.فيواالستقاللوالوحدة،الشرف،

رجاللبعضمخطوطةكتاباتعلىعملنافياعتمدناوقد
فيالمهمةاألجنبيةالمصادربعضوكذلكءالمجاهدينالريف

ومعلومات.وثاثقمنالخاصةسجالتناعليهتشتملوماالموضبرع<
فهوالكامل،بالمعنالريفحربتاريختقديمقصدناوليس
واعطاءلمحة،رسمهوواغاوالتدوين،البحثإليحتاجيزالما

وذلكالمغرب،شمالفيالمسلحةالتحريريةالحركةتلكعننظرة
منسنواتسبعفترةشغلتالريفحربأن~:لسببين،
فيهفلهاالكتاب،هذاموضوعهيالتيالمنغربيةالتاريخيةالمرحلة
المسلحةالمقاومةتاريخفيملحمةأعظمكانتوأنهاالبارز،محلها



دولتيضدواستقاللهوسيادتهووحدته،الوطنعندفاعا.لمغربية
بهذهكانتالر،نميةفالحركةوإسبانيا.فرنساواالستعمار،العدوان
انطالقةكانتكمااألجانب،الغزاةضدقوميثوريفعلر«الصنة
معاصرةوطنيةانطالقاتمعالمغربفيوقتشذتجاوبتكبرىوطنية
وسلطانالجديدة<تركيافيكمالمصطفىالغازيبقيادةالمشرقفي

الفرنسياالحتاللعلىثورتهازمنبسوريااالرونجبلفياألطرش
الثوريةالريفحركةكانتذلكمنأكؤبل(االنتداب)،باسم
فيالوعلياحماسوألهمالقومي<الشعورأيقظجهاديأ.انفجارا
وصحاريماوسهوها،جبالها<معظمفيماكانوقوىالمغربية<األمة
الشبابحفزهذاوكلالمحتل.العدوضدمسلحةمقاومةمن

للنضالويتأهبالسياسي،للوثوبيتهيأأنإلأكؤالمغربي
فيأبلواطالماالذينالمجاهدينيدمنالرايةتسلموقدالتحريري،

شهداءاألداءأحسنالواجبفأدواحسنا،بالءالقتالميدان
رمعهيمقدسةساميةرسالةالوعليللشبابوخلفواوأحياء<
واألبطال.األحرار،أرضالمغرب<فيالوطنيةالفضةمشعل

النفوس،فيالروحنفختقدالتحريريةالريفثورةإن
للجيل.االتجاهاتورسمتالسبل،ومهدتالضمائر،وأحيت
نهضتهفيفعالأثرمنبماأحدثتهلهامدينفالشعبالناهض<
فترةفيوذلكالتحريرية<ووثبتهالسياسية<وحركتهالوطنية،
ثممنين،بضعسوىتطواللماللتينالتكوينومرحلةالمخاض،

وأقمجاد،األمنعالذيالشعبإرادةمنالمنبعثاالنطالقكان
إلتاريخ.عبربالمفاخر


