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 التشكرات

 .9سورة إبراىيم اآلية لَِئن َشَكْرُُتْ أَلَزِيَدنَُّكْم ...(ِإْذ تََأذََّف رَبُُّكْم كَ نطالقان من قولو تعاذل:)ا

 .ركاه البخارمكقولو صلى اهلل عليو كسلم:)من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل( 

 .الذم كفقنا إل٘تاـ ىذا العمل الكرًن العظيم ا١تّناف اٟتمد هلل كالشكر هلل

نا يف منعرجات ىذا ف موجِّهشرفنا أف كادكتور مبارؾ جعفرم الذم ال شكر اٞتزيل لألستاذالتقدـ بن
طيلة ىذه السنة  ناخالؿ تدريسو لنا كإشرافو عليالفوائد كا١تعلومات من  كثَتبدنا البحث، فقد زكَّ 

كلطف ا١تعاملة كحسن  االحًتاـيل بالنصح كدقة التوجيو كا١تالحظة، كما لقينا من ٚت، كالتزامو ةيالدراس
 .إل٘تاـ ىذا العمل  سعيان  ،العناية

زّكدنا من مكتبتو بالعديد من الكتب  اٞتزيل للدكتور بلبارل عبد الكرًن الذمتقدـ بالشكر كما ن
، كأيضان الدكتور ختَت الصايف الذم منحنا كتابان يف تاريخ ا١تغرب األقصى ا١تعاصر اإللكًتكنية ا١تهمة

مهمان يف ا١توضوع، كما ال ننسى الدكتور بوسعيد أٛتد الذم سعى جاىدان للوقوؼ على مصاٟتنا 
ال يفوتنا شكر الدكتور عبد السالـ كموف الذم لطا١تا ا١تنهجية، كما قواعد ال ا ببعضأمددنالذم ك 

الىتمامو ا١تتواصل با١تذكرات أمتعنا بنصائحو ا١تهمة كتعليماتو الدقيقة، ككذلك الدكتور بابا عبد اهلل 
 ىذه ا١تذكرة. على التحضَت ١تناقشة هسهر النهائية ك 

كعبد الكبَت كعبد الغٍت الذين كرقية كآماؿ كخد٬تة كالطيب  كنبيلة كنشكر الزمالء ٤تمد الطاىر
 اإلرشاد.كذا النصح ك ك  ،بالعديد من الكتب كا١تذكرات يف مساعدتنا كتزكيدناأسهمواْ 
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باشتداد ا١تنافسة  العشرينطلع القرف كم قرف التاسع عشرعريب يف الا١تغرب ال ت منطقة٘تيز       
 ،قرهبا اٞتغرايف من أكركباوقعها االسًتاتيجي ك ظران ١تاالستعمارية من طرؼ الدكؿ األكركبية الكربل ن

 ،ا١تعيشية دكؿ األكركبيةيليب حاجيات الما باإلضافة إذل غناىا بالكثَت من ا١تواد األكلية الباطنية 
 ما ٮتدـ ا١تصاحل  ىائلة بقدرمن إمكانيات طبيعية كبشرية  منطقة ا١تغرب العريب كِلما تتوفر عليو

 قبل ذلك منذ أمٍد بعيد باحتالؿ، فإسبانيا كانت السباقة األكركبية ٢تذه الدكؿ االقتصاديةك الدينية 
ر من ىذا االحتالؿ عن ٖترّ  بعضهاف- جيجل شرقان إذل طنجة غربان،السواحل الغربية ا١تمتدة من 

فتوحات اليت قاـ هبا السلطاف السعدم أٛتد الدكلة العثمانية، أك عن طريق ال طريق توسعات
ا١تنصور الذىيب أك السلطاف العلوم موالم إٝتاعيل لتحرير ىذه ا١تناطق باعتبارىا تابعة ١تملكة 

١تا تعود ٟتصوهنا العسكرية ا١تشدّدة ك  كالبعض اآلخر أصبح مستعصيان إذل يومنا ىذا نظران  مراكش،
يف التوسع على حساب  ىو ما ساعد تلك الدكؿ األكركبيةك  ،-األ٫تية البالغة إلسبانيا بو من

 رة مسالكها،و ككع رغم صعوبة تضاريسها اجملاكرة ٢تا يف مطلع القرف العشرينمناطق الريف كجبالة 
إهناكو اقتصاديان بسبب تفاقم الديوف ا٠تارجية، ك  ،فبعد تذبذب األكضاع يف مراكش سياسيان 

إعالف اٟتماية  اليت كانت سببان يف تعجيل اد ا١تنافسة على مراكش من طرؼ الدكؿ األكركبيةكاشتد
مستغلَّتُت الضعف السياسي  ـ8982الًتاب ا١تراكشي سنة  على كامل بُت إسبانيا فرنسا ا١تزدكجة

 عدة ت، كىذا ما لقي معارضة من طرؼ أىارل كأعياف ا١تنطقة، فظهر كاالقتصادم ١تملكة مراكش
  ،8الذم زاد من ِحّدة توسعاتو بعد احل عيف منطقة الريف مقاكمات رافضة للوجود االسباين 

من أجل اٟترية  زعماء قادكْا الكفاح ضد االستعمار اإلسباين يف الشماؿمناضلُت ك  فظهر عدة
صيتو ذاع  ، كلعل من أشهر ىؤالء الزعماء األمَت ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب الذمكالشرؼ

 .ان بسبب اإل٧تازات اليت حققها على الصعيد الداخلييان كخارجيداخل

يف بيئة علمية بُت عائلة اشتهرت بالعلم كالزعامة  ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب نشأ لقد      
كمدريد، عمل  باإلضافة إذل مليلية ،فنشأ متعلمان كفقيهان متنقالن بُت فاس كأجدير كتطواف ،كالقضاء

، بعدىا يف التعليم كالقضاء كالصحافة كالًتٚتة يف مليلية، سجن من طرؼ إسبانيا بتهمة ا٠تيانة
اليت استسلم ٢تا بعد  فرنسا مث قاـك ،إثرىا أسس ٚتهورية الريفاٟترب اليت على  أعلن ضد إسبانيا

فيها بقية حياتو بالعودة إذل مث التجأ إذل مصر اليت قضى  ،نفي إذل جزيرة الرينيوف ،ٖتالف الطرفُت
 غاية كفاتو هبا. إذل السياسي النضاؿ
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 :ختيار الموضوعدواعي ا-

تيارنا جعلتو ٮتتار موضوع ْتثو، كتتجلى أسباب اخ كافعكد أسباب لكل باحث البد من أف      
 ألسباب التالية:٢تذا ا١توضوع  ل

 .ألف ا١توضوع جزء من التخصص-

 .إذل دراسة ىذا ا١توضوع كا٠توض يف تفاصيلو كالتعمق فيو ا١تلحة ميوؿ رغباتنا-

التعريف ببطوالت ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب كنضالو السياسي من أجل ٖترير دكؿ ا١تغرب -
 العريب كاألمة اإلسالمية من االستعمار األكركيب.

 .شاره كقلة خطورتواإلسباين نظران لقلة انت االحتالؿندرة الكتابات التارٮتية اليت تتحّدث عن -

 .التقهقر كالتخلف الذم تعيشو الدكؿ العربية يف ٚتيع اجملاالت-

 .أثر يُذكر يف ىذا ا١توضوعاٞتديد أك السعي إلضافة -

 حدود الدراسة:-

سنة كالدة ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب إذل كفاتو سنة  ـ8882موضوع دراستنا من ٖتدد         
 .يف حياتوي ػها ا٠تطابػميز بػيتخلل ىذه ا١تدة أحداث ككقائع تارٮتية ت ـ8961

 أىمية وأىداف الدراسة:-

 من خالؿ: تكمن أ٫تية دراستنا ٢تذا ا١توضوع     

 .كشف جرائم االستعمار كانتهاكاتو يف منطقة الريف اليت الزالت آثارىا إذل يومنا ىذا-

توضيح بعض ا١تواقف ا١تزيّػفة كإبطاؿ اإلشاعات اليت تعّرض ٢تا ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب من -
 .طرؼ السلطات االستعمارية كبعض ا١ترتزقة كاٞتواسيس 

 .إعطاء ٢تذه الشخصية قيمتها التارٮتية باعتبارىا رمزان للحرية-
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ث باألرض، نظران ١تا تعيشو البالد أجل اٟترية كاإلخالص للوطن كالتشبُّ  إعطاء ٪توذج للجهاد من-
 .العربية من انتهاكات كىشاشة لألكضاع يف ٚتيع اجملاالت

لتشويو صورة ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب  كشف النِّقاب عما أكردتو بعض الصحف األجنبية-
 من أجل التأثَت عليو نفسيان من خالؿ مراسليها كمكاتبها يف منطقة طنجة الدكلية.

 البحث:إشكالية -

، كتندرج ضمن د بن عبد الكرًن ا٠تطايب٤تم تتمحور إشكالية موضوعنا حوؿ حياة كنضاؿ      
 ىذه اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية:

 ؟١تغرب األقصىيف اأين تقع منطقة الريف ما معٌت الريف ك -8

 ما ىي أىم التضاريس ا١توجودة يف منطقة الريف؟-2

 ؟منطقة الريف ككيف يتوزعوفالسكاف يف ما ىو أصل -1

 منطقة الريف؟ أىم ا١توارد االقتصادية ا١توجودة يفما ىي  -4

 درس كما أشهر شيوخو؟عبد ا٠تطايب كأين نشأ ك  ين كلد ٤تمد بنأ-5

 كيف نشأ الفكر السياسي لدل ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب؟-6

 ؟كالفرنسي كيف كاجو ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب االحتالؿ اإلسباين-7

 كيف قامت ٚتهورية الريف كما أىم مبادئها؟-8

 ا كفرنسا؟نيالؿ الفرنسي رغم التحالف بُت إسبا١تاذا استسلم ا٠تطايب لالحت-9

 كيف عاىن ا٠تطايب يف ا١تنفى ككيف كاف نضالو السياسي يف مصر؟-81

 ؟أبرز آثػػػػػػار ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب كأشهر أقوالوما ىي -88
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 المنهج المتبع:-

 مناسبان لسرد األحداث كونوي،  ذا ا١توضوع ىو ا١تنهج التارٮتلدراسة ى اتبعناها١تنهج الذم          

 .ككصف الوقائع ككشف اٟتقائق كالتعبَت عنها بكل مصداقية

 خطة البحث:-

 ،مباحثكل فصل ثالثة مقدمة كأربعة فصوؿ يف  تتكوف ا٠تطة ا١تتبعة ٢تذا البحث من       
فا١تقدمة تتكوف من عدة عناصر ، باإلضافة إذل خا٘تة كقائمة ا١تالحق كقائمة ا١تصادر كا١تراجع

عن منطقة الريف با١تغرب األكؿ  الفصليتحدث ٘تهيدية للدخوؿ يف تفصيل صلب ا١توضوع، 
دراسة كذلك ك  ،كتوزُّعو يف ا١تنطقةسكاهنا دراسة ك  ،االطبيعية ٢تدراسة الاألقصى من خالؿ 

و كعن تعليم ،ا٠تطايب مولدان كنسبان  الفصل الثاين يتحدث عن ٤تمد بن عبد الكرًن، أما اقتصادىا
الفصل الثالث يتمحور حوؿ جهاد ا٠تطايب ، ك باإلضافة إذل نشأة فكره السياسي ،كأىم شيوخو

كما   وب،جهاده ضد فرنسا يف اٞتن باإلضافة إذل ،ضد اإلسباف، مث تأسيسو ٞتمهورية الريف
كاستسالمو لفرنسا  ،ث الفصل الرابع عن التحالف اإلسباين الفرنسي على دكلة ا٠تطايبيتحد

 كاستئنافو للعمل السياسي ىناؾ، باإلضافة كٞتوئو السياسي ١تصر ،إضافة إذل نفيو ٞتزيرة الرينيوف
باإلضافة  ، أما ا٠تا٘تة فهي عبارة عن نتائج ٢تذا البحثكما خلَّفو من آثار كأقواؿ إذل كفاتو بالقاىرة

 إذل بعض التوصيات كاألمنيات حوؿ ا١توضوع.

 الدراسات السابقة:-

 ،نظران ١تا تكتسيو شخصية ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب من أ٫تية يف منطقة ا١تغرب العريب        
علمية كمذكرات كرسائل جامعية يف ٥تتلف  كدراسات معاصرة قد قامت عليها عدة ْتوثف

كمذكرة "عبد الكرًن ا٠تطايب كنشاطو من خالؿ دراسة اٞتانب السياسي  كاحمللية اٞتامعات العربية 
اليت استفدنا منها من خالؿ -لػػ: بن ٤تجوبة عبد القادر  ("ـ8961-8882الثورم كالسياسي)

أك اٞتانب االجتماعي  -اإلقليمية كنضالو السياسي يف مصرمواقف ا٠تطايب للقضايا العربية ك 
 أك من خالؿ النظرة اإلعالمية ٢تا يف ا١تشرؽ العريب كالعادل ،يف ٚتهورية الريفكالثقايف للمجتمع 

لػػ: ركابح الصغَتة (" ـ8926-8928النجاح كا١تنتقد)مثل مذكرة"حرب الريف من خالؿ جريديت 
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أك مقارنتها بشخصيات معاصرة  ، من خالؿ إطاللتنا على النظرة اإلعالمية ا١تغاربية لثورة الريف
كمذكرة"مقاكمة األمَت عبد القادر ك٤تمد بن عبد ا١تستعمر األكركيب  طريق الكفاح ضد سلكت  ٢تا

كىي دراسة مقارنة بُت األمَتين، ككذا ٣تلة "ا٠تطايب ملهم لػػػ: باخالد فاطنة  الكرًن ا٠تطايب"
الثورات ا١تسلحة" من ٖترير مركز ا٠تطايب لدراسة اٟتركب الثورية اليت أفادتنا من خالؿ اٟترب ضد 

 إال أف بعضها دل يُػَغطِّ ٚتيع اٞتوانب األساسية للموضوع.اإلسباف ك... 

 أىم المصادر والمراجع المعتمدة:-

تمدنا يف دراستنا ٢تذا ا١توضوع على ٣تموعة من ا١تصادر كا١تراجع، فمن أىم ا١تصادر  عا        
كتاب "صفحات من الكفاح كاٞتهاد ا١تغريب ضد االستعمار" حملمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب من 
ٖتقيق كتنقيح الدكتور ٤تمد علي داىش فهو يتحدث بالتفصيل عن اٞتهاد يف منطقة الريف كعن 

ككذا كتاب "ىذه مراكش" لعبد اجمليد بن جلوف الذم ساعدنا يف ف كمؤسساهتا، ٚتهورية الري
زاين الذم مكننا " حملمد حسن الو 2"مذكرات حياة ككفاح ج دراسة الفصل األكؿ، كأيضان كتاب

ا١تعتمدة ٣تلة ، كمن أىم ا١تراجع ك... من معرفة مراحل النشأة العلمية كالسياسية للخطايب
ا١تسلحة" من إعداد مركز ا٠تطايب لدراسة اٟتركب الثورية اليت ساعدتنا يف  ات"ا٠تطايب ملهم الثور 

دراسة سَتة ا٠تطايب ا١تهنية كالتحالف االستعمارم ضد دكلتو كعن بعض اٟتقائق كاإلشاعات 
ا١تأخوذة من أىم الصحف كا١تصادر األجنبية، ككتاب "ا١تغرب العريب يف التاريخ اٟتديث كا١تعاصر" 

 العّقاد ارل ساعدنا يف معرفة مسار ا٠تطايب السياسي يف القاىرة ك... للدكتور صالح

 صعوبات البحث:-

 كاجهتنا عدة صعوبات كعراقيل يف إ٘تاـ ىذا البحث ٦تا أعاؽ السَت اٟتسن لو، منها:      

على الكتب اإللكًتكنية بنسبة  ٦تا جعل إعتمادنا ،قلة ا١تصادر كا١تراجع يف ا١تكتبات احمللية للوالية-
 كبَتة جدان 

بعض كا١تذكرات اليت ألّفها   ا١تهمة اليت عاصرت فًتة ا٠تطايب، نعداـ ا١تصادر العربية كاألجنبيةا-
عن  الصحفيوف خالؿ لقاءاهتم مع ا٠تطايب كعدـ توفرىا حىت إلكًتكنيان ٦تا اضطرّنا إذل البحث

 مراجع تعتمد على ىذه ا١تصادر
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كحىت مع بعض األساتذة الباحثُت يف ٣تاؿ موضوعنا، نظران للوضع الراىن  ،التواصل بينناصعوبة -
 إضافة إذل بعض االرتباطات اإلدارية.  الذم تعيشو البالد خاصةن كالعادل عامةن 

ختالؼ بعض ا١تصادر كا١تراجع خاصة العربية منها يف العديد من ا١تواقف كاٟتقائق، بسبب ا-
اٟتاكمة أك خوفان من مصَت ٥تزم كغَت الئق ١تؤلفيها من طرؼ السلطات خضوع بعضها للسلطة 

 احمللية.

ألستاذ الدكتور مبارؾ جعفرم على مساندتو لنا طيلة فًتة كيف األخَت نتقدـ بالشكر اٞتزيل ل    
كعلى صربه على تقصَتنا يف العمل، كنشكر كالن من الدكاترة عبد الكرًن بلبارل كختَت  ،ىذا العمل

ا١تساعدات كالنصائح كاإلرشادات العلمية اليت يف كعبد السالـ كموف كأٛتد بوسعيد على الصا
ٗتدـ موضوعنا، كنشكر كذلك الزمالء ٤تمد الطاىر كالطيب كعبد الكبَت كآماؿ كخد٬تة كنبيلة 

كاىتمامهم الكبَت بنا إل٘تاـ ىذا العمل،  ،ٮتص ا١توضوع ماكرقية على مساندهتم لنا كمساعداهتم في
 نشكر كل من ساعدنا كلو بالكلمة الطيبة أك بفكرة معينة يف إ٧تاز كإ٘تاـ ىذا العمل.  ك 
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ا١تغرب األقصى دكلة يف مشاؿ إفريقيا تتميز بتنوع تضاريسها كمدهنا ذات الطابع األندلسي        
ى عدة ىيئات تعليمية كألهنا تعاقبت كاإلسالمي القدًن، اشتهرت بالعلم كالعلماء كوهنا ٖتتوم عل

عليها العديد من الدكيالت كاألسر اٟتاكمة إذل أف استقر حكم الدكلة العلوية إذل يومنا ىذا، 
 كينقسم ا١تغرب األقصى إذل قسمُت:

كجبالة، كالثاين يضم باقي  2كجنوب ا١تغرب، أما األكؿ فيضم منطقتُت ٫تا: الريف 1مشاؿ ا١تغرب
أراضي ا١تغرب إذل حدكد الصحراء الكربل جنوبا كمشاؿ ا١تغرب ىي ٤تور موضوعنا كباألخص 

كاليت ستصبح دكلة الريف بقيادة ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب الذم ىو موضوع  فمنطقة الري
 .مذكرتنا

 المبحث األول: الدراسة الطبيعية
 :_الموقع1

فيقع بُت  فلكيان  اأم األقصى جغرافيا يف أدىن الشماؿ الغريب من القارة اإلفريقية،يقع ا١تغرب     
ألف   23كتشغل مساحتو حوارل  ،غربان  °11ك°2كخطي طوؿ  مشاالن °26ك°28دائريت عرض 

 .كاحمليط األطلسي غربان  ، كيطل على كاجهتُت ْتريتُت ٫تا: البحر األبيض ا١تتوسط مشاالن 3 2كلم
إقليم الريف يقع يف الشماؿ الشرقي من  ا١تغرب ينقسم إذل إقليمُت ٫تا: الريف كجبالة مشاؿ      

سهوؿ مسوف  كجنوبان  ،كجدة كالبحر األبيض ا١تتوسط مشاالن  ا١تغرب األقصى ٭تده هنر ا١تلوية شرقان 
 4.قبائل غمارة كإقليم جبالة، كىذا األخَت يقع بُت جنوب سبتة كاحمليط األطلسي غربان  كتازة كغربان 

                                                           
، للمزيد على التوارل ـ 8497ك ـ 8487، ـ85ليلية من ا١تغرب ألهنما مستعمرات اسبانية منذ القرف تستثٌت مدينيت سبتة كم1

 .89، ص ـ2189، 8، طا٠تطايب ملهم الثورات ا١تسلحةيُنظَر: مركز ا٠تطايب لدراسة اٟتركب الثورية، 
 .(8ر ا١تلحق رقم )نظَ يُ 2
ماسًت يف تاريخ الوطن العريب،  ، مذكرة(ـ8926-8928كا١تنتقد )حرب الريف من خالؿ جريديت النجاح : ركابح الصغَتة3

-2188، جامعة ٤تمد بوضياؼ ا١تسيلة_ اٞتزائر، كاالجتماعيةكلية العلـو اإلنسانية قسم التاريخ،  آماؿ معوشي، 
 .28صـ2189

، دار 8داىش، ط ، تح: ٤تمد عليصفحات من الكفاح كاٞتهاد ا١تغريب ضد االستعمار٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب: 4
 .84_81، ص ـ2112الشؤكف الثقافية العامة، العراؽ، 
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 :_ أصل التسمية2

 أكردنا أ٫تها من خالؿ ا١تراجع ا١تعتمدة منها: الريف ككلمة ٢تا عدة تسميات كمعاين    

للمغرب الريف: ىو عبارة عن شريط ساحلي ضيق ٦تتد يف شكل ىالؿ على الشاطئ الشمارل -
األقصى على الواجهة ا١تتوسطية يعرؼ جغرافيا بسلسلة جباؿ الريف كقد استعمل ىذا ا١تصطلح 

 .من قبل االختصاصيُت يف فًتة عبد الكرًن ا٠تطايب

 1الريف: كلمة عربية تعٍت منطقة فالحية خصبة أما بالرببرية تعٍت الساحل.-

اليت توجد عادة على ضفاؼ النهر أك ّتانب الريف: كلمة عربية تعٍت األرض احملركثة كا٠تصبة -
أك نطاقو ا٠تارجي كىي الساحل الشمارل من ا١تغرب أما يف ا١تغرب فتعٍت طرؼ شيء ،راءالصح

يف ا١تغرب إذ يسمى بالريف القبلي كىو ا١تنطقة الوسطى من مشاؿ  معاين ، كلو عدة2األقصى
مناطق ىم: كرت كالريف كالشاكف كجبالة، كبا١تعٌت اٞتغرايف أربع تكوف ىذا األخَت من يك  ،ا١تغرب

فإنو يشمل كل مشاؿ ا١تغرب إضافة إذل بعض  أما سياسيان  ،ىو مناطق الشرقية من مشاؿ ا١تغرب
 3ا١تناطق اٞتنوبية.

 المناخ والتضاريس:-3

كأهنار كسهوؿ يتميز إقليم منطقة الريف بصعوبة مسالكو ككفرة ا١تنابع ا١تائية من جباؿ       
كغَتىا، فاٞتباؿ توجد يف اٞتهة اٞتنوبية الشرقية من إقليم الريف ىي امتداد لسلسلة جباؿ 

إذل قلة ا١توانئ يف ىذا اإلقليم كأىم ـ ٦تا أدل 3333قممها إذل  األطلس اليت يصل ارتفاع بعض

                                                           
ماسًت يف تاريخ ا١تغرب العريب اٟتديث كا١تعاصر،  ، مذكرة(ـ8927_8982ثورة الريف يف ا١تغرب األقصى ): منصورم بدة1

-2181كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة ابن خلدكف تيارت_ اٞتزائر، قسم العلـو اإلنسانية،  عناف عمر،
                                                                                      .88ص ـ2184

 . 28، ا١ترجع السابق، صركابح الصغَتة2
 .86_85، ص ـ2189، 8، طا١تسلحة ا٠تطايب ملهم الثوراتمركز ا٠تطايب للحركب الثورية:  3
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آزكرأقشار  اٞتباؿ ىي كبدانة كبٍت بو٭تي ك الكركو كجباؿ بقيوة كمزكوب كأعلى قمة جبل ىي
ف يف اٞتنوب كسهل الكرط كسهوؿ بٍت كرياغل ماـ، كأما السهوؿ فهناؾ سهوؿ مسو كجبل اٟت

كم 833كلم كهنر سيوة   483بأجدير كسهوؿ  يواصواب كعُت األٛتر  كأىم األهنار هنر ا١تلوية 
جبل  كإضافة إذل كادم كرغة، أما منطقة جبالة فتتميز بقلة التضاريس كأشهر 1كالنكور كهنر غيس

هبا ىو جبل تدغُت إضافة  إذل أهنار كسهوؿ داخلية كما يتميز بسواحلها خاصة العرائش كسال 
، كما يتميز ا١تناخ يف مشاؿ 2...اخل من اٞتهة األطلسية كطنجة كتطواف ...اخل من اٞتهة ا١تتوسطية

يف كتقل يف ا١تغرب بأنو معتدؿ صيف كبارد كرطب شتاء، كيتميز بقلة األمطار اليت تكثر يف ا٠تر 
الشتاء كالصيف كما تتسع الفركؽ اٟترارية بُت الليل كالنهار كلما إتهنا شرقا إذل ا١ترتفعات ،إضافة 

 3إذل ذلك كثرة الزكابع كالرياح ندرة العواصف كاألعاصَت كقلة األمطار
 المبحث الثــــاني: الدراسة البشرية

 السكان:-1

 قسمُت أساسيُت ٫تا:يتكوف السكاف يف مشاؿ ا١تغرب من        

أػػػػػ الرببر: ىم السكاف األصليوف يف مشاؿ ا١تغرب، كٯتثلوف نسبة كبَتة منو كيتمركز غالبيتهم يف إقليم 
 الريف يف الشماؿ الشرقي للمغرب األقصى كيتكلموف اللغة األمازيغية.

المية ككذلك ب ػػػػػ أما العرب: فهم السكاف الذين دخلوا ا١تغرب األقصى خالؿ الفتوحات اإلس
اٟتركب الصليبية اليت فر خال٢تا ا١تسلموف غلى ا١تغرب العريب كٯتثلوف نسبة ضئيلة من السكاف يف 
مشاؿ ا١تغرب، كغالبيتهم يتمركزكف يف إقليم جبالة يف الشماؿ الغريب من ا١تغرب األقصى، كما أهنم 

 4يتكلموف اللغة العربية.

                                                           
  .اإلسم القدًن ١تنطقة اٟتسيمة1
 .84_٤81تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب، ا١تصدر السابق، ص  2
 . 14، القاىرة، ص ـ8949، مطبعة الرسالة، 8، طىذه مراكشعبد اجمليد بن جلوف: 3
 .81-82عبد اجمليد بن جلوف، ا١تصدر السابق، ص 4
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يف مشاؿ ا١تغرب كافدة من أكركبا أياـ اٟتركب الصليبية  كما أنو توجد أقلية مسيحية كيهودية      
)حركب االسًتداد األكركبية( عرب األندلس أك قادمة عن طريق ٕتارة ا١تلح كالرقيق من افريقيا 

 1ككذلك عرب الرحالت االستكشافية أك السياحة األكركبية للمنطقة كغَتىا.
 :ــــ التوزيع السكاني2

مشاؿ ا١تغرب يكمل يف طبيعة ا١تنطقة من حيث التضاريس كاٟتياة التوزيع السكاين يف       
االجتماعية كالثقافية فمثال: اقليم الريف ٧تد فيو التضاريس صعبة ال تنسجم مع اٟتياة ا١تدنية 

 كالعيش الكرًن يف ىذه ا١تنطقة فنجد أقلية السكاف فيها نظر الصعوبة مسالكها كتضاريسها.

، كأصبحت مليوف ـ1112ألف نسمة سنة  533اؿ ا١تغرب قرابة بلغ عدد السكاف يف مش      
، فالشماؿ ا١تغريب يغلب عليو الطابع القبلي كخاصة ا١تناطق الداخلية البعيدة 2ـ1124نسمة سنة 

عن الساحل، كانتشرت فيو قبائل متعددة أ٫تها: بٍت كيزماين، قلعية، كبدانة، كزناية، زناتة، بٍت 
بقيوة، بنو اٛتد، كتامة، سطالسة، بنو حساف، ٝتاتة، مسطاسة، متيوة عركس، أ٧ترة، بٍت كرياغل، 

لقسوة الطبيعة  كيتوزع السكاف حسب التضاريس، فهو يقل يف اٞتباؿ الريفية نظران  3الريف ...اخل،
فيها كصعوبة مسالكها، كيتضاعف يف السهوؿ الداخلية كا٢تضاب كعلى ضفاؼ السواحل الغربية 
ا١تتوسطية كاألطلسية كاألهنار كاجملارم ا١تائية...اخل، لكثرة نشاط الزراعة كالفالحة، ألهنا تتوفر على 

 ي لألىارل يف ا١تنطقة.أراضي خصبة كمساحات رعوية شاسعة تتالءـ كالنشاط الزراعي كالفالح
 المبحث الثالث: الدراسة االقتصادية

 الزراعة:-1

يف الزراعة يشتهر مشاؿ ا١تغرب يف زراعة القمح كالشعَت كالذرة كالعدس كالفوؿ كاٟتمص        
كاٟتلبة كالزيتوف الذم ينتشر يف منطقة جبالة بكثافة إضافة إذل القطن كاٟتلبة كالقنب كالكتاف 

ا١تواد كانت تصدر كمية كبَتة منها إذل الدكؿ األكربية كخاصة اسبانيا، كما  كا٠تردؿ، كىذه
                                                           

   .81، بَتكت، ص ـ8984، دار الغرب اإلسالمي، كتاب ا١تغربالصديق بن العريب:   1
 .حسب ما أدذل بو كزير خارجية حكومة الريف السيد ٤تمد أزرقاف 2
 .888_817، ص ص 8، جـ8974، مطبعة دار أمل، طنجة، حرب الريف التحريرية كمراحل النضاؿأٛتد البوعياشي: 3
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انتشرت تربية األبقار كا١تواشي كالطيور كصيد األٝتاؾ لتوفرىا على كاجهتُت ْتريتُت باإلضافة إذل 
 ٣1تارم ا١تائية الداخلية ككذلك تربية الدكاجن كا٠تيوؿ كغَتىا.

 الصــنــاعــة:-2

، فانتشرت صناعة ا٠تشب بكثرة لتوفر مشاؿ ا١تغرب على غابات شاسعة ٦تتدة صناعيان أما        
ككذلك ا١تعادف اليت كانت متوفرة با١تنطقة كاليت تتمثل يف ا١تلح  ،رل اٞتباؿ الريفيةاإذل أع

 ـ1118كالفوسفات كالرصاص كالنحاس كالفحم اٟتجرم ككذلك البًتكؿ الذم أكتشف سنة 
كؿ ىي الو ـ أ كالنركيج كا١تغرب دا١تليديـو الذم ال تنتجو سول ثالث إضافة اٟتديد كمعدف 

 األقصى!

ة كالباريـو ضكما أف ىناؾ معادف تتواجد بأقلية كىي القصدير الذىب كالكربيت كالف      
 2كاٞترانيت كاٞتَت.

أ٫تها: كانت ىناؾ صناعات تقليدية ٤تلية ككما كانت ىناؾ صناعات حديثة كاستخراجية         
النسيج كصناعة األحذية كاٟتدادة كالدباغة كالصباغة كالصناعة اٞتلدية كصناعة األكاين كالصناعات 

 القطنية كالنسيجية ٔتختلف أنواعها كصناعة األدكية الطبيعية.

 كاسعان  إف ىذه الصناعات التقليدية كانت منتشرة يف مشاؿ ا١تغرب بكثافة كشهدت انتشاران       
كاليد العاملة هبا  ،قد إذل الشركاتتكما أف الصناعات اٟتديثة اليت ذكرت آنفا تفبُت األىارل  

بنسبة قليلة كمعظمها يف يد اإلسباين، فهي كثَتة ا١تصانع كتعمل على سد حاجيات االستهالؾ 
 3احمللي بنسبة قليلة فقط.

 
 
 

                                                           
 .885_882 عبد اجمليد بن جلوف، ا١تصدر السابق، ص ص1
 .821_886، ص ص نفسو2
 .84_88، مكتبة األ٧تلو مصرية، القاىرة، ص ص ا١تغرب األقصى مراكش٤تمود الشرقاكم: 3
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 الــتــجــارة:-3
مدل  من خالؿ نتوجات الزراعية، كنشاطها يربزا١تعلى  أما التجارة فكانت ترتكز خارجيان         

كاٞتمركة كأرباح  أ٫تها: الضرائبازدىارىا كتدينها فكانت مزدىرة قبل اٟتماية لعدة عوامل 
 االحتكار كما يسمى بأمالؾ الدكلة كغَتىا.

أما داخل ا١تغرب األقصى كباألخص الشماؿ )الريف( اعتمد على ٕتارة الواردات أكثر من         
ارة الزراعة كالصناعة احملليتُت نظرا لقلتها كحاجياهتا من طرؼ األىارل كمن أىم الواردات ىي: ٕت

الشام، السكر، كالثياب القطنية كاألقمشة كا٠تضركات كسائر ا١تصنوعات األكركبية الضركرية 
 1تو. خاصة يف فًتة اٟتماية، فشماؿ ا١تغرب يستورد أكثر ٦تا يصدر إذا ما قارنا صادراتو بواردا

غلب ا١تنتوجات أعلى التبادؿ التجارم ألف  مبنيان  إف االقتصاد يف مشاؿ ا١تغرب )الريف( كاف      
در ا١تنتوجات إذل مصر صَ در إذل الدكؿ األكركبية بنسب كبَتة كما كانت تُ صَ يف الشماؿ كانت تُ 

كالسوداف كتركيا كالسنغاؿ... ىذه ا١تنتوجات معظمها كانت عبارة عن منتوجات زراعية كصناعات 
كتتم عملية التبادؿ حسب النوعية ـ1118كاستخراجية كخاصة البًتكؿ بعد اكتشافو سنة تقليدية 

 .ستخراجيةاالرىا يف الصناعة الباطنية كتوف كالكمية يف الزراعة، كحسب مدل تطور ا١توارد الطبيعية

تتميز منطقة مشاؿ ا١تغرب ٔتوقعها االسًتاتيجي ، كبتنوع تضاريسها كصعوبة مسالكها كاحتوائها 
على موارد مائية متنوعة ما ٬تعلها رائدة يف ٣تا٢تا الزراعي ك الفالحي، كما أف السكاف يف ىذه 

ثرة با١تناطق الداخلية كيقل يف السواحل ا١تنطقة ٯتثل نسبة قليلة من سكاف ا١تغرب فهو يتمركز بك
الشرقية لصعوبة تضاريسها، ككذلك يكثر يف السواحل الغربية األطلسية كا١تتوسطية، كأيضا تطورت 
الزراعة كالصناعة كالتجارة يف ا١تنطقة كتنوعت صادراهتا فاشتهرت بزراعة ا٠تضركات كالبقوليات 

يوؿ ك...اخل، كيف الصناعة ا٨تصرت بُت الصناعات كاٟتبوب كاىتمت بًتبية ا١تواشي كالدكاجن كا٠ت
اٟتديثة كالصناعات االستخراجية اليت كانت تسيطر عليها اسبانيا فًتة اٟتماية ككذلك التجارة اليت 

                                                           
 .825_824عبد اجمليد بن جلوف، ا١تصدر السابق، ص 1
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 باك مابُت الصادرات كالواردات اليت كانت بُت أىارل ىذه ا١تنطقة كأكر  ٘تيزت بالتنوع داخليا كخارجيان 
 كتركيا كالسنغاؿ كغَتىا.

إف تنوع كازدىار االقتصاد يف مشاؿ ا١تغرب يعود إذل الًتكيبة االجتماعية كمدل اندماجها       
كمعامالهتا مع غَتىا من اجملتمعات كاستغال٢تا لإلمكانيات ا١تتوفرة عليها، ككذا ٤تافظة السكاف 

اليت كانت قبل على عاداتو كتقاليده خاصة الصناعات التقليدية كالتجارة البحرية كٕتارة القوافل 
الكشوفات األكركبية يف إفريقيا الغربية )ٕتارة العبيد كا١تلح( ككذلك ٘تسك األىارل بالعقيدة 
السمحاء كالتشبث بالدين اإلسالمي كانتشار الزكايا العلمية كا٢تيئات التعليمية كغَتىا حافظ على 

 من.اإلرث احمللي يف البالد مدة طويلة من الز 
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كخاصة بعد كفاة -د ا١تغرب األقصى أكاخر القرف التاسع عشر كمطلع القرف العشرين شه       
يها التنافس تدىوران بارزان يف الداخل كا٠تارج يف فًتة َكثُر ف-ـ8894سنة  1ا١توذل اٟتسن األكؿ

كركبية تشتد عليو إذل أف استطاعت كل جعل أطماع الدكؿ األ، ما األكركيب على الشماؿ اإلفريقي
رفضواْ ىذا لكن أىارل ا١تغرب األقصى ، ـ8982سنة عليو  فرض ٛتايتهمافرنسا كإسبانيا  من

لبالد، فربز عدة مناضلُت ا عّجل بقياـ معارؾ رافضة للوضع يف االنظاـ إٚتاالن كتفصيالن، ٦تّ 
ضد التواجد االستعمارم كىيمنتو يف البالد، كلعل أبرز ىؤالء  ك٣تاىدين يف الشماؿ كاٞتنوب ثاركاْ 

اجملاىدين الذين ذاع صيتهم يف مشارؽ األرض كمغارهبا  األمَت ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب الذم 
     قاـك اإلسباف كأٟتق هبم خسائر فادحة ك...جعلتو يعلن عن تأسيس ثاين ٚتهورية يف تاريخ العرب

أال كىي ٚتهورية الريف مشاؿ ا١تغرب اليت دامت أكثر من  -طرابلسية يف ليبيابعد اٞتمهورية ال-
 ٜتس سنوات.

 المبحث األول: مولده ونسبو 

ىو ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب، أك ٤تند باللغة األمازيغية، أك موالم ٤تمد باللغة احمللية         
بقرية أجدير الواقعة قرب  ق8118-ـ8882ا١تغربية، االبن األكرب لعبد الكرًن ا٠تطايب، كلد سنة 

اٟتسيمة يف منطقة الريف با١تغرب األقصى، اشتهر بعّدة ألقاب منها: أسد الريف؛ كأسد ا١تغرب؛ 
الكرًن  كبطل الريف؛ كأمَت الريف، ككما كرد يف بعض ا١تراجع أنو أصبح يسمى باسم كالده عبد

ا١تصادر يف نسب أسرة ا٠تطايب، كلكن ، كاختلفت 2ـ8921ا٠تطايب كذلك بعد كفاتو سنة 
عود إذل جزيرة العرب، كقد أف نسبها ي -حسب معظم ا١تصادر القريبة من عائلة ا٠تطايب-أرجحها 

:"...ويعود كىذا ما أكده ا٠تطايب بقولو3من اٟتجاز إذل ا١تغرب األقصى، ىاجرت أسرة ا٠تطايب
الحجاز، من ينُبع تحديدًا على نسبنا إلى آل السيد محمد بن عبد الكريم المنحدرين من 

                                                           
الدكلة يف ( توذل حكم العرش ا١تغريب بعد كفاة كالده، بلغت ـ8894-8871ىو اٟتسن بن ٤تمد الرابع بن عبد الرٛتاف )1

 .ان على يد ابنو موالم عبد العزيزعهده تطوران ملحوظان يف االقتصاد كالسياسة بعد كفاتو شهدت الدكلة اهنياران بارز 
 .29ص  ، مؤسسة ٤تمد حسن الوزاين،2، جمذكرات حياة كجهاد٤تمد حسن الوزاين: 2
 . 22ص، : ا١ترجع السابقمركز ا٠تطايب لدراسة اٟتركب الثورية3
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شواطئ البحر األحمر، جّدنا األكبر كان يسمى ِزراع الَينُبعي، وقد جاءت أسرتي إلى 
المغرب في القرن الهجري الثالث )القرن التاسع ميالدي(، واستقرت في قبيلة بني 

ئل يف أجدير أكرب القباإذل  -على حد قولو-كينتمي ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب ، 1ورياغل..."
كصاحبة الزعامة فيها، كما أف األسرة ا٠تطابية ُعرِفت بالعلم كالسياسة لرجا٢تا الذين شغلواْ 
مناصب القيادة كالقضاء كالدين بأجدير يف منطقة الريف، شغل كالد ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب 

 قاضيان يف أجدير مث تطواف، كما شغل منصب القيادة يف قبيلتو.

بلغ ا٠تامسة من عمره درس  ا٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب يف مسقط رأسو أجدير، ك١ت نشأ       
يف الكّتاب القرآين القرءاف الكرًن  كالتعاليم الدينية على يد كالده كعمو عبد السالـ ا٠تطايب ١تدة 

رحل رفقة كالده إذل تطواف بعد أف قامت فتنة قبلية يف أجدير كادت  ـ8892ٜتس سنوات، كيف 
الكرًن ا٠تطايب اٞتو ا١تناسب لتعّلم  اف تفرِّؽ بُت القبائل ىناؾ، كيف أجدير كجد ٤تمد بن عبد

القرءاف الكرًن كاآلداب كاٟتديث كأصوؿ الدين كالفقو كاللغة، كعاش جّوان متحضِّران كمنفتحان على 
الكرًن ا٠تطايب مع عائلتو إذل أجدير بعد أف عادت األكضاع كما   عاد عبد ـ8899العادل، كيف

، عندىا كاف ٤تمد بن عبد الكرًن قد بلغ السابعة عشر من العمر، كُّت ـ8892كانت عليو قبل 
 2تقرير إتاىو يف اٟتياة بعد أف أشرؼ على بلوغ سن الرشد.

 وـــوخـــيــو وشالمبحث الثاني: تــعــليـــمـــ

 و:مــيــلــعــت-2
تلقى ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب دراستو األكذل على يد كالده الذم يعتربه أستاذه األكؿ،       

حيث  ـ8911ككذلك عمو عبد السالـ ا٠تطايب يف أجدير مث تطواف بعدىا سافر إذل فاس سنة 
٥تتلف علـو الدين كالسياسة، حيث تتلمذ على يد  4مث مدرسة العطارين 3القركيُت درس يف جامع

                                                           
 . 22الثورية، ا١ترجع السابق، ص مركز ا٠تطايب لدراسة اٟتركب 1
 .18-11ص ص  ، ا١تصدر السابق،زاين٤تمد حسن الو 2
، من طرؼ فاطمة الفهرية تولت تدريس العلـو ق245-ـ859تأسست سنة  ،من أقدـ اٞتامعات اإلسالمية يف التاريخ3

.كغَتىا من الدينية كاٟتديث كاللغة العربية كآداهبا   العلـو
بأمر من السلطاف ا١تريٍت أبا  ىػ725-ـ8125أحد أشهر ا١تدارس التعليمية يف فاس تقع مشاؿ جامعة القركيُت، تأسست سنة 4

 الثالث، تولت تدريس الشريعة كالفقو كالتفسَت. سعيد عثماف
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أشهر علماء الدين كالسياسة يف تلك الفًتة كعبد الصمد بن التهامي كنوف ك٤تمد بن التهامي  
، مث انتقل بعدىا إذل مليلية حيث درس فيها ا١ترحلة الثانوية يف 1كغَتىمكنوف ك٤تمد الكتاين 

لباكالوريا اإلسبانية، مث سافر على إثرىا إذل العاصمة ا١تدارس اإلسبانية كٖتصل فيها على شهادة ا
القانوف اإلسباين )اٟتقوؽ( كاآلداب ١تدة ثالث  2اإلسبانية مدريد حيث درس يف جامعة شلمنكا

سنوات، كحصل فيها على شهادة الدكتوراه، ٦تا جعلو يكتسب خربة يف معرفة األحواؿ الشخصية 
فمحمد  3يت تساعد على التفكَت ك٪تو العقل كرجاحة الفكر،إضافة إذل األساليب العامة كالفنية ال

اكتسب خربة سياسية من خالؿ مركره هبذه ا١تراحل كاالحتكاؾ  بن عبد الكرًن  ا٠تطايب
كعبد الصمد بن 4بشخصيات سياسية بارزة أمثاؿ: ٤تمد الكتاين كالسلطاف موالم عبد العزيز

 التهامي...إخل.

د ا١تطالعة على تاريخ ا١تغرب األقصى كبالد ا١تسلمُت ككتب الفقو إضافة إذل أنو كاف شدي        
كالدين كالتاريخ كالقانوف، كخاصة تاريخ العرب يف األندلس الذم كاف شغوفان بو إذل درجة أنو كاف 
يدرسو أياـ العطل ككاف ٬توؿ مكتبات مدريد ْتثان عن كتبو يف فًتة دراستو اٞتامعية يف العاصمة 

 اإلسبانية.

 وخو:شي-3

تتلمذ ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب كتلقى دركسو على يد ٣تموعة من شيوخ كعلماء زمانو       
يف ا١تنطقة ،فأخذ عنهم أصوؿ الدين كالفقو كاٟتقوؽ كاآلداب، متنقالن بُت أجدير كتطواف كفاس، 

شلمنكا، كمن أىم مث مليلية كمدريد بإسبانيا، كىذه األخَتة درس فيها اٟتقوؽ كاآلداب يف جامعة 
 شيوخو نذكر:

                                                           
 .21، ص ا١ترجع السابقمركز ا٠تطايب لدراسة اٟتركب الثورية، 1
 .إسبانية تدّرس عدة ٗتصصات كاٟتقوؽ كاآلداب كالفلسفة كغَتىا درس فيها العديد من علماء ا١تغربجامعة إسبانية قدٯتة 2
 .26-25، ص ص ىػ8141، ا١تطبعة السلفية، القاىرة، سَتة األمَت ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايبرشدم الصاحل ملحسي: 3
كّبد حكومة ا١تخزف خسائر فادحة، كّقع العديد   ( بعد كفاة كالده اٟتسن األكؿـ8919-8894توذل حكم العرش صغَتان)4

سببان يف  ت األكضاع ا١تزرية يف عهدهككان ـ8916من ا١تعاىدات مع الدكؿ األكركبية إضافة إذل مؤ٘تر اٞتزيرة ا٠تضراء سنة 
 .ـ8918سنة ُت خلعو  ،ى ا١تغرب األقصىفرض اٟتماية ا١تزدكجة عل
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 ىو كالد ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب، كيعترب أستاذه األكؿ إذ تلقى علىالكريم الخطابي:  عبد
ق 8275-ـ8857القرءاف الكرًن كالفقو كأصوؿ الدين، كلد سنة يده مبادئ التعليم األساسية كػػ: 

يُت، اشتغل قاضيان يف أجدير مث تطواف، القرك   قبيلة بٍت كرياغل، درس يف جامعبأجدير كينتمي إذل
، -كما أسلفنا الذكر-تقلد منصب الزعامة كالقيادة يف قبيلتو بٍت كرياغل أكرب القائل يف أجدير 

، رفض اٟتماية ا١تزدكجة على ا١تغرب األقصى فأعلن قطيعتو 1كقاـك ا١تتمرِّد ا١تدعو: "بوٛتارة"
عن عمٍر ناىز قرابة ق8118-ـ8921ة لإلسباف، تويف مسمومان يف أجدير كدفن هبا سن

 2سنة.61

ىو عم ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب الذم دّرسو رفقة كالده، درس يف  عبد السالم الخطابي:
جامعة القركيُت بفاس، كاف معلمان يف أجدير، بعد كفاة أخيو عبد الكرًن أصبح ٔتثابة األب ألبناء 
أخيو، فتنازؿ عن شرؼ زعامة القبيلة البن أخيو ٤تمد االبن األكرب ألخيو عبد الكرًن، كالزمو 

إذل  3طيلة فًتة الكفاح ضد اإلسباف كالفرنسيُت إذل أف نفي رفقتو إذل جزيرة الرينيوفمالزمةن تامةن 
غريبان عن كطنو الذم دل يشهد -كعاش هبا بقية حياتو، كافتو ا١تنية  ـ8947أف ٞتأ إذل مصر سنة

 .4بالقاىرة، كدفن ٔتقربة الشهداء هبا ق8172-ـ8951سنة  -استقاللو

ىو عبد الصمد بن التهامي بن ا١تدين بن علي كنوف، كلد بفاس  عبد الصمد بن التهامي كنون:
كدرس يف مدارسها كعلى يد شيوخها أمثاؿ: كالده الشيخ التهامي كالشيخ خليل بن الصاحل 
ا٠تالدم كالشيخ عبد ا١تالك الضرير ك... اشتغل معلمان يف جامعة القركيُت، لو مؤلفات عديدة 

يف شرح نصيحة أيب العباس ا٢تالرل" ك"اٟتلل السندسية يف منها: "النسق الغارل كالنفس العارل 
شرح نظم السنوسية" ك...إذل غَتىا من ا١تؤلفات، ىاجر إذل طنجة كمكث هبا إذل أف كافتو ا١تنية 

 .5، كدفن هباق8152-ـ8914سنة 
                                                           

، أعلن نفسو سلطانان على ـ8912أعلن ٘ترده على السلطاف موالم عبد العزيز سنة  الزرىوين اٞتيالرل عمر بن ادريس ىو1
عدنية الباطنية، كّبد ا١تغرب بعد ٤تاكلتو  االستيالء على فاس، ٖتالف مع إسبانيا كفرنسا كٝتح ٢تما بالتنقيب على ا١تواد ا١ت

 . 21لدراسة اٟتركب الثورية، ا١ترجع السابق، ص ، للمزيد يُنظَر: مركز ا٠تطايب جيش  ا١تغربيُت خسائر كبَتةا٠تزينة ك 
 . 2981، ص 8، جـ8996، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت، 8، طموسوعة أعالـ ا١تغرب٤تمد حجي: 2
 .ـ8926سنة  فرنساطرؼ من كعائلتو مستعمرة فرنسية شرؽ إفريقيا قرب مدغشقر، كقد نفي إليها ا٠تطايب 3
 .1281، ص 9،جنفسوا١ترجع ٤تمد حجي، 4
 .1121-1122، ص ص 8،جنفسو5
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ىو ٤تمد الشيخ التهامي بن ا١تدين بن علي كنوف شقيق عبد الصمد  محمد بن التهامي كنون:
هامي ا١تذكور آنفان، كلد بفاس كدرس هبا كنشأ يف مدارسها، دّرس يف جامعة القركيُت كٗترّخ بن الت

من ا١تغرب األقصى كمصر كاٞتزائر كالعراؽ عشرين يد من علماء األمة يف القرف العلى يده العد
. كتونس كالسوداف كغَتىا ذاع صيتو يف عدة ٣تاالت ٥تتلفة كػ: السياسة كالقضاء كاالقتصاد ك..

من مؤلفاتو: "البدر السامي يف مناقب موالنا التهامي"، بعد اٟتماية ا١تزدكجة على ا١تغرب األقصى 
، كدفن با١تسجد العتيق ق8111-ـ8985ىاجر إذل طنجة كمكث هبا إذل أف تويف هبا سنة 

 1ٔترشاف.

بن ٤تمد الفضيل الكتاين  ىو ٤تمد بن جعفر بن إدريس بن ٤تمد الزمرمي محمد الكّتاني:
أحد أشهر أعالـ ا١تغرب األقصى، كاف إمامان كفقيهان، أفٌت ق 8274-ـ8856اٟتسٍت، كلد سنة 

شبابو يف طلب العلم كالتدريس كشغفو بالتأليف، درس يف مصر كسوريا كا١تدينة ا١تنورة إضافة إذل 
 أصبح مدرِّسان فيها، ذاع صيتو يف ا١تدارس كا٢تيئات التعليمية يف بالده كجامعة القركيُت بفاس اليت

أرجاء العادل العريب كاإلسالمي لكثرة مؤلفاتو إذ لو أكثر من ستُت مؤلفان، كما يتميز يف نبوغو يف 
عدة علـو ك٣تاالت كسَت الًتاجم كالتصوؼ كالسياسة كغَتىا، من مؤلفاتو: "سلوة األنفاس 

طب ا١تغرب كتاج مدينة فاس" كغَتىا من ك٤تادثة األكياس" ك"األزىار العطرة األنفاس بذكر ق
 .2ق8145-ـ8927ا١تؤلفات، تويف رٛتو اهلل بفاس سنة 

 المبحث الثالث: نشأتو السياسية 

٘تيز ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب ْتنكة سياسية كبَتة ما جعلو يلحق باإلسباف خسائر       
بعد أقل من عاـ على توليتو القيادة متكررة كفادحة كىذا ما مّكنو من إعالف قياـ ٚتهورية الريف 

 كالزعامة يف قبيلتو، فاكتسب ىذه ا٠تربة كاٟتنكة السياسيتُت من خالؿ:

أنو عاش يف بيئة سياسية، فكما أسلفنا الذكر أف آؿ ا٠تطايب كانوْا ذك مقاـٍ عاٍؿ يف قبيلتهم بٍت -
العقل، إضافة إذل أهنم   كرياغل بأجدير، كأهنم أىل السيادة فيها كذك حنكة سياسية كرجاحة يف

 كانواْ على تواصل مع العائلة العلوية الشريفة بفاس. 
                                                           

 2891، ص8، ج٤تمد حجي ،ا١ترجع السابق1
 2964-2968، ص ص 8، جنفسو 2
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مالزمتو لوالده مالزمة تامة حىت بلوغو سن الرشد، كاحتكاكو بو من الصغر زاد من انفتاح ٤تمد -
كزعيمها  بن عبد الكرًن ا٠تطايب على اٟتياة السياسية، علمان أف كالده كاف سيد قبيلة بٍت كرياغل

 األكؿ، عالكة عن ذلك أنو كاف يعمل قاضيان.

دراستو يف فاس كاحتكاكو بالعديد من علماء الدين كالسياسة، خاصة الذين تتلمذ على يدىم -
القركيُت كمدرسة  مي ك...، من خالؿ دراستو يف جامعأمثاؿ: ٤تمد الكّتاين كعبد الصمد بن التها

ميان كسياسيان يف تلك الفًتة، فهي مركز اٟتكم يف ا١تغرب ، فمدينة فاس كانت قطبان عل1العطارين
األقصى كالعاصمة التارٮتية لو من خالؿ حكم السعديُت، كالعلويُت األكائل فهي مصدر اٟتكم 

 كمنشأه يف ا١تغرب األقصى منذ القدـ.

 عندما كاف ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب يدرس يف فاس كاف كسيطان بُت كالده كالسلطافأنو -
موالم عبد العزيز من خالؿ مراسالهتما، خاصة فًتة مقاكمة كالده للجيالرل الزرىوين ا١تدعو 

 2"بوٛتارة "، فنظران لثقة كالده فيو، أّمنو على رسائلو بينو كبُت السلطاف موالم عبد العزيز.

اـ دراستو بإسبانيا يف جامعة شلمنكا ٔتدريد اٟتقوؽ كاآلداب ١تدة ثالث سنوات، فتعلم أحك-
القضاء كاٟتكم على يد ٩تبة من األساتذة اإلسباف، إضافة إذل اطِّالعو على كتب السياسة 

 3كالتاريخ يف مكتبات مدريد.

اٟتياة ا١تهنية حملمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب يف التدريس لفائدة الساكنة ا١تسلمة يف مليلية، كمن -
، ألنو كاف يتقن ـ8981األىلية ٔتليلية سنة خالؿ عملو مًتٚتان ككاتبان باإلدارة ا١تركزية للشؤكف 

اللغة اإلسبانية عالكة عن اللغتُت احملليتُت العربية كاألمازيغية، باإلضافة إذل عملو كقاضي فيها 
كىي  ـ8984، كتعيينو مستشاران ٔتحكمة اٞتنايات، مث رُقِّػػػي إذل قاضي القضاة سنة ـ8981سنة

 4أرفع درجة يف القضاء.
                                                           

 . 21، ص ا١ترجع السابقمركز ا٠تطايب لدراسة اٟتركب الثورية، 1
 . 21، صنفسو2
 .12-18السابق، ص ص صدر زاين، ا١ت٤تمد حسن الو 3
 . 24-21 ص ص، نفسوسة اٟتركب الثورية، مركز ا٠تطايب لدرا4
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( با١توازاة مع عملو يف التدريس ـ8984-8917بُت ) 1ة تيليغراما دم ريفعملو يف صحيف-
 .2كالقضاء، فُخصِّص لو عمود يف ىذه الصحيفة بالعربية

جازت ، ككاف عضوان يف ٞتنة االمتحاف اليت أ3عملو يف ىيئة التدريس باٞتيش اإلسباين يف مليلية-
 5تليغراما دم ريف.يدكلوبَتا" مدير صحيفة " ك"كاند4اٞتنراؿ "سيلفيسًتم

نشأ ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب على يد كالده الذم كاف أستاذه األكؿ، كشّب على يد          
العديد من العلماء كالفقهاء يف ا١تغرب األقصى، فجعلوْا منو رجالن حكيمان كفقيهان عا١تان، ملتزمان 

ده كاحتكاكو هبؤالء العلماء اكتسب بعقيدتو كىويتو، عارفان بأمور دينو، فمن خالؿ مالزمتو لوال
العديد من األخالؽ كا٠تصاؿ اٟتميدة  كذلك من خالؿ دراستو يف أجدير كتطواف كفاس با١تغرب 
األقصى، كمليلية كمدريد بإسبانيا، كبدراستو يف ىذه األخَتة زاد من تفتحو على العادل كمعرفتو 

ن أف يكوف رجالن سياسيان قويان كفقيهان بأمور السياسة كاإلدارة كاكتساب معارؼ جديدة مكنتو م
مثقفان، عا١تان بعلـو الدين كالشريعة اإلسالمية كاآلداب كاٟتقوؽ، كباستغالؿ السلطات اإلسبانية لو 
كتعيينو قاضيان للساكنة ا١تسلمة ٔتليلية، ككذا عملو بالتعليم كالصحافة كالًتٚتة كعملو يف اإلدارة 

من حّدة اكتشافو للعدك كالتعرؼ على أسراره كنقاط ضعفو كىذا  اإلسبانية باٞتيش يف مليلية زاد
ما أكسبو حكمة كدىاء سياسيُت، كالقدرة على قيادة اٞتهاد ضد إسبانيا يف الريف بُت 

 .                         ـ8921( بعد كفاة كالده عبد الكرًن ا٠تطايب سنة ـ8928-8926)

 

                                                           
ٔتليلية من طرؼ الصحفي كقائد ا١تدفعية كانديدكلوبَتا كانت تسمى برقية ـ8912جريدة إسبانية با١تغرب تأسست سنة 1

، للمزيد ينظر: مركز مليلية كُعوِّضت بتيليغراما ـ8961تيليغراما مث ٖتولت إذل تيليغراما دم ريف، توقفت عن الصدكر سنة 
 . 24الثورية، ا١ترجع السابق، ص ا٠تطايب لدراسة اٟتركب 

 .(1م)ا١تلحق رقيُنظَر 2
 .(4ا١تلحق رقم )يُنظَر 3
، ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايبٗترَّج من اٞتيش االسباين درس على يد  ـ8878جنراؿ عسكرم إسباين، كلد بكوبا سنة 4

 . 29اٟتركب الثورية، ا١ترجع السابق، ص  ة، للمزيد ينظر: مركز ا٠تطايب لدراسةشغل منصب القائد العاـ يف سبتة مث مليلي
، ا١تركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، 8، ط٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب من القبيلة إذل الوطن٤تمد العريب ا١تسارم: 5

 .11-29، ص ص 2182
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كانتهجت أسلوب التغلغل  ،ـ8986يف  تغَتِّ أسلوهبا ٕتاه األىارل يف الريف بدأت إسبانيا        
كأخذت توسع منطقة نفوذىا يف الريف، كىذا ما جعل عبد الكرًن ا٠تطايب يعلن ٘ترده على 
اإلسباف، فشرع يف تعبئة اٟتشد بُت القبائل كنشر أفكار التحرر كالدعوة إذل اٞتهاد كنبذ 

ٗتذت إسبانيا ضده عدة تدابَت فأعلنت عن سجن ابنو ٤تمد بذريعة نقده االستعمار كالعبودية، فا
كاهتامها لو بالتخابر  8للسياسة اإلسبانية يف الريف كتأييده للمواقف العثمانية األ١تانية يف ح ع 

شهران، 88ضدىا لصاحل أ١تانيا، فكسرت ساقو بعد أف فّر من سجن مليلية كأعيد إليو ليمكث فيو 
، فأصبح لو ِفكر ٥تالف ضد اإلسباف، خاصة 1أتو من ٚتيع التهم كأعيد لعملوبعدىا ٘تت ترب 

معامالهتم مع الريفيُت، كبإعالف عبد الكرًن ا٠تطايب القطيعة النهائية مع اإلسباف استدعى ابنو 
من مدريد كبإهنائو ٚتيع اإلجراءات إلعالنو اٟترب ضد اإلسباف، حىت  2كا٤تمد ٤تمد من مليلية

،كقد شاع أنو مات مسمومان يف بيت عبد السالـ التفريسيت ـ8921إذل ذلك سنة سبقو ا١توت 
، فخلفو 3جاسوس اإلسباف بعد تناكلو للطعاـ كالدليل أف كل من كاف معو من األعياف ماتواْ بعدىا

ابنو األكرب ٤تمد ليكمل ما بدأه كالده فتزّعم اٞتهاد كأٟتق باإلسباف خسائر فادحة مّكنتو من 
( ـ8926-8928ـ ٚتهورية الريف كاملة األركاف كاليت دامت ما يقارب ٜتس سنوات)إعالف قيا

 قبل أف تسقط على يد التحالف الفرنسي اإلسباين.

 المبحث األول: جهاده ضد اإلسبان    

ية األمر إال أهنا دل ُٕتد اٗتذ ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب سياسة التهدئة مع اإلسباف يف بدا      
فقرر مواصلة اٞتهاد الذم بدأه كالده، فجمع أعياف القبائل كأقنعهم بضركرة إجالء اإلسباف  نفعان،

من الريف فبايعوه على إشعاؿ ا١تقاكمة كالكفاح، ككانت منطقة أنواؿ أكؿ األىداؼ كللسيطرة 
عليها البد من السيطرة على مراكز إمدادىا كىي أدىارأبراف غرب أنواؿ كسيدم ادريس يف 

 كإغرينب جنوب أنواؿ.الساحل 

                                                           
 .91-86، ص ص ، ا١تصدر السابقأٛتد البوعياشي1
، درس يف فاس مث أرسلو كالده إذل ملقة بإسبانيا لدراسة ا٢تندسة، ـ8891ىو شقيق ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب كلد سنة 2

ذل جزيرة الرينيوف، تويف سنة بعد كفاة كالده الـز أخاه األكرب كشغل منصب نائب الرئيس كمستشاره يف ٚتهورية الريف، نفي إ
 .28ابق، ص، للمزيد ينظر: مركز ا٠تطايب لدراسة اٟتركب الثورية، ا١ترجع السبالقاىرة ـ8967

 .15، صا١تصدر السابقزاين، ٤تمد حسن الو 3
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 :م2632جوان 2معركة أدىارأبران -2

بعد االجتماعات التنظيمية يف أجدير كجبل القامة بتمسماف، أقاـ ٤تمد بن عبد الكرًن        
٣تاىدان، كما ٘تّكن من إنشاء أربع مراكز  511ا٠تطايب معسكران يف ىذا األخَت تواجد فيو أزيد من

أنواؿ كسيدم ادريس، علمان أف اإلسباف يسيطركف على أىم  أخرل على طوؿ ا٠تط الرابط بُت
ا١ترتفعات كاٞتباؿ ككانوْا يتقدموف شيئان فشيئان إذل أجدير ك٘تسماف كأقاموْا مركزان يف أدىارأبراف الذم 

جندم معظمهم مرتزقة من مناطق الريف اليت سيطر عليها 2111بلغ عدد اٞتنود فيو حوارل 
، فتوزّع اجملاىدكف على 1بل أدىارأبراف كعاد البقية إذل مركز أنواؿبقوْا يف ج 411اإلسباف، ؼ

ثالث جهات من الشرؽ كالغرب كالشماؿ كانقضوْا على القوات اإلسبانية، كحُت فشل اإلسباف 
يف صد ىجومات اجملاىدين، انقلب ا١ترتزقة الريفيوف على اٞتنود اإلسباف كانضموْا لصفوؼ 

اين يف تنظيم جيشو كتعرض معسكره لإلبادة كانتهت ا١تعركة لصاحل اجملاىدين، ففشل القائد اإلسب
اٞتاىدين ككسبوْا خال٢تا انتصاران حاٝتان كعتادان كبَتان إضافة إذل أهنم خرجوْا بأقل األضرار من ىذه 

 .2ا١تعركة

 :م2632جوان 26معركة سيدي ادريس -3

زادت تعبئة القبائل حملمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب فوصل  بعد االنتصار يف معركة أدىارأبراف       
عدد اجملاىدين قرابة أربع آالؼ ٣تاىد ككاف مركز سيدم ادريس يف الساحل الشمارل ىو الوجهة 

يومان من معركة أدىارأبراف ُت حصار مركز سيدم ادريس بوضع 85 التالية للمجاىدين، فبعد
م ادريس، فقاـ اجملاىدكف بتمويو أنفسهم باألعشاب ٜتسُت فارسان يف موقع قريب جدان من سيد

كاٟتجارة ككضعوْا كمينان للقوات اإلسبانية القادمة من أنواؿ لفك اٟتصار على سيدم ادريس ك٘تت 
مباغتتهم من طرؼ اجملاىدين كأٟتقوْا هبم ىزٯتة شنعاء كخسائر فادحة مادية كبشرية انسحب 

ريرىا ككسب اجملاىدين من خال٢تا عددان من األسلحة اإلسباف على إثرىا من سيدم ادريس كُت ٖت
 .3كالعتاد اٟتريب

                                                           
 .51-49، ص ص ا١تصدر السابقزاين، ٤تمد حسن الو 1
 .874-871، ص ص ـ2181، دار القافلة، اٞتزائر العاصمة، 8، طكحدة ا١تغرب فكرة ككاقعان ٤تمد بلقاسم: 2
 .48، ص ا١ترجع السابقمركز ا٠تطايب لدراسة اٟتركب الثورية، 3
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 :م2632جويلية معركة إغريبن-4

بعد سيطرة قوات ا٠تطايب على ا١تناطق القريبة األكثر إمدادان ألنواؿ سيدم ادريس مشاالن          
ىدؼ اجملاىدين يف جنوب أنواؿ، فغَّت ا٠تطايب  على الساحل كأدىارأبراف، أصبح معسكر إغرينب

موقع معسكره كمركزه الدفاعي من جبل القامة إذل أمزاكركف اليت ال تبعد عن أنواؿ إال بضعة أمياؿ 
بعد انسحاب اإلسباف منها، فبدأ القصف اإلسباين عليها ١تنع اجملاىدين من التمركز كىنا ظهرت 

٠تندؽ الواحد، فكانوْا ٭تفركف ا٠تنادؽ ليالن كينسحبوف هناران اسًتاتيجية حربية جديدة كىي سياسة ا
إذل أف ُت ٖتصينو جيدان باإلضافة إذل سيطرهتم على عُت سيدم عبد الرٛتاف ك٤تاصرهتا فقامت 

، 1عدة اشتباكات ٤تاكالت عسكرية من طرؼ القوات اإلسبانية السًتجاعها لكن دكف جدكل
 ىدنة قصَتة األمد من اإلسباف نّظم فيها اجملاىدين كىنا طلب ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب

كحّصن فيها ا١تمرات ا١تؤدية إذل إغرينب كاألماكن اليت سيطر عليها سابقان، كسّهل الطريق إذل 
أمزاكركف لإلمداد كجّهز جيش اجملاىدين من أجل ٖترير إغرينب بعدما سيطركْا على كادم اٟتماـ 

ىكذا أصبحت إغرينب ٤تاصرة من طرؼ اجملاىدين الذين بلغ كسيدم إبراىيم اجملاكرتُت ٢تا، ك 
٣تاىدان ٗتندقوْا على حدكد إغرينب ك٘تركزْا يف ا١تمرات كحاصركْا إغرينب حوارل  711عددىم حوارل 

ٜتسة أياـ، كبعد انقضاء ا٢تدنة كانت ا١تؤكنة قد نفذت من القوات ا١تتمركزة يف إغرينب خاصة ا١تياه 
من عُت سيدم عبد الرٛتاف احملاصَرة من طرؼ اجملاىدين، فأرسل سيلفيسًتم فقد كانوْا يتزّكدكف 

، كيف الطريق 2جندم باإلضافة إذل ا١تدافع كالفرساف لفك اٟتصار على إغرينب 1111جيشان من
نصب ا٠تطايب كمينان ٞتيش سيلفيسًتم فأغرقها با١تياه من عُت سيدم عبد الرٛتاف يف سهل أنواؿ 

ف غرقت ا١تدافع كالفرساف يف الوحل كانقّض اجملاىدكف كالثوار على اإلسباف يف كأثناء مركر اإلسبا
 ساعات، كىنا طلب سيلفيسًتم من مقاتليو االنسحاب من إغرينب8مناكشات دامت قرابة 

نواؿ، أما دين كدل يصل منهم إال القليل ألكالتوجو صوب أنواؿ ، كيف الطريق ىاجم عليهم اجملاى
داخل ا١تعسكر معظمهم ماتوْا من اٞتوع كالعطش كالبقية منهم انسحبوْا مع  اٞتنود الذين كانواْ 

                                                           
 .45ص ،  ـ8968، دار الكتاب العريب، القاىرة، 78، ع أعالـ العرب عبد الكرًن ا٠تطايبجالؿ ٭تِت: 1
، دار ا١تعرفة اٞتامعية، اإلسكندرية، إفريقيات دراسات كْتوث يف التاريخ اإلفريقي اٟتديث كا١تعاصرماىر عطية شعباف:2

 .97، ص ـ2181
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اٞتنود إذل أنواؿ، كعلى إثر ىذا االنسحاب حقق اجملاىدكف الريفيوف نصران كبَتان يسهِّل عليهم 
 1مهمة أنواؿ فكسبواْ من خاللو معدات حربية كبَتة من األسلحة كا١تدافع كغَتىا.

 :م263جويلية 35معركة أنوال -5

بعد السيطرة على مواقع ادىارابراف كسيدم ادريس كإغرينب أصبح الطريق إذل أنواؿ كاضح        
ا١تعادل بالنسبة للثوار، فبعدما ٗتندؽ اجملاىدكف يف كادم اٟتماـ الواقعة على أبوب أنواؿ، فحاصرىا 

 7أنواؿ قرابة  ٣تاىدان، ككاف يف 8511ا٠تطايب من ٚتيع اٞتهات ّتيش يبلغ تعداده أكثر من 
آالؼ جندم إسباين، فهي تعترب أضخم ا١تعارؾ  على اإلطالؽ يف تاريخ ا١تغرب األقصى ألف 
أحداثها مشلت ٚتيع  ضواحي أنواؿ، فبعدما نفذت ا١تؤكنة يف أنواؿ لدل اإلسباف قرر سيلفيسًتم 

سباين على بدأ القصف اإلـ 8928جويلية 24أف يهاجم على موقعي أمزاكركف ككادم اٟتماـ، كيف
٤تيط ىذين ا١تعسكرين، فنشبت مناكشات كبَتة بُت اجملاىدين كاإلسباف كتراجع على إثرىا 

، فقرر ا٠تطايب قطع ٚتيع ا١تسالك ا١تؤدية إذل ا١تراكز 2اإلسباف بعد مقتل قائدىم كفشل ا٢تجـو
يب ُت اإلسبانية كخاصة أنواؿ، فبعد رفض سيلفيسًتم التفاكض مع ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطا

تدمَت معظم آلياتو العسكرية اليت تفرّقت يف األكدية الريفية، ، فقرر سيلفيسًتم االنسحاب من 
كما كقع الكثَت من اٞتنود اإلسباف يف كمائن اجملاىدين أثناء ـ8928جويلية 25أنواؿ يـو 

، االنسحاب كمن بينهم القائد سيلفيسًتم الذم لقي مصرعو يف طريقو إذل معسكر جبل العركم
جندم  111كدل يبق يف معسكر أنواؿ إال عدد قليل من اٞتنود اإلسباف كصل تعدادىم قرابة 

، كخالؿ ىذا االنسحاب ٖتّررت العديد من 3ـ8928جويلية 29استقركْا يف معسكر العركم يـو 
ا١تناطق بسبب مطاردة اجملاىدين لإلسباف كصوالن إذل جبل العركم، كدل ينتو األمر كذلك بل ٘تت 

، كبعد نفاذ ا١تؤكنة اهنارت القوات ـ8928أكت 82إذل  2صرهتم ىناؾ ١تدة عشرة أياـ من ٤تا
ا١تتمركزة فيو فلجأت إذل التفاكض مع ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب كُت تقرير انسحاهبم بأماف إذل 

لوْا مليلية مع ترؾ أسلحتهم با١تعسكر، إال أف بعضهم أطلقوْا النار على اجملاىدين فعاقبوىم كقت
آخرين بينهم اٞتنراؿ نافارك، كُت اٗتاذ قرارات حاٝتة  411جندم كأسر  2111منهم حوارل 

                                                           
 .48-44ا١ترجع السابق، ص ص مركز ا٠تطايب لدراسة اٟتركب الثورية، 1
 .47-46جالؿ ٭تِت، ا١ترجع السابق، ص ص  2
 .881-817ص ص  ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب، ا١تصدر السابق،3
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بشأف ا١تخالفُت للقوانُت يف العركم ككبدانة كسلواف يف الشرؽ كدل يبق إال مركز الناظور كمليلية آخر 
فقد رفض ٤تمد بن عبد الكرًن  مليليةمعاقل اإلسباف، فتمكن اجملاىدكف من إخضاع الناظور أما 

ألهنا أكرب معاقل اإلسباف يف الشرؽ كنظران لتحصينها  -مع استطاعتو لذلك- اقتحامهاا٠تطايب 
أم قبل  ـ8497ا١تشدد كخوفان من التصعيد الدكرل حوؿ حركتو اٞتهادية فمليلية معقل إسباين منذ

حان كبَتة من العتاد اٟتريب زادت كىكذا حقق ا٠تطايب أرباـ 8982 سنة فرض اٟتماية على ا١تغرب
 1مشاؿ ا١تغرب. باقي مناطق من معنويات اجملاىدين من استكماؿ ٖترير

 المبحث الثاني: تأسيسو لجمهورية الريف

بعد االنتصار اٟتاسم الذم حققو اجملاىدين يف معركة أنواؿ كإجالء اإلسباف من ٚتيع        
عبد الكرًن ا٠تطايب أطياؼ القبائل إذل عقد مؤ٘تر مراكزىم العسكرية يف الشرؽ، دعا ٤تمد بن 

حوؿ مصَت منطقة الريف خاصة بعد إجالئها من اإلسباف،  ـ8928سبتمرب 88شعيب عاـ يـو 
فأكد على ضركرة الدفاع عن مصاحل الريف كالسعي لتحقيق مزيدان من اإل٧تازات كإجالء اإلسباف 
هنائيان من ا١تنطقة، فتم تقرير يف ىذا ا١تؤ٘تر تأسيس نظاـ سياسي يقـو على تنظيم شؤكف األىارل يف 

كطنية تقـو على الشورل، كقد ُت يف ىذا ا١تؤ٘تر اإلعالف عن تأسيس منطقة الريف، كإنشاء ٚتعية 
حكومة الريف اليت ترعى كتضمن تطبيق قوانُت اٞتمعية العامة كتعمل على مواصلة اسًتجاع 

، كما عُتِّ ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب رئيسان ٢تا 2ا١تناطق ا١تتبقية من الريف كتنظيم الكفاح
 إعالف قياـ الدكلة، فيما أُعلن عن قياـ ٚتهورية الريف كاملة السيادة كتأجيل تشكيل اٟتكومة إذل

عاصمتها  ـ8922كاٟتقوؽ ٖتت اسم اٞتمهورية االٖتادية لقبائل الريف يف الفاتح من فرباير 
أجدير بقيادة ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب، كاٗتُِذ ٢تا علمان أٛتران كسطو ٧تمة سداسية خضراء 

 3.معُت أبيضكىالؿ أخضر داخل 

                                                           
 .68-54ص ص  ، ا١ترجع السابق،مركز ا٠تطايب لدراسة اٟتركب الثورية1
، دار ا١تعرفة اٞتامعية، اإلسكندرية، اٟتديث كا١تعاصرتاريخ مشاؿ كغرب إفريقيا شوقي عطا اهلل اٞتمل كعبد اهلل عبد الرازؽ: 2

 .881-819ص ص 
 .(6يُنظَر ا١تلحق )3
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، كنشيدان كطنيان 1كما كضعت اٞتمعية الوطنية للدكلة الريفية عملة ٢تا تسمى "الريفاف"           
، كأعلن 3سبتمرب عيدان كطنيان ٢تا 88، كاٗتُِذ يـو 2من تأليف الشاعر الفلسطيٍت إبراىيم طوقاف

ذل غاية شهر للوزراء إ٤تمد بن عبد الكرًن عن تشكيل اٟتكومة كعُّت نفسو رئيسان 
الكرًن ا٠تطايب مستشاران كنائبان  ، مث عُت اٟتاج اٟتا٘تي، كَعُت أخوه ا٤تمد بن عبدـ8922جويلية

للرئيس، ك٤تمد أرزقاف كزيران للخارجية، كعمُّو عبد السالـ ا٠تطايب كزيران لالقتصاد كا١تالية، كعبد 
، كما أقّرت 4شكيالت اٟتكوميةالسالـ البوعياشي كزيران للدفاع مث أٛتد بودرة كغَتىا من الت

اٞتمعية الوطنية الدستور كا١تيثاؽ الوطٍت الذم يِقّر بشرعية الدكلة الريفية كمبادئها كدعوة الدكؿ 
الكربل إذل االعًتاؼ هبا، كقياـ عالقات دبلوماسية معها كإنشاء قناصل يف العاصمة أجدير 

 5. س كفرنسا كالصُتاإلك  كتعيُت سفرائها ىناؾ مثل: بريطانيا كالو ـ أ كأ١تانيا

كما ُت اإلعالف عن إصالحات سياسية كاقتصادية كاجتماعية  بتقسيم البالد إذل          
مقاطعات كتعيُت عليها رؤساء، كإنشاء منظومة اقتصادية للبالد تقـو على التصنيع باستقداـ 
الشركات األجنبية لالستثمار يف ثركاهتا كدعم الصناعة احمللية كإنشاء البنوؾ كفرض نظاـ للضرائب 

اٞتباية، كتطوير اجملاؿ الزراعي كالفالحي، كالقضاء على البطالة كتوفَت مناصب الشغل كإصالح ك 
التعليم كالعمل على تطويره كإنشاء اٞتامعات كإرساؿ بعثات علمية للخارج كتطوير الزكايا 

 كالكتاتيب ككذلك إنشاء احملاكم القضائية.

حة كتطويرىا الذم ُت بفضلو استكماؿ عملية كما ُت تطوير اٞتيش كمؤسساتو كصيانة األسل       
)إقليم جبالة( كالقبض على زعيم  ـ8924ك8922ٖترير البالد الريفية من اإلسباف يف الغرب بُت 

ا١تقاكمة ىناؾ ا١تتمرد أٛتد الريسوين كنقلو إذل العاصمة أجدير، كذلك صد التوسع الفرنسي على 
غلت القوات اإلسبانية ٔتليلية يف الشماؿ الشرقي حساب منطقة الريف يف اٞتنوب، يف ا١تقابل است

                                                           
 .(7يُنظَر ا١تلحق رقم )1
 .(8يُنظَر ا١تلحق رقم )2
 .869-878، ص ص ٤تمد العريب ا١تسارم، ا١تصدر السابق3
 .71مركز ا٠تطايب لدراسة اٟتركب الثورية، ا١ترجع السابق، ص 4
 .12ملحسي، ا١تصدر السابق، ص رشدم الصاحل 5
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ىذه ا٢تّوة كاستعادت السيطرة على بعض ا١تناطق مثل: الدريوش كالناظور كبن طيب كجبل 
 1العركم.

يكن متمردان على العرش ا١تغريب كال على عدـ الوالء  إف ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب دل       
بل إنو كاف يرفض أف يكوف ٖتت سلطة دكلة استعمارية، لذا كاف دائمان  2للسلطاف موالم يوسف

ينادم باٟترية كاالستقالؿ كنبذ الظلم االستعمار، فقد كاف يرفض لقب السلطاف إذ أنو كاف يبعث 
رسائل للسلطاف موالم يوسف يوضح لو فيها أمر دكلة الريف كأنو يسعى كذلك لتحرير كامل 

سلطة العائلة ا١تلكية الشريفة كموالم يوسف ىو صاحب السلطة ا١تغرب األقصى كأنو ٖتت 
كالقيادة يف ا١تغرب األقصى، إال أف رسائلو دل ُٕتِد نفعان كدل ٕتَِد استحسانان كال رّدان من طرؼ 

 3السلطاف بل كإنو كصفو با١تتمرد يف بعض خطاباتو.

 المبحث الثالث: جهاده ضد المستعمر الفرنسي

بعد إعالف ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب عن قياـ دكلة الريف كانت فرنسا أكؿ دكلة        
معارضة ٢تا بعدما كانت مؤيدة لو، ألهنا كانت تعترب ثورة ا٠تطايب حركة ٘ترد على إسبانيا كأنو إذا 
 ُت إخراج إسبانيا من طرؼ ا٠تطايب فإف فرنسا بإمكاهنا القضاء عليو كضم منطقة النفوذ اإلسباين

٢تا لكن كاف عكس ذلك، ففرنسا كانت ترفض قياـ دكلة عربية على حدكدىا الشمالية يف ا١تغرب 
األقصى خوفان من أف ينتقل الفكر التحررم كفكرة التمرد كالثورة خارج ا١تغرب األقصى إذل اٞتزائر 

رسالة إذل  4طيكتونس كحىت إذل ا١تناطق العربية يف الشاـ، فأرسل ا١تقيم العاـ الفرنسي اٞتنراؿ ليو 
ا٠تطايب يبلغو فيها عزمو على التوسع على حساب دكلة الريف يف اٞتنوب، كخاصة بعد سيطرة 

                                                           
  75، ا١ترجع نفسو، ص كب الثوريةر مركز ا٠تطايب لدراسة اٟت1
شهدت فًتة  ،ـ8982ىو موالم يوسف بن اٟتسن األكؿ توذل حكم العرش ا١تغريب بعد عزؿ أخوه ا١توذل عبد اٟتفيظ سنة 2

موالم ٤تمد بن يوسف الثالث كخلفو ابنو  ـ8927كالثورة يف الريف كغَتىا تويف سنة  8حع :حكمو العديد من األحداث ؾ
 .)٤تمد ا٠تامس(

 94-91ص  ع السابق، صجا٠تطايب لدراسة اٟتركب الثورية، ا١تر مركز 3
بسبب ٘تيزت سياستو بالتشدد عزؿ  ـ8925إذل  8982من األقصى غرب ا١ت ان يفعام ان مقيمقائد عسكرم فرنسي عُت ىو 4

عاـ  لُيحّوؿ إذل تونسا٢تزائم ا١تتكررة من طرؼ قوات دكلة الريف كسيطرهتا على بعض مناطق النفوذ الفرنسي جنوبان  
 .27، للمزيد ينظر: مركز ا٠تطايب لدراسة اٟتركب الثورية، ا١ترجع السابق، ص ـ8926
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ككزناية كتشكيل مراكز عسكرية قريبة من ىذه ا١تنطقتُت، فبعد فشل  ا٠تطايب على قبيليت كرغة
باغتة مفاكضات ا٠تطايب مع فرنسا يف ىذا الشأف كإصرارىا على التوسع قامت بشن ىجومات م

كشّكلت مراكز كحصوف عسكرية على اٟتدكد لتعقُّب  ـ8925ككزناية سنة  على قبيليت كرغة
اليت -ٖترّكات ا١تقاكمة يف الريف كىذا بالتزامن مع صداـ اجملاىدين الريفيُت مع اإلسباف يف الشرؽ 

يال كتوسعاهتم يف الغرب كصوالن إذل العرائش كتطواف كأص -اعتربىا اإلسباف حركب اسًتداد
كشفشاكف، كانتشرت القوات الفرنسية على طوؿ كادم كرغة كتعزيزىا بُت فاس كتازة كمكناس 
لتسهيل اإلمدادات العسكرية ٢تذه القوات، فبدأت ىذه األخَتة ا٢تجـو على ا١تناطق الريفية كصوالن 

نسية إذل بٍت زركاؿ الريفية  خاصة بعد كصوؿ اإلمدادات من اٞتزائر، كمع بداية القوات الفر 
تقّدمها حىت انضمت قبائل يف منطقة النفوذ الفرنسي إذل مساندة اجملاىدين الريفيُت كقبيلة اٟتبّانية 

كبوعادؿ كبٍت سليماف كاٞتاية ك...،كاستطاعت القوات الريفية تطويق  كصنهاجة كمزناية
 حدكد ، كبعد ىذا التطور زحفت القوات الريفية كاسًتجعت بٍت زركاؿ كتقّدمت إذل1الفرنسيُت

كادم الورغة ككزاف ك٘تّكنت من إسقاط حصوف الفرنسيُت، كالسيطرة على أىم الطرؽ كا١تمرات 
اليت تأيت منها اإلمدادات للفرنسيُت خاصة ا١تمرات ا١تؤدية إذل اٞتزائر،  ككصلت إذل حدكد قبيلة 

قّدـ الريفيُت إال أهنا اٟتّبانية اليت هبا الطريق ا١تؤدم إذل فاس، كرغم ٤تاكالت القوات الفرنسية صد ت
حصنان فرنسيان كحصن 41فشلت يف ذلك، كاستطاع الريفيوف ٖتقيق انتصارات حاٝتة كإسقاط 

كأسكار ك...،كرغم كصوؿ إمدادات إضافية  كطركاؿ البيباف كحصن عُت اٞتناف كحصن بوعادؿ
أصبح الريفيوف على للقوات الفرنسية عرب ميناء الدار البيضاء إال  أهنم دل يتمّكنوْا من الصمود ك 

َمقرُبَة من تازة، اليت سيطركْا عليها فيما بعد، فحصل الريفيوف يف حرهبم ضد فرنسا اليت دامت 
على أعداد كبَتة من ١تدافع كالرشاشات كالقنابل  ـ8925حوارل ثالثة أشهر من أبريل إذل جواف

نسية كالسنغاؿ كاٞتزائر إضافة إذل معّدات طبية كحربية ككذلك أسرل من ٥تتلف ا١تستعمرات الفر 
 2.كتونس

لقد كاف ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب دائمان يسعى إذل التفاكض كإقامة الصلح مع          
الطرؼ اآلخر أكالن قبل اختيار مبدأ اٟترب كالصراع، فكاف ىدفو يف حربو ضد إسبانيا ىو السيطرة 

                                                           
 .882-888 اهلل عبد الرازؽ، ا١ترجع السابق، ص صشوقي عطا اهلل اٞتمل كعبد 1
 . 281-217ص  ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب، ا١تصدر السابق، ص2
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على أكرب مراكزىا العسكرية كىي أنواؿ، كعليو فقد ٘تّكن من االستيالء على ا١تعسكرات اليت 
ٖتميو كاليت يتلقى من خال٢تا اإلمدادات كا١تؤكنة، كىي ثالثة مراكز أدىارأبراف يف الغرب كسيدم 
ادريس يف الشماؿ على الساحل ا١تتوسطي كإغرينب يف اٞتنوب، كبعدىا أصبحت ا١تهمة سهلة 

نواؿ، فهذه ا١تعركة أصبح ٢تا صدل كبَت يف ا١تشرؽ كأكركبا بل كحىت يف العادل بعد أف ظفر هبا أل
اجملاىدكف الريفيوف، بعدىا قاـ ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب عن إعالف قياـ ٚتهورية الريف قبل أف 

رية إسبانية يف يتم ٖترير بقية ا١تناطق الريفية يف الغرب كاٞتنوب كبالرغم من كجود هتديدات عسك
الشماؿ، ٢تذا لقيت انتقادات كبَتة من الزعماء كالعلماء إذ أف ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب كاف 
بإمكانو ٖترير مليلية بعد إهناؾ الِقول العسكرية لإلسباف، لكنو دل يفعل كندـ على ىذا ا٠تطأ بعد 

يتُت إذل يومنا ىذا، كما أف استقالؿ ا١تغرب األقصى دكف مليلية كسبتة  اللتاف أصبحتا إسبان
ا١تنطقة دل تكن مهّيأة ألف تصبح دكلة كاملة ا١تعايَت أك تقـو مقامها لفقداهنا العديد من الِبٌت 
القاعدية كاإلمكانيات األساسية كاالقتصاد كالتعليم كالصحة دكف اٟتديث عن السياسة با١تقابل 

١تدارس كا١تدرسُت، كانعداـ مستشفيات عدـ كجود خرباء اقتصاديُت، كقلة العلماء كالفقهاء كا
 كأطباء أكّفاء، ككبار السياسيُت احملنَّكُت للسياسة الدكلية.

أما فرنسا فقد كانت عالقاهتا مع ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب جيدة مث كصلت إذل األسوأ        
ة، فتوتّرت خاصة بعد إعالف ا٠تطايب قياـ ٚتهورية الريف ألف فرنسا كانت تعارض ىذه األخَت 

العالقات بُت الطرفُت كٖتّولت إذل اٟترب اليت ظفر هبا ا٠تطايب بعد مساندة القبائل اٞتنوبية 
للمجاىدين الريفيُت الذين ٘تّكنوْا من التغلغل يف مناطق عديدة من منطقة النفوذ الفرنسي، ككسب 

ط دفاعي على اٟتدكد اٞتنوبية خال٢تا الريفيُت تأييدان كبَتان من ىذه القبائل فأمر ا٠تطايب بإنشاء خ
ٯتتّد من ناحية كزاف غربان كصوالن إذل مطالسة كبنو ٭تِت مشاالن، ليتفرّغ ا٠تطايب إذل ا٢تجـو اإلسباين 
يف الشماؿ الشرقي يف إطار عملية اسًتداد للمناطق اليت سيطر عليها اجملاىدين، ككذلك ٖترير بقية 

ىناؾ يف الغرب السيطرة على منطقة طنجة الدكلية،  ا١تناطق يف الغرب من اإلسباف، ككاف ا٢تدؼ
فاستطاعت قوات اجملاىدين الريفيُت من اقتحاـ أربع مراكز عسكرية إسبانية حوؿ طنجة خالؿ 

باف يف الشماؿ كالغرب أسبوع، كعليو فإف ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب أصبح بُت أمرين اإلس
 اٞتنوب. كالفرنسيُت يف 
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بعد توسيع دكلة الريف نفوذىا يف اٞتنوب على حساب منطقة النفوذ الفرنسي كانت        
القوات اإلسبانية يف مليلية تستجمع ِقواىا لشن ىجـو على ا١تناطق اليت استولت عليها دكلة 

القليلة العدد كالعتاد مقارنة -االسًتداد، كعليو فإف القوات الريفية  الريف يف ما يسمى ْترب
أصبحت منقسمة إذل عّدة أقساـ بسبب تكثيف مهامها العسكرية،  -بالقوات االستعمارية

فكانت تصّد تقّدـ اإلسباف يف الشماؿ يف إطار حرب االسًتداد كخاصة بعد اسًتجاعهم ١تناطق 
كبن طيب، باإلضافة إذل استكما٢تا عملية التحرير يف الغرب  كالدريوش الناظور كجبل العركم

ك٤تاربة ا١تتمردين كأٛتد الريسوين كاألمَت عبد ا١تالك ك٤تمد الدرقاكم، ككذلك رصد حركة 
الفرنسيُت يف اٞتنوب كتعقبها ٖتسبان ألم ىجـو مفاجئ من القوات الفرنسية، كما أف اٟتصن 

ان من اٞتنود، كأيضان القوات ا١ترابطة  يف العاصمة أجدير الريفي ىناؾ كّلف الدكلة عددان كبَت 
ٟتمايتها، كهبذا قررت الدكلتُت االستعماريتُت التحالف ضد دكلة ا٠تطايب ألف عدك٫تا كاحد  
كىدفهما كاحد، فبعد عدة معارؾ كمناكشات، ٘تّكن التحالف االستعمارم من ٤تاصرة دكلة الريف 

يب االستسالـ لفرنسا اليت بدكرىا نفتو إذل جزيرة الرينيوف، كتضييق ا٠تِناؽ عليها، قرر ا٠تطا
عامان من النفي ىناؾ ٞتأ إذل مصر فاستقر ىناؾ إذل أف كافتو ا١تنية ٥تلفان من كرائو  إرثان  28كبعد

 من التاريخ  كاألقواؿ كا١تواقف اٟتاٝتة كالعظيمة اليت أصبح العادل يهتدم هبا إذل يومنا ىذا.       

 وــيــفــوني ــــابـــطـــخـــالم الــســـتــث األول: اســحــبــمــال

 التحالف الفرنسي اإلسباني ضد الخطابي:-2

بعد ا٢تزائم اليت ٟتِقت بقوات ا١تستعمرْين الفرنسي كاإلسباين على يد اجملاىدين الريفيُت،          
أف الدكلة الريفية دكلة منّظَمة كليست فوضوية كما كاف يعتقد، كأنو البد من  1أيقن اٞتنراؿ بيتاف

التحالف مع اٞتانب اإلسباين للقضاء على الدكلة الريفية، فعمل على تسوية خالفات بالده مع 

                                                           
،حاز كالوحشية ضد األىارل عنف١تغرب األقصى ٘تيزت فًتتو بالاقائد القوات العسكرية يف ك كرجل دكلة فرنسي  عسكرم1

كرئيس الوزراء  ـ8914اٟتربية سنة ، شغل عدة مناصب عليا يف السلطة الفرنسية منها كزير ـ8988على لقب ا١تاريشاؿ سنة 
، للمزيد ينظر: مركز ا٠تطايب لدراسة اٟتركب ، ـ8958( تويف سنة ـ8944-8941كرئيس الدكلة الفرنسية ) ـ8941سنة 

 .814الثورية، ا١ترجع السابق، ص 
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مع القادة العسكريُت اإلسباف إذل أف رّحبت إسبانيا انيا، فعقد عدة لقاءات كمباحثات إسب
إذل ـ 8925جواف  87لتعاكف الذم ُعِقد على إثره مؤ٘تر بُت الطرفُت يف بالفكرة كقبوؿ ا

جويلية من العاـ نفسو اتفق الطرفاف من خاللو على عّدة صفقات سياسية كعسكرية 25
كاقتصادية على أف يتم إعادة التقسيم عند القضاء على ىذه الثورة، كما كلِّفت من  القوات 

قوات اإلسبانية يف الشرؽ، بينما تكوف قوات مشًتكة على الفرنسية بالتمركز يف اٞتنوب كال
الساحل كالغرب على أف تكوف القوات اإل٧تليزية على حدكد طنجة الدكلية، فاعتمدت إسبانيا 
على تغيَت سياستها يف الريف بفتحها اٞتبهات يف الشرؽ مستنزفةن صفوؼ  اجملاىدين كحققت 

، كأما من جهة الساحل فقد قامت 1من اٞتنوب الغريبخرقان يف خطوطهم الدفاعية ٔتساندة فرنسا 
الذم  ـ8925أكتوبر 2سبتمرب إذل 8إسبانيا بأكرب إنزاؿ عسكرم  يف تاريخ ا١تغرب األقصى من 

ُت يف خليج اٟتسيمة برّان كْتران، كلقد قامت إسبانيا بتدعيم قواهتا بالقوات ا١تتواجدة يف سبتة 
ألف جندم باإلضافة إذل ا١تدافع كالدبابات 811كثر من كمليلية، فبلغ عدد اٞتنود اإلسباف أ

ألف موّزعة على اٞتهات 65كغَتىا من ا١تعّدات اٟتربية، بينما القوات الريفية كلها ال تتعدل 
الثالث، فلقي ىذا اإلنزاؿ مقاكمة شديدة كصمود قوم من طرؼ الريفيُت أدل بالقوات اإلسبانية 

فت العملية بعد قدـك الطَتاف اٞتّوم، كبذلك ٘تّكن اإلسباف التنقل من شاطئ آلخر، إذل أف استأن
أكتوبر، ككانت أكؿ 2من اإلنزاؿ كمواصلة الزحف ٨تو العاصمة أجدير اليت سقطت يف أيديهم يف 

، أما فرنسا فقد تقّدمت يف اٞتنوب 2ىزٯتة للخطايب كاليت على إثرىا حّوؿ العاصمة لتارجيست
باف كصوالن إذل الربانس، كيف الغرب اتفق الطرفاف على إفشاؿ الشرقي إذل منطقة الكيفاف كالبي

ا١تقاكمة من خالؿ ىجـو اإلسباف من ناحية القصر الكبَت مشاالن كالفرنسيُت من ناحية كزاف جنوبان، 
من يف الغرب من ناحية  اتفقاـ هبجوم ،كهبذا أصبح ا٠تطايب ٤تاصران من كل اٞتهات كا١تنافذ

َت بعض ا١تراكز العسكرية اإلسبانية يف ا١تنطقة كانتهج من خاللو تطواف كشفشاكف كقاـ بتدم
بسبب قلة اٞتنود كالثوار ككثرة ا١تهاـ  3أسلوب حريب جديد كىو ما يعرؼ ْترب العصابات

العسكرية، كىكذا استعصت الدكلة الريفية على التحالف، كرغم سعي الطرفُت إذل التفاكض عّدة 
                                                           

 .817-814ص  مركز ا٠تطايب لدراسة اٟتركب الثورية، ا١ترجع السابق، ص1
 .817-815ص  ا١تصدر السابق، صزاين، ٤تمد حسن الو 2
كىي عبارة عن ٣تموعة مسلحة تعتمد أساسان  ا١تستعمرات  عملية عسكرية ابتكرىا ا٠تطايب عرفت انتشار كبَت يف ٥تتلف3
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ار إسبانيا منح حكم ذايت للريف، كرفض ٤تمد بن عبد الكرًن ٤تاكالت إال أهنا فشلت بسبب إصر 
ىادئة من ـ 8926إذل أبريل  ـ8925أف يكوف ك ٖتت سلطتها، فكانت الفًتة من نوفمرب

الصراعات فكانت مرحلة مفاكضات، استغّلها الطرفاف ا١تتحالفاف يف ترغيب كترىيب القبائل 
اؽ األىارل باألمواؿ كزيادة زرع اٞتواسيس كا١ترتزقة كقصف ا١تناطق الزراعية كا١تنابع ا١تائية، كإغد

كنشر اإلشاعات باإلضافة إذل ٖتصُت الدكلة الريفية بزيادة اٞتنود كالعتاد اٟتريب كالتحكم يف الوضع 
كبناء اٟتصوف لًتقُّب ٖترُّكات اجملاىدين، يف ا١تقابل كاف ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب يشهد كضعان 

ن خالؿ ٗتاذؿ بعض القبائل ضده ككقوفها إذل جانب فرنسا بسبب إشاعة معاكسان يف دكلتو م
مارس 85٘ترد ا٠تطايب على السلطاف ا١تغريب، كىجـو القبائل يف الغرب على القوات الريفية يف 

، كما تعّرض لعّدة ٤تاكالت اغتياؿ كتسميم من طرؼ اٞتواسيس كأعياف بعض القبائل ـ8926
، باإلضافة إذل مقاكمة حركات التمرد )حركة األمَت عبد ـ8926ر ا١ترتزقة، كاف آخرىا يف يناي

-الوزانية-الطرؽ الصوفية )الدرقاكيةبعض ا١تالك كأٛتد الريسوين ك٤تمد الدرقاكم(، ككذلك 
الكّتانية(اليت أعلنت دعمها لفرنسا، كما ال ننسى حصار العدك كا٠تسائر االقتصادية من تدمَت 

ائية كاليت أّدت إذل انتشار ٣تاعة كبَتة يف دكلة الريف، كىنا ٞتأ ٤تمد بن اٟتقوؿ كا١تصانع كا١تنابع ا١ت
عبد الكرًن ا٠تطايب  إذل التفاكض مع الفرنسيُت كاإلسباف إال أهنا تُػوِّجت بالفشل بسبب إصرار 
الطرفُت على منح حكم ذايت للريف مع نزع السالح، ألف ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب كاف 

ت أم سلطة استعمارية، فقرر ا٠تطايب تنظيم صفوفو كخطوطو الدفاعية ٖتسُّبان يرفض أف يكوف ٖت
بُت الطرفاف ا١تتنازعاف إال أنو دل  ـ8926أبريل  8، فتم تقرير مؤ٘تر يف طنجة يـو ١1تواصلة اٟترب

كلة ا٠تطايب اليت طلبت مهلة يكّلل بالنجاح بسبب الشركط التعجيزية بُت للطرفُت ا١تتنازعُت على د
 لرد.ل

 :استسالم الخطابي-3

١تناقشة  ـ8962أبريل  26عقد ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب مؤ٘تران للجمعية الوطنية يف       
السعي يف الوضع، فتم فيو تقرير مواصلة اٞتهاد ألف الشركط ال تتناسب كىدؼ دكلة الريف 

                                                           
 226-221، ص ص ا٠تطايب، ا١تصدر السابق٤تمد بن عبد الكرًن 1
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، كقبل الرد كانت إسبانيا كفرنسا قد شرعتا يف ا٢تجـو كالتقّدـ ٨تو تارجيست 1للحرية كاالستقالؿ
، كعليو دل يبق مع ٤تمد بن ـ8926مام  21كاليت سقطت يف أيديهم يـو  ـ8926مام  8يـو

د اليت هبا زاكية سيدم عبد الكرًن ا٠تطايب إال عدد قليل من اجملاىدين توّجهوْا صوب قرية سنا
م مكث معو ثالثة أياـ، فنصحو سيدم ٛتيدك باالستسالـ حقنان للدماء زانية الذٛتيدك الو 

اليت كانت تقذفها طائرات قوات -كٟتماية أرض الريف من الغازات السامة كا١تواد الكيمياكية 
فكاف فعالن ذلك فأمره أف يوصل رسالة للفرنسيُت يعلن فيها  -التحالف اإلسباين الفرنسي

، كاستسلم لفرنسا ألهنا كانت تعتربه أسَت 2عائلتو كحياتو كأموالو استسالمو لفرنسا على أف تصوف
حرب عكس إسبانيا اليت تعتربه طاغية متمرد كيُنّفذ فيو اإلعداـ، فسّلم نفسو يف تارجيست يف يـو 

نقل كعائلتو  ـ8926مام  26مقتحمان ّتواده صفوفو الفرنسيُت ، كيف يـو  ـ8926مام  25
يف حراسة مكثّفة كمشّددة إذل تازة مث إذل فاس، نقل بعدىا يف شهر جواف إذل باريس مث مارسيليا 

ا١تتوجهة إذل منفاه يف جزيرة الرينيوف يف احمليط  ـ8926اليت أقلعت منها سفينتو يف شهر سبتمرب
 3ا٢تندم.

 نـفـي الـخــطـابـي إلـى جــزيـرة الريـنـيـون:-4

عد استسالـ ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب لفرنسا ُت عقد مؤ٘تر يف باريس ب       
من طرؼ  اٟتكومة الفرنسية ١تناقشة االستسالـ، فتم التوصل إذل نفي ا٠تطايب  ـ8926جواف28

إذل جزيرة الرينيوف يف احمليط ا٢تندم بعيدان عن القارَّة اإلفريقية كالسياسة يف الريف، فأُرِسل إذل 
اليت تنقلو إذل منفاه يف  4فردان من عائلتو بإتاه ميناء مارسيليا أين كانت الباخرة 42ع مارسيليا م

أرسل رسالة إذل فرنسا يشكو  ـ8912، ففي أكتوبر 5احمليط ا٢تندم حيث أصبح منعزالن عن اٟتياة
                                                           

ص ص  ،ـ2111الدار البيضاء،  عالؿ الفاسي، ،مؤسسة6ط ،اٟتركات االستقاللية يف ا١تغرب العريبعالؿ الفاسي: 1
816-817 

-266، ص ص 1، جـ2115، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت، 8ط ،قراءة يف تاريخ ا١تغرب العريبعبد الكرًن غاّلب: 2
269. 

 .221 زاين، ا١تصدر السابق،صالو حسن ٤تمد 3
٤تمد لية كاتومبا، أما ااختلفت ا١تصادر على اسم الباخرة اليت نقلت ا٠تطايب، فعبد الكرًن غاّلب يقوؿ نقلتو الباخرة األسًت 4

 .حسن الوزاين يقوؿ نقلتو باخرة أمَتاؿ بيَت الفرنسية
 .817 ا١ترجع السابق، ص ،ماىر شعباف5
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فرنسا  فيها صعوبة اٟتياة كالتأقلم يف الرينيوف كدعوهتا للتخفيف من معاناتو ك طلب فيها نقلو إذل
 أك اٞتزائر أك ا١تغرب.

من طرؼ النازيُت األ١تاف  ـ8917-8914كما كانت ىناؾ عدة ٤تاكالت الختطافو بُت         
كالفاشيُت الطلياف باإلضافة إذل بعض العناصر الشيوعية الفرنسية كالركسية كاف ىدفهم استغاللو 

ٓتصوص ا١تستقبل الًتبوم ضد اٟتلفاء، ككذلك بعث إذل حاكم اٞتزيرة  2 ع احلسياسيا يف 
 .2 ع د ردان من طرؼ فرنسا النشغا٢تا باحلألكالده كأكالد أخيو، كل ىذه ا١تراسالت دل ٕت

٤تمد الدين ا٠تطيب كا١تلك  مية يف أكاخر الثالثينيات برئاسةكما تأسست ٞتنة عربية إسال         
 كأٛتد سوكارنوزعيم حركة اإلخواف ا١تسلمُت ا١تصرية عبد العزيز آؿ سعود كحسن البنا السعودم 

ىدفها إنقاذ النشطاء زعيم باكستاف ك٤تمد علي جناح  الزعيم االندكنيسي كأكؿ رئيس لبالده
٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب من الرينيوف  :أمثاؿ األسر الفرنسيك  من النفيالسياسيُت ا١تغاربة 

، كقد استعملت زائرم مصارل اٟتاج من الكونغو  كغَتىماٞتعالؿ الفاسي من الغابوف ك ا١تغريب ك 
ىذه اللجنة ٥تتلف الوسائل ا١تادية كا١تعنوية للضغط على الرأم العاـ الفرنسي، فجّلهم أطلق 

يف أكائل  ، كأخَتان قّررت فرنسا ٖتويل إقامة ا٠تطايب إذل فرنساـ8946سراحهم سنة 
 .1ـ8947سنة

 واستئنافو للعمل السياسي لجوئو إلى مصرالمبحث الثاني: 

سنة من النفي يف جزيرة الرينيوف أرسلت فرنسا باخرة إذل الرينيوف  28كبعد  ـ8947كيف      
بعد أف اكتشفت  ٤2تمد ا٠تامس لسلطافإذل فرنسا لزيادة الضغط على االستقداـ ا٠تطايب كعائلتو 

كحُت مركر الباخرة ٔتيناء السويس ٘تت  ،ـ8944منذ  ٟتزب االستقالؿ ان سريىذا األخَت  دعم
قرصنتها من طرؼ أعضاء من مكتب ا١تغرب العريب الذين كانوْا يف القاىرة، كعليو توجَّو ٤تمد بن 

                                                           
ماسًت يف  ، مذكرة مكملة(ـ8961-8928الكرًن ا٠تطايب با١تغرب )مقاكمة ٤تمد بن عبد : رةبوساحة عائشة كرحاؿ نوا1

-69ص ص ـ2186-2185، كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، ـ8945مام  8التاريخ العاـ، عبد الكرًن قرين، جامعة 
71. 

سنة  87بعد كفاة كالده، كُت تعيينو من طرؼ فرنسا كعمره  ـ8927ىو ٤تمد بن موالم يوسف توذل حكم العرش سنة 2
، ساىم يف استقالؿ بالده ـ8951أكت  21، نفي إذل مدغشقر يف ـ8944ساند اٟتركة الوطنية يف بالده بداية من سنة 

 .ـ8968تويف سنة 
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الذم بدكره كافق  1عبد الكرًن ا٠تطايب إذل ىذه األخَتة كىناؾ طلب حق اللجوء من ا١تلك فاركؽ
يلبث طويالن حىت باشر مواصلة عملو يف الكفاح  ، كدل2على الطلب كمنحو مسكنان كراتبان شهريان 

ا١تغرب العريب الذين   مع بعض الزعماء من ـ8947السياسي، فأسس ٞتنة ٖترير ا١تغرب العريب يف 
سي زعيم حزب االستقالؿ ا١تغريب كانوْا ٖتت كطأة االستعمار الفرنسي كاإلسباين كعالؿ الفا

بن اعبود من الريف ا١تغريب كالشاذرل ا١تكي  ك٤تمد يٟتبيب بورقيبة زعيم اٟتزب الدستورم التونسك 
عضو حركة انتصار اٟتريات الدٯتقراطية اٞتزائرم، فجعل يف كل بلد من ىذه البلداف ىيئة ٖترير 
خاصة كدعمها ّتيش اللجنة رغم الصراع السياسي حوؿ الزعامة يف بعضها إذل أف ُت استقالؿ 

دة الشعب اٞتزائرم كدعمو الكامل للقطر ، كُت تأكيده مسانـ8956تونس كا١تغرب سنة 
 3اٞتزائرم، لكن توّقف عمل اللجنة بسبب الصراعات اإلقليمية كاٟتزبية ٢تذه الدكؿ.

رفض ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب العودة إذل بالده بعد االستقالؿ، فأقسم أف ال يعود          
 81آخر جندم أجنيب منو، كيف  إال بعد استكماؿ ٖترير أراضي ا١تغرب األقصى كاملة كخركج

كتبادال اٟتديث حوؿ  4قاـ ا١تلك ٤تمد ا٠تامس بزيارة للقاىرة كزار ا٠تطايب يف بيتو، ـ8961يناير 
األكضاع العامة يف ا١تغرب كعرض عليو العودة إال أنو رفض، إال بعد معرفة مصَت ا١تفقودين نتيجة 

، ـ8959كبداية  ـ8958الريف هناية االختطافات اليت شهدىا ا١تغرب األقصى إثر انتفاضة
كطالبو يف فتح ٖتقيق يف القضية كمعاقبة ا١تتورِّطُت، كبعد كفاة ٤تمد ا٠تامس توذل العرش ا١تغريب ابنو 

الذم شهدت عالقاتو مع ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب اضطرابان كبَتان كاليت دل ٕتد  5اٟتسن الثاين
أصدر اٟتسن الثاين أكؿ دستور للبالد، فعارضو  ـ8962استحسانان بُت الطرفُت، ففي نوفمرب

                                                           
 .على يد الضباط األحرار ـ8952مصر ُعرؼ بتبعيتو لربيطانيا سقط يف يف آخر حاكم 1
-269، ص ص ـ8991، مكتبة األ٧تلو مصرية، القاىرة، 6، طا١تغرب العريب يف التاريخ اٟتديث كا١تعاصرلعّقاد: صالح ا2

271 
 178، ا١تصدر السابق، ص عبد الكرًن غالب3
 812-828جالؿ ٭تِت، ا١ترجع السابق،  ص ص  4
شهدت فًتة حكمو أحداث بارزة يف تاريخ ا١تغرب األقصى أ٫تها  يوسفموالم ىو اٟتسن الثاين بن ٤تمد ا٠تامس بن 5

، ، للمزيد ، كخلفو ابنو ٤تمد السادسـ8999ا١تسَتة ا٠تضراء لتحرير الصحراء ا١تغربية، تعّرض لعدة ٤تاكالت اغتياؿ تويف سنة 
 .825ينظر: مركز ا٠تطايب لدراسة اٟتركب الثورية، ا١ترجع السابق، ص 
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إال ا٠تطايب مؤكِّدان أنو ُأصِدر من طرؼ كاحد كأنو ٣تموعة قوانُت بُت اٟتاكم كاحملكـو كما ىو 
 .دعمان للسيطرة كاالستبداد

ككرد فعل على مواقف ا٠تطايب فقد زار القاىرة مرتُت بعد ذلك دكف أف يستقبل ا٠تطايب         
أك يزكره يف بيتو أك حىت السؤاؿ أحوالو، لكن ا٠تطايب أصرَّ على التزامو ٔتطالبو ا١تتمثلة يف نبذ 

ال زالت كما تزاؿ الديكتاتورية كاالستبداد باإلضافة إذل االستقالؿ الكامل لألراضي ا١تغربية اليت 
 .1ٖتت ا٢تيمنة اإلسبانية كٖتقيق اٟترية السياسية كاالجتماعية للشعب ا١تغريب

 )أقوالو( المبحث الثالث: وفـــاتــو وآثــاره

 وفاتو:-2

كاف ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب قد ىرِـ سنُّو كبطأ سَته كبلغ من   ـ8961مع مطلع سنة        
ـ 8961فرباير 6الكرب ُعتيان، ففي مطلع شهر فرباير تدىورت حالتو الصحية ٦تا عّجل بوفاتو يـو 

، أُقيمت لو جنازة كبَتة حضرىا العديد 2بالقاىرة كدفن ٔتقربة الشهداء بالعباسية ضواحي القاىرة
ا١تسؤكلُت يف العادل ككبار الشخصيات كالرؤساء كمعظم زعماء حركات التحرر يف العادل، من كبار 

ا شهمان من طينة نادرة أفٌت حياتو يف سبيل اٟترية  كبوفاتو فقدت األمة العربية كاإلسالمية رجالن فذن
ب العديد كنبذ الظلم ٥تلفان من كرائو إرث تارٮتي هتتدم بو األجياؿ القادمة، فناؿ مساندة كإعجا

م كاف يناديو أستاذم ذمن زعماء العادل كركاد حركات التحرر أمثاؿ: الفيتنامي ىوشي منو ال
الذم قاؿ عنو أنو مبدع حرب العصابات كالكويب فيداؿ كاسًتك  تونغ زعيم الصيٍت ماكتسيالك 

 .3ـ8961كارنيستو تشي غيفارا رمز التحرر يف العادل الذم زاره يف القاىرة سنة 

كما ٖتدثت عنو عدة صحف عا١تية عربية يف ا١تشرؽ كا١تغرب، كأجنبية بريطانية كأمريكية          
كفرنسية كإسبانية ك... كخاصة اليت كانت ٢تا فركع يف طنجة، ككذلك ٖتّدث عنو عدة مراسلُت 

 .4كجنراالت كمؤرخُت عرب كأجانب

                                                           
 .825، ص لدراسة اٟتركب الثورية، ا١ترجع السابقمركز ا٠تطايب 1
 .826، ص نفسو2
 .86-85ص ص   ،ـ8991، صفحات من الوطنية ا١تغربية٤تمد زنيرب:3
 .17-14رشدم الصاحل ملحسي: ا١تصدر السابق، ص ص 4
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 :(أقـوالــو)ارهــآث-3

ت التحرر حركا ف سياسية، ٢تا األثر الكبَت يف نشوءكمواقأقواؿ ع بو من نتفَ يُ  خلف ا٠تطايب علمان 
بعت عدة مذكرات لو من خالؿ مقابالتو مع الصحفيُت األكربيُت الثالث ،فقد طُ  يف العادل

كاألمريكيُت الذين كانوْا بكثرة يف الريف أثناء الثورة الريفية كمن أبرز ا١تواقف اٟتاٝتة اليت اٗتذىا 
، ...ك زائرية كللحركات التحررية يف العادل، ككذا مساندتو للقضية الفلسطينيةمساندتو للثورة اٞت

يُعرؼ لو كتابان كاحدان كىو ا١تعنوف ب: "صفحات  ا٠تطاب كاٞتدير بالذكر أف ٤تمد بن عبد الكرًن
من اٞتهاد كالكفاح ا١تغريب ضد االستعمار" من ٖتقيق كتنقيح الدكتور ٤تمد علي داىش 
)بتصرؼ(، كالذم يتحدث عن موقف األىارل كالسلطة من اٟتماية كا١تقاكمات اليت قامت ضد 

سباف كالفرنسيُت كعن ا١تؤ٘ترات االستعمار االسباين يف الريف كصوالن إذل مقاكمتو ضد اإل
كاللقاءات اليت كانت بُت األطراؼ ا١تتنازعة للصلح، ككذلك عن ٚتهورية الريف كمؤسساهتا 
السياسية كالعسكرية كاالقتصادية كاالجتماعية، كاشتهر ا٠تطايب بأقوالو كحكمتو ألنو كاف مصلحان 

اٟتماسة كالشجاعة يف نفوس اجملاىدين  كفقيهان كما سبق لنا الذكر، كمن أشهر األقواؿ اليت أبدت
 ىي:

 .سالح اجملاىدين ىو الذم ينتزعونو من العدك ألنو ذك حدَّين يقتلوف بو العدك ك٭ترمونو منو-

 .من دل ٭تمل السالح ليدافع بو عن نفسو ٛتلو ليدافع بو عن اآلخرين -

 1 .عدـ اإلحساس با١تسؤكلية ىو سبب الفشل فكل كاحد ينتظر أف يبدأ غَته-

  .قالواْ إهنم جاؤكاْ لتمديننا، كلكن بالغازات السامة كبوسائل الفناء-

 .الكفاح اٟتقيقي ىو الذم ينبثق من كجداف الشعب ألنو ال يتوقف حىت النصر-

 .االستعمار ِمّلة كاحدة-
                                                           

 .25صركب الثورية، ا١ترجع السابق، مركز ا٠تطايب لدراسة اٟت1
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 .االستعمار كىم كخياؿ، يتالشى أماـ عزٯتة الرجاؿ ال أشباه الرجاؿ-

  .قصى األرض ىزٯتة لنا، كانتصار اٟترية يف أم مكاف ىو انتصار لناانتصار االستعمار كلو يف أ-

  .ال أدرم بأم منطق يستنكركف استعباد الفرد كيستسيغوف استعباد الشعوب-

 ٨تن يف عصر يضيع فيو اٟتق  إذا دل تستنده قوة ...-

كال أطيق من سلب  أنا ال أريد أف أكوف أمَتان كال حاكمان ، كإ٪تا أريد أف أكوف حران يف بلد حر  -
 حرييت أك كراميت ...

ال أريدىا سلطنة كال إمارة كال ٚتهورية كال ٤تمية كإ٪تا أريدىا عدالة اجتماعية كنظامان عادالن -
  .يستمّد ركحو من تراثنا

 .ليس ىناؾ ٧تاح أك فشل، انتصار أك ىزٯتة، بل شيء اٝتو الواجب كأنا قمت بو قدر استطاعيت-

 1.االستعمار يف الريف، كما على الشعوب إال دفنو كإذا دل تستطع فال عزاء ٢تالقد قتلنا -

رغم التحالف الفرنسي اإلسباين على دكلة الريف إال أف ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب دل          
يكن ليستسلم لوال الدعاية اليت تعرَّض ٢تا من طرؼ فرنسا، ككذلك  الضغوطات اليت مارستها 

ئية باإلضافة إذل سياسة الًتغيب كالًتىيب كقصف ا١تزارع كاٟتقوؿ كا١تنابع ا١تا ،ضد األىارل
كا١تصانع، كما كاف يدعم التحالف الفرنسي اإلسباين الو ـ إ عن طريق إمداد٫تا بالسالح 

ككذلك بريطانيا اليت كاف جنودىا ٭تاصركف طنجة الدكلية على حدكد دكلة الريف ١تنع  كالطيَّارين،
رنسي بعد تطويقها من طرؼ جنود التحالف الف ،٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب من االلتجاء إليها

 اإلسباين، باإلضافة إذل زرع ا١ترتزقة كاٞتواسيس ك٘ترد بعض القبائل كاٟتركات عليو كمساندهتا
 ،استسالمو أنو دل يهـز بالسالح كإ٪تا بسبب ا٠تيانة كالغدرفرنسا، كيف تصر٭تات للخطايب بعد 

 ،ر اجملاعةدية اليت أدت إذل انتشاباإلضافة إذل مواجهة التمردات الداخلية كا١تشاكل االقتصا
فمحمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب أعلن استسالمو حفاظان على بلده كأىاليو من قذائف الطائرات 

                                                           
 .821، 69الثورية، ا١ترجع السابق، ص مركز ا٠تطايب لدراسة اٟتركب 1
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ا على الفرنسية كاإلسبانية ألسلحة كيمياكية ٤تظورة  كغازات سامة كغاز ا٠تردؿ كاليت أخطارى
 اىدين كاألىارل يف دكلتو.لدماء اجمل ككذلك حقنان  ،منطقة الريف إذل يومنا ىذا

لقد كاف للمجاىدين الريفيُت الفضل الكبَت يف صمود دكلة الريف ألكثر من ٜتس           
سنوات كعدـ ىزٯتة اٞتيش الريفي مدة تزيد عن  ثالث سنوات ، فقد كانوْا ال يعرفوف االنسحاب  

ستعاف باألسلحة البيضاء ،فإف ىت لو فقد أحدىم سالحو ايف ا١تعارؾ كيتعاىدكف على الصمود ح
دة العدة كالعتاد للعدك كتطورىا كاستعماؿ احملظورات عن طريق القصف اٞتوم ىي اليت زيا

ألف، بينما قوات العدك  65حسمت األمور للتحالف، إذ كاف عدد اٞتنود الريفية ال يتجاكز 
 ألف جندم، إضافة إذل السفن البحرية إضافة إذل األسلحة ا١تتطورة.411كانت تزيد عن 

بد الكرًن ا٠تطايب إذل جزيرة نائية يف احمليط ا٢تندم تنتشر فيها األكبئة نُفي ٤تمد بن ع     
كاألمراض فكثَتان ما دعا حاكم الرينيوف  إذل تدريس اللغة العربية كمواد الشريعة اإلسالمية يف 

إذل أف التجأ إذل مصر عندىا كقف إذل جانبو  ،د استحسانان كال ردان ٚتيالن منولكن دل ٬ت ،البالد
 ،رب١تاف ا٢تندم منحة  إال أنو رفضد من زعماء العادل كخاصة العادل الثالث، إذ خصص لو الالعدي
كما لقي احًتاـ  كمساندة زعيم الصُت   ،ـ8961يفارا مز التحرر يف العادل ارنستو تشي غزاره ر 

تيتو كرئيس يوغسالفيا جوزيف بركز  ،هنررك تونغ كرئيس كزراء ا٢تند جواىر الرؿ الشيوعية ماكتسي
ئات كجوائز من دكؿ ىؤالء فمكا فمنح عدة كالزعيم الشيوعي الكويب فيداؿ كاسًتك ك...إخل،

كما عاش معظم الزعماء، حىت أف الرب١تاف ا٢تندم قد عرض عليو منحة شهرية إال أنو رفض، ف
توتر حياتو مدافعان عن اٟترية كنبذ الظلم كاالستبداد كالديكتاتورية تويف عليها، فكانت سببان يف 

علمان أنو كاف قد أقسم أال يعود لبالده إال بعد خركج آخر  ،عالقاتو مع ا١تلك ا١تغريب اٟتسن الثاين
جندم إسباين من سبتة كمليلية اللتاف بقيتا ٤تتلتُت من طرؼ إسبانيا إذل يومنا ىذا مع اعًتافو 

ية اليت اهنارت أماـ كٖتطيم حصوهنا الدفاعية اإلسبان ـ8924عدـ ٖترير مليلية سنة  ىبالندـ عل
 قواتو اليت كانت قد سيطرت على جزء كبَت من ا١تنطقة يف تلك الفًتة. 
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كيف ختاـ ىذا العمل الذم درسنا فيو شخصية اجملاىد األمَت ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب     
 كمن خالؿ ٤تاكالتنا البحث يف ٥تتلف جوانبو توصلنا إذل ٣تموعة من النتائج منها:

النظاـ القبلي كتعدد أطياؼ السكاف هبا رغم اختالؼ تقع منطقة الريف مشاؿ ا١تغرب ك٘تتاز ب-
ا١توارد االقتصادية توفرىا على العديد من كذلك نوع تضاريسها كصعوبة مسالكها، ك تبػاألدياف ك 
كالصناعات اٟتديثة كالتقليدية، كأيضان ازدىارىا على ا١تستول التجارم كتنوع الصادرات ا١تعدنية 

 تفاع نسبة التبادؿ التجارم.ر كالواردات كا

باٞتزيرة العربية  آؿ السيد ٤تمد بن عبد الكرًن يعود ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب يف أصولو إذل-
كاستقركْا بأجدير بقبيلة بٍت كرياغل كىاجركْا إذل منطقة الريف با١تغرب األقصى  من يَنُبع ٖتديدان 

 صاحبة الزعامة فيها. 

أجدير مث تطواف كفاس  تلَقى ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب تعاليمو األكذل على يد كالده يف-
 يلية كمدريد بإسبانيابا١تغرب كمل

اكتسب ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب خربتو السياسية من خالؿ دراستو على يد شيوخ كفقهاء -
 األمة يف تلك الفًتة، كتقلده العديد من ا١تناصب كالقضاء كالتعليم كالًتٚتة كالسياسة ك...

بالتجسس لصاحل أ١تانيا  كاهتامو ا لو٘ترد ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب على إسبانيا بسبب سجنه-
 كسوء معاملتها لألىارل بالريف، فأعلن عليها اٟترب بعد كفاؾ كالده.

أسس ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب ٚتهورية الريف بعد أقل من ستة أشهر من توليو الزعامة يف -
 كصل تأثَتىا إذل السلطة اٟتاكمة يف إسبانيا. كّبد اإلسباف خسائر كبَتةبعد أف  قبيلتو، 

قاـك ا٠تطايب فرنسا اليت حاكلت التوسع على حساب دكلة الريف، فانقلب سحرىا عليها -
 ككسب ا٠تطايب عدة مناطق يف منطقة النفوذ الفرنسي.

انتهج ا٠تطايب عدة طرؽ حربية كسياسة ا٠تندؽ الواحد كحرب العصابات اليت شهدت انتشاران  -
 كبَتان بعد حرب الريف 
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إال أهنا فشلت بسبب صمود اجملاىدين رغم  للقضاء على دكلة الريفٖتالفت فرنسا مع إسبانيا -
خالؿ  األضرار اليت ٟتقت هبم، ك٘تسُّك ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب ٔتطالبو السياسية

 ا١تفاكضات.

ٞتأت فرنسا كإسبانيا إذل سياسة الًتغيب كالًتىيب لألىارل كالقصف على ا١تنابع ا١تائية -
ر ا١ترتزقة كاٞتواسيس باإلضافة إذل اٟتصار أدل إذل انتشار اجملاعة يف دكلة كنش كاحملاصيل الزراعية

 الريف كاستسالـ ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب.

استسلم ا٠تطايب حقنان لدماء األىارل يف الريف كمنع زيادة قصف الطائرات للقنابل السامة -
  كالغازات احملظورة

اليت عاىن فيها من الوحدة كالعزلة، فقررت فرنسا نقلو إذل  نفي فرنسا ا٠تطايب إذل جزيرة الرينيوف-
 فرنسا لكنو التجأ إذل مصر اليت كاصل هبا نضالو السياسي.

 زعماء حركات التحرر أمثاؿ هنرك ككاسًتك كتشي غيفارا كتيتو ك...زار ا٠تطايب العديد من -

 ملك ٤تمد ا٠تامسرفض ا٠تطايب العودة لبالده لعد استقال٢تا كاملة كىذا ما أكده لل-

كمطالبتو بنبذ  ـ8962ك اٟتسن الثاين بسبب معرضتو لدستور توتر العالقة بُت ا٠تطايب -
 الديكتاتورية كالظلم يف ا١تغرب األقصى.

   ة آثار كمواقف كأقواؿ ٛتاسية.تويف ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب بالقاىرة ٥تّلفان كرائو عد-

تعترب منطقة الريف منطقة طبيعية جذابة نظران لتضاريسها ا١تتنوعة كمسالكها الوعرة، فهي       
منطقة سياحية بامتياز إال أف السلطات احمللية دل تعطها حقها من االىتماـ كالعناية فبإمكاف 

د معدنية السلطات أف ٕتعل منها موردان اقتصاديان من خالؿ ما تتوفر عليو من أراضي زراعية كموا
كباطنية فهي قطبان الستغالؿ العنصر البشرم ٤تليان كأجنبيان، إال أف السلطات ترفض مثل ىذه 
ا١تقًتحات ٥تافة ٘ترد الشعب يف منطقة الريف كأف يطالب بدكلة الريف ٣تددان ْتّجة ٛتاية ا١تنطقة 

 من اآلثار الناٚتة عن الغازات السامة اليت خلفها االستعمار.
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كاف ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب ٔتثابة القائد الفذ من خالؿ تعاملو مع أىارل منطقة        
الريف، كقيامو على مبدأ الصلح كا١تشاكرة، فورد عنو أف ا٢تزٯتة أتت من الداخل بسبب ا١ترتزقة 

علمانية اليت نشرهتا فرنسا ٓتصوص ٘ترده على العرش ا١تغريب كتبنيو لل اإلشاعاتكاٞتواسيس، ككذا 
ك...، كالدعاية اإلعالمية من طرؼ الصحف األجنبية بطنجة خاصة الفرنسية اليت أطلقت عدة 
أٝتاء على اٞتيش الفرنسي مثل: اٞتيش الفرنسي ا١تغريب كجيش السلطاف ا١تغريب الفرنسي ك...، 

 فبهذا تكوف فرنسا قد رفَّعت لنفسها كخفَّضت للخطايب يف منطقة الريف.

بن عبد الكرًن من القالئل الذين ذخرت هبم األمة العربية، فهو رمزان للحرية يف إف ٤تمد       
كذلك العدؿ كاالستقامة كالتواضع يف ا١تغرب العريب، فهو ٪توذج للجهاد كالتمسك باألرض، ك 

٪توذج كذلك لعالقة احملكـو باٟتاكم، فكاف يسعى دائمان ٞتمع كلَػػػػمِّ مشل دكؿ ا١تغرب ٟتكم كىو ا
  كالتقارب كالوحدة فيما بينها، كىذا ما تفتقده يف عصرنا اٟتارل.العريب

كما نتمٌت يف ختاـ ىذا العمل أف ٭تظى ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب باىتماـ الباحثُت يف        
 يف كشف ٥تتلف اٞتامعات العربية كخاصة احمللية منها، كدراستو من عدة جوانب كخاصة

يف اٞتامعة الفّعاؿ كاٟتّساس رَّض ٢تا من طرؼ معارضيو، كدكره ا١تالبسات كاإلشاعات اليت تع
ككبار الشخصيات السياسية أمثاؿ عبد القادر عودة كٟتبيب  كعالقتو برئيسها عزاـ باشا العربية

، ككذلك نتمٌت أف ١تغاريبا، كأيضان دكره يف استقالؿ دكؿ القطر بورقيبة كعالؿ الفاسي كغَتىم
ا١تؤلفُت من خالؿ كتابة مقاالت تعاجل أحد ٣تاالتو كتأليف كتب يف ٭تظى باىتماـ األساتذة ك 

جانب ما للموضوع، أك حىت ٖتقيق مذكراتو اليت أُلّفت من خالؿ مقابالتو مع بعض ا١تراسلُت 
األجانب أك من خالؿ بعض الكتب األجنبية أك بعض ٥تطوطاتو )رسائل أك عقود أك...(، كما 

دكتوراه كا١تاجستَت يف جامعتنا،  سائل يف ٣تاؿ ا١توضوع لطلبة النتمٌت أف تكوف ىناؾ أطركحات كر 
 نتمٌت أيضان أف يستفيد الباحثُت من ىذه ا١تذكرة.كما 

 

 

 



 
 

 

 
 

   

 الــمالحــــق 
 

 

 

 

 

 
  



 

- 49 - 
 

 (8ا١تلحق رقم: )

 

 
 خريطة توضح موقع الريف يف ا١تغرب األقصى كحدكده اٞتغرافية            

 

 

 .8صاحل ملحسي، ا١تصدر السابق، صالرشدم  
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 (2ا١تلحق رقم: )

 

 
 صورة حملمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب  آخر               

 

 .26صاحل ملحسي، ا١تصدر السابق، صالرشدم  
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 (1)ا١تلحق رقم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لصحيفة تيليغراما دم رم ريف كالركن السفلي األٯتن بالعربية ا١تخصص للخطايبصورة      

 

 

 .22ريب ا١تسارم، ا١تصدر السابق، ص٤تمد الع   
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 (4ا١تلحق رقم: )

 

 
 صورتاف حملمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب يف ىيئة التدريس باٞتيش اإلسباين

 

 

 .٤226تمد العريب ا١تسارم، ا١تصدر السابق، ص    
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 (5ا١تلحق رقم: )

 

 

 
 ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب على اليسار كشقيقو ا٤تمد على اليمُت

 

 

 .826مركز ا٠تطايب لدراسة اٟتركب الثورية، ا١ترجع السابق، ص    
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 (6ا١تلحق رقم: )

 

 

 

 عػػػػلػػػػم جػػمػػهػػوريػػػػة الػػػػػريػػػػػػف                             

 

 

 .69 مركز ا٠تطايب لدراسة اٟتركب الثورية، ا١ترجع السابق، ص    
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 (7) :ا١تلحق رقم

 

 

 

 حد ريفاف كعلى اليسار ٜتس ريفاناتكرقتُت نقديتُت من عملة الريفاف على اليمُت كا

 

 

 

 .88مركز ا٠تطايب لدراسة اٟتركب الثورية، ا١ترجع السابق، ص      
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 (8ا١تلحق رقم: )

 

 نـشـيـد ابـن عـبـد الـكـريــم                                  

 يف ثَنايا الَعَجاْج            كاْلِتَحاـِ السُّيوؼْ                         

 بينما الػجػػوُّ داْج           كالػَمػنايا َتطوؼْ                         

 يػػَتَػػهادل َنسيْم             فيو أزكػى سػػػالـْ                         

 نػحو عبد الكرًْن          األمَِت ا٢تُمػػػَػػػػػػػػاـْ                         

 ػػػُفػػنا كػػالػػَعػػريْن            نػحن فيو اأُلسودْ رِيػ                        

 رِيػػػػػػُفػػػػنػػػػػػػػا نػػػػػػػػحػػػػػػػمػػػػػػيػػػػػػػػو                                   

 كػُػػلػُّػػنػػا نػػطػَرُب             النتَصاِر األبػػِيّ                          

 كػُػػلػُّػػنػػا يُعَجُب             بالفػػتػى الػمغػربػي                          

 أين جيُش الِعدا           إذ َدعا لِلِجهادْ                         

 أْصػػػػبُحػػػواْ أَْعػػػبُػػَدا          للسيوِؼ الػػِحدادْ                         

 رِيػػػػػػُفػػػػنػػػػػػػػا نػػػػػػػػحػػػػػػػمػػػػػػيػػػػػػػػو                                   

 الكرًننشيد ٚتهورية الريف الذم ُعِرؼ بنشيد ابن عبد            

 

 .451زاين، ا١تصدر السابق، ص ٤تمد حسن الو      
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 كأَذلُّػػػػػواْ الػػػػػرِّقَػػػػػابْ        طَالَػػػَما اْسَتعَبُدكاْ                             

 جاَء يوـُ اِٟتسابْ ا األيِّػػػػػػػػػُد             أيُّػػػػهػػػػػ                        

 فَلَيُذكُقواْ الزُّعػاْؼ          بالظُّىَب كاأَلَسلْ                         

 ِلألمػػيػػِر البػػَطَػػلْ الػُهػػػػػتػػػاْؼ         كلْػػنُػَعػػلِّ                         

 رِيػػُفػػنا كػػالػػعػػَريْن            ٨تن فيو اأُلسودْ                         

 رِيػػػػػػُفػػػػنػػػػػػػػا نَػػػػػػػػحػػػػػػػِمػػػػػػيػػػػػػػػو                                 

 لنشيد ٚتهورية الريف تابع

 الكرًننشيد ٚتهورية الريف الذم ُعِرؼ بنشيد ابن عبد ل تكملة   

 

 

 

 .454زاين، ا١تصدر السابق، ص ٤تمد حسن الو  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 قائــمة الـمصادر والـمراجع 
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 المصادر:-2

، مطبعة دار أمل، طنجة، التحريرية كمراحل النضاؿحرب الريف البوعياشي أٛتد: -8
 .2،جـ8974

، تح: صفحات من الكفاح كاٞتهاد ا١تغريب ضد االستعمارا٠تطايب ٤تمد بن عبد الكرًن: -2
 .ـ2112، دار الشؤكف الثقافية العامة، بغداد، ٤8تمد علي داىش، ط

، ا١تركز الثقايف 8، طالقبيلة إذل الوطن٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب من ا١تسارم ٤تمد العريب: -1
 .ـ2182العريب، الدار البيضاء، 

 .، مكتبة األ٧تلو مصرية، القاىرةا١تغرب األقصى مراكشالشرقاكم ٤تمود: -4

، مكتبة عالؿ الفاسي، الدار 6، طاٟتركات االستقاللية يف ا١تغرب العريبالفاسي عالؿ: -5
 .ـ2111البيضاء، 

 .2، مؤسسة ٤تمد حسن الوزاين، جذكرات حياة كجهادمالوزاين ٤تمد حسن: -6

 .ـ8984، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت، كتاب ا١تغرببن العريب الصديق:  -7

 .ـ8949، مطبعة الرسالة، القاىرة، 8، طىذه مراكشبن جلوف عبد اجمليد: -8

 .ـ8991الدار البيضاء،  دار النشر ا١تغربية، ،صفحات من الوطنية ا١تغربيةزنيرب ٤تمد، -9

، ا١تطبعة السلفية، القاىرة، سَتة األمَت ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايبملحسي رشدم الصاحل: -81
 .ق8141

، تر: ٤تمد 8، ط(ـ8956-8982ا١تغرب من اٟتماية إذل االستقالؿ )سبيلماف جورج: -88
 .ـ2184ا١تؤيد، دار أمل، الرباط، 

، دار الغرب اإلسالمي، 8، طجديدة يف تاريخ ا١تغرب العريبقراءة غاّلب عبد الكرًن:  -82
 .1، جـ2115بَتكت، 
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 المراجع:-3

 الكتب:-أ

، دار تاريخ مشاؿ كغرب إفريقيا اٟتديث كا١تعاصراٞتمل شوقي عطااهلل كعبد الرازؽ عبد اهلل: -81
  .ا١تعرفة اٞتامعية، اإلسكندرية

 .1، ــ8966الدار القومية، ، ا١تغرب الكبَتالناظورم رشيد كآخركف: -84

، مكتبة األ٧تلو مصرية، 6، طا١تغرب العريب يف التاريخ اٟتديث كا١تعاصرالعقاد صالح: -85
 .ـ8991القاىرة، 

 .ـ8995، مؤسسة عُت، ا١تعاصر تاريخ العربالشيخ رأفت: -86

 دار ا١تعارؼ. ،مشاؿ أفريقيا بُت ا١تاضي كاٟتاضر كا١تستقبلأمُت شاكر كآخركف: -87

، 8، جـ8996، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت، 8، طموسوعة أعالـ ا١تغربحجي ٤تمد: - 88
 .9ج

 .ـ8958، مكتب ا١تستندات كاألنباء، ا١تغرب األقصى مراكشحزب االستقالؿ: -89

، الدار العربية 8، طا١تغرب العريب ا١تعاصر)االستمرارية كالتغيَت(: داىش ٤تمد علي-21
 .ـ2184للموسوعات، بَتكت، 

مركز الكتاب األكادٯتي، ، دراسات يف تاريخ ا١تغرب العريب ا١تعاصرداىش ٤تمد علي: -28
 ا١توصل.

 .ـ8995، دار األمَت، بَتكت، 8، طا١توسوعة العامة لتاريخ ا١تغرب كاألندلسزبيب ٧تيب: -22

 .84، ــ8996، دار ا١تكتب اإلسالمي، بَتكت، 2، طالتاريخ اإلسالميشاكر ٤تمود: -21

، دار إفريقيات دراسات كْتوث يف التاريخ اإلفريقي اٟتديث كا١تعاصرشعباف ماىر عطية: -24
 .ـ2181ا١تعرفة اٞتامعية، اإلسكندرية، 
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 . ، دار ا١تعارؼ، القاىرة8، طعصر اإلمارات كالدكؿضيف شوقي: -25

القاىرة، ، دار الكتاب العريب، 78، عأعالـ العرب عبد الكرًن ا٠تطايب٭تِت جالؿ: -26
 .ـ8968

  :الرسائل الجامعية-ب

(، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ـ8975-8954)ككاقعان، كحدة ا١تغرب فكرةن بلقاسم ٤تمد: -27
 .ـ2181يف التاريخ اٟتديث كا١تعاصر، شاكش حباشي، قسم التاريخ، جامعة اٞتزائر،

، (ـ8961-8882كالسياسي)عبد الكرًن ا٠تطايب كنشاطو الثورم : بن ٤تجوبة عبد القادر-28
مذكرة مكملة لنيل متطلبات شهادة ا١تاسًت يف تاريخ الوطن العريب ا١تعاصر، تاحي اٝتاعيل، كلية 

 .ـ2189-2188اٞتزائر،-العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة ٤تمد بوضياؼ ا١تسيلة

-8928ب )مقاكمة ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب با١تغر بوساحة عائشة كرحاؿ نوارة: -29
، مذكرة مكملة لنيل شهادة ا١تاسًت يف التاريخ العاـ، عبد الكرًن قرين، كلية العلـو (ـ8961

 .ـ2186-2185اٞتزائر، -قا١تة 8945مام  8اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة 

، مذكرة (ـ8926-8928حرب الريف من خالؿ جريديت النجاح كا١تنتقد )ركابح الصغَتة: -11
مكملة لنيل شهادة ا١تاسًت يف تاريخ الوطن العريب، آماؿ معوشي، كلية العلـو اإلنسانية 

 .ـ2189-2188اٞتزائر، -كاالجتماعية، جامعة ٤تمد بوضياؼ ا١تسيلة

، مذكرة مكملة لنيل (ـ8927-8982ثورة الريف يف ا١تغرب األقصى )منصورم بدة: -18
عريب اٟتديث كا١تعاصر، عناف عمر، كلية العلـو اإلنسانية شهادة ا١تاسًت يف تاريخ ا١تغرب ال

 .ـ2184-2181اٞتزائر، -خلدكف تيارت كاالجتماعية، جامعة ابن

، مذكرة مقاكمة األمَت عبد القادر ك٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب دراسة مقارنةفاطنة باخالد: -12
كا١تعاصر، موسى بن موسى، كلية مكملة لنيل شهادة ا١تاسًت يف تاريخ ا١تغرب العريب اٟتديث 
 .ـ2186-2185اٞتزائر، -العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة الشهيد ٛتو ٠تضر الوادم
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 الصحف والمجالت:-ج
 .الرباط، ـ8982،مطبعة التومي، 1، ع٣تلة تاريخ ا١تغربٚتعية اإلمتداد الثقايف: -11

 .ـ2189، 8، طالثورات ا١تسلحة ا٠تطايب ملهممركز ا٠تطايب لدراسة اٟتركب الثورية: -14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 والبلدان واألماكن فهرس األعالم  
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 :المـــرس األعــهـــف-2

 

 ةـــحـــفــــصـــــم الـــــرق               ةــــيــصــالـــشــــخ     

 11 إبراىيم طوقاف

 16-14-29 الريسوينأٛتد 

 29 أٛتد بودرة

 18 أٛتد سوكارنو

 41-41 أرنيستو تشي جيفارا

 28-89 اٞتيالرل الزرىوين 

 29 اٟتاج اٟتا٘تي

 86 اٟتسن األكؿ

 46-41-19 اٟتسن الثاين

 18 ا١تلك فاركؽ

 19 الشاذرل ا١تكي

 29 ا٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب

 14 بيتاف
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 41 جواىر الرؿ نػػػػهرك

 41 جوزيف بركز تيتو

 18 حسن البنا

 27-26-22 سيلفيسًتم

 29 عبد السالـ البوعياشي

 24 عبد السالـ التفريسيت

 29-89-87 عبد السالـ ا٠تطايب

 28-89-88 عبد الصمد بن التهامي كنوف

 18 عبد العزيز آؿ سعود

 22-88-86 عبد الكرًن ا٠تطايب

 16-14 عبد ا١تالك)األمَت(

 19-18 الفاسي عالؿ

 41-41 فيداؿ كاسًتك

 22 كانديدك لوبَتا

 19 ٟتبيب بورقيبة

 11 ليوطي

 41-41 ماكتسي تونغ
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 29 ٤تمد ارزقاف

 46-19-18 ٤تمد ا٠تامس

 16-14 ٤تمد الدرقاكم

 18 ٤تمد الدين ا٠تطيب

 82-21-88 ٤تمد الكّتاين

 19 ٤تمد بن اعبود

 89-88 ٤تمد بن التهامي كنوف

-27-26-25-24-22-28-21-89-87-86 بن عبد الكرًن ا٠تطايب ٤تمد
28-29-11-18-12-14-15-16-17-18-
19-42 

 18 ٤تمد علي جناح

 48 ٤تمد علي داىش

 18 مصارل اٟتاج

 28-88 موالم عبد العزيز)السلطاف(

 11 موالم يوسف 

 27 نافارك

 41 ىوشي منو
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 اكـــــــن والــبــلــــــدان:ــاألم-3

 

 رقــــــــم الـــــصــــفــــحـــة             دــــلــبـان أو الــكــمـال      

 16-15-18-11-24-22-28-86-84-82 إسبانيا

 12-27-26-25 إغرينب

 84-88-8 إفريقيا

 14-29-25-22-21-89-87-81 جديرأ

 12-27-26-25 أبرافأدىار 

 18 أصيال

 29-24 أ١تانيا

 27-26 أمزاكركف

 12-18-28-27-26-25-24 أنواؿ

 12-84-88 أكركبا

 88-88 األندلس

 15 الربانس

 15-18 البيباف

 17-18-11-21 اٞتزائر 
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 86 اٟتجاز

 18 الدار البيضاء

-12-11-29-28-24-22-21-86-981-8 الريف
14-16-48-42-41 

 18-84-81 السنغاؿ

 21-81 السوداف 

 41-29 الصُت

 21 العراؽ

 18-81 العرائش

 41-18-89 القاىرة

 15 الكيفاف 

 21 ا١تدينة ا١تنورة

-28-22-28-21-89-86-81-88-81-9-8 ا١تغرب األقصى
12-15-18-19 

 14-11-28 الناظور

 82 النركيج

 42-29-82 الو ـ إ

 42-29 بريطانيا
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 17-18 تازة

 84-81 تركيا

 15-18-22-89-88-87-81 تطواف

 19-18-11-21 تونس

 29-82-88-81-9-8 جبالة

 41-15-12-9 سبتة

 21 سوريا

 12-27-26-25-24 سيدم ادريس

 15-18 شفشاكف

 42-41-16-15-12-89-81 طنجة

 17-18-22-28-21-89-88-87 فاس

 42-18-17-16-15-12-18-11-29-86 فرنسا

 41-14-21-89-81 مصر

 18 مكناس

 41-15-14-12-29-28-27-24-22-28-88 مليلية



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 فهـرس الـمحتويات
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 فهرس الـمحتويات
 

 الـصـفـحــة        الــــمحــــتــوى                                      

 -18-ص    ػػدمػػػةقػػالػػم

 الــفـصــل األول: لـــمــحــة تــعـــريــــفـــيـــة عــن مــنـــطــــــقــــة الــــريــــــف بالــــمــــغــــرب    

   -18-ص    لدراسة الطبيعيةا

 -81-ص    ػدراسة السكانيةالػػ

 -82-ص    ػػػػػدراسة االقتصاديةال

 الــكـــريــم الــخــطــابــي نــشــأتــو وحـــيــاتــو الفصل الــثــانــي: مــحــمــد بــن عــبــد

 -86-ص    مػػولػػده كنػػػسػػبػػو

 -87-ص                                 وخػػػػوػػػػػشػػػػػػػيتػػػػعػػػػلػػػػػيػػػمػػػػو ك  

 -21-ص    نػػشػػػأتػػػػػو الػػػسػػػػيػػػاسػػػيػػػػة

 الــــفــصــل الــــثـــــالـــــث: جــــهــــاده ونــــضــــالــــو                           

 -24-ص    جػػػػهػػػػػػاده ضػػػد اإلسػػػػبػػػػاف

 -28-ص   تػػأسػػيػػسػػػو لػػػجػػمػػهػػػوريػػػػة الػػريػػػف
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 -11-ص   الػػفػػرنػػسػػيجػػػهػػاده ضػػد الػػمػػسػػتػػعػػػمػػر 

 الـــفــــصــــل الــــرابــــع: اســـتــســـالم الــخــــطــابــي ووفـــاتـــو                   
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 (ه2483-2411،م2674-2883)ونـضـالـومـحمد بن عبد الكريـم الـخطابـي حـياتـو     

االحتالؿ، ٚتهورية لكرًن ا٠تطايب، الريف، إسبانيا، فرنسا، ا٤تمد بن عبد :الكلمات المفتاحية-
 الريف، النضاؿ ...

نشأ ٤تمد بن عبد الكرًن ا٠تطايب يف بيئة علمية بُت عائلة اشتهرت بالعلم كالزعامة كالقضاء،  
فنشأ متعلمان كفقيهان متنقالن بُت أجدير كتطواف كفاس، باإلضافة إذل مليلية كمدريد، عمل يف التعليم 

ىا أعلن اٟترب كالقضاء كالصحافة كالًتٚتة يف مليلية، سجن من طرؼ إسبانيا بتهمة ا٠تيانة، بعد
ضد إسبانيا كعلى إثرىا أسس ٚتهورية الريف، مث قاـك فرنسا اليت استسلم ٢تا بعد ٖتالف الطرفُت، 
نفي إذل جزيرة الرينيوف، مث التجأ لػمصر اليت قضى فيها حياتو بالعودة للنضاؿ السياسي إذل غاية 

 .كفاتو هبا

Muhammad bin Abdul Karim Al-khattabi, his life 
and his struggle (1882-1963,1300-1382) 
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Muhammad bin Abdul karim al-khattabi grew up in a sci-
entific environment among a family famous for science, 
leadership and the judiciary, so he grew up educated and 
jurist, moving between Ajdir, Tetouan and Faz, in addition to 
Melilla and Madrid, the war against lsania and in its aftermath 
established the Republic of the Rif, then resisted Frence, 
which surrendered to it after the parties alliance, exiled to the 
island of Larignon, then resorted to Egypt, where he spent his 
life by returning to the political struggle until his death in it. 


