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 القوات الفرنسية غزوة قبائل تافياللت على

 1004/1005خالل:  في تومبوكتو

 المغرب - فاس  - عال نمحمد تلوزت بد. 

قبم عن االحتالل الفرنسي للجزائر ردود فعل قوية يف اؼبغرب خاصة ملخص :    
عند القبائل اؼبتاطبة للحدود اؼبغربية اعبزائرية ؼبواجهة االستعماري الفرنسي، منها 
قبائل قبائل تافياللت و ربديدا قبيلتا: ذوي منيع و أوالد جرير، اللتان ؽبما امتداد 
يف البلدين، حيث دخلتا يف مناوشات مع القوات الفرنسية بعد احتالؽبا لوىران و 
شرعت يف التوسع إىل الواحات الشرقية ، الذين بدأوا يغَتون على القوات 

نظم  1904/1905الغريب. و خالل الفرنسية أينما وجدت حىت يف السودان 
غزوة  على القوات الفرنسية يف تومبوكتو ؼبباغتتها  -ذوي منيع و أوالد جرير حرْكة

 و النيل منها. 

فمن ىم ذوي منيع و أوالد جرير؟ ومن تزعم ىذه الغزوة؟ و ماىي النتائج اليت 
 ترتبت عنها؟

Resumé 

       l’occupation Français d’Algérie  en 1830, à causé une 
réactions fortes chez la Makhzen -marocain, comme chez  
la population, tout tournait autour de la lutte contre 
l’agresseur et maintenir les moudjahidine comme 
Abdelkader  et Bouamama . Et après le  refuge  du dernier 
au Maroc , la résistance a continué dans le Tafilalt  les 
régions Est du Sud-Est, c’est les tribus qui ont les laideurs de 
la résistance et surtout  les tribus de la frontière Marocain-
algérienne et Tafilalt  et les Oasis Sud-ouest . 
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      Parmi  les tribus résistantes on trouvé les Daoui-Mania 
et Oulade-Djerir, qui ont lancés une  attaque *Rezzou* En 
1904/1905  parti  du Tafilalet contre les forces coloniales 
françaises à Tombouctou. D’ ou vient les Daoui-Mania et 
les Oulade Djerir ?.Comment on a organisé cette 
Harka ?  Et quelle sont ces conséquences ? 

 التعريف بقبيلتي ذوي منيع. .1

ؾباال شاسعا مشًتكا متجاورا،  1وي منيعذتستوطن قبائل أوالد جرير و 
فقبيلة ذوي منيع من أىم قبائل شرق و جنوب شرق اؼبغرب قبيلة عظيمة، 
و لقبها يعرب عنها ربمل اظبُت زكدو و ذوي منيع، ومها اظبان مرادفان للقوة 

يعرب عن نفسو، و يعٍت القبيلة اؼبنيعة  و العدد الكثَت، فذوي منيع مصطلح
اغبصينة اؼبدافعة،  أما زكدو فهو لفظ مشتق من زغد، و نزغد َوَزَغَد السَِّقاَء 

. و تنطق يف الصحراء نزكد  : عَصرَُه حىت خُيْرَِج الزُّْبَد من فِمو وقد ضاَق بو
   2و معناىا الكثرة ككثرة النمل.

ة اؼبدروسة بُت اغبدود اؼبغربية اعبزائرية ديتد موطن ذوي منيع يف الفًت       
اغبالية من منطقة تافياللت إىل بفكيك، و ظبت ؾباؽبا الًتايب الذي 
 تستوطنو ب؟ "بالد اؼبوكحال" أي بالد البندقية وىي قبيلة شبو رحل. تتنقل

بُت أعايل واد كَت تارة مث سافلتو تارة أخري ، يضم فكيك و توات و كورارة 
تافياللت حبثا عن اؼبراعي، و تنظم قوافل سنوية للتجارة،  و بٍت مزاب و

تنطلق من تافياللت إىل مشارف تلمسان لبيع سلعها، و يكًتي بعض 
يرتبط ذوي منيع بعالقات ذبارية مع   3أفرادىا بعَتىم ألصحاب القوافل.

أىايل تافياللت و فكيك و القبائل اجملاورة، تبيع ؽبا الشعَت و اعبلود اليت 
هبا من تافاللت و تقتٍت منها حاجاهتا من التمر، و تصعد مشاال إىل  تأيت

كانت ىي:  بٍت   1881مشارف و ىران و تلمسان، وأىم مراكزىا سنة 
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كومي و زوسفانة و القنادسة و بٍت عباس و سكيلي. تنقسم إىل أربعة 
فروع: أوالد بلقيز، و أوالد بوعنان، وأوالد سليمان، و أوالد بن فبار.  

زىاء ألف فارس و  1881يان قوهتا فهي كانت بإمكاهنا ذبييش سنة لتب
ألفُت من اؼبشاة، من أشهر معاركها ضد القوات الفرنسية الراسخة يف ذاكرة 

 Wimpffen.4ضد اعبنرال وديبفون  1870الضباط الفرنسيُت، معركة 
و يف مطلع القرن العشرين تودد اعبنرال ليوطي و ىو يف جنوب و ىران  

 لشيوخها الستمالتهم و منحهم األمان.كثَتا 

على حكومة بالده دبنح األمان لقبيليت  1903اقًتح ليوطي سنة       
و ربويلهما إىل حاشية  ذوي منيع و أوالد جرير الستقطاهبما إىل جانبو

... وإنشاء فرق 5حقيقية ربميو من التهديدات اليت تأيت من تافياللت
 ااجملموعات اليت أعلنت ( من بُتGoumsعسكرية أىلية )كوم 

خضوعها للفرنسيُت، ألن أكثر منافعم تقع حول واد كَت و مع مناطق نفوذ 
 فرنسا.

 التعريف بقبيلة أوالد جرير. .2

ىي قبيلة عربية من ضبيان إحدى القبائل اليت أسست األسرة اغباكمة       
 و ىم رحل كذوي منيع، استقرت يف ؾبال ديتد من ، 6بٍت زيان يف تلمسان

، ىذا اجملال تتحكم فيو ذوي 1285تافياللت إىل زبوم اعبزائر منذ حوايل  
منيع منذ القدمي، و حبكم قلة عددىا زبلت عن أسلوب مواجهة خصومها، 

كاألماكن اعببلية يف    و عبأت إىل بعض األماكن الصعبة لالستيطان فيو
غرب فكيك. و دخلت يف وئام مع ذوي منيع  و أصبحت من حلفائها 

الدفاع و اؽبجوم ضد بعض القبائل اػبصوم مثل: بٍت جيل و أوالد  يف
سيدي الشيخ. من فروعها العساسة و اؼبفاغبة،  ارتبطت باؼبخزن اؼبغريب و 

كان السلطان يعُت قائدا على كل منهما، و جيمعان   1893منذ سنة 
 اإلعشار و الوظائف اؼبخزنية و حيمالهنا إىل فاس أو وجدة. 
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والد جرير روحيا إىل زاوية القنادسة حيث حيتكمون ؼبقدمها و ينتمي أ      
يقدمون لو "الزيارات و اؽببات"، كما كان لزاوية بوعمامة أتباع يف قبيلة 

كان   1881أوالد جرير. أما قوهتا العسكرية فكانت ضعيفة، ففي سنة 
 .7بإمكاهنا فقط توفَت حوايل ستُت فارسا

د جرير أمهية كربى من خالل دورمها يف اكتسبت  قبيلتا ذوي منيع و أوال 
ؾباهبة التسرب الفرنسي يف اعبنوب الشرقي للمغرب، و صراعهما اؼبرير مع 
القوات الفرنسية يف ؾبال رعوي خصب ديتد من واد كَت غربا من تافياللت 

، كما جلب ىذا اجملال االسًتاتيجي  8.إىل واد زوسفانة شرقا باعبزائر حاليا
ؼبشاكل و عاشت يف صراع دائم مع القبائل االخرى ؽبما الكثَت من ا

اؼبنافسة و مع القوات الفرنسية عند وصوؽبا للمنطقة و زحف قواهتا كبو 
جنوب اعبزائر لالتصال بالسودان الغريب، فهذا اجملال و إىل توات يتحكم 

و مع تافياللت،  9يف شبكة من اؼبسالك الطرقية اليت ترتبط جنوبا بتومبوكتو
ل باصطدامها مع ذوي منيع و أوالد جرير ألهنا ستدخل إىل و ، سيعج

ؾباؽبا التجاري اغبيوي، فتافياللت ربديدا تتحكم عرب واد كَت يف اؼبسالك 
 10التجارية التالية:

 . إىل تافياللت 
  إىل قصر اغبجوي   و  قصر على واد زؼبوZelmou. 
 .إىل القنادسة و بشار 
 ُت الصفرة.إىل واد زوسفانة وصوال اىل فكيك و ع 
 .إىل بٌت كومي 
 .إىل إيكلي و قصور الساورة 

إن ىذا اؼبثلث اؼبمتد من تافياللت إىل توات مث تومبوكتو، ؾبال التجارة     
قدديا، فمنذ القرن اػبامس عشر اؼبيالدي  الصحراوية، استهوى األوربيُت

مث  تطلعوا  للسيطرة على ذبارة الصحراء يف و مع إفريقيا بدءا بالربتغاليُت
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األسبان مث اؽبولنديُت و الفرنسيُت و االقبليز، عرب إقامة مراكز للتجارة على 
الساحل الغريب إلفريقيا ؾبلوبُت بسراب الترب و سحر تومبوكتو. و بعد 
احتالل اعبزائر سعى الفرنسيون لتحقيق ىذا اغبلم و فتح طرق التجارة بُت 

األىايل حول ىذه التجارة البحر األبيض اؼبتوسط و بالد السودان و مزاضبة 
شرعت سلطات فرنسا يف اعبزائر يف ازباذ سلسلة  1860العجيبة. و منذ 

من التدابَت و اإلجراءات للتوسع جنوبا، فتوجو العقيد كولونيو 
Colonieu   مع النقيب بورانBurin  إىل توات مع قافلة جزائرية من

الفرنسية و اليت األىايل للتعرف إن كانت تلك الواحات ترغب يف السلع 
. غَت أن السكان رفضوا التعامل معها 11تصل إليها من طرابلس و اؼبغرب

مادام فيها فرنسيون، وطرد اؼببعوثون اعبزائريون الذين بعثوا إىل قصر 
. و تنشأ من ىذه اللحظة عداء 12وسط التهديد بالقتل  Timmiتيمي

 ىذا اجملال الذي للفرنسيُت الذين اعتربوىم مهددين  ؼبصاغبهم التجارية يف
. و يصرح بذلك الضباط الفرنسيُت مثل : دو المرنيَت و 13ندرسو ؾباال

الكروا و كذا اؼبستكشفُت األوربيُت،  يعتربون أن ىذه اؼبنطقة من أكثر 
األماكن اليت تكن العداء للفرنسيُت يف مشال إفريقيا، و قد سامهت الزاوية 

الروحي يف بلورة ىذا الشعور لدى السنوسية و الطريقة الدرقاوية  بنفوذىا 
 14السكان. و أىم اؼبناوشات بُت ىذه القبائل و القوات الفرنسية ىي:

 1859   ىاصبت قبائل مهايةMshaia  و االقبادAngad  
القوات الفرنسية يف مدينة   Beni Snassen و بٍت يزناسن

 مغنية، بعد إرسال جزء منها إىل ايطاليا.
  ؿبمد بن عبد اهلل على القوات الفرنسية ىجوم قبائل منور بقيادة

 يف الواحات الشرقية.
 1870  ىاجم بنو كيلBeni-Guil  و أوالد جرير و ذوي

منيع القوات الفرنسية جنوب وىران، و عقبو احتلت القوات 
 الفرنسية عُت الشعَت.
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 1900  ىاصبت قبائل من تافياللت القوات الفرنسية على
للسيطرة على  1901هما سنة اغبدود اؼبغربية، مث كررت ىجوم

 تيميمون، مث ىاصبت واحيت أدرار و تاغيت.
 1903 .ىجوم آلخر على القوات الفرنسية يف واحة كورارة 

و تعززت اؼبقاومة بُت القبائل ضد الغزاة الفرنسيُت يف ىذا اجملال       
، حيث عبأ و عاد ؿبمد بن العريب اؼبعروف ببوعمامة 1883ربديدا منذ 
و استقر يف قصر اغبمام الفوقاين مسقط رأسو و شيد بو زاوية  إىل فكيك 

كلم عن اغبامية الفرنسية   25تعرف بزاوية بوعمامة اليت ال تبعد سوى بـ 
وراء اغبدود، و ىو ينتمي إىل قبيلة أوالد سيدي الشيخ  الذين كانوا من 

. و اتصل بقبيليت ذوي 15خدام سلطان فاس كما يعرف بذلك ألبَت نويي
  .16و أوالد جرير ؼبواجهة الفرنسيُت منيع

 أسباب توجيه الغزوة ضد القوات الفرنسية المحتلة لتومبوكتو. .3
 و الجهاد  و فرنسا. تافياللت 

انطلقت ىذه الغزوة و مت اإلعداد ؽبا يف تافياللت، ؽبذا فدواعي ىذه     
ة الغزوة سًتتبط بأوضاع ىذه اؼبنطقة، فسياسيا  كانت تافياللت تتمتع دبكان

متميز يف النظام اإلداري للدولة اؼبغربية، فهي مهد الدولة العلوية، و مر 
منها يف تدبَت شؤوهنا عدد مهم من رجاالت الدولة ، فأقام فيها السلطان 
موالي عبد الرضبان مدة طويلة قبل توليو اغبكم، و ديثل اؼبخزن فيها  أفراد 

قلة عن اغبكم من األسرة اغباكمة، يتمتعون بسلطة تكاد تكون مست
كان خليفة السلطان ىو موالي رشيد، وكان   1905اؼبركزي، يف سنة 

للشرفاء "دور يف تدبَت األمور الدنيوية مع السكان و كان منهم التجار 
الذين اختلطت مصاغبهم مع مصاحل الرعية، السيما يف النجارة.  وفبا 

ائالت قد الشك فيو أن ذبارة تافياللت اليت تستفيد منها كثَت من الع
مث تومبوكتو  1830تضررت باإلحداث اعبديدة يف اعبزائر اليت احتلت سنة 



 مجلة دورية دولية محكمةات التاريخية                                     ارف للبحوث والدراسمجلة المع

 

 337  07لعدد ا
 

، فتافياللت موقع اسًتاتيجي يف التجارة الداخلية للمغرب و  1893سنة 
ذبارة القوافل مع السودان، فقوافلها تأيت إىل فاس لبيع بضائعها من التمر و 

من أوربا، و توزعها شرقا كبو تعود باؼبنتجات من فاس اؼبغربية أو اؼبستوردة 
اعبزائر و جنوبا كبو السودان حيث ترتبط يو بواسطة مسلكُت . وحبكم 
قرهبا و ارتباطها بشرق اؼبغرب بدأت تتأثر بالتسرب الفرنسي فيو. فمصاغبا 
مع ىذه اؼبناطق قد تراجعت، و بدأ العداء لفرنسا يستشري بُت الناس، 

مع أعيان اؼبنطقة و أعيان الرببر و خيربىم فهذا اؼبوىل الرشيد يعقد اجتماعا 
أن موالي عبد العزيز مصمم على تقدمي عرض للحكومة الفرنسية بشان 
توترات الصحراء و أنو إذا مل يتلق منها ردا مقبوال فانو سيعلن اعبهاد عليها 

17. 

القيام بأعمال استفزازية   و مل تعدم  السلطات الفرنسية باعبزائر من    
يف إرسال  1870ائل على اغبدود اعبزائرية، حيث شرعت منذ ذباه القب

و أحدثت يف  ، 18 1870ضبالت لغزوىا: مثل ضبلة غزو واد كَت سنة 
تغيَتات إدارية لبعض الدوائر الًتابية باعبزائر، فنقلت اؼبركز  1904غشت 

( و قسمت Colomb -اإلداري من تاغيت إىل تاغده )كولومب
منيع و أوالد جرير بسلطة حاكمها بعد وأغبقت قبائل رحل من ذوي 

.  كما شرعت يف شق مسلك طرقي يربط بُت 19إنشاء حامية عسكرية فيها
بٍت ونيف و فكيك و قد عارضها بقوة عامل فكيك السيد ؿبمد بن 

 .20اجملذوب

ومن مصائب و جرائم االستعمار  يف حق قبائل اؼبغرب ما يلي: ففي      
إىل  وزير شؤون خارجية فرنسا خيربه  فيها  من جونار حاكم اعبزائر 21رسالة

وىو يف طنجة يف طريقو إىل فاس يف   M. Regnaultأن الوزير  رينيو  
أكد لو أن فرنسا ستتمسك بإغباق ذوي منيع و أوالد  1906غشت 

جرير بنفوذىا يف اعبزائر، وأن غالبية أفرادىا آثروا العيش يف اعبزائر سنة 
د و حبضور ؿبمد اعبباص فبثل اؼبخزن  و حبضور عبنة رسم اغبدو  1902
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فبثل للسلطان عن بٍت ونيف، و أن عبوء عدد من العائالت خبيامها إىل 
اؼبغرب ال يربر التخلص من فرض السلطة الفرنسية عليهم، و أن الرحل 
الذين ينزلون خبيامهم يف ضبادة كَت جيب اعتبارىم رعايا جزائريُت و ليسوا 

و أن  1901بيق البند اػبامس من بروتوكول مغاربة، وعلى اؼبخزن تط
يبعدىم من اغبدود أي من كَتو و تافياللت، و أن وجودىم ىناك يشكل 

و خلص إىل أن فرنسا  خطرا على القبائل اػباضعة لفرنسا و سببا للفوضى.
بعد ىذا ستتصرف بكل حرية سواء قبل السلطان االقًتاحات اؼبقدمة إليو 

ما سيربر ذلك التدابَت اؼبتخذة ؼبنع القبائل أو عرب عن عجزه يف ذلك، ك
اػباضعة لفرنسا من اؼبتاجرة مع  تافياللت. و مرد ىذا اؼبوقف ليس حبا يف 
ىذه القبائل و إمنا اؼبوارد اؽبائلة اليت تتوفر عليها ىاتُت القبيلتُت من رؤوس 
 اؼبواشي، فتعتربان اكرب مزود للمراكز الفرنسية على اغبدود، عرب مركز بٍت
ونيف الذي أقامتو بالقرب من فكيك الستقطاب القبائل، و احدث بو 

زودت  1904سنة    . فخالل 22ـبازن حرة للبضائع  و مستودعات
القبائل اؼبذكورة بٍت ونيف حبوايل عشرين ألف من الضأن و طبسة عشرة 

 . 23ألف من اإلبل وجهت ؼبراكز القوات الفرنسية

اسة الفرنسية يف تافياللت اؽبادفة إىل تربز لنا ىذه الوثيقة السي      
تطويقها و خنقها ذباريا و تفكيكها بشريا، و سيدافع عن ىذه السياسة 
بشراسة ليوطي منذ تعيينو كقائد يف وىران من خالل مواقفو و مراسالتو مع 

 Vers leاغبكومة الفرنسي، فعنوان كتابو يف اؼبوضوع ىو كبو اؼبغرب:
Maroc أطماع فرنسا يف اؼبغرب و يف تافياللت  ، و ىو يكشف لنا عن

 ربديدا، فما رد فعل ذوي منيع و أوالد جرير و تافياللت من ذلك؟.

 .دور بوعمامة 

يشَت ليوطي بإصبع االهتام يف الوقوف  وراء تنظيم غزوة تافياللت       
على القوات الفرنسية إىل شخصية بوعمامة السابق الذكر، ففي رسالة بعث 
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، يعًتف فيها انو يواجو مشكلة  1904يونيو  24تو بتاريخ هبا إىل قياد
كبَتة تؤرقو يف اعبنوب )جنوب وىران( حيث هتدده تافياللت فيو فبا جعلو  

. حيث يواصل بوعمامة ذبييش إتباعو جنوب 24بُت السندان و اؼبطرقة 
وجدة، فبا يشكل خطرا على الفرنسيُت يف اعبهة األخرى من اغبدود ليوطي 

ألول مرة مقيدا بالبند الرابع من معاىدة مغنية و االتفاق الودي جيد نفسو 
الفرنسي االقبليزي،  فاليستطيع مهاصبتو ألنو داخل حدود الدولة الشريفة. 

أنا يف وىران منذ »   و يتابع ليوطي و صفو لألوضاع على الشكل التايل:
ُت شبانية أيام ألتتبع عن قرب تشكيل قوة عسكرية أعدىا قرب رأس الع

Ras el Ain ألن بوعمامة نزل بالقرب منا، جنوب وجدة حيث ،
الديكننا الذىاب ؼبهاصبتو بسبب غموض اغبدود اؼبغربية، و أصبح ىناك 
خطَتا جدا. إنو يشكل نواة جذب للتمرد .... و يؤثر يف صبيع القبائل، و 
يبحث عن ردود فعل ـبلة منا بشأن اغبدود ؼبهاصبتنا. و من الضروري 

قة عسكرية متحركة تراقبو و سبنع أن يتقوى و يطفح علينا و يتجاوز وضع فر 
اغبدود،  و يستميل القبائل اليت خضعت لنا مثل بٍت مطهر. إن بوعمامة 
ال جيرأ أن يهاجم قواتنا دون ذريعة، فهو يستغل ضدنا االتفاق الودي 
الفرنسي االقبليزي و أصبح خطَتا جدا. أعي بشكل تام خطورتو على 

 25«و جودنا على اغبدود. تفكيك

فبا الشك فيو أن بوعمامة كان لو تأثَت كبَت يف قبيليت ذوي منيع و       
أوالد جرير و ؽبما مكانة كبَتة يف قلبو، فهاتُت القبيلتُت مها من آوت أتباعو 

الذين   Oulad Daoudو أوالد داوود  Rezainaمن قبيليت غزناية
ا سيطرت على معاقل مقاومة بطش و أذلتهم القوات الفرنسية حينم

بوعمامة يف اعبزائر، ففروا و عبأوا إىل ذوي منيع يف تافياللت 
. و من اؼبستبعد أن يشارك ذوي منيع و أوالد جرير يف ىذه 26واحتضنوىم

دون استشارتو، و أن بوعمامة و عيا منو خبطورة  1904/1905غزوة 
" وقف إطالق النار" و األوضاع على اغبدود اؼبغربية اعبزائرية كان يف وضع 
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غزوة تومبوكتو تشكل لو أحسن فرصة ؼبهاصبة القوات الفرنسية خارج ؾبال 
سيادة الدولة اؼبغربية فال حيرجها، و ينال من فرنسا ىناك يف السودان 
الغريب، و يتجنب غضب اؼبخزن اؼبغريب و إثارتو.  السيما و أن اؼبغرب يف 

ام رسم اغبدود اؼبغربية اعبزائرية، و ىذه الفًتة تعرض لضغوطات فرنسية إلسب
يف اقباز عملها يف عُت اؼبكان   1902تشكلت عبنة شرعت يف يناير 

قصد تعيُت نقط اغبدود، غَت أهنا واجهت صعوبات كبَتة كلما تقدمت 
جنوبا يف اذباه فكيك بسبب امتناع القبائل التعاون معها وهتديد ذوي منيع 

قف عملها، و وقع الوزير ؿبمد اعبباص و باؽبجوم عليها فبا أجربىا على و 
اتفاقا يف مدينة اعبزائر إلسبام    Cauchemezالوزير الفرنسي كومشيز

 .27غَت أنو مل ينشر علنيا1845و  1844معاىدة 

 . دور زين العابدين الكونتي 

وىو رئيس اؼبكتب العريب يف إدارة  Paul Marty يصرح بول ماريت     
ت حول اإلسالم و القبائل يف السودان" أن الذي اعبزائر يف مؤلفو "دراسا

، فمن ىي ىذه الشخصية، و كيف ارتبطت 28قاد ىذه الغزوة ىو أبدين
 هبذه الغزوة؟.

 1848ىو زين العابدين ابن سيدي ؿبمد الشيخ الكونيت ولد حوايل       
يف موسا بانكو قرب تومبوكتو، عكس ماتقول الوثائق اعبزائرية انو ولد يف 
زاوية كونتا يف توات، غَت أنو عاش فيها زمنا، و درس يف كونتا باألزواد. 

ن ، عاش دىرا من الزمان دبعية أعمامو زي 1885و  1875مابُت 
العابدين نتيٍت بن البكاي سونغا و زين العابدين بن الشيخ سيدي البكاي 

. مث حج بيت اغبرام حيث طالت مدة غيابو، وعرج  Kountaيف كونتا
و و يضفي   Djaraboudعلى الزاوية السنوسسية األم يف جربوده  

عليو البعض الربكة اليت تلقاىا من الشيخ ؿبمد اؼبهدي زعيم ىذه 
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غَت أن أىلو ينكرون ذلك ألنو على الطريقة القادرية. يصفو بول الزاوية...
 .29ماريت أنو من اشد أعداء فرنسا

يف منطقة اؽبكار،  1890تنقل بُت عدة أماكن ليسقر سنة           
مث توات غَت بعيد عن   Tidchart ومنها توجو مشاال إىل تيدشرت 

ط عالقات وطيدة مع موطن أجداده منذ ثالثة قرون، ويف ىذه األماكن رب
شيوخها، وشارك أىلها عدة غارات على القبائل و سلب القوافل، غَت أن 
عداءه الشديد للفرنسيُت ستحولو من زعيم سلب إىل ويل ديٍت يدعو اىل 
جهاد الغزاة الفرنسيُت و من يواليهم من القبائل، و بدأ صيتو ينتشر منذ 

لتوحد ضد الفرنسيُت، ، و توسع ؾبال نفوذه بدعوتو الناس إىل ا1892
فتشكلت لديو قوة من احملاربُت دائمة من اإلتباع. و أعلن اعبهاد ضد 

 فرنسا بعد احتالل قواهتا لتومبوكتو و شرع يف توجيو غاراتو على حامياهتا.

أدي توغل القوات الفرنسية ىذا يف الصحراء و ربكمها يف ىذه      
ل الغريب ليتصل بذوي منيع و اعبهات بزين العابدين إىل التوجو إىل الشما

أوالد جرير الذين استقبلوه حبفاوة و شكلوا عصبتو، كما قدم إليو يف 
تافياللت شيوخ من جهات تومبوكتو لتجديد الصلة بو، و  بدأ ولداه بابا 
سيدي المُت و سيدي حاما يقودان الغارات اليت يعدىا من تافياللت على 

كانت لو اليد   1904و يف سنة  الفرنسيُت يف الواحات اليت احتلوىا.
الطوىل يف تنظيم الغزوة دبعية ذوي منيع و أوالد جرير على تومبوكتو قادىا 

و تدخل ىذه الغزوة ضمن  30رجالو الذين الديكنهم فعل شيء دون علمو.
مشروعو يف مهاصبة القوات الفرنسية يف حوض النيجر األوسط، كما ساىم 

اليت قام هبا  Sokotoو منذ فًتة يف عصيان )فبلكة ( سوكوت
ن فزين العابدين كان لو نفوذ عظيم ديتد من تافياللت اىل \إ31الطوارق.

توات و توبوكتو و حوض النيجر، و دليل ذلك ىذا اؼبوقف الذي عرب عنو 
، احد الضباط الفرنسُت يف  Le colonnel Klobbالعقيد كلوب 

ي سيخلصنا اؼبوت ىو وحده الذ» 1899تومبوكتو ، اليت غادرىا سنة 
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، و هبذا فاحتالل تومبوكتو مل ديس فقط اىل السودان الغريب و إمنا 32«منو
أثر يف األوضاع العامة من تافياللت  إىل توات و تومبوكتو فهذا اجملال كان 

 جسما بشريا واحدا.

 تجميع و تنظيم  الغزوة/الحرْكة في تافياللت . .4

د اعبهة اليت دعت بشكل التسعفنا الوثائق اليت بُت أيدنا من ربدي      
مباشر لتنظيم ىذه الغزوة بفعل السرية اليت سبيزت هبا، فاؼبعلومات تشَت إىل 
أن مناد )براح( طاف يف القبائل يعلن النفَت ؽبذه الغزوة، فاستجاب ذوي 
منيع اؼبقيمُت يف تافياللت بسرعة للنداء ، وقَدم أوالد جرير كل وسائل 

من مفاغبة على صبل بعهدة اقتسام  التنقل و النقل، و حصل كل فرد
 الغنيمة.

يف أوديكة  1904ذبمعت اغبرْكة ابتداء من منتصف غشت        
Oudika  مركز موجود واد الداورة بعد إلتقاء هنر غريس و زيز. و

وضعت خطة لسَت قافلة الغزوة، و قسمت إىل ؾبموعتُت/ حركتُت حسب 
 .33مسارمها: حرْكة الغرب و حرْكة الشرق

  كة الغرب.حْر 

صبل، ثلثهم من  300ؿبارب ديتطون  300ىذه اجملموعة  حوايل  ضمت 
-Ouledذوي منيع من أوالد بوعنان، و الثلث األخر من أوالد بلكيز 

Belguiz  .يقودىم بعض أفراد من الساحل كمرشيدين مثل بويا أضبد
صبة ىذه اغبرْكة اليت انطلقت يف البداية بيوم واحد، أومهت أهنا زبرج ؼبها

مواشي قبائل الساحل اليت تنزل يف الغرب، مث ستمر عرب 
 .Taoudeni34تاودين

 .حرْكة الشرق 
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بعد يوم عن انطالقة اجملموعة األوىل ربركت ىذه اغبرْكة  و غادرت    
أوديكة كان ىدفها الظاىري مهاصبة  قبائل الساحل النازلة يف اعبهة 

 400اغبرْكة  ، و ضمت ىذهAmatlit الشرقية ستمر عرب اماتليت
ؿبارب ديتطون اعبمال نصفهم من ذوي منيع، إضافة إىل أفراد من أوالد 

بوعنان و أوالد بلقيز، أما النصف الثاين يتكون من أوالد جرير و اؼبفاغبة  
و بٍت اؿبمد و بربر و متطوعون آخرون، و بعد أيام من اؼبسَت مت اختيار 

رك من أوالد جرير اؼبفاغبة زعيم ىذه اغبرْكة ليقودىا و ىو ؿبمد بن مبا
منشق عن ؾبموعة أوالد اؽبواري. و تركبت من مائة و طبسُت ؿباربا و 

 عشرين من آىل الساحل و ثالثون نفرا آخر متطوعون.

 1904استغرق سَت ىذه الغزوة/اغبرْكة سبعة أشهر، من شهر غشت سنة 
، سارت حرْكة الشرق خالل النهار، 1905إىل شهر فرباير من سنة  

باستثناء مسَتة واحدة خالل الليل بعد تاودين ألهنا ربتاج إىل اؼباء و أرادت 
مضاعة السَت، كانت اغبرْكة تنطلق باكرا مث تتوقف منتصف النهار، مث 
زبصص بقية النهار االسًتاحة و للقنص لالقتصاد يف اؼبؤن فكل فرد حيمل 

ايكفي لتموين معو فقط حزمة من التمر و قليال من الطحُت و القديد أي م
شخص ؼبدة شهرين أو ثالثة. أما التزود باؼباء فكل واحد خيتار عدد القرب 
لتخزين ما يكفيو.  كانت القافلة تتوقف يوما واحدا كل ثالثة أيام يف 
اؼبتوسط لالسًتاحة و التزود حباجاهتا الضرورية إىل أن وصلت إىل  عرق 

أمتعتها بشكل دائري و  . خالل الليل زبيم اغبرْكة  بوضع Iguildإكيلد 
كل ؿبارب ينام فوق أمتعتو و ينصبون اػبيام و يف الوسط و يعقلون صباؽبم 
فيو غبراستها، و كل واحد جيب عليو أن حيرس مكانو، و كان رأي شيخ 
اغبرْكة نافذا، لكن يف القرارات اغباظبة قد يستشَت ىيأة األربعُت وىي عبارة 

راد يف اغبرْكة.  و يعقد ؼبعاقبة بعض عن ؾبلس ديثل فيو كل فبثل عشرة أف
 اؼبخالفُت و أو طردىم من القافلة أو حىت إعدامهم.
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عند مرور القافلة بأحد القصور كانت ترسل إليو مبعوثا للتزود حباجاهتا      
و  1874دون دخولو، أما أسلحتها فكانت متنوعة من صنف بنادق نوع 

 ،  حيملها اغبراس دائما.1892و  1883

مل يكن اؼبهاصبون على علم دقيق هبدف اغبرْكة، كانت القافلة تسَت      
كيلومًت يف اليوم   25إىل  20بشكل مستقيم كبو "حبر" النيجر دبعدل 

تتحكم فيها منابع اؼباء. عند مرورىا بالقرب من تاودين تزودت منها 
حباجاهتا، وبعد اثنيت عشر مرحلة منها جنوبا توقفت القافلة يف قصر أروان 

Araouan   وىي زاوية يسكنها الزنوج و بعض الرببر من أيت خباش
 ؽبم ـبازن بيع اؼبلح.

عند خروجها من أروان اكبرفت شرقا طيلة  ثالث مراحل، و توقفت     
كيلومًت إىل اعبنوب الشرقي للقصر السالف، و   90بقصر بوجبيهة حوايل 

عد مسَتة طبسة ىو يقع يف خط مرور القوافل،  بو ـبزن لبيع اؼبلح. و ب
عشر يوما وصلت إىل أدغال  تبعد بثالثُت كيلومًت عن هنر النيجر و قريبة 
من تومبوكتو، و عندىا أخرب مرشدو القافلة من السواحل أهنم وصلوا إىل 
بالد إخواهنم من ارض تابعة لنفوذ تومبوكتو، و أهنم لن يقوموا بأي فعل قد 

 يعاقبون عليو فيها.

فلة حينها أن ينعرج كبو الغرب و دير عرب ارض قرر شيخ القا       
و أرسل دليال إىل شيخ  قبيلتو ليطمئنو، و يطلب   Berabechالربابش

منو أن يسمح لو باؼبرور يف بالده للتوجو أكثر كبو الغرب. و يف اؼبساء فر 
احد العبيد و ذىب ليخرب السلطات الفرنسية يف تومبوكتو باغبركة. مث وجو 

ائبا عنو إىل قبيلة أوالد دضبان لألمن، و ضرب معسكرا لو، مث شيخ القافلة ن
وجو البعَت لالرتواء من مياه النهر و بقى معو شبانُت ؿباربا فقط. يف ىذه 
اإلثناء  تلقت قبائل أوالد دضبان أمرا من سلطات تومبوكتو دبهاصبة معسكر 

تمرت اغبركة و جرت مناوشات بُت أىل تافياللت و السكان عند النهر اس
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إىل الليل. و فقد اؼبهاصبون عددا من صباؽبم. مث جرت معركة مع القوات 
الفرنسية اليت وصلت تعزيزاهتا، و بسرعة من االستيالء على اؼبعسكر حيث 
باغتت القوات الفرنسية اجملموعة اليت ذىبت للنهر  مع  اعبمال، فالقوات 

تهت اؼبعركة بعشرين الفرنسية كانت على علم باغبرْكة و ترصدت حركاهتا. ان
قتيل من اؼبفاغبة و أربعُت من ذوي منيع، كما استشهد شيخ القافلة يف 
القتال ؿبمد بن مبارك. مث انسحب اؼبهاصبون وسط الفوضى و عادوا 
أدراجهم كبو تاودين حيث فقدوا أكثر من ثلثي صباؽبم و توقفوا فيها مدة و 

مع حركة الغرب اليت  ساعدىم سكاهنا للرجوع ألىاليهم. عندىا اجتمعت
وصلت متأخرة، و شكلتا قافلة واحدة و رجعت أدراجها إىل موطنها، و 

. و قد 1905عادت إىل تافياللت عند منتصف شهر فرباير من سنة 
انفصلت عنها ؾبموعة ضمت طبسُت ؿباربا كلهم من أوالد جرير لعدم 

رار فيها رضاىا على نتيجة الغزوة و اذبهت كبو الساقية اغبمراء لالستق
 بشكل كلي.

 نتائج الغزوة في التخطيط االستعماري الفرنسي. .5

دفعت ىذه الغزوة القوات الفرنسية إىل وضع خطة لتحركها يف اجملال        
الصحراوي من اعبنوب اعبزائري إىل مايل مث جنوب اؼبغرب، حيث تكررت 

، و  Bourroumو بوروم   Bambaىذه اؽبجومات مثال من بامبة 
نظم دوريات استطالعية للمناطق احملادية للحاميات و مراكز بدأت ت

القوات الفرنسية، يف شكل سريات تتكون من ضباط فرنسيُت و خيالة 
سودانيُت مدعمة دبدافع وعززت قواهتا  يف توبوكتو . كما و ضعت خطة 
للسيطرة عل نقط و منابع اؼبياه يف ىذه اؼبسالك  ؼبنع احملاربُت من التحرك 

   .عربىا

مل تتوقف مقاومة عز الدين عند ىذه الغزوة و إمنا قبده يوجو غزوة      
لتوادين و ىاجم القوافل اليت تتعامل مع مناطق النفوذ  1907أخرى سنة 
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 1909الفرنسي، و حاولت سلطات اعبزائر ربقيق السالم معو. و يف سنة 
شكلت مستعينا فيها بأوالد جرير و ذوي منيع و ت 1909قام بغزة جديدة 

الغزوة من جديد يف تافياللت يف غشت مت انطلقت كبو حنق أكيدي 
بدورىا انقسمت إىل شطرمي ىاصبت الشطر األول تكنة واد النون يف الغرب 
و الشطر الثاين برئاسة ولداه بابا اضبد  و سيدي المُت توجهت جنوبا 

ا جنديا فرنس 16للهجوم على القوات الفرنسة يف تاودين و انتهت دبقتل 
 35من بينهم قائد الفرقة الفرنسة.

 خاسبة:

وعبت إىل جنوهبا، يف للجزائر و توسعها عند احتالل القوات الفرنسية 
فضاء جغرايف صحراوي، يتحكم حبكم شبو ذايت لو خصوصياتو التنظيمي 
ويًتكب من فسيفساء بشري قبلي يتحكم التاريخ يف روابطو.  مل تعمل 

ى ىذا اجملال، بل سعت إىل إعادة ىذه القوات على السيطرة فقط عل
و تقسيم القبائل و ترحيلها و تنظيمو يف كيانات للتحكم أكثر فيو، بفصل 

إبعادىا عن مواطنها ، فاحتالل توات و تومبوكتو ال يعٍت لقبائل ىذا اجملال 
. و كان تعيش جاؿبة نأخضوعها لقوة أجنبية جبارة، و ىي اليت ألفت 

ا ضد ىؤالء الغزاة هقبائل و عن تباينت مواقفطبيعيا أن تقف صبيع ىذه ال
وسائل الغلبة و القهر.  فناصرت  قبائل تافياللت   بأحدثاؼبدججُت 

صبيع القبائل اليت استغاثت هبا، و ىاصبت األعداء عند سيطرهتم على ؾبال 
 ربركها و هتديده ؼبصاغبها. 

ل ىو عمل وات الفرنسية عمال طائشا عدوانيا بقمل تكن غزوة تافياللت لل
و ارتباطها  تافياللت  سبليو العادات و القيم القبلية، و تربز امتداد عالقات

األماكن، و باركتها صبيع الفئات و رحبت هبا الزوايا هبذه  البشري و الروحي
السيما الطريقة القادرية اليت رأت يف القوات الفرنسية تسيطر على أماكن 

، ؾبال سيادة الدولة اؼبغريب التارخيي، و سبت و ربركت فوق ترتبط هبا روحيا
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مل زبرج لسيب و الغنيمة، فالوثائق ال تذكر على اإلطالق أهنا ىاصبت قبيلة 
ما و استولت على أمواؽبا عكس باقي الغزوات األخرى، غبسن تنظيمها و 

مع  هايف صراع لتافياللت ىي األخَت تكن ىذه الغزوة دقة ىدفها، ؽبذا مل
 . الغزوات إىل مزيد من الدراسة ، و ربتاج ىذهالغزاة
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