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واال�سرتاتيجية، وبهذا ال�سدد كتب Guillaume »ت�سكل تازكزاوت، اإذا بنتائجها املبا�رشة و�سداها 

كرث اأهمية يف تاريخ التهدئة املغربية«(21). حداث االأ البعيد/ اأحد االأ

آيت �سخمان والتي ابتداأت منذ �سنة  آيت �سيدي علي اأمهاو�ص وا آخر حمطة يف مقاومة ا و تازكزاوت هي ا

.1908
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حتديد مهام الفرق الع�سكرية بدقة.  -

وخالل الفرتة املمتدة من 5 �ستنرب اإىل 11 �ستنرب حدثت جمموعة من اال�ستباكات الدامية، حيث متكنت 

تافزا.  بينها  من  جديدة  مواقع  على  وال�سيطرة  الوعرة  املنطقة  هذه  يف  التقدم  من  االحتالل  قوات 

وابتداءا من 7 �ستنرب اأ�سبحت مواقع املقاومني مك�سوفة حتت زحمة نريان املدفعية والر�سا�سا. ومع 

تدهور الو�سع اأر�سل �سيدي املكي مبعوتني للمطالبة بعقد هدنة، لكم ال�سلطات الفرن�سية طلبت منه 

اال�ست�سالم.

آيت  �سافة اإىل الزيانيني وا وقاومت قوات االحتالل بتنظيم هجوم كا�سح، �ساركت فيه جميع الفرق، باالإ

�سغرو�سن ومتكنوا من الو�سول اإىل خميم �سيدي املكي رغم املقاومة العنيفة ومت قتل املئات، واأ�رش 

تازكزاوت وو�سع  ال�سيطرة على  اإىل  الهجوم  واأدى هذا  راأ�ص من املا�سية.   5000 300 مقاوم ومهب 
حد للمقاومة بهذه املنطقة (19).

�ستنرب   12 يوم  املكي  �سيدي  وا�ست�سلم  اخل�سوع  بطلب  املقاومون  تقدم  املكي  �سيدي  من  وباأمر 

على للقوات باملغرب اال�ست�سالم الر�سمي  1932، ويف يوم 13 �ستنرب تلقى اجلرنال Huré  القائد االأ
ل�سيدي املكي » وقد راعى له الفرن�سيون وجاهته و�سمعته فعينوه قائدا باأغبال نايت �سخمان ةبقي 

يف نت�سبه اإىل اأن تويف �سنة 1360 هـ/1942م » (20).

طل�ص الكبري واإىل حركة خ�سوع وا�سعة، وا�ست�سهد  واأدت هذه احلادثة اإىل اإ�سعاف روح املقاومة مبنطقة االأ

يف هذه املعركة اأربعة من اإخوة �سيدي املكي : املهدي وامل�سطفى واملرت�سى وال�سيخ. 

اأما اخل�سائر الب�رشية يف �سفوف املقاومة فقدرت باملئات، وقدر Guillaume اخل�سائر يف ا�ستباكات 

اأغدر وحدها بـ : 500 قتيل.

اأما خ�سائر قوات االحتالل واملغاربة امل�ساركني يف احلملة فكانت كما يلي :

النظاميون : 6 قتلى و 55 جريحا.  -

�سافيون : 29 قتيال و 55 جريحا. اجلنود االإ  -

املغاربة : 76 قتيال و 145 جريحا.  -

ومن بني النظاميني ثالثة فرن�سيني : �سابط و�سابطني لل�سف.

وختاما، تعترب معركة تازكزاوت حدثا بارزا يف تاريخ العالقة بني املقاومة وامل�ستعمر لنتائجها ال�سيا�سية 
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رغم �رشا�سة املقاومة واأعطي امر للزيانيني واملجندين املغاربة للهجوم على املخيمات،  فاندلعت 

معركة عنيفة بال�سكاك�سن خلفت 18 قتيال و 30 جريحا يف �سفوف الزيانيني، يف حني تكبدت القوات 

إيقاف الهجوم  النظامية خ�سارة  قدرت بـ : 21 قتيال و 35 جريحا. ولتفادي اخل�سائر امر Loustal با

وتنظيم وحت�سني املواقع املحتلة (16).

جبار القوات على الرتاجع وفك احل�سار، فهاجموا  ويف يوم 23 غ�ست كثف املقاومون من حمالتهم الإ

الزيانيني وقتلوا منهم اأربعة، وحاولوا حما�رشة قوات االحتالل من ال�سمال واجلنوب وخلفت ه<ه املعركة 

ثالثة قتلى و�ستة جرحى من بينهم �سابط. ويف اليوم التايل هاجموا فرقة العقيد Perrof. ولكن مت 

اإيقاف الهجوم بنريان املدفعية. ولتحطيم معنويات املقاومني كثفت قوات االحتالل الق�سف باملدفعية 

والطائرات بطريقة منهجية (17).

واأمام املقاومة ال�رش�سة واخل�سائر الب�رشية ا�سطر امل�سوؤولون الع�سكريون اإىل جمع املعلومات عن عدد 

�سلحة املوجودة بحوزتهم. وبعد اال�ستطالعات ظهر ان العنا�رش املحا�رشة  املقاتلني وو�سعيتهم ونوع االأ

لف  طل�ص الكبري، ويفوق عدد املحاربني االأ طل�ص املتو�سط واالأ آالف عائلة من االأ كرث من ثالثة ا تت�سكل منـ 

م�سلحني ببنادق حديثة مع وفرة يف الذخرية.  ونظم املقاومون الدفاع عن املخيمات بحفر اخلنادق 

إقامة مالجئ للعائالت حلمايتهم من ق�سف  إقامة احلواجز وتنظيم عمليات املقاومة ليال ونهارا. كما متت ا وا

املدفعية والطريان ووزعت القيادة بني �سيدي املكي، واإخوته املهدي واملرت�سى وامل�سطفى (18).

واأدت هذه اال�ستباكات، وما جنم عنها من خ�سائر ب�رشية، اإىل حتطيم معنويات املغاربة امل�ساركيم يف 

احلملة لدرجة ان زعيم زايان ح�سب Guillaume ، اأ�سبح ي�سك يف جناح العملية، وطالب بفرتة من 

الوقت ل�سحب املنكهني وتدعيم �سفوفه مبحاربني جدد، وتبني للفرن�سيني النتائج اخلطرية للف�سل 

طل�ص الكبري. طل�ص املتو�سط واالأ على جمموع منطقتي االأ

وا�سطر اجلرنال Loustal للذهاب اإىل الرباط ل�رشح الو�سعية، ومت تبني خطة ع�سكرية جديدة متثلت 

يف : 

ا�ستمرار الق�سف بالطريان واملدفعية.  -

آيت حديدو. منع االت�سال بني املقاومني بتازكزاوت وا  -

تعبيد طريق جديدة لت�سهيل عمليات امويل القوات.  -

تدعيم القوات ببطاريات مدافع وفرق ع�سكرية مت جلبها من منطقة البحريات.  -
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ثالثة فرق من الكوم  -

�رشيتني  -

فرقة من املتطوعني املغاربة  -

الفرقة املتنقلة لتادال  .2

كتيبتني  -

بطاريتني للمدافع  -

ثالثة فرق من الكوم  -

فرقة من املخازنية  -

األف م املتطوعني املغاربة(15)  -

ومع تقدم القوات وت�سديد احل�سار توزع املقاوظمون على ثالثة جتمعات :

الدنوب الغربي  -

منطقة تافزا  -

ال�سمال الغربي لتاكزاوت.  -

وكان الهدف من هذا التوزيع مراقبة حتركات القوات واال�ستعداد الدائم ا�سد اأي هجوم وحماية العائالت 

واملا�سية.

 Loustal قائد فرقة مكنا�ص، واجلرنال Dubuisson ويف يوم 18 غ�ست 1932 اتفق اجلرنال

على �سبط خطة الهجوم وتنفيذه يوم 22 غ�ست وتتمثل يف :

ماكن امل�رشفة على املخيمات. احتالل االأ  -

تكثيف الق�سف باملدفعية والطائرات.  -

مهاجمة املخيمات من طرف الزيانيني.  -

ومظرا لال�ستعمال الكثيف للمدفعية والطريان، متكنت قوات االحتالل من ال�سيطرة على بع�ص املواقع 
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آيت احند  وا آيت  وا آيت ويرا  وا آيت داوود وعلي  ا اإىل �سيدي املكي جماعات من  ان�سم  1922و1932 
ا�ستقرن بعدما مت احتالل مناطقهم12

ولكن رغم هدا الواقع فقد ف�سل امل�ستعمر يف  ا�ستقطاب جمموعة من الزعماء من بينهم موحا و�سعيد 

ي بعد الق�ساء  الرياوي وموحا وحمو الزياين و�سيدي املكي زعيم املقاومة بتازكزاوت فمند �سنة 1922 الأ

على موحا وحمو وموحا و�سعيد، حاولت ال�ساطان الفرن�سية ا �ستعمالة �سيدي املكي ولكنه رف�ص اخل�سوع. 

قتلها  فتم  اال�ست�سالم  حول  للتفاو�ص  مبعوثني  اأر�سل  حيث  تازكراوت،  ح�سار  ثناء  الأ آخر حماواة  ا وكانت 

تعبريا عن الرف�ص املطلق واأمام هذا الف�سل ا�سظر اجلرنال Loustal اإىل ت�سديد احل�سار والق�سف على 

مقاومة �سيدي املك�ص واأتباعه (13).

3) املعركة :
طل�ص الكبري بعد  اإىل غاية �سنة 1932 متكنت القوات الفرن�سية من اإخ�ساع جمموعة من املناطق باالأ

طل�ص املتو�سط، ومنذ ماي 1932 تقدمت الفرقة املتنقلة لتادال من تكلفت يف اجتاه  �سيطرتها على االأ

آيت عبدي. اأما الفرقة املتنقلة ملكنا�ص فقد انطلقت من تونفيت  آيت داوود وعلي وا ال�رشق طاردة اأمامها ا

آيت حديدو. فتجمع الالجئون تدريجيا ابتداءا من �سهر ماي  آيت يحيى وا طاردة نحو الغرب جزء من ا

آيت �سيدي علي امهاو�ص بزعامة  بني اأغدو واإكا�سن حيث توجد مرتفعات تازكزاوت. وان�سم اإىل هوؤالء ا

�سيدي املكي ومتت حما�رشة الالجئني من ال�سمال وال�رشق والغرب (14).

ويف �سهر يوليوز وبوا�سطة اال�ستطاللعات اجلوية ومكتب اال�ستعالمات، عملت القوات اال�ستعمارية بالتجمع 

البحريات،  منطقة  واحتلت  لتادال  املتنقلة  الفرقة  فتقدمت  واإكا�سن،  اأغدو  مبنطقة  لل�سكان  التدريجي 

آيت �سخمان الالجئون منطقة اإطا�سن وجتمعوا حول �سوق تافزا غرب منطقة تازكزاوت، يف حني  فاأخلى ا

غدو �رشق تازكزاوت. واأثناء هذا  تقدمت الفرقة املتنقلة ملكنا�ص ف�سيطرت على اأنفكو وال�سفة ال�سمالية الأ

هلية لالت�سال ب�سيدي املكي واأتباعه. ومت تبني خطة ع�سكرية  الزحف ف�سلت حماوالت مكتب ال�سوؤون االأ

اأوىل  تقوم على ت�سديد احل�سار والتن�سيق بني الفرقتني الع�سكريتني لتادال ومكنا�ص ودرا�سة الو�سعية 

بدقة وو�سع جمموع القوات نحت قيادة اجلرنال Loustal. وكانت القوات مكونة من الفرق التالية :

الفرقة املتنقلة ملكنا�ص  .1

اأربعة كتائب.  -

بطارية مدافع  -
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ومنذ عمليات االنزال بالدار البي�ساء يف غ�ست �سنة 1907 و احتالل ال�ساوية و تو عل  الفرن�سني باامنطقة 

آيت �سيدي علي يف املقاومة،وبتن�سق مع الزاوية الدرقاوية  ال�رش قية وو�سولهم اىل بودنيب، انخرط ا

قدرتها  قوات  فجمع  اجلهاد(7)  ايل  ببتادعوة  مهاو�ص  ا   علي  �سيدي  ،قام  ومدغرة  فركلة  مبنطقتى 

إال اأن املقاومني الدين حاولوا اعرتا�ص تقدم القوات الفرن�سية  ا  
األف مقاتل(8) امل�سادر الفرن�سية ب 20 

ببودنيب انهزموا وبعد تو�سله باخلرب رجع �سيدي علي حاول �سد الفرن�سني عن مدينة ختيفرة �سنة 

1918(9) فخلف ا بنه  �سنة  واد �رشو وتويف �سيدي علي  اإيل منطقة  1914 ،حيث تقدم بح�سوده 
�سيدي املكي بطل معركة تازكزاوت. وقد بدلت ال�سلطات الفرن�سية جهودا كبرية ال�ستمالة �سيدي املكي 

فما هي طبيعة �سيا�سية اال�ستقطاب؟ 

2) ف�سل �سيا�سة ا�ستقطاب �سدي املكي   
اال�ستقطاب  �سيا�سة  بينها  من   ، متعددة  و�سائل  اإىل  امل�ستعمر  جلـا  املغرب  على  ال�سيطرة  ال�ستكمال 

وال�ستعمال الك�سف اامغاربة يف املواجهات الع�سكرية و بث التفرقة عن طريق الر�ساوي وتوزيع الوعود.

مر الدي اأدى اإىل ت�سدعها. ومن هما �رشورة الت�ساوؤل  وقد مت مهج هده ال�سيا�سة بجميع جبهات املقاومة الأ

دوار تاتي قام بها القواد و�سيوخ الزوايا  حول ال�سرتاتيجية اال�سيا�سية والع�سكرية للالحتالل . وطبيعة االأ

واأعيان القبائل اأي الزعامات التقليدية.

ومند تعينه مقيما عاما باملغرب،اتبع اليوطي �سيا�سة تقوم على ا�ستعمال القوة الع�سكرية والو�سائل 

ال�سيا�سية عند غزو اأو احتالل اأية منطقة لرتهيب ال�سكان وبث التفرقة وحتطيم اقت�ساد القبائل، ات�سهيل 

عملية اخل�سوع (10)

وكانت العمايات الع�سكرية ت�سبق دائما بعمل ا�ستطالعي و�سيا�سي ملعرفة املعطيات الطبيعية واالتنية 

عيان بهدف ا�ستقطابهم يف �سق  وبدل اجلهود اادخول يف مفاو�سات مع زعماء القبائل وال�سيوخ واالأ

بعهد  و  الزعامات  خمتاف  بني  التقليدي   التناف�ص  م�ستغلة  املقاومة  وا�سعاف  الفو�سى  واثارة  ال�سيف 

�سلحة،امل�ساهمة الع�سكرية اإىل  اخل�سوع كان يفر�سعلى ال�سكان بعد دفع الغرامات املالية وت�سليم االأ

آيت �سغرو�سن  جانب قوات االحتالل. فاأثناء معركة تازكزاوت �ساهم يف احل�سار و الهجوم فرق من زايان وا

وتادال باال�سافة اإىل عنا�رش الكوم(11) 

التي  ال�سيا�سة  هده  بعينالعتبار  خد  االأ واملقاونة دون  االحتالل  عمليات  فهم  ال ميكن  االتبارن  ولهده 

اأدت يف كثري من احلاالت اىل التداخل ببني اخل�سوع    واملقاومة اأي اأن احلدود اجلغرافية اامقاومة 

مر الدي اأدى اإىل نزاعات داخلية بني اأفراد نف�ص القبلة واإىل حركة هجرة.ففيما بني  اأ�سبحت غام�سة االأ
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�سيا�سي  1934 وفقا ملخطط  و   1908 فرن�سا حمالت ع�سكرية على خمتلف اجلنهات فيما بني  قادت 

التنظيمية  الهياكل  على  واملحافظة  امل�سلحة  املقاومة  على  الق�ساء  النهاية  عنه يف  نتج  وا�سرتاتيجي 

التقليدية من قيادات وم�سيخات حتت اال�رشاف املبا�رش لالدارة اال�ستعمارية.

وقيل ا�ستكمال ال�سيطرة، وقعت جمموع املعارك. باملناطق ال�سهلية واجلبلية ومن بينها معركة تازكزاوت. 

�سنة 1932 بزعامة �سيدي املكي بن على امهاو�ص.

وبناءا عليه �سوف نتطرق اإىل ثالثة نقط.

آيت �سيدي على امهاو�ص وانخراطهم يف املقاومة. o  نفوذ ا  

o  ف�سل �سيا�سة ا�ستقطاب �سيدي املكي امهاو�ص.   

o  خ�سائ�ص وطبيعية معركة تازكزاوت.  

1 - نفوذ واالنخراط يف املقاومة.
آيت �سيدي على، او امهاو�ص من �سيدي على اوح�ساين الذي عا�ص خالل القرن الثامن الثامن  ينحدر ا

آيت ويرا والتي تنتمي  ع�رش. وكانت اأمه تلقب بتمهاو�ست. وقد �سنف dragne اأمهاو�ص �سمن قبيلة ا

آيت �سيدي على واأخرى حتت ا�سم  آيت ا�رشي. وعرفت العائلة اأحيانا حتت ا�سم ا بدورها اإىل احتادية ا

اإمهوا�ص (5).

وكان �سيدي على اوح�ساين احد اتباع الزاوية النا�رشية واأحد طلبة موؤ�س�سها حممد بن نا�رش املتويف 

�سنة 1674 بتامكرون. وتويف �سيدي على اوح�ساين بني �سنة 1730 و1735. وخالل القرن التا�سع 

آيت �سيدي علي تابعني للزاوية الدرقاوية. ع�رش اأ�سبح ا

آيت �سيدي على ي�سمل يف نهاية القرن التا�سع ع�رش وبداية القرن الع�رشين  وح�سب امل�سادر كان نفوذ ا

آايت حمند. اأي رقعة جغرافية وا�سعة  آيت ويرا وا آيت �سخمان وا آيت احند وا قبائل بني مكليد وا�سقرن وا

آيت �سخمان (6).  ت�سمل مناطق من االطل�ص املتو�سط واالطل�ص الكبري. اإال ان مركز النفوذ كان هو قبيلة ا

ال�سخمائية  العائالت  آيت �سعيد وعلي وقدر عدد  آيت داوود وعلي وا آيت عبدي وا ا والتي تتكون من 

ول من القرن الع�رشين ب 4000 عائلة. ولعبت عائلة امهاو�ص اأدوار تار�سخية طالئعية  خالل الثلث االأ

جيو�ص  �سد  املقاومة  عمليات  وقيادة  املنطقة  قبائل  لتزعم  اأهلها  الذي  مر  االأ ع�رش.  الثامن  القرن  منذ 

االحتالل.
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حتالل الفرن�سي مقاومة اآيت �سيدي علي امهاو�ش لالإ

معركة تازكزاوت 1932

محمد العروسي

بعد تقدم القوات الفرن�سية باملنطقة ال�رشقية واحتالل ال�ساوية �سنة 1908، وبعد الت�سوية الفرن�سية-

ملانية للق�سية املغربية يعقد اتفاق 4 نونرب 1911، �ساد االعتقاد لدى اأ�سحاب القرار من �سيا�سيني  االأ

و�ساع الداخلية  وع�سكريني فرن�سيني ب�سهولة غزو واحتالل املغرب ب�سعف ال�سلطة املركزية وا�سطراب االأ

موازين القوة بني البلدين.

�سيغة  فرن�سا  وقتا طويال ومعارك دامية، تبني  والتي تطلبت  اجلزائرية  اال�ستعمارية  التجربة  ولتفادي 

احلماية كاأ�سلوب ا�ستعماري على غرار النموذج التون�سي (1).

و�ساط اال�ستعمارية الفرن�سية اأن عمليات الغزو له تتخذ طابعا ع�سكريا  ومنذ البداية هيمن ت�سور على االأ

نه لي�ص بامكان جمتمع منق�سم اإىل  ولكن جمرد دوريا �رشطة لقمع بع�ص االحتجاجات هنا وهناك. الأ

جتماعية التقليدية والقيادات املتناف�سة والقوى املرابطية، ناهيك عن �سعف  جمموعة من الوحدات االأ

�سلحة واملتوفرة على ر�سائل النقل  ال�سلطة املركزية مواجهة اجليو�ص الفرن�سية املجهزة باأحدث اأنواع االأ

ت�سال (2). واالإ

الو�سع  1912، وانفجار  ال�سلطان املوىل عبد احلفيظ �سنة  ولكن مع توقيع عقد احلماية من طرف 

على �سكل انفا�سة �سعبية وا�سعة وانت�سار فكرة اجلهاد بني ال�سكان، واندالع املواجهات امل�سلحة اليقاف 

(3). طراأ بع�ص التحول يف اخلطاب اال�ستعماري واأ�سبح  الفرن�سيني بال�ساوية واملنطقة ال�رشقية  تقدم 

ينبني على فكرتني اأ�سا�سيتني:

اأوال: اأن احلرب اال�ستعمارية لي�ست حربا قدرة كما هو احلال يف اأوروبا ولكنها حربا �سائعة للحياة كما هو 

احلال يف اأوروبا ولكنها حربا �سانعة للحياة كما اأكد اليوطي يف خمتلف مرا�سالته (4)

ثانيا: اأن عمليات الغزو لي�ست اإال عمليات تهدئة »pacigication« با�سم وحل�ساب ال�سلطان.

اأر�ص الواقع. فالهدف  وكانت هذه الدعاية االديولوجية ت�سمى اإىل ر�سم �سورة مغايرة ملا يجري على 

من العمليات هو الق�ساء على ثورات القبائل �سد املخزن، اأي الق�ساء على الفو�سى ون�رش االمن واإعادة 

بناء وتوحيد الدولة، وهذا لن يتم اإال با�ستكمال ال�سيطرة على جميع املناطق. ولتحقيق هذا الهدف، 


