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 املركز قدمةم

أصل هذا البحث ما نشره املؤرخ ستيفن بلغان عن ثورة الريف )شمال املغرب( على موقعه املختص 

 Steven's Balagan, Spanish and Portuguese Military) لعسةةةةةةةبرن ا سةةةةةةةبان في دراسةةةةةةةي التاري  ا

History) . (: السةةةةةيا  1926 – 1921الريف الثالثي )ثورة " الذن نشةةةةةره مر   االجامع وإتماما للبحث

في  ا، ألنهه الترجمي."، أرد ا أن  قدم ملتابعينا هذالتاريخي واألبعاد السياسيي والعسبريي واالجتماعيي

ب ريقةةةي هةةةذا البتةةةاب يتميز و  محمةةةد بن عبةةةد البريا الخ ةةةا  .بيةةةي لثورة جنمثةةةل النظرة األ معظمهةةةا ت

 السلا ال مني منها إلى البحث التفصيلي. صياغته التي هي في الحقيقي أقرب إلى 

باختصةةةةةار، قمنا بهثراعه ببعر الخراعض املو ةةةةةحي  يوألن البحث يقتصةةةةةر على أل ر األاداا التاري ي

وقبل لسيا  األاداا الحربيي،  ما قمنا أيضا بهضافي بعر األاداا املهمي التي سهى عنها املؤلف. 

الحصةةةةةةةةةةةةول أجل بعر التعرفات املهمي من   ذ رأن  الذهاب إلى جوهر البحث  ريد في هذه املقدمي

 تسلسل أاداا ارب الريف الثالثي:اول على فها أعمق 

 الطبيعة الجغرافية للريف املغربي. .1

يحتل شةةةةةةةةةةةةمال املغرب موقعا اسةةةةةةةةةةةةتراتي يا من خرل إترلته على طل من البحر املتوسةةةةةةةةةةةةض واملحيض  

العالا ا سةةةةةةةةةرم  والوتن العر  ، ويحده من الشةةةةةةةةةر  األتلسةةةةةةةةةعي، إأل يقع في أق ةةةةةةةةةعى الج   الغر   من 

الج اعر، ومن الشةةةةةةةةةةمال البحر املتوسةةةةةةةةةةض ومضةةةةةةةةةةيق جبل تار ، ومن الغرب املحيض األتلسةةةةةةةةةةعي، ومن 

الجنوب الصةةةحرا  الب رس وسةةةلسةةةلي أتل. الجبليي. وفي السةةةاال امل ل على البحر املتوسةةةض، هنا  

سةةةةةةيمي(، وهنا  عدة موانم هي: مليليي وسةةةةةةبته عدة ج ر منها بادي. والجعفريي والنكور )صةةةةةةخرة الح

 وتن ي، أما الساال امل ل على املحيض األتلسعي، فأها مرا  ه أصير والعرائش والقصر الببير.

ت وان( مضيق جبل تار  الذن يمر -تن ي-يواجه الساال الشمالي للمغرب، وخاصي مثلث )سبتي

ا قليا الشةةةةمالي للمغرب سةةةةلسةةةةلتان جبليتان،  برز الخ وط املرايي العامليي، وتوجد فيأخرله أاد 

هما سةةةةةةلسةةةةةةلي جبال أتل. الريف التي تمتد من  بدا ي وصةةةةةةوال إلى جبالي، وسةةةةةةلسةةةةةةلي جبال األتل.. 

فاس( االسةةةةةةةةةةتراتياي الذن يكاد يكون املمرل الوايد الذن يصةةةةةةةةةةل -يفصةةةةةةةةةةل بين السةةةةةةةةةةلسةةةةةةةةةةلتين ممر )تازة

 املغرب بالج اعر. 
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من إقليمين جغرافيين همةةا الريف وجبةةالةةي، والريف هو القسةةةةةةةةةةةةا  يتةةألف القسةةةةةةةةةةةةا الشةةةةةةةةةةةةمةةالي للمغرب

الشرقي من املن قي، وهو عبارة عن الحوض املنبسض ما بين غمارة وهضاب نهر امللويي شرقا، املمتّد 

على البحر املتوسةةةض شةةةماال، واملشةةةرن على مديني تازة وسةةةهول مسةةةون جنوبا، وتمتد فيه الجبال من 

متر(، ولهذه الجبال ا حدارات مباشةةةةةرة على  ۳۰۰۰فاع بعر قممها إلى )الشةةةةةر  إلى الغرب، يصةةةةةل ارت

البحر املتوسةةةةةةةةةةةةض، وهو السةةةةةةةةةةةةبةةةق ورا  قلةةةي املوانم في هةةةذا ا قليا، ولبنةةةه مع هةةةذا ااتف  بموقعةةةه 

تنتشةةةةةةةةةةةةر في الجنوب الشةةةةةةةةةةةةرقي للريف جبال عديدة منها،  بدا ي وبني بو يح ى والبرطو   االسةةةةةةةةةةةةتراتياي.

ضةةةةةةةةةةةةبتي )التدن ( و)اللتدرن( اللتان تضةةةةةةةةةةةةمان العديد من ا بار والعيون وم طوب، هذا فضةةةةةةةةةةةةر عن ه

والبهون ال بيعيي، وثمي سةةةهول فسةةةيحي في هذه املن قي منها السةةةهل الذن يربض بين سةةةهل املسةةةون 

وسةةةةةةهل البرت بسةةةةةةهول بوصةةةةةةواب وعين األامر، وتتكون أرا ةةةةةةعي الريف األوسةةةةةةض من م موعي جبال 

الجبليي الببيرة، واملتصلي بسهول بني ورياغل التي تتسع شرقا في  بقيوة املفصولي عن بقيي السلسلي

أرا عي أجدير بين وادن غي. ووادن النكور. أعلى جبل في هذه املن قي هو جبل أزور أقشار و ذلك 

 جبل امام. 

قع إلى الغرب من الريف، وإلى الجنوب من تن ي، ويمتاز أيضةةةا بتضةةةاري. جبليي يأما إقليا جبالي، ف

صةةةةةةةةةةةةعق املواصةةةةةةةةةةةةرت ف ها. يمتد هذا ا قليا بين شةةةةةةةةةةةةواتم غمارة وضةةةةةةةةةةةةوا ي ت وان وشةةةةةةةةةةةةمالي معقدة ت

والخرصةةةةةةةةةي أن  ر  شةةةةةةةةةفشةةةةةةةةةاون وصةةةةةةةةةوال إلى شةةةةةةةةةاتم املحيض األتلسةةةةةةةةةعي بين العرائش والقصةةةةةةةةةر الببير.

ا قليمين الشةةةرقي والغر   لشةةةمال املغرب، يمتازان بوعورة األرض وضةةةعف املواصةةةرت و درة ال ر  

لهذه املناعي ال بيعيي أثر  بير في بروز ظاهرتين. أوالهما، انع ال املن قي وفقرها  املعبدة، وقد طان

من خرل قلي األرا ةةةةةةعي ال راعيي الخصةةةةةةبي ف ها،  ما تميزت بتدهور أوضةةةةةةاعها الصةةةةةةحيي. أما الظاهرة 

الثةةا يةةي، فتتمثةةل في مقةةاومةةي الغ اة ع ر التةةاري ، وقةةد طةةان لةةذلةةك أثر  بير في ظهور تراز صةةةةةةةةةةةةعةةق من 
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ملقاتلين الشةةجعان املتمرسةةين على االسةةت دام الجيد للسةةرر والقادرين على تحمل صةةعوبات الحياة ا

 في هذه املن قي.

 الطبيعة االجتماعية للريف املغربي. .2

قبل بدايي الفتور ا سةةرميي، طان جل الجاليي املغربيي من ال ربر األمازي ، وطا ا النصةةرا يي والوث يي 

الغالبي على سةةكان شةةمال املغرب. ثا توتدت الدعوة ا سةةرميي في املغرب األق ةةعى على هي الديا ات 

يد القاعد العظيا موسةةةةعى بن  صةةةةير، واعتنق شةةةةعذها االسةةةةرم منذ بدايي القرن الثامن ميردن. غير أن 

ها تلك البرد لا تبق توير تحا ابا الخرفي املر  يي، فقد طا ا من أول املناتق التي تسةةةةةةةتقل بذا 

م، 788عن الخليفي، وتظهر ف ها م موعي من ا مارات املتعاقبي، بدايي من الدولي ا دريسةةةةةةةيي سةةةةةةةني 

(، والدولي 1580(، وصوال إلى الدولي السعديي )1150(، ثا املوادين سني )1080ثا دولي املراب ين )

 ( التي الزال اكامها على عرش املغرب اتى يومنا هذا.1666العلويي )

ر ا سةةةةةةةةةةةةرميي في القرن الثامن ميردن، تتالا العديد من الةجرات العربيي  حو شةةةةةةةةةةةةمال و عد الفتو 

املغرب ت امنا مع ار ي الفتح والجهاد، وقد سةةةاهما التوترات السةةةياسةةةيي داخل الدول ا سةةةرميي في 

تسةةةةةةةةةةةةريع هةةذه الةجرات بشةةةةةةةةةةةةكةةل ماحو ، إأل طةةا ةةا العةةديةةد من القبةةاعةةل العربيةةي تةةأت  املغرب فرارا من 

ي الدولي األمويي والعباسيي، أو تمعا في املغا ا واملوارد االقتصاديي. ومنها قباعل بني هرل وبني مراق

سةةةةليا وبني معقل وبني زغبي وبني ريار...الم. ومع مرور ال من أصةةةةبح تعداد العرب في املغرب األق ةةةةعى 

رم ، لتصةةةةةةةةةةةبح نسةةةةةةةةةةةبي يفو  تعداد السةةةةةةةةةةةكان ال ربر األمازي ، بينما اعتنق  ر ال اعفتين الدين ا سةةةةةةةةةةة

 % من م موع سكان املغرب. 98املسلمين في هذه املن قي أ ثر من 

مريين نسةةمي، وطا وا يتوزعون في ثرا مناتق.  6قرابي  ۱۹۱۲بل  عدد سةةكان املغرب اتى م لع عام 

( ألف نسمي، واملغرب الجنو   550ألف نسمي، من قي الريف وجبالي )( 60وهي، تن ي وضواا ها )

نسةةةةةمي. وقد غلق التكوين االجتماقي القبلي على الحياة االجتماعيي في املغرب، وخاصةةةةةي مريين ( 5.5)

في املناتق البعيدة عن املدن السةةةةةةةةةةةةااليي، ويعتمد هذا التكوين في اياته املعيشةةةةةةةةةةةةيي على االقتصةةةةةةةةةةةةاد 

املصادر  . وألن موضوع دراستنا يتحدا عن الريف املغر  ، فه نا ع ر اترعنا على العديد منال راقي

وجةةد ةةا أن الريف املغر   يرم  لةةه في املراجع التةةاري يةةي بةةالعةةديةةد من املعةةان  املختلفةةي أايةةا ةةا، فت لق 

 على املن قي الوسةةةةةةةة مل شةةةةةةةةمال املغرب، والتي تضةةةةةةةةا تقريبا 
ً
تأت   ،1قبيلي أمازيغيي 18طلمي الريف تارة

ميل ومسةةةةةةةةة اسةةةةةةةةةي وبني بوفرار وبني ج قبيلي بني ورياغل وبني ي فا وبني عمارات وبقوييعلى رأسةةةةةةةةةها 

                                                             

 .1880عبد الوهاب بن منصور: مشكلي الحمايي القنصليي في املغرب، من نشأ ها إلى مؤتمر مدريد   1
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 ما  "الريف القبلي".و تامي وتارجيسا...الم. وقد أتلق بعر املؤرخين على هذه املن قي مص اح 

 أخرس على طل ا قليا الشةةةةرقي شةةةةمال املغرب، والذن يضةةةةا املن قي الوسةةة مل 
ً
ت لق طلمي الريف تارة

قبيلي ) بدا ي وبني  14در تقريبا بةةةةةةةةةةةةةةةةةةة إضةةةةةةافي إلى القباعل األمازيغيي الشةةةةةةرقيي في من قي  رت والتي تق

أوليشةةةةك...الم(.  وبنيوتمسةةةةمان سةةةةيدل وبني سةةةةعيد وبني بو يح ى وبني بويفرور وم السةةةةي وبني توزين 

  "الريف الجغرافي".وقد أتلق بعر املؤرخين على هذه املن قي اسا 

 

وهنا  أيضةةةةةةةةةةةا معنًى أوسةةةةةةةةةةةع للريف املغر  ، إأل ترد هذه الكلمي في بعر املراجع التاري يي مصةةةةةةةةةةةحوبي 

بمعان سةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةيي تشةةةةةةةةةةةةكلا بعد الثورة الخ ابيي، ويقصةةةةةةةةةةةةد به طل املناتق الشةةةةةةةةةةةةماليي للمغرب التي 

ي( ، ايث ي مع هذا املعنى بين ا قليا الشرقي )الريف الجغراف1926و 1921ا تشرت ف ها الثورة بين 

قبيلي عربيي )غمارة وجبالي ولوطوس( مع ج   من القباعل  40وا قليا الغر   الذن يضةةةةا قرابي الةةةةةةةةةةةةةةةةة 

الجنوبيي في من قي الورغي شةةةةمال فاس )صةةةةنهاجي، م السةةةةي، و   ايي، والتسةةةةول وبني مسةةةة رة وبني 

 ."الريف السياس ي"وليد، وبني زروال...الم(. وقد أتلق بعضها على هذا املعنى اسا 

طةةان من ال بي ي في ظةةل أللةةك التكوين االجتمةةاقي أن تقوم القبيلةةي بةةدور التنظيا السةةةةةةةةةةةةيةةاسةةةةةةةةةةةةعي  لقةةد

واالجتماقي واالقتصةادن. وقد أسةهما صةعوبي املواصةرت وقلوها وبداعيوها في بقا  تلك القباعل بعيدة 

 ، طا ا القباعل شةةةةةةةةةةةةمال املغرب تشةةةةةةةةةةةةهد ألوا ا من1930و 1900وبين عن متناول السةةةةةةةةةةةةل ي املر  يي. 

الصةةةةةةةةةةةةراع والتنةةةاف. واليزاع الةةةداخلي، ايةةةث طةةةان الثةةةأر يوقعها  ثيرا من األايةةةان في اروب داخليةةةي 

تااني قد تسةةةةةةتمر العشةةةةةةرات من األعوام وقد تودن بالبثير من الءةةةةةةحايا األبريا  من ال رفين، وهو 

لقبليي وطان ال اليزاعات ا ما جعل أيضةةةةةةةةةةةةةا رجالها ألون تبيعي اربيي وخ رات قتاليي تبتيبيي عاليي.

يتّا عن تريق أل )أمغةةازن( أن راسةةةةةةةةةةةةةةا  القبةةاعةةل، ايةةث يعقةةد هؤال  مؤتمرا يةةدقى )أ راو( لاحةةد من 

العداوات عن تريق فرض الغرامات،  ما قام علما  جامع القرويين بدور مها في تحقيق الوعام بين 

 القباعل، و ثيرا ما تناسا القباعل منازعا ها اينما يهددها خ ر خارجي.
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 مع تعدد 
ً
الجهات السةةياسةةيي املؤثرة شةةمال املغرب، طا ا امليوالت السةةياسةةيي لشةةيوخ القباعل متنوعي

 وموّزعي على ثرا جهات م تلفي ومتضاربي في غالق األايان:

 السل ي املحليي )املخ ن(. (1

 واالاترل ا سبان  أو الفرنسعي. (2

 والحرطات الثوريي الرافضي لراترل أو الرافضي للسل ي املحليي.  (3

وفي ظل هذا االضةة راب املجتم ي عاشةةا البرد االي من الضةةعف واالرتبا ، فقد ا تشةةرت املجاعي 

بسةةةةةةةةةةةةبق قسةةةةةةةةةةةةوة الظرون ال بيعيي واملناخيي، وتدهورت قيمي النقد، وغلا األسةةةةةةةةةةةةعار، وا تشةةةةةةةةةةةةرت 

 2 من سكان البرد. األمراض التي أودت بحياة املئات

 الظروف السياسية قبل حرب الريف الثالثة. .3

بةةدأت البرد املغربيةةي تتعرض لحمرت االاترل الغر   منةةذ بةةدايةةي القرن الخةةام. عشةةةةةةةةةةةةر، إأل قةةامةا 

، 1415القوات ا سةةةةةةةبا يي بااترل بعر املواقع في الشةةةةةةةمال املغر   على رأسةةةةةةةها مديني سةةةةةةةبتي سةةةةةةةني 

. وأللةك لتكون هةذه البلةدات بمثةابةي قواعةد ا  ر  وتوسةةةةةةةةةةةةع  حو العمق 1497ومةدينةي مليليةي سةةةةةةةةةةةةنةي 

 3 املغر  .

ومع بدايي القرن العشةةةةةةةةةةةةرين، طا ا الدولي العثما يي قد أوشةةةةةةةةةةةةبا على االنهيار، وطان الصةةةةةةةةةةةةراع بين 

بري ا يا وفرنسةةةةةةةةةةةةا على أشةةةةةةةةةةةةده لبسةةةةةةةةةةةةض النفوأل على من قي شةةةةةةةةةةةةمال إفريقيا، وقد ا تهى هذا التناف. 

على توقيع معاهدة "االتفا   1904، واتفا  الدولتين سةةةةني 1830ا على الج اعر سةةةةني بسةةةةي رة فرنسةةةة

الودن" التي  ّصا على تنازل فرنسا ل ري ا يا عن اقوقها في مصر، وأللك مقابل اعتران بري ا يا أن 

 من اق فرنسا "امايي" الحالي السياسيي في املغرب، مع الحفا  على تن ي تحا الحمايي الدوليي.

 

                                                             
محمةةةةةد علةةةةةي داهةةةةةش:  تةةةةةاب املغةةةةةرب فةةةةةي مواجهةةةةةي إسةةةةةبا يا )صةةةةةفحات مةةةةةن البفةةةةةار الةةةةةوتني ضةةةةةد االسةةةةةتعمار بةةةةةين   2

1903-1927.) 

سةةةةةةةةبتي ومليليةةةةةةةةي: مةةةةةةةةدي تان مغربيتةةةةةةةةان خاضةةةةةةةةعتان لراةةةةةةةةترل االسةةةةةةةةبان  منةةةةةةةةذ القةةةةةةةةرن الخةةةةةةةةام. عشةةةةةةةةر، قةةةةةةةةةررت  3  

سةةةةةةةةةياد ها ف همةةةةةةةةةا. أغلةةةةةةةةةق سةةةةةةةةةكان سةةةةةةةةةبتي أن تع  همةةةةةةةةةا الحبةةةةةةةةةا الةةةةةةةةةذات  مةةةةةةةةةع الحفةةةةةةةةةا  علةةةةةةةةةى  1991اسةةةةةةةةةبا يا سةةةةةةةةةني 

ومليليةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةن ا سةةةةةةةةةبان العةةةةةةةةةرب ويعةةةةةةةةةا ون تمييةةةةةةةةةزا عنصةةةةةةةةةريا  بيةةةةةةةةةرا مةةةةةةةةةن قبةةةةةةةةةل ا سةةةةةةةةةبان األصةةةةةةةةةليين. وقةةةةةةةةةد رفضةةةةةةةةةا 

 ال يت ةةةةةة أ مةةةةةةن 
ً
اململبةةةةةةي املغربيةةةةةةي الحاليةةةةةةي االعتةةةةةةران بشةةةةةةرعيي الحبةةةةةةا ا سةةةةةةبان ، وهةةةةةةي تعت ةةةةةةر سةةةةةةبتي ومليليةةةةةةي جةةةةةة  ا

 التراب املغر  .
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ثا ُعقدت اتفاقيي أخرس بين فرنسةةةةةةةا وإسةةةةةةةبا يا تا خرلها تحديد مصةةةةةةةالح طل واادة منهما في املغرب  

األق ةةةةةةعى، وتا تقسةةةةةةيا مناتق النفوأل بين الفريقين، األمر الذن أثار  ةةةةةةجي في أملا يا التي رأت في هذه 

 باتفا  برلين امل رم بين الدول األوروبيي في العقد الثامن م
ً
ن القرن التاسةةةةةةع عشةةةةةةر، االتفاقيات إخرال

، 1906أبريل/ يسةةةةةةةةةةةةةان سةةةةةةةةةةةةني  7وترتق على هذا االعتراض األملان  عقد مؤتمر دولي في إسةةةةةةةةةةةةبا يا يوم 

دولي أوروبيي، واضةةةةةةةةةةةر فيه الرعي. األمريك  روزفلا طوسةةةةةةةةةةةيض، طان مما جا  فيه:  12اضةةةةةةةةةةةرت ف ها 

ا شةةةةةةةةةةةةيي/املغربيي" تحا االعتران باسةةةةةةةةةةةةتقرل السةةةةةةةةةةةةل ان املغر  ، واملحافظي على  يان اململبي "املر 

امايي فرنسا، والحريي الت اريي للدول املوقعي، وغيرها من املساعل، األمر الذن أثار افيظي املغاربي 

 و قموها وثور ها على الهيمني الفرنسيي.

على إثر هذه اال تفاضةةةةةي   لا القوات الفرنسةةةةةيي بعددها وعتادها فااتلا العوجا  والدار البيضةةةةةا  

،   لا القوات ا سةةبا يي وبدأت بال اف من مليليي  حو 1908ف. الوقا من سةةني والشةةاويي، وفي  

، قاما فرنسةةةةةا خرلها بتسةةةةةليا 1911الريف، وقد تا عقد اتفاقيي بين أملا يا وفرنسةةةةةا فيما بعد سةةةةةني 

الكونغو ألملةةةا يةةةا، مقةةةابةةةل أن تتغةةةا ةةةةةةةةةةةةعى األخيرة عن ااترل معظا أرا ةةةةةةةةةةةةعي املغرب. ومةةةا لبةةةث القرن 

و عقده الثالث إال وقد أصةةبح املغرب األق ةةعى واقعا بين  ارن االاترلين: ا سةةبان  في العشةةرون ي  
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ألف  ا مر ع(، والفرنسةةةةةةةةةعي في  48الشةةةةةةةةةمال وي ضةةةةةةةةةع له عشةةةةةةةةةر املسةةةةةةةةةااي الجغرافيي املغربيي تقريبا )

 ألف  ا مر ع(.  447الوسض والجنوب وي ضع له ما يقارب التسعي أعشار املتبقيي )

السةةةياسةةةعي الدولي، أما بال سةةةبي للجوا  املحليي فقد طان املغرب ي ضةةةع للدولي  هذا بال سةةةبي للمشةةةهد

، وقد طا ا هذه الدولي أواخر القرن التاسةةةةةةةةةةع عشةةةةةةةةةةر 1666العلويي التي وصةةةةةةةةةةلا ابا املغرب سةةةةةةةةةةني 

وياخص ابن منصةةةةةور  تشةةةةةكو العديد من عوامل الضةةةةةعف ا دارن والفسةةةةةاد املالي والظلا السةةةةةياسةةةةةعي،

"... طان املغرب يحکا بواسةةةةة ي أجه ة عتيقي ال تسةةةةةت يق ملت لبات العصةةةةةر، وضةةةةةعيي املغرب بقوله: 

وال تقدر على تحسةةةةةةين أن وضةةةةةةع من األوضةةةةةةاع املجتمعيي،  ما طان يدار من ترن وزرا   وا ام وقادة 

ي تمي بعضةةةةةةةةةةةةها إلى قبةةاعةةل بةةدويةةي أو ي ت بون من بين عبيةةد الب ةةار.، ال علا لها وال تكو ن ... وجةةل 

ي لقون أيةةةةديها في األ ف. واألموال... فف  ظةةةةل جهةةةةاز اكوم  وإدارن متعفن  هةةةةذا  املوظفين طةةةةا وا

الجهاز، لا يبن ليقع على الرعيي إال الظلا واالسةةةةةةتبداد"، وهذا ما جعل العديد من القباعل يتمردون 

، بةةدأ اكةةام الةةدولةةي 1830على الحةةا ا املغر   في العةةديةةد من األايةةان. و عةةد ااترل الج اعر سةةةةةةةةةةةةنةةي 

ويي يتعرضةةةةةةةون إلى العديد من الضةةةةةةةغوط السةةةةةةةياسةةةةةةةيي واالقتصةةةةةةةاديي الدوليي، جعلوها مع الوقا العل

 . 1912يوقعون على قبول الحمايي الفرنسيي وا سبا يي سني 

 تعريف بمحمد بن عبد الكريم الخطابي قائد الثورة الريفية الثالثة. .4

ا   يوم 
ّ
م( في بلدة أجدير قرب 1882 -هةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 1300)شةةةةةةعبان سةةةةةةني  15ولد محمد بن عبد البريا الخ 

يعود نسةةةةبه البعيد إلى ج يرة العرب، إلى القباعل العربيي،  بلدة الحسةةةةيمي في الريف الشةةةةمالي املغر  .

ُعرفا وقد هاجروا من ج يرة العرب والحجاز إلى املغرب واسةةةةةةةتقلوا بحبمها عن الخرفي العباسةةةةةةةيي. 

سةةةةةيي لرجاال ها الذين شةةةةةغلوا مناصةةةةةق القيادة والقضةةةةةا  في األسةةةةةرة الخ ابيي باملكا ي العلميي والسةةةةةيا

األولي املتمثةةةةل في اف  القران والتعةةةةاليا  تلقمل محمةةةةد تعليمةةةةهمن قتي الريف األوسةةةةةةةةةةةةض والغر  . و 

الدي يي في مديني أجدير على يد والده وعمه عبد السةةةةةةةةرم، وقد اف  القران البريا في سةةةةةةةةن مببرة، 

 وان ثا مدرسةةةةي الع ارين بفاس، ثا ا تقل إلى مديني مليليي التي قبل أن ي تقل للدراسةةةةي في مديني ت

 ال ف ها شةةةةةةةةةةةةهادة الباطالوريا ا سةةةةةةةةةةةةبا يي. ثا ا تقل بعد أللك إلى الدراسةةةةةةةةةةةةي في جامعي القرويين بفاس، 

وخرل نشةةةةةةةةةةةةةأته طان والده يعتمد عليه . ايث تتلمذ على يد م موعي من علما  الدين والسةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةةي

  .ناسبات االجتماعيي والسياسييليمثله في العديد من امل

التي زاول ف ها مهني التدري.  طا ا بدايي الحياة املهنيي ملحمد بن عبد البريا الخ ا   في بلدة مليليي

نه تكوينه  1910وفي سةةةةةةني   .1913و 1907لفاعدة السةةةةةةا ني املسةةةةةةلمي هنا ، وأللك بين 
ّ
بالتحديد، مب

غتين املحليتين العربيي واألمازيغيي، من م اولي مهني الجام ي وضةةةةةةةةةب ه للغي ا سةةةةةةةةةبا يي عروة على الل
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الترجمي والبتابي با دارة املر  يي للشةةةةةةةةؤون األهليي بمليليي.  ما اشةةةةةةةةتغل باملوازاة مع أللك  صةةةةةةةةحفّ  

، ايةةةث 1915و1907( النةةةاتقةةةي بةةةا سةةةةةةةةةةةةبةةةا يةةةي بين El Telegrama del Rifبيوميةةةي تيليغران الريف )

 4 العربيي.خصص له ف ها عمود يوم  باللغي 

ي سةةةةةةةةةني  1913وعلى غرار والده، تا تعيينه سةةةةةةةةةني 
ّ
إلى منصةةةةةةةةةق قا ةةةةةةةةةعي  1914قاضةةةةةةةةةيا في مليليي، ثا ُرق

سةةةةةةةني، وأللك بأمر من املقيا العام ا سةةةةةةةبان . وتبوأ بذلك أرفع  32القضةةةةةةةاة في مليليي عن سةةةةةةةن تناه  

السةةني، ُعين أيضةةا  معلا درجي في سةةلك القضةةا  الخال بالسةةا ني املسةةلمي ملديني مليليي. وفي  ف. 

وهبذا اقتحا الخ ا   العمل  .بأطاديميي اللغتين العربيي والريفيي بمدرسةةةي الشةةةؤون األهليي بمليليي

السياسعي في ريعان شبابه في العقد الثالث من عمره وأصبح على ااتكا  مباشر بالحقاعق السياسيي 

 ي.في بيئته من التعليا والقضا  والصحافي والبعثات السياسي

 حروب الريف قبل الثورة الخطابية. .5

لا يبن التوسةةةةةةةةةةةةع ا سةةةةةةةةةةةةبةان  على مرالةي واادة، ولا تبةدأ القوات ا سةةةةةةةةةةةةبةا يةي بااترل الريف دفعي 

واادة، بل طان التقدم ي ضةةةةةع داعما للظرون الدوليي والظرون االقتصةةةةةاديي والسةةةةةياسةةةةةيي التي تمر 

ظرون طان ال اف يتسةةةةةارع أايا ا ويتباتأ بها اسةةةةةبا يا ولشةةةةةراسةةةةةي املقاومي الريفيي، وبحسةةةةةق هذه ال

 أايا ا أخرس، غير أ ه من املمبن أن   عل هذه الحرب على ثرثي مراال:

، وعرفا أيضةةةا باسةةةا "ارب مرطالو" نسةةةبي إلى الجيرال ا سةةةبان  1893ارب الريف األولى سةةةني  أوال:

الريفيي والقوات ا سةةةةةبا يي  "خوان طارسةةةةةيا مرطالو" الذن طان اا ما ملليليي، وقد نشةةةةةبا بين القباعل

التي طا ا تريد السةةةةةةةةةةةةي رة على ادود مليليي. وا وها بمعاهدة فاس التي وقعها اا ا املغرب سةةةةةةةةةةةةني 

 وتعهد ف ها بتعوير خساعر ا سبان في الحرب.  1894

                                                             

مصةةةةةةةالح إسةةةةةةةبا يا بةةةةةةةاملغرب أثنةةةةةةةا  فتةةةةةةةرة الحمايةةةةةةةي، طا ةةةةةةةا تصةةةةةةةدر بمليليةةةةةةةي يوميةةةةةةةا  جريةةةةةةةدة مسةةةةةةةتقلي دافعةةةةةةةا عةةةةةةةن 4  

علةةةةةةى يةةةةةةد قب ةةةةةةان املدفعيةةةةةةي والصةةةةةةحف  طا ديةةةةةةدو لةةةةةةوبيرا  1902مةةةةةةارس سةةةةةةني  2ماعةةةةةةدا يةةةةةةوم ا ثنةةةةةةين، تأسسةةةةةةا فةةةةةةي 

خيةةةةةةةرير، طا ةةةةةةةا تسةةةةةةةمى عنةةةةةةةد تأسيسةةةةةةةها برقيةةةةةةةي " تلغرامةةةةةةةا"، ثةةةةةةةا تغيةةةةةةةر اسةةةةةةةمها فيمةةةةةةةا بعةةةةةةةد الةةةةةةةى " تلغرامةةةةةةةا الريةةةةةةةف" أو 

 ، وُعوضا بتلغراما مليليي، "برقيي مليليي".1963الريف، توقفا عن الصدور سني  برقيي
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، وأللك على 1909الحرب الريفيي الثا يي، وقد ا دلعا بين  ف. األتران في يوليو/تموز سةةةةةةةةني  ثانيا:

بسةةةةةةةةبق  1914مقتل سةةةةةةةةتي عمال إسةةةةةةةةبان بمن قي سةةةةةةةةيدن موسةةةةةةةةعى. توقفا هذه الحرب سةةةةةةةةني  خلفيي

الشةةةةةةةةةةةةريف محمد  1912مايو/أيار سةةةةةةةةةةةةني  15أاداا الحرب العامليي األولى. قاد ف ها الجهاد الى ادود 

، ثا اسةةةتمرت على شةةةكل  جومات إسةةةبا يي هنا وهنا  ضةةةد بعر القباعل الغير خاضةةةعي الى 5أم يان

 .ما ورا  وادن  رط

ارب الريف الثالثي، وهي أعظا هذه الحروب على ا تر ، وأشةةةةةةةةةةةةهرها على مر التاري  املغر  ،  ثالثا:

قادها محمد عبد البريا الخ ا   بعد أن واد تحا رايته معظا قباعل شةةةةةةةةةةةةمال املغرب. وقد بدأت 

وا وها  إلى ت وان في الشةةةةمال الغر   وأ وال في الشةةةةمال الشةةةةرقي، 1920بعد أن وصةةةةل ا سةةةةبان سةةةةني 

 .1926مان  27رسميا بسقوط تارجيسا واستسرم الخ ا   

 

 

 

 

                                                             
الشةةةةةةةريف محمةةةةةةةد أم يةةةةةةةان هةةةةةةةةو مةةةةةةةن أبنةةةةةةةا  الحةةةةةةةةا  محمةةةةةةةد بةةةةةةةن اةةةةةةةدو بةةةةةةةةن أامةةةةةةةد بةةةةةةةن عبةةةةةةةةد السةةةةةةةرم بةةةةةةةن صةةةةةةةةالح  5

فةةةةةةي بنةةةةةي بةةةةةةويفرور مةةةةةةن قبيلةةةةةةي  1859القل ةةةةةي، وهةةةةةةو مةةةةةةن أب ةةةةةال املقاومةةةةةةي املغربيةةةةةةي فةةةةةي القةةةةةةرن العشةةةةةةرين، ولةةةةةد سةةةةةةني 

رب مدينةةةةةي النةةةةةاظور، وتلقةةةةةمل تعليمةةةةةه فةةةةةي املرةةةةةةجد  سةةةةةاعر أبنةةةةةا  الريةةةةةف املغر ةةةةة  فةةةةةي تلةةةةةك الفتةةةةةرة. اشةةةةةةتغل قلعيةةةةةي قةةةةة

منةةةةةذ شةةةةةةبابه فةةةةةي الت ةةةةةةارة بةةةةةةين الريةةةةةف والج اعةةةةةةر، وقةةةةةد عةةةةةةرن بأخرقةةةةةةه الحميةةةةةدة ومسةةةةةةاعدة النةةةةةاس واةةةةةةذها، وطةةةةةةان 

 أهل الريف.يشرن على العقود الجماعيي، ويقصده الناس لتسويي اليزاعات. لذلك فقد اظ  بااترام 

طةةةةةةةةان الشةةةةةةةةريف أم يةةةةةةةةان ضةةةةةةةةمن زعمةةةةةةةةا  القباعةةةةةةةةل الةةةةةةةةذين تحرطةةةةةةةةوا للةةةةةةةةدفاع عةةةةةةةةن أرضةةةةةةةةها ضةةةةةةةةد عمةةةةةةةةر  االسةةةةةةةةتعمار 

االسةةةةةةةةبان  وعلةةةةةةةةى رأسةةةةةةةةها )بوامةةةةةةةةارة ال رهةةةةةةةةون ( الةةةةةةةةذن ُهةةةةةةةة م أخيةةةةةةةةرا أمةةةةةةةةام قبيلةةةةةةةةي بنةةةةةةةةي ورياغةةةةةةةةل، وتةةةةةةةةا تةةةةةةةةرده مةةةةةةةةن 

قضةةةةةةةةيي الريةةةةةةةةف  ل ةةةةةةةةرر 1909الريةةةةةةةةف، ألهةةةةةةةةق بعةةةةةةةةدها أم يةةةةةةةةان علةةةةةةةةى رأس وفةةةةةةةةد إلةةةةةةةةى مدينةةةةةةةةي فةةةةةةةةاس بةةةةةةةةاملغرب سةةةةةةةةني 

وتلةةةةةةق املسةةةةةةاعدة مةةةةةةن سةةةةةةل ان املغةةةةةةرب للةةةةةةدفاع عةةةةةةن األرا ةةةةةةعي والشةةةةةةرن ضةةةةةةد غةةةةةة وات املسةةةةةةتعمرين، ولبنةةةةةةه لةةةةةةا 

يتلةةةةةق جوابةةةةةةا، فعةةةةةاد إلةةةةةةى الريةةةةةةف وواةةةةةد طلمةةةةةةي قباعةةةةةةل  ةةةةةرت للةةةةةةدفاع عةةةةةن الةةةةةةبرد، وهبةةةةةةذا إلةةةةةى أن تحمةةةةةةل مسةةةةةةؤوليي 

 15وات إلةةةةةةةى أن استشةةةةةةةهد فةةةةةةةي وقةةةةةةةاوم املحتةةةةةةةل ا سةةةةةةةبان  ملةةةةةةةدة ثةةةةةةةرا سةةةةةةةن .1909قيةةةةةةةادة ثةةةةةةةورة الريةةةةةةةف األولةةةةةةةى سةةةةةةةني 

 .م1912مان سني 
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 )ستيفن توماس( مقدمة املؤلف

الثي. بدأت عام 
ّ
عَرن بحرب الريف، إال أنها في اقيقوها هي ارب الريف الث

ُ
 1920على الرغا من أنها ت

   رس،  ا سةةةةةةةةةةةةبانمع محاولي 
ً
 إسةةةةةةةةةةةةبا يي

ً
الفاشةةةةةةةةةةةةلي في ااترل جبالي. و عد عام شةةةةةةةةةةةةهدت الحرب ه يمي

 إسةةةةةةةبا
ً
 بحجا ُعرفا في إسةةةةةةةبا يا باسةةةةةةةا طارثي أ وال ايث دمرت قوات عبد البريا الخ ا   جيشةةةةةةةا

ً
 يا

 .(Scurr)جندن بقيادة الجيرال سيلفسترن  14000

، لحين دخول الفرنسةةةيين إلى الحرب عام  . وهاجا 1925اسةةةتمر القتال الذن لا يأتن بنتي ي  ااسةةةمي 

 في خليي الحسةةةيمي من البحر وهاجما الريفيين 
س
 إسةةةبا يي

س
الفرنسةةةيون من الجنوب، بينما   لا املي

. لبن األمر 1926 مايو/أيار 27ريا الخ ا   للسةةةل ات الفرنسةةةيي في من الشةةةمال. واسةةةتسةةةلا عبد الب

  .ا سبان  ااها في  هدعي املغرب  ا سبانقبل إعرن  1927يوليو  10استغر  اتى 

 الجداول ال منيي األخرس 
ً
لقد قما بتضةةةةةمين أاداا  سةةةةةابقي  في الورقي لضةةةةةبض السةةةةةيا . راجع أيضةةةةةا

  يي.لحرب الريف األولى وارب الريف الثا

 

 

 

 

 ستيفن توماس
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 1909أحداث سنة 

 .1909 ديسمبر/كانون األول 

 حليياملشةةةةةةةرتي من ال صةةةةةةةغيرة   هنشةةةةةةةا  قوةقام ا سةةةةةةةبان ب

ديسةم ر/طا ون ، لبن في 1909قبل املي  شةمال املغرب

حجا سةةريي  داعمي  السةةت دامها في إلى تا توسةةيعها  األول 

 (Balfour) .ا سبانأن من قي يسي ر عل ها 

 1910أحداث سنة 

 .1910 يناير/كانون الثاني

قد أخضعوا بعر القباعل في أق عى شر   ا سبانطان 

 (Fleming) 1910 يةةنةةةةةةايةةر/طةةةةةةا ةةون الةةثةةةةةةانةة الةةريةةف بةةحةةلةةول 

وتوسةةةةةةةع جيذها في مليليي ليشةةةةةةةمل املن قي من رأس ور  

 مارتشيكا.لبحيرة إلى املداخل الجنوبيي 

 1911أحداث سنة 

 : تشكيل النظاميين1911

 Fuerzasأول واةةةةةدة  من القوات النظةةةةةاميةةةةةي املحليةةةةةي ) 6بيرينغير"دامةةةةةاسةةةةةةةةةةةةو "أسةةةةةةةةةةةة.  1911في عةةةةةام 

Regulares Indígenasفهةةا  من ( بةةاالسةةةةةةةةةةةةتفةةادة
ّ
عرن  .الفرنسةةةةةةةةةةةةيون ت ربةةي الواةةدات املحليةةي التي وظ

أما غاربي، املسةةةةةةبان و طا وا خلي ا بين ا   الصةةةةةةغار هاعناصةةةةةةرها مغربيي، بينما ضةةةةةةبات بأن النظاميون 

 (Fleming) 1916غادر بيرينغير املغرب عام ثا . ا سبانمن فها اصرا  بار الضباط 

                                                             
، تكةةةةةةةةةةون فةةةةةةةةةةي األطاديميةةةةةةةةةةي ا سةةةةةةةةةةبا يي 1953وتةةةةةةةةةةوفي بمدريةةةةةةةةةد سةةةةةةةةةةني  1873عسةةةةةةةةةبرن إسةةةةةةةةةةبان ، ولةةةةةةةةةةد بكوبةةةةةةةةةةا سةةةةةةةةةةني  6

، ثةةةةةةةةا 1909العامةةةةةةةةي لاجةةةةةةةةيش، عةةةةةةةةين جيةةةةةةةةراال أثنةةةةةةةةا  مشةةةةةةةةار ته فةةةةةةةةي الحملةةةةةةةةي ا سةةةةةةةةبا يي علةةةةةةةةى ريةةةةةةةةف الةةةةةةةةريفيين سةةةةةةةةني 

الشةةةةةةةةرتي األهليةةةةةةةةي(، تعرضةةةةةةةةةا القةةةةةةةةوات ا سةةةةةةةةبا يي فةةةةةةةةةي  وأ الري.مةةةةةةةةديرا عامةةةةةةةةا للقةةةةةةةةةوات األهليةةةةةةةةي بمليليةةةةةةةةي )الريكةةةةةةةةةو 

بسةةةةةةةبق فشةةةةةةةله املتبةةةةةةةرر فةةةةةةةي جبالةةةةةةةي،  1922ثةةةةةةةا اسةةةةةةةتقال سةةةةةةةني  عهةةةةةةةده ألسةةةةةةةوأ طارثةةةةةةةي فةةةةةةةي تاري هةةةةةةةا )معةةةةةةةار  أ ةةةةةةةوال(،

  وتولى الجيرال بورجيا مهامه ثا الجيرال ايشاغ.



 
 ( / ترجمة مركز الخطابي للدراسات.1926 – 1920ثورة الريف الثالثة ) 15

 

 (1913النظاميين )ريجيوالرس( )

 .: احتالل الفرنسيبن لفاس1911 مايو/أيار  21

، تلق السةةل ان موالن عبد الحفي  من الفرنسةةيين مسةةاعدته في الحفا  على 1911 مارس/األارفي 

 فاس يحتلون ن يالفرنسةةةي وهو ما جعلفقد طان املتمردون يحاصةةةرون فاس،  (Woolman) إم راتوريته

 (Fleming) (Balfour) ويفكون الحصار عنها.

 .على العرائش والقصر الكبير اإلسبان: استيالء 1911 يونيو/حزيران

يي بعمل  عسةةةةةةةةةةبرن  في املناتق الناعيي  قامي سةةةةةةةةةةل وها ا سةةةةةةةةةةبا بدأت القوات  1911 يو يو/ا يرانفي 

على  ا سةةةةةةةةةةةةباناسةةةةةةةةةةةةتولى  وفي هذا الشةةةةةةةةةةةةهر، (Scurr) األوسةةةةةةةةةةةةض على قباعل جبالي وغمارة وجبال الريف

ن بأن هذا العمل طان لصةةةةالح سةةةةل ان املغرب، لبنقد و  (Fleming). العرائش والقصةةةةر الببير طان  هأعلن

على ااتكا    ا سةةةبانجعل هذا األمر قد يي في املغرب. و ا سةةةبا في الحقيقي بغرض تأسةةةي. السةةةل ي 

من املثير لبن  (Balfour) .مباشةةةةةةةةةةةر  ب عيا قبيلي بني عروس، املدعو الشةةةةةةةةةةةريف موالن أامد الريسةةةةةةةةةةةون 

 ا سةةبانألن " ، وأللك بحسةةق زعمهالعرائش  على ا سةةباناسةةتير   ابتدا  لرهتمام أن الريسةةون  أيد

 (Fleming)علينا"  ايقضو أقويا  بما يبف  لليسوا و  ،أقويا  بما يبف  ملساعدتنا

 .: القوارب املدفعية األملانية في أجدير1911يوليو  1

 من تراز بةا ثر إلى مينةا  أجةدير   ةاححةي في محةاولةي
ً
 مةدفعيةا

ً
البتزاز الفرنسةةةةةةةةةةةةيين، أرسةةةةةةةةةةةةةل األملةان زورقةا

بمدفعين صةةةةةةةةةةةةغيرين وسةةةةةةةةةةةةةا مدافع ا ومسةةةةةةةةةةةةاح ، وطانتن ألف طا ا امولي ال ور   (Fleming) املغلق.

، أع مل الفرنسةةةةةةيون أرا ةةةةةةعي في الكونغو  وفم ر/تشةةةةةةرين الثان في  وعلى إثر أللك. (Woolman)رشةةةةةةاشةةةةةةي 

بشةةةةأن املغرب. إال  1904الفرنسةةةةيي للملان مقابل اعتران أملا يا باالتفاقيي ا   ليزيي الفرنسةةةةيي لعام 

 أن فرنسا استعادت هذه األرض بعد الحرب العامليي األولى.
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 .يفيين على مفرزة الخرائط: هجوم الر 1911 أغسطس/آب 24

 (Fleming). يدعو إلى الجهاد ضةةةةد النصةةةةارس  7في الق اع الشةةةةرقي، طان الشةةةةي  الشةةةةريف محمد أم يان،

، هاجا بعر الريفيين مفرزة رسا الخراعض التابعي للرطان العامي أغس ./اب 24 تي ي لذلك في 

  العمل ا سةةةةةبانق اع مليلي بأ مله في الحرب. عارض الرأن العام أللك بقيادة الراعد مولينا، فأقحا 

، مما منح أم يان فرصةةةةي لحشةةةةد قواته، واسةةةةتقدام املت وعين من مناتق بعيدة على الريف الةجوم 

 مثل الج اعر.

 

 ريف محمد أمزيانالش

 .: حملة كرت1911 أكتوبر/تشرين األول إلى  سبتمبر/أيلول من 

 من الجيرال غةابرييةل أوروزطو لةدفع الريفيين إلى خلف نهر  رت
ً
 (Fleming). طةا ةا املةي  رت محةاولةي

وطان بريمو دن ريفيرا أاد املشةةةةةةةةةةةةةار ين. فبعد ت دد الحرب في املغرب ت وع ريفيرا لاخدمي في املحميي 

                                                             
من قل ي، وهو م يان هو من أبنا  الحا  محمد بن ادو بن أامد بن عبد السرم بن صالح الأالشريف محمد  7

 قرب مديني الناظور، من قبيلي قلعيي رورفي بني بويف 1859ولد سني  ،أب ال املقاومي املغربيي في القرن العشرين

اشتغل منذ شبابه في الت ارة بين الريف والج اعر،  .تلقمل تعليمه في املرجد  ساعر أبنا  الريف املغر   في تلك الفترةو 

، وطان يشرن على العقود الجماعيي، ويقصده الناس لتسويي واذها ومساعدة الناس ه الحميدةأخرقب وقد عرن

 .اظ  بااترام أهل الريففقد ذلك اليزاعات. ل

ضد عمر  االستعمار االسبان  وعلى طان الشريف أم يان ضمن زعما  القباعل الذين تحرطوا للدفاع عن أرضها 

م يان على أ بعدها ورياغل، وتا ترده من الريف، ألهق بنيأمام قبيلي ( الذن ُه م أخيرا بوامارة ال رهون رأسها )

ل رر قضيي الريف وتلق املساعدة من سل ان املغرب للدفاع عن  1909املغرب سني رأس وفد إلى مديني فاس ب

للدفاع   رت ولبنه لا يتلق جوابا، فعاد إلى الريف وواد طلمي قباعل ،األرا عي والشرن ضد غ وات املستعمرين

قاوم املحتل ا سبان  ملدة ثرا و  .1909عن البرد، وهبذا إلى أن تحمل مسؤوليي قيادة ثورة الريف األولى سني 

 .م1912مان سني  15سنوات إلى أن استشهد في 
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. وقاد فو  سةةةةةةةةةةان فر ا دو في املي  رت لبنه عاد إلى إسةةةةةةةةةةبا يا بعد اصةةةةةةةةةةابي 1911 سةةةةةةةةةةبتم ر/أيلول في 

 . ومع أللك، تما ترقيته إلى عميد.أ توبر/تشرين األول  7قدمه يوم 

 .: الشريف أمزيان يهدد مليلة1911 ديسمبر/كانون األول أوائل  - ن الثانينوفمبر/تشريأواخر 

 
ّ
نةةه من  هةةديةةد مليلةةي، وال أصةةةةةةةةةةةةبح أم يةةان وقوهةةا في وضةةةةةةةةةةةةع  يمب

. يي الةجوميي عن أللكا سةةةةةةةبا تعرقله العمليات العسةةةةةةةبريي 
(Fleming) 

 1912أحداث سنة 

 .: وصول فرانكو إلى املغرب1912 فبراير/شباط 17

بةةل تلةةق
ُ
 ،ف راير/شةةةةةةةةةةةةبةةاط 6للنقةةل في  ثةةان  فرا كوالاملرزم  ق

وطان . (Preston) ف راير/شةةةةةةةةةةةةباط 17وصةةةةةةةةةةةةةل إلى املغرب في قد و 

 اصةةةةةةةةةن تيفاسةةةةةةةةةور ضةةةةةةةةةمن دفاعاتأول موقع  عمل به هو في 

 مليليي.

 : ميالن أستراي وفرانسيسكو فرانكو مع النظاميين1912-1920

وفي السةةةةةةنوات التي ، (Scurr) 1912وصةةةةةةل طل من ميرن أسةةةةةةتران وفرانسةةةةةةيسةةةةةةكو فرا كو إلى مليليي عام 

الحمرت املغربيي.  خرل، صةةةةةةةنع  ر الرجلين شةةةةةةةهر هما في قيادة القوات النظاميي 1920سةةةةةةةبقا عام 

األول والثةةان  من اةةارب فرا كو مع ال ةةابور  مةةا ل ةةابور الثةةان  للقوات في العرائش. اوقةةاد أسةةةةةةةةةةةةتران 

 . ظةةةةام ي مليليةةةةي وال ةةةةابور األول من ت وان. واعتقةةةةد رجةةةةال فرا كو أن لةةةةديةةةةه امةةةةايةةةةي إلهيةةةةي )بر ةةةةي(
(Preston) 

 

 فرانثسكو فرانكو                                            ميالن أسترايخوس ي                              

 .: محمية فرنسية1912 مارس/آذار  30
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 من  فسةةةةةها، وتسةةةةةتلات من دون قتال. والبعر منها لا ت ضةةةةةع 
ً
 تواعيي

س
 واادة

س
"لا تأتن إلينا ولو قبيلي

وافق السةةةةةةل ان  (Woolman)، مذطورة في 1953الجيرال غيوم،  اتى اسةةةةةةتنفدت طل وسةةةةةةاعل املقاومي ".

 
ً
 فرنسةةةةةةةةةةةةيي

ً
فها  الناس في فاس، . (Woolman) (Fleming)موالن عبد الحفي  على جعل املغرب محميي

 لوهدعي املغرب. 1934اتى عام  األمر فقمعوها القوات الفرنسيي. واستغر  منها

 .: املقيم الفرنس ي العام1912 أبريل/نيسان

 .(Woolman)أصبح هوبير ليوت  أول مقيا فرنسعي عام في املغرب 

 

 الجنرال لوي هوبير غونزالف ليوطي

 .: سيلفستري يهزم الريسوني1912 

يي ا سةةةةةةةبا ، قاد الريسةةةةةةةون  رجال قبيلته في غارات سةةةةةةةلق  ونهق  ع ر املن قي 1912في وقا  ما من عام 

(Furneaux) . في العرائش وقوهاا سةةةةةةةةةبانالقاعد وطان -فأرسةةةةةةةةةل العقيد ما ويل فر ا دي  سةةةةةةةةةيلفسةةةةةةةةةترن  - 

  يقان الريسةةةةةةةةةةةةون  عند اده، 
ً
. ومن املفارقات أن  القيافوادة

س
 ضةةةةةةةةةةةةةاريي

س
دات العليا< حدثا معر ي

 وّب ا سيلفسترن وتلبا منه التعامل مع الريسون  بم يد  من الليو ي.

 

                           (1909الريسوني )                           مانويل فرنانديز سلفستري                                                  
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 .1912 مايو/أيار 

 بريميو ديفيرا ضةةةةةةةةةةةةمن أرطان الجيرال ألفاو في ت وان وشةةةةةةةةةةةةةار  في الحملي ضةةةةةةةةةةةةةد الريسةةةةةةةةةةةةون تا تعيين 

(Fleming) )ترقيته إلى لوا  افتم). 

 

 الجنرال ميغيل بريمو دي ريفيرا

 .1912أواخر ربيع 

 (Fleming) .توفي أم يان في مناوشي صغيرة  أواخر الربيع

 .: املالزم أول فرانكو1912 يونيو/حزيران 13

 (Preston) .من باب األقدميي فقض 1912 يو يو/ا يران 13تا تثبيا فرا كو برتبي مرزم أول في 

 .: القبائل الشرقية توقع معاهدات السالم1912 يونيو/حزيرانمنتصف 

مع السةةةةةةةةةةةةل ات  بحلول منتصةةةةةةةةةةةةف يو يو/ا يران، وقعا معظا القباعل الشةةةةةةةةةةةةرقيي معاهدات سةةةةةةةةةةةةرم

 (Fleming) ا سبا يي.

 .1912يوليو  17

 .(Woolman) تنازل السل ان موالن عبد الحفي  لصالح شقيقه األصغر يوسف

 .كسانإفرانكو في : 1912 أغسطس/آب 28

 (Preston) .بويفروربني  سان، وامايي مناجا و تا تكليف املرزم أول فرا كو بقيادة موقع 
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 .: محمية إسبانية1912 نوفمبر/تشرين الثاني 14

بأن االعتران  (Scurr)و (Balfour)يذ ر  (Fleming)يي شةةةمال املغرب ا سةةةبا اعترن الفرنسةةةيون بالحمايي 

-(. وباالسةةةةةةتفادة من التحالف الوثيق بين فرنسةةةةةةا وبري ا يا 1912  وفم ر/تشةةةةةةرين الثان  27ادا في 

وإقناع أملا يا بأرا ةةةةةةةةةةةعي في الكونغو  اسةةةةةةةةةةةتغلا  - تي ته إع ا  فرنسةةةةةةةةةةةا املغرب وبري ا يا مصةةةةةةةةةةةر اطا 

األرض املمنواي لها. فحصةةةةةةلا  من سةةةةةةاايالتنازل عن بعر املفرنسةةةةةةا الفرصةةةةةةي  جبار إسةةةةةةبا يا على 

من مسةةةةةةةااي املن قي الفرنسةةةةةةةيي. وطا ا املن قي  1/20مر ع، أن اوالي  يلومتر  22000إسةةةةةةةبا يا على 

. (Furneaux)يي شمال نهر ورغي ا سبا يي هي الريف، وطا ا الحدود بين املحميتين الفرنسيي و ا سبا 

منها على سةةبيل املثال بني بو يح ى، و بعر القباعل إلى قسةةمين، بشةةكل تعسةةفّ  وقسةةما هذه الحدود 

 .(Woolman) في الشر  غ  ايي ، و السي وم

. وفي الوقا  فسه، طان 1913 مايو/أيار 14صّد  السل ان الجديد موالن يوسف على االتفاقيي في 

 يي.ا سبا في املحميي  الواقعي لسرر إلى القباعللقد علموا ببيع الفرنسيين  ا سبان

 في سةةةةبتي  ا سةةةةبانأنشةةةةأ 
س
فيليبي "الجيرال بقيادة ثرا قيادات  عسةةةةبريي  مسةةةةتقلي  في محميوها، واادة

 .ييةةمليلوااةةدة في ، و "مةةا ويةةل فر ةةا ةةدي  سةةةةةةةةةةةةيلفسةةةةةةةةةةةةترن "العقيةةد بقيةةادة العرائش وااةةدة في و  ،"ألفةةاو

(Fleming)  سةةةةةةةةةةةةبتةةي من قةةي جبةةالةةي. وعلى الرغا من أن املفوض السةةةةةةةةةةةةةةام  طةةان هو  قيةةادةتغ   بحيةةث

 ، إال أن القادة العسةةةةبريين يرجعون إليه فقض في ااالت ال وار  ا سةةةةبانالسةةةةل ي العليا في املغرب 

يي ا سةةةةةةةةةبا في املن قي  املغرب أو اين يسةةةةةةةةةتل م القيام بعمل  عسةةةةةةةةةبرن  مشةةةةةةةةةتر . وطان ممثل سةةةةةةةةةل ان

 يسمى الخليفي.
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 .1912 نوفمبر/تشرين الثاني 30

 (Balfour). وارر سجنا ه ودّمر قواته )أرزير(ااتل سيلفسترن مقر الريسون  في أصيلي 

 : ثورة الريسوني1924و 1913بين أحداث 

الشةةةةةةةةةريف موالن أامد الريسةةةةةةةةةون  من نسةةةةةةةةةل النبي )صةةةةةةةةةلى   عليه وسةةةةةةةةةلا( وسةةةةةةةةةليل إادس العاعرت 

 وطارزم ، وبأ ه رجلس صةةةةةةةةةةةةعقس وغير موثو   به  (Fleming) .املرموقي في جبالي
ف بأ ه زعياس عبقرنس وصةةةةةةةةةةةةُ

وعنيف. وفي السةةنوات األولى من القرن العشةةرين، اسةةت دم الواشةةيي وا رهاب لفرض سةةي رته على 

 ا سةةبان  في املغرب. طان يفضةةل ا سةةبانأيد الريسةةون  التدخل  1911م تلف قباعل جبالي. وفي عام 

ا يقضةةةةةةو لمن القوة ليسةةةةةةو على قدر ما يبف  ملسةةةةةةاعدتنا إال أنها ليسةةةةةةوا لديها ين ألنها "على الفرنسةةةةةةي

  فقد اسةةةةةةةةةةةتمر باسةةةةةةةةةةةت دام تبتيكات ا رهاب ا سةةةةةةةةةةةبانتدهورت عرقته ب 1913. وبحلول عام "علينا

(، هاجا الريسةةةةةةةةةةةةون  1913 يناير/طا ون الثان القبر عليه ) ا سةةةةةةةةةةةةبان، و عد إلقا  لفرض سةةةةةةةةةةةةل ته

 وفم ر/تشرين  - 1915. وبين يوليو ا سبان( ليثير قباعل جبالي لاخرو  على 1913 أيارمايو/ت وان )

اسةةةةةةةةةةةةتراتي يةةي مؤقتةةي ضةةةةةةةةةةةةةةد  ا سةةةةةةةةةةةةبةةانومع ا ةةدالع الحرب العةةامليةةي األولى في أوروبةةا، تبنى 1918 الثةةان 

قابل الريسون ، وقدموا الدبلوماسيي على القوة. و عد املفاوضات، أمر الريسون  رجاله بالتراجع في م

 ا سةةةةبان(. ومع نهايي الحرب العامليي األولى، عاد 1915 سةةةةبتم ر/أيلول اسةةةةتعادة سةةةةي رته على جبالي )

للسةةةةةةةةةةةةلوب العنيف. وطان رد فعل الريسةةةةةةةةةةةةون  على أللك هو ق ع تر  إمداد ت وان والسةةةةةةةةةةةةي رة على 

 (.1919 مارس/األاريي )وأللك في ا سبا الترل املحي ي بها ومهاجمي قوافل ا مداد 

الريسةةةةةةةةةةةةون  وقواتةه  حو املرتفعةات الوعرة جنوب على  1919  في صةةةةةةةةةةةةيف عةام ا سةةةةةةةةةةةةبةانع الةجوم وق

على مديني الريسةةةةةةةةةةةةون   ا سةةةةةةةةةةةةبان. واسةةةةةةةةةةةةتولى ت روتت وان، فتراجع الريسةةةةةةةةةةةةون  إلى معقله الجبلي في 

، طان 1921 يو يو/ا يران 29. وبحلول 1920 أ توبر/تشةرين األول  14الرعيسةيي، وهي شةفشةاون، في 

ا بين ت روتقد أ ملوا بنا  القي الحصةةار اول معقل الريسةةون  في  ا سةةبان
ً
، وشةةكلا الحصةةون خ 

ا بين شةةةةفشةةةةاون والقصةةةةر الببير. وسةةةةق ا 
ً
 في  ت روتشةةةةفشةةةةاون ووادن الو، وخ 

ً
 مايو/أيار 12أخيرا

الريسون  ابَا  ا سبانو عد مفاوضات م ولي منح  .(Scurr)، إال أن الريسون   جح في الهروب 1922

 إلى الخليفي 1922 سةةةةةبتم ر/أيلول  25وسةةةةةض جبالي )
ً
ديسةةةةةم ر/طا ون  4)( مقابل تقديا البيعي رسةةةةةميا

مع تقةةةدم القوات الريفيةةةي  حو جبةةةالةةةي، وفشةةةةةةةةةةةةلهةةةا في التوصةةةةةةةةةةةةةةةل إلى اتفةةةا   جةةةديةةةد  مع . و (1922 األول 

سةةةون   قوة  اقيقي  في ينظرون إلى الري ا سةةةبان(، لا يعد 1923 أ توبر/تشةةةرين األول  12الريسةةةون  )

( وتا أسةةره من 1924 وفم ر  15من شةةفشةةاون ) ا سةةبانجبالي. ولا ي رةةحق الريسةةون  مع انرةةحاب 

 وتوفي في سجون الريفيين.، ثا (1925 يناير/طا ون الثان  26قبل قوات عبد البريا )
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 1913أحداث سنة 

 .: القبض على الريسوني1913 يناير/كانون الثاني 28

وأتلق سرار  التي طا ا معه ألقمل العقيد سيلفسترن القبر على الريسون  وعاعلته وصادر الذخاعر

98  
ً
  وفم ر/تشةةةةرين الثان  30إألا ااولنا التوفيق بين تاري  و  (Fleming). من سةةةةجو ه في أصةةةةيلي سةةةةجينا

فأظن أن التاري  ، (Fleming)املذطور في  1913 يناير/طا ون الثان  28وتاري   (Balfour)املذطور في  1912

اعتذرت  وقد ألقوا القبر على الريسةةةةةةةةةةةةون   فسةةةةةةةةةةةةه.  ماأصةةةةةةةةةةةةيلي بينما الثان  اينيعود القتحام  األول 

يي فيما بعد للريسةةةةةةةةون ، وأج رت سةةةةةةةةيلفسةةةةةةةةترن على إتر  سةةةةةةةةرااه، واسةةةةةةةةتدعا ا سةةةةةةةةبا السةةةةةةةةل ات 

 .لتوبي ه سيلفسترن 

 .: الريسوني يحمل السالح1913 فبراير/شباط

ودعا  ت روتاسةةةةةةةةةةةةتقر الريسةةةةةةةةةةةةون  في اصةةةةةةةةةةةةنه الجبلي في 

 (Fleming) .ا سبانقباعل جبالي للثورة ضد 

 .لتطوان اإلسبان: احتالل 1913 فبراير/شباط 13

، ااتلةةةةا قوة إسةةةةةةةةةةةةبةةةةا يةةةةي 1913 شةةةةةةةةةةةةبةةةةاطف راير/ 13في 

بقيةةادة الجيرال أفراو ت وان عةةاصةةةةةةةةةةةةمةةي جبةةالةةي والبلةةدة 

أللةةةك من دون إتر   املغرب، وتاالرعيسةةةةةةةةةةةةيةةةي شةةةةةةةةةةةةمةةةال 

 (Balfour) يقول و ( )Furneaux) (Fleming)رصةةةةةةةةاصةةةةةةةةي واادة 

(. وأصةةةةةةةةةةةبحا ت وان ف راير/شةةةةةةةةةةةباط 18 أن أللك وقع في

 فيما بعد 
ً
للمحميي ا سبا يي، ومن ثا مكان إقامي  مقرا

 الخليفي )مندوب السل ان(.
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 .1913 مايو/أيار  - فبراير/شباط

بالتعدن عل ها إال أن القوات بدأت بااترام السكان، ي قد أمرت ا سبا  قيادة العليالا على الرغا أن

(Balfour )(Fleming) يبل  تولةةةه  "أفراو"قةةةام أ 
ً
ا عريضةةةةةةةةةةةةةةةا ا أمنيةةةً

ً
 يلومترات اول املةةةدينةةةي، وأللةةةك  8توقةةة

قام الشةةريف محمد بن سةةيدن لحسةةن ب مع األموال و ت ايدت املقاومي املغربيي ضةةد ا سةةبان.  مااين

االن جندن اخرين للدفاع عن املديني   10إرسةةال  "أفراو"ملواجهي التوسةةع ا سةةبان . وتلق  لحلفاعه

 وزير الدفاع يصةةةةةةةةةةةةفه بأ ه وهو ال لق الذن جعل 
س
من قي عملياته  "فراوأ"غير  ف . ومدد ضةةةةةةةةةةةةةابض

 داعمةيعلى تول تر  ا مةداد بين ت وان وسةةةةةةةةةةةةبتةي والعرائش وتن ةي، وقةام ببنةا  اصةةةةةةةةةةةةون صةةةةةةةةةةةةغيرة 

 لحراسي ال ر .

 مثلثي الشةةةةكل )
ً
 صةةةةغيرة

ً
  blocao). (Fleming)طا ا املواقع ا سةةةةبا يي في أللك الوقا اصةةةةو ا

ً
مصةةةةنوعي

متر فو  الجةةدران،  1.5أمتةةار، تعلوهةةا أ يةةاسس رمليةةي بةةارتفةةاع  4عرض و أمتةةار  6من الخشةةةةةةةةةةةةةةق ب ول 

 بصةةةةةةةةةةةةفاعح متموجي من الحديد 
ً
 ب . (Preston)مسةةةةةةةةةةةةقوفي

ً
أا مي  من األسةةةةةةةةةةةةر   4أو  3وطا ا محاتي

، وطان يتعين  30إلى  21الشةةةةةةةةةةةةاعبي. طان حجا الحاميي النموألجيي التي تشةةةةةةةةةةةةغلها يبل  
ً
إمداد هذه رجر

املواقع بواس ي قوافل إمداد مساحي. وفي الغالق تشغل هذه املواقع قما الترل للدفاع، ولبن هذا 

 ما يتا 
ً
يعني عادة أنها طا ا بدون مصةةةةةةةةةةةةةدر مياه. لذلك طان على القوافل أن ت لق املا   ذلك. وعادة

 الهليوغران. وأجه ةالتواصل بين الحصون الصغيرة ع ر مصابيح ا شارات 

 .: نقل فرانكو إلى القوات النظامية1913 أبريل/نيسان 15

 . (Preston)تا  قل فرا كو إلى القوات النظاميي )الرجيوالرس( 

 .: تمرد في جبالة1913 مايو/أيار 

 من عناصةةةةره إلى ضةةةةوا ي ت وان، وعندما ا دلعا أعمال الشةةةةغق في املديني بدأ 
ً
جلق الريسةةةةون  قوة

 (Fleming) .ا سبانوسرعان ما ا تشر التمرد مع ا تفاضي قباعل جبالي ضد . (Furneaux)الةجوم 

 مةةةةةةايو/أيةةةةةةارتوفي زعيا الريفيين في من قةةةةةةي الشةةةةةةةةةةةةةرقيةةةةةةي املةةةةةةدعو محمةةةةةةد أم يةةةةةةان أثنةةةةةةا  القتةةةةةةال في 

1913(Balfour) . حيةث طةان نهر  رت بمثةابي باألعمةال القتةاليةي في هةذا الق ةاع  ا وهةا أدس هةذا األمر إلى

توغل  يي. وفي بعر األايان طا ا بعر القباعل "املارقي" تقوم بعمليات ا سةةةةةةةةةةةةبا ادود السةةةةةةةةةةةةي رة 

 واشيي  ع ر النهر.أعمال  قصيرة  و 

 .يستقيلميندوزا" ألفاو  "فليب الجنرال: 1913 أغسطس/آب

يي ا سةةةةةةةةةةةةبا مواجهي ثورة الريسةةةةةةةةةةةةون  واملوقف العسةةةةةةةةةةةةبرن لاحكومي  "لفاوأ"لا يبن بوسةةةةةةةةةةةةع الجيرال 

وتا  قل الجيرال خوسةةةةةةةةةةيه مارينا من . (Furneaux)أو تا اسةةةةةةةةةةتدعاعه  (Fleming)فاسةةةةةةةةةةتقال من منصةةةةةةةةةةبه 



 
 ( / ترجمة مركز الخطابي للدراسات.1926 – 1920ثورة الريف الثالثة ) 24

يي في ا سةةةبا مليليي ليحل محل ألفاو. وتا إعادة سةةةلفسةةةترن للقيادة في العرائش. وتما زيادة القوات 

 جندن. 40،000املن قي إلى ما يصل إلى 

 .: فرانكو يتحرك1913 سبتمبر/أيلول  27 - أغسطس/آب 14

 
ً
منق عي النظير، والتي أبداها في عدة عمليات ضةةةةةةةةةةةد الريسةةةةةةةةةةةون   لشةةةةةةةةةةةجاعتهبدأ فرا كو يشةةةةةةةةةةةوهر  ظرا

(Preston) . ال تصةةةةاراته في املغرب من الدرجي األولى واصةةةةل فرا كو على وسةةةةام االسةةةةتحقا  العسةةةةبرن

 .سبتم ر/أيلول  22

 1914أحداث سنة 

 .1914 يناير/كانون الثاني 14

الرجوع صةةدر مرسةةومس ملك س يسةةمح للملك بالتواصةةل مباشةةرة مع الضةةباط دون اسةةتشةةارة الحكومي أو 

 (Balfour). التسلسل الهرم  العسبرن إلى 

 .: معركة بني سليم1914 فبراير/شباط 1

 في
س
وتمةا ترقيةي فرا كو على . (Preston)في ضةةةةةةةةةةةةوا ي ت وان  الواقعةي بني سةةةةةةةةةةةةليا منةاتق اةدثةا معر ةي

 رتبي  قيق.إثرها إلى 

 .: الحرب العاملية األولى1918 نوفمبر/تشرين الثاني 11 - 1914يوليو  28

. 1918  وفم ر/تشرين الثان  11إلى  1914يوليو  28خاضا القوس الب رس الحرب العامليي األولى من 

 ا سةةةةةةةةةةةةبةان، تبنى 1918  وفم ر/تشةةةةةةةةةةةةرين الثةان  - 1915وطةا ةا هنةا  تةداعيةات في املغرب. وبين يوليو 

 ضد الريسون ، وهي تقديا الدبلوماسيي على القوة
ً
 مؤقتي

ً
 (Fleming) .استراتي يي

 .: الحرب في أوروبا1914يوليو  28

 ضةةد الريسةةون ، وهي  ا سةةبانبينما طا ا القوس األوروبيي تشةةار  في الحرب، تبنى 
ً
 مؤقتي

ً
اسةةتراتي يي

إال أن سةةيلفسةةترن عارض هذه االسةةتراتي يي ودعا إلى ارب  (Fleming) .تقديا الدبلوماسةةيي على القوة

 شاملي.

يي. وأصةةةةةةةةةبح عبد امللك قاعد ج اعرن ا سةةةةةةةةةبا طان العمر  األملان ي شةةةةةةةةة ون في املن قتين الفرنسةةةةةةةةةيي و 

  لشةةةرتي تن ي التابعي للسةةةل ان
ً
  عمير

ً
 لشةةةكو ه با بشةةةان عمالته، فّر إلى . (Furneaux)أملا يا

ً
و تي ي

 
ً
دقى "فةةار"، اةةامر  جبةةال الريف مع مرافق  يةةُ

ً
بةةالةةذهةةق األملةةان . وعمةةل على إثةةارة القبةةاعةةل  ئةةاملي  يسةةةةةةةةةةةةةةا

 
ً
الجنوبيي، وأعلن الجهاد ضةةةةةةّد الفرنسةةةةةةيين، وبدأ بمهاجمي املواقع الفرنسةةةةةةيي. ورد السةةةةةةل ان مدعوما
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ي بهعرن الجهاد ضةةةةةةةةد األملان. بعدها تفببا عصةةةةةةةةابات عبد امللك، ففر إلى املن قي بالذهق الفرنسةةةةةةةةع

 يي.ا سبا 

 1915أحداث سنة 

 .: خنق عميل الريسوني1915 مايو/أيار  8

 (Fleming) أطةةةةةاالن،املةةةةةدعو علي ، تا خنق عميةةةةةل الريسةةةةةةةةةةةةون  في تن ةةةةةي، وهو 1915 مةةةةةايو/أيةةةةةار 8في 

(Balfour)،  يةةةذ ر(Balfour ) و شةةةةةةةةةةةةفةةةا التحقيقةةةات الاقةةةا أن مةةةايو/أيةةةار 12بةةةأن هةةةذا األمر اةةةدا في .)

 .ا سباناملسؤولين عن هذا األمر ها عمدة أصيلي املغر   وعددس من الضباط 

 .املفوض )املندوب( الساميجوردانا : 1915يوليو  9

قيل طلس من سةةةيلفسةةةترن )مسةةةؤول ا
ُ
لعرائش( على الرغا من عدم تورتها في مقتل علي أطاالن، فقد أ

وتما ترقيي الجيرال فرانسةةةةةةيسةةةةةةكو غوميز جوردا ا  (Fleming). ومارينا )مسةةةةةةؤول سةةةةةةبتي( من منصةةةةةةذهما

.  القاعد العام في مليليي إلى مفوض  سام 

 .: اتفاق مع الريسوني1915 سبتمبر/أيلول 

 محمد  اسةةت اع جوردا ا ب هوده وبما امتاز به من اللباقي  سةةَق 
ً
علي الريسةةون ، ووقع االثنان اتفاقا

وقام الريسةةةةةةون  بهعادة رجاله في مقابل اسةةةةةةتعادته للسةةةةةةي رة على . (Fleming) 1915 سةةةةةةبتم ر/أيلول في 

 جبالي.
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 1916أحداث سنة 

أثةار العمر  األملةان قبةاعةَل أ  رة الواقعةي في الج   الشةةةةةةةةةةةةمةالي الغر   من املحميةي بةالقرب من سةةةةةةةةةةةةبتي 

(Balfour) . قمع االضةةةةةةةةةةةة رابات. واسةةةةةةةةةةةةتغل لألف جندن إسةةةةةةةةةةةةبان  في املن قي  20فقام جوردا ا ب شةةةةةةةةةةةةر

 .ااال قسامات والثارات القبليي لتعبئي الجماعات املؤيدة لإلسبان ضد املعاديي له

 .قرية "البيوت"على  اإلسبان: استيالء 1916 يونيو/حزيران 29

يي على قريي البيوت الواقعي ا سةةةةةةةةةةةةبا اسةةةةةةةةةةةةتولا القوات 

 .(Preston) ا غرب سةةةةةةةةةةةةبتةي  10إلى  9أعلى جبةل  على بعةد 

طان الثوار يحتشةةةةةةةةةةةدون في الترل، مت ذين قريي البيوت 

 على تريق سبتي
ً
ت وان. وبالرغا -معقلها لكونها اا مي

من أن القريي طا ا محصةةةةةةةةةةةةني ب ناد  يتمترس ف ها رماة 

  ا سةةةةةةةةةةةةبانالبناد  والرشةةةةةةةةةةةةةاشةةةةةةةةةةةةةات، إال أن 
ً
 فذوا  جوما

  حو التلي في السةةةةةةةةةةةةاعات املبب
ً
 صةةةةةةةةةةةةعودا

ً
ة من يوم ر أماميا

 ي هةةةذا الةجومفي مقةةةدمةةةطةةةان ، و 1916  يرانيو يو/ا 29

ال ابور الثان  ملليليي. ومع تقدم العمل،   ل البثير من 

 ا سةةةةةةةةةةةةبةةانرجةةال القبةةاعةةل من خلف التةةّل لرلتفةةان على 

دت القوات  . فتببةةةةةّ يةةةةةي ا سةةةةةةةةةةةةبةةةةةا ولتحقيق تقةةةةةاتع   ةةةةةارن 

خسةةةةةةةةةةةاعر جسةةةةةةةةةةةيمي، بمن ف ها قاعد السةةةةةةةةةةةريي الراعدة من 

يةةق فرانسةةةةةةةةةةةةيسةةةةةةةةةةةةكو فرا كو النق بعةةدهةةا تولى النظةةاميين.

قيادة السةةةةةةةةةةةةريي، واسةةةةةةةةةةةةت اع خر  ال و  الذن فرضةةةةةةةةةةةةه 

 في االسةتير  على القريي. و
ً
  بيرا

ً
 دورا

ً
 في ب نه، في األعدا ، محققا

ً
هذه املعر ي، تلقمل فرا كو رصةاصةي

 لعمله. )
ً
 ف راير/شباط 28إال أ ه استمر في توجيه جنوده. وفيما بعد، تما ترقيته إلى رتبي راعد  تي ي

 من 1917
ً
 ثا تما إعادته إلى إسبا يا.( 1916 يو يو/ا يران 15، اعتبارا

 1917أحداث سنة 

الةةةذين ي ةةةدمون في املغرب، بغرض  ا سةةةةةةةةةةةةبةةةان، تا إلغةةةا  الحواف  املقةةةدمةةةي للضةةةةةةةةةةةةبةةةاط 1917في عةةةام 

 (Balfour) .التقليل من الوظاعف في املناتق االستعماريي، ولحصر العمل بالخدمي ا ل اميي فقض

 .1917ربيع 

اات اًجا على أجورها الضئيلي بعد ارتفاع معدالت التءخا، قام عدد من ضباط املشاة والفرسان 

 (Fleming). ( في جميع أ حا  إسبا ياJuntasبتأسي. خو تاس )م ال. 
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 1918أحداث سنة 

 .: نهاية الحرب العاملية األولى1918 نوفمبر/تشرين الثاني 11

 ."جوردانا": وفاة 1918 نوفمبر/تشرين الثاني 18

 (Fleming) .بنوبي  قلبيي  أثنا  عمله في مبتبه" جوردا ا"توفي املفوض السام  

 .: عودة عبد الكريم إلى املنزل 1918 ديسمبر/كانون األول 

 من منصبه في مليلي وعاد إلى قريته1918 ديسم ر/طا ون األول في 
ً
 (Fleming) .، أخذ عبد البريا إجازة

 1919أحداث سنة 

 .حركةمحمد بن عبد الكريم يقوم بتشكيل : 1919 يناير/كانون الثاني

وبدأ الشةةةةةةقيقان وعمهما عبد  (Fleming). اسةةةةةةتدقى عبد البريا شةةةةةةقيقه امحمد عبد البريا من مدريد

عَرن الحر ي بأنها م موعي من املحاربين ا سةةةةةةةبانالسةةةةةةةرم في تنظيا ار ي  ملواجهي الغ و 
ُ
  املحتوم. ت

 دون تحديد حجمها.

  للشةةةةةةةةةةةةؤون املحليةةي عن دفع معةةاشةةةةةةةةةةةةةةات بعر وجهةةا  قبيلةةي ا سةةةةةةةةةةةةبةةان، توقف املبتةةق 1919في عةةام 

ا األموال منها إلى أعضةةةةةةةةةةةةا   (Fleming) .ورياغل، بمن ف ها عبد البريا وشةةةةةةةةةةةةقيقه  من أللك، ُاولن
ً
وبدال

 من املؤيدين لإلسبان.
ً
 القبيلي األصغر سنا

 

امحمد على  وشقيقهمحمد الخطابي على اليسار 

 اليمين، التقطت الصورة لهما في مصر.
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 .: املفوض السامي بيرينغير1919 فبراير/شباط

 ((Fleming))اقتباس من بيرنغير في  "ال ااجي لسفك دما  امل يد من الجنود "

 

 مجندون في أفريقيا

برتبةةي لوا  إلى املغرب، وبصةةةةةةةةةةةةفتةةه املفوض السةةةةةةةةةةةةةةام  للمحميةي  "دامةةاسةةةةةةةةةةةةو برينغير"في هةةذه املرة، عةةاد 

وطةةا ةةا تعليمةةات بيرنغير هي إلغةةا  . (Furneaux) (Fleming)يةةي في املغرب ا سةةةةةةةةةةةةبةةا والقةةاعةةد العةةام للقوات 

الوهدعي والعمل للقضةةةةا  على الريسةةةةيون . ومع أللك، فبعد التدارس مع الفرنسةةةةيين في الجنوب اعتمد 

بدل االعتماد على األسةةةةةةلوب  – ما في االقتباس املذطور –بيرنغير سةةةةةةياسةةةةةةي االاترل الب   ، ومن ثا 

ات األخرس للتفريق بين القباعل والسي رة عل ها. على املال وا غرا  ا سبانالقديا  العنيف< اعتمد 

 
ً
اسةةةةةةةةةت دم الحرطات املواليي ضةةةةةةةةةد جيرانها املعارضةةةةةةةةةين. ووضةةةةةةةةةع بيرنغير خ ي  وايثما طان أللك ممبنا

شر  سبتي، ثا ا تقل إلى جبالي )بما في  تنفيذها في. وبدأ بةةة(Preston)مد ها ثرا سنوات لوهدعي املغرب 

واةةةةاول ت بيق  1919 ف راير/شةةةةةةةةةةةةبةةةةاطنغير إلى ت وان في وشةةةةةةةةةةةةفشةةةةةةةةةةةةةةةةاون(، ووصةةةةةةةةةةةةةةةةل بير  ت روتأللةةةةك 

 استراتي يته.

 الصغير.للقصر  اإلسبان: احتالل 1919 مارس/آذار  21

 ا سةةةبان     من املرالي األولى من خ ي بيرنغير، ااتل 

 21بالقرب من سةةةةةةةةةةبتي ) ةر  القصةةةةةةةةةةر الصةةةةةةةةةةغير في إقليا أ 

فرد الريسةةةةةةةةةةون  على املوقف  .(Preston)( 1919 مارس/األار

يي بق ع تر  إمداد ا سةةةةةبا العدوان  الجديد للسةةةةةل ات 

ت وان والسةةةةةةةةةةةةي رة على الترل املحي ةةةةةةي بهةةةةةةا ومهةةةةةةاجمةةةةةي 

فأرسل برينغير قوات   (Fleming) ،ييا سبا قوافل ا مداد 

، قةةةةةةامةةةةةةا 1922-1919 . وفةةةةي اةةةةمةةةةرت(Furneaux)لةةةة ةةةةرده 

ر   ببنا  املئات يي العاملي في الق اع الغا سةةةةةةةةةةةةبا القوات 

من الحصةةةون الصةةةغيرة واملخيمات على جا ق ال ريق من 

https://balagan.info/wp-content/images/war/rif-wars/Recruits_in_africa.jpg
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 ت وان إلى شفشاون واتى نهر الو إلى البحر األبير املتوسض.

 .ية في جبالةاإلسبان: الحملة 1919صيف 

أتلقةةةةا قوات بيرنغير في ت وان والجيرال إميليو بةةةةاريرا في الجنوب املةةةةي لقمع الريسةةةةةةةةةةةةون  و هةةةةدعةةةةي 

وتوغلوا في املرتفعات الوعرة جنوب مديني ت وان، وتعرضةةةةةةةةةةةةوا لخسةةةةةةةةةةةةاعر  بيرة، ولا  (Fleming) .جبالي

 
ً
بقيادة الجيرال لوي.  ا سةةةةةبانتقدم  فقد الق اع الشةةةةةرقي،أما في . (Balfour)يسةةةةةت يعوا التوغل  ثيرا

 (Fleming) .أي بورو بحذر إلى وسض الريف

 .1919يوليو 

 على 
ً
 ت وان. -وق ع رجاله تريق تن ي . (Balfour) ا سبانشن ريسون   جوما مضادا

 .1919 سبتمبر/أيلول 

  ت روتالريسةةةون  إلى التراجع  حو جبل  ا سةةةباندفع 
ً
اقق الةجوم أهدافه و  (Fleming)( Balfour) .ثا يي

 على الرغا من الخساعر البشريي العاليي لإلسبان.

: احتالل اإلسااااااااااااباااان لحصاااااااااااان 1919 ساااااااااااابتمبر/أيلول نهااااياااة 

 عين الحصن  في فونداك

يون اصةةةةةةةةن فو دا  على تريق تن ي ت وان ا سةةةةةةةةبا ااتل 

 (Fleming). في الق اع الغر  

: أساااااااااتراي يدرس الفيلق 1919 أكتوبر/تشااااااااارين األول  7-27

 .األجنبي الفرنس ي

درس ميرن أسةةةةةةةةةةةةتران الفيلق األجنبي الفرنسةةةةةةةةةةةةعي في تلمسةةةةةةةةةةةةةان 

 .(Scurr)وسيدن بلعباس بهدن تأسي. فيلق إسبان  مشابه 

 .: الجبهة الشرقية مستقرة1920 - 1919شتاء 

 مصق نهر  رت  فيجذهي  "لوي. أي بورو"بحلول فصل الشتا ، أنشأ الجيرال 
ً
. إلى سو  الثرثا  جنوبا

(Fleming) 
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 1920سنة أحداث 

 :ية املوحدةاإلسبانالقيادة العسكرية 

ي خاضةةةةةةةةعي يالثرا للعرائش وسةةةةةةةةبتي ومليل ييا سةةةةةةةةبا  ، أصةةةةةةةةبحا القيادات العسةةةةةةةةبريي1920في عام 

  (Fleming)  )الجيرال برنغير(. قيادة عسبريي واادةتحا 

 : 1920 يناير/كانون الثاني

، و تي ي لذلك تالبا في املغربالخسةةةةاعر البشةةةةريي ت دد  ت اه  سةةةةيئا ا سةةةةبانرد فعل الجمهور  طان

مما جعل امللك يع   صةةةةةةرايات عامي لاجيرال ( Furneaux)يي بتعيين ضةةةةةةباط  أ فأ، ا سةةةةةةبا الجماهير 

 بيرينغيرالجيرال  على الرغا من ااتفا العسةةةةةةةةةةةةبريي،  سةةةةةةةةةةةةيلفسةةةةةةةةةةةةترن تمبنه من قيادة جميع القوات

الشةةةةةةةةةةجاعي  عامل علىسةةةةةةةةةةيلفسةةةةةةةةةةترن بأ ه يعتمد ُعرنن  . وقدض سةةةةةةةةةةامدوره  مفوّ بلقق القاعد العام و 

القاعد األعلى طان  سةةةةةةةيلفسةةةةةةةترن بأن  (Balfour)ويقول  (Fleming) 8 .من الف ني العسةةةةةةةبرييأ ثر وا قدام 

يتمبن من السةةةةةةةةةةةةي رة على ، لةةذلةةك فمن املحتمةةل أ ةةه لا 1920عةةام  ابتةةدا  منللمن قةةي الشةةةةةةةةةةةةرقيةةي 

 فعر ااتف قةةةةةد نغير ين بير أل الراحح  هوأعتقةةةةةد أن هةةةةةذا و  .الغربيةةةةةيالتي طةةةةةا ةةةةةا في الجذهةةةةةي القوات 

 بالسي رة املباشرة في هذا املسرر.

 :1920منتصف عام 

 الخ ا   )األب( وربما طان هذا هو الحدا الذن دفع عبد البريا .(Balfour)رت سةةيلفسةةترن نهر  ع ر 

  .ا سبانإعرن املقاومي العسبريي ضد إلى 

 األجنبي )اإلفريقي( : إنشاء الفيلق1920 سبتمبر/أيلول  4

 باسةةةةةةةا "الفيل ( املعرونTercio de Extranjerosصةةةةةةةدر أمرس ملك  بتشةةةةةةةبيل فو  األجا ق )
ً
".  قشةةةةةةةعبيا

(Scurr) تا تعيين ال 
ً
فرانسةةةةةةةيسةةةةةةكو "الراعد " مسةةةةةةةؤوال عن الفو ، ثا اسةةةةةةةتلا ميرن أسةةةةةةةتران" قاعدبدايي

 ةوعلى الرغا من تسةةةةةةةةةةةميته ب (Preston) .1920 سةةةةةةةةةةةبتم ر/أيلول  27من القيادة ابتدا   "فرا كو باهامو د

وبذلك وصةةةةةةةةةةةةةل إجمالي  من واداته إسةةةةةةةةةةةةبا يي األصةةةةةةةةةةةةةل. % 90 اطا  ي الواقعإال أ ه ف "الفيلق األجنبي"

                                                             
ديسةةةةةةم ر مةةةةةةن  16بةةةةةة طوبةةةةةةا  El Caneyما ويةةةةةل فر ا ةةةةةةدي  سلفسةةةةةةترن، جيةةةةةرال عسةةةةةةبرن اسةةةةةةبان ، ولةةةةةةد فةةةةةي مدينةةةةةةي  8

علةةةةةةى يةةةةةةد الثةةةةةةوار ب عامةةةةةةي األميةةةةةةر عبةةةةةةد  1921يوليةةةةةةو مةةةةةةن  22، قتةةةةةةل فةةةةةةي شةةةةةةمال املغةةةةةةرب خةةةةةةرل موقعةةةةةةي أ ةةةةةةوال 1871

(، 1919-1920ريا الخ ةةةةةةةةةةا  . وقةةةةةةةةةةد طةةةةةةةةةةان سلفسةةةةةةةةةةترن أثنةةةةةةةةةةةا  اةةةةةةةةةةرب الريةةةةةةةةةةف القاعةةةةةةةةةةد العةةةةةةةةةةام لةةةةةةةةةةةسبتي بةةةةةةةةةةةين )البةةةةةةةةةة

(. طةةةةةةةةةةان مشةةةةةةةةةةهورا بالقسةةةةةةةةةةوة والشةةةةةةةةةةدة، وعةةةةةةةةةةرن عنةةةةةةةةةةه ااتقةةةةةةةةةةار الةةةةةةةةةةريفيين ووصةةةةةةةةةةفها 1920-1921ومليليةةةةةةةةةةي بةةةةةةةةةةين )

 بالرعاع واملخا يث.
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 .مليليةةةةةةيمنها في  24000مع وجود  ا،جنةةةةةةديةةةةةة 63000في املغرب إلى املتواجةةةةةةدة يةةةةةةي ا سةةةةةةةةةةةةبةةةةةةا القوات 

(Furneaux) 

 : وفاة الشيخ عبد الكريم )األب(1920 سبتمبر/أيلول 

 (Furneaux) .ألجديرعبد البريا  قا عي  بن  ابنه محمد بريا وخلفهعبد التوفي الشي  

 الريف لقادة: مجلس 1920 أكتوبر/تشرين األول 

في إقناعها بسياسي مشتر ي  ، لبنه فشلجبل القاميفي الريف عقد عبد البريا م لًسا  بيًرا لقادة 

وهي  سمان،بعر أعيان تم إال أ ه تمبن من التوصل إلى اتفا  مع( Furneaux) . ا سبانضد العدوان 

  يرسةةةةلواعلى الرغا من أنها لا و  .مليليي على تريقبني ورياغل شةةةةر   تقعقبيلي صةةةةغيرة 
ً
، للقتالرجاال

 .ا سبانعند غ و  النيران طهشارة تحذيرعلى إشعال  سمانرجال تم وافق

 .على شفشاون  اإلسباناستيالء : 1920 أكتوبر/تشرين األول  14

 شةةةةةةةةةةةةفشةةةةةةةةةةةةةاون إسةةةةةةةةةةةةبا يي على مديني  أرتال، اسةةةةةةةةةةةةتولا ثرثي بيرينغيرتنفيذ املرالي الثا يي من خ ي في 

عّد مديني  .(Scurr)،(Preston)،(Fleming) ب هد قليلالجبليي 
ُ
 مقدسةةةةةةةةةي لدس ال ربر،وطا ا شةةةةةةةةةفشةةةةةةةةةاون ت

الوادن جنوب وقد طان الريفيون يرون اصةةةةةةةةةةةةنها التاريخي في عمق  .وهي مديني الريسةةةةةةةةةةةةون  الرعيسةةةةةةةةةةةةيي

ر ، العقيد أل رتو يعود الفضةل الببير في سةقوط شةفشةاون للعسةبرن املسةتعرب .جبالي منيعا ال ُيبسةَ

 املحليي واسةةةت اع رشةةةوة األعيانفحا،  بائعيرو ا املديني متنبرا في هيئي غ فقد دخل يرو ا.غطاسةةةترو 

 في حصةةةةةةةةون الو صةةةةةةةةغيرة املرا   الالعديد من في بنا   يون ا سةةةةةةةةبا بدأ بعدها  رسةةةةةةةةتسةةةةةةةةرم.ل أو  هديدها

-شةةةةةةةةةفشةةةةةةةةةاون لديها قوة شةةةةةةةةةرتي قويي لحراسةةةةةةةةةي تريق  اوطا  بشةةةةةةةةةفشةةةةةةةةةاون، املناتق الريفيي املحي ي

  الحراس. هؤال  من بين والفيلقفرا كو وطان  .ت وان
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ا على تول سةةةةةةةاال  بال اف ييا سةةةةةةةبا القوات بدأت  -بعد ااترل شةةةةةةةفشةةةةةةةاون – في هذه األثنا 
ً
شةةةةةةةرق

 .غمارة

 
 (1920) الفوج األول من الفيلق

 قريبا من الفنيدق. الفيلق في دار ريفين: مستودع 1920 أكتوبر/تشرين األول  16

 (Scurr) .في دار ريفين مستودعهأنشأ الفيلق 

 أفواج: الفيلق لديه ثالثة 1920 أكتوبر/تشرين األول  31

 تنظيااسةةت اع الفيلق  ،1920 أ توبر/تشةةرين األول  31بحلول 

 (Scurr) .ي أفوا ثرث

 .1920 ديسمبر/كانون األول  5

في  السةةةةةةةةةةةةعيد بنيوليشةةةةةةةةةةةةك و عدها قبيلي أ بنيتا إخضةةةةةةةةةةةةاع قبيلي 

 الق اع الشرقي.

 

https://balagan.info/wp-content/images/war/rif-wars/1920primerajurabanderalalegion.jpg
https://balagan.info/wp-content/images/war/rif-wars/1920primerajurabanderalalegion.jpg
https://balagan.info/wp-content/images/war/rif-wars/1920primerajurabanderalalegion.jpg
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 1921أحداث سنة 

تا االستير  و   .(Balfour)في املن قي الشرقيي  عميقا ن لفستر يساخترقا قوات  ،1921 مع بدايي سني

 .وأ وال وأدهار أوبران ااساين ورأس أفراو سيدنعلى 

 .: ضحية الفيلق األول يناير/كانون الثاني 7

بالتازار "الثا يي وأصةةةبح  السةةةرييتما مهاجمي ايث  .)في الجذهي الغربيي(معر ته األولى  يدخلالفيلق 

 لفيلق.قتيل  لأول  "طوي ا فيغا

فقد طا وا يقتلون األسةةةةرس  . فسةةةةه فرا كوها الفيلق، بما ف واشةةةةيي عناصةةةةر مدس إلى  (Preston)يشةةةةير 

لون بأجسةةةةةادها وجث هاب ريقي بشةةةةةعي 
ّ
ويعلقونها  راوسةةةةةهاطا وا يق عون في  ثير من األايان و .ويمث

  هدايا لل وار.في األما ن العاليي، أو يقدمونها 

 أنوال يصلون إلى اإلسبان :يناير/كانون الثاني 15

االسةةةةةةةةةةةةتير  على موقع أ وال بعةةةد  تا ،(Balfour)مةةةي ضةةةةةةةةةةةةعيفةةةي و  ، بعةةةد مقةةةاينةةةاير/طةةةا ون الثةةةان 15وفي 

وقوها عبارة عن  موقع أ والطان تيق والدريوش. و  تحصةةةةةةةين ا سةةةةةةةبان ملواقعها املتواجدة بكل من بن

السعيد، بني من مرتفعات  يلجبال تمسمان وقريبي وليشك متاخمبني أتواجد بقبيلي قريي مةجورة ت

 طلا 106 ، ويفصةةةةةةةةةةةةله عن مليلييطلا 35 الدريوش بلدة وعن ،طلا 16تيق  بن بلدة عن املوقع يبعد

   .من ال ر  الجبليي والوعرة

 .واخر شهر يناير/كانون الثانيأ

جبل القامي تواجد مر  يا في اسةتبا  ا سةبان إلى تمسةمان، وف ها أسة. معسةبرا تمبن الخ ا   من 

 ما تمبن الثوار وبني توزين وتمسةةةةةةةمان.  وبقوينورياغل  بنيينتسةةةةةةةبون إلى  ام اهد 500فيه أزيد من 

أر عي مرا   فرعيي أخرس، وطا ا في مناتق: ازرو جيدار، سةةةةو  االثنين، سةةةةيدن شةةةةعيق،  إنشةةةةا من 

 وأللك ملراقبي تحرطات ا سةبان على تول الخض الرابض بين أ وال وسةيدن ادري.، وطانوأ روماوس. 

في تحبا بهدن الطلا  5ذن يبعد عن القامي دهار أوبران ال بل أإنشةةةةةةةةةةةةةا  معسةةةةةةةةةةةةبر بالثوار يعتزمون 

 ، غير أن ا سبان سبقوها إليهأمقرانوادن 

 .سوق األربعاء وشيروتا الشرقيةعلى طريق للثوار  عمليات يناير:/كانون الثاني 16

الثان   الفو رابعي من ال السةةةةةةةةةرييتعرضةةةةةةةةةا  فقد، أول قتال اقيق   بيرفي هذا التاري  شةةةةةةةةةهد الفيلق 

مما تسبق في  .وشيروتا الشرقييسو  األر عا  تريق من قبل الثوار بينما طا ا تقوم بحراسي  لةجوم
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السةةةةةةةةةةةةريتين الخةةةةامسةةةةةةةةةةةةةةةةي  قةةةةامةةةةاردا على أللةةةةك، و  ."دون بومبيليو مةةةةارتينيز زالةةةةديفةةةةار" النقيةةةةقمقتةةةةل 

 .وترده والسادسي بتدمير العدو

 الشرق.التمهل في الغرب والتعجل في  :فبراير/شباط

بدأ و  .(Preston) تازورتفي  الريسةةةةةةةةةةةةون  تغلغله التدرياي في محيض معقل بيرينغيرفي الغرب، اسةةةةةةةةةةةةتأ ف 

هذه ، شةةةةةةةةةةةكلا 1921 يو يو/ا يران 29بحلول و  .البلدةبالقي من التحصةةةةةةةةةةةينات املحي ي بنا  رجاله 

ا بين 
ً
ا بين  ووادن شفشاون الحصون خ 

ً
ج ً ا من وطان الفيلق  .والقصر الببير شفشاون الو، وخ 

 شةةةةةةةةةفشةةةةةةةةةاون بين  التحصةةةةةةةةةيناتالذن طا ا مهمته إنشةةةةةةةةةا  م موعي من  "يرو اغطاسةةةةةةةةةترو "العقيد  رتل

 (Scurr) .الو ووادن

في الق اع الشةةةةةةةةرقي  مليلييإلى  سةةةةةةةةيلفسةةةةةةةةترن ،  قل امللك 1921 ف راير/شةةةةةةةةباطأ ه في  (Furneaux)يقول 

بسةةةةةةةةر الجمود بمن امللك  سةةةةةةةةيلفسةةةةةةةةترن التعليمات لوطا ا  .الحذراملتاب م  "أي بورو"ايث ال محل 

 سةةةةيلفسةةةةترن قيادة  أل ر توليالذن  (Balfour) روايي رن بهذا  .وا سةةةةراع في عمليات االاترل املغر  

 .1920في الشر  على األقل في منتصف عام 

 .على جبل عروي اإلسباناستيالء  :فبراير/شباط 17

وهنا وصةةله تحذير من  .(Preston) مقرانأللتقدم ع ر نهر  تمهيدا على جبل عرون سةةيلفسةةترن اسةةتولى 

ره من التقدم أ ثر وأن مقاومي القباعل سةةةةتكون شةةةةرسةةةةي جدا. فرةةةةخر سةةةةيلفسةةةةترن من 
ّ
الخ ا   يحذ

مقتب. من   لي. إال. "من املخا يث اجيشةة"بازدرا  ويعتربها  الريفيينإلى  نظررسةةالي الخ ا  ، وطان ي

 .(Furneaux) في سيلفسترن  رم 

 .مارس/آذار

إنشةةةا  املرسةةةومي الخ ي  وتضةةةّمنا .(Balfour) ورياغلخ ته للةجوم النهائ  على بني  سةةةيلفسةةةترن قدم 

بحيث يت ه  إلى الجنوب.وصةةةةةةةةةةةوال  ا  40اال ملسةةةةةةةةةةةافي م موعي من املواقع الدفاعيي تمتد من السةةةةةةةةةةةّ 

بعرض  جذهي للةجوم علىمحاور ثرثي  الحسةةةةةيمي، متضةةةةةمنامسةةةةةمان  حو تالةجوم ال رن ع ر أرا ةةةةةعي 

 جندن 12000لديه اوالي  ألن بتوخي الحذر سةةةةةيلفسةةةةةترن نصةةةةةح العديد من ضةةةةةباط األرطان ف  ا. 32

ا في املن قةةي  25،720 ه طةةان هنةةا أ ةة (Balfour)بينمةةا يقول   ا. 80لتغ يةةي جذهةةي بعرض  فقض جنةةديةةً

 ويع   هذا التفصيل:، قييالشر 

 .مشاة إسبا يي جندن 13000 •

 .فارس 1000 •
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 .مدف ي 3000 •

 .الهندسي من سرر 1،500 •

 .م ازن  عامل 1200 •

 .تاقا تبي 600 •

 .جندن محلي 5300 •

طان ي ق ت ويده باملياه ، ايث جنوبفي ال ييا سةةةةةةةةةةةةبا قع او إادس امل دإمدا صةةةةةةةةةةةةعوبي (Balfour)يذ ر و 

 21 الةةةةةةةةةةةةةةةةةة النقاط األمامييوطا ا  .إمداد عمليي طل ا في  38بواسةةةةة ي شةةةةةاانتين تسةةةةةيران على مسةةةةةافي 

مّون ع ربدورها املوقع  اول املنتشرة 
ُ
 .الجمال ت

 . مارس/آذار 12في 

 9 دري. الواقع عند مصق وادن أمقران.إ سيدنتا االستير  على موقع 

 .أبريل/نيسان 13

 ، يقصةةةةةةةفون سةةةةةةةو  الحسةةةةةةةيمي.الحسةةةةةةةيمي مديني بالقرب منالصةةةةةةةخرة  ج يرةاملتمر  ون في  ا سةةةةةةةبان

(Balfour) 

 .يونيو/حزيران

 فذ الريفيون وقوها انرةحابا متدرجا قد ف .(Balfour)طا ا تتغير  الريفيينأن تبتيكات ب ا سةبانالا  

 .أثنا  الت لي عن مواقعها

 يونيو/حزيران، سيطرة الثوار على مركز أدهار أوبران. 1في 

 ما وصةةةةةةةةةةةةل عدد املرا    10ما بعد جبال البو دينار وتحديدا إلى قمي أدهار أبران.وصةةةةةةةةةةةةلا الحملي إلى 

 مر  ا. 200العسبريي التي أنشأها سلفسترن إلى ادود 

                                                             
 مقال عن معر ي أ وال للد تور عمر املعلا رعي. جمعيي ألا رة الريف. 9

ير بالةةةةةةذ ر أن التقةةةةةةدم ا سةةةةةةبان  شةةةةةةرقا وغربةةةةةةا لةةةةةةا يبةةةةةةن يعتمةةةةةةد فقةةةةةةض علةةةةةةى القةةةةةةوة العسةةةةةةبريي، بةةةةةةل طةةةةةةان الجةةةةةةد 10

يعمةةةةةةةةةل بشةةةةةةةةةكل فعةةةةةةةةةال فةةةةةةةةةي املجةةةةةةةةةال االسةةةةةةةةةت بارن، وأللةةةةةةةةةك بهةةةةةةةةةدن صةةةةةةةةةناعي العمةةةةةةةةةر  وت نيةةةةةةةةةد الجواسةةةةةةةةةي. لبةةةةةةةةةث 

حسةةةةةةةق بعةةةةةةةر البةةةةةةةااثين فه ةةةةةةةه داخةةةةةةةل وبا شةةةةةةةاعات وتثبةةةةةةةيض العةةةةةةة اعا وتفبيةةةةةةةك القباعةةةةةةةل الريفيةةةةةةةي مةةةةةةةن الةةةةةةةداخل، 

 طةةةةةةةا وا مةةةةةةنها 25املهمةةةةةةين يت ةةةةةةاوز األر عةةةةةةين،  عمةةةةةةر  إسةةةةةةبا ياتةةةةةةي إبقةةةةةةوين وأيةةةةةةث ورياغةةةةةةل لواةةةةةةدهما طةةةةةةان عةةةةةةدد قبيل

 ب يتا. 75يتقاضون رواتق شهريي قيموها 
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 إلى الغرب يلومترات  خم.على بعد  برانو أقمي جبل مر ً ا محصةةةةةةةةةةةةًنا في  "جي. فيار"أنشةةةةةةةةةةةةأ الراعد  

 تر فيةار  إال أن، أ والإلى  بعةد أللةك عةادت معظا القوةثا  .(Fleming) في الق ةاع الشةةةةةةةةةةةةرقي أ والمن 

 بحلول و  .املوقعومرزم( للدفاع عن   قيبانإسةةةةةةةةةةةةبا ًيا )بما في أللك  50و من النظاميين )املغاربي( 200

 قام وااد منثا  .باملوقعقد أااتوا  م موعتين علىقسةةةمين امل الريفيينمن  1000الظهر، طان  وقا

بةةةدايةةةي ل وخةةةارجةةةه تلقةةةات طةةةهشةةةةةةةةةةةةةةةارة للمتمردين داخةةةل الحصةةةةةةةةةةةةن ةعشةةةةةةةةةةةةر  بةةةهتر  النظةةةاميين املغةةةاربةةةي

 القواتمن  179تل ُق ف .(Balfour)الجدران  حو وهرعوا  ،بق ع األسةةةر  الشةةةاعبي الثوار قام ةجوم.ال

واسةةتعرضةةوا ق ع املدفعيي  اغتنا الريفيون بعضةةا من ما ، في القتال بما في أللك الضةةباط ييا سةةبا 

بقيي هذا اال تصار الريف  جلق و  .ان م بوإلى  االنرحابواض ر الناجون إلى  في القرس املجاورة. بها

  عبد البريا.ابن إلى معسبر  تمسمان
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 .سيلفستري ب بيرينغر لقاء : يونيو/حزيران 5

 سةةةةةةةةةةةيلفسةةةةةةةةةةةترن لي تمع ب إدري.أبحر إلى سةةةةةةةةةةةيدن أوبران، فمن األاداا التي وقعا في  ا  عج بيرينغير

(Fleming).  خرل و  .لمرل األخير امتثلفبعدم إاراز أن تقدم إضافي،  سيلفسترن تعليمات إلى وأصدر

على النقير من أللك، فهن التع ي ات الوايدة و  ببنا  قواته. الخ ا  األسةةةةةةابيع السةةةةةةتي التاليي، قام 

 طا ا إأل  سةةةةةةةةةيلفسةةةةةةةةةترن التي تلذها 
ً
 بأن (Balfour)يذ ر ] .الجنود النظاميين نشةةةةةةةةةا  وادة جديدة من  ا

 رفر.  بيرينغيرتلق امل يد من القوات واألساحي لبن  سيلفسترن 

 سةةةةةةةةةةةةةا موقعا على بعد ، بما في أللكلأ وابعد أللك أر عي مواقع أخرس بالقرب من  سةةةةةةةةةةةةيلفسةةةةةةةةةةةةترن بنى 

جنةةةدن في املوقع بةةةامليةةةاه ع رة قةةةافلةةةي  300وزود  .(Balfour) إغري نمرتفع على  جنوب أ وال يلومترات 

ريفيةةةي لةجمةةةات تتعرض و  يوميةةةا،  ا 5و 4ملسةةةةةةةةةةةةةةةافةةةي تتراور بين تسةةةةةةةةةةةةةةةافر القةةةافلةةةي  وطةةةا ةةةا .من البغةةةال

 .والبغالمما أدس إلى خساعر في الرجال  متواصلي

 يونيو/حزيران، معركة سيدي إدريس. 15

 15بةةةةةةدأ الخ ةةةةةةا   في ق ع تر  إمةةةةةةداد مر   سةةةةةةةةةةةةيةةةةةةدن إدري. عن املر   الرعيسةةةةةةةةةةةةعي في أ وال، وفي 

يو يو/ا يران وضةةةةةةةع خمسةةةةةةةين فارسةةةةةةةا ثوريا في موقع يبعد قلير عن مر   سةةةةةةةيدن إدري. ا سةةةةةةةبان ، 

بين األعشاب واألحجار، و منوا للقوات ا سبا يي التي تريد فك الحصار عن  فقاموا بتمويه أ فسها

سةةةةةةةيدن إدري.، وهنا  قتل منها وجرر ما يقارب املاعتين، بينما لا يقتل من الثوار غير ثما يي. وعلى 

 إثر هذه العمليي انرحق االاترل من سيدن إدري.، وتا تحرير الجبال السااليي شمال أ وال.
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 .ش جنوب غرب تطوانارّ ح"مونيوز كريسبو" وبو  ريفي على هجوم :يونيو/حزيران 27

الريف في مواقع ترل "مو يوز  ريسةةةةةةةةةةةةبو" و "بواةةةةةةارات"  م موعةةةةةةاتاألول والثةةةةةةالةةةةةةث  الفو قةةةةةةاتةةةةةةل 

(Scurr) بينها ضابض وااد(  13الفيلق  وتببد( 
ً
  جريًحا. 27وقتير

 

 .اإلسبانتازروت من قبل  تطويق :يونيو/حزيران 29

 .(Preston) .يي تازروت في الغربا سبا  خ وط الحصون في النهايي ااصرت 

 يوليو. 14 - 8

 الشةةةةةةرقي.ع في الق ا سةةةةةةيلفسةةةةةةترن خ وط ل املضةةةةةةايقاتإلى زيادة  الريفعبد البريا متمردن ابن وجه 

(Fleming) 

  .انمجوبو  يبنهجوم ريفي على إغر  يوليو: 16

 وتا ت ويق ومحاصةةةرة (Fleming). م انوبو  إغري نفي  سةةةيلفسةةةترن الريفيون النقاط املتقدمي لهاجا 

 يوليو.  17 بأن هذا األمر ادا (Balfour)يذ ر ] إغري ن
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 .إغريبنالريفيون يحاصرون  يوليو(:تموز ) 17

فشةةةةةةةةةةةةلا طل و  (Fleming) .إغري نوخاصةةةةةةةةةةةةي في  الدفاقي، سةةةةةةةةةةةةيلفسةةةةةةةةةةةةترن على تول خض  الريفيون هاجا 

بسةةةةةةةةةةةةةرعةةةةةةي  إغةرية ةنإمةةةةةةدادات املةيةةةةةةاه فةي  مةعةظةا  ةفةةةةةةدتو  .إغةرية ةنالةحصةةةةةةةةةةةةةةةةةةار عةلةى الةجةهةود لةتة ةفةيةف 

(Balfour).  تع ي ات. ل لق ي ر  إلى بيرينغير سيلفسترن فبدأ 

 يوليو. 20

 اتطا ا القو و  (Fleming) . رسةةالها إلى الجذهي مليلييفي  القوات املتوفرة لديهجميع  سةةيلفسةةترن اشةةد 

 .الشرقيي يي بأ ملها في الق اع الشرقي على وشك أن تتر   في الجذهيا سبا 

 .غريبنإل  اإلسبانإخالء  يوليو: 21

نظا ف (Fleming) .مليلييفي وقا متأخر من بعد الظهر مع تع ي ات من  أ والإلى  سةةةةةةةةةيلفسةةةةةةةةةترن وصةةةةةةةةةل 

م موعي من االنغماسةةةةةةةةةيين بنفسةةةةةةةةةه قاد و  .إغري نلفك الحصةةةةةةةةةار عن  رتلفي  جندن 4000على الفور 

الرشةةةةةةةةةةةةاشةةةةةةةةةةةةي، التي  ع الريفيين ومدافعهابواسةةةةةةةةةةةة ي مدف رّدهولبن تا  املحاصةةةةةةةةةةةةر، املوقع حو  الخيالي

 سيلفسترن أمر و عدها  .إغري ن-أ والعلى تريق أوبران. وت ند  الريفيون في  ا سبانمن  اغتنموها

وتمةةا إبةةادة البةةاقين حر بعر املةةدافعين ا تفقةةد  .إال أ ةةه لا ينُي من املوقع إال رجلين إغري ن،بةةهخر  

  .من قبل الريفيين
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 كارثة أنوال يوليو: 23 - 22

 (Fleming) .أ والمن  بةةاالنرةةةةةةةةةةةةحةةاب سةةةةةةةةةةةةيلفسةةةةةةةةةةةةترن أمر ، 1921يوليو  22من يوم  00:10في السةةةةةةةةةةةةةةاعةةي 

على يد  جندن 14000  املكون من ا سةةةةةةةباناجيش ل وانهياره يمي  إلى االنرةةةةةةةحاب ول حتسةةةةةةةرعان ما و 

 .الخ ا  قيادة ريف  فقض تحا  3000

 فيمةةةا (Scurr) ،مليليةةةيامل ةةةل على  طورطوقما جبةةةل  الخ ةةةا  يوليو، ااتةةةل رجةةةال  23في مسةةةةةةةةةةةةةةةا  يوم 

اسةةةةةةتغر   ضةةةةةةد رجال القباعل املنتصةةةةةةرين. مواقع متناثرة املنهارة واليائسةةةةةةي ييا سةةةةةةبا ات ذت القوات 

هذه في  هاعليطا ا هنا  مذابح و  .املحاصةةةةةةةةةةةةرةجميع املواقع يصةةةةةةةةةةةةّف  الريفيون أسةةةةةةةةةةةةةابيع اتى  3األمر 

 2( والةةةةةنةةةةةةاظةةةةةور )أغسةةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةة./اب 9) وجةةةةةبةةةةةةل عةةةةةرون دريةةةةةوشودار  مةةةةةلةةةةةيةةةةةلةةةةةيةةةةةةياملةةةةةواقةةةةةع بةةةةةةالةةةةةقةةةةةرب مةةةةةن 

قتيل  8000 ةةةةةةةةحيي على مدار ثرثي أسةةةةةةةةابيع، من بينها  13192 ا سةةةةةةةةبانلقد تببد  (.أغسةةةةةةةة ./اب

  أاد القتلى.من  سيلفسترن طان و  .األسرس ومئات 

 لغرض 1921يوليو  22في  تةةةةازورتاملخ ض لةةةةه على  الةجومتا إلغةةةةا   ، فقةةةةدفي الق ةةةةاع الغر  أمةةةةا 

ا 
ً
 سةةةةةةةةةةّير ،١٩٢١ليو يو  ٢٢من يوم  ٤٠٠في السةةةةةةةةةةاعي و .(Scurr)،(Preston)إرسةةةةةةةةةةال تع ي ات الفيلق شةةةةةةةةةةرق

مر   فو دا    حو الشةةةةةةةةةمال إلى قواته من الفو  األول والسةةةةةةةةةريي الرابعي التابعي للفو  الثان فرا كو 

الفو  يوليو، ا ضةةا إل ها بقيي  ٢٣في و ٠٩:٤٥في السةةاعي ا القوات ، ووصةةلوت وانفي عين الحصةةن 

رسلوا في الق ار الثان 
ُ
 .مليلييإلى  سفيني ومن ثا أبحروا فيسبتي.   حو وأ

 

 (1921) الفوج األول للفيلق

 

https://balagan.info/wp-content/images/war/rif-wars/1921primerajurabanderalalegion.jpg
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 .مليليةل الفيلق إلى و وص يوليو: 24

الرور املعنويي  ارتفعامليليي السةةةةةةةةةةةةةاعي الثا يي ظهرا، وبوصةةةةةةةةةةةةوله  إلىوصةةةةةةةةةةةةةل الفو  األول من الفيلق 

 .املديني ضوا يعلى ااتل الفيلق مواقع دفاعيي قد و  .(Scurr) هنا  للمد يين

 الفيلق يتقدم في العمق. يوليو: 25
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فوجان من الفيلق وتابوران من املغاربي النظاميين ااتل 

 شةةةةةةةةةةةةمال الناظور  اميدترل سةةةةةةةةةةةةيدن  القادمين من سةةةةةةةةةةةةبتي

بعةةدم القيةةام  قةةد جةةا ت بعةةد أللةةك األوامرإال أن ، وأتةةاليون 

تولةةةةةا ثرا  تةةةةةاعةةةةةق مشةةةةةةةةةةةةةةةةةةاة و  .(Scurr) بم يةةةةةد من التقةةةةةدم

 .مليلييفي  الحاميياراسي إسبا يي مهمي 

الفيلق  مفارز خاضةةا  املقبلي،على مدار األسةةابيع القليلي و 

ضةةةةةةةةةةةةةةةد رجةةةال القبةةةاعةةةل في الريف، إمةةا  القتةةةاالتالعةةةديةةةد من 

،  قاتها الحصةةةةةةةةةةةيني املكو ي من أ ياس الرمالللدفاع عن 

األمةةةةةةةامةةةةةةةيةةةةةةةي  املةةةةةةةواقةةةةةةةعإلةةةةةةةى  بةةةةةةةغةةةةةةةال األاةةةةةةةمةةةةةةةالأو مةةةةةةةرافةةةةةةةقةةةةةةةي 

(Preston)،(Scurr)  . 

 .الناظور  على يينريفسيطرة ال :أغسطس/آب 2

يتا   يف عن الناظور  ا سةةةةةةةةةةةةباناخر املدافعين  يشةةةةةةةةةةةةاهد فرا كو طان، مليلييفي ضةةةةةةةةةةةةوا ي  موقعهمن 

  الحصار. لفكرفضا السل ات تلبه أللك بعد أن و  .(Preston) القضا  عليه من قبل الريفيين

 .يسيطرون على جبل عروي يون ريفال :أغسطس/آب 9

فر ا دو، أاد املدعو  11ريفيراطان شةةةةةةةةةةةةقيق بريميرو دن و  .(Preston) الريفيين بيد جبل عرونسةةةةةةةةةةةةقض 

  (Fleming) .في هذه املوقعي القتلى

 

 

                                                             
م، استلا 1870ديبتاتور أرستقرات  وضابض عسبرن. ولد بهسبا يا في الثامن من يناير/طا ون الثان  سني  11

وقاد وبدعا من امللك ألفونسو الثالث عشر والجيش ا قربا  1930إلى  1923منصق رعي. وزرا  إسبا يا منذ 

لوزرا ، فوعد بالقضا  على لرعيسا ثا عينه امللك  1923سبتم ر  23عسبريا استوااه من ا قرب موسوليني في 

الفساد وت ديد إسبا يا. ومن أجل القيام بذلك علق الدستور وأرسعى األاكام العرفيي وفرض  ظام رقابي صارم 

 وأ هى  ظام تداول السل ي للا اب املتناوبي. 

ل ي. فأس. الد تاتوريي يوًما فقض، لبنه فضل البقا  في الس 90قال بريمو دن ريفيرا في البدايي أ ه سيحبا ملدة 

( برعاسته 1930-1925(، ثا تلوها إدارة مد يي )1925-1923) تحا سل ي صوريي للملك شكل م ل. عسبرن على 

 .1925أيضا. وتمبن من ال مشكلي املغرب بفضل إ  ال الحسيمي 
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  " جنوب غرب مليلةكاسابونااملوقع العسكري "قافلة إلى  :سبتمبر/أيلول  8

لوصول إلى  ق ي امحاولي  منقافلي إسبا يي  بيرة  منعتا 

 رتر مرافقاقاد فرا كو ايث . (Scurr) طاسةةةةةةةةةةابو ا الحصةةةةةةةةةةيني

الثان  وسةةةةةةةةةةةةريتين من الفو   الفيلق فو ا من للقافلي مؤلف

ضةةةةةةةةةةةةةةةد رجةةةال  ،سةةةةةةةةةةةةبتةةةي من األول وتةةةابورين من النظةةةاميين

على ال ريق  اةةةا مةةةيفي مواقع  املتحصةةةةةةةةةةةةنين الريفقبةةةاعةةةل 

(Preston). بةةةةاال قضةةةةةةةةةةةةةةةةاض  فكةةةةا ةةةةا األوامر القتةةةةاليةةةةي للرتةةةةل

 تببةةةدفي املوقعةةةي و .بةةةالحراب والقتةةةال القريةةةق تيلةةةي اليوم

 100 حو  ن بينما تببد النظاميو  ةةةةةةةةةةةةحيي  90 الفيلق أ ثر

  حيي.

 .االستردادحمالت البدء ب :سبتمبر/أيلول  12

 (Fleming) (Reconquista) االستردادبحمرت  بدايي ملا طان يسمى هطا ا هذ

 

 يةاإلسبان "إل مالو"نقطة فك الحصار عن  :سبتمبر/أيلول  14

، اميددار الواقع ب الحصةةةن فياملدافعين عن  فك الحصةةةار تابعي لاجيش ا ضةةةباط تيبي  اسةةةت اعا

 (Scurr)(  El Malo املعرون باسا "السعي " )

 .الو"ل مإ" ن يستردون الريفيو  :سبتمبر/أيلول  15
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  ا سةةةةةةبانالضةةةةةةابض  الريفييأصةةةةةةابا  يران املدفعيي و  .اميدمالو" في دار ل إ" مر   يون ااصةةةةةةر الريف

 (Scurr) فيه جنود، وقتلا عدة الحصناملسؤول عن 

 فيالذن طان متمر  ا  من الفو  األول  سةةةةةةةةةةةةيسةةةةةةةةةةةةيسةةةةةةةةةةةةو تيروروالعريف  قيادة مت وًعا تحا 15 ر  ف

 أصةةةةةةةةةةةةيق رجرن أثنا قد و ، (Scurr) الليلمع الول  الحصةةةةةةةةةةةةيني إل مالو  ق يوصةةةةةةةةةةةةلوا إلى اتى  أتاليون 

بناد  بواس ي  يران  هذه املرة ولبن تا صدها ،مرة أخرس  املر   الريفيون هاجا ف لك.عبورهما الّس 

 وامدفعيوها وقصةةةف الريفيون منتصةةةف الليل، أاضةةةر من  ابيقر لبن بعدها  الفيلق والقنابل اليدويي.

 .أاد شذر مذر فلا ينُي من ااميتهالحصن 

 شمال الناظور  . Amadi مضيق أمادي العمل في :سبتمبر/أيلول  17

في السةةةةةةةاعي   جوًما  بيًرا على الناظور  ا سةةةةةةةبانشةةةةةةةّن 

 ا  16 وهي بلةةدة تقع على بعةةد، السةةةةةةةةةةةةةةابعةةي صةةةةةةةةةةةةبةةااةةا

دم الفو  األول والثةةةةةةان  تقةةةةةة . (Scurr) مليليةةةةةةيجنوب 

من سةةةةةبتي وثرا  تاعق مشةةةةةاة إسةةةةةبا يي  ن والنظاميو 

 ا سةةةةةةةةةةةةبةةةانتعرض وخرل أللةةةك  ،اميةةةدمن سةةةةةةةةةةةةيةةةدن 

على جبل  التي طا ا متمر  ة نيران املدفعيي الريفييل

 ذلك لشةةةتى تعرضةةةا  مواقع الريفيينإال أن ، وطورط

من قبل ال اعرات واملدفعيي  الهاعل لقصةةةةةةةةةةةةفأ واع ا

عرقلةةةي  ومع أللةةةك اسةةةةةةةةةةةةت ةةةاع الثوار .ال ريةةةي والبحريةةةي

 بةةةةةاسةةةةةةةةةةةةت ةةةةةدام في مضةةةةةةةةةةةةيق أمةةةةةادن ا سةةةةةةةةةةةةبةةةةةانتقةةةةةدم 

ميرن القاعد  وأصةةةةةةةةابوا ،الرشةةةةةةةةاشةةةةةةةةات و يران البناد 

قاد يعدها  .مباشةةةةةةةةةةرة تا إجراهفأسةةةةةةةةةةتران في صةةةةةةةةةةدره 

على تول املرتفعات فو   األول والثان  الفو  فرا كو

لنيران  ثيفي، إال  اعلى الرغا من تعرضةةةةهو  .املضةةةةيق

من رجةةةةةةال  املضةةةةةةةةةةةةةيقاةةةةةةافةةةةةةي  أخيرا أن الفيلق تهر

  حيي. 33 خرل هذه العمليي الفوجين تببدقد و  ربوس.ع جبلالقباعل اتى 

 .جمهورية الريفإعالن  :سبتمبر/أيلول  18

 سةةةةبتم ر/أيلول  18تا إنشةةةةا  جمهوريي قباعل الريف الكو فدراليي، أو جمهوريي الريف باختصةةةةار، في 

 رعيسةةةاالخ ا    أصةةةبحو  .عملوها الرسةةةميي الريفانبينما أصةةةبح العاصةةةمي هي أجدير وقد طا ا . 1921
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يي ا سةةةةةةةةةةةةبا القوات و عدها الا . 1923 ف راير/شةةةةةةةةةةةةباط 1)أمير الريف( في  الجديدة للدوليمنت دبا 

  .1926 مايو/أيار 27والفرنسيي الجمهوريي في 

 
 الريفيبنك الدولة /ريفانخمسة                     الريفيبنك الدولة /ريفانواحد  

على رقةابةي صةةةةةةةةةةةةةارمةي على م تلف القبةاعةل من خرل ا تقةا   داخةل الجمهوريةي عبةد البرياابن اةاف  

 (Fleming) .عن  ثةةقمراقبوها و  القبةةاعةةل بقيةةي  قبةةا  لةةه من بني وريةةاغةةل على، ووضةةةةةةةةةةةةع األ فةةا  القةةادة

 وريةةةةةةاغةةةةةةلسةةةةةةةةةةةةةةمةةعةةةةةةي بةةنةةي رهةةبةةةةةةي و عةةلةةى الةةقةةبةةةةةةاعةةةةةةل خةةةةةةار  الةةجةةمةةهةةوريةةةةةةي عةةلةةى  الةةخةة ةةةةةةا ةة  تةةةةةةأثةةيةةراعةةتةةمةةةةةةد و 

بين الةةةداخلي بعر القتةةةال  فحةةةدا القبةةةاعةةةل الخضةةةةةةةةةةةةوع للثوارقبةةةل جميع تبةةةال بع لا   .العسةةةةةةةةةةةةبريةةةي

 .جباليالقباعل، على األقل في 

ا، 1921 سةةةةةةةةةةةبتم ر/أيلول  18في   املمثل بهايي ا سةةةةةةةةةةةبا الجثث  طا اايث  ،دخل الفيلق الناظور  أيضةةةةةةةةةةةً

أمضةةةةةةةةةةةعى الفيلق األيام ف. (Scurr) مروعيالجيف راعحي طا ا و  أ وال،املديني منذ طارثي  في أرجا  متناثرة

 دفن املوتمل.في الستي التاليي 

 . sabt سبتالالعمل في  :أكتوبر/تشرين األول  2

 اقتحةةةام أوديةةةي وخنةةةاد  السةةةةةةةةةةةةبةةةا ل والثةةةان  والنظةةةاميين من سةةةةةةةةةةةةبتةةةي فيالفو  األو  قةةةاعةةةد جح فرا كو 

(Scurr). طةةةان فرا كو ورجةةةالةةةه تليعةةةي الةجوم   ةةةةةةةةةةةةحيةةةي. 150 خرل هةةةذه العمليةةةي الفيلق فيمةةةا تببةةةد

و قاعد خور  طان الجيرال سا ، بينما  رتبات اه نهر  الغرب بيرينغير  حوالجديد الذن شنه الجيرال 

 العمليات.

  .الثالثين موقع على اإلسبان سيطرة :أكتوبر/تشرين األول  5

 (Scurr)على الثرثينسي ر رتل سا  ورخو 

 .أزغنغان اإلسبانسيطر ة : أكتوبر/تشرين األول  8

 .(Scurr)سي رة رتل سا  ورخو على أزغنغان

 كوركو.على جبل  العمل: أكتوبر/تشرين األول  10

https://balagan.info/wp-content/images/war/rif-wars/1923-10-10_rif_bank_note_1.gif
https://balagan.info/wp-content/images/war/rif-wars/1923-10-10_rif_bank_note_1.gif
https://balagan.info/wp-content/images/war/rif-wars/1923-10-10_rif_bank_note_1.gif
https://balagan.info/wp-content/images/war/rif-wars/1923-10-10_rif_bank_note_5.gif
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 .(Scurr)فيلق من ال حيي  121أسفر عن سقوط  طورطوقتال عنيف على قما جبل 

 غرب طرارة  جبل ماجانالعمل في  :أكتوبر/تشرين األول  23

من ضةةةةةةةةةةةةةد املتمردين  ا قضةةةةةةةةةةةةةاض بالحرابعمليي تنفيذ الفو  الرابع الجديد ب قامفي الق اع الغر  ، 

 .(Scurr) ناماج جبل)العصابات( اول  الحر ي

 

 لجبل عروي اإلسبان احتالل :أكتوبر/تشرين األول  24

إسبان   800إلى دفن جثث  عناصرهت اض ر  ثا. (Scurr)في الق اع الشرقي  جبل عرونااتل الفيلق 

أ توبر/تشرين  1995، 23 ،(Preston)يذ ر ] في يوليو. من أ وال االنرحابخرل  الصمود فيهااولوا 

  األول 

ا توسةةةة 1921 أ توبر/تشةةةةرين األول شةةةةهد  في  اشةةةةد الفو  الرابعتا ف. (Scurr)الفيلق  ا لتشةةةةبيلعيأيضةةةةً

  دار ريفين
ُ
األول  الفو إلى  14و 13 السةةةةةريتانا ضةةةةةما و  .فو إلى طل  الثالثيسةةةةةريي البناد  ضةةةةةيفا وأ

 .أ توبر/تشرين األول  24والثان  على التوالي في 
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 (1921 أكتوبر/تشرين األول  24) جبل عروي في جثث اإلسبان

 .ماجان جبلفي العمل  :أكتوبر/تشرين األول  28

. (Scurr)ماجان  جبلفي  عناصةةةةةر الفو  الرابعبالحراب من قبل  عمليات اال قضةةةةةاضامل يد من  اادث

  72ما م موعه  فتببدوا
ً
 .أ توبر/تشرين األول  28و 23بين القريق  جريًحا خرل القتال 212وقتير

 .الخامس الفوج :نوفمبر/تشرين الثاني

 .(Scurr)فيلق تما إضافي الفو  الخام. لل

 .أسترايميالن القائد عودة  :نوفمبر/تشرين الثاني 10

. (Scurr)عاد ميرن أسةةتران إلى سةةبتي )الق اع الغر  ( على الرغا من أن جرر صةةدره لا يلتئا بالكامل 

الخام. والرابع في عمليات في من قتي بني عروس و  الفو  الثالثفي قيادة  التاليينأمضةةةعى الشةةةهرين و 

 سبا يي أ  ر.أرتال إ ي بمرافقيلاوجب

 

 

 شمال غرب اعالطن Ras medua في رأس مدواالفوج األول فرانكو و 

https://balagan.info/images/Franco_and_1st_bandera_at%20Ras_Medua.jpg
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  وكسان شمال الحرشة وغرب إكسانعلى جبل  العمل :نوفمبر/تشرين الثاني 18

واديا  املحليين،األول والثان ، مع بعر رجال الشةرتي  الفوجانمرة أخرس في الق اع الشةرقي، تسةلق 

مع تدهور األاوال و . (Scurr)اال حدار واسةةةةةةةةةةةةتولوا على الحصةةةةةةةةةةةةون القديمي على جبل ويسةةةةةةةةةةةةان  شةةةةةةةةةةةةديد

 Tauriat اميةةدامتةةدت العمليةةات لتشةةةةةةةةةةةةمةةل رأس مةةدوا وتريةةات  التةةاليةةي،الجويةةي خرل األيةةام القليلةةي 

Hamed الحرشي El Harcha.  

 1922أحداث سنة 

مؤس.  "رانأسةتن ر مي"مثل اسةتقالي الكولو يل  ،تدل على أللك ا جسةيمياداثأ 1922شةهدت سةني 

منظمات  ي ظهور ف ري ب . تلك االسةةةةةةةةةةتقالي التي طان لها دو  12من منصةةةةةةةةةةبه، "الفيلق ا سةةةةةةةةةةبان  األجنبي"

ا تهى  وقد وتصةةةةةفيي الفسةةةةةاد ا دارن، يشاألاوال املاديي لاج الق بهصةةةةةرر ت، "لجان الدفاع"باسةةةةةا 

 بامللك ألفو صو الثالث عشر أن اظرها ومنعها.األمر 

وا بحوزة ( الذين طا 600سةةةةةةةةةرس )اوالي على مئات األ  طان شةةةةةةةةةديد القلق العام ا سةةةةةةةةةبان   ما أن الرأن

بين  املوقف مع بن عبد البريا. وا قسةةةةةا الرأن العام السةةةةةياسةةةةةعي إلى اد  بير في  يفيي معالجي الثوار

 أ صةةةار الشةةةدة وأ صةةةار اللين. ومن العسةةةبريين أ فسةةةها من طان يرس تر  املغرب ألهله رغبي في توفير

املغرب مق رة "تسةةتيزفه الحرب. وشةةاعا في صةةحافي إسةةبا يا عبارات مثل طا ا الذن الدما  والذهق 

با قرب عسةةبرن ضةةد الحكومي ا سةةبا يي  ، وا تهى األمر"مثقوب .یاملغرب  "، و"الشةةباب ا سةةبان 

لتقويا الحيةةةاة " 13إعرن الةةةديبتةةةاتوريةةةي العسةةةةةةةةةةةةبريةةةي بقيةةةادة الجيرال بريمودن ريفيرا، و 1923سةةةةةةةةةةةةنةةةي 

                                                             
ا إسةةةةةةةةبا ًيا ( طةةةةةةةةان جنةةةةةةةةديً 1954يناير/طةةةةةةةةا ون الثةةةةةةةةان   1 - 1879يوليةةةةةةةةو  5أسةةةةةةةةتران إن تيريةةةةةةةةروس )-خوسةةةةةةةةيه مةةةةةةةةيرن 12

وأول قاعةةةةةةةةد ومؤسةةةةةةةة. الفيلةةةةةةةةق ا سةةةةةةةةبان ، وفخًصةةةةةةةةا بةةةةةةةةارزا فةةةةةةةةي وقةةةةةةةةا مببةةةةةةةةر مةةةةةةةةن  ظةةةةةةةةام فرا ثيسةةةةةةةةكو فرا كةةةةةةةةو فةةةةةةةةي 

إسةةةةةةةبا يا. طةةةةةةةان ضةةةةةةةابض معروفةةةةةةةا ب سةةةةةةةده املشةةةةةةةوه خةةةةةةةرل فتةةةةةةةرة وجةةةةةةةوده فةةةةةةةي الجةةةةةةةيش ايةةةةةةةث فقةةةةةةةد ألراعةةةةةةةه اليسةةةةةةةرس 

 وعينه اليمنى وأصيق عدة مرات في الصدر والساقين.

م، 1870سةةةةةةةبرن. ولةةةةةةةد بهسةةةةةةةبا يا فةةةةةةةي الثةةةةةةةامن مةةةةةةةن يناير/طةةةةةةةا ون الثةةةةةةةان  سةةةةةةةني ديبتةةةةةةةاتور أرسةةةةةةةتقرات  وضةةةةةةةابض ع 13

وقةةةةةةةاد وبةةةةةةةدعا مةةةةةةةن امللةةةةةةةك ألفونسةةةةةةةو الثالةةةةةةةث عشةةةةةةةر  1930إلةةةةةةةى  1923اسةةةةةةةتلا منصةةةةةةةق رعةةةةةةةي. وزرا  إسةةةةةةةبا يا منةةةةةةةذ 

ثةةةةةةةةا عينةةةةةةةةه امللةةةةةةةةك رعيسةةةةةةةةا  1923سةةةةةةةةبتم ر  23والجةةةةةةةةيش ا قربةةةةةةةةا عسةةةةةةةةبريا اسةةةةةةةةتوااه مةةةةةةةةن ا قةةةةةةةةرب موسةةةةةةةةوليني فةةةةةةةةي 

لةةةةةةةةوزرا ، فوعةةةةةةةةد بالقضةةةةةةةةا  علةةةةةةةةى الفسةةةةةةةةاد وت ديةةةةةةةةد إسةةةةةةةةبا يا. ومةةةةةةةةن أجةةةةةةةةل القيةةةةةةةةام بةةةةةةةةذلك علةةةةةةةةق الدسةةةةةةةةتور وأرسةةةةةةةةعى ل

 األاكام العرفيي وفرض  ظام رقابي صارم وأ هى  ظام تداول السل ي للا اب املتناوبي. 

يوًمةةةةةا فقةةةةةض، لبنةةةةةه فضةةةةةةل البقةةةةةا  فةةةةةي السةةةةةل ي. فأسةةةةةة.  90قةةةةةال بريمةةةةةو دن ريفيةةةةةرا فةةةةةةي البدايةةةةةي أ ةةةةةه سةةةةةيحبا ملةةةةةةدة 

(، ثةةةةةةةةةةا تلوهةةةةةةةةةةةا إدارة 1925-1923) تحةةةةةةةةةةةا سةةةةةةةةةةل ي صةةةةةةةةةةوريي للملةةةةةةةةةةةك شةةةةةةةةةةةكل م لةةةةةةةةةة. عسةةةةةةةةةةبرن علةةةةةةةةةةى الد تاتوريةةةةةةةةةةي 

 .1925( برعاسته أيضا. وتمبن من ال مشكلي املغرب بفضل إ  ال الحسيمي 1930-1925مد يي )
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 "بدت انه اميي"بفبرة أول أمره الديبتاتور  جا طل أللك بسةةةةبق القضةةةةيي املغربيي. وقد ، "السةةةةياسةةةةيي

تحا  هاعنبعد أللك تراجع ه . ولبن"املغرب منالكامل الجر  : "وهيا خرين عسةةةةةةةةةةةةبريين ضةةةةةةةةةةةةباط اللل

ليقرر ا جر  الج ئ  عن من قي الشاون  و عد تشجيعات طل من بري ا يا وفرنسا ،ضغض اليمي يين

  فقض.

 .دريوشدار على  اإلسبان استيالء: 1922 يناير/كانون الثاني 10

سةةةةةةةةةبك  مح يهي بلدة ف ها ، وهو 1922 يناير/طا ون الثان  10في  دريوشعلى دار  ا سةةةةةةةةةباناسةةةةةةةةةتولى 

يناير/طا ون  9 ادوا االسةةةةةةةةةةةةتير  بتاري  (Fleming) يرون. ((Scurr)في الق اع الشةةةةةةةةةةةةرقي  مهمي اديديي

سةةةةةةةةةةةةكةان ت ةاه  ا تقةاميةيتةدمير القيةام بعمليةات الجنود من منع فرا كو خرل العمليةي و  (.1922 الثةان 

  يناير/طا ون الثان  8 فيهذا األمرادوا  (Preston)يرون ] .(Preston)القريي 

لق اع الغر   في في ا ألراع األسةةيفأصةةيق ميرن أسةةتران في سةةاقه أثنا  تراجعه من وفي  ف. التاري ، 

طةةةةان هةةةةذا . (Scurr) ينةةةةاير/طةةةةا ون الثةةةةان  18تا إجراه مرة أخرس في ف، 1922 ينةةةةاير/طةةةةا ون الثةةةةان  10

بالسكا ين  إلى القتال التابعي للفو  الثالث الثامنيريي سال لجأت فيهايث أيًضا  ادثا بارزاالتراجع 

  عشرة أضعان أعدادها. مقابل عدو

 .دريوشدار حصن : 1922 يناير/كانون الثانيمنتصف 

 دريوشفي مبنى الحصةةةةةةةةةةةةن بةةالقرب من دار  من الفيلقاملةةدافعون  قةةام، الريفيينبعةةد  جوم من قبةةل 

الفيلق  مفرزة طاملي من الضةةةةةةةةةةةابضرسةةةةةةةةةةةل أف .(Preston)  للقريي ا سةةةةةةةةةةةبان من القاعد لق املسةةةةةةةةةةةاعدة ب

عنةةدمةةا تقةةدمةةا الواةةدة و  .للت وعطةةان طةةافيةةا ودعةةا جنةةديةةا  12قرر الراعةةد فرا كو أن بينمةةا    قةةاألها.

 عةةةد ليلةةةي من القتةةةال و  إلى الحصةةةةةةةةةةةةن. جنةةةديةةةا ثا ا  لق بها 12 منهةةةا ، اختةةةار فرا كوللت وع بةةةأ ملهةةةا

 .قبليا مغربيا 12لة  يحملون راوًساوها مت وًعا  12والة  فرا كوعاد  ،العنيف

 .عودة أستراي: 1922 فبراير/شباط 14

 .(Scurr) دريوشوصل ميرن أستران إلى معسبر الفيلق في دار 

 .ولشيكأوبني  سيد: عمليات ضد بني 1922 مارس/آذار منتصف 

و، القاعد في الق اع الشةةةةةةرقي، باسةةةةةةتئنان العمليات خور  جيرال خوسةةةةةةيه سةةةةةةا لا بيرنغيرأألن الجيرال 

 .(Scurr) (Fleming)ولشيك أضد بني سيد وبني 

 .: هجوم شنايدر1922 مارس/آذار  14
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 14في القتال ) ألول مرة الفرنسةةةةةةةةةةةةيي CA-1 1921شةةةةةةةةةةةةنايدر من تراز  دبابات إسةةةةةةةةةةةةبا ييسةةةةةةةةةةةةةا دخول 

 ( 1922 مارس/األار

 ambar رافي أمب: العمل 1922 مارس/آذار  18

( طان ضد قبيلي الفرنسيي FT-17رينو  دبابي من تراز 12يي األولى )ا سبا الدبابات  لسرييأول عمل 

الةةةدبةةةابةةةات ومشةةةةةةةةةةةةةةةاة  سةةةةةةةةةةةةريةةةيطةةةا ةةةا هةةةذه عمليةةةي مشةةةةةةةةةةةةتر ةةةي بين . 1922 مةةةارس/األار 18يةةةد في عبني سةةةةةةةةةةةة

في تسةةرب  تسةةبق إال أن امل ر .وأمبار Tugunz   و مدينتي توغيد من عبني سةة تردطان عل ها و  الفيلق.

ومع أللك، بدأ الةجوم في  .رتوبي املحر ميكا يبيي بسبق  مشاطلادثا و  املا  من أسقف الدبابات

 ميل في السةةةاعي  4 بسةةةرعي وتقدما الدبابات .السةةةادسةةةي صةةةبااا السةةةاعي
ً
طا ا  .مشةةةاة الفيلق سةةةابقي

 يران  لا توقففحين  بسةةةةةةةةةةةةرعي. وتبيفوا لبنها تعلموا ،سةةةةةةةةةةةةيةد مواجهةي الدبابات ت ربي جديدة لبني

في  النيرانوأتلقوا  تواقمهةةةا ، صةةةةةةةةةةةةعةةةد رجةةةال القبةةةاعةةةل على الةةةدبةةةابةةةات وتعنواFT-17 دبةةةابةةةاتالبنةةةاد  

مع و  .لا تسةةةةةةةةةةةت ع األخيرة فعل لةةةةةةةةةةةعي  ت اه أللكالدبابات  املشةةةةةةةةةةةاة  سةةةةةةةةةةةناد غيابمع و  الرايي. فتحات

 أوقفا، إسةةةةناد من املشةةةةاةوعدم وجود  األسةةةةاحي واسةةةةتعصةةةةا ات املسةةةةتمرة إقرع املحرطاتإخفاقات 

 .امليدان في FT-17s دبابتي ا سبان وتر  وانرحبا. الدبابات العمل

خرل  الفيلقوتببد  .Ambar (Scurr)األول والثان  على تقدم على  الفوجين أستران قادبعدها مباشرة 

 .، لبن هذا الةجوم لا ينجح حيي 86 يفيينمضاد عنيف للر   جوم

 .على تازورت اإلسبان استيالء: 1922 مايو/أيار  12

عمليي الةجوم الثالث والخام. إلى  الفوجانومرافقي القوافل، ا ضةةةةا  شةةةةغل النقاطبعد أشةةةةهر من 

 (Fleming) من البلدة است اع الهربأن الرجل  فسه  علىمعقل الريسون ،  لتازورتالنهائ   واالاترل

(Scurr). 

 .محلهبورغيت  بيرينغير ليحل رحيل: 1922يوليو  9

للمرة الرابعي بعد أن أصةةةةةةةةةةةةةدرت املحبمي العسةةةةةةةةةةةةبريي العليا العحي اال هام ضةةةةةةةةةةةةةده  بيرينغيراسةةةةةةةةةةةةتقال 

(Fleming)،  وطان بديله الجيرال ريكاردو بورغيا.استقالته.  هذه املرة تا قبول و 

 .فاوضات مع الريسونيامل: 1922 ديسمبر/كانون األول  - أغسطس/آب

وا تهى أللةك بةهع ةا  . (Preston) (Fleming) مفةاوضةةةةةةةةةةةةةات مع الريسةةةةةةةةةةةةون  بورغيةا بةدأ أغسةةةةةةةةةةةة ./ابفي 

 لسل  ا سبان
ً
 لاالبيعي مقابل تقديمه  جباليعلى وسض تمبنه من السي رة لريسون  ي

ً
حا ا رسميا
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عبد البريا، لذلك اسةةتأ ف  ابن فاوضةةات معاملفشةةلا  فيما (.1922 ديسةةم ر/طا ون األول  4) املغرب

 في الق اع الشرقي. العملياتبورغيا 

 في الفيلق. الفوج السادستأسيس : 1922 سبتمبر/أيلول 

 .(Scurr)السادس إلى الفيلق  الفو ا ضا 

 .على تيزي عزة اإلسبان سيطرة: 1922 أكتوبر/تشرين األول  26

رتفًعا محصًنا موقًعا م املكان طان هذاو  .(Fleming) تيزن ع ة على ا سبانتولى اس، مقاومي عنيفيبعد 

إلى الخض الذن  ا سةةباناالسةةتير  أعاد هذا و  .(Preston)في الق اع الشةةرقي  أ والفي أعلى التل جنوب 

 .1921 يو يو/ا يرانفي  سيلفسترن  وصل إليه

 .: حصار تيزي عزة1922 نوفمبر/تشرين الثانيبداية 

فو   الحا مي  من تيزن ع ة عن تريق االسةةةةةةةةتير  على املرتفعات ا سةةةةةةةةبانةجوم ال اسةةةةةةةةتبق الريفيون 

التحصةةةةةةةةةةةةن على  ا سةةةةةةةةةةةةبةةةانأج روا فةةة .(Preston) املتمر  ة ف هةةةا بةةةات ةةةاه الحةةةاميةةةي النيرانالبلةةةدة وإتر  

 تيلي فترة ا إسةبا ياجندي 2000 ، وقد اسةت اع الريفيون تببيد خسةاعر قدرهالفصةل الشةتا  بالحفر

 الحصار.

 .: معسكر الفيلق في بن طيب1922 نوفمبر/تشرين الثاني

 .(Scurr)  يقالفي بن  للفيلقالعمل في معسبر متقدم الفو  الثان  بدأ 

 فالينزويالالقائد أستراي بالقائد تبديل : 1922 نوفمبر/تشرين الثاني 13

رافاعيل دن فالييزوير أورزاي. محل ميرن أسةةةةةةتران  قاعد  املقدمال  السةةةةةةياسةةةةةةيي، ظًرا لرعتبارات 

 .النظاميين من الحسيمي أس. وقاد م موعيهو من وطان فالييزوير . (Scurr) للفيلق

 .: التدخل الفرنس ي في بني زروال1922-1923

على  ورغياول نهر  يالخصةةةةةةةةةب الرسةةةةةةةةةوبييل و تأت  من السةةةةةةةةةه الريفيي محاصةةةةةةةةةيل الحبوبطا ا غالبيي 

ضةةةةةةمن معظا بني زروال في الوسةةةةةةض  ويسةةةةةةبن (.Fleming) ييا سةةةةةةبا الفرنسةةةةةةيي و  بين املحميتينحدود ال

 هبدأ الفرنسيون بالتدخل في الشؤون الداخليي لهذ 1923-1922 بين عام يي، ولبن ا سبا  املن قي

 .القبيلي
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 1923أحداث سنة 

 فرانكو  خروج :1923 يناير/كانون الثاني 17

 .(Scurr)فوجه القديا في أوفييدو بناً  على تلبه  موقعه في إلى تهغادر فرا كو الفيلق  عاد

القيةةةةةادة العسةةةةةةةةةةةةبريةةةةةي للمحميةةةةةي ال مر  يةةةةةي )مرة أخرس(  عةةةةةادت ،1923 ينةةةةةاير/طةةةةةا ون الثةةةةةان  17في و

(Fleming). 

 فدية األسرى اإلسبان.: 1923 يناير/كانون الثاني 27

سةةةةةةةةةةةروامقابل عودة األسةةةةةةةةةةةرس الذين اخ ا   يي لا سةةةةةةةةةةةبا دفعا الحكومي 
ُ
يوليو  بين أ والمعار   في أ

األسةةةةرس  ضةةةةباطالوطان عدد  .(Fleming) رغا من معارضةةةةي الجيش. وقد تا هذا 1921 أغسةةةة ./ابو 

طلف  مما مد يا 40وجندن  245و، الجيرال  افارو( القاعد  اعق)بما في أللك  ضةةةةةةةةةةةةةاب ا 45 املحررين

 بيزيتا. 4,270,000  ا سبانالشعق 

 :1923 فبراير/شباط 1

ا لجمهوريةةةي الريف )أمير الريف( في ابن أصةةةةةةةةةةةةبح  يقول . 1923 ف راير/شةةةةةةةةةةةةبةةةاط 1عبةةةد البريا رعيسةةةةةةةةةةةةةةةً

(Fleming) ويكيبيديا: جمهورية    ، لبن وفًقا ملا أل رها أعلن أيًضا عن إنشا  الجمهورييإن عبد البري

 .1921الفعلي في عام  ا نشا طان   الريف

 

 .سيلفيالب بورغيت استبدال: 1923 فبراير/شباط 17

 (Fleming) .السام )املندوب( دن  محل الجيرال بورغيا في منصق املفوض امل سيلفيرلوي. ال 

 .عبد الكريم يبدأ املفاوضات ابن :1923 أبريل/نيسان 10

https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_the_Rif
https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_the_Rif
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 (Fleming)تذ ر.  تؤدن إلى  تي يلا  ا، لبنها سبانمفاوضات مع  الخ ا  بدأ 

 .من قبل الريفيين العمل العسكري  استئناف: 1923 مايو/أيار أواخر 

في منتصةةةةةف . و(Fleming)العمل العدوان   اسةةةةةتأ ف الريفيون  ،أبريل/ يسةةةةةانمع فشةةةةةل املفاوضةةةةةات في 

 ورياغللبني  الجيش النظام بما في أللك  للريف عسبريي   رس  قوةعبد البريا ابن  ظا  ،1923عام 

  .(Fleming) القباعل ارطات بملهت

 .قتل فالنزويالوم عزةتيزي  فك الحصار عن: 1923 يونيو/حزيران 5

 وفم ر/تشرين املحاصرة منذ  ع ةاألماميي في تيزن  النق يغادرت قافلي إمداد إسبا يي تفرسيا إلى 

فالييزوير  املقدم، بينما قاد الرتلتولى العقيد غوميز موراتو قيادة . (Scurr)من العام السةةةةةةةةةابق  الثان 

رجةةال  أوقفةةا  يران (.النظةةاميين من وتةةابور  ،األول والثةةان  والرابعاألفوا  تكون الرتةةل من ال ليعةةي )

مدفع ب من قبل الفيلق تثبيا الثوار فتا .Iguermisen وادنتابور النظاميين في  املتحصةةةةةةةةنيالقباعل 

بةجوم أمر موراتو  .امليسةةةرةالرابع الفو  ، بينما هاجا امليمنياألول والثان   الفوجانهاجا ، و رشةةةاش

املنحدر  حو  ينقضةةان صةةعودا علىاألول والثان   الفوجينأرسةةل فالييزوير و أق ةةعى اليمين، عام على 

ومرافقه فاليزوير  اسةةةةةةةةةةةةت دام الحربي والقنابل لت هير الخناد ، سةةةةةةةةةةةةقضأثنا  و  العدو. تحصةةةةةةةةةةةةينات

دفعوا الريفيين خةةةةةةار  أقرب ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةابض لها و  ة تحةةةةةةاتنةةةةةةاثر الفيلق امل فتبتلةةةةةةا عنةةةةةةاصةةةةةةةةةةةةةر .قتيرن

قتير من  186فيلق الوطا ا الخسةةاعر  .(Preston) ع ةسةةمح أللك للقافلي بالوصةةول إلى تيزن  الخناد .

 فاليزوير. بينها

لحمايي  في هذه العمليي (FT-17رينو الفرنسةةةةةيي  دبابات 12يي )ا سةةةةةبا الدبابات  سةةةةةرييتا اسةةةةةت دام 

 .ع ةالقافلي إلى تيزن 

 .فرانكو دخول  :1923 يونيو/حزيران 8

 .(Scurr) ،(Preston)قيادة الفيلق  لتوليفرا كو  املقدم تما ترقيي

 .عبد الكريمابن : مفاوضات مع 1923يوليو  13 - 2

 (Fleming)جولي أخرس من مفاوضات السرم غير املثمرة 

  Tifaruin  املخفر  تقوم بفك الحصار عنية اإلسبانالقوات : 1923 أغسطس/آب 22

 22في و. (Scurr)  يرتبالقرب من مصق نهر  تيفارونالنقاط املتقدمي في يحاصرون  ريف االن  9ن طا

 مليلييفي البدايي تا التصةةدن للنظاميين من الحسةةيمي و  الحصةةار. ا سةةبان فك 1923 أغسةة ./اب
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في  الفوجين األول والثةةان ، لةةذلةةك قةةاد فرا كو الثوار  قةةاطعنةةدمةةا قةةاموا بتنفيةةذ  جوم مبةةاشةةةةةةةةةةةةر على 

است اع  ومؤخر ها الريفيينعلى جنار  وبةجومه العدو. ميمني تحصيناتواسعي على التفان ار ي 

 تيفاروين. االخترا   حو النظاميون 

 عمليات هجومية للريفيين. : 1923 سبتمبر/أيلول 

في  الجذهيخض على  76من أصةةةةةةةةةةةةل  إسةةةةةةةةةةةةبا يا موقًعا 70، هاجا الريفيون 1923 سةةةةةةةةةةةةبتم ر/أيلول خرل 

 (Fleming)شهر تيلي من  يوما 28في  الريفيين جمات  امتدتو  ،الق اع الشرقي

 .: االنقالب في إسبانيا1923 سبتمبر/أيلول  12-15

 .(Scurr)قام الجيرال ميغيل بريمو دن ريفيرا با قرب  احح في إسبا يا  -

خسةةةةةةةةاعر  23،000و 1909منذ عام بيزيتا  2،300،000،000 ا سةةةةةةةةبانطلفا الحرب  -

 .(Fleming) 1916منذ عام  بشريي

ابن على التعاون مع  جباليوافقا أها القباعل في  ،1923بحلول أواعل خريف عام  -

 ت لوا عنه أ صةةةةةةةةةةاره ه يعني أن أل  طان هذا سةةةةةةةةةةيًئا بال سةةةةةةةةةةبي للريسةةةةةةةةةةون  .(Fleming)عبد البريا 

إلى عبد البريا وأصةةةةبح قاعًدا  ا ضةةةةا أخريرو قادته وأصةةةةغرها أامد  أ فم أاد اتى أن .عنه

 .للريفيين في جباليرعيسًيا 

 .ريفيالعدوان ال: 1923 أكتوبر/تشرين األول 

 الجذهيخض على  76من أصةةةل  إسةةةبا يا موقًعا 38، هاجا الريفيون 1923 أ توبر/تشةةةرين األول خرل 

 (Fleming)شهر تيلي ال يوما 23في  الريفيين جمات  امتدتو  ،في الق اع الشرقي

 .: مفاوضات مع الريسوني1923 أكتوبر/تشرين األول  12

ينظرون  ا سبانلا يعد و  .(Fleming)والريسون  في التوصل إلى اتفا  في سيدن موسعى  ا سبانفشل 

عبد البريا ابن مرة أخرس التفاوض مع  ا سبانااول  األوقات وفي تلك .جباليإلى الريسون   قوة في 

(Fleming). 

 .أقلإسباني  تجنيد: 1923 أكتوبر/تشرين األول  7

في إرسةةةةةةةةةال  ا سةةةةةةةةةبانلرعتماد أ ثر على القوات الت وعيي والسةةةةةةةةةكان األصةةةةةةةةةليين، بدأ  في جهد مدروس

من وطةةان  في وقةةا مببر. إسةةةةةةةةةةةةبةةا يةةاإلى  ام نةةد 29000تا إرسةةةةةةةةةةةةةةال  (، وقاادFleming)املجنةةدين إلى الوتن 

.  ما تا ت فير 1924اخر في األشةةةةةةةةةةةةهر الثرثي األولى من عام  اجندي 26000 أيضةةةةةةةةةةةةةا صةةةةةةةةةةةةرناملقرر 
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 20)أن ب سةةبي  1924عام  اجندي 78000إلى  1923عام ا جندي 92000من  الجديدة، الت نيدخ ض 

%.) 

 .: وحدات االحتياط الجديدة1923 نوفمبر/تشرين الثاني 1

جنوب وأمليريةةةا )لقنةةةا( اتيةةةاتيين في مينةةةائ  أليكةةةا تي اال فرقةةةي جةةةديةةةدين يتبعةةةان لن عيلوا ريفيراأنشةةةةةةةةةةةةةةةأ 

طان و  مشةةةةةةاة. وسةةةةةةرييأفوا  من الفرسةةةةةةان وب اريتي مدفعيي  أر عيتضةةةةةةمن طل منها  .(Fleming) إسةةةةةةبا يا

 في االي ال وار . ألفريقيا،توفير تع ي ات فوريي  اممنه غرضال

 عمليات هجومية للريفيين. : 1923 نوفمبر/تشرين الثاني

، إال أن نشةةةاط 1923  وفم ر/تشةةةرين الثان في أواعل تفارين وتيزن ع ة ضةةةد  ا جما ه الريفيون  ثف 

ا في  الريفيين خرل  .(Fleming)مقار ي باألشةةةةةةةهر السةةةةةةةابقي والتاليي   وفم ر/تشةةةةةةةرين الثان طان من فضةةةةةةةً

في الق اع  على الجذهي 76من أصةل مواقع إسةبا يي  10 الريفيون هاجا  ،1923  وفم ر/تشةرين الثان 

 الشهر.تيلي  أيام 7 ملدس ها جما  وامتدت الشرقي 

 .ريفيالوان عدال: 1923 ديسمبر/كانون األول 

على  76من أصةةةةةةل  إسةةةةةةبا يا موقًعا 48، هاجا الريفيون 1923عام  ديسةةةةةةم ر/طا ون األول خرل شةةةةةةهر 

 (Fleming) .الشهر تيلي يوما 23 الريفيين جمات  امتدتو  ،في الق اع الشرقي الجذهيخض 

 : الهدوء املشؤوم1923 ديسمبر/كانون األول  10

في هةذه و (Fleming)يرو ةا أن املحميةي طةا ةا تمر بفترة من الهةدو  املشةةةةةةةةةةةةؤوم غ تةق الجيرال طةاسةةةةةةةةةةةةترو 

الريسةةون   اعتمدبينما  رة.امغو  الورغيسةةي رته على من قي  يمدعبد البريا ابن طان  الهادعي،الفترة 

 للسي رة على أتباعه.  ا سبان دعابشكل متزايد على ال

 1924أحداث سنة  

 للريفيين.عمليات هجومية : 1924 يناير/كانون الثاني

 من أصةةةةةةةةل  37هاجا الريفيون  1924 يناير/طا ون الثان خرل 
ً
يي ا سةةةةةةةةبا على خض الجذهي  76موقعا

 (Fleming)يوما خرل هذا الشهر  22 هذه الةجماتفي الق اع الشرقي، وامتدت 

 .يتوسعون نحو غمارة: الريفيون 1924 يناير/كانون الثانيأوائل 
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وطان  (Fleming)وفرضةةةةةةةةةةةةوا  ظام الضةةةةةةةةةةةةراعق لدعا ااترلها  ،غ ا الريفيون من ار ي الخ ا   غمارة

 بعر قادة جبالي في الفترة من 
ً
 .ف راير/شباطإلى  يناير/طا ون الثان الريفيون يقاتلون أيضا

 .ة: إعادة تنظيم املحميّ 1924 يناير/كانون الثاني 18

 (Fleming)أع مل ريفيرا املفوض السام  القيادة العامي املد يي والعسبريي للمحميي 

قدمي تالدفاع في العمق، تا تقسةةةةةةةةةةةةيا ق ةاع مليليةي )الق ةاع الشةةةةةةةةةةةةرقي( إلى من قةي امةايي متحقيق ل

(zona de vanguardiaومن قةةةةي امةةةةايةةةةي م )خرةتةةةةأ (Fleming) (zona de retaguardia) 1991  فف .

 ييةا سةةةةةةةةةةةةبةا تمر  ت األرتةال لبن ا ن . سةةةةةةةةةةةةيلفسةةةةةةةةةةةةترن على خض تقع السةةةةةةةةةةةةةابق طةا ةا املواقع املتقةدمةي 

فيلق الوتفرسةةةةةةةةةةةةيةةا. وطةةان مقر  شفي طةةل من دار  بةةدان  ودار دريو  املخصةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةةي للمن قةةي املتقةةدمةةي

 توتين  يةةةةي تتر   في تا سةةةةةةةةةةةةبةةةةا طةةةةا ةةةةا القوات فقةةةةد في املن قةةةةي الخلفيةةةةي، أمةةةةا األجنبي في بن تيةةةةق. 

. أمةةةةا في (Fleming)التنظيا في الق ةةةةاع الغر   على اةةةةالةةةةه هةةةةذا مع بقةةةةا   والنةةةةاظور وأزغنغةةةةان ومليليةةةةي.

 65258تراد، ايث وصةةةةلا إلى طا ا القوات في املحميي الفرنسةةةةيي تتناقص با فقد ،الجذهي الجنوبيي

 (Fleming) 1924 سنيجندن 

 .ينضم إلى ريفيين أخريرو : أحمد 1924 يناير/كانون الثاني 19

لينضةةةةةةةةةةةةا مع الريفيين  -اةةةةد  بةةةةار أتبةةةةاع الريسةةةةةةةةةةةةون  في جبةةةةالةةةةيأ- أخريرو عبةةةةد البريا أامةةةةد  ابن دفع

(Fleming) 

 عمليات هجومية للريفيين. : 1924 فبراير/شباط

يي في الق اع ا سةبا على الجذهي  76موقعا ًمن أصةل  48، هاجا الريفيون 1924 ف راير/شةباطخرل 

  20توزعا هذه الةجمات في الشرقي، و 
ً
 (Fleming)الشهر  تيلييوما

 .يحاصر أمتار أخريرو : أحمد 1924 فبراير/شباط 16

توسةةةةةةةةةةةةض بمحةاصةةةةةةةةةةةةرة أمتةار امل لةي على البحر األبير امل أخريرو قةامةا قوات الحر ةي التةابعةي ألامةد 

(Fleming)  اضةة روا إلى إرسةةال  ا سةةبانطان محبما لدرجي أن قد و وااد، واسةةتمر الحصةةار ملدة شةةهر

يةةي على  حو  ا سةةةةةةةةةةةةبةةا طةةان الريفيون قةةد اغتنموا مةةدفعين، وقصةةةةةةةةةةةةفوا النق ةةي و ا مةةدادات ع ر الجو. 

 يوم .

 
ً
اسةةةةةةةةةتمرت ملدة أر عي أشةةةةةةةةةهر، ا وها  على وادن الو اسةةةةةةةةةت رعيي اتغار إتنفيذ ببدأ عبد البريا أيضةةةةةةةةةا

 (Fleming) 1924 يو يو/ا يران 27املي   جوميي في ا  ر  ب
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 :1924 فبراير/شباط 22

عبد البريا طان يسةةةةةي ر على السةةةةةاال إلى غمارة وعلى الداخل  ابن يي أنا سةةةةةبا اعتقدت املخابرات 

 (Fleming)إلى الحدود مع املحميي الفرنسيي 

 في الجبهة الشرقية. : الفيلق يفتح طرق اإلمداد1924 يونيو/حزيران - 1924 فبراير/شباط 25

قاد فرا كو با ديراس عدة عمليات لفتح تر  ا مداد إلى تيزن ع ة، وسةةةةةةةةةةةةيدن مسةةةةةةةةةةةةعود، وغيرها من 

 .(Scurr)املواقع 

 عمليات هجومية للريفيين. : 1924 مارس/آذار 

 76موقعا من أصةةةةةةل  59، هاجا الريفيون 1924 مارس/األارل  رفطان هذا الشةةةةةةهر متعبا لإلسةةةةةةبان. 

 (Fleming)الشهر  تيلييوما  22 على يي في الق اع الشرقي  وتوزعا الةجماتا سبا على الجذهي 

 .: هجوم ريفي في الشرق 1924 مارس/آذار  1

 من . و (Fleming) راوفوأوميضةةةةةةةةةةةةار هاجما قوات الريفين تيزن ع ة 
ً
طا ا تيزن ع ة هي األشةةةةةةةةةةةةد تضةةةةةةةةةةةةررا

 لجأ املدافعون إلى القتال اليدون ل رد املهاجمين.، ايث ييا سبا املواقع 

 .في أمتار "كتالوناتعطيل سفينة ": 1924 مارس/آذار  3

 أج رمما  ،مدفعان ريفيان أضةةةةةةةةةةرارا جسةةةةةةةةةةيمي فيه ألحقف ،  طاتالو ا إلى أمتارا سةةةةةةةةةةبانوصةةةةةةةةةةل ال راد 

 (Fleming)السفيني على العودة إلى قادس  صراها 

 .ي لتيزي عزةاإلسبان: اإلنقاذ 1924 مارس/آذار  7

 22 ا سةةةةةةبانوتبّبد  ،(Fleming) سةةةةةةرت األرتال تحا قيادة املقّدمين فرا كو ويا وس اصةةةةةةار تيزن ع ة 

 و
ً
.جر  70و قتير 120 الريفيين بةفي صفون  مقّدرةمقابل خسارة  اجريح 167قتير

ً
 يحا

 عمليات هجومية للريفيين. : 1924 أبريل/نيسان

في الجذهي  76 ق ي من أصةةةةةةةةةةل  58طان هذا الشةةةةةةةةةةهر متعبا لإلسةةةةةةةةةةبان، فقد تعرضةةةةةةةةةةوا لةجوم ريف  على 

  23 تيليالق اع الشرقي، وامتدت الةجمات  يي فيا سبا 
ً
 (Fleming)هذا الشهر.  فييوما

 .: هجوم إرهابي في تطوان1924 أبريل/نيسان 13

 (Fleming) جوم إرها   في ت وان 
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 ملناطقة ورغة.الفرنس ي  االحتالل : عبور 1924 مايو/أيار 

، في من قي بني يلمن قي الواقعي شمال نهر الورغلالحدود الشماليي ااتلا القوات الفرنسيي 

مع  ، طان للفرنسيين ادود1924 يو يو/ا يرانبحلول نهايي و . (Fleming)زروال، لتأمينها ضد الريفيين 

من بابان في الغرب إلى  يفان في املواقع ، وطا ا هذه الحدود مليئي ب ا 120يبل  تولها  الريفيين

ا املفاوضات 
ّ
 معسبر  موال  للفرنسيين داخل بني زروال. إنشا مع ا سبان إلى الشر .  ما توصل

موقع إسبان  على خض  76صل موقعا من أ 39، هاجا الريفيون 1924عام  مايو/أيارخرل شهر 

 في 19 علىالق اع الشرقي، وامتدت الةجمات 
ً
 (Fleming)الشهر  هذا يوما

 (Fleming)في هذا الوقا  مليلييالقيادة في "سا  ورخو" تولى 

 .: الريفيون يحاصرون سيدي مسعود1924 مايو/أيار  1

من جنود بني وريةةاغةةل النظةةاميين النقةةاط املتقةةدمةةي لسةةةةةةةةةةةةيةةدن  400، اةةاصةةةةةةةةةةةةر 1924( مةةايو/أيةةار) 1في 

بشةةةةةةن املي  بيرة  بدأ ريفيرا ما . وتلق قاعد الحاميي تع ي ات (Fleming)مسةةةةةةعود في الق اع الشةةةةةةرقي 

 .الشديد قصفمن ال

 .يةاإلسبان: حملة القصف 1924 سبتمبر/أيلول  16 - مايو/أيار  6

 اتقصةةةةةةةةةةةةفةةا ال ةةاعر و . (Fleming) مةةايو/أيةةار 5 بتةةاري يةةي في مليليةةي  سةةةةةةةةةةةةبةةا اي تمر  ت الواةةدات الجويةة

 9إلى  6 تيلةي ثرثةي أيةام متواصةةةةةةةةةةةةلةي منلواقعةي بين سةةةةةةةةةةةةيةدن مسةةةةةةةةةةةةعود وأجةدير يةي املن قةي اا سةةةةةةةةةةةةبةا 

"التةةدمير املمنةج للقرس واملوالةةةةةةةةةةةةعي، وتشةةةةةةةةةةةةريةةد جميع أ واع من هةةذه الحملةةي:  طةةان الهةةدنو . مةةايو/أيةةار

القذاعف  ا سةةةةةةةةةبان(. اسةةةةةةةةةت دم 140الت معات واألسةةةةةةةةةوا ، وقبل طل لةةةةةةةةةعي ، ار  املحاصةةةةةةةةةيل" )ل 

شةةةةةةمال غرب جبل  الحارقي واملتف رة والغازات السةةةةةةامي. ومع أللك، اسةةةةةةتمر اصةةةةةةار سةةةةةةيدن مسةةةةةةعود

 ... ملدة أر عي رطو 
ً
. واستمرت الةجمات الجويي أيضا

ً
 تقريبا

ً
 أشهر و صف يوميا
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 مسعود ي: كسر حصار سيد1924 مايو/أيار  10-12

  األجنبي والنظةاميين تحةا قيةادة ا سةةةةةةةةةةةةبةانبعةد ثرثةي أيةام من الةجمةات بةاألرتةال القتةاليةي من الفيلق 

 (Fleming)املقدمين فرا كو وبوزاس تا  سر الحصار من سيدن مسعود 

 .: العدوان الريفي1924 يونيو/حزيران

 من مواقع الجذهي  38، هاجا الريفيون 1924عام  يو يو/ا يرانخرل شةةةةةةةةةةةةهر 
ً
يي من ا سةةةةةةةةةةةةبا موقعا

 في الق اع الشرقي، وامتدت الةجم 76أصل 
ً
 (Fleming)الشهر  يوميا تيلي 21خرل  اتموقعا

مسةةةةةاح بسةةةةةبق دعا بني سةةةةةعيد وبني اسةةةةةن  80،000اوالي الخ ا    بحلول يو يو/ا يران، طان لدس

بةةةاألسةةةةةةةةةةةةاحةةةي  هؤال  املقةةةاتلين تا ت ويةةةدوقةةةد .(Scurr)  (Fleming)وبني ه مةةةار وغيرها في الق ةةةاع الغر   

 (Fleming)، لبن 200أن عدد ق ع املدفعيي  (Scurr)ق عي مدفعيي. )يرس  100والذخيرة بما في أللك 

(. 100 د قد طان فقضلعدأن الديه أدلي مقنعي 
ً
 مدفعا

 .يةاإلسبان: االستخبارات 1924 يونيو/حزيران 25و 9و 5

قد اشةةدت ورفعا جاه يوها بالقرب من  أخريرو يي أن قوات أامد ا سةةبا الاظا أجه ة املخابرات 

ا بشكل وا ح.وقد . (Fleming)خض وادن الو 
ً
 طان الةجوم وشيك

 وادي الو.: حملة 1924 ديسمبر/كانون األول  13 - يونيو/حزيران 27

من محةةةار   الريف وجبةةةالةةةي خض وادن الو الضةةةةةةةةةةةةعيف في  2000، هةةةاجا 1924 يو يو/ا يران 27في 

ت وان وبحلول -ق عوا تريق شةةةةةةةفشةةةةةةةاون الثوار قد  يوليو، طان 17. وبحلول (Fleming) اع الغر   الق

ااصةةةةةةةةةروا شةةةةةةةةةفشةةةةةةةةةاون. ااربا العديد من األرتال ا سةةةةةةةةةبا يي في تريقها إلى املديني  سةةةةةةةةةبتم ر/أيلول  5

 أ توبر/تشرين األول  2(. وأخلى ا سبان مواقع شفشاون األماميي )سبتم ر/أيلول  30-10املحاصرة )

(. طان التراجع إلى ت وان  وفم ر/تشةةةةةرين الثان  17-15( ثا أخلوا املديني ) وفم ر/تشةةةةةرين الثان  14 -

 لبن الناجين وصةةةةةةةةةةةةلوا إلى ع
ً
. وطا ا قوات أامد ديسةةةةةةةةةةةةم ر/طا ون األول  13األمان بحلول بر نيفا جدا

  ا جنوب ت وان فقض. 10أخريرو على بعد 
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 : حملة وادي الوديسمبر/كانون األول  13إلى  1924 يونيو/حزيران 27من 

 .: هجوم ريفي على خط وادي الو1924 يونيو/حزيران 27

 القوات املهاجمي من. وطان (Fleming)خض وادن الو الضةةةةةعيف في الق اع الغر   على هاجا الريفيون 

ني سةةةعيد وبني )بمن قباعل جبالي  ، إضةةةافي إلى م موعاتأخريرو بني ورياغل النظاميين بقيادة أامد 

 مقاتل ريف .  2000نا  اعتقد ريفيرا أ ه طان هوقد . (اسن وبني هوزمار

يي على تول ا سةةةةةةةةةةةةبا واسةةةةةةةةةةةةت اع ق ع عدد من املواقع األماميي  ،ادا الةجوم الريف  من محورين

 "طوبا دارسةةةةةةةامر   "الةجمات ضةةةةةةةد هذه لةجمات يوميي. وطا ا أسةةةةةةةوأ  املرا   هنا  وتعرضةةةةةةةا ،النهر

 ."او "و

 عمليات هجومية للريفيين. : 1924يوليو 

 من أصةةةةةةةةةةةةةل موق 47، هةاجا الريفيون 1924خرل شةةةةةةةةةةةةهر يوليو عةام 
ً
ا  76عةا ا إسةةةةةةةةةةةةبةا يةً خض في الموقعةً

 (Fleming)الشهر  في هذايوما  22 ها تيليالق اع الشرقي، وامتدت  جما باألمام  

 :1924يوليو  1

 (Fleming) .أضان عبد البريا محورا ثالثا للةجوم على خض وادن الو

 :1924يوليو  2

 ا سةةةةةةةةةةةةبانوع ز  (Fleming)ال الجيرال لوي. بيرمودي  دن طاسةةةةةةةةةةةةترو محل الجيرال مو تيرو في سةةةةةةةةةةةةبتي 

 الجذهي الغربيي بقوات من شبه الج يرة ا يبيريي ومن مليليي.

  .وهوج اكوبا دارس عنفك الحصار : 1924يوليو  6

موق ي طوبا عن اسةةةةةةةةةت اع رترن إسةةةةةةةةةبا يان تحا قيادة الجيرال جوليان سةةةةةةةةةيرا و أوريف فك اصةةةةةةةةةار 

 (Fleming)دارسا واو  

 :1924يوليو  14

مقاتر  تع ي ات من الريف األوسةةةةةةةةةةةةض  1200قد تلقمل  أخريرو يي أن أامد ا سةةةةةةةةةةةةبا أل رت املخابرات 

(Fleming) 

 .شفشاون تطوانبين طريق ال: قطع الريفيين 1924يوليو  17

 (Fleming) ت وان-بدأ الريفيون بق ع الج   الجنو   من تريق شفشاون 
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 عمليات هجومية للريفيين. : 1924 أغسطس/آب

 من مواقع الجذهي  31، هاجا الريفيون 1924عام  أغسةةةة ./ابخرل شةةةةهر 
ً
يي البال  ا سةةةةبا موقعا

  18 تيلةةةيالشةةةةةةةةةةةةرقي، وامتةةةدت  جمةةةات الريفيين في الق ةةةاع موقعةةةا  76عةةةددهةةةا 
ً
الشةةةةةةةةةةةةهر  في هةةةذايومةةةا

(Fleming) 

 .أغسطس/آباألسبوع األول من 

. ور  ت الةجمات على (Fleming)شةةةةةةةن عبد البريا سةةةةةةةلسةةةةةةةلي جديدة من الةجمات على خض وادن الو 

إ فرتان وتازة وسةةةةةةةةةةةةوال و في جنوب غرب طوبا دارسةةةةةةةةةةةةةا وغربها، وعلى وادن الو بين دار أطوبا وتاغوزت. 

 إلى شةةةةةةةةةةةةفشةةةةةةةةةةةةةاون ، يي إلى الجنوبا سةةةةةةةةةةةةبا  مداد، ق ع الريفيون خ وط اال أغسةةةةةةةةةةةة ./اب 8وبحلول 

.
ً
 تحديدا

 

 .1924 أغسطس/آب 7

أتلق سةةةةةةةا  ورخو في الق اع الشةةةةةةةرقي امرت اسةةةةةةةت رعيي م تلفي لت فيف الضةةةةةةةغض على الق اع 

س هذه ار ته في إاد -وهو ا ن من املؤيدين املأجورين لإلسةةبان- 14. وقاد عبد امللك(Fleming)الغر   

                                                             
 االستعمارالج اعرن، تكون تكوينا إسرميا على يد والده، قاوم  رعبد القادهو عبد املالك بن محي الدين بن  14

طا ا ن العشرين. بوعمامي، ا تقل الى املغرب في العقد األول من القر  الفرنسعي بالجنوب الج اعرن في عهد الثاعر

لدولي الفرنسيي، والدولي ا سبا يي، وادقى وقوفه ب ا ق اياته غير مستقرة، فقد عمل في خدمي الدولي املغربيي، وا

عبد الع ي ، واارب مع هذا األخير ضد أخيه املولى عبد  ملك املغربسا د الثاعر بوامارة ضد  ما  ثوار الريف،
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 يي، إال أنا سةةةةبا على الرغا من الدعا من القوات الجويي لبن . 1924 أغسةةةة ./اب 7الحمرت في 

تل عبد امللك في االنرحاب.
ُ
 فرقته ُه نما بةجوم  مضاد  من ثوار الريف وق

 1924 أغسطس/آب 13

لتكليف  عاجل   الج يرة ا يبيرييفي شةةةةةةةةةةةةبه  تا إعداد لوا  تحا قيادة الجيرال أل رتو طاسةةةةةةةةةةةةترو جيرو ا

 (Fleming)باملغرب 

ا 
ّ
أر عي أرتال تحا قيادة الجيرال سيرا و والجيرال غرو د  ا سبانفي الق اع الغر   من املحميي،  ظ

حةةاصةةةةةةةةةةةةرة هةةذه طلفةةاو . (Fleming)والجيرال ريبيلمي واملقةةدم بيرم  
ُ
في الق ةةاع  األرتةةال بةةه قةةاأل املواقع امل

 وطا ا معظا القبالغر  
ً
اعل املحليي معاديي، إن ، لبن الريفيين طا وا متحصةةةةةةةةةةةةنين في الخناد  جيدا

، لذلك طان املقال أسةةةةةةةةةةهل من الفعال. وفي النهايي ا وها محاولي ا  قاأل بفشةةةةةةةةةةل   لا تبن في تمرد  معلن 

 ألريع. فعلى سبيل املثال، علق الرتل ريبيلمي على ال ريق إلى الشمال من شفشاون ملدة ثرثي أسابيع.

 وتيفارون. أفراو مهاجمة : 1924 أغسطس/آب 15

ف األمر  على الجذهي الشةةةةرقيي وأفراوبالقرب من مصةةةةق نهر  رت هاجا الريفيون تيفارون 
ّ
 2000وطل

 (Fleming)جندن إسبان  ويومين لبسر الحصار عنهما 

 

                                                             

أتلق سرااه بتدخل من الفرنسيين الذين عينوه ثا عليه القبر بفاس في عهد املولى عبد الحفي ،  ألقملالحفي ، 

 .عبا لوزير الحرب املغر  ، ثا قاعدا للشرتي الدوليي ب ن ي ا

ملا يا أحالف عبد امللك الج اعرن مع دول الوسض في الحرب العامليي األولى، ايث اصل من ا م راتوريي العثما يي و ت

م على مناتق ووعود بهنشا  واليي تابعي للعثما يين تحا رايته فو  التراب املغر   مقابل الةجو  ،على أموال وعتاد

الفرنسعي باملغرب، بمقاتلين معظمها من الريفيين ي تمون الى م السي و بني توزين و   ايي ... الم، ولق   االاترل

مسا دة من أبرز زعما  الريف کالحا  أعمار امل السعي، وعبد البريا الخ ا   )األب( الذن طون معه ار ي مشتر ي 

ضد  ارطاتهن، وقد ات ذ في البدايي    ايي  قاعدة ال  ر  م تلف من أجود الفرسان الريفيي 90تضا اوالي 

 وفاس.تازة و وجدة بين الفرنسيين، ايث الحق بها خساعر فاداي، وق ع عنها مرات  ثيرة ال ريق الرابض 

 عن محمد بن البريا لوبدأ ي  ض با سبان في ت وان  عبد امللك ، التحق1918بعد استسرم دول الوسض سني 

ثا التحق بمليليي  في األرا عي التي سينتزعها منه. االستقرلمن ا سبان بمنحه مقابل وعود الخ ا   من الخلف 

تل خرل إادس العمليات 
ُ
وطون ميلشيات رديفي هنا  لتسا د االسبان في استرداد املناتق التي اررها الخ ا  . ق

 ودفن بت وان.، 1924سني  أغس . 7في  ار، وأللكالتي طان يشنها الثوار في بلدة ميض



 
 ( / ترجمة مركز الخطابي للدراسات.1926 – 1920ثورة الريف الثالثة ) 65

 .ياإلسبان: االنسحاب 1924 أغسطس/آب 20

]يبدو أن االنرةةةةةةةةةحاب طان أببر مما  .(Scurr)الو في الق اع الغر    خضباالنرةةةةةةةةةحاب من  ا سةةةةةةةةةبانبدأ 

ض له، والذن تا ا عرن عنه بالفعل في 
ّ
 
ُ
 سبتم ر/أيلول  10خ

ً
 ارت اليا

ً
، لذلك أعتقد أّن هذا طان ردا

 للةجمات الريفيي. 

 :1924 أغسطس/آبنهاية 

جنةدن  في املحميي  100،00 ن لإلسةةةةةةةةةةةةبةان، طةاأغسةةةةةةةةةةةة ./ابو يوليو التي وصةةةةةةةةةةةةلةا بين بعةد التع ي ات 

(Fleming)  ولبن مع فشةةةةةةةةةل أرتال ا  قاأل األر عي، قام الريفيون بق ع ال ر  واالتصةةةةةةةةةاالت، واسةةةةةةةةةتولوا

ج ر 
ُ
 إيفارتانعلى إخر  مواقعها. تا الت لي عن معسةةةةةةبر  ا سةةةةةةبانعلى عدد من املواقع الصةةةةةةغيرة وأ

ا رجاله الباقين ليلقو 
ً
، تارط

ً
ا اتفها بعد اصةةةةةةةةةةار دام ثما يي أيام. وا تحر قاعد  قاط سةةةةةةةةةةي تافا محترقا

ببو اّراش قريبي من بني قريش يسةةةةةةةةةةةار ال ريق على املحي ي جميع املواقع و ألبحا على إيدن الريفيين. 

طا ا تفتقر إلى املا  وتحا الحصار دون أمل في ا  قاأل. وألن رتل سيرا و تا صده الخرتيي االسبا يي 

 يي الصغيرة على ال ر .ا سبا العديد من املفارز  طان ال بد من الت لي عن سوال و. واختفا

 عمليات هجومية للريفيين. : 1924 سبتمبر/أيلول 

ض الجذهي في على خ 76موقعا إسةةةبا يا من أصةةةل  26، هاجا الريفيون 1924 يناير/طا ون الثان خرل 

 Fleming)الشهر تيلي هذا يوما  15 جمات الريفين في  اصلاالق اع الشرقي، و 

 :1924 بر/أيلول سبتم 4

 (Fleming)تا إرسال ثمان   تاعق أخرس من شبه الج يرة إلى املغرب 

 : الريفيون يحاصرون شفشاون 1924 سبتمبر/أيلول  5

، طا ا ار ي عبد البريا تسةةي ر على جبال غرغيز إلى الجنوب الشةةرقي من سةةبتم ر/أيلول  5وبحلول 

رين جندن  10000(. وطان هنا  1985، (Scurr)ت وان ) إسةةةبان  )بما في أللك الفو  السةةةادس( ُمحاصةةةَ

 في من قي شفشاون، وبالتحديد في املديني  فسها.

 للطريق نحو شفشاون  اإلسبان: فتح 1924 سبتمبر/أيلول  21 - 5

أيلول/  فترةالثةةةةةالةةةةةث والرابع والخةةةةةام. الفو  الثةةةةةان  و من املشةةةةةةةةةةةةكلةةةةةي يةةةةةي ا سةةةةةةةةةةةةبةةةةةا أمضةةةةةةةةةةةةةةةةةا األرتةةةةةال 

 .(Scurr)جبال غرغيز، ومن ثا تا فتح ال ريق إلى شفشاون  لعدو علىمواقع افي ت هير  سبتم ر/أيلول 
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 .: كويبو ينقذ ريكيلمي1924 سبتمبر/أيلول  6

رتةةل  -اعت ر فيمةةا بعةةد الرتةةل من   بةةي املحةةاربين املتمرسةةةةةةةةةةةةين-ن لر و أ قةةذ رتةةل تحةةا قيةةادة طويبو د

 (Fleming). شفشاون وتراجع  رهما إلى بني قريش-ريبيلمي على تريق ت وان

 .: وصول ريفيرا1924 سبتمبر/أيلول  8

 (Fleming)وصل ريفيرا إلى املحميي لتولي املسؤوليي 

 .ياإلسبان: االنسحاب 1924 سبتمبر/أيلول  10

هددة: وادن الو، وتريق  ق ي مبشةةةةةةةةةةةةوفي في الق اعات الثر 400أعلن ريفيرا عن خ ته  خر  
ُ
ثي امل

طان من املفترض أن ت رحق القوات وقد .(Scurr)، (Preston)شفشاون، ومرتفعات بني عروس -ت وان

.
ً
 جماته. بتبثيف  عبد البرياابن  وخرل عمليات االنرحاب قام إلى املناتق السااليي األ ثر منعي

 ل
ً
 فقض في الق اع الغر  . 233، تا الت لي عن اوالي (Fleming)ة ولبن وفقا

ً
 موقعا

 :1924 سبتمبر/أيلول  10-12

 ع ر  نطويبو وجيرو ا الواصةةةةةةةر  رتر ااارب
ً
 على تريق ت وان 20اديثا

ً
 (Fleming) شةةةةةةةفشةةةةةةةاون - يلومترا

 قبل اال دفاعي األخيرة  حو شفشاون. التع ي ات اا تظر وفي عين الحصن 

 .: كويبو يزعج الدكتاتور 1924 سبتمبر/أيلول  13

، ُابا سةةةةةةبتم ر/أيلول  24. وفو  أللك في (Fleming)بعد خرن بسةةةةةةيض أعفمل ريفيرا طويبو من منصةةةةةةبه 

 على طويبو بالرجن ملدة شهر.

 1924 سبتمبر/أيلول  15

 (Fleming)تولى ريبيلمي القيادة في العرائش 

 مرتفعات غرغيزي على اإلسبان: الهجوم 1924 سبتمبر/أيلول  18

 هذه املدفعيي وطا ا ، ا جنوب ت وان 7مرتفعات غرغيز على بعد على يفيين مدفعيي طان لدس الر 

ن تحةةا قيةةادة طةةاسةةةةةةةةةةةةترو جيرو ةةا وفريةةديريكو رتر قةةام ف (Fleming) ،قةةادرة على الرم   حو العةةاصةةةةةةةةةةةةمةةي

واسةةةةتغر  األمر من . 1924 سةةةةبتم ر/أيلول  18املرتفعات في  بمهاجمي هذه برين ير )شةةةةقيق داماسةةةةو(

 لت هير املن قي. سبتم ر/أيلول  22جنود املقدم فرا كو اتى 
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 .ية إلى شفشاون اإلسبان: توجه أرتال اإلنقاذ سبتمبر/أيلول  23

ن إلى شةةةفشةةةاون، تحا قيادة سةةةيرا و والعقيد إ ريكو أوفر ان إسةةةبا ي، غادر رتر سةةةبتم ر/أيلول  23في 

(Fleming) (Scurr).  والثان  والرابع  ريق جنوًبا. وشةةةةةةةكلا األفوا  األول وا ضةةةةةةةا إل ها رتل جيرو ا على ال

بأن الفيلق قاد رتل ( 1995  األجنبي تليعي هذه األرتال. ]يذ ر بريسةةةةةةتون )ا سةةةةةةبانوالخام. للفيلق 

ج ر الرتةةل الرابع، الةةذن طةةان يتقةةةدم من الغ بينمةةةا جيرو ةةا فقض، ولبن هةةذا غير مرحح. 
ُ
رب بقيةةةادة أ

 (Fleming)العقيد طاراسكو، على العودة إلى العرائش من قبل مقاومي جبالي 

 .1924 سبتمبر/أيلول  27

 (Fleming)بدأ ريبيلمي في الت لي عن املواقع املتقدمي في من قي بني عروس 

 .: وصول سيرانو إلى سوق األربعاء1924 سبتمبر/أيلول  28

وصةةةةةةةةل رتل الجيرال سةةةةةةةةيرا و إلى النق ي الصةةةةةةةةغيرة في سةةةةةةةةو  األر عا ، في منتصةةةةةةةةف ال ريق بين ت وان 

 (Fleming)وشفشاون 

يي في شةةيروتا ودار ا سةةبا الحصةةار عن املواقع تحا قيادة فرا كو  طا ا تليعي رتل جيرو ا التيفبا 

 (Fleming)أطوبا 

 .إلى شفشاون  اإلسبان: وصول 1924 سبتمبر/أيلول  29

 (Fleming)وصلا قوة إسبا يي متقدمي بقيادة الكولو يل فيرجيليو إلى شفشاون 

 .: دخول سيرانو شفشاون 1924 سبتمبر/أيلول  30

 .(Scurr)بعد قتال عنيف  سبتم ر/أيلول  30وصل رتل الجيرال سيرا و إلى شفشاون في 

 عمليات هجومية للريفيين. : 1924 أكتوبر/تشرين األول 

 76موقعا إسةةةةةةةبا يا من أصةةةةةةةل  39، هاجا الريفيون 1924من عام  أ توبر/تشةةةةةةةرين األول خرل شةةةةةةةهر 

  20 جمات الريفين في  واصلاالجذهي في الق اع الشرقي،  على خض
ً
 (Fleming)الشهر  تيلي هذايوما

 .1924 أكتوبر/تشرين األول  2

 .(Scurr) أ توبر/تشرين األول  2وصل رتل جيرو ا إلى شفشاون في 
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 .: إخالء مواقع شفشاون 1924 نوفمبر/تشرين الثاني 14 - أكتوبر/تشرين األول  2

بم رد أن تا الةةةدخول للمةةةدينةةةي، قةةةامةةةا املجموعةةةات التةةةابعةةةي للفيلق وللنظةةةاميين بةةةهجر  العنةةةاصةةةةةةةةةةةةر 

تةدمر بعر طةا ةا الخسةةةةةةةةةةةةةاعر  بيرة وطةادت أن  .(Scurr) موقع اول شةةةةةةةةةةةةفشةةةةةةةةةةةةةاون  100يةي من ا سةةةةةةةةةةةةبةا 

. وتةةةالةةةق الريفيون بفةةةديةةةي من بنةةةدقيتين لكةةةل رجةةةل اتى ُي لى (Fleming) م موعةةةات ا  قةةةاأل بةةةأ ملهةةةا

، تر  ت جميع القوات  وفم ر/تشةةةةةةةةةةةةرين الثةةان  14سةةةةةةةةةةةةبيلةةه ولبن  ةةادرا مةةا التزموا بةةاالتفةةا . وبحلول 

 يي في املديني  فسها.ا سبا 

 .1924 أكتوبر/تشرين األول  16

 .(Scurr) (Fleming)    فسةةةةه املفوض السةةةةام  للمغربا سةةةةبانعين الجيرال بريمو دن ريفيرا الديبتاتور 

 تي ةةي لةةذلةةك، يبةةدو أن عبةةد البريا أمر أامةةد و واةةاول ريفيرا بةةد  محةةادثةةات سةةةةةةةةةةةةرم مع عبةةد البريا. 

 بالتوقف عن أن عمل  جوم ، إال أن املفاوضات فشلا في النهايي. أخريرو 

 : أستراي يفقد ذراعه1924 شرين األول أكتوبر/ت 21

في هيئي املفوض السةةةةةام ، في عمليي بالقرب من سةةةةةر، الذن طان يعمل تح ا ألراع ميرن أسةةةةةتران األي

 وتا بتر ألراعه فيما بعد. عين الحصن

 .1924 أكتوبر/تشرين األول  30

(. وطان الفو  الثان  1985، (Scurr)يي بن ار من ق اع بني عروس )ا سةةةةةةةبا تا سةةةةةةةحق جميع القوات 

 مسؤوال عن امايي االنرحاب.

 عمليات هجومية للريفيين. : 1924 نوفمبر/تشرين الثاني

الجذهي  على خض 76موقعا إسبا يا من أصل  27، هاجا الريفيون 1924  وفم ر/تشرين الثان خرل 

  16  جمات الريفيين في اصلا، و في الق اع الشرقي
ً
 (Fleming)الشهر  تيلي هذايوما

 (Fleming)جندن في املغرب  125000اوالي  ا سبان، طان لدس 1924  وفم ر/تشرين الثان بحلول 

 .1924 نوفمبر/تشرين الثاني 5

وتر   الجنود  في الق اع الغر  ،  ق ي متقدمي 141تا إخر   1924  وفم ر/تشةرين الثان  5بحلول 

طان لإلسبان عشرة االن جندن في شفشاون، لبن  (،1995. ووفًقا ل ريستون )(Fleming)في شفشاون 

(Fleming) .يع   هذا الرقا لرتل جيرو ا فقض عندما غادروا 

 .ي من شفشاون اإلسبان: االنسحاب 1924 ديسمبر/كانون األول  13 - نوفمبر/تشرين الثاني 15
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)إلى جةةا ةةق بعر  ا سةةةةةةةةةةةةبةةانجميع القوات واملةةد يين  تا إخر ،  وفم ر/تشةةةةةةةةةةةةرين الثةةان  19و 15بين 

  األجنبي ا سةةةةةةةةةةةةباناملد يين ال هود واملغاربي( من شةةةةةةةةةةةةفشةةةةةةةةةةةةةاون تغ  ها أفوا  فرا كو الخمسةةةةةةةةةةةةةي للفيلق 

(Fleming) (Scurr).  يةةةادة الجيرالين سةةةةةةةةةةةةيرا و وجيرو ةةةا. في رتلين تحةةةا ق ا سةةةةةةةةةةةةبةةةانمرة أخرس، تا تنظيا

 بحمايي أفوا  فرا كو، فقاما ل على أجناب األرتال املتراجعيياغبني ور ثوار هاجا وخرل انرحابها، 

األرتةةال املتراجعةةي في ظرون جويةةي مروعةةي ضةةةةةةةةةةةةةةد الةجمةةات العنيفةةي. ومن ثا، تا دمي الرتلين في رتةةل 

 12إلى ت وان في  ا سةةةةةبان(. ووصةةةةةل من تبقمل من  وفم ر/تشةةةةةرين الثان  19وااد بعد مقتل سةةةةةيرا و )

 .ديسم ر/طا ون األول 

 .: رتل جيرونا يغادر شفشاون 1924 نوفمبر/تشرين الثاني 15

ووصةةةةةةةةةةل إلى   وفم ر/تشةةةةةةةةةةرين الثان  15جندن  مسةةةةةةةةةةا  يوم  10000ا  لق جيرو ا مع  -

 .(Fleming)دون مشاطل تذ ر   وفم ر/تشرين الثان  18سو  األر عا  في 

 من أللك انا سةةةةةبرفر الريسةةةةةون  الذن طان في شةةةةةفشةةةةةاون التراجع مع  -
ً
، وتوجه بدال

 .(Fleming)إلى اصنه في تازورت 

 .ي األجنبي يخلي شفشاون اإلسبان: الفيلق 1924 نوفمبر/تشرين الثاني 17

/ تشةةةةةةةرين الثان ، سةةةةةةةحق فرا كو بصةةةةةةةما   وفم ر/تشةةةةةةةرين الثان  17بعد منتصةةةةةةةف الليل مباشةةةةةةةرة في 

 دممل من القش في زن الفيلق ل
ً
 .(Scurr)حراسي األسوار ارسه الخلف  من شفشاون، تارطا

 : رتل جيرونا يصل إلى سوق األربعاء1924 نوفمبر/تشرين الثاني 18

 (Fleming)دون مشكلي تذ ر   وفم ر/تشرين الثان  18وصل الرتل جيرو ا إلى سو  األر عا  في 

 : مقتل الجنرال سيرانو1924 نوفمبر/تشرين الثاني 19

يي بين ا سبا ا تشرت القوات   وفم ر/تشرين الثان  19بسبق األم ار الغ يرة و جمات الريفيين في 

 أخريرو من الريفيين ومن جبالي بقيادة أامد  7000. وقام اوالي (Fleming)دار أطوبا وسةةةةةةةةةةةةو  األر عا  

ا. وتما إبادة ا تااي بموقع دار أطوب أخريرو بمهاجمي القوات املنتشةةةةةةةةةةرة. واسةةةةةةةةةةت اعا قوات أامد 

تل   .(Scurr)سةةةريي النقيق أرريدو دو األولى من الفو  األول عند تغ يي االنرةةةحاب من شةةةيروتا 
ُ
 ما ق

ا خرين في شةةةةةةةةةةةةيروتا. على الرغا من هذه الخسةةةةةةةةةةةةاعر، فقد  ا سةةةةةةةةةةةةبانالجيرال سةةةةةةةةةةةةيرا و وعدد  بير من 

 . حو ت وان الباقون في القتال ليشقوا تريقها ا سباناستمر 
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 .: محاصرة سوق األربعاء1924 نوفمبر/تشرين الثاني 25 - نوفمبر/تشرين الثاني 19

واستغر  األمر اتى ، (Scurr)ا  في رتل وااد في سو  األر ع ا سبانمع هر  الجيرال سيرا و، تا دمي 

في سةةةةةةةةةةةةو   ا سةةةةةةةةةةةةبانبق  . (Fleming)إلى هذا املوقع  جميع الناجينيصةةةةةةةةةةةةةل ل  وفم ر/تشةةةةةةةةةةةةرين الثان  25

 .أخريرو األر عا  ملدة ثرثي أسابيع تحا مضايقات مستمرة من قبل قوات أامد 

 عمليات هجومية للريفيين. : 1924 ديسمبر/كانون األول 

على  76موقعا إسةةةةةةبا يا من أصةةةةةةل  40، هاجا الريفيون 1924عام  ديسةةةةةةم ر/طا ون األول خرل شةةةةةةهر 

  21 جمات الريفيين في  اصلاض الجذهي في الق اع الشرقي، و خ
ً
 (Fleming)الشهر تيلي هذا يوما

 في التعاون لوقف تدفق املواد ا سةةةةةةةةةبا على الحدود الجنوبيي، بدأت السةةةةةةةةةل ات الفرنسةةةةةةةةةيي و 
ً
يي سةةةةةةةةةرا

املحميي  إلى هيقان دخول القوافلببدأ الضةةةةةةباط الفرنسةةةةةةيون ، و (Fleming)املهربي إلى جمهوريي الريف 

 .1925 مارس/األار - ف راير/شباطعلى الريفيين بحلول  وقد أثرت هذه الجهوديي. ا سبا 

 .: منع املزيد من اإلخالء1924 ديسمبر/كانون األول  7

 (Fleming)أمر ريفيرا بعدم إخر  امل يد من املواقع 

 .: كسر حصار سوق األربعاء1924 ديسمبر/كانون األول  10

وتوجهوا إلى بني قريش  ديسم ر/طا ون األول  10في سو  األر عا  ال و  املحيض بها في  ا سبان سر 

(Fleming) (Scurr). 

 .: تطوان1924 ديسمبر/كانون األول  13 - 11

  إلى ت وان في الوقةةا الةةذن طةةان يتصةةةةةةةةةةةةةةدس فيةةه الحرس الخلف  من الفيلق ا سةةةةةةةةةةةةبةةانوصةةةةةةةةةةةةول الرتةةل 

 1924 ديسةةةةةةةةةةةةم ر/طةةا ون األول  13دخلةةا الواةةدات األخيرة في  . (Scurr) العنيفةةي  للةجمةةات ا سةةةةةةةةةةةةبةةان

(Fleming) الرتل عددا مماثل جندن. وتببد باقي  1000. وبل  عدد خساعر الفيلق في طامل املن قي  حو

 من الءحايا.

 يلومترات فقض إلى الجنوب من ت وان  10من الوصةةةةةول لبعد  أخريرو مبن االنرةةةةةحاب قوات أامد 

(Fleming) الفرصةةةةةةةةةي للتمرد، مما ق ع خ وط االتصةةةةةةةةةال ة ر  تنما قباعل جبالي الشةةةةةةةةةماليي من أ فاغ

 بين ت وان وسبتي وتن ي.
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 :1924 ديسمبر/كانون األول  16

وادن نهر سةةةةةةان ببنا  العديد من الحصةةةةةةون جنوب غرب مديني ت وان ملنع التسةةةةةةلل ع ر  ا سةةةةةةبانبدأ 

 .(Fleming) )لعله  فسه وادن الحجيرة( مارتن

 .1924 ديسمبر/كانون األول  17

مر الجيرال سارو واملقدم فرا كو بقمع أ  رة 
ُ
فقام سارو بتنظيا رتل في ت وان وتا تنظيا  (Fleming)أ

 فرا كو في دار ريفين.رتل 

 .: تحذير ليوطي1924 ديسمبر/كانون األول  21

في واادة من العديد من البيا ات لحكومته، اذر ليوت  من  جوم ريف  وشةةةةةةةةةةةةيك وتالق بهرسةةةةةةةةةةةةةال 

 واألرقام بين قوسين هي ما وعدت به الحكومي:، األرقام التاليي مثلا تلباته. (Fleming)تع ي ات 

 )خمسي(تسع  تاعق مشاة  -

 سريتان هندسيتان )سريتان( -

 سربان من الصبايحيي ]خيالي مغربيي  )ال لعي ( -

 ب اريتا مدفعيي جبليتان )ال لعي ( -

  صف سريي إشارة )ال لعي ( -

 سربان جويان )ال لعي ( -

 .: حملة أنجرة1924 ديسمبر/كانون األول  23

الرترن  مع رتل فرا كو، شةةةةةن، وبالتزامن 1924 ديسةةةةةم ر/طا ون األول  23طان رتل سةةةةةارو جاهً ا بحلول 

 إال أن التضاري. الوعرة والدفاع القون جعل التقدم ب يًئا. .(Fleming)املي ضد أ  رة 
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 1925أحداث سنة  

 .: العدوان الريفي1925 يناير/كانون الثاني

الجذهي في  على خض 76موقعا إسةةةةبا يا من أصةةةةل 19 ، هاجا الريفيون 1925 يناير/طا ون الثان خرل 

 (Fleming)الشهر  تيلي هذايوًما  13 جمات الريفيين في  اصلاو  الق اع الشرقي،

 .: فشل إنزال القصر الصغير1925( يناير/كانون الثانيكانون الثاني ) 14

صةدرت أوامر إلى فرا كو في أواعل 
ُ
 1925 يناير/طا ون الثان مع اسةتمرار املي أ  رة على  حو  سةعي ، أ

مالي 
ّ

وتا ت ويده بسةةةةةةةةا سةةةةةةةةفن  (Fleming)لتنظيا عمليي إ  ال برماعيي في مينا  القصةةةةةةةةر الصةةةةةةةةغير الشةةةةةةةة

م تلفي، إال   ، وب اريي جبليي، ووادات خدميا سةةةةبانوفوجين من الفيلق  ،Kتراز إ  ال  بيرة من 

لغيا املهمي. أن
ُ
 ال ق. والتيارات القويي جعلتا الهبوط مستحير فأ

 .192 يناير/كانون الثاني 18

رقي 
ّ
اع الشةةةةة

ّ
والاظا املخابرات  (Fleming)طان سةةةةةا  ورخو يتوقع  جوما وشةةةةةيكا من الريفيين في الق 

 يي زيادة  بيرة في قوات الريفيين على هذه الجذهي.ا سبا 

 .: عودة ريفيرا إلى إسبانيا1925 يناير/كانون الثاني 19

 (Fleming)عاد ريفيرا إلى إسبا يا بعد خمسي أشهر قضاها في املغرب 

 .يأسر الريسوني أخريرو : أحمد 1925 يناير/كانون الثاني 23

بمهاجمي تازورت بالقوات الريفيي النظاميي، با ضةةةةةةةةةةةةةافي إلى قوات جبالي وغمارة  أخريرو قام أامد 

و عد بضةةةةةةةةةةةع سةةةةةةةةةةةاعات من القتال العنيف،  جحوا في  .(Fleming)مقاتل  4000بم موع  غير النظاميي 

واسةةةةتولى الريفيون أيضةةةةا على  ميات  بيرة  وتا  قله إلى الرةةةةجن في الريف األوسةةةةض. أسةةةةر الريسةةةةون .

ا القبةةةةةةاعةةةةةةل في الجنوب الغر   من جبةةةةةةالةةةةةةي إلى الثورة  والبنةةةةةةاد  والةةةةةةذخةةةةةةاعر. من األموال وا ضةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةّ

 وبدأت ار ي الثوار العمل في من قي العرائش. الريفيي.

 .: العدوان الريفي1925 فبراير/شباط

 إسةةةةةةةةةةبا يا من أصةةةةةةةةةةل  35، هاجا الريفيون 1925عام  ف راير/شةةةةةةةةةةباطخرل شةةةةةةةةةةهر 
ً
 على خض 76موقعا

  21 جمات الريفيين في  اصلاو  لشرقي،الجذهي في الق اع ا
ً
 .(Fleming)الشهر  تيلي هذايوما

 1925 فبراير/شباط 7
 
 .: فرانكو يرتقي عقيدا
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عقيد، وتا السةةةةمار له بقيادة الفيلق على الرغا من أن هذا املنصةةةةق طان تما ترقيي فرا كو إلى رتبي 

 .(Preston)لرتبي مقدم 

 .ياإلسبان : إعادة تنظيم جيش إفريقيا1925 فبراير/شباط 17

 .(Scurr)  (Fleming)  ا سبانأعيد تنظيا جيش إفريقيا 

ا باسةةةةا الفيلق( رسةةةةمًيا إلى  Tercio of Foreignersتا تغيير اسةةةةا من األثرا األجنبيي  )املعرون أيضةةةةً

وا ضةةةةةا الفو  السةةةةةابع وسةةةةةرب من الخيالي الرّمااي إلى  .Tercio of Moroccoاالسةةةةةا األثرا املغربيي 

ا و 7،716وبهةذا وصةةةةةةةةةةةةةل إجمةالي عةدد الفيلق إلى . (Scurr)الفيلق    251جنةديةً
ً
يقول أن . (Scurr) اضةةةةةةةةةةةةةاب ة

 (.1925 مايو/أيار 1وتما زيادة القوات في  1925 ف راير/شباط 16إعادة التسميي ادثا في 

٪، مما زاد من م موعها من  15تما زيادة طل م موعي من األلويي الخمسةةةةةي من النظاميين ب سةةةةةبي 

 جندن. 16.927إلى  14255

 23 تيبةةةةةةي( بحلول  23جنةةةةةةدن ) 18000 سةةةةةةةةةةةةيتا إرسةةةةةةةةةةةةةةةةةةال امل يةةةةةةد من املجنةةةةةةدين للعودة إلى الوتن.

 .أبريل/ يسان 17بحلول  35،000، و1925 مارس/األار

 .: العدوان الريفي1925 مارس/آذار 

الجذهي في الق اع  على خض 76موقعا إسبا يا من أصل  16، هاجا الريفيون 1925 مارس/األارخرل 

 (Fleming)الشهر  تيلي هذايوًما  12 جمات الريفيين في  اصلاو  الشرقي،

 .: اختفاء حشود الريفيين1925 مارس/آذار أواخر 

يي بأن قوات الريفيين التي ااتشةةةةةةةةةةةةةدت على الجذهي الشةةةةةةةةةةةةرقيي ا سةةةةةةةةةةةةبا أفادت اسةةةةةةةةةةةةت رعات القوات 

 (Fleming)" لا تعد موجودة ن لر دفاع ضد "خض سلفستر 

 ر.: اإلنزال الثاني في القصر الصغي1925 مارس/آذار  29-30

عمليي هبوط برماعيي ثا يي في القصةةةةةةر الصةةةةةةغير، هذه املرة تحا  ا سةةةةةةبان،  ظا 1925 مارس/األارفي 

وتا ت ويده بفوجين من الفيلق تحا قيادة  ،(Fleming)قيادة الجيرال فيديريكو دن سةةةةوسةةةةا ريغويوس 

بةةدأت القوات  فرا كو و تيبةةي )ُيفترض أنها من ال ةةابور( من القوات النظةةاميةةي تحةةا املقةةدم ألفةةاري .

هب ا ال ليعي  ثا .مارس/األار 29يي الجويي بقصف املديني في وقا متأخر من يوم ا سبا البحريي 

واسةةةةةةةتولا على  ،مارس/األار 30تحا قيادة فرا كو بسةةةةةةةرعي في السةةةةةةةاعي الواادة بعد منتصةةةةةةةف ليلي 

ذ ر.
ُ
اسةةةتمر و عدها  ".modesta operación" سةةةهلي عمليي وصةةةفها ريفيرا بأنها املينا  دون معارضةةةي ت
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 10000في قصةةةةةةةةةةةةف أ  رة ونشةةةةةةةةةةةةر قوا ها في املن قي، ايث وصةةةةةةةةةةةةلا قوا ها في املن قي إلى  بانا سةةةةةةةةةةةة

 جندن، لبن األمر استغر  أ ثر من عام لوهدعي القبيلي.

 .ورغة: هجوم الريفيين على الفرنسيين على طول نهر 1925 يونيو/حزيران - أبريل/نيسان

جندن مؤلف من خم. ارطات  6000 بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ورغيهاجا عبد البريا مواقع فرنسةةةةةةةةةةةةيي على تول نهر 

((Fleming) ،(Scurr).  جنةةةدن فرنسةةةةةةةةةةةةعي قةةةد لقوا اتفها أو  3000، طةةةان أ ثر من يو يو/ا يرانوبحلول

قدوا، وتا االسةةةتير  على ثلاي املواقع املتقدمي الفرنسةةةيي.
ُ
 ت معا طل قباعل الريف وفي هذا الوقا ف

 فاس. قريبا من ا  30ووصل الريفيون إلى مسافي ، تقريًبا مع عبد البريا

يتفاوضةةةةةةةةةةةةون مع عبد البريا، لبن طاملعتاد لا يتوصةةةةةةةةةةةةلوا إلى  تي ي  ا سةةةةةةةةةةةةبانوبالتوازن مع أللك، طان 

(Fleming). يي.ا سبا ٪ من املحميي  75في هذه املرالي طان عبد البريا يسي ر على و 

 .: العدوان الريفي1925 أبريل/نيسان

الجذهي في  على خض 76موقًعا إسةةةةةةةةةةةةبا يا من أصةةةةةةةةةةةةةل  33، هاجا الريفيون 1925 أبريل/ يسةةةةةةةةةةةةةانخرل 

 (Fleming) .الشهر تيلييوما  22 جمات الريفيين في  اصلاو  الق اع الشرقي،

 .: الريفيون يندفعون إلى بني زروال1925 أبريل/نيسان 15 - 13

من الريفيين وغمارة وجبالي إلى قبيلي بني  6000، قاد امحمد عبد البريا 1925 يسةةةةةةةةةةانأبريل/  13في 

قام الثوار بوهدعي القبيلي خرل . (Scurr)وتا تقسةةةةةةيا رجال امحمد إلى خم. ارطات  .(Fleming)زروال 

 4000و 1500و 6000 بين]اختلفا التقديرات في تعدادها،  الثرثي أيام ثا ضةةةةةةةةةةةغ وا  حو الجنوب.

 اخرين في االاتيات .  4000مع 

 .: وفاة الريسوني1925 أبريل/نيسان 19

 (Fleming). بني ورياغل الريفيين الواقع في تماسي ا لدستوفي الريسون  في سجن 

 .ية الفرنسيةاإلسبانيعبرون الحدود  : الريفيون 1925 أبريل/نيسان 25

يةةي ا سةةةةةةةةةةةةبةةا قةةام امحمةةد عبةةد البريا بتقسةةةةةةةةةةةةيا قوتةةه إلى م موعتين  بيرتين وأرسةةةةةةةةةةةةلهمةةا ع ر الحةةدود 

 تيبي  18طان لاجيرال شةةةةةةةةام رون  .(Fleming) ورغيالفرنسةةةةةةةةيي ملهاجمي املواقع الفرنسةةةةةةةةيي شةةةةةةةةمال نهر 

ق الريفيون  ب اريي على الحدود الشماليي. 12مشاة وستي أسراب من سرر الفرسان و
ّ
مع أللك، تغل

خض الدفاع الفرنسعي، واستولوا على املواقع الواادة تلو األخرس ع ر الحصار، وبدأ الفرنسيون على 

 على عجل بالتراجع.



 
 ( / ترجمة مركز الخطابي للدراسات.1926 – 1920ثورة الريف الثالثة ) 75

 .: العدوان الريفي1925 مايو/أيار 

 على خض 76موقًعا إسةةةةةةةةةةةةبا يا من أصةةةةةةةةةةةةةل  47، هاجا الريفيون 1925من عام  مايو/أيارخرل شةةةةةةةةةةةةهر 

 .(Fleming)الشهر تيلي هذا يوًما  23 جمات الريفيين في  اصلا الجذهي في الق اع الشرقي،

 .1925 مايو/أيار  1

  ا سةةبانأن الفو  السةةابع وسةةرب الخيالي الرمااي ا ضةةمتا إلى الفيلق   (Scurr)وفقا لهذا التاري  يذ ر

 األجنبي.

 

 .ورغة: انسحاب الفرنسيين إلى 1925 مايو/أيار  2

تا إرسةةةةةال تع ي ات  .(Fleming)وأعيد تنظيمها في ثرا م موعات  ورغيانرةةةةةحق الفرنسةةةةةيون إلى نهر 

: خم.  تاعق مشاة وثرا ب اريات وسربان جويان.
ً
 من أج ا  أخرس من املغرب شماال

ا باسةا الفيلق( رسةمًيا إلى األثرا  Tercio of Moroccoتا تغيير اسةا األثرا املغربيي  )املعرون أيضةً

(Scurr). 

 .إنزال الحسيمة

رناا منذ فترة، لبن لا يبدأ 
ُ
إال  ا سةةةةةةةةبانطا ا فبرة ا   ال في خليي الحسةةةةةةةةيمي في قلق الريف قد ت

على الفور  بةةاملقةةابةةل بةةدأ الريفيون  .(Fleming)بوضةةةةةةةةةةةةع خ ض جةةديةةي لتنفيةةذهةةا  1925 مةةايو/أيةةار 11في 

 بتع ي  الساال وتحصينه.

 .: خطط إنزال الحسيمة1925 مايو/أيار  11

أمر ريفيرا رعي. األرطةةةةان املغر  ، الجيرال إغنةةةةاسةةةةةةةةةةةةيو ديسةةةةةةةةةةةةبوخول، بةةةةالبةةةةد  في الت  يض لإل  ال في 

 .(Fleming)الحسيمي 

 .: الريفيون يعززون خليج الحسيمة1925 مايو/أيار  14

 .(Fleming)يي تع ي ات الريفيين في خليي الحسيمي ا سبا الاظا املخابرات 

 .لريفي الثاني: الهجوم ا1925 مايو/أيار أواخر 

 ا من  30 ا من تازة و 20اتى وصةةةةةةةةةةةةلوا إلى مسةةةةةةةةةةةةةافي  ورغيتقدم الريفيون با دفاعي ثا يي ع ر نهر 

 .(Fleming)فاس 
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ا على املواقع 1925 يو يو/ا يرانوأواعةةةل  مةةةايو/أيةةةارفي أواخر  ا قويةةةً ا  جومةةةً ، شةةةةةةةةةةةةن الريفيون أيضةةةةةةةةةةةةةةةً

 (Fleming).  املتقدمي في تيزن ع ة في الشر  و جوًما أضعف على "خض بريمو دن فيرا" جنوب ت وان

 .: العدوان الريفي1925 يونيو/حزيران

ض على خ 76موقعا إسةةةةةةةةةةةبا يا من أصةةةةةةةةةةةل  41، هاجا الريفيون 1925عام  يو يو/ا يرانخرل شةةةةةةةةةةةهر 

 .(Fleming)الشهر  تيلييوًما  21 جمات الريفيين في اصلا و  الجذهي في الق اع الشرقي،

 

 

 .: إخالء تازة1925 يونيو/حزيراناألسبوع األول من 

ا  من األجةا ةق ام رون بةهجر  السةةةةةةةةةةةةكةان املةد يينقةام الجيرال تشةةةةةةةةةةةةة
ً
ن ثورة القبةاعةل املحليةي متةازة خوفة

 .(Fleming)إلى الريفيين  وا ضمامها

 .: الخسائر الفرنسية1925 يونيو/حزيران 4

 و 318خسر الفرنسيون رسمًيا اتى ا ن 
ً
 .(Fleming)مفقوًدا  195جريًحا و 1115قتير

 .: الخسائر الفرنسية1925 يونيو/حزيرانأواخر 

على خض الجذهي، با ضةةةةةةةةافي إلى امل ار الببير في عين  66موقعا مهما من أصةةةةةةةةل  48فقد الفرنسةةةةةةةةيون 

على  وبلغا الخسةةاعر الفرنسةةيي .ارشةةاشةة امدفع 200مدفعا و 51واغتنا الريفيون  .(Fleming)مديو ي 

 .(Scurr) 3000البشرن 
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 .ية الفرنسيةاإلسبان: االتفاقات 1925يوليو  25 - يونيو/حزيران 17

 :(Fleming)على سا اتفاقات تتعلق باملغرب  ا سباناتفق الفرنسيون و 

 .(يو يو/ا يران 22وقف واردات األساحي إلى املغرب ) .1

 .يوليو( 8) عرقلي تدفق الذخاعر واألغذيي إلى الريف األوسض ع ر ال ّر  .2

 .يوليو( 11للريفيين )شروط السرم لتقديمها  .3

 .يوليو( 21االي تن ي ) .4

 .يوليو( 25يي )ا سبا تحديد الحدود الفرنسيي  .5

 يوليو( 25العمليات العسبريي املشتر ي في اال رفر الريفيون شروط السرم ) .6

 .: ال تعزيزات ريفية إلى الجنوب1925 يونيو/حزيران 21

عبد البريا إرسةةةال تع ي ات إضةةةافيي لقواته مع العلا الراسةةةم با   ال الوشةةةيك في الحسةةةيمي، رفر 

بدأ عبد  وبدأ الريفيون في مراقبي  ثيفي للساال من سيدن ادري. إلى وادن الو. .(Fleming)الجنوبيي 

متر من  100فوضةةةةةةةةةةةةعوا اقل ألغام بداعيي على بعد اوالي  البريا في تحصةةةةةةةةةةةةين سةةةةةةةةةةةةةاال بني ورياغل.

وطان لكل ااميي  ،موقع دفاقي على األقل 100بوجود  ا سةةةةةةةبانعرن . وقد السةةةةةةةاال، تدعمه خناد 

 .ثقيلي جندن، مع مدافع رشاشي ومدافع 100أو  50أو  30

 .يةاإلسبان: تدريبات اإلنزال 1925 أغسطس/آب - يونيو/حزيران
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    ال امل مععلى ا ، أجرس لوا  سةةةةةةةةةارو تدريبا1925 أغسةةةةةةةةة ./ابإلى  يو يو/ا يرانخرل الفترة من 

وفي البدايي طان األمر م رد تليعي، لبن في منتصةةةةةةةةةةةةف  .(Fleming)في الحسةةةةةةةةةةةةيمي في ريو مارتين  تنفيذه

ومع امل يد من الوادات، أصةةبحا  تا إبرغ طل قادات الوادات بشةةمولها في العمليي. يو يو/ا يران

في هذه األثنا ،   .معقدة بشةةةةةةةةكل متزايد وشةةةةةةةةملا املحاطاة النهاعيي جميع األرتال الثرثي للوا التدريبات

 ، طان لوا  بيري  يتدرب في ي  ن.أغس ./اب -خرل يوليو 

 .: هجوم الريفيين الثالث1925 يونيو/حزيرانأواخر 

وجدة وسةةةةةةةةةةةةببها الحديديي -تازة-وهدد تازة وتريق فاس ورغيادا الةجوم الريفيين الثالث جنوب 

(Fleming). 

 .: العدوان الريفي1925يوليو 

الجذهي في  على خض 76موقعا إسةةةةةةةةةبا يا من أصةةةةةةةةةل  18، هاجا الريفيون 1925يوليو عام خرل شةةةةةةةةةهر 

 .(Fleming)الشهر  تيلي هذايوما  11 جمات الريفيين في  اصلاو  الق اع الشرقي،

 .ودخول نولين : خروج ليوطي1925يوليو  7

ي، رغا أن ليوت  ال الجيرال سةةةةتا يسةةةةرس  ولين محل ليوت   قاعد أعلى للقوات املغربيي الفرنسةةةةي

 .(Fleming) للفرنسيين في املغرب بق  مقيًما عاًما

  .عين عائشة -: الريفيون يقطعون طريق فاس 1925تموز )يوليو(  17

 .(Fleming)ق ع الريفيون بةجوم شمال فاس ال ريق بين فاس وعين عائشي 

 .: الخسائر الفرنسية1925يوليو  20

 ما  .(Fleming)جندن فرنسعي وإفريق  يحاولون ا ن إيقان فقدان األرا عي لصالح الريفيين  60،000

 و 1005وصلا الخساعر الفرنسيي إلى 
ً
 .مفقودا 995وجريًحا  3710قتير

 .: العدوان الريفي1925 أغسطس/آب

 على خض 76موقعا إسةةةةةةةةةبا يا من أصةةةةةةةةةل  42، هاجا الريفيون 1925عام  أغسةةةةةةةةة ./ابخرل شةةةةةةةةةهر 

 .(Fleming)الشهر تيلي هذا يوًما  20ات الريفيين في  جم اصلاو  الجذهي في الق اع الشرقي،

 .ية املشتركة األولىاإلسبان: العملية الفرنسية 1925 أغسطس/آب 11-12
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لقوات الفرنسةةةةةةةةةةةةيةةةي للوا  فريةةةدين رغ بعمليةةةات يةةةي التةةةابعةةةي لاجيرال ريبيلمي واا سةةةةةةةةةةةةبةةةا قةةةامةةةا القوات 

 .(Fleming)مشتر ي في ق اع العرائش 

 .يستطلعون الساحل اإلسبان: القادة 1925 أغسطس/آب 13-15

 .(Fleming)عدة مرات  مليلييقام طل من سارو وبيري  وفرا كو ومارتن بفحص الساال وجذهي 

 .الستقاللالتي دعت لاملطالب الريفية الفرنسيين واإلسبان : إدانة 1925 أغسطس/آب 14-15

، أدان الفرنسةةةةةةةةةةةةيون م ةالبةي عبةد البريا املسةةةةةةةةةةةةتمرة بةاسةةةةةةةةةةةةتقرل الريف 1925 أغسةةةةةةةةةةةة ./اب 14في 

(Fleming).  با دا ي في اليوم التالي. ا سبانتبعها 

 .يقصفون صخرة الحسيمة : الريفيون 1925 أغسطس/آب 20

الوفا   -الضةةةةةابض القاعد في صةةةةةخرة في خليي الحسةةةةةيمي  -بعد أن ت اهل الكولو يل أ  يل مو اسةةةةةتريو 

ج يرة ملدة ساعتين وقتلوا مو استريو البدفع أموال الحمايي املعتادة للريفين، قصف الريفيون قلعي 

 .(Fleming)ب رور  23اخرين، وأصابوا  11و

 .طاريات الريفينيقصفون ب اإلسبان: 1925 أغسطس/آب 22-23

 على  جوم الريفيين على صةةةةةةةةخرة الحسةةةةةةةةيمي، قصةةةةةةةةفا املدرعي البحريي ألفونسةةةةةةةةو الثالث عشةةةةةةةةر
ً
 ردا

 .(Flemingالسوان  )ب اريات الريفيين خلف شاتم 

 .يةاإلسبان: حشد قوات اإلنزال 1925 أغسطس/آباألسبوع األخير من 

 بدأت القوات املخصّ 
ّ
 .(Fleming) مليلييسبتي و د في صي    ال الحسيمي بالتحش

 

 .ورغة: الهجوم الفرنس ي على طول نهر 1925 أغسطس/آب 28

جندن فرنسعي  160.000ب  ورغيقام املارشال بيتان )ب ل معر ي فردان( بشن  جوم على تول نهر 

(Scurr) . من عمليي فرنسيي إسبا يي مشتر ي تضا أيًضا 
ً
 جندن إسبان . 75000وطان هذا ج  ا

 .: مؤتمر الريفيين في شفشاون 1925 أغسطس/آب 29

 الجذهي السةةةةةةةةةةةةااليي 
ً
في مؤتمر ُعقد في شةةةةةةةةةةةةفشةةةةةةةةةةةةاون أخ ر عبد البريا قادته بأ ه سةةةةةةةةةةةةيوّجه فةةةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةةةةيا

(Fleming).  ّن امحمد عبد البريا وأامد
ُ

يشةةةةةةةة  جوما ضةةةةةةةةد "خض بريمو دن  أخريرو ولوهديد ت وان سةةةةةةةةَ

 ريفيرا".
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 .: العدوان الريفي1925 سبتمبر/أيلول 

ا إسةةةةةةةةةةةةبةا يةا من أصةةةةةةةةةةةةةل  44، هةاجا الريفيون 1925 سةةةةةةةةةةةةبتم ر/أيلول خرل  املواجهةي في لخض  76موقعةً

 .(Fleming)الشهر  تيلي هذايوًما  20 جمات الريفيين في  اصلاو  الق اع الشرقي،

 .ة إلنزال الحسيمة: تعليمات عامّ 1925 سبتمبر/أيلول  1

يةةةي التعليمةةةات النهةةةاعيةةةي للقةةةادة املشةةةةةةةةةةةةةةةار ين في عمليةةةي إ  ال الحسةةةةةةةةةةةةيمةةةي ا سةةةةةةةةةةةةبةةةا أصةةةةةةةةةةةةةةةدرت القيةةةادة 

(Fleming). :وطا ا الخ ي طالتالي 

 .: يقوم لوا  سارو بمغادرة سبتيسبتم ر/أيلول  5

: يقوم سارو بقصف وادن الو في فترة ما بعد الظهر ويحاط  ا   ال، ثّا سبتم ر/أيلول  6 .1

ويبحر إلى سيدن إدري. ويقصف  مليلييادر لوا  بيري  بينما يغ يبحر إلى الحسيمي في املسا .

 ويحاط  ا   ال مع البقا  بعيدا عن الشاتم. هنا  مواقع الريفيين

(، ييزل أول رتلين من لوا  7 .2
ً
سارو على شاتم صباديا  أيلول / سبتم ر: في الساعي الرابعي )ف را

 سفيني لإل  ال للوا  بيري . 12سيتا بعد أللك إتااي  الجديد. الرأسوُيؤّمن 

 يمادو.  شاتمبو ي ا أو  شاتم: في الصبار، يهبض لوا  بيري  إما في سبتم ر/أيلول  8 .3

 .: تجمع قوة إنزال الحسيمة1925 سبتمبر/أيلول  4 - 2
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 .(Fleming)بدأت الوادات املختلفي املشار ي في ا   ال بالت مع عند  قاط اال  ر  

 .: حصار كوديا طاهر1925 سبتمبر/أيلول  13 - 3

 .: حصار كوديا طاهر1925 سبتمبر/أيلول  3

في محةةاولةةي  شةةةةةةةةةةةةغةةال الحلفةةا ، هةةاجا الريفيون املواقع  

، (Fleming)يةةةةي على الجذهةةةةي الغربيةةةةي )ا سةةةةةةةةةةةةبةةةةا املتقةةةةدمةةةةي 

(Scurr) . وطةةا ةةا طوديةةا تةةاهر في جبةةال غرغيز هي األشةةةةةةةةةةةةةةد

وقام الريفيون باالقتحام على املوقع عدة مرات  تضةةررا.

، وتةةةدمير خيةةةامةةةه ودريئةةةاتةةةه، وق ع سةةةةةةةةةةةةبتم ر/أيلول  3في 

وتمبن  ، وقتل عشرة مدافعين.خ وط ال ر  إلى ت وان

ض تع ي  النقاط وإعادة بغر  الثوار   من اخترا  ال و  النارن الثقيل ملدفعييا سةةةةبانالرتل املتنقل 

طةةان و  ،وطةةان هةةذا املوقع يعت ره ال رفةةان مفتةةار ت وان .رغا أللةةك إمةةدادهةةا لبن الحصةةةةةةةةةةةةةةار اسةةةةةةةةةةةةتمر

   في الحسيمي.ا سبانسيؤدن إلى إلغا  ا   ال فقدا ه بال سبي لهما 

  1925 سةةةةةةةةةةبتم ر/أيلول  3يي، بحلول ا سةةةةةةةةةةبا وفًقا للم ابرات 
ّ
 21رجل و 5000، طان الخ ا   قد ر 

 (Fleming)مدفًعا اول خليي الحسيمي 

 .: حصار كوديا طاهر1925 سبتمبر/أيلول  4

وتا تةةةةةدمير جميع األسةةةةةةةةةةةةاحةةةةةي  .(Fleming)طوديةةةةةا تةةةةةاهر وموقع م ةةةةةاور يةةةةةدقى  ةةةةةاتور  هةةةةةاجا الريفيون 

من فضةةةةةةةةةةةةةي، في املوقعين طا ا م  و ات املياه والغذا  وقد  باسةةةةةةةةةةةةتحنا  مدفع وااد. فيه ييا سةةةةةةةةةةةةبا 

، سةةةةةةةةةةةبتم ر/أيلول الخام. من  أووفي ليلي الرابع  يي.ا سةةةةةةةةةةةبا وأعاقا مدفعيي الريفيين جهود ا مداد 

 استولى الريفيون على الناتور واصنها املتقدم.

 .: حصار كوديا طاهر1925 سبتمبر/أيلول  5

فقتلوا  .(Fleming)طوديةةا تةةاهر مرة أخرس  ، هةةاجا الريفيون 1925 سةةةةةةةةةةةةبتم ر/أيلول  5في صةةةةةةةةةةةةبةةار يوم 

العديد من املدافعين بمن ف ها الضةةةةةةابض القاعد الكابتن خوسةةةةةةيه غوميز سةةةةةةاراسةةةةةةيبار، ليتولى القيادة 

 املرزم ا  يل سيفير و، وهو مهندس شاب.

ا، ا  لق لوا  سةةارو في سةةبتي وريو مارتين وأبحر إلى وادن الو سةةبتم ر/أيلول  5وفي  بدأ  .((Fleming أيضةةً

واسةةةةةةتبمل بحلول السةةةةةةاعي السةةةةةةابعي  سةةةةةةبتم ر/أيلول لوا  بيري  بالصةةةةةةعود في السةةةةةةفن في الخام. من 

 ، فأبحروا إلى سيدن إدري..سبتم ر/أيلول  6صبااا يوم 
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 .اإلنزالعمليات : محاكاة 1925 سبتمبر/أيلول  6

شةةةةمال أفريقيا ولوا  من السةةةةاعي الثامني والر ع صةةةةبااا إلى السةةةةاعي السةةةةادسةةةةي عصةةةةرا، قام أسةةةة ول 

خلف البلدة، ثا التي تقع وقصةف األسة ول الترل  .((Fleming وادن الو الثوار في سةارو بعمليات ضةد

وفي  ا  لقا القوات ال ريي في سةةةةةةةةةةةةفن ا   ال لتحاط  إ  اال. 14:00إلى السةةةةةةةةةةةةةاعي 12:00من السةةةةةةةةةةةةةاعي 

. سةةا 30حي بمدافع عيار إادس النقاط، اشةةتببا مدافع رشةةاشةةي ريفيي بسةةفن اربيي إسةةبا يي مسةةا

وقام لوا  بيري  والسةةةةةةرب  وفي السةةةةةةاعي السةةةةةةادسةةةةةةي مسةةةةةةاً ، تحر  األسةةةةةة ول تحا غ ا  من الدخان.

الفرنسةةعي بشةةن  جمات إشةةغال مماثلي ضةةد سةةيدن إدري. من السةةاعي الخامسةةي إلى السةةاعي الثامني 

 مساً .

 .: الطقس يعيق اإلنزال1925 سبتمبر/أيلول  7

، أرجةأ ريفيرا 1200يةارات القويةي إلى تةأخير قةافلةي سةةةةةةةةةةةةةةارو، وفي السةةةةةةةةةةةةةةاعةي أدس الضةةةةةةةةةةةةبةاب البثيف والت

سةةةةةةةةةبان في قصةةةةةةةةةف شةةةةةةةةةواتم  وفي السةةةةةةةةةاعي الثا يي من بعد الظهر بدأ ا .(Fleming)الهبوط ليوم وااد 

في سةةةةيدن إدري. و السةةةةفي تين اللتين وصةةةةلتا.من من صةةةةخرة الحسةةةةيمي و ا  رقا  وسةةةةوان الصةةةةفيحي 

 بمحاطاة إ  ال اخر. ا سبا ييا القوات قام

"هذا اليوم صةةفحي من أ صةةع الصةةفحات في . : إنزال رتل ساابتة في الحساايمة1925 ساابتمبر/أيلول  8

 .(Fleming)الجيرال سارو   "ا سبانالتاري  العسبرن 

 ولبن التيةةةار القون تسةةةةةةةةةةةةبةةةق في تةةةأخير اخر في ا   ال  أن يتا طةةةان من املقرر 
ً
السةةةةةةةةةةةةةةةاعةةةي الرابعةةةي ف را

(Fleming). سةةةةفيني بحريي  50في السةةةةاعي السةةةةادسةةةةي والثلث أو السةةةةادسةةةةي والنصةةةةف صةةةةبااا، بدأت و

إسةةةةةةةةةبا يي وفرنسةةةةةةةةةيي في قصةةةةةةةةةف ب اريات الريفيين العشةةةةةةةةةرين املترا مي في مواقع ت ل على الشةةةةةةةةةواتم 

(Fleming) ،(Scurr) . على الواقعةةي   مواقع الريفيين ا سةةةةةةةةةةةةبةةانملةدة أر ع سةةةةةةةةةةةةةةاعةات قصةةةةةةةةةةةةف األسةةةةةةةةةةةة ول و

في السةةةةةةةةةةةةةةاعةةي ثا  الجةةديةةد. الرأسفي  املتمر  ة وب ةةاريةةي املةةدفعيةةي Beadillaاملنحةةدرات خلف شةةةةةةةةةةةةةةاتم 

قبل الظهر، طا ا  11تاعرة إلى الةجوم. وبحلول السةةةةةةةةةاعي  76الثامني والنصةةةةةةةةةف صةةةةةةةةةبااا، ا ضةةةةةةةةةما 

القاترات البحريي وزوار  املدفعيي ترةةةةةةةةةحق سةةةةةةةةةفن إ  ال لوا  سةةةةةةةةةارو بات اه شةةةةةةةةةاتم صةةةةةةةةةباديا. وطان 

 10جنةةةةدن وثرا ب ةةةةاريةةةةات مةةةةدفعيةةةةي و 8000ذه السةةةةةةةةةةةةفن التي تعود لاحرب العةةةةامليةةةةي األولى هةةةة يمل

إال أن التيةارات  متر، أبحرت سةةةةةةةةةةةةفن ا   ال بمفردهةا. 1000وعلى بعةد  11:40وفي السةةةةةةةةةةةةةةاعةي  دبةابةات.

طا ا هذه صةةةدفي محظوظي، على  وقد جداين.إالسةةةاال إلى شةةةاتم القويي دفعا السةةةفن على تول 

تبين فيما بعد أن قوات بقويي التي طا ا  ايث ،لا يبتشةةةةةةةةةةةةفوا أللك إال الاقا  سةةةةةةةةةةةةباناالرغا من أن 

 مراب ي على هذا الشاتم قد تا إرسالها للرااي. 
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قصةةةةةةةةةةةةفا مدفعيي الريفيين سةةةةةةةةةةةةفيني إ  ال إسةةةةةةةةةةةةبا يي أثنا  اقترابها، وبدأت  يران املدافع الرشةةةةةةةةةةةةاشةةةةةةةةةةةةي 

 من  50يي على مسةةةةةةةةافي ا سةةةةةةةةبا ي والبناد  الريفيي تحصةةةةةةةةد أروار الجنود عندما ا ا السةةةةةةةةفين
ً
مترا

وعنةةدمةةا  .15  في ال ليعةةيا سةةةةةةةةةةةةبةةانقةةاد فرا كو الفيلق املختلض املغر   و . (Scurr)، (Fleming)الشةةةةةةةةةةةةةةاتم 

وتألفا املوجي األولى من  توقفا سةةةةةةةةةةفن ا   ال قف  رجاله في املا  وخاضةةةةةةةةةةوه اتى وصةةةةةةةةةةلوا الشةةةةةةةةةةاتم.

ار ي ت وان في القلق وامليمني بقيادة من امليسةةةةةةةةةةةةرة، و الفو  السةةةةةةةةةةةةةادس تحا قيادة الراعد رادا على 

  املقدم مو يوز غرا دز.

تقدما على توله لتواجه اقل ، فالتابعي لفو  السةةةادس أولى من وصةةةلا الشةةةاتم 24ا السةةةريي طا 

واستولا على  ،إلى الشر   22وسرعان ما   لا السريي  ألغام في  ق ي اليزول املخ ض لها في األصل.

فهذه  24و 22لدوار الخاصي بالسرايا ل]بال سبي  امل ل على شاتم صباديا. Rocosoسو روطو مرتفع 

 23لا أتأ د من مكان وجود سةةةةةةةةةةةةريي البناد   توقعات ، بينما

اسةةةةةةةةةةةةتولةةةةةا ار ةةةةةي مو يوز غرا ةةةةةدي   .من الفو  السةةةةةةةةةةةةةةةةةادس 

عليه في وجه  ، ثا اسةةةةةت اعا أن تصةةةةةمداملنحدر في الوسةةةةةض

  جمات الريف املضادة.

 

وشةةةةةةةةةةةمل أللك الشةةةةةةةةةةةرتي املحليي من . (Scurr)، (Fleming) 12:30هب ا املوجي الثا يي بحلول السةةةةةةةةةةةاعي 

 فيردو لدعا سةةةةةةةةةةةةض، والفو  السةةةةةةةةةةةةةابع بقيادة الراعدالعرائش، التي ع زت ار ي مو يوز غرا دز في الو 

 هاون.الفو  السادس، وب اريي مدفعيي جبليي ومدافع رشاشي ومدافع 

 بةةاالقتحةةام على مواقع العةةدو على تلين 
ً
 والرأس El Fraileم رن على الشةةةةةةةةةةةةةةاتم )أمر فرا كو سةةةةةةةةةةةةريعةةا

هاجا الفو  السةةةةةةةةةةادس والسةةةةةةةةةةابع  بينما الشةةةةةةةةةةرتي املحليي من العرائش في القلق، هاجما، فالجديد(

في  El Fraileفتا االسةةةةةةةةةةةةتير  على  غير النظاميين على امليمني.املغاربي ار ي هاجما على امليسةةةةةةةةةةةةرة، و 

ن في الرأسواسةةةةةةتولى الفيلق على مو  سةةةةةةاعي. 13:05السةةةةةةاعي  الجديدة بالسةةةةةةرر  قع مدفع ريف  ُمحصةةةةةةّ

 من الوابةل البثيف ملةدفعيةةي 15:00األبير، وبحلول السةةةةةةةةةةةةةةاعةي 
ً
نةةا ، بةدأ رجةال فرا كو بةالحفر تحصةةةةةةةةةةةةّ

يذ ر  (Scurr)) يي ا جماليي في عمليات ا   ال األولى ضةةةةةةةةةئيلي للغاييا سةةةةةةةةةبا الريف. وطا ا الخسةةةةةةةةةاعر 

دبابات خفيفي تابعي لفرا كو على  10ثا   لا  جريحا(. 94قتير واادا و (Fleming)، بينما يذ ر 144

ثا  -دخولها! غير متأ د من  -األفريق   3وطان لفرا كو أيضةةا  تيبي من فو  رقا  شةةاتم لوس فرايل .

                                                             
 :ا ظر  ظام املعر ي لقوة ا   ال في الرابض 15

 https://balagan.info/orders-of-battle-for-the-rif-wars#alhucemas 

في  FT-17دبابات رينولت 

 حرب الريف

 

https://balagan.info/orders-of-battle-for-the-rif-wars#alhucemas
https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://home.comcast.net/~dapena/tanks/cipri.htm
https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://home.comcast.net/~dapena/tanks/cipri.htm
https://balagan.info/wp-content/images/war/rif-wars/ft17-briz07.jpg


 
 ( / ترجمة مركز الخطابي للدراسات.1926 – 1920ثورة الريف الثالثة ) 84

، و عةد أللةك ا ضةةةةةةةةةةةةا إل ها سةةةةةةةةةةةةةارو 13:05  ل رتةل مةارتن )العقيةد بي يتو مةارتن غوزاليز( في السةةةةةةةةةةةةةاعةي 

  .(Fleming)لشاتم وضباته على ا

على  يةجمون بهامقاتل وتسعي مدافع ورشاشات  2،000، طان لدس الريفيين سبتم ر/أيلول  8بحلول 

وقتلوا من  يةةي عن ا مةةدادات الخةةارجيةةي.ا سةةةةةةةةةةةةبةةا وق عوا املواقع  .(Fleming)طوديةةا تةةاهر، في الغرب 

 .(Scurr) 200جندن من أصل  176 ا سبان

 .: حصار كوديا طاهر1925 سبتمبر/أيلول  9

قةةةةام ريفيرا بتحويةةةةل فوجين )ربمةةةةا الفوجين الثةةةةان  والثةةةةالةةةةث بقيةةةةادة املقةةةةدم أمةةةةادو بةةةةامل ( وتةةةةابور من 

، (Fleming)القوات النظةةةاميةةةي بقيةةةادة الراعةةةد رومةةةاغوزا من لوا  بيري  إلى سةةةةةةةةةةةةبتةةةي   قةةةاأل طوديةةةا تةةةاهر 

(Scurr). 

 .يا طاهر: حصار كود1925 سبتمبر/أيلول  10

طا ا جهود ا  قاأل .(Scurr)، (Fleming)،  ظا ريفيرا ثرثي أرتال   قاأل طوديا تاهر سبتم ر/أيلول  10في 

 وطان قادة األرتال ها العقيد فا  ول والعقيد بيرتيغر واملقدم بامل . ،تحا قيادة الجيرال سوسا

 .: حصار كوديا طاهر1925 سبتمبر/أيلول  11

 .(Fleming)وقاتلا بضراوة ع ر جبال غرغيز الوعرة  سبتم ر/أيلول  11ا  لقا أرتال ا  قاأل في 

وهو    Los Frailes قيةةادة الجيرال فر ةةا ةةدي  بيري  على شةةةةةةةةةةةةةةاتم لوس فرايلي.تحةةا  مليليةةي  ل رتةةل 

 الرأس البحرن أق عى شمال الحسيمي. 

 .: حصار كوديا طاهر1925 سبتمبر/أيلول  12

 12في و يلومترين من طوديةةا تةةاهر،  دار غةةازن الصةةةةةةةةةةةةغير، على بعةةدوصةةةةةةةةةةةةلةةا أرتةةال ا  قةةاأل إلى موقع 

 أخذت األرتال قريي دار غازن في قتال وجها لوجه. (Scurr)اسق  .(Fleming) سبتم ر/أيلول 

 .: حصار كوديا طاهر1925 سبتمبر/أيلول  13

 سةةةةةةةةةةةةبتم ر/أيلول  13لى طوديةةةةا تةةةةاهر في تب رت مقةةةةاومةةةةي الريفيين ووصةةةةةةةةةةةةلةةةةا األرتةةةةال إ دار غةةةةازن من و 

(Fleming) ،(Scurr) . جنديا  144قاد عمليي ا  قاأل الفو  الثان  والثالث اللذان تببدا خسةةةةةةةةةةةةةاعر قدرها

 بندقيي. 100واستعادوا  حو ، مقتولين اريفي 140على أ ثر من  ا سبانبينما عثر  خرل العمليي.

 .: حصار كوديا طاهر1925 سبتمبر/أيلول  9
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أرسةةةةةةل ريفيرا الفوجين )ربما الفوجين الثان  والثالث بقيادة املقدم أمادو بامل ( وتابور من النظاميين 

 (Fleming))الراعد روماغوسا( إلى لوا  بيري  

 .: الهجوم املضاد للريفيين على الحسيمة1925 سبتمبر/أيلول  11

إال أن الةجوم طان سةةةةةعي  الت  يض ومرت ر  (Fleming)ي شةةةةةن عبد البريا  جوما مضةةةةةادا في الحسةةةةةيم

 فأمر عبد البريا مراوسيه في املسارر األخرس بتعجيل القوات إلى الحسيمي. ففشل.

 .: سارو وبيريز الند1925 سبتمبر/أيلول  16

طان لدس  (Fleming)طان قد تا اال وها  من إ  ال لوائ  سةةةةةةةةةةةارو وبيري   1925 سةةةةةةةةةةةبتم ر/أيلول  16بحلول 

الرأس ، بينمةةةا طةةةان بيري  متحصةةةةةةةةةةةةنةةةا في يةةةابةةةادابر بةةةالقرب من شةةةةةةةةةةةةواتم اجةةةداين وصةةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةةارو معسةةةةةةةةةةةة

ن يومًيا رافعوطان الريفي الجديد.  .ا سبانبذلك عدد الءحايا  ينون يقصف املعسبَريت

 (Fleming)نسعي برو و موقع بيبان االستراتياي في الجنوب، استعاد الجيرال الفر و

 .رأس الجسر الساحلي: تأمين 1925 سبتمبر/أيلول  20

، وعلى الرغا من الةجمةةةةات املضةةةةةةةةةةةةةةةةادة املتبررة من الريفيين، فقةةةةد  جح سةةةةةةةةةةةةبتم ر/أيلول  20بحلول 

 .(Scurr) ،(Fleming) ييا سبا قع االيزول في خليي الحسيمي وتا تأمين املو جندن في  15000

ا تع ي ات، بحيةةث وصةةةةةةةةةةةةلةةا قوتةةه إلى  في هةةذا الوقةةا طةةان عبةةد البريا مقةةاتةل  10،000يحضةةةةةةةةةةةةر أيضةةةةةةةةةةةةةةً

(Fleming) 

 .القديمالرأس و  يستطلعون جبل مرموش ي اإلسبان: 1925 سبتمبر/أيلول  22

سةةةةةةةةةةةةت رعا بالقوة  حو جبل ،  فذت قوة إسةةةةةةةةةةةةبا يي اسةةةةةةةةةةةةبتم ر/أيلول  22في السةةةةةةةةةةةةةاعات األولى من يوم 

وتةةألف الرتةةل من ار ةي  .(Fleming) القةةديا، ايةةث طةةان للريفيين مربر للمةةدفعيةةي الرأسمرمولةةةةةةةةةةةةعي و 

ت وان بقيةةةةادة املقةةةةدم مو يوز غرا ةةةةدز، وار ةةةةي العرائش بقيةةةةادة املقةةةةدم خيمينيز بةةةةاخيةةةةارو، وار ةةةي 

و عد ساعتين من القتال املباشر، بما في أللك  جوم مضاد عنيف  فارير. بقيادة الراعد إ ريك  مليليي

 يي. ا سبابقيادة الريفيين، تراجعا قوة االست رع إلى الخ وط 

 .القديم الرأس: جبل مرموش ي و 1925 سبتمبر/أيلول  23

ومرمولةةةةةعي القديا الرأس ط بارزة في خ وط الريفيين وهي   العام ثرا  قاا سةةةةةباناسةةةةةوهدن التقدم 

وطا ا األخيرة هي األعلى في املن قي ويبل  . (Scurr) ،(Fleming) شفشاون( األسفل ومرمولعي األعلى )قرن 

مرمولةةةةةةةةةةةةعي األعلى هي قمةةي جبةةل  أن أقول إنيمبنني و   ر على سةةةةةةةةةةةةهةةل أجةةدير.وتسةةةةةةةةةةةةيم  500ارتفةةاعهةةا 
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وطان الريفيون قد أعدوا مواقعها بما في  بينما مرمولةةةعي األسةةةفل هي منحدرات أسةةةفل منها. ،مرمولةةةعي

 وقاتلوا أيضا ا  رقا من البهون على جا ق الجبل. أللك اقول األلغام والخناد .

 :(Fleming))الشرق(، كان قادة الجبهة األمامية هم  ن اليمين )الغرب( إلى اليسار م

فرا كو في أق عى الشر  في و  ارتين وطامبييزميا وضمن هذا اللوا  يقع أمام شاتم صباد -لوا  سارو 

 قرن شفشاون 

 منيوال غديد على الجنار األيسر واأليمن: و لوا  بيري 

، 9:25لسةةةةةةةاعي وبحلول ا. (Scurr)، (Fleming)تقدم غوديد ولق  مقاومي قليلي نسةةةةةةةبيا  7:30في السةةةةةةةاعي 

في هذه شار  قد و  مرمولعي األسفل. على القديا بينما استولا ميمنته الرأساستولا ميسرته على 

 التوالي.لث، وربما طا ا في امليسرة وامليمني على االفو  الثان  والثالعمليي 

قرن شةةةةةفشةةةةةاون )مرمولةةةةةعي وطان هدفه  .(Fleming)إلى الغرب، واجه فرا كو مقاومي ريفيي أ ثر ضةةةةةراوة 

، وتحا غ ا  قصف جون ومدف ي، تقدم الفوجان السادس 6:20وفي الساعي  .ستراتياياألعلى( اال 

وط العدو األولى و عد ت هير خ . (Scurr)والسةةةةةةةةةةةةةابع وار ي ت وان )الراعد مو يي. غرا دز( إلى األمام 

وتببدت خسةةةةةةةاعر قدرها  .10:45يي مرتفعات مرمولةةةةةةةعي في السةةةةةةةاعي ا سةةةةةةةبا بسةةةةةةةهولي، هاجما القوة 

أ ملا ت هير الخناد  والبهون على الجبل من  سةةةةةةبتم ر/أيلول  24جندن ولبن بحلول صةةةةةةبار  215

يةةدويةةي رجةةال القبةةاعةةل. وشةةةةةةةةةةةةملةةا عمليةةات الت هير االسةةةةةةةةةةةةت ةةدام املبثف لقةةذاعف الهةةاون والقنةةابةةل ال

 (Scurr)يةةذ ر  .(Scurr)و (Fleming)]لقةةد اةةاولةةا جمع الروايةةات املتضةةةةةةةةةةةةةةاربةةي في  والحراب والسةةةةةةةةةةةةكةةا ين.

 من رتةةةل فرا كو عنةةةد ا   ال، لةةةذلةةةك  القوات واملوقع بةةةاسةةةةةةةةةةةةتحنةةةا  فرا كو.
ً
طةةةا ةةةا هةةةذه الواةةةدات ج  ا

]لسةةةةةةةةا متأ دا من نشةةةةةةةةاط و فرا كو في  ف. املوقع  (Fleming) ذلك وضةةةةةةةةع  أفترضةةةةةةةةا أنها ال ت ال له.

 مارتين وطامبين. 

بندقيي وقنابل  300شاشي، وواادا، وأر عي مدافع ر ثقير ومدفعا  قتير 200الريفيون باملجمل فقد 

 يلومترات في املنةةاتق  10تمبنوا من االخترا  بعمق  ا سةةةةةةةةةةةةبةةانواألها من أللةةك أن  .(Fleming)يةةدويةةي 

 الداخليي.
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 .: خروج ليوطي1925 سبتمبر/أيلول  28

 (Fleming) .استبعدت الحكومي الفرنسيي ليوت   مقيا عام في محميوها

الجيش النظةام  لبني وريةاغةل من شةةةةةةةةةةةةقيقةه في جبةالةي، أجةابةه أن هةذا بعةد أن اسةةةةةةةةةةةةتةدقى عبةد البريا 

 (Fleming) .سيكون خ را بالنظر إلى أن القباعل الغربيي طا ا على شفا التمرد

 : املطر1925 سبتمبر/أيلول  29

 (Fleming) .ليوم وااد   الثان  في الحسيميا سبانلتقدم ا ا أم ار الخريف املببرة في تأخيرتسبب

 . قص البناد  والذخاعرفي ملنع الوهريق إلى الريف بالتسةةةةةةةةةةةةبق يي ا سةةةةةةةةةةةةبا بدأت الجهود الفرنسةةةةةةةةةةةةيي 

(Fleming) 

 

 

 .إلى مجموعة التالل التالية اإلسبان: تقدم 1925 سبتمبر/أيلول  30

أو   (Scurr) وبوجيبارعلى ترل بالوماس وطو يكو  ا سةةةةبان  العام، اسةةةةتولى ا سةةةةبان     من التقدم 

 وشةةةةةمل رتر 07:30 بدأ الةجوم في السةةةةةاعي (Fleming) .يبار األسةةةةةفل، وسةةةةةيدوموجر ، بابالوماس، تارام

فحدا قتال عنيف اسةةةةةةةتمر  بيري ، أن فرا كو ومارتن وغوديد وفيرا.رتر من لوا  سةةةةةةةارو و   من طل لوا

 فاداي و  ار إسبان .ألر ع ساعات موقعا خساعر 
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 (Fleming) .ييا سبا في الجنوب، طان الفرنسيون يقتربون من الحدود الفرنسيي و

 .: العدوان الريفي1925 أكتوبر/تشرين األول 

املواجهي في لخض  76موقًعا إسبا يا من أصل  19، هاجا الريفيون 1925 أ توبر/تشرين األول خرل 

 (Fleming) .الشهر تيلي هذايوًما  13 جمات الريفيين في اصلا و  الق اع الشرقي،

قد  صةةةةةةةةق مدفعيي في جنوب ت وان مما أدس إلى تعرض املديني لقصةةةةةةةةف مسةةةةةةةةتمر  أخريرو طان أامد 

(Fleming)  محاوالت لتحييد املربر. ا سبانبدأ  1925 أ توبر/تشرين األول من و 

 .لنهر إيسلي اإلسبان: عبور 1925 أكتوبر/تشرين األول  1

بحلول و  (Fleming) .ع رت قوات غوديد الحدود بين قباعل بقويي وبني ورياغل في نهر إيسةةةةةةةةةةةلي الءةةةةةةةةةةةحل

 فترة ما بعد الظهر، طا وا على بعد بضع  يلومترات من أجدير.

 .يحرقون أجدير اإلسبان: 1925 أكتوبر/تشرين األول  2

بقيادة الراعد إ ريك  فارير االسةةةةةةةةةةتير  على أجدير  مليليياسةةةةةةةةةةت اعا تليعي غوديد، املتمثلي بحر ي 

 .(Scurr) ،(Fleming)وأارقا ميزل عبد البريا ومنازل أقاربه 

 .يةاإلسبان: الترقيات 1925 أكتوبر/تشرين األول  5

 (Fleming) .سا  ورخو وسارو وبيري  وديسبوخول ملشار وها في إ  ال الحسيمي تما ترقيا

 .: دخول ستيج1925 أكتوبر/تشرين األول  6

 (Fleming) .أصبح ثيودور ستيي املقيا العام الفرنسعي الجديد

 .1925 أكتوبر/تشرين األول  8

 .(Scurr)يي في سو  الثرثا  ا سبا اجتمعا القوات الفرنسيي و 

 

 .: العدوان الريفي1925 نوفمبر/تشرين الثاني

املواجهي  لخض 76موقًعا إسةةةةةبا يا من أصةةةةةل  13، هاجا الريفيون 1925  وفم ر/تشةةةةةرين الثان خرل 

 (Fleming) .رالشه تيلي هذاأيام  10 جمات الريفيين في اصلا و  في الق اع الشرقي،

 : املفوض سانخورخو1925 نوفمبر/تشرين الثاني 2
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وتولى الجيرال غيرو ا  (Fleming) ال سةةةةةةةا  ورخو محل ريفيرا في منصةةةةةةةق املفوض )املندوب( السةةةةةةةام .

 جدير.أ اع سبتي، بينما تقلد ساور ق اع ، وتقلد فيدريكو بيرنغير قمليلييقيادة ق اع 

 .: العدوان الريفي1925 ديسمبر/كانون األول 

املواجهي في  لخض 76موقًعا إسبا يا من أصل  16، هاجا الريفيون 1925 ديسم ر/طا ون األول خرل 

 (Fleming) .الشهر تيلي هذا يوما12 جمات الريفيين في اصلا و  الق اع الشرقي،

 (Fleming) .يي عن تفبك شبه طامل لسل ي عبد البريا في مناتق املتمردينا سبا أبلغا املخابرات 

 1926أحداث سنة  

 .192 يناير/كانون الثاني

وتمةةةةةا  (Fleming). بةةةةةدأ ريفيرا مرة أخرس في إرسةةةةةةةةةةةةةةةةةال املجنةةةةةدين إلى إسةةةةةةةةةةةةبةةةةةا يةةةةةا الحسةةةةةةةةةةةةيمةةةةةي إ  ال بعةةةةةد

 جندن في الجيش األفريق ، على فترات  إلى الوتن. 134،747جندن من بين  36،146 إعادة

 .192 يناير/كانون الثاني 1

 .(Scurr)  األجنبي ا سبانالفيلق  ا ضا الفو  الثامن إلى

 .1926 يناير/كانون الثانيأوائل 

 (Fleming) على الخ ا  ، وا وها محاولوها بعمليي اغتيال فاشلي. توزين بني تآمر

 .1926 يناير/كانون الثاني 29

 (Fleming) .الجباليي والريفيي أخريرو أامد  قواتهاجما يي، ومتمرد بين القباعل الغرب

 فرانكو.: أستراي يحل محل 1926 فبراير/شباط 3

 هذا يذ ر بأن تاري . (Scurr)، (Preston)تما ترقيي فرا كو إلى رتبي عميد واضةةةةةةةةةةةة ر إلى مغادرة الفيلق 

بدلو  (.ف راير/شباط 9 هو الحدا
ُ
 أستران قاعدا للفيلق. بميرن است

 .192 فبراير/شباطأواخر 

ا
ّ
، مما دفع  ت وان جنوب أخريرو  أامد مدفعيي شةةةةةةةةةة 

ً
لشةةةةةةةةةةّن  جمي  ا سةةةةةةةةةةبانقصةةةةةةةةةةًفا عنيًفا ودقيقا

 (Fleming) .املوقع بغرض تحييد  بيرة

 .: أستراي خارٌج عن العمل1926 مارس/آذار  4
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ا على ا سةةةةةةةةةةةةبةانشةةةةةةةةةةةةّن  أر عةي أرتةال وشةةةةةةةةةةةةةار ةا  (Fleming). ت وان جنوب أخريرو  أامةد مةدفعيةي  جومةً

 ميرن والعقيد ورغيأ العقيد لوي. األرتال الرعيسةةةةةةةةةةةةيي بقيادة طا او  ب اريي مدفعيي. 11للمشةةةةةةةةةةةةةاة و

تا إسةةةةةةةةةةةةنةةةةةةادها بواسةةةةةةةةةةةة ةةةةةةي رتةةةةةةل تحةةةةةةا قيةةةةةةادة  مةةةةةةا  من الفيلق والنظةةةةةةاميين.وطةةةةةةان أغلذهةةةةةةا  أسةةةةةةةةةةةةتران

 بورواغا.  دن سا   ملقدم إدواردووا طو ه ألفاري  أوريليا و املقدم

الةجوم  وتسةةةةةةةةةةةةبةةةق .(Scurr) غرغيز جبةةةال تةةةل في ثةةةامن على لومةةةا ريةةةدو ةةةدا، وهي قمةةةيالاسةةةةةةةةةةةةتولى الفو  

أسةةةتران رصةةةاصةةةي في وجهه أثنا   ميرن تلقمل،  ما ييا سةةةبا الريف  بأعداد  بيرة من الءةةةحايا  املضةةةاد

ن الفو  الثامنا شةةران على   ،أفقدته هذه الرصةةاصةةي عينه اليمنى وأادثا له  دبي قبيحي، فتحصةةّ

واسةةةةةتمر التقدم رغا  يران املدفعيي  أسةةةةةتران رتل تولى العقيد برات. قيادةو  فتا إجراه )مرة أخرس(.

 واألاوال الجويي السيئي.

 .على جبل بو زيتون  اإلسبان: استيالء 1926 مارس/آذار  7

الريفيين وت ويق موقع  تةةةاهر طوديةةةا اال ةةةدفةةةاع ع ر الجبةةةال  حو جنوب غرب ورغةةةياسةةةةةةةةةةةةت ةةةاع رتةةةل أ

وهو  "،El Felipeاقتحا الرتل املوقع في فترة ما بعد الظهر واسةةةةةتولى على " (Fleming) .جبل بو زيتون  في

 الذن سام ت وان سو  العذاب ملدة ستي أشهر. املدفع الريف 

 .تهدئة أنجرة :1926 مارس/آذار  15

 ن.بالخضةةةةةةةةةةوع لإلسةةةةةةةةةةبا من قي أ  رةجبل بو زيتون قام امل شةةةةةةةةةةقين )الهاربين( من قباعل  بعد سةةةةةةةةةةقوط

(Fleming) ما  رسةةةةمًيا وتا  هدعي املن قي أخيًرا. بالكامل أ  رة اسةةةةتسةةةةلما ،1926 مارس/األار 15في و 

 .ا سبانإلى  الريفيين هوزمار بتحويل والئها من من بني ت وان فصاعل جنوب قاما

 .1926 أبريل/نيسان 15

مواليةةي  قبيلةةي بقيةةا 40 فرنسةةةةةةةةةةةةعي الةجوم الربي ي علىجنةةدن  40.000شةةةةةةةةةةةة ةةا ثرثةةي فر  مؤلفةةي من 

طةةةةةان للةجوم ثرثةةةةةي محةةةةةاور: وهي الجنوب الغر   والجنوب والجنوب  .(Scurr)، (Fleming) البريا لعبةةةةةد

جندن، لبن هذا على األرحح تقدير ا جمالي للقوات الفرنسةةةيي  325000 رقا (Scurr) ]يذ ر الشةةةرقي.

 ة.وجةةد والريفيين بةةدأوا للتو مفةةاوضةةةةةةةةةةةةةةات في ا سةةةةةةةةةةةةبةةانومن املفةةارقةةات أن الفرنسةةةةةةةةةةةةيين و  في املحميةةي. 

(Fleming)  27، إال أن املحةةةةةادثةةةةةات ابتةةةةةدأت رسةةةةةةةةةةةةميةةةةةا من أبريةةةةةل/ يسةةةةةةةةةةةةةةةةةان 15طةةةةةان االجتمةةةةةاع األول في 

 ايث تا تعليقها. مايو/أيار 1اتى  أبريل/ يسان

 .1926 أبريل/نيسانأواخر 
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ي والتقا تالسةةةةةةةةةةةةةمناتق قبيلي م  ا داخل 10مق يي ا دفعتا بعا سةةةةةةةةةةةةبا طل من القوات الفرنسةةةةةةةةةةةةيي و 

  .(Fleming)سو  السبا لعين عمار االستراتياي في القوات 

ورياغل، في الريف   ظام ي بنيمقاتل، معظمها من  16500اوالي  البريا في هذه املرالي، طان لعبد

 (Scurr)، (Fleming) األوسض

 .مورابوس دي لوس لومامرتفعات إيبرلوكين و  نهر :1926 مايو/أيار  10 -8

ورياغل  قباعل بني علىبا يي لةجوم الحلفا  في التقدم جنو ا سةةةةبا جندن من القوات  43،000ا ضةةةةا 

جنةدن إسةةةةةةةةةةةةبةان ، ولبن هذا هو  140،000 (Scurr)]يذ ر  .(Scurr) ،(Fleming) توزين وتمسةةةةةةةةةةةةمةان، وبني

 يي في املحميي. ا سبا القوات  م موع أ ثر من

 ا سةةةةةبانوتا تقسةةةةةيا  Iberloken (Fleming) نهر على الريفيين ضةةةةةد أجدير قاد الجيرال غيرو ا قوة من

فيسير والعقيد موال إيميليو والعقيد باملي. أمادو والجيرال  بنينو إلى أر عي أرتال تحا قيادة العقيد

 محصةةةةةةةةةةةةنةي وممو ةي جيةدا ومسةةةةةةةةةةةةنودة بةاملةدفعيةي. Iberloken نهر طةا ةا مواقع الريفين في أ  يةل دولر.

النظاميون و  لثامني(الفيلق )متضةةةةةةمنا األفوا  األولى والثا يي والرابعي والخامسةةةةةةي والسةةةةةةابعي وا اارب

 Loma de losMorabosفي معار  اول مرتفعات  الريفيين ا سبانواملحليون والنظاميون  املغربيون 

 و  وعل ها.
ً
 في  صةةةةةةق الريفيون دفاعا

ً
ا خسةةةةةةاعر  بيرة باألرتال وألحقو  مايو/أيار 10إلى  8الفترة من  منيعا

 )من بينها  125فقد غيرو ا ، ايث املهاجمي
ً
 جريًحا. 748و فيسر( العقيدقتير

ع يةةةةق  رتر من طةةةةامبي . العقيةةةةد ميغيةةةةلقةةةةاد و من م ةةةةالسةةةةةةةةةةةةةةةةي، اخر رتر قةةةةاد العقيةةةةد ميغيةةةةل بو تي 

 الرتل السةةةةةةةةةةةابع )العقيد وبدأ (Fleming) .مليلييو رهما يقعان في ال رن الجنو   من ق اع  ،ميضةةةةةةةةةةةار

 8ولق  طامبي . وبوزاس مقاومي قليلي في  بني سعيد. الخرو  من من قي قبيلي بوزاس( سيباستيان

في  لت ةةاريةةي، إال أنهةةاة أزالن ابلةةد عن أبةةدس الريفيون مقةةاومةةي ب وليةةي مةةايو/أيةةار 9، لبن في مةةايو/أيةةار

  حيي. 128 بالت سيق مع الفرقي الثالثي الفرنسيي، وخسروا ا سبانوعمل  النهايي فشلا.

 

 

 

 .جوم ريفي على خط بريمو دي ريفيراه :1926 مايو/أيار  10
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يي في ا سةةةةةةةةةةةةبا النقاط  بدرة وأامد أخريرو  تحا قيادة أامد وغمارة مقاتل من جبالي 1000هاجا 

 حصةةةةةةار وع ل و جحوا ب (Fleming) .شةةةةةةمال ت وان السةةةةةةاالي مارتيلخض بريمو دن ريفيرا جنوب موقع 

  ا من ت وان. 11ثرا مواقع مهمي ووصلوا إلى مسافي 

 .1926 مايو/أيار  11

 Loma de عةةةةةةةةلةةةةةةةةى مةةةةةةةةرتةةةةةةةةفةةةةةةةةعةةةةةةةةات اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةةولةةةةةةةةى غةةةةةةةةيةةةةةةةةرو ةةةةةةةةا

los Morabos ا إلى
ً
  ر النكور.نه وتقّدم شرق

  .تيماسينت :1926 مايو/أيار  15

من قةةي قبيلةةي  في تيمةةاسةةةةةةةةةةةة ةةا ا ةةدفعةةا أرتةةال غيرو ةةا ت ةةاه

 (Fleming) .ورياغل بني

 .الكريم الخطابي : هروب عبد1926 مايو/أيار  16

 (Fleming). ي فا في بني سنادة إلى قريي البريا عبد هرب

 .ورياغل : احتالل منطقة بني1926 مايو/أيار  17

 (Fleming) توزين. وإخضاع بعر عشاعر بني قام غيرو ا بااترل معظا مناتق قبيلي بني ورياغل

ا سةةةةةةا  ورخو رتلين بقيادة العقيد
ّ
إلى املواقع املحاصةةةةةةرة  الرين برات. واملقدم أوجي يو سةةةةةةا   دن  ظ

 يي.ا سبا بهسناد سا ب اريات مدفعيي ووادة من البحريي  (Fleming) ،لمارتيجنوب 

 .: مشاهدة بصرية للقوات الفرنسية1926 مايو/أيار  18

 بصرًيا مع القوات الفرنسيي التي تتقدم من 
ً
 (Fleming) الجنوب.أقام غيرو ا اتصاال

 .1926 مايو/أيار  19

ا بسةةةةةةةةةةةةةةا ب ةةاريةةات مةةدفعيةي  الرين العقيةةد برات. واملقةةدم سةةةةةةةةةةةةةةا   دن تحر  جنوب ريو مةةارتن مةةدعومةةً

على املتمردين وه موها في سةةةةةةةةةةهل من فر بين  و جموا (Fleming) يي.ا سةةةةةةةةةةبا ووادة تابعي للبحريي 

 25قتير تر ها على ارض املعر ي و 99 وبدرة أخريرو وخسةةةر  .رةيي املحاصةةةا سةةةبا نهر مارتن واملواقع 

 سجينا.

 

 .يةاإلسبان: التقاء القوات الفرنسية و 1926 مايو/أيار  20
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غيرو ةةةةا القةةةةادمةةةةي من الشةةةةةةةةةةةةمةةةةال ممةةةةا قسةةةةةةةةةةةةا التقمل الفرنسةةةةةةةةةةةةيون الةةةةذين تقةةةةدموا من الجنوب بقوات 

 (Fleming) .قسمين الريف إلى من قي

 

 .1926 مايو/أيار  23

وال، ثا تحر   حو إدري. وأ  قام بوزاس بااترل سةةةةةةةةةةةةيدن في اين ا دفع غيرو ا  حو الفرنسةةةةةةةةةةةةيين،

املن قةةةي ، تا  هةةةةدعةةةي مةةةايو/أيةةةار 23وبحلول  (Fleming). مةةةان ومن قةةةةي بني توزينسةةةةةةةةةةةةممن قةةةةي قبيلةةةةي ت

 بأ ملها خلف خض الجذهي الجديد.

 (Fleming) .تار يسا طوراب وااتلا فرقي فرنسيي بقيادة العقيد

 .يتصل بالفرنسيين الكريم : عبد1926( مايو/أيارأيار ) 24

 (Fleming) .بدأ عبد البريا التفاوض مع العقيد طوراب في تارغوزت الستسرمه

 

 

 .السجناء سراح يطلق الكريم : عبد1926 مايو/أيار  26
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أسةةرس ا سةةبان الذين  لا يشةةمل (Fleming) أسةةيًرا. 283 البريا عبد أتلق  شةةرط مسةةبق لرسةةتسةةرم،

أن ضةةةةةةةةابض أل ه تا إعدام جميع الضةةةةةةةةباط رميا بالرصةةةةةةةةال في وقا مببر ردا على  (130تا إترقها )

 الباقون فها من الفرنسيين والج اعريين والسنغاليين. 153أما الة  يي.ا سبا الغارات الجويي 

 .يستسلم للفرنسيين الكريم : عبد1926 مايو/أيار  27

ف  ب تارغوزت للقوات الفرنسةةةةةةةةةةةيي في البريا عبد اسةةةةةةةةةةةتسةةةةةةةةةةةلا
ُ
عد أللك إلى ج يرة ريو يون في املحيض و 

  ا سةةةةةةةبانبال سةةةةةةةبي ملعظا  .(Scurr) ،(Fleming) الهندن
ّ
ل هذا األمر نهايي التمرد الريف ، ولبن القتال مث

 .1927استمر اتى عام 

 .أستراي: 1926 مايو/أيار  28

 .(Scurr)عاد ميرن أستران إلى الفيلق في دار ريفيان 

 على استسرم. بقوييقبيلي  الفرنسيي الثالثي والفرقيجيرو ا  أرتالأج رت 

 .1926 مايو/أيار  31

 (Fleming) .لإلسبانا قباعل بني ي فا وبني بو فرار ومس اسي استسلم

 .1926 ديسمبر/كانون األول  - يونيو/حزيران

ى هذه العمليات إلى اد   بير  . (Scurr) القباعلعمليات  هدعي ضةةةةةةةد ا سةةةةةةةبان  بدأ
ّ
 املحلييالوادات  وتول

 (Fleming) .ييا سبا الخاضعي للسي رة 

 .1926 يونيو/حزيرانأوائل 

ا 
ّ
  ا سةةةةةبان ظ

ً
الراعد أوزوالدو طاباز بالقرب من الجذهي الشةةةةةرقيي.  مقاتل  تحا قيادة 1000من  ار ي

 .أو بكل هما الدبلوماسيي أو القوة إخضاع غمارة ع رطا ا مهمي طاباز هي و 

 .غارة كابازإ: 1926 يونيو/حزيران 12

بالنظر  .(Fleming)غارته إفي املرالي األولى من  1926 يو يو/ا يران 12في  غمارةإلى  الحر يقاد طاباز 

 غارة" طان غير مناسق إلى اد ما.إ، فهن مص اح "االاترلإلى أن الهدن هو 

 

 

 .1926 يونيو/حزيران 13
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 أرتال، أنشةةةةةةةةةةةةةأت 1926 يو يو/ا يرانإلى  مايو/أيارمن املي الحلفا  في الفترة من  ةاألخير  املراليفي 

 امبو تي وباال قيادة جيرو ا تحا 
ً
 ع ر س وموال جذهي

ً
 (Fleming). الشرقيي غمارةفي  ربني بو فرا ممتدة

من  مرساااادار القريبفي شاااااط   بونتا بيساااارادوريس سااااتولي علىي" كاباز": 1926 يونيو/حزيران 18

  .الجبهة

 

. (Fleming) الخضوع وم يوة على ومس اسيجميل بو تا بيسكادوري. وأج ر بني موقع  "طاباز"ااتل 

 على تول الساال. وتحر طاباز القريي ن اصّ قد و 

 

 .1926 يونيو/حزيران 25

 (Fleming) .عن الفرنسيين في تارغوسا الحصار "موال"فك 

 .1926 يونيو/حزيران 26

 (Fleming) .بني خالد مقاتلي، ثا تحول إلى الداخل ملواجهي إلى أمتار "طاباز"وصل 

 .192يوليو  3
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 (Fleming). خالدعلى الحدود الشماليي لبني ااتل طاباز سو  الخمي. 

 .1926يوليو  4

 (Fleming) .كابازلوبدأ الج   الشمالي من القبيلي في الخضوع  خالدبني  على ا سبان سرر الجو  أغار

 .1926يوليو  6

وادن السةةةةةةةةةةةةاال وتوجه إلى  الج   الشةةةةةةةةةةةةمالي من قبيلي بني خالد، عاد طاباز إلى بير من  مع عودة ج    

 (Fleming) .الو

 .1926يوليو  13

 .تسعي قباعل على الخضوعأج ر طاباز  شهر،في أقل من و (Fleming) الو. وادنطاباز ااتل 

 .1926يوليو  14-17

 (Fleming) .إمسااسترار طاباز في املوقع الساالي 

 

 .1926يوليو  18

 إأتلق طاباز املرالي الثا يي من 
ً
 .(Fleming) غمارةإلى وسض  غارته عن تريق اال تقال جنوبا

 .1926يوليو  24

 .خالدبني  من بني ارزين ومعظا الباقين خضعابينما  (Fleming) خالدادن في بني يأمطاباز ااتل 

 

 .1926أواخر يوليو 
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 زيةلقوتةه الرعيسةةةةةةةةةةةةيةي بني وااتلةا . (Fleming) غمةارةإلى  جبةالةيتمرده من  بتوسةةةةةةةةةةةةيع اخريرو قةام أامةد 

 . شمال شفشاون 

 .1926 أغسطس/آب 4

  أمادنفي  سةةريتينتر  و السةةاال،   حو لرنرةةحابعن املسةةار ا من  ت لى طاباز
ً
 شةةفشةةاون إلى  متوجها

 الرعيسيي في بني زيل. خريرو أمسيرته، اض ر إلى ت نق قوة  وفي .(Fleming) جباليفي 

 .1926 أغسطس/آب 9

 طاباز  أسر
ً
 است رعيي

ً
 (Fleming). للريفيينذخيرة ال ، واغتنا م ازن للعدو م موعي

 .1926 أغسطس/آب 10

من . (Fleming) القادمي من الشةةةةةةةةمال والغرب وا تظر قدوم األرتال طاباز شةةةةةةةةفشةةةةةةةةفاون بسةةةةةةةةهولي،ااتل 

 .ا رتبته مقدمطا  سبتم ر/أيلول بحلول أل ه  جرا  هذا العمل،الوا ح أن طاباز اصل على ترقيي 

 صةةةةةةةةةةةةنهةةاجةةيفي غةةابةةي األرز في  اطةةا ةة ىاألول. (Fleming)في هةةذه املرالةةي طةةا ةةا هنةةا  م موعتةةان متمردتةةان 

في املن قي الوسةةةةةةة مل والجنوبيي من  األخرس  اوطا  سةةةةةةةعي ليتان. قيادة تحا، أعما  غمارةفي السةةةةةةةراير 

 وأامد بدرة. أخريرو جبالي )بني عروس وسوماتا( بقيادة أامد 

 .1926 أغسطس/آب 11

وخضعا له قباعل بني ا مار وبني ، شفشاون -ت وانعلى تول تريق  تقدما أرتال فيدريكو بيرنغير

 (Fleming) .اّسان و عر األخماس ودخل شفشاون 

 .1926 سبتمبر/أيلول  23

رترن يقودهما طان لديه في البدايي  (Fleming) .قبيلي  تاميأخضةةةةع جيرو ا  ،سةةةةبتم ر/أيلول  23بحلول 

من  ب لق رتل  لوي. أوسةةةةةةةةةةةةتاري ، لبن في سةةةةةةةةةةةةبتم ر / أيلول، قام املقدم طاباز والنقيق العقيد بوزاس 

  .شةةةفشةةةفاون 
ً
  ،املحمييفي  66من القباعل الةةةةةةةةةةةةةةةة قبيلي  55 وخضةةةعا تماما

ً
سةةةبع  بينما اسةةةتسةةةلما ج عيا

 قباعل أخرس.

 .1926 نوفمبر/تشرين الثاني

 (Fleming). عاد الباقي إلى الوتنبينما  اجنديألف  100ليبقمل أقل من ا سبان جيش إفريقيا  قلل

 .1926 نوفمبر/تشرين الثاني 3
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. (Fleming) وبني عروس وبني اليا يدربغ و جبال بني  ا سةةةةةةبانقام  ،شةةةةةةفشةةةةةةاون -ت وان لحمايي تريق

والراعد  الشةةةر ،من  "فرانسةةةيسةةةكو باتبسةةةوت" والعقيد الغرب،لوبيز غوميز بالةجوم من  العقيدقام 

من بالقرب  في  ديي السةةةميض ب رور قاتلي خريرو أأصةةةيق أامد و من الشةةةمال.  " اتاليو لوبيز برافو"

  .يدربني  سارما في

 .1926 الثانينوفمبر/تشرين منتصف 

 (Fleming) .ومعظا بني عروس يدرتا إخضاع بني 

 .1926 ديسمبر/كانون األول  10 – 5

 (Fleming) .يثبني ل "ألفاري  طو أوريليا و " املقدمو  "إميليو طا ي."العقيد  أخضعا أرتال

 1927أحداث سنة  

 .كتامة-صنهاجة: حملة 1927 يونيو/حزيران - مارس/آذار 

 ىاألولاألفوا  ) ا سةةةةةةةةةةةةبةةةان  األجنبي الفيلق وواجهةةةا. (Scurr)في الريف  اوالفةةةااهةةة  تةةةامةةةيثةةةارت قبيلةةةي 

تا  وقد الثاج والجليد. وسةةةةةةةةةةض مارس/األارفي  وادا القتال(. يوالثامن يوالسةةةةةةةةةةادسةةةةةةةةةة يوالثالث يوالثا ي

 .يو يو/ا يرانبحلول   تامي القضا  على مقاومي

 .1927 مارس/آذار  26

 ،1927 مارس/األار 26، وفي غمارةقد غ وا جنوب  ليتن-سةةةةةةةةعي صةةةةةةةةنهاجي تحا قيادةطان املتمردون في 

 .أاد املغاربيقتلوا جميع املدافعين باستحنا  و  (Fleming). تاغسوتداهموا املوقع ا سبان  الصغير في 

 .1927 مارس/آذار  27

  Sel-liten صق 
ً
 (Fleming). تحا قيادة النقيق لوي. أوستاري  مؤازرة رتل وأوقع  مينا

 .1927 مارس/آذار  28

 على 
ً
العقيةةد  أرتةةال تحةةا قيةةادةرجةةل في ثرثةةي  7000بتنظيا  سةةةةةةةةةةةةةةا  ورخوقةةام  ،Sel-liten أعمةةالردا

 .من قةي املتمردين والقضةةةةةةةةةةةةةا  على املقةاومةي لتمشةةةةةةةةةةةةيضاملقةدم لوي. سةةةةةةةةةةةةوال ةا و  بوزاسالعقيةد و  موال

(Fleming) 

 

 .1927 أبريل/نيسان 1
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 ااتلوا بسةةةهوليو  (Fleming). صةةةنهاجيفي الريف وتوجها إلى جبال  تارغوسةةةاا سةةةبا يي  األرتالغادرت 

 .صنهاجيإلى  وتحرطواقبيلي بني بشير  مناتق

 .1927 أبريل/نيسان 14 - 11

  ع لا ،1927 أبريل/ يسةةان 11في 
س
  عاصةةفي

س
  ثاجيي

س
 وهاعلي

س
 ا سةةبا يي الثرثي في الجبال. األرتاَل  مفاجئي

(Fleming)  وال الجويي و جمات العدو املتبررة.املدة ثرثي أيام عا وا من سو  األ و 

 .1927 أبريل/نيسان 18

 (Fleming). صنهاجي حو   جومهاالثرثي  األرتال واصلا

 .1927 أبريل/نيسان 22

 (Fleming) .صنهاجيجنوب قبيلي  taberant "موال"ااتل 

 .1927 مايو/أيار  13 – أبريل/نيسان 29

 "بامل "والعقيد  "لوي. طاسةةةةةةةةةةتيلو"بقيادة العقيد  أخرس ثرا أرتال   ، أخضةةةةةةةةةةعاشةةةةةةةةةةديدة بعد مقاومي  

 (Fleming). جباليفي وسض  عروسما تبقمل من بني  "طا ي."والعقيد 

 .1927 مايو/أيار  14-23

وشةةةةةةةةةةمال القصةةةةةةةةةةر  جنوب تاولي الببيرةعلى سةةةةةةةةةةوماتا وبامل   "طاسةةةةةةةةةةتيلو"اسةةةةةةةةةةتولى  ،تع ي هابعد أن تا 

 (Fleming) .1927 مايو/أيار 23لهما بحلول  ا، وخضعالببير

 .1927 مايو/أيار  7 - 1

 إقليا الشاون.  حو" "سعي ليتان وهرب. (Fleming)  تاميأخضع موال وبوزاس 

 .1927 يونيو/حزيران

 (Fleming) .شفشاون لمتمردين في من قي صغيرة جنوب ت مع  لعلى اخر  ا سبانضغض 

 .خروج أستراي: 1927 يونيو/حزيران 18

 .(Scurr)العميد وغادر الفيلق إلى األبد  رتبي ميرن أستران إلى قيُر 

 

 .1927يوليو  8
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 (Fleming) .إلى املحميي الفرنسيي "ناسعي ليت"فر 

 سبانياإمحمية تهدئة : 1927يوليو  10

، غمارةفي  ةالسابع باب تاز  الفو ، وااتل جباليفي تاريا و  تنغايا ترلبعد أن ااتلا القوات ا سبا يي 

 .(Scurr) (Fleming)   ااها في  هدعي املغربأعلنا الحمايي ا سبا يي 
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 االستسالم.محمد عبد الكريم الخطابي بعد  

 مو ق به خر  ،1926 مايو/أيار 26 يوم صةةةةبيحي للفرنسةةةةيين البريا عبد بن محمد اسةةةةتسةةةةلا عندما

 105و وسةةةةةةةنغاليا، ج اعريا جنديا 112و فرنسةةةةةةةيا، جنديا 27و ضةةةةةةةاب ا 14 يضةةةةةةةا إقامته مقر من  بير

رفقةةةي أفراد عةةةاعلتةةةه  1926 يو يو/ا يران 1 قةةةل إلى فةةةاس التي وصةةةةةةةةةةةةلهةةةا يوم  ثا يةةةا...سةةةةةةةةةةةةبةةةا إ يةةةاجنةةةد

ومرافقيه، و عد ثرثي أشةةةهر من املفاوضةةةات اول مصةةةير األمير بين إسةةةبا يا وفرنسةةةا، امتنعا األخيرة 

واقتراا ار وسةةة ا تمثل في  ف  األمير  ،عن تسةةةليمه  سةةةبا يا ملتزمي بتعهدا ها له، فتدخلا ا  لترا

، أغسةة ./اب 27إلى الدار البيضةةا  يوم  ا  الخ  ، فنقلفي املحيض الهندن 16"ن يو الريو "إلى ج يرة 

 10إلى الريو يون التي وصةةةةةةةةةلها في  "عبدة"مل رفقي عاعلته على ظهر السةةةةةةةةةفيني ُا  سةةةةةةةةةبتم ر/أيلول  2وفي 

أما رفقااه وقادة ار ته فقد تا  ف ها وسجنها أيضا إلى جهات م تلفي . 1926أ توبر/تشرين األول 

 17 غربيي أمر ها.داخل املغرب وخارجها، وصادرت الحكومي امل

وخةاصةةةةةةةةةةةةةي ف هةا وقةد عةانمل األمير وعةاعلتةه من ال ق. غير املرعا بةالج يرة واألوبئةي التي طةا ةا تنتشةةةةةةةةةةةةر 

، إال أنها رفضةةةةةةوا املوافقي لوزارة 1931املرريا. ورغا وصةةةةةةول االشةةةةةةترا يين إلى الحبا بهسةةةةةةبا يا سةةةةةةني 

الديبتاتور الجيرال أيضةةةةةةةةةةةةا  ذه ، و ف. املوقف اتالخ ا   الخارجيي الفرنسةةةةةةةةةةةةيي على إتر  سةةةةةةةةةةةةرار

 فرا كو الذن طان ألد أعدا  األمير، وأللك بعد ا تصاره في الحرب األهليي.

قررت فرنسةةةةةةةةةةةةةا  قل األمير وعاعلته إلى ، 1947في ف راير/شةةةةةةةةةةةةباط  ،و عد نهايي الحرب العامليي الثا يي 

على متن ون ير الريو يمةةةايو/أيةةةار من  ف. السةةةةةةةةةةةةنةةةي، إأل غةةةادر األم 3في  النقةةةل فةةةذت عمليةةةينُ فترابهةةةا، 

فردا بمينا  بور سةةعيد في مصةةر،  42مايو/أيار   ل األمير وعاعلته املكو ي من  31الباخرة طاتومبا، وفي 

ما بدأ مرالي جديدة من  ضةةةةةةاله ضةةةةةةد االسةةةةةةتعمار وال غيان بعد ي، لهنا وتلق الاجو  السةةةةةةياسةةةةةةعي 

 .السياسيي العامليي عن  ثق خرلها موا با للت ورات طاناملنفمل قضاها في سني  20ي يد عن 

                                                             
 La Réunionال ريو يون )بالفرنسةةةةةةيي:  16

ً
 800هي ج يرة فرنسةةةةةةيي يبل  عدد سةةةةةةكانها اوالي (  (Île Bourbon، سةةةةةةابقا

  يلومترا مر عا. 2.512نسمي تقع في املحيض الهندن، شر  مدغشقر وتبل  مسااوها ألف

 9 جميةةةةةةةةع مةةةةةةةةن اسةةةةةةةةتلا مسةةةةةةةةؤوليات مد يةةةةةةةةي أو عسةةةةةةةةبريي لةةةةةةةةدس الخ ةةةةةةةةا   صةةةةةةةةدر بحقهةةةةةةةةا قةةةةةةةةا ون يةةةةةةةةدقى "ظهيةةةةةةةةر 17

بتوج هةةةةةةةات فرنسةةةةةةةيي، تةةةةةةةا بمقتضةةةةةةةعى هةةةةةةةذا الظهيةةةةةةةر  1926"، وقةةةةةةةد أصةةةةةةةدره السةةةةةةةل ان املغر ةةةةةةة  سةةةةةةةني 1926أ تةةةةةةةوبر 

فخصةةةةةةةا مةةةةةةةن الريةةةةةةةف مةةةةةةةع عةةةةةةةاعر ها، ومصةةةةةةةادرة جميةةةةةةةع أمر هةةةةةةةا املنقولةةةةةةةي وغيةةةةةةةر املنقولةةةةةةةي. وقةةةةةةةد اسةةةةةةةتمر  16 فةةةةةةة  

بةةةةةل اتةةةةةى بةةةةةدفنها فةةةةةي العمةةةةةل بهةةةةةذا القةةةةةا ون إلةةةةةى يومنةةةةةا هةةةةةذا، ايةةةةةث مةةةةةات املنفيةةةةةون جميعةةةةةا خةةةةةار  أوتةةةةةانها، ولةةةةةا يق

مقةةةةةةابر بلةةةةةةدانها. مةةةةةةن هةةةةةةذه األسةةةةةةما  التةةةةةةي تةةةةةةا  ف هةةةةةةا: محمةةةةةةد أزرقةةةةةةان، امةةةةةةوش بةةةةةةن محمةةةةةةد، السةةةةةةعي محمةةةةةةد اةةةةةةدو، 

عبةةةةةةد البةةةةةةةريا بةةةةةةةن اةةةةةةةدو، السةةةةةةةعي عبةةةةةةةد السةةةةةةةرم بةةةةةةةن مقةةةةةةةدم، محمةةةةةةةد بوجيبةةةةةةةار...الم. أمةةةةةةةا أمةةةةةةةر  الخ ةةةةةةةا   قةةةةةةةد تةةةةةةةا 

 بعد ضغض سياسعي على الحكومي من قبل أوالد الخ ا  . 1981إرجاعها سني 
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 .1963فبراير/شباط  6إلى  1947أيار /وماي 31مرحلة النضال ضد االستعمار والطغيان، من 

الذن  "املغرب العر  " مبتق ضةةةةةةةمنالعمل والنضةةةةةةةال الخ ا    بدأ قليلي من   وله مصةةةةةةةر، بعد فترة 

أتران هذا املبتق،  تي ي شةةةةةةةةةكو ه في مصةةةةةةةةةر، وطان اذرا في تعامله مع في  املغربيون أنشةةةةةةةةةأه ال عما  

األا اب السةةةةياسةةةةيي وعدم ثقته الكاملي في زعمائها، وخرل السةةةةبعي أشةةةةهر التي قضةةةةاها باملبتق جدد 

ف التحريريةةي، وعمةةل على ياتصةةةةةةةةةةةةةةاالتةةه مع رفةةا  السةةةةةةةةةةةةرر الةةذين اشةةةةةةةةةةةةتغلوا تحةةا قيةةادتةةه في ارب الر 

ق املذطور، إضةةةةةةةافي إلى أا اب أخرس من األا اب التي أسةةةةةةةسةةةةةةةا املبت "املغرب العر  "تأسةةةةةةةي. لجني 

 ق األمير رعيسةةةةةةةا لهذه الاجني وشةةةةةةةقيقه ا تُ  1948يناير/طا ون الثان   5وفةةةةةةةخصةةةةةةةيات مسةةةةةةةتقلي، وفي 

وبقيي األعضةةةةةةةةةةةةةا  تا ا ت ابها بصةةةةةةةةةةةةفي مؤقتي، وقد رفر خرل مدة  ،امحمد  اعبا لها بصةةةةةةةةةةةةفي داعمي

لحرب الباردة، الواليات املتحدة اشةةةةةةةةةةتغاله بالاجني عدة عروض من دول أجنبيي وعلى رأسةةةةةةةةةةها ق بي ا

في تقديا دعا مشةةةةةةةةةةةةروط ملشةةةةةةةةةةةةروعه التحريرن  طل منهما ااول فقد األمريبيي واالتحاد السةةةةةةةةةةةةوفيات ، 

 .اإفريقيشمال 

لبنان وسةةةةةةةةةةةةوريا،  ما وجه عدة رسةةةةةةةةةةةةةاعل في قواعد الاجني بالقاهرة وأنشةةةةةةةةةةةةةأ فروعا لها  محمد أرسةةةةةةةةةةةةعى

 ت امنا معا سةةةةةةةةةةةةرم  لتعريفها بدواقي وأهدان تأسةةةةةةةةةةةةي. الاجني. و وموفدين إلى م تلف دول العالا 

على تكوين جيش تحرير املغرب الببير من قةةةةةدمةةةةةا  املقةةةةةاومين ومن املت وعين  محمةةةةةد عمةةةةةل ،أللةةةةةك

، والفةارين من الت نيةد في الجيش الفرنسةةةةةةةةةةةةعي بحرب الهنةد 1948في ارب فلسةةةةةةةةةةةة ين سةةةةةةةةةةةةنةي  املغربيين

للدراسةةةةةةةةةةةي والحجا ، فأرسةةةةةةةةةةةل بعثات تربيي إلى الكليات  الصةةةةةةةةةةةينيي، وال لبي الوافدين على املشةةةةةةةةةةةر  

العسةةةةبريي بالعرا  وسةةةةوريا لتكوين ضةةةةباط عسةةةةبريين،  ما أشةةةةرن على معسةةةةبرات تدريبيي بمصةةةةر، 

بتوايةةد املقةةاومةةي وأللةةك وأعةةد الخ ةةي العسةةةةةةةةةةةةبريةةي البفيلةةي بتحرير املغرب الببير بشةةةةةةةةةةةةكةةل شةةةةةةةةةةةةةةامةةل، 

   وتبثيفها في تون. والج اعر واملغرب.

املصةةةةةةةةةةالح الح بيي الضةةةةةةةةةةيقي وظهور الصةةةةةةةةةةراعات بين ال عامات، دفعا األمير إلى إاداا  لبن تغيان

في ات ةةاه العمةةل املبةةاشةةةةةةةةةةةةر امليةةدان  البفةةا ي في تحةةد  هودفعةة "املغرب العر  "ق يعةةي مع لجنةةي تحرير 

لل عةامةات السةةةةةةةةةةةةيةاسةةةةةةةةةةةةيةي املعتمةدة على املهةاد ةي. وطةان لتزامن عمليةات جيش التحرير األولى في املغرب 

والج اعر التأثير البارز على فرنسةةةةةةةةةةةةةا، التي سةةةةةةةةةةةةعا إلى الت لي عن تون. واملغرب لإلبقا  على الج اعر، 

هازيي ووصةةةةةةةةةةةةوليي ال عامات السةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةيي الح بيي بهذين البلدين، فتا وهو األمر الذن تناغا مع ا و

االلتفةةةةان على جيش التحرير بتون. واملغرب، والتوقيع على اتفةةةةاقيةةةةات اسةةةةةةةةةةةةتسةةةةةةةةةةةةرميةةةةي مع االلتزام 

 .بتصفيي جيش التحرير وهو ما أ تي استقرال أعرجا بالبلدين
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التي  18"إيب. ليبان"هر اتفاقيي دعمه لاحرب التحريريي في الج اعر،  ما  ا محمد الخ ا  واصةةةةل 

اعت رها خيا ي للشةةةةةةةةةةةةعق املغر   ومقاومته، واعت ر أن املغرب أخ أ ال ريق الصةةةةةةةةةةةةحيح، وقد زاد من 

من قمع للثورة الشةةةعبيي العارمي، وعمل  1959وبدايي  1958ادة موقفه ما اصةةةل في الريف أواخر 

املليشةةةةةةةةيات الح بيي ضةةةةةةةةد املواتنين والخروقات التي اقترفوها الدولي و  الفظاعاتعلى فءةةةةةةةةح م تلف 

ومشااااااااااريع العودة إلى املغرب ما لم يتمتع باساااااااااتقالل  1962ومن جهة أخرى رفض دساااااااااتور الع ل. 

  19 .خر جندي أجنبيآحقيقي ويرحل عنه 

                                                             
إيبةةةةةةة. ليبةةةةةةةان هةةةةةةةي مفاوضةةةةةةةات جمعةةةةةةةا وفةةةةةةةدا مةةةةةةةن الحكومةةةةةةةي الفرنسةةةةةةةيي مةةةةةةةع وفةةةةةةةد مةةةةةةةن الشخصةةةةةةةيات الح بيةةةةةةةي  18

، وضةةةةةةةعا معةةةةةةالا اصةةةةةةةول املغةةةةةةرب علةةةةةةةى اسةةةةةةةتقرله عةةةةةةن فرنسةةةةةةةا ع ةةةةةةةر 1955والسياسةةةةةةيي والوجهةةةةةةةا  املغاربةةةةةةي عةةةةةةةام 

ة مهةةةةةةةةةدت تلةةةةةةةةةك املفاوضةةةةةةةةةات لعةةةةةةةةةود إنهةةةةةةةةةا   ظةةةةةةةةةام الحمايةةةةةةةةةي وبلةةةةةةةةةورة تصةةةةةةةةةور للعرقةةةةةةةةةات املسةةةةةةةةةتقبليي بةةةةةةةةةين البلةةةةةةةةةدين.

، وأ ةةةةةةةحا فةةةةةةةي املقابةةةةةةةل 1953السةةةةةةل ان محمةةةةةةةد الخةةةةةةةام. إلةةةةةةةى عرشةةةةةةه بعةةةةةةةد منفةةةةةةةاه الةةةةةةةذن بةةةةةةةدأ فةةةةةةي أغسةةةةةةة ./اب 

مح ةةةةةةةةةةي تاري يةةةةةةةةةةةي مثيةةةةةةةةةةرة لاجةةةةةةةةةةةدل ايةةةةةةةةةةث يعت رهةةةةةةةةةةةا بعةةةةةةةةةةر املهتمةةةةةةةةةةةين تبريسةةةةةةةةةةا ملرالةةةةةةةةةةةي جديةةةةةةةةةةدة مةةةةةةةةةةةن السةةةةةةةةةةةي رة 

 الفرنسيي على مقدرات البرد وخيراته بشكل غير مباشر.

بعةةةةةةةد االسةةةةةةةتقرل امل عةةةةةةةوم مضةةةةةةة ربي، وبحسةةةةةةةق اب تةةةةةةةه عائشةةةةةةةي طا ةةةةةةا عرقةةةةةةةي الخ ةةةةةةةا   مةةةةةةةع اكةةةةةةةام املغةةةةةةةرب مةةةةةةةا  19

، قةةةةةةةةةةام عبةةةةةةةةةد الخةةةةةةةةةةالق 1960يناير/طةةةةةةةةةةا ون الثةةةةةةةةةان   13فه ةةةةةةةةةه: "قبةةةةةةةةةل زيةةةةةةةةةةارة امللةةةةةةةةةك محمةةةةةةةةةةد الخةةةةةةةةةام. للقةةةةةةةةةةاهرة فةةةةةةةةةي 

ال ةةةةةري.، سةةةةةفير املغةةةةةرب فةةةةةي القةةةةةاهرة، بمسةةةةةاع اثيثةةةةةي مةةةةةن أجةةةةةل إقنةةةةةاع الوالةةةةةد بااللتقةةةةةا  بامللةةةةةك، وقةةةةةام مةةةةةن أجةةةةةل 

علةةةةه يقنعةةةةه بةةةةذلك، ولةةةةا يكةةةةل الرجةةةةل بةةةةل تةةةةابع مسةةةةاعيه إلةةةةى اخةةةةر دقيقةةةةي قبةةةةل وصةةةةول أللةةةةك بعةةةةدة زيةةةةارات لبيتنةةةةا، ل

امللةةةةةك محمةةةةةةد الخةةةةةةام.، ايةةةةةةث عةةةةةةر  علةةةةةةى بيتنةةةةةةا وهةةةةةةو فةةةةةي تريقةةةةةةه إلةةةةةةى م ةةةةةةار القةةةةةةاهرة للقةةةةةةا  الوالةةةةةةد، وقةةةةةةد تّوجةةةةةةا 

هةةةةةذه املسةةةةةاقي ب يةةةةةارة امللةةةةةةك محمةةةةةد الخةةةةةام. لبيةةةةةا األميةةةةةةر وااللتقةةةةةا  بةةةةةه، وطا ةةةةةا هةةةةةةذه ال يةةةةةارة أول عمةةةةةل قةةةةةام بةةةةةةه 

مللةةةةةةك فةةةةةةي مصةةةةةةر". وأ ةةةةةةدت أنهمةةةةةةا تحةةةةةةدثا "عةةةةةةن الوضةةةةةةع العةةةةةةام فةةةةةةي املغةةةةةةرب، وعةةةةةةن العدالةةةةةةي االجتماعيةةةةةةي والحقةةةةةةو  ا

املد يةةةةةي. وطةةةةةان محمةةةةةد الخةةةةةام. يسةةةةة ى إلةةةةةى إقنةةةةةاع األميةةةةةر بةةةةةالعودة إلةةةةةى املغةةةةةرب، لبةةةةةن رد الوالةةةةةد طةةةةةان أ ةةةةةه لةةةةةن يعةةةةةود 

عرفهةةةةةةةةةا املغةةةةةةةةةرب بعةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةذين ألهبةةةةةةةةةوا  ةةةةةةةةةحيي االخت افةةةةةةةةةات التةةةةةةةةةي  فقةةةةةةةةةودينإلةةةةةةةةةى املغةةةةةةةةةرب اتةةةةةةةةةى يعةةةةةةةةةرن مصةةةةةةةةةير امل

 ،  ما تالق بفتح تحقيق ب صوصها". 1958ا تفاضي الريف سني 

تةةةةةةوفي محمةةةةةةد الخةةةةةةام.، وتةةةةةةولى العةةةةةةرش الحسةةةةةن الثةةةةةةان ، غيةةةةةةر أن العرقةةةةةةي بةةةةةةين الخ ةةةةةةا   وامللةةةةةةك  1961وفةةةةةي سةةةةةةني 

عةةةةةةةةارض الخ ةةةةةةةةا   أول دسةةةةةةةةتور وضةةةةةةةةعه الحسةةةةةةةةن الثةةةةةةةةان   1962 ر مالجديةةةةةةةةد لةةةةةةةةا تبةةةةةةةةن علةةةةةةةةى مةةةةةةةةا يةةةةةةةةرام، ففةةةةةةةة   ةةةةةةةةوف

 تةةةةةةةق أن الدسةةةةةةةتور لةةةةةةةي. إال "عقةةةةةةةدا بةةةةةةةين الحةةةةةةةا ا واملحكةةةةةةةوم، والبةةةةةةةد مةةةةةةةن موافقةةةةةةةي  ةةةةةةةر ال ةةةةةةةرفين علةةةةةةةى للةةةةةةةبرد، و 

ا الحةةةةةا ا وسةةةةةةي رته واسةةةةةةتبداده، 
ّ
هةةةةةذا العقةةةةةةد، وإال ب ةةةةةل مةةةةةةن أساسةةةةةه. أللةةةةةةك أن هةةةةةةذا العقةةةةةد جةةةةةةا   تي ةةةةةي لةةةةةةتحب

فوضةةةةةةعوه لكةةةةةة  ي عةةةةةةل اةةةةةةدا لاحةةةةةةا ا. ومةةةةةةا فاعدتةةةةةةه إن وضةةةةةةع مةةةةةةن تةةةةةةرن وااةةةةةةد، ومةةةةةةا جةةةةةةدواه إن وضةةةةةةع علةةةةةةى وفةةةةةةق 

علةةةةةةى )واليةةةةةةي العهةةةةةةد( مةةةةةةا هةةةةةةو إال  -فةةةةةةي هةةةةةةذا الدسةةةةةةتور امل عةةةةةةوم-إرادة الحةةةةةةا ا". وأضةةةةةةان الخ ةةةةةةا   أن "التنصةةةةةةيص 

ترعةةةةةةق واسةةةةةةةت فان بةةةةةةدين ا سةةةةةةةرم واملسةةةةةةلمين. إأل طلنةةةةةةةا يعلةةةةةةا أن مسةةةةةةةألي ا مامةةةةةةي، طا ةةةةةةةا داعمةةةةةةا موضةةةةةةةع خةةةةةةةرن 

 .بين علما  ا سرم منذ بعيد، وما أللك إال لعدم وجودها في القا ون السماون"
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 6يوم  في سةةةةةةةةةةةةن الثما ين سةةةةةةةةةةةةلا رواهأوبق  األمير على  ةج املقاومي ثابتا ال يلين وال يسةةةةةةةةةةةةتبين إلى أن 

 20 ليدفن في مق رة الشهدا  بالعباسيي في مصر. ،6319  ف راير/شباط 

 

 

 

 

 

                                                             

الحسةةةةةةةةةن الثةةةةةةةةةان  القةةةةةةةةةاهرة مةةةةةةةةةرتين دون أن يقةةةةةةةةةوم باسةةةةةةةةةتقبال أو زيةةةةةةةةةارة  زارو ةةةةةةةةةرد فعةةةةةةةةةل علةةةةةةةةةى مواقةةةةةةةةةف الخ ةةةةةةةةةا  ، 

الخ ةةةةةةا  ، وفةةةةةةي املقابةةةةةةل فةةةةةةهن الخ ةةةةةةا   أصةةةةةةر علةةةةةةى م البةةةةةةه املتمثلةةةةةةي فةةةةةةي االسةةةةةةتقرل الكامةةةةةةل، و بةةةةةةذ الد تاتوريةةةةةةي، 

دون  1966فةةةةةةي مصةةةةةةر سةةةةةةني ، وبقةةةةةة  علةةةةةةى أللةةةةةةك إلةةةةةةى أن مةةةةةةات املغر ةةةةةة  وتحقيةةةةةةق الحريةةةةةةي السياسةةةةةةيي التامةةةةةةي للشةةةةةةعق

 .1956استقلا سني  قد أن يقبل الرجوع إلى املغرب التي طا ا

جريةةةةةةدة أ ةةةةةةةوال  -مقةةةةةةال "سةةةةةةيرة األميةةةةةةر البةةةةةةةريا الخ ةةةةةةا   مةةةةةةن عاصةةةةةةةمي الجمهوريةةةةةةي إلةةةةةةى القةةةةةةاهرة مثةةةةةةةواه األخيةةةةةةر"  20

 بري..

امحمد على  وشقيقهمحمد الخطابي على اليسار 

 اليمين، التقطت الصورة لهما في مصر.
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 التشكيالت العسكرية في حرب الريف الثالثة.

  هذا الفصل: 
ّ
 يغ 

 تشبيرت الريفيين. .1

 .الجيش النظام  االسبان تشبيل  .2

 .الفيلقتشبيل  .3

 .املغاربي في الخدمي االسبا ييتشبيل  .4

 .فرا كو في الحسيمي الذن قام به   الا   خرلتشبيل القوات  .5

 .التسليح .6

"  seccion "  ترجمي لكلمي باللغي ا   ليزيي" platoonاسةةةةةةةةةةةةت دما مصةةةةةةةةةةةة اح "فصةةةةةةةةةةةةيلي  مالحظة:

باللغي ا   ليزيي، وقد يكون قد تا إسةةا ة فها لهذه الكلمي التشةةبيل املكاف   هوالفصةةيلي  ا سةةبا يي.

 للمتحدا باللغي ا   ليزيي. "squad"باعتبارها تعادل م موعي  "section"طلمي 

 تشكيالت الريفيين.

طا ا قوات و  .القبليي فقض أو العصةةابات الحرطات الريفيون  الحمرت الريفيي شةةكلبال سةةبي لغالبيي 

وطان الريفيون  .(Fleming) غير  ظاميي إلى اد  بيرطا ا رغا أنها ، الريف، تتمتع بعصةةةةةةةةةةةةبيي شةةةةةةةةةةةةةديدة

وطان  ،هي الحالي ال بيعيي السةةةةةةةةةةةةةاعدة في الريف بينها طا ا العداواتوجود لكون  ،ن بالف رةو مقاتل

طا وا  الريفيين ومعظا، (Woolman)ل منها يت لع إلى قتل فةةةخص وااد على األقل قبل ال وا  طل رج

فارسةةةةةةةةةةةةا  25سةةةةةةةةةةةةوس  البريا عبدابن  ولا يبن لدس ،الريف الخيول طا ا قليلي في من قي ألن ،مشةةةةةةةةةةةةاة

 است دمها  مراسلين.

 .الهيرل القبلي

  (Furneaux) األسةةةةةةةةةةةةفلإلى  األعلىااتوس هذه العناصةةةةةةةةةةةةر من و  سةةةةةةةةةةةةةاس.األ  قبليا في التنظيا الريف  طا ا

(Woolman): 

 .قبيليال -

طان هذا ت مًعا جغرافًيا ال يعتمد و  .أف األ يتتكون من خمس، و "األخماسعشيرة أو "ال -

 على روابض الدم.

 . ذُف ال -

 .الغربا  الذين يعيشون في املجتمع ويتضّمن، ب نال -

 وألريوها. أبنا  العموميإلى  األسرة املمتدة العاعلي أو -

https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://balagan.info/orders-of-battle-for-the-rif-wars%23regular_army#regular_army
https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://balagan.info/orders-of-battle-for-the-rif-wars%23moroccans#moroccans
https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://balagan.info/orders-of-battle-for-the-rif-wars%23alhucemas#alhucemas
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بناً  على  فيه مسةةةةتشةةةةارين ويصةةةةبح الرجال، (Furneaux)اا ا  الهيكل م ل.س  هذا طان لكل مسةةةةتوس في

 
ّ
 حي التي يتحبمون بها.عدد األنساب املسا

 .الحركات القبلية

التي ا سبا يي  كلميال اوطا  عصابي من الرجال املساحين بحجا غير محدد. عبارة عن طا ا الحر ي

 .harqueños هي: الحر ي عضو فيت لق على ال

 .الكريم عبد ابن جيش

 هةايتكون تسةةةةةةةةةةةةلسةةةةةةةةةةةةلبحيةث ، (Fleming)هيكليةي عسةةةةةةةةةةةةبريةي هرميةي على قوات الريف  البريا عبةد فرض

 الهرم  من:

 .)محلي(فرقي  -

 .)تابور(البتيبي  -

 .)ماعي(سريي  -

 .رجر 50-25وادات صغيرة من  -

 :الخ ا   جيشيتضمن 

 .)تمثل األغلبيي( القبليي الحرطات -

 .الجيش النظام  لبني ورياغل -

 .سرر املدفعيي -

 .القوات الجويي -

 .القوات البحريي -

طان معظا الجنود يرتدون مربسها القبليي التقليديي، لبن بعر القوات طا ا ترتدن أزيا  موادة 

(Fleming): 

طان ضةةةةةةةةباط املشةةةةةةةةاة )القادة( يرتدون عمامي خضةةةةةةةةرا  مع تبقات من الشةةةةةةةةريض األامر ملفوفي 

 50  2تبقات  السةةةةةةةةةةةةريي    3ويشةةةةةةةةةةةةير عدد ال بقات إلى الرتبي )قاعد البتيبي    اول العمامي.

 (.1رجل   

 وطان لرجال املدفعيي العماعا السود.

من خار  ها جا  أ ثر من  صةةةةفوقد . (Fleming)ألف رجر  80وصةةةةل جيش الجمهوريي إلى ، 1925عام 

 الريف األوسض.
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 .الجيش النظامي لبني ورياغل

، 1923في عام  تنظيمهاتا قد و . (Fleming) بالن بي النظاميي الخ ا   جيش ورياغل بني قبيلي أمدت

 ،تقوم بمعظا القتال القبليي وطا ا الحرطات .(Furneaux)وتضةةةةةةا ثرثي االن إلى خمسةةةةةةي االن جندن 

ا  من فيمةةةا يقةةةدم الجيش النظةةةام  ا سةةةةةةةةةةةةنةةةاد والةةةدعا. وأفترض أ ةةةا بةةةأن رجةةةال املةةةدفعيةةةي طةةةا وا أيضةةةةةةةةةةةةةةةً

 نظاميين.ال

 .سالح املدفعية

طان لدس و . (Fleming)السةةةةةةةةةةةتعمال مدافع الغناعا  رجر 350مكو ي من ببنا  قوة مدفعيي الخ ا   قام 

ل 100الريف  الهةةةةةةاربون األوروبيون واملحليون من الجيوش ا سةةةةةةةةةةةةةبةةةةةةا يةةةةةةي  مةةةةةةدفع  على األ ثر. و مةةةةةةّ

 رماة املدفعيي لدس الريفيين. والفرنسيي 

 .القوات الجوية

لبن تا تدميرها فورا  ،را تاعراتث الخ ا   اشةةةةةةةةةترس  من ال اعرات، فقد الريف لا يبن لديه البثير

 (Fleming). من قبل القوات الجويي ا سبا يي

 .القوات البحرية

طا ا تست دم لنقل القوات وقد . (Fleming)لدس الريفيين زورقين ب اريين وستي قوارب ت ديف  طان

 بين الجذهات.

 21 .سبانيالجيش النظامي اإل 

 .فوج املشاة اإلسبانية

 :فو  املشاة •

o  مقر الفو: 

)مرزم(، وواع  ديني، وقاعد  الرايي واامل العقيد، واملقدم، والراعد، وأر عي  قبا ، ▪

 الجوقياملوسيقيي، وأعضا   الجوقي

                                                             

 Bueno  (1983.)من  هذا القسا اصلا عل ها تفاصيل 21
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o 1 - 3  ×  ولبن بعضةةةةةةةةةةةةهةةةا فقض يتا  ، تةةةاعةةةق 3 تيبةةةي مشةةةةةةةةةةةةةةةاة )تمتلةةةك جميع األفوا

 .يحرس املستودعات(ف الباقي، أما است دامها في امليدان

 :مقر البتيبي ▪

رجةةال بينها الراعةةد، ومسةةةةةةةةةةةةةةاعةةده )مرزم(، وال بيةةق، ومهنةةدس السةةةةةةةةةةةةرر،  6 •

 .ومسؤول البو  )عريف(، وال ّبال )عريف(

 .سرايا بناد ×  4 ▪

 :مقر السريي •

o 12 ،من بينها النقيةةةةةةق، وضةةةةةةةةةةةةةةةةةةابض اخر 
ً
واةةةةةةامةةةةةةل الرايةةةةةةي )عريف(،  رجر

 .بوقيين وتّبال 3ومسعفان، ومهندسان، و

في اال طا ا السريي لديها أقل من  فصاعل بناد  )فصيلتين فقض×  3أو  2 •

72 )
ً
 :رجر

o مقر الفصيلي: 

 .مرزم، رقيبين ▪

o 4  ×م موعات: 

 .رجال 8العريف وما يصل إلى  ▪

 :سريي رشاشات ▪

 :فصيلتي رشاشات •

o  ،رجر 20رشاشان. 

 .فصيلي هندسي متف رات ▪

 . قسا بندقيي( تنظا فصيلي دراجات )من املفترض أن1 ▪

ويفتقرون إلى "رور ، التةدريةق والت هيز واألجور، قيةاد ها غير  فؤةطةان املجنةدون ا سةةةةةةةةةةةةبةان سةةةةةةةةةةةةي ي 

 .(Fleming)التءحيي" 

 .(Scurr) تفاصيل منالاصلا على . جنبيالفيلق االسباني األ 

 .1925 أبريل/نيسان - 1920 سبتمبر/أيلول 

o األثرا األجنبيي. 
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o 3  ×).22 .مشاة الفو  )بنداري  

 23.سريتي بناد  ▪

 .سريي رشاشات ▪

 .فصيلي مهندسعي متف رات ▪

 .1925 مايو/أيار أو  فبراير/شباطمن 

، وتا ت نيد امل يد من القوات 1925 ف راير/شةةةةةةةةةةةةباط 16ادثا في  التسةةةةةةةةةةةةميي بأن إعادة (Scurr)يقول 

 .ف راير/شباط 17بأن األمرين ادثا في  (Fleming). بينما يرون 1925 مايو/أيار 1ا ضافيي في 

 ا.األثر  -

o  الخيالي الرّماايسرب. 

o 24.فيلقين  

   25 .أفوا  من املشاة×  4 ▪

 .سرايا البناد ×  3 •

 .سريي رشاشات •

 .فصيلي مهندسعي متف رات •

 .املغاربة في الخدمة اإلسبانية

 :(Fleming)طا ا هنا  ثرا فئات من القوات املحليي في الخدمي ا سبا يي 

 .النظاميي القوات املغربيي •

 .)املحليي(الشرتي العسبريي  •

 .الحرطات •

                                                             
 .1925ومايو  1922وسبتم ر  1921و وفم ر  1921أ توبر تا إنشا  أفوا  إضافيي في  22

 .1921أ توبر  23تما إضافي سريي بناد  إضافيي إلى طل فو  من  23

 باسا األثرا. 24
ً
 باسا الفيلق، في اين طا ا "الفيلق" معرون شعبيا

ً
 طا ا "األثرا" معروفي شعبيا

اتةةةةةةةى أللةةةةةةةك  ، بعةةةةةةةد إنشةةةةةةةا  الفةةةةةةةو  الثةةةةةةةامن.1926ينةةةةةةةاير لةةةةةةةا يحصةةةةةةةل الفيلةةةةةةةق الثةةةةةةةان  علةةةةةةةى قوامةةةةةةةه الكامةةةةةةةل اتةةةةةةةى  25

 أفوا  فقض. 3الحين طان مؤلفا من 
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 القوات املغربية النظامية

 ،ا سةةبا يي املباشةةرة وطا وا تحا السةةي رة .1911 ا يرانيو يو/ 30في  املغاربي النظاميين تشةةبيل تا

وطان الضةةباط م تل ين، فمنها إسةةبان ومنها مغاربي أصةةليين، بينما الجنود  .باألسةةاس مرت قيوطا وا 

 من املغرب.

 األولي طان طالتالي:التنظيا 

 .النظاميين من مغاربي مليلي يقودها املقدم داماسكو بيرينغير -

o جندن 800: تابور مشاة. 

o جندن 100: سرب الفرسان. 

 :(Fleming)ة وفًقا لو  ت ايدت مع مرور الوقا.الجدير بالذ ر أن أعدادها 

وعادة ما  ،في الواقع إسةةةةةةةةةةةةبا يي النظاميي الوادات ر عخرل الحمرت في الريف طا ا  •

 تكون مدفعيي.

طةةةةةةل من األلويةةةةةةي الخمسةةةةةةةةةةةةةةةةةةي للقوات  تا زيةةةةةةادة تعةةةةةةداد ،1925 ف راير/شةةةةةةةةةةةةبةةةةةةاط 17في  •

 .16،927إلى  14255ب يادة املجموع من  ،% 15ب سبي  النظاميي

 املحلية.الشرطة العسكرية 

ثا تا . (Fleming)لك املغرب  رة املباشةةةةةةرة ملوطا ا تحا السةةةةةةيحكوميي، وهذه ت ورت من الشةةةةةةرتي ال

 تحا قيادة مرزم إسبان . (mias)في سرايا بعد أللك  تنظيمها

 ات.الحرك

ومع أللك، . (Fleming) القباعل الحرطات تنظيمات ظرفيي مؤقتي، وعادة ما يكون رجالها من أبنا  طا ا

أما ، يقودها ضةةةةةةةةةةةةباط إسةةةةةةةةةةةةبان بينهما أن النظامييهنا   وعان منها وهما النظاميي والرديفي، والفر  

 طا ا مثاال لحر ي رديفي.فقد  1924عام  26عبد امللك ار ي

 

 

                                                             
 تعريف بها. 26
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 .اإلسبانية املدرعات

 .الفرنسية 1909 شنايدر الشاحنة املدرعة 

وتا شةةةرا  ثرثي منها، واادة في طل من . 1909طا ا أول عربي قتال مدرعي إسةةةبا يي هي عربي شةةةنايدر 

، لبنني لسةةةةةةةةةةةا متأ دا 1912. وتا إرسةةةةةةةةةةةال أول واادة منها إلى املغرب عام 1921و 1911و 1910عام 

 من األخريات.

 .املدرعة 1916سيارة التيل 

 ا(، لذا ربما تا اسةةةت دامه الدبابات: اإلسااابانية إلى إسةةةبا يا بعد الحرب العامليي األولى ) اتا تصةةةديره

 في الريف.

 .191الفرنسية  FT-17رينو 

طان و  (. الدبابات: اإلسبانية ) 1921 أغس ./ابالفرنسيي في  FT-17عربي رينو  12اشترس ا سبان 

العربي  (. في حرب الريف FT-17رينو  دبابات ملا ) 7هوتشةةةةةةةةبي. أاد عشةةةةةةةةر منها مسةةةةةةةةاحا برشةةةةةةةةاش 

صةةةةةةةةةةةةندو  معدن   ف ها يوجد، طان فبدال من ال ر   FT-17 TSHالدبابي الراعدة  طا ا الثا يي عشةةةةةةةةةةةةرة

 يحتون على الراديو )لإلرسال(.

 ،وصةةةةةةةةةةةهرياي وقود ،شةةةةةةةةةةةااني  قل دبابات 12با ضةةةةةةةةةةةافي إلى الدبابات، تا ت ويد سةةةةةةةةةةةريي الدبابات بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

التنظيا  ويندر  ضةةةةةمن تواقا (. الدبابات: اإلسااااابانية ومر بات مسةةةةةاعدة شةةةةةملا شةةةةةااني إصةةةةةرر )

رجر م نةةةدين بين سةةةةةةةةةةةةةةةاعقين وتهةةةاة  40ورقيةةةق أول وثمةةةا يةةةي رقبةةةا ، و ،ناومرزمةةة ، قيةةةق :واملعةةةدات

 لشخصين، ساعق وقاعد/رام . دبابي عبارة عن اطا  FT-17مع العلا بأن  وميكا يبيين.

تدريبات  هنا  . وتلقوا1922 يناير/طا ون الثان إلى املغرب في     الدبابات: اإلسااااااابانيةريي سةةةةةةة وصةةةةةةةلا

ها لا يقوموا بالتدرب على األسةةةةةةةةةةاحي أو بالتدرب مع املشةةةةةةةةةةاة أو ملدة شةةةةةةةةةةهرين، إال أ ه من الوا ةةةةةةةةةةح بأن

 1922 مةارس/األار 18يوم  طةان أول عمةل لها ضةةةةةةةةةةةةةد قبيلةي بني سةةةةةةةةةةةةيةدو  بةالتةدرب على ال ق. الرتةق.

 ا أل ر قد طا ا هذه عمليي مشتر ي بين سريي الدبابات ومشاة الفيلق. و وقد  (. الدبابات: اإلسبانية )

 .مواجهي بني سيد للدبابات ا سبا يي تفاصيلسابقا 

 .CA-1 1921الدبابة الفرنسية شنايدر 

 ،1921 سةةةةةةبتم ر/أيلول  16في  CA-1 1921اشةةةةةةترت إسةةةةةةبا يا سةةةةةةا دبابات فرنسةةةةةةيي من تراز شةةةةةةنايدر 

 28في املغرب في  الب ةةاريةةي وصةةةةةةةةةةةةلةةاوقةةد  (. إلساااااااااااابااانيااةالاادبااابااات: ا ب ةةاريةةي مةةدرعةةي ) لتشةةةةةةةةةةةةبيةةلوأللةةك 

( 1922 مارس/األار 14أول دبابات إسةةةةةةةةةةةةبا يي ت وض القتال ) شةةةةةةةةةةةةنايدر طا ا .1922 ف راير/شةةةةةةةةةةةةباط

https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://mailer.fsu.edu/~akirk/tanks/spain/spain.html
https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://mailer.fsu.edu/~akirk/tanks/spain/spain.html
https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://home.comcast.net/~dapena/tanks/cipri.htm
https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://mailer.fsu.edu/~akirk/tanks/spain/spain.html
https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://mailer.fsu.edu/~akirk/tanks/spain/spain.html
https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://mailer.fsu.edu/~akirk/tanks/spain/spain.html
https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://mailer.fsu.edu/~akirk/tanks/spain/spain.html
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، FT-71، بالتعاون مع سةةريي الدبابات 1929واسةةتمرت في الخدمي اتى عام  (. الدبابات: اإلساابانية )

 منها في القتالأعيدت إلى شبه الج يرة ا يبيريثا 
ً
 .ي، ولا ي سر ا سبان أيا

 املدرعات الفرنسية

 .1904الفرنسية  املصفحة سيارة تشارون

اشترت منها  (. الدبابات ) العالا في اقيقيي مصفحي سيارة هي أول  1904املصفحي  تشاررون  سيارة

وطان لها مدفع رشةةةةةةةةةةاش  ،وزنها ثرثي أتنان طان وأرسةةةةةةةةةةلوها إلى املغرب. 1904الحكومي الفرنسةةةةةةةةةةيي عام 

 وااد.

 إنزال الحسيمة. ات اإلسبانية فيالقو 

الن بي، والعناصةةةةةةةةر املحليي واملت وعين  القوات االسةةةةةةةةبا يي في إ  ال الحسةةةةةةةةيمي من طا ا عام بشةةةةةةةةكل

 :(Scurr)و (Fleming)التفاصيل أد اه من اصلا على  (Fleming) .لاجيش األفريق 

 سا  ورخو. الجيرال خوسيهالعام:  القاعد -

 رجل. 8000 :سارو( ليوبولدولوا  سبتي )الجيرال  -

o 9،760 رجر. 

o )ال ليعي   رتل فرا كو )العقيد فرانسيسكو فرا كو. 

  27 .دبابات خفيفي 10 ▪

 .الفو  السادس )الراعد رادا( ▪

 .فيردن( الفو  السابع )الراعد ▪

 .العرائش الشرتي املحليي من ▪

 .مو يوز جرا د( أوغستين )املقدم ت وان ار ي ▪

 .االسبا يي الثالثي في أفريقياالبتيبي  ▪

 .ب اريي جبليي ▪

 300-250طل منها يمبن أن تسةةةةةةةةتوعق  ،K23و K21سةةةةةةةةفيني إ  ال  ▪

 رجل.

                                                             
ي لةةةةةةةةق عل هةةةةةةةةا  (Fleming)لبةةةةةةةةن  ،17s-FTمةةةةةةةةن تةةةةةةةةراز  يقصةةةةةةةةد بهةةةةةةةةا دبابةةةةةةةات نةةةةةةةا أعتقةةةةةةةةد أن الةةةةةةةةدبابات الخفيفةةةةةةةةي  27

هةةةةةةةةةذا الوصةةةةةةةةةف قةةةةةةةةةد يكةةةةةةةةةون فالرشةةةةةةةةةاش  مةةةةةةةةةدفع الدبابةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةن النةةةةةةةةةوعأظةةةةةةةةةن أ ةةةةةةةةةه إألا طةةةةةةةةةان  ".اقتحاميةةةةةةةةةي"سةةةةةةةةةيارات 

 .فاألمر أطاديمي  وعا مافي املوجي األولى على أن اال لذلك  تيزل  ولا مناسًبا.

https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://mailer.fsu.edu/~akirk/tanks/spain/spain.html
https://translate.google.com/translate?hl=ar&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://mailer.fsu.edu/~akirk/tanks/
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o غوزاليز( مارتين )العقيد بي يتو مارتين رتل. 

o . طامبي .( مغوال )العقيد رتل طامبي. 

o  بة:مصحوبا 

 .غوينا( القوات البحريي لشمال إفريقيا )األدميرال إدواردو غيرا ▪

 .يوليف( )األدميرال فرانسيسكو اتالتعليم سرب ▪

 .رجر 11،119: بيري ( فر ا دي  لوا  مليليي )الجيرال إميليو -

o بما في أللك رجر 6،505 من :رتل العقيد غوديد: 

 .ار ي مليلي )الراعد إ ريكو فارير( ▪

o  رجر 4،614 فيرا )العقيد فيليب. فيرا(.رتل. 

o  هاليير( )األدميراليرافقه سرب شمال املغرب. 

م ند تحا قيادة سةةةةةةةةةةةةليمان الخ ا   )ابن مقاتل غير  ظام   232ار ي ريفيي من  -

 الخ ا  ( والنقيق سينو في لوا  سارو. اعا عبد البري

 .بيري ج ً ا من لوا  ا  تيبي املشاة البحريي في مليليي طا  -

مدفعا جاه ا  24الحسةةةةةةةةةةةةيمي،  صةةةةةةةةةةةةخرة االسةةةةةةةةةةةةبا يي في الخليي، لج يرة القلعي وطا ا -

 .للمشار ي

 دما القوات الجويي البحريي ا سبا يي ثرثي أسراب.ق -

العابرة للبحر  شةر ي برشةلو ي من ت اريي سةفيني 25عمليات النقل البحريي  ت لبا -

 املتوسض.األبير 

 في إنزال الحسيمة. الكريم عبدابن  قوات

ا للم ةةةةةةابرات ا سةةةةةةةةةةةةبةةةةةةا يةةةةةةي بحلول  مقةةةةةةاتةةةةةل  5000 البريا ، طةةةةةةان لعبةةةةةةد1925 ل سةةةةةةةةةةةةبتم ر/أيلو  3وفقةةةةةةً

 (Fleming) .الحسيمي خليي متمر  ا اول  مدفًعا 21و
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 التسليح

 (Scurr)و (Fleming)وÁlvarez (2001، ) :التفاصيل مأخوألة من

 املشاة والفيلق:

o  1893ملا ا سبا يي  7بناد  ماوزر. 

o 1916ملا  7 بناد  ماوزر ( القصيرة mosquetón ). 

o  1914ملا هوتشبي.  7مدفع رشاش ثقيل. 

o  (1925)فيما بعد تراز  1922ملا هوتشبي.  7مدفع رشاش خفيف. 

o  1925ملا من تراز الفيا  60هاون عيار. 

o  1925قنابل يدويي من تراز الفيا. 

o  ملا تراز  9مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةدسAstra  تا إصةةةةةةةةةةةةةةةةةةداره ( ما 400)تراز  1921موديةةةةةةل

 .ؤولين وضباط الصف والرشاشات(للمس

 :سالح الفرسان

 .190الرمار من تراز  •

 :سالح املدفعية

o 7.5 سا شنايدر. 

o 7.0  ربما مدفع جبلي -سا شنايدر. 

o 7.5 شامون  سا سا ا. 

o 7.5 سا  روب. 

o 9.0 سا  روب. 

o 105  هاوت ر  1913ملا شنايدر. 

o 77  ملا  روبM96nA مدفع جبلي. 

 :الدبابات

o  رينوFT-17 

o  شنايدرM16 CA1 
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 تسليح الريفيين:

يتا شةةةةةةةةةةةةرا  البنةاد  والةذخيرة في  ثير من األايةان من ، ايةث طةان يسةةةةةةةةةةةةت ةدم الريفيون طةل مةا سةةةةةةةةةةةةبق

با ضةةةةةةةافي إلى بناد  ماوزر التي و  األسةةةةةةةاحي الثقيلي في املعار .اغتنام يتا بينما  ،ا سةةةةةةةبان الفاسةةةةةةةدين

 الريفيون أيًضا: يست دمها ا سبان يست دم

 .القديمي بناد  ريمنغتون  •

 .بناد  تشاسيبوت •

 .اتيان سا ا •

 .بناد  ليبيل  •

 .بناد  غراس •

 .1921هذه هي املدافع التي أبل  عنها الريفين بأنها اغتنموها في عام و 

 .سا شنايدر 7.5 •

 .ربما مدفع جبلي -سا شنايدر  7.0 •

 .شامون  سا سا ا 7.5 •

 .سا  روب 7.5 •

 .سا  روب 9.0 •
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