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، هي أهم معركة حصلت خلال النصف 1معركة اْگَلْيْب آْخَشاشْ 
بالصحراء الأول من القرن العشرين، في هذه الربوع المعروفة جغرافيا 

لا من الصحراء الغربية الغربية، وضمت بعد التقسيمات السياسية، كُ 
 نهما أهم مكان تتواجد فيه وتتحركن بأ اتوموريتانيا، وتتميز المنطق

        ".البَِظانْ مجتمع "سم اب كونة لما يعرفالم قبائلال

جهل إلا أن هذه المعركة تكاد لا تذكر وهي قريبة من أن تُ 
والدولي، والكل  المحليو  باب منها الشخصيذلك عدة أستماما، ول

  .يعود إلى المعركة في حد ذاتها

اِقي\ة الَحْمَراء التي انتهت بمعركة اْگَلْيْب  فالحملة على الس\
نتقامية على ضربة قاسية امحاولة آْخَشاْش، جاءت كردة فعل و

                                                                        

بة إلى المنطقة سم يطلق على النتوء الجبلي الدائري الصغير، وآْخَشاْش نسااگْلَْيْب  - 1
  ".آْخَشاْش "وتسمى  جد فيهاوالتي ي
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طاعها قِ "فيما تسميه  موجعة تعرضت لها القوات الفرنسيةو
  .1"بلاد المسلمين" من البِظان هاؤسميه أعداويُ " الموريتاني

قائد قواتها العسكرية في  ر كما تصورإلا ان المعركة لم َتسِ 
هزم فيها وسيُ  ، والذي قاد المعركة شخصياموريتانيا المقدم ُموَريه

  .هزيمة قاسية لم ُيِقم لها أي حساب

ية فعلى مستواه الشخصي لم يكن يريد لسمعته العسكر
الناتجة عن جملة من الحسابات  تتلطخ بهذه الهزيمةالجيدة أن 

مما  دم الحقيقة كما هيبمعنى أنه لم ُيقَ  ،الخاطئة فقدمها بتصرف
  .فصار عدم الٕاهتمام بها أسهل وأسلم أو حتى فهمها عقد استيعابها

على المستوى المحلي وهنا لا نتحدث إلا عن موريتانيا، لم 
يمة لِما قد يجره عليها من يكن من مصلحة فرنسا إشاعة أمر الهز

  .تعقيدات هي في غنى عنها، في ظروف لا تزال سلطتها فيها هشة

فٕان خبر هكذا هزيمة سيشكل  أما على المستوى الدولي
دعما معنويا قويا لخصومها في المغرب، مما قد يفسد عليها نصرها 

                                                                        

  باللهجة المتداولة عند الِبَظانْ " ٔاتراب المسلمين" - 1
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، في معركة سيد بوعثمان التي لم تكن قد طويت صفحتها بعد
  .1ا عن كل ذلك ببعيدوليست آلماني

لم  الدولة الموريتانية الحديثةأول حكومة في وكذلك فٕان 
ة نتيجة ارتباطها الكلي هذه المعركب في بداية عهدها متهتستطع أن ت

من بين أشياء أخرى، وفي مرحلة لاحقة تعقدت الأمور أكثر  بفرنسا

                                                                        

مقاتل من  10000، بين 1912سبتمبر  6 وقعت يوممعركة سيد بوعثمان هي معركة  - 1
 5000و  بقيادة أخيه ٔاْمَربOيْه َربMه، حمد الهيبة ول الشيخ ماء العينينجيش السلطان أ 

ناحية مراكش،  )Colonel Mangin(ين جَ بقيادة العقيد مانْ  جندي من القوات الفرنسية
شخص  2000الي حو هتل منزم فيها جيش السلطان أحمد الهيبة هزيمة شديدة، فقُ وهُ 

  : ممن اعترف بهم الفرنسيون، يقول الشاعر  قتلى 10مقابل ٔاقل من 
 ؟فين أيامك ٔابو عثمان
    كان موسم ولا حـْركا

  خـزانة ولا عاود بقا لا 
  شعلات النار بلا دخان

  ْورا الطرابش كي بلعمان
  ورا الموتى كيف الذبان

   العسكر حابس البيبان  ورا 
  )almarrakchia إلى الصفحة الألكترونيةالمقطوعة الشعرية تعود (

، 1908الشيخ ماء العينين سنة الذي قتله ٔانصار  ينجَ هو أخ النقيب مانْ  ينجَ العقيد مانْ 
  .سنوات قبل ذلك في موريتانيا أربعٔاي 
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أن إقليم  في تلك المرحلة اعتبرتفموريتانيا  ،بسبب حرب الصحراء
اِقي\ة الَحْمَراء والمكان لا يقع  ،حيث دارت المعركة إقليم مغربي الس\

  .يهتم به أو بتاريخه ىحتتحت سلطة المغرب 

قبل أن  ْب آْخَشاْش لمدة طويلة من الزمنوهكذا ضاعت معركة اْگَليْ 
الغبار، ولولا تصرفها  عنها وتنفض تتبناها أخيرا الحكومة الصحراوية

  .2"رِيَشة الَفْرتُونَه"ولما عرفنا ..  1"ْيْب الَفْرتُونَهاْگلَ "هذا لما تذكرنا 

 

 

 

                                                                        

والَفْرتُونَه تعني هنا المعركة، ولذلك  "اگْلَْيْب آْخَشاْش "هو نفسه " هاگْلَْيْب الَفْرتُونَ " - 1
ٔاتي تفاصيلها اللتي ست اْلكَْعِبي{اتْ  سم اگْلَْيْب المعركة، نسبة إلى معركة وادْ اذ لگْلَْيْب ٔاخ

  "اْلكَْعِبي{اتْ  معركة وادْ ": لاحقا تحت عنوان
حيث جرى التلاحم المباشر في معركة  اگْلَْيْب  ه للموضععطيتُ سم ٔاَ ا" ِريَشة الَفْرتُونَه" - 2

  "اْلكَْعِبي{اتْ  معركة وادْ ": نوانتفاصيل ٔاكثر تحت ع.. آْخَشاْش 
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بدت معركة اْگَلْيْب  بدأ كل شيء عندما قررت تأليف كتابٍ 
آْخَشاْش مجرد عنوان فيه، كنت يومها أمتلك عنها من المعلومات ما 

، ولكن تأليف كتاب يتطلب أكثر من مجرد كثر من كافاعتبرته أ 
  .النسخ والنقل، فهو يتطلب التحقيق والكثير من التدقيق

ها وضياعا كلما ازددت فقد كنت أزداد تي..!! ويا لسخافة القدر 
  .وكلما قرأت عنها أكثر عرفةعنها م

في  ا أدور في حلقة مفرغة من التفكيرمضت أيام وأسابيع وأن
فلأفهم ما جرى وجب علي فهم ما ، تب وما جرىمحاولة فهم ما كُ 

إنه الدوران في  ،أن أفهم ما جرى تب كان علي\ تب، ولأفهم ما كُ كُ 
  .وليس بيدك السكون أنت واصل مبتغاكفلا  الفراغ

أنه يجب علي أن أتخذ قرارا أكثر من جريء،  عرفت عندها
ن أنقل ما حتم علي أ فٕاما أن أكتب كما كتب الأولون وهذا القرار سيُ 

  .وهو ما يعني كتابة ما لم أعلم لم أفهم
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هو قرار لا يخلو من و الخيار الثاني كان إلغاء المشروع كليا
  !لكنه خيار الضعفاءستسلام راحة سريعة واوفي ال ،ستسلاماال

راميا بنفسي في  إلى الأمامهو أن أقفز خطوة  لخيار الثالثا
مجنون، وأجرب أن  أعماق المجهول، وأغوص أكثر في رمال تاريخٍ 

 ك عن سرu للأبحث هنا سنةمائة عمرها أكثر من  على آثارٍ  أقفَ 
دفين، ولكن آخرين وقفوا هناك وكتبوا من قبلي فما عساي أن 

  !وما عساي أن أضيف؟! أجد؟

فهل  بعيدة وليالي شتاء الشمال قارسة والسفر مضنٍ  البلاد
حلة سابقة أن ر على ذلك دْ ِز  تستحق كتابة التاريخ كل هذا العناء؟؟؟

جعلتني أفكر كثيرا قبل التوجه  2014سنة  لي إلى مخيمات تيندوف
  .1إلى تلك الربوع

ا هناك، ولكن وبقيت معلقا لا هنا ول ولم أستسلم لم أقرر
  .غيرت الشيء الكثير بالصدفةت مناسبة حلّ 

                                                                        

ِلللاجئين الصحراويين بالجزائر، وفيها توجد  مخيمات تيندوف هي مخيماتٌ  - 1
  الٕادارات الرسمية للقيادة الصحراوية
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انَْواْكُشوْط راودتني فكرة، في وأنا  2016ديسمبر  26في يوم 
محمد  بعد ثلاثة أيام ستحل ذكرى وفاة الوالد الأربعون، النقيب سيدِ 

، فلماذا لا أذهب لزيارته والوقوف عند رأسه في هذه َهي|ينْ  ولْ 
  !المناسبة الخاصة جدا؟

ذكرت رغبتي الشديدة، في حتى ت كثيرا لم يطل الوقت
ومواصلة محاولة فك طلسم تلك المعركة  ا{لئك الأولينالوقوف على 

الغامضة، خاصة وأن الموضعين لا يبتعدان كثيرا عن بعضهما 
  .البعض

 فقررت على عجلٍ  خذ المسألة بعدها من وقتي الكثيرلم تأ 
ثم من  1واقتضت الخطة السفر بالنقل العمومي إلى اْزَوْيَراتْ  .الرحيل

، وفي الأخير سأستأجر 2ْگَرْيْن  بنفس الطريقةابِْئْر ا~مّْ اْزَوْيَراْت إلى 
والآخر عند  3َكْدَيْة َظْرْع الَكلَْبه حدهما أقضيه عندأ  سيارة لمدة يومين

                                                                        

لْ  يَْراْت مدينة منجمية موريتانيةاْزوَ  - 1   تقع عند تَاَزاِديْت وكَْديَْة الج{
 310في أقصى الشمال الغربي لموريتانيا، وتبعد عن اْزَويَْراْت گَْريْْن قرية تقع اِبْئْر أَّمْ  - 2

  .كلم
  كَْديَة تعني جبل، والموقع المشار إليه يقع في تيرس َزمMوْر بموريتانيا - 3
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، 1"لَْحَفيَره"ولكن مرورا ب ريقةاْگَلْيْب الَفْرتُونَه، ثم أعود بنفس الط
يه في طريق عودته من اْتَفارِيتِي وهي محطة من محطات المقدم ُمورَ 

  .ْگَرْينْ ابِْئْر ا~مّْ إلى َتاَزاِديْت، وفي طريقي ستكون ما بين اْتَفارِيِتي و

  .. كتملت الخطة ولم يبق إلا التنفيذ ا

ولم أستطع إلا  ات الطرقية الخاصة باْزَوْيَراتْ مررت بالمحط
 .الأول كان التأخيرديسمبر، ف 28الحجز لليوم ما بعد الغد، أي 

يار مقعدي في الأمام وعلى ختا، فقد تمكنت من بأس ولكن لا
وهو مقعد عادة ما يضمن الراحة أكثر من المقعد الخلفي  اليمين

كحد الرقم الموصى به  ،والذي يستقبل أربعة أشخاص بدلا من ثلاثة
  .من طرف ُمصنعي السيارات المستخدمة محليا في النقلأقصى 

 .وانتظرت لأرى كيف ستسير الأمور حان الموعد فحضرت
أن يشرح لي بكل أدب كيف  احاولم قترب مني صاحب الوكالةا

، صف الثانيال في يسوجلت لا أمانع تغيرت الخطة، وسألني إن كن
وهو احترام  مبرراته مع شرط وحيدب هتممن دون أن أ قبلت فورا و

نت فقد ك .الشرط الثاني، أي أن أكون في موقع طرفي من السيارة
                                                                        

  گَْريْْن اكلم شمال شرق ِبْئْر ٔاَّمْ  100 حوالي َلْحَفيَره موقع يقع على بعد - 1
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 لتزاماتابلا  أن وكالات النقل ووسطاءه في انَْواْكُشوطْ  أعرف أصلا
أنفذ زيادة على ذلك يهمني أن  ،تصرفالذا همثل لذلك توقعت و

تتعقد الأمور أكثر لم يكن معي لِ ، وبرنامجي أكثر من أي شيء آخر
  .من الرجال إلا السائق

ا ماستطعت الحصول عليه من وأخذت أخير أخذ الكل مكانه
  .صباحا 9:30وبدأنا الرحلة على تمام الساعة  المقعد

تتذمر كثيرا، لم أعرف  السيدة إلى جانبي أخذتْ  في الطريق
 أتكلم لم أعلق ولم ،نطلاقابمقعدها قبل ال يتْ وقد رضِ  ما يزعجها

فلدي قدرة كبيرة على الصمت، وبداخلي توقعت أصلا مثل ذلك 
  .التذمر

خذني السائق على انفراد بعد أن توقف قليلا في العصماء أ 
، 1تْ جَ وْ وطلب مني أن أتحمل معه مناصفة تكاليف الغداء في أْگجَ 

وهو  ،طلب منهن المشاركةوعذره أن البقية نساء فلا يصح أن يَ 
طلب لا يخلو من دهاء، فالمعتاد هو أن يتحمل السائق تلك 

بموجب  نه حق رسمي للمسافرينإ بعض يقول التكاليف، بل إن ال
                                                                        

  إلى الشمال الشرقي من انَْواْكُشوطْ  كلم 256مدينة تقع على بعد  تْ جَ وْ ٔاگْجَ  - 1
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ُموقع ما بين السلطات الرسمية والناقلين في إطار الزيادة تفاق ا
وفي  ألمحت له بالقبول وتقدمنا ،الأخيرة في ثمن تذكرة السفر

  .دفعت كل التكاليف تْ جَ وْ أْگجَ 

  ..وحان وقت الرحيل  ستراحةانتهت الا

وكالعادة كنت الأخير، والهدف من ذلك هو  صعد الجميع
ولو على حساب راحتي  أن أضمن ما بيدي من راحة النسوة

  .خاصةال

تخذ تذمر السيدة الجارة طابعا عنيفا، فقالت ا هذه المرة
كان من الأجدر بك أن لا تأخذ هذا : "للسائق وبصوت جهور

أنها لو حجزت مقعدين فلا يمكن لأي ب أجابهاف، "!!الشخص معنا
  .كان أن يزعجها

  !!كان على وجع ولكن صمتي هذه المرة انطلقناصمت الجميع و

وتدبير أمري  تْ جَ وْ أْگجَ في فكرت كثيرا في النزول ونحن 
   .لا تزعجنيفلا أزعجها و بطريقة أخرى لا أرى فيها هذه السيدة

  ..صبرت على النسوة وأوزانهن الضخمة 
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صبرت عليهن وأطفالهن الثلاث، سبعة أنفس حيث يجب أن يكون 
  ..ثلاث 

ر، نميمة وغيبة، في هذيان بلا أول ولا آخ صبرت أصواتهن العالية
، ِحكم لم يقل بها حكيم، نا غيرهإلى ما متع الله به أزواجً  نظرٌ 

  ..ها طبيب ب ووصفات لأدوية لم يكتب

وانطويت على نفسي، أعاني في صمتي، من ضيق  صبرت كل هذا
إنه لأمر  مع هذا فأنا المزعجالمكان، وسوء ما جاد به الزمان، و

  !عجيب

        ..الحال  لى تجاوز ُمر| ولكني استعنت بوسع الخيال، ع
فكرت فيما هو أمامي من أشياء أهم بكثير من  فكلما راودني الظلام

 لا يقدم ولا يؤخر، واستعنت كثيرا بحكمةٍ  أن أعطلها لمجرد صراخٍ 
  .1"ا~نَْهارْ  گْ ا~ْتَلْم ا~ْسَنه ألل|ي َيْفرَ "طالما كررتها جدتي 

                                                                        

 .الِبَظاْن عن غيرهم عنصراللهجة الحسانية هي ما يميز حكمة باللهجة الحسانية، و - 1
ر على ، وتنصح الحكمة بالصب"ما اجتمع لمدة سنة قد يتفرق في يوم: "تقول بالفصحى

  .تبقى معدودة الرفقة فٔايامها مهما طالت
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الأفكار خلف ظهري كل تلك آتى الصبر أكله فرميت 
، 1رت علي طريقي من أْگجوجت وحتى يغرفالتي كد\  السخيفة

مزاج  -بقدرة قادٍر -ير فمن هنا تركنا الطرق المعبدة، ومن هنا تغَ 
  .السيدة الجارة

محطتنا  ْتَواِجيْل، وأخيرا ها نحن في اْزَوْيَراتْ ا، عبرنا ُشومْ 
 غرفتي في الفندق جزتُ حَ  .22:30والساعة تشير إلى  الأخيرة

  .ونعمت بقسط من الراحة في انتظار الغد لأبدأ مشوارا جديدا

بِْئْر ا~مّْ كانت اْزَوْيَراْت أكثر من مجرد محطة في طريقي إلى 
 لة المقدم ُموَريه إلى اْسَماَره، فقد كانت نقطة هامة في رحْگَرْينْ ا

لأحد ألغاز  أن أبحث عن جوابٍ وهدفا شخصيا لي، ففيها يجب 
  .رحلة ُموَريه ويرتبط خاصة بمروره بَتاَزاِديتْ 

لم أنم حتى  رغم من الٕارهاق والنعاس الشديدينعلى ال
  :كتبت تدوينة سريعة جاء فيها

                                                                        

  .على طريق أطار ن ٔاگْجوجتإلى الشمال عكلم  120موقع يقع على بعد  - 1
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ل هذا الطيار، وغدا ذكرى " غدا تحل الذكرى الأربعون لترج�
  ..أخرى من ذكريات حرب الصحراء 

اَره، وغدا سينتظرني گَ  گْ وْ اَره فَ گَ غدا سأكون على موعد معه عند 
  1 ..َلْيْب الط\ي\اَره، ستين كلم جنوب اْسَماَره گْ عند ا

غدا سأصل إلى حيث وصل قبلي بكثير، وغدا سأصل إلى حيث لم 
  ..يصل الكثيرون من بعده بكثير 

غدا سأتبع خطاه وخطى من سبقوه بأكثر من ستين سنة، لأقف على 
خ ومن لم يذكرهم، لأقف على عظمة كل ا{لئك، ممن ذكرهم التاري

عظمة التاريخ نفسه، فسيد محمد كان هناك، محمد الأغظف ول 
  ..الشيخ ماء العينين كان هناك، وُموَريه أيضا كان هناك 

لَْيْب گْ من َظْرْع الَكْلَبه، من إيْرنِي وتيْرنِيْت، أ  أنا مشتاق وعندي لوعةٌ 
  ..يْت الَفْرتُونَه واْتَفاريِتي، لَْحَفيَره وَتاَزادِ 

                                                                        

  إقرٔا مائة كلم - 1
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وفي تلك  يوجد جزء من تاريخي الغريب، ففي تلك البلاد الغريبة
إنه لشيء .. يكمن تاريخي البعيد القريب  البلاد البعيدة القريبة

  !عجيب

 عزتها فيا الر|يَشةالَفْرتُونَه نبغيك          و ْب يْ لَ گْ ي
 اى تعرف لمغليك         عندي وامغليها هيطما تب

 افماضيك        كاتب بالدرجة ماضياهذا من شهيد 
  اْگَلْيْب 

 1976ديسمبر  29كان يوما مشهودا، ويوم  1913مارس  10يوم 
  .1"انتهت الرحلة وتوقف الكلام

بِْئْر إلى المحطة الطرقية الخاصة ب نطلقتُ ا في الصباح الباكر
، ولكن المسافرين إلى ذويهم في عطلة نهاية السنة حجزوا ْگَرْينْ اا~مّْ 
 السيارات المتوفرة للأيام الثلاثة القادمة، فاستأجرت سيارة كنتُ  كل

كمل سائقها معي الرحلة، رحلة اليومين القادمين إلى َظْرْع أتمنى أن يُ 
بِْئْر ا~مّْ ولكنه سيختفى عني في  وافق مبدئيا. الَكْلَبه واْگَلْيْب آْخَشاشْ 

  !عيود| حتى من غير أن  ْگَرْينْ ا
                                                                        

  .1916ديسمبر  28فيسبوك  - 1
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ية عنها كثيرا اْزَوْيَراْت متدن|  شتاء رة فيكما أن درجات الحرا
  .اتْ رَ يْ وَ زْ بالنسبة لِ  نْ يْ رَ گْ ا مّْ ا~ رْ ئْ في بِ  في انَْواْكُشوْط، فكذلك هي الحالُ 

، لم يكن 2011كانت سنة  ْگَرْينْ ابِْئْر ا~مّْ آخر مرة أرى فيها 
 إلا مجموعة قليلة من البيوت الطينية نصفها مهجور ونصفها يومها

طل الرئيس الموريتاني في نواحيه في السنوات عُ لكن و ،خراب
الأخيرة غيرت من حاله كثيرا، فالكهرباء غطته، والفنادق والبيوت 

تصالات في سباق اشركات الالشخصية الفاخرة انتشرت فيه، و
  .فخامتهللفوز بخدمة  حميم

سائق إلى أحد قادني ال 14:00بعد وصولنا على تمام الساعة 
مصمم و جديد وعصري ،نيان ذو طابقاره، بُ ختياالفنادق من 

  ..أكثر  تمنىا يمكنني أن أ خصيصا كفندق، ل

علمتني أن أسأل عن مدى توفر  العالم الثالثفي فنادق ال معبي تجاِر 
بالضبط،  في فندقي الجديدلماء في الغرفة، وهذا ما فعلت ل سخانٍ 

 1؟"هلَ طْ صَ "هل توجد  فسألت فهو متعطل مؤقتا، الجواب كان بالنفي
، "بكل تأكيد"فقيل لي  الٕامكان تسخين بعض الماء يدويا؟وهل ب

                                                                        

  ستخدامات الأخرىلاجلب فيه الماء وله الكثير من اهي وعاء يُ " هلَ طْ صَ " - 1
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والذي تحول بفعل فاعل  ستقبالابت السيدة في مكتب الهكذا أجا
سأحتاج إلى تلك الخدمة في الغد فطلبت الوعاء . إلى غرفة عائلية

بسعة  1"جْ رَ قْ مَ "والماء الساخن، وما حصلت عليه لم يكن سوى 
" .. هذا هو كل الموجود"قيل لي " هلَ طْ الص\ " عن لتر، فسألت 1.5

  !!يا صبر أيوب

ومباشرة بعد تأكيدي للحجز في  ْگَرْينْ ابِْئْر ا~مّْ أول ما وصلت 
ستأجرها من أجل إنجاز مهمتي، أ ارة الفندق باشرت البحث عن سي
كل من كلمته في  - وبكل بساطة-وبقدرة قادر يختفي عني 

عتذار، إنما يختفي ا ولا حتى االموضوع، ولا أحدا يعطي تفسير
أمضيت اليوم الأول كله في تلك المحاولات، وسيمضي نهار . فقط

  .اليوم الثاني وأنا أحاول بدون جدوى

د صعوبة في الحصول على أجقد بأني  لم يخطر ببالي أبدا
. لا يهمني شكلها ولا طرازها بقدر ما يهمني أنها تتحرك وسيلة نقل

أعود إلى انَْواْكُشوْط من منتصف  ولكن هل يعقل وهل يجوز أن
وهو قرار بتحدي المجهول، فأنا  مت على المواجهةصم\  !!الطريق؟

                                                                        

  لتر 2إلى  1وعادة ما يتراوح حجمه ما بين  الشاي كثيراوعاء يشبه إبريق " َمْقَرج" - 1
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ولا لماذا لا يصرحون به،  أعرف ما يخيف السائقين من المهمةلا 
لا  -التي سبق وأن ذكرت-خيمات تيندوف وتجربتي السابقة في م

  .ولكن فليكن ما يكونهناك، شجع على المغامرة تُ 

َرك يُ  دعى َباَب، تعرفت يوم وصولي على رجل طيب من الد\
 عندما وصلت مكتبهم أسأل عن كيفية الحصول على تصريحٍ 

تصال به لعله يستطيع افقررت ال بالخروج إلى الأراضي الصحراوية
وفعلا كان عند حسن  مساءاما فعلته حوالي الثامنة  المساعدة، وهو

 نتمك\  رفض أصحابها المهمة كثيرةهاتفية تصالات ابعد و .ظني به
رغم ْگَرْيْن  اِبْئْر ا~مّْ نا بعد دقائق قليلة، فصلَ لِي من إقناع أحدهم أخيرا

  .لا يزال قرية صغيرةما َجد\ عليه 

مع السائق على كل التفاصيل، ولعدم معرفته بمكان  تفقتُ ا
حددنا موعد  الوجهتين فقد استأجرت له دليلا، وافترقنا بعد أن

تصل علي ا ،دقيقة 45ضي بعد مُ  .اح الباكرفي الصب نطلاقاال
  .أنه لسبب ما لم يعد بٕامكانه مرافقتي السائق ليخبرني

  !وغابت عني من جديد التفاصيل ،ُغصت أكثر في وحل المتاهات
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دليلي الصحراوي واتصلت على  بما جرى أخبرت َباَب 
ن عنده البديل، فهو يمتلك سيارة إ  فقال لي ،لأحدثه عما حصل

  !!!دليلكَ  وأدفع له زيادة على ذلك هاستأجرَ اي أن بٕامكان

جرت ؤائق الذي استُ دفع للسستغربت كثيرا، فمتى كان يُ ا
ولكني كنت أريد الخلاص ولو !! سيارته مقابل أنه يعرف الوجهة؟

. دنا السابق في الرحلة الملغاةبأي ثمن فقبلت الشرط والتزمنا بموع
  !ي الجديدولمبررات كثيرة سيتأخر غدا صديق

حتفال اتعد لل، والعالم يس2016سنة نحن اليوم في اليوم الأخير من 
ين الأمس في هذه البلاد النائية لا فرق ب برأس السنة الجديدة، ولكنْ 

  .وكأنما الزمن ساكن لا يدور ،واليوم

 من طبعي أن أستيقظ فجرا مهما كانت الظروف، وقد تعرفتُ 
آخذ معه  1ْفِظيِل ول َباَگم\ ادعى على رجل طيب من لَْكَداْدَره يُ 

، 2الفطور في حانوته، فُيحدثني عن حرب التحرير التي عاصرها

                                                                        

  َلكَْداْدَره هي إحدى قبائل المنطقة - 1
على فرنسا  1957/1958هي حرب شنها جيش التحرير سنتي  حرب التحرير - 2

  وإسبانيا في المنطقة
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يها، أيام .وحرب الصحراء كذلك  كانت حرب الصحراء بِشق\
  .وبعد خروجها منها هاا فيموريتانيا طرف

فٕان سكان بِْئْر  1978ت موريتانيا من الحرب سنة وإن خرجَ 
أجواء تلك الحرب لأزيد من عقد من الزمن بعد ْگَرْيْن عاشوا اا~مّْ 

تفاق وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة ا ذلك، حتى تم توقيع
  .1البوليساريو

، أذكر أني كنت ْگَرْينْ اِبْئْر ا~مّْ ب وعلى ذكر لَْكَداْدَره وأنا دائما
أن الرئيس الموريتاني  2011قد علمت في زيارتي الأولى له سنة 

مرأة من نفس العنصر ا كان متزوجا فيه من 2ول داداه السابق المختار
 الد| منت أحمَد، سيدةٌ : "نة تحت عنوانيتدو عنها تبتُ القبلي، كَ 

  :جاء فيها "قطت من مذكرات المختار ول داداهسا{ 

                                                                        

للجبهة الشعبية لتحرير  ختصار اللاتينياهي ال POLISARIOبوليساريو ٔاو  - 1
ي الساقية الحمراء وواد بة باستقلال منطقتَ الذهب، وهي المطالِ  الساقية الحمراء ووادي

  .الذهب
ستقلالها عن اورية الٕاسلامية الموريتانية بعد ٔاول رئيس للجمهالمختار ول داداه هو  - 2

  .1978، دام حكمه حتى سنة 1960فرنسا سنة 
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تفاجأت كثيرا وأنا أسمع لأول مرة أن الُمختار ول داداه "
والسبب هو . كان قد تزوج من سيدة موريتانية قبل السيدة مريم داداه

أني قرأت جيدا مذكرات الرئيس الراحل ولم أجد فيها ذكرا لعشرة أو 
بِْئْر ا~مّْ ب مع العلم أنه وأثناء ُمقامه. لحياة عاطفية قبل أم أبنائه الثلاث

تزوج من سيدة  1946ونهاية  1943كُترُجمان ما بين نهاية  ْگَرْينْ ا
فائقة الجمال -هذه السيدة . من لْكَداْدَره تدعى الد| منت أحمدَ 

قضت ُجل حياتها ما بعد المختار ول داداه  -حسب من عاصروها
بمخيمات تيندوف، ليوافيها الأجل قبل خمس أو ست سنوات 

مرات غير أنها لم تُرزق بالذرية تزوجت عدة . بمدينة ازويرات
  .1)"2011أغسطس  2فيسبوك، (

َركي  بينما أنا غارق في الٕانصات لمحدثي إذ طلع علي الد\
 ه، فضعفي وقلة حيلتي قلما أظافريكما سميت" وجه الخير" اَب بَ 

وجعلاني أرتبط به كليا وأعلق عليه كل آمالي، خرجت إليه فقال لي 
رفقتك حتى تؤدي مهمتك، ولكن فقد وجدُت من سيحسن ! أبشر"

                                                                        

اْلَمة منت َعْلَواتْ  گَْريْنْ امقاطعة ِبْئْر ٔاَّمْ  شيخةهذه المعلومات قدَمتها لي  - 1  يومها .الس{
ِميَرْي  سنتين قبل ذلك، صديقته ٔايام الدراسة في فرنسا شرتْ لم ٔاكن قد علمت بما نَ 

  . Mireille Menchi َمْنِشي 
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من ناحية أخرى الحاكم الذي علم بأمرك يود مقابلتك قبل أن 
  ".تغادر

ولا من بعيد، ولا  لا علاقة لي بالدولة من قريب! .. الحاكم
  !!الحاكم؟ ي\ فماعساه يريد بِ .. السياسيين ببالسياسة ولا 

يتأخر كثيرا، فحددنا لم  الذي نتظرت وصول رفيقي الجديدا
نطلاق بالساعة العاشرة صباحا من نفس اليوم، أي بعد ما اال موعد

  .يزيد على الساعة قليلا

أكثر معالم الأرض ونباتها وسيارته جيدة، وب خبيراان لقد ك
  !مستعد لأخذي إلى حيث أريد، فماذا أريد أكثر ذلكمن كل 

وهكذا تأخرنا حتى الساعة  بالموعد رفيقي الجديد لتزملم ي
 ْگَرْينْ اِبْئْر ا~مّْ ل مباشرة إلى الحاكم العسكري ا، فاتجهتُ الواحدة ظهر

الذي استقبلني من دون تأخير مستفسرا عن  العقيد َبك\اْر َول ُبوَسْيْف،
ولأي "، "بحٌث في معركة لْگلَْيْب " له طبيعة المهمة، فقلت

: فأجبت ،"رسالة جامعية أم مهمة صحفية مثلا؟"أل، سَ " ؟غرض
لا أقل ولا  ريخ البعيد، بدت المعركة جزء منهلتاكتاب أؤلفه عن ا"

- حصلت عليه أوللب مني تغيير التصريح الذي كنت قد ، فطَ "أكثر
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ٕاضافة المعلومات المتعلقة بالمهمة وبوضوح تام، فقد يجنبني ب أمس
هذا الٕاجراء الٕاداري تعقيدات أنا في غنى عنها، ثم تمنى لي 

ره كثيرا حتى من غير أن رأيه وأشككثيرا وفعلا سأحمد . التوفيق
  .يعلم

ولكن استدعاءا جديدا من طرف  خرجت من عند الحاكم
رك كان ستفسار عن ا .في انتظاري، فتوجهت إليه مباشرة قائد الد\

وسلامة من  لسلامتي الشخصية وتوجيهات أمنية طبيعة المهمة
  .كان هذا كل شيء.. يرافقني 

إلى رفيقي في الرحلة فألفيت معه شخصا لم  توجهت
طريق، فهمت أنه يحدثني عنه من قبل ولم أتبين أمره إلا في ال

ل في التصريح الذي سج\ لم يُ . الغريبة رحلةلهذه ال صديقه استدعاه
معي ولكن لا بأس فقد كان صحراوي الجنسية، ولذلك لا تنطبق 

 من ناحية المهمةو .ونكما الموريتاني اطقرة تلك المنعليه شروط زيا
 هانه ليس جزءا منإ  - و يقولكما ه- كنت أقول للسلطات الصحراوية 

  .لست مرتبطا بهأنا ولذلك ف
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حيث  "َگاَره َفْوگْ  َگاَره"كانت الوجهة الأولى َكْدَيْة 
م إلى الشمال كل 72، على بعد 1976سنة " هارَ ي\ الط\ "ا{سقطت تلك 

مع الصحراء الحدود الموريتانية من بة قروعلى م ْگَرْينْ ابِْئْر ا~مّْ  من
  .1الغربية

 كلم رأيت عن يسارنا هوائيا لشركةٍ  30في الطريق وعلى بعد 
ستغربت وجود هذا الهوائي ا ،ات في موريتانياتصالامن شركات ال

بل من  ،الثابت في خلاء من الأرض وعند زاوية ميتة من موريتانيا
كل الدنيا فلا وجود لطريق بها تؤدي إلى أي مكان، والكثير من 

خبرت فسألت عن أمره، ا{  اكن المحتاجة لمثله لم تحصل عليهالأم
 2بأن إحدى الشركات أقامته بمناسبة عطلة الرئيس في السنة الماضية

لماذا لم يتم استخدام هوائي سألت نفسي ف.. "اْصَطْل نَگ\لْ "عند 
  !ا؟متنقل مثل

                                                                        

تفاصيل .. ٔايام حرب الصحراء بينها وموريتانيا  لطائرة ٔاسقطتها جبهة البوليساريوا -  1

  َهيOينْ الطيار سيد محمد ول  ورقة تعريفية بالنقيب: ٔاكثر تحت عنوان

  2015سنة  - 2
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اْصَطْل نَگ\ْل تبعد عن الزاوية القائمة في حيث توجد منطقة ال
كلم، وهي  70أقصى شمال غرب خريطة موريتانيا الجغرافية حوالي 

منطقة يحيط بها الجدار الأمني المغربي من الشمال والغرب، ولهذا 
الزاوية نفسها يخترقها الجدار الأمني . فهي لا تؤدي إلى أي مكان

  .كلم داخل الأراضي الموريتانية 3 المغربي بعمق

 1برر الرئيس الموريتاني السابق محمد خونه ول هيدالهيُ 
عترافه بالجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية باقتراب اأسباب 

من الحدود الموريتانية ناحية  كثيرا المغرب أثناء بنائه لجداره الأمني
  .2حتلوا جزءا من الأراضي الموريتانية، ولا يذكر بأنهم اْگَرْينْ ابِْئْر ا~مّْ 

المناطق والأراضي الموريتانية أي نقطة تداخل (هذه النقطة 
الواقعة تحت سيطرة المغرب من الصحراء الغربية عند الزاوية 

ستستغلها المغرب كورقة ضغط دائمة على موريتانيا، ) المذكورة
باعتبار أن قوات وعناصر البوليساريو لا يمكنهم الوصول إلى المناطق 

الواقعة تحت سيطرتهم إلا مرورا الشرقية من الصحراء الغربية الجنوبية 
                                                                        

  .1984حتى  1980متد حكم الرئيس محمد خونه ول هيداله من سنة ا - 1
. ، ص2012من القصر إلى الأسر، محمد خونه ول هيدالة، مطبعة طوب بريس  - 2

114.  
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اضي الموريتانية، وليس آخرها زيارة الرئيس الصحراوي الجديد بالأر
التي تم  الأطلسيعلى ضفاف  "اتْ ارَ گَ رْ الگَ "ابراهيم غالي إلى 

  .2016الكشف عنها أوائل ديسمبر الماضي 

عرف كما يُ  1"سْ وْ القَ "فوصلنا  لم تكن وجهتنا بعيدة جدا
ه ل الشرقي عنه، وَگارَ الشماالشمال و محليا، َكْدَيْة َظْرْع الَكْلَبه إلى

أي شيء  يبقلم . الل\ْگلاْگ عن جنوبه ، ووادْ عن غربهَفْوْگ َگاَره 
من الطائرة، فباعة الخردة أخذوا كل شيء إلا ذكراها فقد استعصت 

قذائف الطائرة العسكرية التي لم تنفجر هي كل من  بعضٌ .. عليهم 
  .ما يمكنك أن تراه

وديان الُحروب،  قررنا تركفبدأت الشمس في الغروب 
يتْ ا"ووجهتنا التالية ستكون  ، وهو عبارة عن قرية صغيرة "ب\ْيْر تِيِقس|
على  الصحراوية داخل الأراضي 2الر\اُبونِي –تقع على طريق اْزَوْيَراْت 

 لعابرينحدودها مع موريتانيا، وتشكل بالأساس سوقا لمن جاورها ول
  .خدمًة للمسافرين كذلك بيوتا للراحةو

                                                                        

  .هو ضريح ٔاقيم على ضحايا تلك الطائرة "ْس وْ القَ " - 1
ُ الر{  - 2   .الٕادارات الصحراوية في مناطق اللاجئين الصحراويين بالجزائري هو مقر ونِ اب
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ر علينا الحصول اها في حدود الثامنة مساءا، ولكن تعذ\ وصلن
على غرفة نستأجرها للمبيت، فالغرف كلها محجوزة بصفة مسبقة 

 1أسابيع، فالموسم هذه السنة ماهو محجوز لعدة أيام أو حتى ومنها
جيد للحصول على ثمرة الت\ْرَفاْس وهو فطر نادر وغالي الثمن، 

  !وليس من بينهم الموريتانيون ثروالباحثون عنه في موريتانيا ك

لم يكن من الوارد المبيت في الهواء الطلق، فدرجة الحرارة 
منخفضة جدا وقد تقترب من الصفر في النصف الأخير من الليل، 

 ُيدعى باَب ول ويحب المرحب فبتنا في ضيافة رجل صحراوي طي| 
ريتانيا، نقل طويلا ما بين مخيمات تيندوف، الجزائر، موتَ الَبر\اْي، 

 بعصا الترحال ويقيم بصفة نهائية لقيإسبانيا وكوبا، وقرر مؤخرا أن يُ 
يْت، مع أنه لم يتجاوز عقده الرابع بعدهو وعياله بِ   عجيبٌ . ب\ْيْر تِيِقس|

ومن عرف المدن  ن هو في البادية يتمنى المدنهذه الدنيا، م أمرُ 
  !يتمنى البادية

طلع الصبح علينا  .. ونحن في سنة جديدة طلع الصبح علينا
  !السنة الجديدةلأمر تلك  ، لا يهتم كثيراونحن في عالم جديد

                                                                        

1 - 2016/2017  
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ستيقاظنا باكرا فليس منا من استطاع التحرك اوعلى الرغم من 
الحرارة تمنع الكل من  اتفشدة انخفاض درجقبل العاشرة صباحا، 

تساعد على تدفئة ل التحرك قبل طلوع الشمس بدرجة كافية
  .الأجسام

َرك للحصول على  وكان  ختم الدخولتوجهنا إلى مقر الد\
ع المحروقات بعد أيام من عنده خلق كثير، ففي هذا اليوم ستوز\ 

َرك  .نهاية السنة التوقف بسبب حسابات وبينما أنا شارد أراقب الد\
بِْئْر ا~مّْ من خارج مكتبهم وهم يقرأون التصريح الذي جئت به من 

يقول يتقدم نحوي وهو ي من يتكلم بصوت عال ونتباهاْگَرْيْن، لفت ا
ثم عانقني، لقد كان رجلا " أشهد أن لا بَِظانِي بيننا اليوم إلا أنت"

رَ  وكان يشير فيما قال إلى  يه العسكريوفي ِز  كمسنا من الد\
ر\اَعه" لك الوقت أرتجف من التي ألبس، ولم يعلم بأني في ذ" الد\

فحصلنا  نتظارال اللم يطُ . 1ندموقد ندمت عليها كل ال شدة البرد
 12على الختم الذي نريد وانطلقنا إلى اْتَفارِيِتي التي تبعد عنا حوالي 

كلم، ومنها بدأنا البحث عن قيادة الناحية العسكرية الثانية، فقد أكد 
                                                                        

اَعه هي ا - 1 ر{ وإن كان الموريتانيون هم وحدهم من  لزي التقليدي عند رجال الِبَظانْ الد{
  .ناسب مطلقا درجات الحرارة المنخفضةتلا  اليوم، وهي لباس صيفي ايتمسكون به
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علينا مضيفنا قبل أن نغادره أن لا نتجاوزها، ونفس الوصية قدمها لي 
وإن كانت بصغة العموم، بمعنى  ْگَرْينْ ا بِْئْر ا~مّْ الحاكم العسكري ب

  .ل تجاوزهاعدم تجاوز أية نقطة أمنية مهما سهُ 

وقدمنا لهم الأوراق  وصلنا مقر الٕادارة 11:30الساعة  حوالي
في  وث\قةطالبين الٕاذن بزيارة اْگَلْيْب آْخَشاْش في إطار المعلومات المُ 

لب منا الساحة ثم طُ نتظار في ادقائق من ال عشر ،التصريح الموريتاني
  .إلى ما وراء السور الخارجي والبقاء عند السيارة اليالخروج ك

من أعطيناه  علينادقيقة مرت قبل أن يشير  40 إلى 30
 تهاره، سرنا خلفه وهو في سيالموريتاني أصلا أن نتبعالتصريح 

يدخل منطقة عسكرية  عسكرية لمسافة كيلومترين أو ثلاث قبل أنال
ولكنه بعدما ركن سيارته طلب  ،عند سورها الخارجي توقفنا صغيرة

بطريقة فهمنا منها أن البحث في معركة  تنان سيارمنا الدخول وركْ 
  .حتى إشعار آخر ؤجلم لْگَلْيْب 

أيكم الباحث في " :وسأل قترب من سيارتنا من جهة السائقا
البحث في تاريخ : "فأشاروا إلي، قال موجها كلامه لي "التاريخ؟
ولا يمكن المجيء لأناس للبحث في  بسيطا ليس أمراالدول 
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، فقلت "ولذلك ستبقون هنا حتى نبحث في أمركم ،1تاريخهم هكذا
لم نبحث بعد في أي شيء، ونحن هنا من أجل الحصول على "له 
ه، إما القبول فنواصل طريقنا أو الرفض فنعود وقعوما نت بذلك إذنٍ 

وأوضح  نتظاراعلينا ال جوابا ويجب، فقال إنه لا يملك "أدراجنا
نزلنا من . أنه لا يملك أي تحديد زمني لمدة بقائنا هناك بعدما سألنا

السيارة واتجهنا صوب المكان المشار إليه فنادى علينا أحد الجنود 
  .بأن المقام قد يطول قولكأنما يريد أن ي، و"خذوا بطانياتكم"

أن والتي من المفروض  ألف ميل في الجغرافيابعد رحلة ال
تقود إلى مائة سنة من التاريخ، توقف كل شيء في كوخ قصديري 

أقله حتى .. مع سجاد نظيف ومن غير وسائد ولا شراشيف  زولمع
  .حين

رفيقنا "خمس دقائق مرت قبل أن يلحق بنا من سميته 
النظام : "مع مجموعة من الجنود هذه المرة، ويقول" العسكري

وسيتسلمهم منكم هذا  هو تسليم مفاتيح السيارة المتبع هنا

                                                                        

ه" - 1   "ٔاُناس"ي استخدم بالضبط، بدل هي الكلمة الت" َمد{
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العسكري، ومن ناحية أخرى يجب أن لا تجدوا حرجا في أن تطلبوا 
  ..غادر ثم ، "ون، شرابا أو طعاما أي�ا كانما تحتاج

، أما أنا 1طلب صديقنا الصحراوي الشاي وطلب رفيقي اللبن
تب الله أن لا وإن كَ  نحن في منتصف النهار :ىففكرت بطريقة أخر

 أجد افربما ل أن نكون قد تجاوزنا مسألة الغداءيطول حجزنا فيجب 
ود أن يكون مع ماذا تَ : "، قال لي الجنديهفطلبت لأضيعه فيه اوقت

، "أو من دون.. اللبن مثلا : "فسألته عن الخيارات، فأجاب" الأرز؟
، لم أعرف بماذا أرد "غير موجود"فقال  ،"؟اللحم ما بال"سألته 

بأي "ولكن أحد رفاقي قال له  هعليه لعدم معرفتي بالخيار الذي ذكر
  ".المهم أن نجد أي شيء.. شيء 

ثنتان ووصلت أدوات الشاي مع كل ما يلزمها، ادقيقة أو 
م لنا، وبحدود الواحدة قد\ دقيقة أخرى وإذا بوعاء كبير من لبن الٕابل يُ 

  .عد بصفة جيدةوقد ا{  أيضا بين أيدينا الغداءظهرا كان 

فكل  ،مثل الٕاحساس بتقييد الحرية ءكره شيعَ قام لم يُ مُ 
  .حركة لنا كانت تراقبها عيون

                                                                        

  .لبن الٕابل تعني في تلك الأيام هناك تلقائيا كلمة اللبن مجردة - 1
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أخبرنا أحد الجنود ممن رابطوا على الجلوس  15:00حوالي 
  .مسألة وقت باتت وتسوية وضعنا بأن الأخبار جيدة معنا

كان دائما معنا  الكوخالوقت الذي أمضينا في ذلك  لاطو
الجنود أحد الجنود، وإن كانت مهمتهم أمنية بالدرجة الأولى فٕان 

لذين تعاقبوا على الجلوس معنا جعلونا ننسى أننا في ظروف أمنية ا
  .خاصة

حوالي الساعة الرابعة دخل علينا رفيقنا العسكري مبشرا 
قدم لكم وبعد أن ا{  لقد تمت تسوية وضعكم" :ومعتذرا، فقال

سم الجيش الصحراوي فٕاني أخبركم عتذار باسمي الشخصي وبااال
حيث الحرية في أن تذهبوا إلى كامل أنه ومن هذه اللحظة لكم 

أن قائد الناحية يود ، وأخبركم أيضا بما فيه اْگَلْيْب آْخَشاشْ  تشاءون
إطار ترك لكم حرية عتذار لكم ولكن في احتى يتسنى له ال لقاءكم

  .وقررنا تلبية رغبة القائد ا بالخبرررنسُ  ،"اتخاذ القرار

يناه من الجنود في وداع لتف حولنا كل من لقِ ا ونحن نغادر
  .مؤثر كما لو كنا قد تعارفنا من سنين
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طبعه  في جوu  الَمحفوْظ ول أحمد َزينْ  وصلنا قبل القائد
نتظارنا له فباشر بعد السلام علينا ال ، ولم يطُ 1سنستقبال الحَ اال

سم واللقب، الا يتجاوز ذكر ال بأنفسنا، والتعريف هنا بطلبنا التعريف
وسيطرح  ،تاكر اسم أي قبيلة مهما كان الموضوع ممنوع منعا بافذِ 

لي هذا مشكلة كبيرة في إطار بحثي فيما يتعلق بالفصل الثاني من 
  .واْد الَكْعِبي\اتْ معركة 

لب ب بالجميع وطَ ح\ ر\ف كل منا على نفسه رَ بعد أن عَ 
 وباسم القيادة الصحراوية عتذر عما حصل باسمها، لى انفرادلقائي ع

ي معهم تلك الليلة حتى يتسنى مضِ أن ا{  - بل ألح علي-وطلب مني 
رت الموقف كثيرا واعتذرت حسنوا ضيافتي وإكرامي، قد\ لهم أن يُ 

على  "الرفيق الضيف"ة بسبب لضغط الوقت علي ولكن بصفة خاص
. ْگَرْينْ ابِْئْر ا~مّْ من أجل العودة إلى ، فقد كان في عجلة شديدة الرحلة

بن للطيار اك بصفة دقيقة القائد عليّ  فتر\ وفي هذه الأثناء كنت قد عَ 
  .المتوفي في حرب الصحراء َهي|ينْ  محمد ولْ  سيدِ 

                                                                        

1

يتْ بِ عرفت فيما بعد  -  Oْيْر ِتيِقس   .، بٔانه نائب قائد الناحيةب{
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 إلى في سيارته معه عرض علي أخذي بل اعتذاريبعد أن قَ 
خاصة، فالليل ه بصفة وهو ما أبديت رغبتي في اْگَلْيْب آْخَشاشْ 

  .ما وراء اْتَفارِيِتي تلك الربوعوصديقي لا يعرف تماما  يطاردني

على الرغم من معرفته لمكان لْگَلْيْب فقد أخذ معه خبيرا في 
ووضعه تحت تصرفي ليجيب على أسئلتي فيما يتعلق  طقةالمن

  .بالمنطقة وأسماء معالمها، فقد كان يعرفها حق المعرفة

ومكان المعركة ما يزيد على الساعة بقينا عند لْگَلْيْب 
وْر حَ  شتاءِ  فيه ما استطعت، ولكن ليلَ  أنجزتُ  نهيا معه ل باكرا مُ َزم�

وْر نفسه  .1رحلة اْگَلْيْب آْخَشاْش وحتى رحلة َزم�

 

  

 

  

                                                                        

في هذه الرحلة سم الجغرافي للمنطقة، ويضم كل المناطق الوارد ذكرها اَزمMوْر هو ال -1
 .گَْريْْن وحتى الرجوع إليهامن ِبْئْر أَّمْ 
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أن أشكر  قبل أن أدخل في الموضوع أرى من الواجب علي
لما عرفت أنا نفسي  ، التي لولاهاالسيدة نفيسة منت لحبيْب 

  .1"َهي|ينْ النقيب "

    

                                                                        

كمسؤولة عن  يدة عاصرت إنشاء الطيران العسكريهي س نفيسة منت لحبيبْ  - 1
  .قبل فترة وجيزة حتى تقاعدها 1973سبتمبر  1سكرتيريا الٕادارة العامة، من 



  

   



    َهي|ينْ َهي|ينْ َهي|ينْ َهي|ينْ     محمد ولْ محمد ولْ محمد ولْ محمد ولْ     الطيار سيدِ الطيار سيدِ الطيار سيدِ الطيار سيدِ 
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قرب  هبَِخي\اطَ  1948من مواليد سنة  َهي|ينْ  محمد ولْ  هو سيدِ 
منت  هنَ يْ وَ لْ وأمه ا~  َهي|ينْ  ، لأبيه محمد عبد الله ولْ تْ جَ وْ مدينة أْگجَ 

وأول من لم يعرف  واد الطيران العسكري الموريتانيرُ  ثاني، ظانْ رمْ 
  . غيره من التجمعات العسكرية الأخرى

دفاعا الذين قضوا كل ن بين محمد الأعلى رتبة مِ  كان سيدِ 
كما كان الطيار الوحيد  ، تاريخ الطيران العسكريفي عن موريتانيا 

في تاريخ الطيران العسكري  ،حرب تل في حرب، أي� الذي قُ 
  .1يتاني وفي تاريخ كل الطيارين الموريتانيين حتى اليومالمور

طل حرب الصحراء بعد مدة قصيرة من عودته إلى الوطن ستُ 
ر الطلب كثُ  .متحان الصعباال أمامزملاءه قادما من الجزائر لتضعه و

                                                                        

فاندلاع حرب الصحراء حرم كل ٔالئك  ،متدرب مساعده الذي قتل معه كان طيار - 1
 وا في الكليات العسكرية الجزائرية من إكمال تكوينهم في الطيران،الطيارين الذين كان

توفي في حادث طائرة (وسيكون ٔاولهم العقيد محمد ول سالكو والعقيد فال محفوظ 
حتى وفاة سيد محمد لم يكن يحلق في الأجواء غيره ف ذلكول ) 1997انواذيبو سنة 

أخبار الجيش في الصفحات  يمكن الرجوع لمقال مجلة.. ،وكادير وانجاي انجاك
  .القادمة
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يه كادير كقائد للطيران فالمسؤوليات الٕادارية لرئيسَ  عليه بصفة خاصة
، 2أطارفي  عملياتيةد للقاعدة الكقائ، وانجاي انجاك 1العسكري

حتى  ، وهو حمل سيعود عليهم بعد وفاتهالحمل عليه ءألقت بعب
  .الطيارين-اضُطر كادير لٕاعطاء مهمات الطيران الغير قتالية لُمساعدي

 8دافع عن انَْواْكُشوْط ليلة هجوم البوليساريو عليها كان المُ 
ان العسكري أثناء غياب وكلت إليه إدارة الطير، وا{ 1976يونيو سنة 

كادير لتجديد رخصته للطيران بفرنسا في نفس السنة، وكان عليه أن 
ة تمت ترقي .يذهب مباشرة لتجديد رخصته هو الآخر بعد عودة قائده

ستثنائية، وعلى الأرجح أنها ابصفة  أول-لرتبة ملازم سيد محمد
وم عليه كانت على إثر دوره في الدفاع عن انَْواْكُشوْط أثناء الهج

  .سالف الذكر

                                                                        

 25يوم ، تم إعدامه )المقدم بعد ذلك(محمد ول اباه ول عبد القادر  رائدكادير هو ال - 1
على نظام الرئيس محمد خونا ول  نقلابية الفاشلةاالمحاولة ال على إثر 1981مارس 

  .مارس من نفس السنة 16يوم  دالةهي
رخصة الطيران بعد سيد محمد، ولكنه مثل كادير كان في  النقيب انجاي انجاكنَال  - 2

عرف ٔاسبابه، راح ضحيته رئيس الوزراء وفي في حادث طائرة لم تُ تُ  .الجيش قبل ذلك
 .1979مايو  27الموريتاني المقدم ٔاحمد ول بوسيف بالعاصمة السنغالية داكار، يوم 
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في عددها  كتبته مجلة أخبار الجيشنبقى قليلا مع ما لِ و 
��� "، تحت عنوان 2007الثالث الصادر في الربع الأول من سنة  �� ��	


� �
�� ��	
:"  
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 -) � �1�� �% 
כ� �; �@1 ��
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 ُ� �%
 - �� ،� ��&�
 & �1�
 '��* �� �
 4
�� �%
� "� �$ �B"�6 �0C �%� �2� �,�
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�%� -�
 �0 ��"��
 �<; �� �%��

1 F �%� �% 4 -% ،  

  

                                                                        

يبهم الزمني كانوا معا في كادير وسيد محمد وانجاي انجاك على التوالي تبعا لترت - 1
بشير ول الداه  فرنسا للتدريب على الطيران العسكري، وكان معهم ميكانيكي الطيران

هذه المجموعة من الطيارين كانت . 1998سنة  طائرة النعمة حادث في ىالمتوف
حسب بعض المعلومات التي قدمها لي ٔاحد الطيارين ممن عاصروا تلك -الوحيدة 

والموافقة اليوم لشهادة الطيران  2لون شهادة الطيران من الدرجة الذين يحم -الفترة
PPL والموافقة اليوم لشهادة الطيران  1، ٔاما البقية فحملت الشهادات من الدرجةBB .

  . طرف ثالث منمنها المعلومات الأخيرة حصلت عليها مؤخرا ولم يتسنى لي بعد التٔاكد 
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 موريتانية يتم تجهيزها في مطار أطار Defenderطائرة  ::::))))51515151((((    في الصفحةفي الصفحةفي الصفحةفي الصفحة
للٕاقلاع في مهمة عسكرية ٔايام حرب الصحراء، يظهر قائد القاعدة العملياتية 

أول -ويليه قائد الطائرة الملازم ،قيب انجاي انجاك على يسار الصورةبأطار الن
وفي وسط الصورة واقفا وباتجاه المصورة الرقيب  ،َهي|ينْ  محمد ولْ  سيدِ 

  .ميكانيكي الطائرة فظ ول زْگرارمحمد الحا

 ----------------------------------------------------------------------------  
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تماما،  ٔاكمل تكوينه العسكري ٔان من الجزائر بعد عاد سيد محمد البعض يؤكد ٔان -1
، والوثائق المتوفرة تدعم ذلك، فقد عاد من فرنسا في الأيام ٔاي في الوقت المحدد سلفا

ٔاشهر والحرب لم  9ولم يكن تكوينه في الجزائر يتطلب ٔاكثر من  1974الأولى من سنة 
  .1975تبدٔا إلا نهاية 

العملياتية بٔاطار نيابة فقط، ولكنها كانت قاعدة عمله قاد سيد محمد القاعدة  - 2
الرسمية، وفي نفس الوقت مثلت القاعدة المتقدمة للطيران العسكري الموريتاني ٔايام 

  .الحرب، ولذلك كان عليه ِعبء العمليات القتالية قبل وفاته
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  .طيار، تم تٔاكيد له رتبة ملازم بعد الوفاة-مساعد - 1
ٔاكدة من الرتبة إلا ٔانها لا ٔاول، ولو ٔانها مت- قول نفيسة بٔانه رقيبوت ميكانيكي طيران - 2

  .كرفيقيه ُرقي بعدهاقد حصل عليها قبل وفاته، ٔام إن كان  تتذكر
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كانت هذه أول مرة تستخدم فيها جبهة البوليساريو الصواريخ 
 Defender، فقد كانت طائرات 1الحرارية ضد الطائرات الموريتانية

 326أكثر منها طائرات قتالية، فبسرعة لا تزيد على  طائرات شحن
الثانية، لم تكن هناك /م 6.35لا تتجاوز  قٍ سرعة تسل� والساعة، /كلم

 430بسرعته اللتي تصل  SA-72فرصة للمناورة أمام صاروخ 
تحت  المعتمدة على الأشعة وتقنية تتبع مصادر الحرارة الثانية،/م

                                                                        

يلة كما هي الحال ل ZU-32كانت تستخدم قبل ذلك مدافع مضادة للطيران من نوع  - 1
انواكشوط ليلتها رٔاوا ، ومن كانوا في ٔاشهر 6بٔاقل من  قصفهم انَْواْكُشوْط قبل ذلك

  .نيران تلك المدافع الموجهة إلى طائرة الملازم سيِد محمد ول َهيOينْ 
أجرتها  في مقابلة صرحالسابق محمد الأمين ول البوهالي  وزير الدفاع الصحراوي - 2
في إسقاط  بنوعية السلاح المستخدم، 2014سنة  بداية الموريتانية "الوطنية"قناة  همع

 نفس السلاح المذكور في النص) Strela-2" (2-ستريلا" ٔاول َهيOيْن، وهو-مالملاز طائرة
  .(SA-7) ية حلف الناتو لهمبتس ولكن
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كما أن انعدام تقنية المقعد القابل للقذف في الطائرة لم . 1الَحْمَراء
طائرة فقدت توازنها كليا يترك أية فرصة لنجاة أي من الطاقم، في 

  .في الجو

ديسمبر مساءا،  30كان  ن السيدة نفيسة بأن تاريخ الوفاةتظ
 :فتقول

نجاي أنجاك ليلاً وهي تبكي ا تصلت علي\ زوجة الطيارا"
 أي� : وسألتني إن كنت قد علمت بالخبر، بعد إجابتي بالنفي وسؤالي

الصبر الصبح بفارغ  نتظرتُ ا، "وفيتُ  َهي|ينْ : "ي، قالت ل!!خبر؟
تأكدت من  ،تصالات اللاسلكية مستفسرةالأتجه مباشرة إلى غرفة ال

 30يوم أمس، أي من  17:55أن برقية وصلت بالموضوع على تمام 
  ".فقد كنا في اليوم الأخير من السنة ديسمبر

في نفس  ن كادير جاءهم صباحاوأذكر هنا بأن الوالدة تقول إ 
  . ينز| عَ محمد، وكان بذلك أول المُ  فاة سيدِ معلنا و ائرةيوم سقوط الط

                                                                        

يوليو  16يوم  بعد ذلك بستة ٔاشهر وبنفس الطريقةستسقط طائرة الرائد كادير  - 1
المهام تها العسكرية عن وقف طائرا َويَْراْت، عندها قررت موريتانيابالقرب من ازْ  1977

  .وار الفرنسيةگوطلبت تدخل طائرات الجا القتالية
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أدى بي إلى  ديسمبر 30أو  29مابين التاريخين هذا التناقض 
أكثر ما يمكن أن محاولة البحث فيما قد يساعد في فك اللغز، و

راويون عن هو العثور على ما سجله الصح يفصل في الموضوع
عت الوصول ستطا بالبحث في كل ما فبدأتُ  إسقاطهم لتلك الطائرة،

  .أو الكتب التي بين يدي إليه مما توفر على الٕانترنت

الصادر سنة " جبهة البوليساريو"أثناء تصفحي لكتاب 
يقفون على ما  اويين، رأيت صورة لثلاثة من المقاتلين الصحر1978

لم يحتوي الكتاب على أي توضيح للصورة، فقد  ،طائرةيشبه حطام 
لفت  جانبا من جبلٍ  ولكن ،لصورت مجرد صورة بين الكثير من اكان

هل يمكن أن تكون هذه ! ؟"َظْرْع الَكلَْبهَكْدَيْة "كون ينتباهي فهل ا
فلا تذكرها !! الطائرة التي اختفت بقدرة قادر من التاريخ؟ هي

الصفحات الألكترونية المختصة بحوادث الطيران في العالم، ولا 
تذكرها الكتب المختصة بسرد أحداث حرب الصحراء، ولا ذكر لها 

  .في موريتانيا على الٕاطلاق

 كانت المعالم الأخرى تلوفي تحليل الصورة ومرة  أخذتُ 
إلا الطائرة المتبخرة من دفاتر  لم تكن تلك الطائرةف .أكثرتتضح لي 
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التي ترفض أن  َهي|ينْ  محمد ولْ  أول سيدِ -التاريخ، طائرة الملازم
  .1يطويها النسيان

من تمييز أن الصورة ألتقطت صباحا، ربما  ببساطة تمكنتُ 
  .ما قبل العاشرة

  :نا، وهيلديلنعد ونجمع المعطيات المتوفرة إذن 

  )الجيش أخبار مجلة(سقطت صباحا ا{ الطائرة  .1
كتاب جبهة (سقوط الطائرة صباحا  شير إلىالصورة ت .2

 )البوليساريو
، بعد انتهاء وقت 17:55البرقية اللاسلكية وصلت  .3

 )السيدة نفيسة(ديسمبر  30الدوام الرسمي، يوم 
 )العائلة(أول النهار  إبلاغ العائلة كان .4

 :يمكن الخروج بالخلاصة التالية

                                                                        

الصورة بسبب حقوق النشر، وهي موجودة  تضمينلم ٔاتمكن مع كامل الأسف، من  - 1
  :في كتاب

Front polisario, L’âme d’un peuple, Ahmed-Baba Miské, Hachette, 
1978, p. 256/257 
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ولم  صباحا 1976ديسمبر  29سقطت يوم الأربعاء ا{ الطائرة 
 30يوم  ،تتمكن القوات الموريتانية من الوصول إليها إلا في الغد

البرقية لم تصل إلا بدليل أن ر، وفي وقت متأخر من النها 1ديسمبر
  .ديسمبر 31أذيع النبأ يوم ثم مساءا، 

ضى في محمد إلى رتبة نقيب بعد وفاته، وقَ  تمت ترقية سيدِ 
  :الطائرة كل من كان فيها، وهم بالٕاضافة له

  طيار- الملازم أعل ول نافع، مساعد .1
، ميكانيكي )ول ا~ْخَيارْ ( أول محمد الحافظ ول زْگرار-الرقيب .2

 طيران
  
  
  

  

                                                                        

وهي صباحا ؤكدون رؤيتهم للطائرة تسقط الذين يُ  كثيرون هم الجنود السابقون -  1
جد قوات البوبيساريو بسبب توا نوا من الوصول إليها إلا في الغدولم يتمك مشتعلة

  .بالقرب منها
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الضريح الذي أقيم على ضحايا الطائرة العسكرية الموريتانية
الضريح الذي أقيم على ضحايا الطائرة العسكرية الموريتانية
الضريح الذي أقيم على ضحايا الطائرة العسكرية الموريتانية
الضريح الذي أقيم على ضحايا الطائرة العسكرية الموريتانية

:     
تظهر من خلفه 

كَْديَْة َظْرْع الكَْلبَه
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h	i%c:  

  

على ما ورد في تقارير المقدم  ذا البحث يعتمد بشكل كبيره
ن ُموَريه حول حملته على الشمال، تلك التقارير التي لم أتمكن م

ولا حتى صورة طبق الأصل،  الوقوف على أي نسخة أصلية منها
  :ولكن كتاب

 Le siècle guerrier franco-sahraoui 1910-2010, 
Ali Omar YARA, L’Harmattan 2009    

 .ة جيدة وهو ما اعتمدت عليه هناينقل تلك التقارير بصف
يعود إلى هذا الكتاب، وبالضبط إلى  ولذلك فكل ما سأنسبه لُموَريه

  .تقارير المقدم ُموَريه نص| 
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منطقة في ) مْ ي\ مَ آحْ (شكلت إبادة الحامية الفرنسية بَلب\ْيراْت 
من قبل وحدة قتالية جهزها محمد  19131يناير  10تِيِجيِريْت يوم 

اِقي\ة الَحْمَراء صفعة قوية لَهْيبة الجيش  الأغظف ول ماء العينين في الس\
حتلال ا وث مناهضالفرنسي وهزة عنيفة لمصداقيته، ففي فرنسا حي

على آدرار  ُگوُرولعقيد موريتانيا كثر، ورافضو الحملة العسكرية ل
حتلال اجدوائية عدم يدعم وجهة نظرهم بِ  ينتظرون من الأخبار ما
أما في داخل موريتانيا فقد بدأ  ،خاصةبصفة موريتانيا عامة وآدرار 

بة فكيف يمكن أن تطمئن لحماية من لم كتِت الشك يساور القبائل المُ 
فكانت عملية  أما القبائل المترددة ،يستطع أن يحمي نفسه أصلا

الخضوع من أجل إقناعها بد فرنسا لَب\ْيراْت ضربة قاضية لجهو
  .لسلطانها

كل هذه العوامل إضافة إلى الرغبة الجامحة عند الجنود 
الفرنسيين في الثأر لرفاقهم أدت بالمفوض الحاكم العام لموريتانيا 

                                                                        

  .ولاية إينشيري بموريتانيا شمال ِتيِجيِريْت منطقة تقع في - 1
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بالهجوم على محمد  ،المقدم ُموَريه إلى اتخاذ قرار أكثر من جريء
داها الضربة يجب أن تكون موجعة وصو، الأغظف في عقر داره

  .سمع في أطار وتيزنيت وحتى في باريس وبرلينيجب أن يُ 

كان ُموَريه وهو القائد العسكري لموريتانيا يتواجد بالقرب من 
المنطقة قادما من سينلوي وعلى بعد يوم واحد من أطار، في زيارة 

بعد و. 1الحوض، وأفل تيشيت،، فمنها آدرار متعددة المهام والمناطق
صفة مستعجلة الأخذ بثأر الضحايا وهو ما سيعيد علمه بالعملية قرر ب

بتها، ولكن قرارا كهذا لم يكن قابلا للتنفيذ أيضا للدولة الفرنسية هيْ 
  .2بمن معه من الجنود، فكان يلزم الترتيب للحملة أكثر

ا{رسلت برقية على عجل إلى الحاكم العام لٕافريقيا الغربية 
للحصول على التفويض، الفرنسية، والذي أحالها بدوره إلى باريس 

حسب اتفاق البلدين على  اسبانيلإ َماَره تقع في منطقة تابعة فاسْ 
سلطة أعلى  تقاسم الصحراء الغربية، والقرار بدخولها يتطلب موافقة

جاء رد وزير المستعمرات متشائما، فالعملية  .من الٕادارة الٕاقليمية
محفوفة بالمخاطر وغير مضمونة النتائج من دون أن يبت في 

                                                                        

 .ُموَريه.. مناطق موريتانية  - 1
2 - Le Matin, 22 mars 1913 
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وهو الذي  ن المقدم الشاب يريد أكثر من هذالم يك. 1الموضوع
كما فعل  سمه في تاريخ الصحراء الغربيةال يطمح لأن يسج

  .ا بالتحركخذ قرار، فات\ 2وب\اتِي من قبله ،ُگوُروب�ولانِي، وكُ 

كانت الصحافة الفرنسية تنشر خبرا مفاده  1913فبراير  1يوم 
بندقية لمطاردة  350ن أن المقدم ُموَريه ذاهب على رأس كتيبة م

  .3نتقاما لضحايا عملية لَب\ْيراتْ االمنشقين 

إلا  يبقتضحت المواقف وا{عطي الضوء الأخضر ولم ا
التنفيذ، فتم استدعاء كل جنود المستعمر الفرنسي في موريتانيا ممن 

ان للراجلين في مثل توفر لهم ما يركبون عليه من الجمال فلا مك
فمفوض  ،4وكانت الأغلبية الساحقة من المحليين ،هذه المغامرة

تبع سياسة أمنية تعتمد على ا الحاكم العام السابق في موريتانيا
                                                                        

1 - La Politique coloniale française et les Ahl Shaykh Ma al-Aynin. 

Jihad et resistances tribales, Pierre Bonte من مقتطف ٔالكتروني. 

وُرو في آدرار، وب{اِتي في الحوض، وكلها گُ انَْت، گَ هزم المقاومة في تَ  كُوبMولاِني - 2
  مناطق موريتانية

  .كمثال L’Auroreلنٔاخذ ف - 3
4 - Rapport d’ensemble 1913 (GGAOF), p. 120 
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خفض من عدد القوات النظامية الفرنسية العاملة في  المحليين مما
، فجاءوا من َشْنِگيِط وأبي تلميت ليلتحقوا 1موريتانيا بدرجة كبيرة

  .بمن في أطار

تكونت أكبر قوة عسكرية فرنسية في موريتانيا منذ غزو آدرار 
  :وحسب ما صرح به ُموَريه مما يلي 

  ضباط 9 .1
  ضباط صف   8 .2
  السنغاليينمن الرماة  148 .3
  )محليين( من الحرس 112 .4
  )محليين( مساعد 116 .5
  مترجمين ومرشدين وكلهم مسلحون 9 .6

  .بالٕاضافة إلى المقدم ُموَريه نفسه

كعدد لمجموع قوات المقدم  400الرقم  عتمد الكثير من المؤرخينا
بالأساس إلى ما  ذلك يعودون فيُموَريه أثناء حملته على اْسَماَره، و

                                                                        

1 - Ernest Psichari L’ordre et l’errance, Frédérique Neau-Dufour, Les 
Editions du Cerf 2001, p. 147  
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 l’Actionه في تقاريره عن المعركة، ولكن جريدة كتبه المقدم نفس
Française  أن  تكتب 1928أكتوبر  10في عددها الصادر بتاريخ

، فمن أين من جمالته إلى اْسَماَره 500نطلق مع ا المقدم ُموَريه
في  Le Tempsختلاف الكبير؟ ستقدم لنا جريدة احصل هذا ال

عشرة  ةالذكرى الثامنسبة بمنا 1931مارس  10عددها الصادر بتاريخ 
للمعركة توضيحا عندما تكتب أن المقدم ُموَريه أخذ معه كل الفرق 

فرقة من  م، تضاف إليهمقاتل 400الموجودة بموريتانيا، أي حوالي 
  .نضمام إلى الحملةاالذين قرروا ال المتعاونين المخلصين

 ِجْلَييههؤلاء المتعاونون المخلصون هم من سماهم الرائد 
والتي اتجهت من أطار " المضادة من مناصري أولاد غيلانالغارة "

، ولم يذكرهم ُموَريه إلا بقوله 1شرقا للهجوم على المخيمات المنشقة
  .خجولة ثنتين وبصفة اعلى مرة أو " وتنا المضادةغز"

رزة تتكون من إذن حسب مصادر غير رسمية نحن أمام مف
مع احتياطي ذخيرة كبير، وقسم من و معلنون ممنه 400مقاتل،  500

                                                                        

1 - LA PENETRATION EN MAURITANIE, Commandant GILLIER, 
1926, p. 230 
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وبحوزته  1أول ُدوبّْ -الرماة السنغاليين خاص بالمدفعية يقوده الملازم
  .2مدفعين رشاشين

  .بكثير من هذا فالرقم أكبر ل الحقيقةولكن لم تكن هذه هي ك

يعطي  1913يقيا الغربية الفرنسية لسنة التقرير السنوي لٕافر 
ثني رين مع بعض التفاصيل المهمة، فيُ المناص ا{لئكالرقم الدقيق لعدد 

وفي وقت -على الأمير السابق سيد احمد ول أحمد العيدة، لجمعه 
، 3"الغزوة المضادة"مجموعة مناصري آدرار الذين سيشكلون  -قياسي

غالبيتهم من أولاد غيلان، وبكل تأكيد  4محارب 238والبالغ عددهم 
 .ك آخرون من قبائل شتىلسيكون هنا

القوة بوجود الأمير أحمد سالم ول ابراهيم تميزت هذه 
الأميرين ، وكذلك 5ول اسويد احمد عبد الرحمن ول بكاروالسالم 

                                                                        

1 - Rapport d’ensemble 1913 (GGAOF), p. 120  
 ُموَريه - 2
3 - Rapport d’ensemble 1913 (GGAOF), p. 620/621  
4 - Rapport d’ensemble 1913 (GGAOF), p. 121  
5 - Phase d’Accalmie (1926 – 1931), Mohamed Said Ould Hamody, 

www.ani.mr 



 

71 

ومع كل منهم  1أحمد ول الديد وسيد احمد ول احمد ول عيدة
 السلاح في الأمس ضد الفرنسيين يْ مجموعة من مقاتليه، رفيقَ 

ضد رفاقهم بالأمس وأكبر ! وضد من؟ في صفهم اليوم لونهيحم
رفيق القادة الفرنسيين  نو المقداد، وبالطبع المترجم ول أب2الداعمين

وكأن لسان حال فرنسا يقول اليوم يومنا . 3المخلص كان أيضا هناك
  .فٕاما من هو معنا أو من هو ضدنا

مقاتل، وهو  641إذن نحن أمام قوة عسكرية فرنسية قوامها 
  !أول مرة في التاريخرقم يكتب هنا ل

لابد أننا ننتظر إحدى أكبر المعارك التي عرفها المستعمر 
  .الفرنسي منذ دخوله موريتانيا

                                                                        

1 - LA PENETRATION EN MAURITANIE, Commandant GILLIER, 
1926, p. 229  

العقيد عيدة ؤاحمد ول الديد قاتلا الفرنسيين إبان حملة ول أحمد سيد احمد ول  - 2
ن{ ول الشيخ ماء العينينفي ص 1909 -  1908 سنتي وُرو على آدرارگُ  وبدعم من  ف َحس{

  .الشيخ ماء العينين والده
الشيخ ماء العينين علماء ؤامراء في مواجهة الاستعمار الأوروبي، الجزء الثاني،  - 3

. ، مطبعة المعارف الجديدة، ص1911بن الشيخ مامينا، الطبعة الثانية  الطالب ٔاخيار
391.  
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شد\ القائد العسكري لموريتانيا الر|حال مع قادة جيشه، مع 
أمراء الحرب وأتباعهم، مع من شاركهم حمل السلاح من 

  .م معلومالمهاجرين والأنصار، وانطلق الكل حسب مساره في يو

 1913فبراير  9نطلق ُموَريه من َتَياَرْت بالقرب من أطار يوم ا
لم . 2، في حين سلك المناصرون طريق تُورِينْ 1والوجهة َتاَزاِديتْ 

بل إنه لم يذكر عنهم  ،د التاريخ متى غادر المناصرون أطاريحد| 
الشيء الكثير، وهو ما يطرح أسئلة كثيرة حول سبب محاولة تنكر 

على كل . قوته المقاتلة في تلك الحملة ثلثلدور أكثر من  ُموَريه
 7ثائق رسمية فرنسية تشير إلى أن ُموَريه غادر أطار يوم ، وحال
في مخطوطته التي انتهى  ، ويقول عبد الودود ول أحمد مولود3فبراير

أي من ( فلما خرج من هنا"...  1934أكتوبر  22من تأليفها يوم 
وْر، خرج بعده نفر من  )وَريهأطار وهو يعني المقدم مُ  على طريق َزم�

                                                                        

  ُموَريه - 1
، عبد الودود ول )نسخة ٔالكترونية(نيل الأوطار في الغامض من الحروب والأخبار  -  2

  73. ٔاحمد مولود، ص
3 - Journal officiel de la République française/ Lois et décrets,4 aout 

1916, p.6982  
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دث وهو يتح ِجْلَييهد ائالر .2..." 1طريق تُورِينْ ا لِ أولاد غيلان سالكً 
ين غادروا أيضا أن المناصريذكر  ستعدادات لمغادرة َتَياَرتْ اعن ال

ن لم يشكل هذا دليلا على أنهم إ و ولكن .متجهين إلى الشرق
فهل يتناقض مع ذلك؟ أبدا، فبعد  في نفس اليوم انطلقوا من َتَياَرتْ 

ْل في نفس الٕاتجاه نطلاقا من أطار، ا أن نعرف أن تُورِيْن وَكْدَيْة الج\
فٕان اليومين اللذين أمضى ُموَريه في َتَياَرْت يكفيان للحاق المناصرين 

يضاف إلى هذا . نتظارا لهم أصلاام يكن مكث هناك به، هذا إن ل
م ول عبد الحي قاضي اْرَگْيَباْت الساحل سنة ما كتبه محمد سال

ن فرنسا جهزت إ ، فيقول أيام كان مدرسا في مدرسة أطار 1933
اقِي\ة لِ " الزنوج"، و"النصارى"، "العرب"جيشا من كل  غزو الس\

أحدهما سلك طريق  ،، وأن هذا الجيش انقسم إلى نصفين3الَحْمَراء

                                                                        

  اْزَويَْراتْ كلم إلى الجنوب الشرقي من  70منطقة تقع على بعد حوالي تُوِريْن  - 1
، عبد الودود ول )نسخة ٔالكترونية(نيل الأوطار في الغامض من الحروب والأخبار  -  2

  73. ٔاحمد مولود، ص
  :تعبيرات محلية تطلق على ما يلي - 3

 وتعني القبائل المحاربة من الِبَظانْ  "لعربا" .1
 رنسيونفوهم ال "النصارى" .2
  وهم الرماة السنغاليون "الزنوج" .3



 

74 

ورْ  1إِگيِدي بتلاؤمه  نقسام الشيء يفيدا، ف3 2والآخر طريق َگْلَتة َزم�
وفي النهاية يجوز التساؤل لماذا . نقسامهاعند لحظة معينة سابقة ل

كمجموع لقوات ُموَريه عند  400قدم المؤرخ ْبَييْر ُبونْْت العدد 
لْ  سؤال ال 5!!َتَياَرْت كما كتب ُموَريه نفسه؟ عندوليس  ،4َكْدَيْة الج\

يجب أن  توجه من أطار إلى تُورِينْ المُ أن  عتباراطبعا بعد أخذ بعين ال
لْ عن المُ  متأخرةينفصل في مرحلة    .توجه إلى َكْدَيْة الج\

  :كانت مفرزة ُموَريه تتكون مما يلي

، وتضم َگيَهاْرتْ النقيب  هالة آدرار تحت قيادة نائبجم .1
 :قسمين

                                                                        

على الحدود  قع في الشمال الشرقييمنطقة شاسعة، جزؤها الموريتاني  إِگيِدي - 1
  .الموريتانية الجزائرية

داخل الحزام  گَْريْنْ اِبْئْر ٔاَّمْ كلم إلى الغرب من  80گَْلتَة َزمMوْر تقع على بعد حوالي  - 2
  .الأمني المغربي

3 - LES RGAYBAT (1610 – 1934) tome 1, Sophie Caratini, 
L’Harmattan 1989, p. 232 

  .ومحاذية لها ْل تقع إلى الغرب عن تَاَزاِديتْ كَْديَْة الج{  - 4
5 - La Politique coloniale française et les Ahl Shaykh Ma al-Aynin. 

Jihad et resistances tribales, Pierre Bonte من مقتطف ٔالكتروني.  
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  أول َمَريل�و- قسم بقيادة الملازم. 1.1

 َماْرَكَنيهأول - قسم بقيادة الملازم. 1.2

 أول َبْرتُوَميه- سرية اْتَراْرَزه بقيادة الملازم .2
الأمير أحمد سالم ول مجموعة المساعدين من مناصري  .3

 تحت قيادته المباشرةابراهيم السالم 
مجموعة المساعدين من مناصري الأمير أحمد ول الديد  .4

 تحت قيادته المباشرة
حمد مجموعة المساعدين من مناصري الأمير السابق سيد ا .5

 عيدة تحت قيادته المباشرة ول ول احمد
ول  عبد الرحمن ول بكارمجموعة المساعدين من مناصري  .6

تحت قيادته )الأمير بعد ذلك بسنوات( اسويد احمد
 1المباشرة

مجموعة المناصرين من أهل آدرار بقيادة سيد احمد ول  .7
 2َتَگد|ي من بين آخرين

                                                                        

  .1905سنة  ول اسويد احمد الذي قتله الفرنسيون الأمير بكار ابن - 1
ي من بين آخرين"...  عبارةُموَريه هو من ذكر هذه ال - 2 Oول تَگَد"  
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  :1كان من بين الضباط أيضا

 2إطار- لَُموآلِيُگو خارجالنقيب  •

 3إطار، مكلف هنا بقسم الرشاشات- أول ُدوّبْ خارج-الملازم •

 أول لَُكوَتْي من جمالة اْتَراْرَزه-الملازم •

 الطبيب ُموَتيه •

  .وكبير المترجمين ول أبنو المقداد

 نفسه،بالٕاضافة إلى القائد الأعلى لهذه الحملة المقدم ُموَريه 
مفوض الحاكم العام و ة في موريتانياالقائد العام للقوات الفرنسي

  .يهايا الغربية الفرنسية فلٕافريق

ومن ناحية الُهوية، يمكن تقسيم المفرزة على الشكل 
  :1التالي

                                                                        

  ُموَريه - 1
 Le، ولكني تمكنت من تصحيحه Le Noali Gouسم ورد في المصدر اال -  2

Moaligou 
 ُموَريه - 3
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 فرنسيا 18 .1
 من الرماة السنغاليين 148 .2
 )منهم مع الرتل الرئيسي 237(من المحليين  475 .3

السرية  أول َماْرَكَنيه كان من ضمن-تجدر الٕاشارة إلى أن الملازم
عيدة قبل عام  ول سرت الأمير سيد احمد ول أحمدالتي أصابت وا~ 

، وقتلت بعض من أقرب 1912يناير  13في معركة تيشيت 
والمترجم ول أبنو  3، كما أن الأمير أحمد ول الديد2مستشاريه

 ،لاح في تلك الحملة الفرنسية عليهمن حملة السأيضا المقداد كانا 
ل في تلك الأيام منصب رئيس الديوان غأما المقدم ُموَريه فشَ 

العسكري للحاكم العام لٕافريقيا الغربية الفرنسية، صاحب القول 

                                                                                                                                                        

َ -الملازم - 1  150ن ووالمساعدمقاتل،  100 كان ومگالن عدد إ قول يه يومَ تُ رْ ٔاول ب
 MEHARISTE EN. هو ما من شٔانه تغيير هذه المعطياتعنصر، و

MAURITANIE, Général Edouard Berthomé, KARTHALA 1996, p. 
141  

2 - LA PENETRATION EN MAURITANIE, Commandant GILLIER, 
1926, p. 219 

3 - L’emirat des Trarzas, Paul Marty, Editions Ernest Leroux, p. 295 
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المطلق والحكم المقضي يومها في موريتانيا، ثوابا كان أو عقابا، 
  .رحمة كان أو عذابا

لتئامه، اعتبر يوما مستحيلا اا قد م هذا الجيش كل مضَ 
د بلفاجتمع ا َصاحب العدو� العدو، ورافق العكُس بعدما  النقيضض|

الباكي و القاتلُ بعدما تواد\ المأسور،  الآسرُ  بعدما زاوج المستحيَل،
  . على المقتول

 طوف الكلتَ  لابد أن أفكارا متناقضة هي الأخرى كانت
باختلاف مشاربهم وأهدافهم، فمنهم الفرح المسرور، ومنهم المتردد 

ومنهم الخائف من السباحة في  والمغرور، ومنهم المتأسف الخجول،
  .المجهول

وحده وجهته مدينة اْسَماَره، حد الجْمع كما تُ و\ لا شيء يُ 
اِقي\ة الَحْمَراء، عاصمة حكم الشيخ م اء عروس الصحراء ولؤلؤة الس\

يها يجتمع كل من فف .ونقطة التقاء أعداء فرنسا الوسطى العينين
ممن يراهم البعض  الجنوب،من من الشمال أو  ينوي قتال فرنسا

  .بينما هم مجرد عصابات سطو ونهب بالنسبة لآخرين مجاهدين
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ووصلت  فبراير 15ة أمّْ لَْحَباْل يوم ت القوة العسكرية من َگْلتَ ربَ شَ 
، وهي نقطة لم يتجاوزها الفرنسيون 1الموالي 16َكْدَيْة َتاَزاِديْت يوم 

ولذلك  الأعداءف كل من وراءها في خانة صن\ من قبل إلا قليلا، ويُ 
  .فمن هنا ستسود قوانين الحرب

منطقة ذكر ُموَريه في تقريره أن العسكريين الفرنسيين وصلوا يَ 
وْر في سنة  تفاصيل، وهو ال أن يخوض في مرتين من دون 1912َزم�
قائد  َگيَهاْرتْ  والنقيب 19122أول ْشِميّتْ في إبريل - يعني الملازم

، وبالنسبة للأخير كان ذلك 1912جمالة آدرار في نهاية نفس السنة 
في مطاردة قبائل الشمال التي ابتعدت كثيرا عن مناطق النفوذ 
الفرنسي بعد أن شاع خبر دخول الشيخ أحمد الهيبة ول الشيخ ماء 

                                                                        

لم  .16يوم  El Lehaberفبراير، وشرب من  15نه وصل تَاَزاِديْت يوم إ ُموَريه يقول  - 1
، كلم 40مسافة تمتد إلى يْت ضمن ن تَاَزادِ عسم إلى الشمال أاجد ٔاي مكان بهذا ال

لأي گَْلتَة في نفس  ه ذهابا في اليوم، وكذلك فلا ذكرتوسط سرعة رتل المقدم ُموَريمُ 
من تَاَزاِديْت وقريبة جدا  إلى الجنوب" گَْلتَة ٔاّمْ َلْحَبالْ "المنطقة سالفة الذكر، بينما توجد 

رت ٔانه أخطٔا في ، وهكذا اعتبEl Lehaberومن المعقول ٔان ُموَريه يقصدها ب  منها
  . الترتيب الجغرافي والزمني لوصوله لهاتين النقطتين

2 - LA PENETRATION EN MAURITANIE, Commandant GILLIER, 
1926, p. 220  
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، معلنا عزمه طرد الفرنسيين من بلاد 1العينين مراكش كسلطان
قبل أن تخرج  ة تلك القبائليحاول إعاد يَهاْرتْ گَ ، فكان 2المسلمين

  .من قبضته وتعلن الٕانشقاق

 منطقة كان لتلك الهجرة إلى الشمال سبب آخر، فمراعي
وْر الخصبة في تلك السنة كانت جِ  د مغرية مما حذى بملاك َزم�

القطعان إلى الترحال إليها، وهو ما سيطرح مشكلة توفير المطايا 
 بعد خسارة قطيعه الكبير من الجمال في للرتل الفرنسي خاصة

لَب\ْيراْت، ولكن بفضل مساعدة أهل اْتَراْرَزه فقد تم توفير ما  معركة
  .3يكفي لتجهيز القوة الفرنسية

وْر، قاطعا مسافة لا ا تجه الرتل العسكري مباشرة إلى َگْلَتة َزم�
جنب خلالها كل نقاط التزود بالماء ليحتفظ كلم تَ  280تقل عن 

  .4نصر المفاجئةبع

                                                                        

1 - LA PENETRATION EN MAURITANIE, Commandant GILLIER, 
1926, p. 223/224  

  هو من المغرب إلى موريتانيا: المعني هنا - 2
3 - Rapport d’ensemble 1913 (GGAOF), p. 621  
  ُموَريه - 4
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ضطر ُموَريه إلى القيام في هذه الصحراء الممتدة بلا نهاية سيُ 
رجال لم  5فبراير  19بما سماه يوما نهبا، ومن أجل ذلك قتل يوم 

ن فأرسل بعض المساعدي إنما تقاطع مع آثارهمو لم يروهيراهم و
كما جاءه المساعدون  ،من الٕابلرأسا  21واستولى على  للحاق بهم

التي هاجمت لَب\ْيراْت تم " الَحْرَكه"بأن  جريح أخبرهم قبل موتهسير بأ 
َكنْ "إعدادها عند  إلى الجنوب الغربي من اْسَماَره وعلى بعد يوم " الس\

  .2 1واحد من حيث هم

وْر يوم  وشرب  22يوم غادرها و برايرف 21وصل الرتل َگْلَتة َزم�
وْر الخصبة مهجورة كانت مناطق َزم� . 27يوم  3هالَ گَ من َگْلَتة آمْ 

وإنما بقية آثار تدل على هجرة مكثفة  مخيمات تماما، فلا قطعانا ولا
مشارف إلى الشمال، وهكذا بقيت الحال حتى وصول ُموَريه ورتله 

  .4فبراير 28اْسَماَره يوم 

                                                                        

  ُموَريه.. الأسير سيلحق بالقتلى الخمسة ٔايضا  - 1
  ُموَريه - 2
  منطقة تقع في جنوب اْسَماَره هالَ گَ آمْ  - 3
  ُموَريه - 4
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 1898فبدأ بالمسجد سنة  ،اْسَماَره بناها الشيخ ماء العينين
من السلطان المغربي عبد العزيز،  بدعم 1904لُيتم بناء الزاوية سنة 

ن الشيخ ماء العينين قائدا على جنوب المغرب بما فيه بلاد والذي عي\ 
َشْنِگيِط، ولكن الشيخ وأبناءه تركوا المدينة متوجهين إلى تيزنيت بعد 

 خليفة الشيخ ملكُ ) أي اْسَماَره(، وبما أنها 1909احتلال آدرار سنة 
فلم يكن بها إلا بعض القائمين عليها وبعض  بنه أحمد الهيبةا

  .الخدم

غازل ُموَريه، فهو على لابد أن إحساسا ِملؤه الغبطة والفخر يُ 
أنه أول من دخل مدينة  ثنتين من أن يسجل له التاريخاأو بعد خطوة 

ماء العينين المحرمة على غير المسلمين، وكذلك فسيسجل له 
فرنسا العنيد، وربما من  عدو| التاريخ بأنه أول من دخل عنوة حصن 

ويدوس على هْيبة سلطانه، وبالمقابل فلا بد أن  ينهبهسيخربه و
ن الشيخ قد حصنها أ ب هاجسا مخيفا كان يراوده، فالشائعات تقول

وكل من يدخلها من الكفار يصيبه البلاء، والوحيد  بالحكمة الخفية
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تل بعد يين قُ م اْسَماَره من الأوروبالذي دخل مخي\  ذلك الوقت حتى
  .1يهسنتين من ذلك على يد مرشدِ 

 لابد أن هذه الأهداف مجتمعة جعلت من مدينة اْسَماَره
عليها ولو علم بأن لا أحد  لمقدم ُموَريه حتى يمرعند اهدفا شخصيا 

ريره بأنه كان اقر في تقوفي الحقيقة كان يعلم، فهو نفسه يُ  ،فيها
ة عشر من المريدين كحد يعلم أنه لا يوجد في اْسَماَره إلا خمس

  .وبعض الخدم العاملين في الزراعة يقومون على حراسة الزاوية أقصى

أرسل ُموَريه عيونه بعد الظهيرة إلى اْسَماَره فعادوا مساءا 
، لا بدت ميتةلقد  .ه لا يتحرك في المدينة إلا رجلينمؤكدين أن

رفها شاولا وجود لمحاربين، فقرر المبيت على م فيها، لا صوت أحد
رية َبْرتُوَميه سَ  .19132فاتح مارس سنة  ليقتحمها فجر يوم السبت

                                                                        

تل بالجزائر وهو وقُ  1887سنة ) قبل بناء المدينة(َرهكاميل دولز وصل مخيم اْسَما -  1
  .1889تينبكتو سنة في طريقه إلى 

  ُموَريه - 2
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كلفة بالهدف، َماْرَكَنيه والمساعدون يسيطرون على الأطراف، مُ 
  .1حتياطاك َگيَهاْرتْ  وتجمع

، والتي فاجأته بأسوارها 2"الغامضة"دخل ُموَريه المدينة 
هم كل  القبض على خادم وسيدتين ىالعالية وبنيانها المحكم، فألق

كان سكنهم خارج الزاوية، الخادم ويدعى المبروك  وإنْ  من كان فيها
، عرف منهم أن محمد نافع 3يهتم بحديقة صغيرة وثمانية من الغنم

هو من غادر  حد تلاميذ أهل الشيخ ماء العينينول حمْدها وهو أ 
الزاوية وخرج من بين أيديهم بعد تبادل لٕاطلاق النار معهم متوجها 
إلى محمد الأغظف الموجود شرقا مع مقاتليه عند وديان إيرني 

  .4وتيرنيت

                                                                        

1 - MEHARISTE EN MAURITANIE, Général Edouard Berthomé, 
KARTHALA 1996, p. 143  

  .تعبير كان يطلقه الغربيون كثيرا على المدن المحرمة عليهم - 2
ٔاشخاص كانوا  10بٔان  في مذكراته ذكري) جنرال بعد ذلك(ٔاول برتوميه - الملازم - 3

 MEHARISTE EN MAURITANIE, Général.بالزاوية، لاذوا كلهم بالفرار
Edouard Berthomé, KARTHALA 1996, p. 143 

ب سمي المريد الذي تمكن من الهراا كل المعلومات تعود إلى تقارير ُموَريه، إل -  4
في مواجهة الاستعمار  الشيخ ماء العينين علماء ؤامراء: والخادم، فقد وردا في كتاب
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وتخريبها،  زاويةتم فيهما نهب ال بقي ُموَريه في اْسَماَره يومين
ة التي ربت المكتبوكل ساقط وجد لاقط، وخُ  والأواني هب الأثاثفنُ 

، فتم نهب الكتب وصودرت 1كتاب 5000على حوالي  احتوت
ضرمت فيه ، وما بقي ا{ اصة بالشيخ ماء العينينالوثائق والرسائل الخ

جرت أجزاء منها النيران وتم إحراقه وإحراق الزاوية التي فُ 
  .2بالديناميت

لقد كانت المدينة الصغيرة والحديثة هدفا لذاتها كان 
وقع الكثيرون، فلماذا يا ترى ترك محمد بالصدفة أسهل مما ت

الأغظف المدينة تواجه مصيرها وحدها واختار ما سماه بعض 
  !؟"الهروب"المؤرخين 

                                                                                                                                                        

، مطبعة 1911الأوروبي، الجزء الثاني، الطالب أخيار بن الشيخ مامينا، الطبعة الثانية 
  391. المعارف الجديدة، ص

1 - WESTERN SAHARA, Janos Besenyo, 2009, p. 54 
: ويكتب على الهامش ون إحدى رسائل الشيخ ماء العينينبول مارتي ينشر مضم - 2
  ".ٔاثناء حملة ُموَريه على اْسَماَره 1913مارس  1مصادرتها يوم تمت "

 ,ETUDES SUR L’ISLAM MAURE, Paul Marty, Ernest Lerouxراجع 
1916, p. 136 
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لا شيء مما سيأتي ذكره لاحقا من الأحداث يدل على أن 
 محمد الأغظف ورجاله لم يكونوا مصممين على المواجهة، ولا

يسكنها قط بعد  وهو أنه لم ،يمكن تفسير ماحصل إلا بأمر واحد
رحيل والده عنها ولم يسكنها غيره، ولم يتوقع بأن أطلال بيوت قد 
تشكل هدفا في حد ذاتها لأي كان، ولكن ُموَريه كان يريد اْسَماَره 

  .أكثر من رأس محمد الأغظف

لم تكن يوما  غادر ُموَريه لؤلؤة الصحراء أطلال خراب كأن
 فرنساالخضوع لسلطان  ل من رفضولا ملجئا لك بلة لطلبة العلمِق 

  .أطفأت المنارة أضوائها وإلى الأبد.. من أهل الشمال والجنوب 

 بدل العودة إلى أطار قرر ُموَريه اللحاق بمحمد الأغظف
لتجارب فرنسا  رأى بأنهم سيكونون فريسة سهلة نتيجةً  فقد ،وقومه

من و 51إلى  1السابقة في موريتانيا والتي تعودت فيها التفوق بنسبة 
أن يتمكن محمد الأغظف من جمع خمسة أضعاف  غير المحتمل

جيشه، يضاف إلى هذا ما أكده له مقاتلوه من اْتَراْرَزه، من أن 

                                                                        

  ُموَريه - 1
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 قادرين على المواجهةجبناء وغير  صفة عامةاْرَگْيَباْت ورجل الشمال ب
  .1وأنهم سيفرون من أمامهم مثل الأرانب البرية

مارس ولم  3مارس، وفي يوم  2قدم اْسَماَره يوم غادر المُ 
اِقي\ة الَحْمَراءيكن حينها قد  جاءه قومه  تجاوز أقرب نقطة من واد الس\

أن ، فأكدا له بأسيرين من لَْگَواَسْم قدما لتوهما من رأس إيرني
، وأن ول 2المخيمات موجودة عند وديان إيْرنِي، تِيْرنيْت وَبْنَسك\ا

  .3معهم، والجميع مستعدون للقتالالمعيوف موجود 

مرابطا مع  ْگَرْينْ اِبْئْر ا~مّْ محمد ول المعيوف كان قبل أيام ب
 أمرهالذين علموا ب جماعة من قومه في انتظار وصول الفرنسيين

وْر مع أن المسار الجديد أطول هممسارفحولوا    .4غربا إلى َگْلَتة َزم�

ن مخيمات محمد رأس إيرني ليكتشف أ  باتجاهتقدم ُموَريه 
الأغظف وأتباعه قد غادرت قبلهم مبتعدة إلى الشرق أكثر في منطقة 

                                                                        

  ُموَريه - 1
اِقي{ة الَحْمَراء - 2   وديان تصب كلها في واد الس{
  ُموَريه - 3
  ُموَريه - 4
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، ولكنه خاف أن يكون في المسألة 1"لَْحَماَده"شة من شو\ صخرية مُ 
ة من شرك يراد له أن يقع فيه، فقد يحاول عدوه جره إلى منطق

وهو من يتمتع بأفضلية معرفة المكان  حكم عليه قبضتهختياره ليُ ا
تواجد في محيطه الطبيعي مع ما يضمن له ذلك من سهولة الدعم وال

  .فقرر الرجوع والتموين

 من خيار سوى التراجع وعلى كل حال لم يكن أمام ُموَريه
تخاذه إلا على مضض، فالرجوع اعسكري  وهو قرار لا يمكن لقائد
إلا نهب أو حرق بعض الكتب هو كابوس   إلى أطار من دون إنجاز

وبعد الدعم  بصاحبه، ولكن محدودية المؤنيعصف حقيقي س
والخشية من التوغل أكثر بين الأعداء يفرضونه، ومن هنا يتضح بأن 

  .أكثر من جريء قرار قرار الحملة على اْسَماَره كان

 مارس 7يوم  "َگْلَتة لَْعَزلْ "شرب الفرنسيون ومن والاهم من 
ة المباشرة والوجه ارس في طريق العودة إلى أطارم 8وغادروها يوم 
ه يوم عند، الذي بقوا 2الَكْعِبي\اتْ  وادْ عند توقفوا مساءا َگْلَتة لَْحَفيَره و

                                                                        

  ُموَريه - 1
وذلك لمروره  "اْلكَْعِبي{اتْ "سمى تُ  ليةمي نسبة إلى مجموعة جبي{اْت سُ اْلكَْعبِ  وادْ  -  2
الذي ُعرفت باسمه المعركة في  واديسم هذا الالأول مرة يتم تصحيح . القرب منهاب
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فيما بدا  1بهم بعض العيون التي تأخرت عنهم في انتظار التحاقِ  9
  .ستفزاز المقاومة وهو ما نجحوا فيه في النهايةال وكأنه محاولةٌ 

وْف الفرنسية  البالغ عددو  لحق رجال المقاومة بمجموعة الش�
ذوا بالفرار ، والذين لا2وكلهم من المحليين خمسين شخصا أفرادها

  .الَكْعبِي\اْت بمنطقة آْخَشاشْ  عند وادْ  باتجاه الرتل

سمعت القوة الفرنسية الرئيسية صوت إطلاق النار حتى قبل 
أول َبْرتُوَميه -وصول رجالها فؤعطي الأمر لسرية اْتَراْرَزه بقيادة الملازم

وطُلب شد الرحال  ي القطيعبالسير في اتجاه إطلاق النار، واسُتْدعِ 
  .تخذ القرارريثما يُ 

                                                                                                                                                        

ٔا نتيجة الخط )Oued Tagliat/Tagliatt(الغرب، وقد عرفه العالم كله بواد الت{اگَْلَياْت 
المؤرخين المحليين ٔاعطاه نفس  سم، وحتى ٔان بعضايه في نقل الالذي ارتكبه ُمورَ 

  .سماال
  ُموَريه - 1

2 - MEHARISTE EN MAURITANIE, Général Edouard Berthomé, 
KARTHALA 1996, p. 149  
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إن عنيف و دار قتالف ،قةبطلائع قوتهم الملاحَ  لتحق َبْرتُوَميها
مقاتل،  141بين طلائع القوة الفرنسية البالغ عددها  مدته لم تطل

  .1محارب 350وطلائع المقاومة والذين قدر َبْرتُوَميه عددهم ب 

تيلين من المساعدين ق الفرنسيون في معارك اليوم الأول خسر
بلغت خسائر ثة من الجمالة، وثلاهم مساعد و وأربعة جرحى

  .2قتيل 15 المقاومة

عهم في حماية مرتفع أرضي يشكل قموا الفرنسيون ختارا
لكل مطاياهم ومن خلفهم جبل ضمن لهم و يعياحاجزا أمنيا طب

  .3حماية خلفية مطلقة

واقعهم في مقابل مواقع الفرنسيين، وراء تخذ المقاومون ما
 ."الر|يَشة"سم اما يطلق عليه محليا م ،حاجزين صخريين رقيقين

حيث يتحصن الطرف  الحاجزمن  رتفاعا بكثيران أقل االحاجز
تفصله عن و ةفيما بعد ميمنة المقاوم سيشكل الحاجز الشرقي ،الآخر

                                                                        

  ُموَريه - 1
  ُموَريه - 2
  نتيجة دراسة قام بها المؤلف - 3
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الغربي الحاجز متر، أما  250إلى  200لفرنسيين الأمامية ل مواقع ال
لم متر، و 450بحوالي  ن الفرنسيينعد عبيو ة المقاومةعنده ميسرف

شكل ما  وإن كما الفرنسيون ة على حماية خلفيةتتوفر المقاوم
  .1قاعدة خلفية لهم" الَفْرتُونَه اْگَلْيْب "سيعرف لاحقا ب

بمقدمة جيشه في ميدان  ُموَريهستقرار الوضع التحق ابعد 
من قبل عن  َگيَهاْرتْ عطاه النقيب وقف على التفاصيل التي أ و القتال
أفضل ما يمكن أن بعين المكان الذي كان من المبيت و فقرر ،قرب

  .2بقية الرجالتم استدعاء القطيع وويتمنى، 

ناه المقدم ن يتملربما أن هذا التلاحم الذي جرى هو ما كاو
بتسليحه المتفوق وماضيه العسكري المليء  هو� زْ المَ  الشاب

ليصبح من أصغر  تب العسكرية المتلاحقةمطرته بالر� التي أ  بالنجاحات
فأمضى  3من يحملون رتبته العسكرية من جيله في الجيش الفرنسي

                                                                        

  نتيجة دراسة قام بها المؤلف - 1
  ُموَريه - 2
3 - Le Gaulois 13.09.1914 
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الذين تزايد عددهم ليلا حتى بلغوا  الليل وجها لوجه مع أعداءه
  .1الخمس مائة أو يزيدون

ن قبل أ  الَفْرتُونَه اْگَلْيْب عند مارس قية يوم تسعة ب ُموَريهمضي سيُ 
  !ُموَريهأقله حسب رواية المقدم ..  10ينجلي غبار المعركة يوم 

فعالة عن بعد ت فرنسا على إجراء معارك خاطفة وعودتَ 
التي تتفوق في  عسكري الذي تمنحه لها الرشاشاتالبسبب التفوق 

لكن سلاح الموت الجماعي كثيرا على البنادق التقليدية، و مداها
  .فدهم في شيءهذا تم تحييده بسرعة فلم يُ 

كة لمدة أطول مما توقع هذه الظروف أدت إلى استمرار المعر
فتها فرنسا منذ أعنف معركة عر، مسجلة بذلك أطول والفرنسيون

                                                                        

مختلفة جدا هي التقديرات التي ٔاعطيت لعدد مقاتلي المقاومة في تلك المعركة،  - 1
، ُموَريه نفسه اعترف باختلاف تقديرات قومه لعددهم، 1500 – 500وتراوحت ما بين 

كرقم وسط، ولكن لا شيء يدل على كثرة عددهم، بل إن ثمة ما يفيد  800واختار 
  .بالعكس
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ريقيا الغربية إحدى أكثر المعارك عنفا في تاريخ إف، ودخولها موريتانيا
  .1حينلفرنسية حتى ذلك الا

على  خطة لهجوم عسكري َگيَهاْرتْ نائبه و ُموَريه وضع القائد
نادى على طاقمه العسكري من  وعلى تمام الرابعة صباحا، المقاومة

الذي سيشرف على تنفيذ  صف ودائما بحضور نائبه-ضباط وضباط
والكل يتحمل مسئوليته من هذه اللحظة،  زعت الأدوارالخطة، فوُ 

 بعد تشتيتو بالهجوم على ميمنة العدو َمَريل�وأول -لف الملازمفكُ 
 وما موازيا من الأمام على ميسرتههج َماْرَكَنيهأول -انتباهه يبدأ الملازم

لقطع الطريق أمام  من اليمينعليه لتفاف االمساعدون بال تكفلثم ي
  .2المدافع الرشاشةالكل تحت غطاء و ،الفارين

ي سار مع فرقة الذو َگيَهاْرتْ ملازمان يتبعان للنقيب ال
ين لازمَ ، ومع كل من المُ أيضا ُموَريهكما المقدم  َماْرَكَنيهأول -الملازم
  .3كل واحد منهما مسؤول عن نصف قسم صف-ضابطي

                                                                        

  ُموَريه - 1
  ُموَريه - 2
  ُموَريه - 3
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رِيَشة الَفْرتُونَه 
رِيَشة الَفْرتُونَه 
رِيَشة الَفْرتُونَه 
رِيَشة الَفْرتُونَه 

:: ::     
تظهر من

 
جانبها الجنوبي حيث كان المقاومون، ومن خلفها
 

مباشرة
 

 َ تُمكن رؤية المرتفع حيث ت
 } حص

ن الفرنسيون، ومن 

ف  ذلك على يسار الصورة، يظهر الجبل 
خل

)
َلْمنَْيَعه؟

 (
الذي ضمن حماية خلفية لهم 

)
أي للفرنسيين

( 
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، مع الدقائق الأخيرة من الليل الخطة يجب أن تدخل حيز التنفيذ
 َگيَهاْرتْ  ى النقيبعطَ هكذا ا~ قبل خيوط الفجر الأولى مباشرة، وأي 

  .1صباحا الأمر بالتنفيذ 5:15على تمام الساعة 

إلى الواجهة الشمالية  مع كل قسمه َمَريل�وأول -تقدم الملازم
ا لكن هذ، و2نيرانه الكثيفة فاحتلها غطاٍء من تحت" الَفْرتُونَه رِيَشة"ل

، فسرعان ما اكتشف جد مؤقتبل  ،امؤقتنصرا ريع كان النصر الس
لاث نقاط كانت وراء تأزم ثو مدى فداحة ورطته َمَريل�وأول -الملازم
  :، وتلك النقاط هيهئوموقف القوة الفرنسية من ورا موقفه

، ِريَشةواقعهم على الطرف الجنوبي للرجال المقاومة في م ثباتُ  .1
 ايعترف بشكل مباشر في تقاريره بأن عدوه كان استثنائي ُموَريهف
 لقت عليهطران التي ا{ ل تلك النيإلا لما ثبت في مواقعه مع كو

تغلون ما بأن رجال المقاومة سيس ُموَريهلربما تصور و .ومن قرب
يسة سهلة لنيران فر فيقعون بقي من الظلام للفرار وتغيير مواضعهم

، طتهتجاوز مرحلة أولى من خِ يكون قد  أو أقله الرشاشة همدافع
 .جرت الرياح بما لا تشته السفن كما يقال لكنو

                                                                        

  ُموَريه - 1
  .وربطه بما ورد في تقارير ُموَريه ي التاريخ يتم تحديد المكان بدقةلأول مرة ف - 2
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و ما فاجأ وه الر|يَشةرجال المقاومة بكثرة خلف  دتواجُ  .2
أن الأصوات قليلة أكدت له  ُموَريه، فالعيون التي بعثها الفرنسيين
 .1ما يفيد بقلة المتواجدين عندهاهو و هاجدا خلف

 ِريَشةه على الواجهة الشمالية للورجال َمَريل�وأول -وجود الملازم .3
فلم  ماما الرشاشات عن هذا الجانبد تالمقابلة لزملائهم حي\ و

 .تستطع التدخل

بين ل يفص ينأقل من مترحيث  الرقيقة الر|يَشةهذه  على طرفيْ 
على و. في هذه المعركة الأولى دارت أشرس المواجهات المتحاربين

وخاصة بين  في كل مكان كانت كثافة إطلاق النيرانالرغم من أن 
، معه المساعدونو َماْرَكَنيهسرية و حيث قيادتها، ميسرة المقاومة

 الر|يَشة، فٕان 2ُموَريهمع التي كانت ) من غير المحليين( َبْرتُوَميهسرية و

                                                                        

كانت هي الهدف الأصلي في " ِريَشة الَفْرتُونَه"بٔان ما ٔاسميته  وَريه لا يعترف طبعامُ  - 1
  .خطته، ولذلك يتحدث عن مكان وهمي

وعلى  المقاتلين من المحليين بصفة عامةعلى  تقريريه يصب جام غضبهُموَريه في  -  2
ا إن رٔاوا المعركة لا نهم مإ اتَْراْرَزه بصفة خاصة، فيقول  المقاتلين من الزوايا في سرية

حتى اختبؤوا بعيدا خلف الصخور، وهو ما  همؤد الفرنسيون وحلفاو{ عَ كما تَ  تسير
من ٔاجل إخراجهم للقتال،  في وجوههم السنغاليين ُرماِتهضطره لاحقا لرفع السلاح مع سي

بينما يثني عليهم قائدهم  .هم حتى يعودوا لأوكارهم كما يقولولكن ما ٔان ينشغل عن



 

97 

 أول-ملازم، فال"معركة محاولة الخلاص من فك الكماشة"شهدت 
نفسه ، أو على الأقل أن يخلص يجب أن يحقق شيئا، أي شيء

، فمن أجل انتحارهو ما جعلها معركة و قومه من ورطتهم هذهو
أو حتى  بمجرد رفعها يخترقها طلق ناريو الهجوم يجب رفع الرأس

يث تحول الوضع إلى ح َمَريل�وخنجر، وبقيت الحال هذه حتى مقتل 
  .من كلا الطرفينوضع دفاعي بحت، و

ؤولية ما يسميه الخطأ مس َمَريل�والأول -ل ملازمهحم| يُ  ُموَريهالمقدم 
 جيدا بشكل واضح فهمه له عطيتأن الأوامر ا{ فيعتبر  ،في الٕاتجاه

وبحضور رئيسه  َراْيَنالْ و ِفيَلينيه الرقيبين دَ اعِ على مشهد من مسو
التوجه إلى نتوء صخري اقتضت تلك الأوامر و ،َگيَهاْرتْ النقيب 

 ن ميمنة العدوبعد مائة متر إلى اليمين عع على يق دائري وصغير
بعدما اكتشف  َمَريل�وأن يضيف وليس إلى قلب الميمنة كما حصل، و

ولكن بتصرف مرتجل، كانت نتائجه  فداحة خطئه حاول تصحيحه
تحت قيادة الرقيب  وعلى نصف القسم الذي رافقه كارثية عليه

  .بل على كل الحملة ،ِفيَلين
                                                                                                                                                        

َ -الملازم  ,MEHARISTE EN MAURITANIEيه في مذكراته كثيرا ومَ تُ رْ ٔاول ب
Général Edouard Berthomé, KARTHALA 1996, p. 157  
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 )Iالصورة رقم ( ولكن بالرجوع إلى الصورة التوضيحية المرفقة
نحصل على فٕاننا  1حتمالات الممكنةإ ودراسة المكان ومختلف ال

  :لنحدد إذن نتوءين على الصورةف ،ضح لما جرىتصور أو

 .)8( الرقمب الموضح في الصورة  النتوء .1
  .)9( الرقمب الموضح في الصورة النتوء  .2

أكثر من أي مكان آخر في  )8(على النتوء رقم  ُموَريهنطبق وصف ي
هو نتوء صغير لدرجة عدم إمكانيته توفير الحماية مع ، و2الميدان

 ، وزيادة على ذلكمقاتل 80ل  إمكانية التدخل الٕايجابي في المعركة
لا تسمح بتوجيه النيران إلى  يوفر لمن يحتمي خلفه زاوية سيئة فهو

كون لذلك فلا يمكن أن يالمجاورة، و الر|يَشةمن يتحصن جنوب 
  .على أية حال ُموَريهخيار 

من  هو جيد، و)9( يقصد النتوء رقم ُموَريهدلا بأن لنفترض ج
فهو  ،الر|يَشةلكنه يختلف في الشكل كليا مع و الناحية العسكرية

                                                                        

  سبق تاريخيالصورة التوضيحية  - 1
وهو يحاول أن  سر التناقض الذي وقع فيه ُموَريهو لو بقي التطابق نسبي، وهو ما يف - 2

  .الأول مسؤولية خسارة المعركة-يحمل ملازمه
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ينما هي شريط ب نوعا ما دائريو أو نتوء جبلي صغير" اْگَلْيْب "يشكل 
ختلافا اه تجاافي ال ْگَلْيْب لَ  يختلف، وصغير يمتد على طولصخري 
أن من كان هدفه ما  بحيث يصعب تصديق الَفْرتُونَه رِيَشةبينا عن 
، زيادة على مباشرة إلى الأمام جه يتس، يساره عنمتر  600يقارب 

يجب أن يكون من مقابله على  )9(النتوء رقم  احتلالذلك فٕان 
فٕان  في كلتا الحالتين، وعنه أي إلى الشرق أو حتى من خلفهأقل ال
ما لمسافة لا تقل تجاه المفترض للهجوم يستدعي السير شرقا تمااال

تجاه الذي افي ال أ حتمال الخطا و ما يلغي كلياهو متر 600عن 
  .ُموَريهتحدث عنه القائد 

ه، تجاالم يخطئ في ال َمَريل�وأول - هنا نعرف بأن الملازم
وقف  كانت حساباتها خاطئة عطيت لهأوامر عليا ا{ ما نفذ بدقة إنو

عاجزا عن تقديم خطة بديلة تنقذ الموقف أو تنقذ رجاله  ُموَريهبعدها 
  .على الأقل

 ةالمقاوم ريره بأن مقاتلياصرح في تق ُموَريه نأ هنا  أضيفُ 
الغربية على بعد  الر|يَشةخلف  حتمواا في الهجوم الأول الذين شاركوا

ستمروا طول الليل في من هناك او )أي من الفرنسيين( متر منهم 700
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إلى أصوات  استمعوامن هناك متقطعة، وإطلاق نيرانهم عليهم بصفة 
 ،هذا .وقراءة القرءان التي استمرت حتى الصباح لتحريض والآذانا

 ُموَريهيؤكد أن  )96ة الصفح(السابقة  2في النقطة  إلى ما ورد إضافةً 
ن محصنة بشكل جيد من قبل لم تك الَفْرتُونَه رِيَشةكان مقتنعا بأن 

  .المقاومين

  !!أين وقعت؟و َگيَهاْرتْ  لكن ماذا عن إصابة النقيبو

أكبر  -خرىط أ من بين نقا–ستبقى  َگيَهاْرتْ إصابة النقيب 
أمتلك  إن كنت أدرس عدة فرضياتنقاط ضعف هذا البحث، و

في تاريخ ، فرضيات إن تأكدت ستشكل ثورة عليها بعض المؤشرات
التي ضمها هذا  تضاف إلى النجاحات الكبيرة ،معركةهذه ال
عن جرح  ُموَريهأعيد ما كتب  ك لا أمتلك إلا أنلحتى هناو البحث،

هو أنه سرعان ما لاحظ الفوضى التي نائبه الذي أدى إلى مقتله، و
، م إليهإعادة النظالتحاق ببقيته لقيادته وافقرر ال َمَريل�وحلت بقسم 

وحيدا وبدون تغطية في تحد  جرأة منقطعة النظيرإلى العدو ب متقدف
لكنه سرعان ما سقط جريحا بعد إصابته جريء للموت والرصاص، و

  .في الرأس
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إذا ما قلنا بأن جل خسائر المعركة الاولى  لن تكون مبالغة
فثلاثة أرباع خسائر الفرنسيين كانت  ،"الَفْرتُونَه رِيَشة"كانت عند 

من بين  كان ، وهو نفسهَمَريل�وأول - وتحديدا من قسم الملازم هناك
  .لكن نقيبه أيضا سقط جريحا هناكالقتلى، و

، يَشةر| قتلى المقاومة عند ال عدد يقة عنأرقام دق توجد لا
، عندهام ي\ لن يفوته أن شبح الموت خَ  لكن الواقف على الآثارو
قول الشاعر ذلك يفي هناك، وأيضا أغلب شهداء المعركة سقطوا و

  :الزعيم علال ول الداف

 بليةگيك الفاك      جيهتها ذگيخي افم الر|يَشةو
 ساك اعل لدميةگفيها من معالم فيداك            وا

 رف واكبر قضيةگساك       وادگلماسيك اكثر عاد ا
  

  :صحىبالفُ 

) الَفْرتُونَه اْگَلْيْب  اخاطبم(التي تقع خلفك  يَشةر| الو... "
، كثير من معالم التضحية دفاعا عنكفي جانبها الجنوبي ال يوجد



 

104 

ك على المعتدين، مما يدل على أنك صعب المنال رِ عذ� وأدلة تَ 
  ."نلست بالشيء الهي| و

والوقت يمر  ُموَريهلا تسير كما أراد لها المقدم المعركة 
والدعم بعيد المنال  الذخيرة كذلكبالنسبة له بسرعة، فالماء ينفذ و

حتمال اال وليس أقله ،والخطر أكبر لية كبيرةالمسؤوواللغز محير و
بوصول المزيد من المقاتلين من جنوب مناطق واد درعة  المخيف

خرج نفسه أن يُ  ُموَريه، فكيف يمكن ل1عم محمد الأغظفلد
ولا  الحلول مفقودة، ولكن أمرا غريبا طرأ  !رجاله من هذا المأزق؟و

  !!فما الذي حصل؟ .. من ورائه أمرا عظيما بد أن

لموقف والمنتصرون، رجال المقاومة المسيطرون على ا
وملكوا كل أسباب الصمود  ونائب النائب ا النائبدوالذين حي\ و

بكل و هكذا اختفوا ..بدون سابق إنذار ركوا مواقعهم و، توالتفوق
  !بساطة

                                                                        

واد درعة هو واد شهير في جنوب المغرب، شكل قديما حدود الصحراء الٕاسبانية  - 1
  مع المغرب
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بعدما استهلكوا أن محاربي المقاومة انسحبوا  ُموَريهعي يد\ 
 لم يشهد إطلاقهم لنيران كثيفة هو ما يفسرههور، وذخيرتهم بكل ت

 في كل مثيلا لها من قبل ولا ضباطه، ولا كل الحاضرين معه لا هو،
 من نه حوالي العاشرة صباحاويقول إ معارك إفريقيا الغربية الفرنسية، 

 مقاتلا من الحرس والمساعدين، 70م مارس جهز قسما يض 10يوم 
، بالهجوم على العدو تم تكليفهالذي  ْبِويسْ يب على رأسهم الرقو
بب الخسائر الفادحة بس سيتزامن مع قرار الأخير بالفرار هو هجومو

 خمسة قتلوالنقص الحاد في ذخيرته كذلك، فطارده و ني بهاالتي مُ 
ن دون أن تتعرض م وا عن مكان المعركةبعدما ابتعد وعاد هرجال من

لها بعض  تماعدا إصابات خفيفة تعرض ،إصاباتمفرزته لأية 
بتعاد اعدم ال اقتضتو واضحة عطية لهالمُ  الجمال، وكانت الأوامر

لذلك يلزمه و لا يمتلك أسباب مواصلة القتال ُموَريه، فأثرهمفي 
  .الرحيل
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ومن أولهم ولكن آخرين  معرفته ُموَريهالمقدم دعي هذا ما يَ 
أن السبب في انسحاب رجال  وضوحلون وبكل سيسج|  ِجْلَييهالرائد 

  ، فما هي التفاصيل؟1المناصرين المقاومة له علاقة بمجموعة

أغاروا  2َتَگد|يسيد احمد ول مجموعة المناصرين بقيادة 
 .4نهبوا إبلهمو بألوس بالقرب من عين بنتيلي 3لَْگَواَسمْ على مخيمات 

، فكان بلغ الخبر المقاتلين وهم مطبقي الحصار على الفرنسيين
بدوا أن قرارهم استقر على يو كما يقال يرختيار العير أو النفاعليهم 
  .كان هذا هو السبب في إخلائهم لمواقعهمف ،الأولى

غادر ساحة و وحمل جرحاه رجاله فدفن قتلاه ُموَريهنظم 
متوجها إلى  ،من نفس اليوم 15:00المعركة على تمام الساعة 

  على تمام الساعة الحادية  اليالذي وصله في اليوم الت اْتَفارِيِتيحاسي 

                                                                        

1 - LA PENETRATION EN MAURITANIE, Commandant GILLIER, 
1926, p. 235  

  زعيم من ٔاولاد غيلان - 2
  اتْ َب يْ گَ محموعة من ارْ  - 3

4 -LES RGAYBAT (1610 – 1934) tome 1, Sophie Caratini, 
L’Harmattan 1989, p. 232  
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َتة لَْحَفيَره َگلْ
َتة لَْحَفيَره َگلْ
َتة لَْحَفيَره َگلْ
َتة لَْحَفيَره َگلْ
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 َتاَزاِديتْ ثم  لَْحَفيَره َگْلَتةوواصل طريقه إلى  عشرة صباحا، شرب منه
  .19131مارس  28التي دخلها يوم  فأطار

، فسألت دليلي رأيت تلك القبور الثلاث IIرقم  في الصورة
بعض  ا{لئك: "كانت إجابته عنها، الر|يَشةالذي صعد معي على 

لم تكن تلك القبور سوى  ."إنهم متفرقون في المكان 2الشهداء
  .3لضحاياهم مقابر الفرنسيين

بور، فالقبر على ختلافا في شكل القالاحظت  صوربتحليلي لل
بمعرفة أن  .ا القبران الآخران قبران مفتوحانبينم اليسار قبر مغلق
 جموعة من المحليينمثل في متَ  عددا من الضحاياالفرنسيين فقدوا 

ير تلك يمكننا تفس فرنسي واحدو لسنغاليينماة امجموعة من الرو
أحدها  هي في الحقيقة مقابر جماعية الشفرة، فالقبور المفتوحة

أما القبر المنفرد فيجب أن يكون   ليين والثاني للرماة السنغاليينللمح
  .4المنطقة قبر الفرنسي الوحيد المدفون في

                                                                        

  ُموَريه - 1
  يعني بالشهداء قتلى المقاومة - 2
  سبق تاريخي - 3
  سبق تاريخي - 4
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نجد ما يشبه الممر  المقابر الجماعية للفرنسيين جنوبفي 
  ..قليلا  IIIلنراجع الصورة رقم   !فما الذي يعنيه؟ يتجه جنوبا

يَشةأنا دائما على أعلا و سألت دليلي عن ماهية الترتيب  الر|
القبور ن بعض إ " :، فكان تفسيرهالذي نراه في تلك الصورةالغريب 

صب سوى نُ  وفي الحقيقة لم يكن ما نراه ."مسجدعليها ي ِن قد بُ 
لمقابر المقابلة يشير إلى او اري أقامه الفرنسيون على ضحاياهمتذك

، أما المساحة المرتبة فتشير إلى مكان سقوط قتلى على التلة
الممر عند القبور و ،1الَفْرتُونَه رِيَشةالفرنسيين في واقعة معركة 
  .الضحايا ا{لئكالفرنسية يشير إلى حيث سقط 

، ذلك طريقهم للقاء مجموعة المناصرين رجال المقاومةخذ أ 
في يوم شديد على  3اْتَفارِيِتيقرب  2مارس 12اللقاء الذي تم يوم 

وعلى أولاد غيلان  ن، ولكن بصفة خاصة على المناصرينعيالجمْ 
  ، الغالبية العظمى من تلك المجموعة، الذين تشكلت منهم تحديدا

                                                                        

  سبق تاريخي - 1
2 - Rapport d’ensemble 1913 (GGAOF), p. 121  

3 - LES RGAYBAT (1610 – 1934) tome 1, Sophie Caratini, 
L’Harmattan 1989, p. 232  
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 َتَگد|يول  سيد احمد انسحبو أسرافرنسا قتلا وفأثخن فيهم أعداء 
 40تاركا ورائه ما لا يقل عن  مع من استطاع اللحاق به من قومه

  .إضافة لكل ما معه من الغنائم 2من الأسرى 30و  1قتيلا

انسحبوا من المعركة بعدما نفذت ن المناصرين إ قالت فرنسا 
 4في مواجهة من نفذت ذخيرتهم من قبل نفذت ذخيرتهم .3ذخيرتهم

  !!أمر عجيب.. 

دت فيما ورَ  المعلومات الوحيدة عن عدد قتلى المقاومة
أبدا أية معلومات عن عدد الجرحى،  ولم ترد سجله الفرنسيون

 ا مع العلم أنه، هذ98ن عدد قتلى أعدائهم بلغ يقول إ  ُموَريهالمقدم 
في  َبْرتُوَميهأول -أما الملازم، على ذكر ضحايا المعركة الثانية لم يأتِ 

                                                                        

1 - Rapport d’ensemble 1913 (GGAOF), p. 121 
2- LES RGAYBAT (1610 – 1934) tome 1, Sophie Caratini, 

L’Harmattan 1989, p. 232  
3- Rapport d’ensemble 1913 (GGAOF), p. 121  
4

  .103راجع الصفحة  - 
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ية أوردت الرقم بعض الصحافة الفرنس، و651يذكر بأنهم فمذكراته 
  .كعدد للقتلى 45

 ،قتلى في المعركة الثانيةالعدد طبعا  ضاف إلى هذا العددسيُ 
إلا ما كتب عبد الودود ول  المعلوماتالذي لا نملك عنه من و

يعني ( مات عدد من فتيانهم... " :عندما قال أحمد مولود
مات من أجلاء أبناء و أبناء غيلان هزيمة شديدة موازهَ و )ْيَباتْ گَ ارْ 

أن قتلى أعداء فرنسا في هذه هو ما يعني ، و2"غيلان عدد كثير
  .المناصرينعدد قتلى  40المعركة الأخيرة أقل بكثير من الرقم 

 لحقسيو َمَريل�وأول -من بينهم الملازم 24من الفرنسيين تل قُ 
دفن و مارس متأثرا بٕاصابته 16الذي توفي يوم  َگيَهاْرتْ هم النقيب ب

                                                                        

1 - MEHARISTE EN MAURITANIE, Général Edouard Berthomé, 
KARTHALA 1996, p. 157  

، عبد الودود ول )نسخة ٔالكترونية(نيل الأوطار في الغامض من الحروب والأخبار  -  2
  73/74. ٔاحمد مولود، ص
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، متأثرين بجراحهم كذلك الرماة السنغاليين أربعة من، و1َتاَزاِديتْ  عند
 .2ُموَريهتبعا للمقدم 

يعطي أرقاما تختلف بعض الشيء  َبْرتُوَميهأول -الملازمو لكن 
ى الذين بقوا في مكان المعركة أن عدد القتل، فيسجل ن أرقام قائدهع

يق الخمسة الذين ماتوا في طرالجرحى  بٕاضافة. 563الجرحى و 30
  .قتيلا 35إلى  َبْرتُوَميه يرتفع عدد القتلى تبعا لما أوردهس العودة

يحمل معه ، 1913مارس  28أطار يوم  ُموَريهدخل المقدم 
الرقيب و لَُكوَتيْ أول -من بينهم الملازم 4من الجرحى 200أكثر من 

  .ِفيَلين

في  آْخَشاشْ  اْگَلْيْب يوم " :ن يسجلالمختار ول حامدُ 
و إن بدا ، 1..." 90أو  23تل منه وقُ  ،زم فيه جيش فرنسا، هُ مارس

                                                                        

  .رنسيين بٔاطارفإلى مقبرة القله في مرحلة لاحقة سيتم ن - 1
قد يثبت عدم ذكر  ضمن ٔابحاث ليست جاهزة بعد للنشر إلى دليل مادي توصلت -  2

  .اْلكَْعِبي{اتْ  ُموَريه لبعض قتلاه في معركة وادْ 
3- MEHARISTE EN MAURITANIE, Général Edouard Berthomé, 

KARTHALA 1996, p. 157  
4 - WESTERN SAHARA, Janos Besenyo, 2009, p. 54  
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ه من الواضح أن !!؟ 90فما عساه يعني بالرقم  ،مفهوما 23الرقم 
 فهو الرقم الحقيقي "90" ، أماالرقم الرسمي المعلن "23"يعني ب 

لا ذكر لدينا إلا  وبما أنه ،الغير معلن رسميا )أو المتداول على الأقل(
 الرئيسيالفرنسي ى الرتل من قتل 29و أ  لأربعينقتلى المناصرين ال
على و ،ح بهملم يصر\  اقتيل 21 ، فهذا يعني وجود ُموَريهبهم عترف ا

  .الأرجح بأنهم كلهم من المحليين

لم تذكرهم المصادر و أما الأسرى الذين تركوهم وراءهم
ة بعد انتهاء المعركأنه  محمد سالم ول عبد الحي ، فيذكرالفرنسية

الجيش من أي (منهم  30تم أسر  د|يگَ ول تَ  الثانية ضد مجموعة
الذين تم تسليمهم لمحمد ول ، غالبيتهم من أولاد غيلان) لفرنسيا

بعد أن تقرر بقوا عنده فترة لقوا فيها عنده معاملة حسنة، وو، 2الخليل
لب منهم وطُ  يت لهم ملابس جديدة ومراكبعطإطلاق سراحهم ا{ 

                                                                                                                                                        

  233. ، ص2000التاريخ السياسي، المختار ولد حامد، دار الغرب الٕاسلامي،  -1
، ٔاي شهرا بعد دخول ُموَريه 1913محمد ول الخليل لم يذهب منشقا إلا في مايو  - 2

اِقي{ة الَحمْ  ٔاطار   .ٔان الأسرى بقوا مدة طويلة في الأسرَراء، وهو ما يعني قادما من الس{
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أن لا يشاركوا في حملات الجيش الفرنسي و مأن يبقوا حيث هُ 
  .1ثانية

 الفرنسيقرر محمد الأغظف وأعوانه عدم مطاردة الرتل 
ها فرنسا فرصة نادرة لتدمير أكبر قوة عسكرية تجمع يهمفأضاعوا عل

هو مفوض الحاكم العام لموريتانيا، وتضم الو في موريتانيا منذ سنوات
ود العسكري قد تنهي الوج لو حصل كان سيؤدي إلى هزة عنيفة أمر

  .رتداداته إلى المغرب بكل تأكيداستصل الفرنسي في موريتانيا، و

اِقي\ة لجيش الفرنسي في هذه الهزيمة القاسية ل عن دسيتول الس\
لخاضعة لهم في ضطرابات في المناطق ااالكثير من ال الَحْمَراء

 لَب\ْيراتْ بفعل عملية  المنهكالشمال الموريتاني، فالجيش المكسور و
 إعادة تكوين رجالهو كان عليه إعادة بناء نفسه معركة واْد الَكْعِبي\اتو
بما  خسائره من المراكب، بل زيادة عدد الجمال لديهتعويض و
والتي لم يحسن تقديرها من  ؤهله لمواجهة المخاطر في الصحراءي

التي  ، كما أنه عرف ثورة كبيرة على سلطانه في قبائل الشمالقبل
  .عصيانأعلنت عليه ال

                                                                        

1 - LES RGAYBAT (1610 – 1934) tome 1, Sophie Caratini, 
L’Harmattan 1989, p. 232  
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الشعب الفرنسي يعرف عن حملة  لم يكن ،حتى هذا الحين
 مقتضب أصدرته الحكومة الفرنسية أكثر من بيان اْسَماَرهعلى  ُموَريه
ن المقدم إ يقول ين، ومن الفرنسي لَب\ْيراتْ فبراير تنعى فيه قتلى  1يوم 
مقاتلا في مطاردة عصابات الشمال  350سينطلق على رأس  ُموَريه

  .1للأخذ بثأرهم

الفرنسية الصادرة كانت كل الصحف  1913ابريل  4في يوم 
 ،المتمثل في بيان صحفي تورد نفس الخبر المهتمةفي نفس اليوم و
م وزير بريل قد\ ا 3خلال انعقاد مجلس الوزراء يوم يشير إلى أنه 
سلكية وصلته من الحاكم العام ة لالزملائه برقي ُموَرلْ المستعمرات 

 10تفيد بأن معركة شديدة حصلت يوم  ،لٕافريقيا الغربية الفرنسية
في  منظمةوعصابة كبيرة و ُموَريهمارس بين رتل بقيادة المقدم 

وانتهت  )الهيبة وأخ( من طرف الأغظف هالمنطقة الجبلية لَْحَمادَ 
خيوط  استمرت هذه المعركة العنيفة من أولو ،بهزيمة كلية للعدو

                                                                        

1 - L’Humanité, 01.02.1913  كمثال  
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ماء القتلى والجرحى منتصف النهار، ويضيف البيان أسحتى الفجر و
  .1غير هذا لا شيئا آخرو من الفرنسيين

الموالي ستنشر بعض الصحف بيانا تفصيليا جديدا في اليوم 
قتيلا من  22، ويضيف بعض التفاصيل يؤكد ما ورد بالأمس

قتيلا من المنشقين  45جريحا من البدو الموالين و  35الفرنسيين و 
الذين يقدر ، وباع محمد الأغظف أخو محمد الهيبةالمغاربة أت

رة لاحقة في فت هذا الرقم الأخير سيرتفع. 2مقاتل 600عددهم ب 
ى العدو كما ستتغير معطيات قتل مقاتل 1000إلى أكثر من 

  .مقاتل 98إلى ) المقاومة(

ابريل لم  4و  3نتباه أن البيانين الصادرين يوم امن الملفت لل
تقع في إقليم  اْسَماَره، فلذلك ما يفسرهو اْسَماَرهذكر مدينة يأتيا على 

اِقي\ة  لو أن الأخيرة لا وجود لها يومها في التابع لٕاسبانيا، و الَحْمَراءالس\
لٕاسبان ، فقد حافظ اة بالداخلةالصحراء الغربية إلا في قلعة صغير

يرغبون في  الم يكونوو ،جيدة مع أهل الشيخ ماء العينين على علاقة

                                                                        

 Le Petit Journal 04.04.1913كمثال  -1
 Le Petit Parisien 05.04.1913كمثال  - 2
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من الأطماع  إسبانيا يضاف إلى ذلك خوف. توتير تلك العلاقة
  .التوسعية للٕامبراطورية الفرنسية

عن دخول الفرنسيين أطرافا الٕاسبان الطرف  ض\ كثيرا ما غَ 
ل الأمر ، ولكن أن يصهب في مطاردة فرق الشمال الغازيةالذ\  من واد

فذلك أمر لا  تخريبها دون الرجوع إليهمو اْسَماَرهإلى الهجوم على 
أزمة  ُموَريهلقت حملة هكذا فقد خَ ، وبكل تأكيد قبلون بهي

  .1دبلوماسية مع إسبانيا كانت حادة إلى درجة كبيرة

تسببت فيها تلك  خلاقيةأ ة لكن هذه المرو أزمة أخرى
، كان ة مع كل الدنيا، مع الٕانسانية والحضارة، هذه المرالحملة

فعلى الرغم  .يخ ماء العينينا تخريب مكتبة الشالسبب المباشر فيه
مر تمت إدانته على نطاق ، فٕان حرق البقية أ من نهب بعض ما فيها

  .أنكره ُموَريهلو أن و واسع

  :2 دةأحد شعراء المجاهدين هذه القصي كتب

  عرب لحرارْ لبالسودان ا{                          غزي كولونيل الل جارْ 
                                                                        

1 - C.I.J., Mémoires, Sahara occidental, vol. II, p. 329 - 331  
  178/179. ، الجزء الأول، السالك محمد عياد، صظانيمجتمع الب - 2



 

120 

  گرانأ جاْو  گْ بَل شرگمن                     ُهوم وأهل اطارْ  گيمهم
  ِش من ذا كامْل كانْ  عندُ                   ألا ضاْر  گلحللساحل با

  الشيخ وكسر ببانْ  أهل                            الـــج ألدارْ  گـــبــــــلأ 
  من الدار أخلص بِغمبانْ                    الل اكسر من لحجارْ  گدأ 

  إيه أص\ لخلاص العجلانْ                    َگيَرارْ  بالعدة وأخلص من
  ما هم كيف أيام ا~لََمانْ                            أعط فم ايام أفلحصارْ 

  بعد أفِش كانْ  گماُه مار                      العشر أِش يندارْ  بيظگأ 
  اُلا يشرب يكون الدخانْ                     نار اتحمي كارْ  گدييما 
  خط ألا شانْ  گبلرما                          الرصيون أفرغ والتعمارْ و

  هرُب أعرب احمد من دمانْ ا{              وأهرب من فم أطريك النارْ 
  بارتزانْ  ومَ إتـــــُم ه                            ألازين أعلا لعرب لحرارْ 
  مان ولمانْ للسلام ولــــ                         وأحن فالساحل بستمرارْ 

  لعُد لـــــــــــجانا وي\ا كانْ                     ضــــد أحتقارْ ضد الكفر أ 
  وأخليــــــفت مولاي أسليمانْ                       ا هون الخلفا لكبارْ فين

  اه إبانْ لإلين إبان ال                             اع أبلختصارگكاف ذا 
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كرى الذكتب الشاعر الصحراوي الزعيم علال ول الداف بمناسبة و
   :1هونَ تُ رْ الفَ  اْگَلْيْب لمعركة  ويةالمائ

  

 عليا مولانا واعطاكاغلاك          الَفْرتُونَه اْگَلْيْب ي
 عزة ما بيا كثرت ماك         للحية دهر البادية

 لابيك اتمعليم افمرعاك       غلاك اعليا للحيةا{ 
 لاني عالم باعليب احذاك    ازوين التسدار اعشيةا{ 

 عندو سبت لهلاك       يهدف بالتلياع اعليانجبر 
 لاكط اتناترت امسواك       لين اذرذر حب الويةأ 

 د شي فياگلاني شاك       عنك تتفكانت فزنيد أ 
 غير الا حرثو شهداك         من يوم انحلو عينيا

 ها منساك         عزة من جم القدسيةگعزة مايلح
 مار الحريةعزة معجونة بفتكاك          من لستع

 افباب التضحية گلخلاد اللي من شي حاك   گعزة 
 يقود الحامية َگيَرارْ مسجل عنك يوم الجاك       

 ب راك   اوعر من ذيك الكيفيةگطامع يحتلك واع
                                                                        

  من الصفحة الألكترونية لوكالة المغرب العربي للأنباء - 1
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 برك حامي واحر اسماك    من برك عام أتسع مية
 دام ابشين النيةگوالتواثلطاعش والف التحاك    
 ارضو بالرجلة محميةظهر لعدوك انك مولاك    

 بليةگيك الجيهتها ذفاك      گيخي افم الر|يَشةو
 لدمية ساك اعلگوافيها من معالم فيداك            

 رف واكبر قضيةگوادساك       گلماسيك اكثر عاد ا
 اعليا واكبر نعرية        من كنت اتعود امعاك واغل

 واعمق من لمعانا معناك       هذا من لمجاد احمية
 ي شفت اللي بياگفخلاواك     تفيك ارفع مس گمتلاح

 عزتها فيا الر|يَشةنبغيك          و الَفْرتُونَهليب گي
 اى تعرف لمغليك         عندي وامغليها هيطما تب

 هذا من شهيد افماضيك        كاتب بالدرجة ماضيا
ورْ لابة گيشير          من إ  الَفْرتُونَه اْگَلْيْب   اسغير َزم�

 حامل تباشير التحرير         بالدم الطاهر مرفية
 ضامنها تاريخ ادناكير        الجهاد اهل التضحية

 صانيةگالمراتب لحماة البلاد انواوير           
 فاعلى درجات التقدير        وانقى صفات الهوية
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 ل اتمرمير       فيها واصفاها شخصيةگواطيبها وا
 حد اتأمل فالتسميةواشيعها واوضحها تفسير    

 هذا من مغزى فيك اكبير    وذا من سمعة عالمية
 وهذا من تقرير افتقرير      مكتوب ومن خبريــــة
 وهذا من تصريح الوزير    واكتاب ومن مسرحية
 وهذا من ضابط فالتدبير     للشؤون القتالية
 خبير وهذا من خبير         فالمقاومة لصلية

 شان القوة لجنبية    يتكلم عن مجدك واحدير 
 ديةگنارك فالغزي معير       سَ اليوم اتحولت 

 د وافشل تسيير     القوة وانصاعت فيةئمات القا
 تتبع فية واشهود الغير       اعلى قضية تزكية

 اشهودك مية لْگَلْيْب ياوانت فالكفاح المرير        
 المافيه اتناتير            فالمكتبات الدولية گبالح

 مشهود اعليه ومناشير          القوات الفرنسية
  تشهد ذاك الوساك اتنير        التاريخ وذاك البيا

 نبغيك  الَفْرتُونَه اْگَلْيْب ي
 غلاك اللي فيك من اسرار    التاريخ وفيك من اخبار
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 لجداد وفيك من اعتبار        ما يفنى للوطنية
 المزيةوكبر مقدارك لنتصار        لكبير وكبر 

 وهذا من لثار اللي ثار       بغيك فيا واتحمجيا
 ب اثار         بغي ولاخلى فيدياگلماخلالي فال

 موراك من العزة مسمار    غير الا من خوف اعليا
 عو جيرانك لكبار        عريظ أواد الرتميةگينف

 البادية اْگَلْيْب د گمن وافوشال ويلزمني عار      
 لمصدار     والل واد العنانيةات ااْگَلْيبْ د گومن

 واليداسية ماني جار          مشكيلة يسوا شنهية
 ول الهم يعطيهم لعمار     عني ماعندي ديخيةگ

 شينة واعلني ماني صار    كره الشبر من اراضيا
 واعلني نبغيها تحرار       تحت اعلام الجمهورية

 التنميةويسود السلم ولستقرار          فيها واتسود 
 والرفاهية واستمرار            فيها ذيك الرفاهية
  واتم انت معلم تنزار            فالرموز التاريخية

 عزتها فيا الر|يَشةنبغيك          و الَفْرتُونَه اْگَلْيْب ي
 اما تبلى تعرف لمغليك          عندي وامغليها هي
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  كاتب بالدرجة ماضيا            هذا من شهيد افماضيك   
  .. الَفْرتُونَه ْيْب اگَ ي

ية لعملية نتقاما حملة 1"هيَ اقْ لس\ لَ  نْ لَ لُ كُ  ا{  يرْ مِ ْة لَ كَ رْ حَ "كانت 
 يتولى الرجالأن  ُموَريهدم لذلك قرر المقو ،أولىالدرجة الب لَب\ْيراتْ 

، اصرين الغنائمالمنمن المتطوعين و معه لمن قرر المشاركةيترك و
كثر فالنهب يبدوا أ  أن لا يبدو على علاقة مباشرة بهمعلى شرط 

خاصة أن المنطقة و تقوم به الدول والجيوش النظامية سخافة عندما
وإن لم تكن قد سيطرت  ،تقع في حيز إسبانيا الجغرافيالمستهدفة 
عليها معها تفاقية رسم الحدود النهائية تم التوقيع الكن و عليه حينها
ما تم هو الآخر لِ نتقاما الم يكن قرار النهب إلا و .أشهر فقطقبل عدة 
 لَب\ْيراتْ أكملت قتلى  الَكْعبِي\اتْ  ة وادْ لكن معركو ،لَب\ْيراتْ نهبه يوم 

لحق  الَفْرتُونَه رِيَشةقتيل  َمَريل�وبٕالحاق بهم من نجى في ذلك اليوم، ف
في  عهم ممن كانواعشرين  إلا لتي أبيدت في ذلك اليومبسريته ا

                                                                        

اْقيَه" - 1 أمير هو سيد ، ال"غزوة الأمير والعقيد للساقية"بمعنى  "َحْركَْة َلِميْر أُ كُلُلَْن َللس{
اقْ  والعقيد عيدة ول احمد ول ٔاحمد اِقي{ة الَحْمَراء، َي هو المقدم ُموَريه والس{ ة هي الس{

م ٔاو  1912/1913تقابله سنة  اتمر-ر تقويم زمني عند أهل آدراروالجملة تٔاتي في إطا
نيل الأوطار في الغامض من الحروب والأخبار : هجرية، ورد في كتاب 1330/1331

  73. د، ص، لمؤلفه عبد الودود ول ٔاحمد مولو)نسخة ٔالكترونية(
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وسريته  َمَريل�وفي أطار، و ُموَريهاستقبال مفوض الحاكم العام المقدم 
 هو الآخر كانالذي  ،قائد جمالة آدرار َگيَهاْرتْ كلهم يتبعون للنقيب 

الرقيب  .1قد لحق بهم أيضاو ستقبال القائدافي  لَب\ْيراتْ مع وفد 
كان من بين من  لَب\ْيراتْ الوحيد الذي نجا من معركة فرنسي لا َراْيَنالْ 
من موت  بصعوبة نجاو الَفْرتُونَه رِيَشةعند " الكماشة بين فكي"وقعوا 

كانت  نهاية قاسية الَكْعِبي\اتْ  هكذا شكلت معركة وادْ و .أوشك عليه
  .لَب\ْيراتْ كملة لما حصل في مُ 

إن ، وكتمال البحث فيهااأسئلة مهمة لا تزال عالقة تنتظر 
فٕاني أفضل عدم الخوض  ،كما يقالكنت قد أمسكت برأس الخيط 

كتاب إلى لكني سؤضيفها و ،حتى يكتمل البحث هاتفاصيلفي 
  .الأول كثيرا جزؤه جديد أتمنى أن لا يتأخر

 

 

        
                                                                        

1 - MEHARISTE EN MAURITANIE, Général Edouard Berthomé, 
KARTHALA 1996, p. 135  
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أسماء بما آلت إليه بعض ال سيتم التعريف وباختصار ،الفصلي هذا ف
النقاط  ، وكذلك جمعالَكْعبِي\اتْ  في فصل معركة وادْ  التي وردت

ابة الأسماء ، إضافة إلى كتالتي تذكر هنا لأول مرة في التاريخ
الأسماء التي وردت في الكتاب  وكذلك الفرنسية بأصلها اللاتيني

  .توضيحا لمن يهتم كما ذكرها ُموَريه
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�تْ  أmn�ء وردت RSW�& kl وادْ  Dّ 	ِ�ْ�fَg�  ا

  

راوده الفرنسيون كثيرا من  ::::أحمد الهيبة ول ماء العينينأحمد الهيبة ول ماء العينينأحمد الهيبة ول ماء العينينأحمد الهيبة ول ماء العينين. . . . 1111
لم  تار انتظار وعود آلمانية بتسليحهأجل الصلح معه، ولكنه اخ

بأن يصبح  لتمكينه من تحقيق حلمه تصل بالشكل الكافي
 لمغرب، ولربما شجعه على ذلك توقعات لم تصدقسلطانا ل
ما سيسهل عليه وهو هزيمة حلفاءه الآلمان للفرنسيين  باحتمال

  .هم من المغربطرد

بعض ، وترجح 1919نة توفي في الجنوب المغربي س
  .حتمال أن يكون قد مات مسموماا المصادر

بقي أكثر الأمراء  ::::أحمد سالم ول ابراهيم السالمأحمد سالم ول ابراهيم السالمأحمد سالم ول ابراهيم السالمأحمد سالم ول ابراهيم السالم. . . . 2222
وبلا منازع، وسيكون رجلها الأول  الموريتانيين حظوة عند فرنسا

  .1924في المنطقة بعد وفاة باب ول الشيخ سيديا سنة 
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ولكن هذه  1928من جديد سنة  د إلى الصحراء الغربيةعا
 ب، رفقة المترجم ول أبنو المقدادالمرة إلى الداخلة في واد الذه

من أجل إطلاق سراح  والفرنسيين اْرَگْيَباتْ  ي إطار وساطة بينف
  .1يرْ سَ و ينْ الطيارين الفرنسيين رَ 

  .1930توفي سنة 

بعد وفاة الأمير  كتملت له إمارة اْتَراْرَزها: أحمد ول الديدأحمد ول الديدأحمد ول الديدأحمد ول الديد. . . . 3333
 لىع أميرا بعد أن كان 1930الم سنة أحمد سالم ول ابراهيم الس

  . اْتَراْرَزه الشرقية فقط

عن ( 1913شرفية فرنسية،  ميداليات 3حاصل على 
، )ككل الذين شاركوا فيها الَكْعِبي\اتْ  مشاركته في معركة وادْ 

 2وأحد رؤساء الُگومْ  بقي أميرا ومخلصا لفرنسا .1942و  1930
  .1944 حتى وفاته سنة

وترقى حتى رتبة  نشارك في الحربين العالميتي: َبْرتُوَميهَبْرتُوَميهَبْرتُوَميهَبْرتُوَميه. . . . 4444
 .1955جنرال، توفي سنة 

                                                                        

1

  ُرّواد الطيران وكابوس وادي الذَّهب: كتبت عن الطياَرين الكثير في كتابي - 
  .يخدمون بصفة نظامية مع الجيش الفرنسي الگُوْم هم فرق من المحليين - 2
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 تمت مكافأته مباشرة ::::عيدةعيدةعيدةعيدةول ول ول ول     أحمدأحمدأحمدأحمد    سيد احمد ولسيد احمد ولسيد احمد ولسيد احمد ول. . . . 5555
 بٕاعادته أميرا لآدرار سمارهالى مشاركته في حملة ُموَريه على ع

ستة  كه، وتم تأكيد تنصيبه النهائيولكن بصفة مؤقتة لمراقبة سلو
  .ذلك بعد أشهر

 وتقوية نفوذه محاولاته تصفية حسابات قديمة مع خصومه
أساءا كثيرا لعلاقته مع  لة تحييد من قد يشكلون منافسا لهبمحاو

تم ون، فأملستقرار كما كانوا ياالذين لم يروا فيه عامل  رنسيينالف
ولم  وبقي بها مدة من الزمن 1918استدعاءه إلى سينلوي سنة 
، وبعد أن غيرت فرنسا وضعية 1920يعد لآدرار إلا نهاية سنة 

وهو ما  نتداب إلى مستعمرةامن منطقة واقعة تحت ال وريتانيام
  .ر من طبيعة تحالفها مع الأمراء التقليدييني\ غَ 

متيازاته المادية ومكانته اكل  وإن بقيت للأمير الشاب
واضحا فيه الٕاجتماعية، فقد بدأ يسلك طريقا لم يبدوا 

  .عاشوا معه ما يشبه الهدنة المشوبة بالحذرفللفرنسيين، 

تخذت طابعا ماديا  ا تصفية حسابات جديدة مع الخصوم
  .مت ظهر البعيرصكانت القشة التي ق رنسيونضه الفرف
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أرسلوا في فبالرحيل منشقا ولكن الفرنسيين انتبهوا لذلك  م\ هَ 
ْدَياْن ولحقت به عند وِ  سرية َشْنِگيطِ  فطاردته ل الرسلطلبه، قتَ 
  .1932سنة  تلحيث قُ  الَخر�وْب 

نه عي\  ::::))))انْ انْ انْ انْ الد\ الد\ الد\ الد\ ((((    الرحمان ول بكار ول اسويد احمدالرحمان ول بكار ول اسويد احمدالرحمان ول بكار ول اسويد احمدالرحمان ول بكار ول اسويد احمد    عبدعبدعبدعبد. . . . 6666
سنة  ارْ تَ فُ تْ قانون لَ  سن\ و ،1918سنة  تْ انَ گَ تَ الفرنسيون أميرا على 

الأمراء الذين عاصروا سلطة  ، وكان آخر1982 سنة توفي. 1935
  .الٕامارة الفعلية

  .1914لمية الأولى سنة تل في الحرب العاقُ : لَُكوَتيْ لَُكوَتيْ لَُكوَتيْ لَُكوَتيْ . . . . 7777

  .1916تل في الحرب العالمية الأولى سنة قُ : لَُموآلِيگُولَُموآلِيگُولَُموآلِيگُولَُموآلِيگُو. . . . 8888

  .1918الحرب العالمية الأولى سنة  تل فيقُ : يهيهيهيهنَ نَ نَ نَ كَ كَ كَ كَ ارْ ارْ ارْ ارْ مَ مَ مَ مَ . . . . 9999

يمثل أخاه بقي  ::::محمد الأغظف ول ماء العينينمحمد الأغظف ول ماء العينينمحمد الأغظف ول ماء العينينمحمد الأغظف ول ماء العينين. . . . 10101010
اِقي\ة في  ن بعدهمربيه ربه مو السلطان أحمد الهيبة  الَحْمَراءالس\

َهْب  وادو في قتال الفرنسيين بموريتانيا وأزواد  ، كما استمرالذ\
على مناطق نفوذه، فكاتب  حتى اكتملت سيطرة فرنسا وإسبانيا

  .1960 سنة توفي .الٕاسبان
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نشق بعذر وافق الفرنسيون عليه ا:  محمد ول الخليلمحمد ول الخليلمحمد ول الخليلمحمد ول الخليل. . . . 11111111
اِقي\ة ، أي شهر واحد بعد رجوع1913في مايو  هم من الس\

في مايو سنة  في سينلوي هميعود ويكاتبقبل أن  ،الَحْمَراء
تهم في عملية ا{  11915من قومه سنة  15، ولكن إعدام 1914

 إن لم يكن عيدة بالوقوف خلفهاول مد ول أحمد الأمير سيد اح
 .جعله يخرج عنهم مغاضبا هذه المرة المنفذ مباشرة هو

وهو ما نجحت فيه سنة  سترضائهابذلت فرنسا جهودا كبيرة ل
ستدعاء ال الخليل السبب المباشرمحمد ول ، وسيكون 1917

  .1918الأمير سيد احمد إلى سينلوي سنة 

فأعادوه  إقناع الفرنسيين بالوقوف في صفه نجح الأمير في
ول الخليل، الذي بقي إلى آدرار، مهمشين بذلك كليا محمد 

  .لتزاماته لهم بحسن الجوارامحافظا على 

  .1925توفي سنة 

عد انتهاء ب 1914فرنسا سنة ه إلى ؤتم استدعا ::::ُموَريهُموَريهُموَريهُموَريه. . . . 11112222
لمية اكان من أوائل القتلى في الحرب العو ،مأموريته في موريتانيا
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في  الأول- ملازمهمقتل  بعدأيام خمسة ،الأولى في نفس السنة
  .لَُكوَتيْ  َواْد الَكْعِبي\اتْ  معركة
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 ِ �opر�q�  !!�ول stة kl ا

  

قليلة التداول بشكل  هارَ مَ حملة موريه على اسْ إن كانت و
تم في هذا الكتاب الٕافصاح عن مجموعة من النتائج عام، فقد 

نشرها و تم التوصل إليهاالتي و، الَكْعِبي\اتْ  وادْ  عندخاصة بمعركته ال
  :لخصها فيما يليسؤ، في التاريخ لأول مرة هنا

 ،ِجْلَييه ،ُموَريهالذي ذكره  "واد الت\اَگْلَياتْ "سم اتصحيح  .1
 ،حتى اليومالمعركة هذه  كل من كتب بصفة مهنية عنو
 قديمهم ب المحليونتا، أما الكُ الَكْعِبي\اتْ  لم يكن إلا وادْ و
اقِي\ة أو حتى  آْخَشاشْ  اْگَلْيْب هم فيكتفون بذكر معاصرو الس\

 .ياربِ سم المتداول غَ ا، حتى أن بعضهم يعيد نفس الالَحْمَراء
ولم يعلن عنه  رقم الكلي لمقاتلي الجيش الفرنسيتحديد ال .2

 .من قبل
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فيما  التي لم يتم تحديدهاتموضع الفرنسيين تحديد مواقع  .3
 المعاصرين ممن اهتموا بالمعركة عند الرأي السائدسبق، و

، المقاومة إلى الشمالأن الفرنسيين كانوا إلى الجنوب وهو 
بعينها كتبها يرجع الخطأ في ذلك إلى التركيز على جملة و

المقاومة لحقت بهم من  أن جاء فيها ،في تقاريره ُموَريه
 .في طريقهم عائدين إلى أطار حيث جاءوا

 الميسرة، الميمنة وللمقاومة المواقع الرئيسية تحديد جغرافيا .4
 .لأول مرة في التاريخ

 اْگَلْيبْ در حول والتي لم تَ  تحديد ساحة المعركة الرئيسية .5
 .متر إلى الشمال عنه 850، بل كانت تبعد آْخَشاشْ 

تحديد مكان وقوع الملحمة الرئيسية التي وردت في تاريخ  .6
 ."الَفْرتُونَه رِيَشة"يته سمّ أي ما  ،المعركة

وهو  مييزهاتالمقابر الخاصة بالجيش الفرنسي وتحديد مواقع  .7
نفسه لم يورد عنه أي  ُموَريهى ، حتذكر من قبلحدث لم يُ 

 .عملية الدفنأكثر من أنه قام ب ذكر
الرتل (صب التذكاري لضحايا الجيش الفرنسي تمييز الن�  .8

 !، ولم يتم ذكره من قبل أبدافي تلك المعركة) الرئيسي
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في الربط ما بين الزمان  ُموَريهتصحيح الخطأ الذي وقع فيه  .9
  .َتاَزاِديتْ ب ذهابا المكان أثناء مرورهو
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 Zemmour.................. ................. ورْ م� زَ  -19

 Saguiet El Hamra........ ........... اءرَ مْ ة الحَ ي\ اِق الس\  -20

 Söeken...... .............................. نْ كَ الس\  -21

 Oglats de Telzel........... ............. لْ زَ عْ لَ  ةْ لَ گْ عَ  -22



 

145 

 Koédia d’Idjill......... ................ لْ الج\  ةْ يَ دْ كَ  -23

  ZemmourGuelta de.....................  ورْ م� زَ  ةْ تَ لْ گَ  -24

  Ameyin-ratïLibo.....................  مْ ي\ مَ آحْ -اتْ رَ يْ ب\ لَ  -25
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 Oued Bensaka............... ...........ا ك\ سَ نْ بَ  ادْ وَ  -24

 Oued Terni.................. ........... يتْ نِ يرْ تِ  ادْ وَ  -29

  

   



  

   



 

147 

  

b�ت %qس ا���W8�  
        

  5.................. ............................تمهيد 

اْقَيه""""على ُخطى على ُخطى على ُخطى على ُخطى  اْقَيهَحْرَكْة لَِمير ا{ كُلُلَْن لَلس\ اْقَيهَحْرَكْة لَِمير ا{ كُلُلَْن لَلس\ اْقَيهَحْرَكْة لَِمير ا{ كُلُلَْن لَلس\  9.. ..........    الَحْمَراءالَحْمَراءالَحْمَراءالَحْمَراء" " " " َحْرَكْة لَِمير ا{ كُلُلَْن لَلس\

  41............    َهي|ينْ َهي|ينْ َهي|ينْ َهي|ينْ     محمد ولْ محمد ولْ محمد ولْ محمد ولْ     الطيار سيدِ الطيار سيدِ الطيار سيدِ الطيار سيدِ ورقة تعريفية بالنقيب ورقة تعريفية بالنقيب ورقة تعريفية بالنقيب ورقة تعريفية بالنقيب 

 61........... .......................    الَكْعبِي\اتْ الَكْعبِي\اتْ الَكْعبِي\اتْ الَكْعبِي\اتْ     معركة وادْ معركة وادْ معركة وادْ معركة وادْ 

 127 ..........................................    ملحقاتملحقاتملحقاتملحقات

  131 ............. الَكْعِبي\اتْ  أسماء وردت في معركة وادْ  - 1
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