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Social Organization in The 

Thought of Muhammad Bin 

AbdulKarim Al-Khattabi 

 1920 – 1926 
 

A B S T R A C T 
 

   

      Morocco was subjected to foreign occupation, including the 

Franco-Spanish occupation of 1912, and the occupation led by 

the leaders of the resistance movement against him, and 

Muhammad Ibn Abdulakarim Al-Khattabi was one of the most 

famous of those commanders who was shaken by his military 

strategy, the war and the Spanish colonization, When he 

triumphed over them in the Battle of Anoal in 1921. 

        Muhammad Ibn Abdulkarim Al-Khattabi, in the midst of 

his encounter with the Spanish, worked to establish a strong 

government in the countryside for the period 1921-1926 and 

organized it in line with the idea of modern social based on all 

the elements and methods of modern progress and in several 

areas to be able to confront all the risks to Morocco Especially 

in the rural region. 
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لتنظيييم اتمتمييايي كييي ككيير محمييد بيي  ا

 1926 – 1920يبد الكريم الخطابي 

 
  

تعرضت المغرب الى االحتالل األجنبي ومنها االحتالل الثنائي الفرنسي       
وإزاء االحتالل برزت شخصيات قيادية قادت حركة  1912االسباني عام  –

المقاومة ضده، فكان محمد بن عبد الكريم الخطابي واحدا من اشهر أولئك 
سباني، عندما القادة الذي زعزع باستراتيجيته العسكرية والحربية واالستعمار اال

 .1921انتصر عليهم في معركة انوال عام 
عمل محمد بن عبد الكريم الخطابي في خضم مواجهته لالسبان في      

ونظمها تنظيما  1926-1921انشاء حكومة قوية في إقليم الريف للمدة 
يتناسب مع فكره االجتماعي الحديث المعتمد على كل مقومات وأساليب التقدم 

جاالت عدة  لتكون قادرة على مجابهة كل المخاطر التي الحديث وفي م
 يتعرض لها المغرب والسيما في إقليم الريف.

 
 

 © 2019 JOFA ,جامعة تكريت | كلية اآلداب 
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 المقدمة
شتخصتيات قيادية، قادت  –التي تعرضتت لالستتعمار  –برز في كل دولة من دول العالم 

مثل المغرب ذات الحضتتتتتتتتارة التي تمتد إلى ايال، الستتتتتتتتنين، والتي حركة المقاومة ضتتتتتتتتده. فدولة 
برز  1912االستتتباني منذ عام  –تعرضتتتت لالحتالالت األجنبية ومنها االحتالل الثنائي الفرنستتتي 

فيها شخصيات قيادية قادت حركة المقاومة ضد االستعمار، فكان محمد بن عبد الكريم الخطابي 
الذي زعزع باستتتتتتتتراتيجيته الحربية النظام االستتتتتتتتعماري االستتتتتتتباني، واحدًا من أشتتتتتتتهر أولئك القادة، 

 .1921عندما انتصر عليهم في معركة انوال عام 
ان لشتتتخصتتتية محمد بن عبد الكريم الخطابي ستتتجل حامل بجالئل األعمال اشتتتتملت على 
 جوانب عديدة، أخذت حيزًا واستتتتتتتتعًا من تفكيره في نر، استتتتتتتتتثنائي عاشتتتتتتتته المغرب أ ناء مواجهته
لالحتالل االستتتتتتتتتتتتتتباني في جزئه الشتتتتتتتتتتتتتتمالي المعرو، باقليم الريف، إذ عمل محمد بن عبد الكريم 

في خضتتتتتتم مواجهته  1926-1921الخطابي على انشتتتتتتاء حكومة قوية في اقليم الريف للمدة من 
لالحتالل االسباني، واخذ على تنظيمها تنظيما يتناسب مع فكره االجتماعي الحديث المعتمد على 

ت وأستتتتتتتاليب التقدم العصتتتتتتتري الحديث من اجل بناء حكومة عصتتتتتتترية حديثة قائمة على كل مقوما
التالحم االجتماعي لتكون قادرة على مجابهة كل المخاطر التي يتعرض لها المغرب والستتتتتتتيما في 

 اقليم الريف.
عالج محمد بن عبد الكريم الخطابي أمور عدة في الحكومة التي أنشأها كالقضاء واإلدارة 

وكل ما يتعلق باألمور االجتماعية  –التي سنتطرق إليها في البحث بالتفصيل  –يم والصحة والتعل
الموجودة في الحكومة التي أقامها في اقليم الريف، مطبقا الوستتتتتتائل العصتتتتتترية الحديثة والمستتتتتتتندة 

 إلى الشريعة اإلسالمية.
كريم الخطابي في قستتتم البحث إلى عدة نقاك تكلمنا فيها عن حياة ونشتتتأة محمد بن عبد ال

النقطة األولى مع متابعة نشتتتتتاطه الستتتتتياستتتتتي،  م تطرقنا في النقطة األخرا إلى جهوده في التعبئة 
العستتتتتتتتتتتتتتكرية والمعنوية من اجل إيجاد تالحم اجتماعي بين ال بائل التي ستتتتتتتتتتتتتتو، يعتمد عليها في 

انوال عام مواجهة الخطر االستتتتتتتتتباني، والتي نجد فيها عندما انتصتتتتتتتتتر على األستتتتتتتتتبان في معركة 
. والذي هيأ له هذا النصتتتتتتتر التفكير في انشتتتتتتتاء حكومة في اقليم الريف. والتي تطرقنا فيها 1921

 –إلى الجوانب االجتماعية التي أوجدها محمد بن عبد الكريم الخطابي في حكومته كالقضتتتتتتتتتتتتتتتاء 
 والصحة. –والتعليم واإلدارة 

 

 :1921محمد بن عبد الكريم الخطابي: حياته ونشأته حتى عام 
 –المواجهة لجزيرة الحستتتتتيمة )النكور(  (ii)في قرية أجدير (i)ولد محمد عبد الكريم الخطابي

في كانون األول  –م 1672متر احتلها االستتتتتتتتتتتتتبان منذ عام  900التي تبعد عن أجدير مستتتتتتتتتتتتتافة 
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، ويذكر أن نشأة أجداده كانت في مدينة ينبع (iii)م ألسرة آل الخطابي من قبيلة بني ورياغل1882
 .(iv)م(913-هت816ن أعمال الحجاز التي غادروها إلى مراكش في القرن الثالث للهجرة )م

نشتتتتتتتتتأ وتعلم المباد  الدينية والعربية على يد والده وعمه عبد الستتتتتتتتتالم في قرية أجدير،  م 
م إلكمال دراستتتتتته الدينية فيها، إذ التحق بالجامع الكبير وأخذ 1896ستتتتتافر إلى مدينة تطوان عام 

،  م عاد إلى أجدير بعد إكمال دراستتتتتتتتتته، ولرغبته القوية في (v)يد شتتتتتتتتتيوخها المعروفين يدرس على
م لهذا األمر واستتتتقر في مدرستتتة العطارين  م 1902التعمق بالعلم والدراستتتة، ستتتافر إلى فاس عام 

، مكنه ذلك األمر من االطالع على (vi)التحق بجامعة القرويين للدراستتتتتتتتة على يد شتتتتتتتتيوخها الكبار
الداخلية والخارجية التي كانت تعصتتتتتم بالمغرب، كما كانت فر تتتتتة له للتشتتتتتبع بأفكار  األوضتتتتتاع

ومباد  الحركة السلفية التي أرسى دعائمها دعاة اال الح والنهضة والتجديد، أمثال جمال الدين 
االفغاني ومحمد عبدة وعبد الرحمن الكواكبي ورشتتتيد رضتتتا، التي أ رت تأ يرًا كبيرًا على استتتهامات 

 .(vii)بن عبد الكريم الخطابي في بناء الفكر والنهضة الوطنية المغربية محمد
عر، الخطابي بذكائه ونشتتتتتتتتتتتتتتتاطه الكبير اللذين ونفهما في مالحظاته وتجاربه الثقا ية 
 واالجتماعية والدينية والستتتتتتتتتتتتتتيما ا ناء دراستتتتتتتتتتتتتتته في مدينة فاس، فقد كان مدركا وواعيا لالحدا 

والستتتيما ما  (viii)الستتتياستتتية التي يمر بها المغرب، من حيث تتبعه الطماع الدول الغربية نحو وطنه
كانت تقوم به فرنستتا واستتبانيا في استتتمالة بع  ضتتعا، النفوس من اجل مستتاعدتهم في الستتيطرة 

م بتأستتتتتتتتتتتتتتيم لجنة االنقاذ مع مجموعة من طالب 1903على المغرب، لذلك قام الخطابي عام 
، وتشتتتتتتكيل حكومة قوية قادرة على الوقو، بوجه األطماع (ix)ل يام بانقالب ضتتتتتتد المخزن الجامعة ل

األوربية والوقو، مع أبناء البلد المخلصتتتتتتين، والستتتتتتيما بعد المجزرة التي راح ضتتتتتتحيتها العديد من 
وأنصتتتتتتتتار الستتتتتتتتلطان موالي عبد العزيز  (x)المواطنين في اال تتتتتتتتطدام الذي وقع بين قوات بوحمارة

، لكنه في (xi)( إال أن االنقالب فشتتتل في اللحظة األخيرة نتيجة وشتتتاية أحد الطلبة1894-8190)
الوقو، بجانب والده في القضتتتتتتتتتتتتتتتاء على  ورة بوحمارة وتخلين اقليم الريف منه، فكان لمالزمة 
محمتد بن عبتد الكريم والتده في هتذا األمر التدور في اعطتاءه خبرة في خططته الحربيتة وتوستتتتتتتتتتتتتتيع 

 ، التي استفاد منها أ ناء مواجهاته مع اسبانيا.(xii)معارفه العسكرية
أراد عبد الكريم الخطابي معرفة ما يخطط له األستتتبان في مليلة المحتلة، لذلك أرستتتل ابنه 

م، كما أرستتتتتتتتتل ابنه األ تتتتتتتتتغر 1906أمحمد إليها بعد أن أكمل دراستتتتتتتتتته في جامعة القرويين عام 
حركة ذكية من عبد الكريم الخطابي لطمأنة  . وعدت الخطوة(xiii)محمد إلى مدريد إلكمال دراستتتتتتتتتته

 . الجانب االسباني بعدم ال يام بأي تحرك ضدها، ولمعرفة ما يخطط له وإن أخذ منه ذلك سنوات
بدأ محمد بن عبد الكريم الخطابي زياراته إلى مليلة ونتيجة اختالطه باالسبان تعلم لغتهم، 

م، وبعد 1907د المغاربة في مدينة مليلة عام فاستتتتتتتتتتتتفاد منه االستتتتتتتتتتتبان في تعينه معلما لتعليم اوال
-م1909استتتتتتتقراره فيها شتتتتتتغل عدة ونائم، اذ عين مستتتتتتتشتتتتتتارا في مكتب شتتتتتت ون المغاربة عام 

م، واهتم بالتنظيم العستتتتتتتتكري واإلداري لذستتتتتتتتبان، اذ تعر، خاللها على وستتتتتتتتائل االحتالل، 1919
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دة تلجرامتتتاديتتتل ريف م في جريتتت1912-م1908وعمتتتل  تتتتتتتتتتتتتتحفيتتتا أ نتتتاء المتتتدة ذاتهتتتا من عتتتام 
Telegrammadel Rif برقية الريف( وستتتتتتتتتتتاهم في اعدادها((xiv) وكذلك عمل مستتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتارًا في ،

، فضتتاًل عن تستتلمه منصتتب قاضتتي القضتتاة من 1914-1911المحكمة العليا للجنايات من عام 
فر تتتتتتة  –ا نتي عشتتتتتترة عام  –م. فكانت الونائم والستتتتتتنوات التي قضتتتتتتاها 1919-م1914عام 

محمد بن عبد الكريم الخطابي لمعرفة نية األستتتتتتتتتتتتتتبان وكشتتتتتتتتتتتتتتم أستتتتتتتتتتتتتترارهم تجاه  استتتتتتتتتتتتتتتفاد منها
،كان لكل ذلك دوره في تعميق الفكر الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتي والثقافي واالجتماعي والذي ستتتتتتتتتيبرز (xv)المغرب

 بشكل كبير عندما أقام حكومته في الريف.
ي م، أبتتدا محمتتد بن عبتتد الكريم الخطتتاب1918-م1914وأبتتان الحرب العتتالميتتة األولى 

استتتتتتعداده الصتتتتتريد لتأييد العثمانيين حلفاء المانيا، ورغبته في التعاون مع الستتتتتلطان المعزول عبد 
، كما حصتتتتتل اتفاق بين (xvi)من اجل انقاذ البالد –الم يم في استتتتتبانيا  –(1912-1908الحفيظ )

عام ( Francisco Farrellمحمد عبد الكريم الخطابي ورئيم البعثة االلمانية )فرانستتتيستتتكو فارل 
، فلما علمت الستلطات (xvii)م على تزويد الريفيين بالستالح مقابل قتال الفرنستيين في الحرب1915

االستتتبانية بذلك ألقت ال ب  عليه بتهمة االخالل بواجبه الونيفي وتدخله في الشتتت ون الستتتياستتتية، 
قم كرهينة لمو  –فاعتقلته وستتتتجن مدة ستتتتبعة أشتتتتهر  م أطلق ستتتتراحه لبراءته،  م ستتتتجن مرة  انية 

ولم يطلق ستتتتتتتتتتتتتراحه إال بعد ان قدم والده ا نين من أبناء عمومته بدال  –والده المعادي لذستتتتتتتتتتتتتبان 
 .(xviii)عنه

تجاه محمد بن عبد الكريم الخطابي إال انه عاد إلى مليلة  وعلى الرغم مما قام به األسبان
بعد بقاءه في اجدير مدة ستتتتتتتتتتنتين، وقد لخن ستتتتتتتتتتنوات اقامته في مليلة قائاًل   لم التفت يوما إلى 
الحضتارة الغربية على انها غاية الحياة والستعادة أو االستتقرار... كنت كلما زاد احتكاكي باألستبان 

بأنهم يعيشتون في حلم االستتعمار واالستتغالل للغير واستتعباده، فازداد بعدًا  واألوربيين، زاد إيماني
عن حضارتهم وكل ما يسمونه بالتقدم والرقي، ما دام هذا التقدم والرقي يسخرونه لمصلحتهم دون 

 .(xix)ب ية أبناء اإلنسان 
ة اعتقد المغاربة بشتتتتتتتتتتتكل عام و محمد عبد الكريم بشتتتتتتتتتتتكل خام أن نهاية الحرب العالمي

م ستو، تصتفي جميع المشتاكل التي أوجدها االستتعمار، وأن الدول الصتغيرة ستو، 1918األولى 
تتمتع  بحق تقرير المصتتتتتتتتتتتتتتير  لكن الحرب انتهتتتت فتتتأعتتتادت التتتدول الكبرا ستتتتتتتتتتتتتتيرهتتتا في طريق 

-Wilson (1913، مخالفًة بذلك المباد  التي ينادي بها الرئيم األمريكي ويلسون (xx)االستعمار
 . (xxi)م1919ءت في م تمر الصلد في  فرساي  بباريم عام ( والتي جا1921

وإزاء ذلك بدأ عبد الكريم الخطابي بالتحرك لتنظيم  ورة ضد االحتالل االسباني، في حين 
، لذلك وجد الخطابي ضتتتتتتتترورة (xxii)ان المقاومة في اقليم جبالة كانت قائمة ب يادة أحمد الريستتتتتتتتوني

ا بابيهما في اجدير مع انضتتتتمام عمهم عبد الستتتتالم إليهم استتتتتدعاء ولديه من مليلة ومدريد، فالتحق
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أيضًا وقرروا   بأن يحاربوا االستعمار كيفما كان على العموم، واسبانيا على الخصوم إلى آخر 
 .(xxiii)رمق 

أخذت العائلة الخطابية بتعبئة دينية ستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتية عستتتتتتتتتتتتكرية بين األهالي الفهامهم ح يقة 
، مما أ ار قلق االستبان الذين (xxiv)دهم، وقد نجحوا في ذلكاألطماع االستبانية وضترورة الجهاد ضت

حاولوا استتتتتتتتمالة عبد الكريم الخطابي لكنهم فشتتتتتتتلوا في ذلك، فلجأوا إلى أحد عمالئهم ويدعى عبد 
إذ  –الستتتالم التفرستتتتي الذي دس له الستتتم في الطعام، فأ تتتيب بنزيف نقل على أ رها إلى أجدير 

ودعا ولديه وأو تتتتتاهما   إذا لم  –تفريستتتتتيت لتدريب المقاتلين  كان ي يم في المركز الذي أقامه في
تستتتتتطيعوا الدفاع عن استتتتتقالل الريف وحقوقه فغادروه إلى مكان غيره   م توفي في كانون األول  

 .(xxv)1920ديسمبر 
وعلى أ ر ذلك اجتمع زعماء بني ورياغل الختيار محمد بن عبد الكريم الخطابي )االبن 

فأخذ القائد محمد بن عبد الكريم الخطابي يعد العدة لتنظيم عمليات المواجهة،  البكر( رئيستتتتتتًا لهم،
( مقاتاًل، فبدأت مرحلة جديدة من مواجهة األستتتتتتتتتتتتتتبان 200ولم يكن عدد المقاتلين آنذاك يتجاوز )
 .(xxvi)ب يادة محمد بن عبد الكريم الخطابي

نتصتتتتتتتتتتتتتتتتار على القوات كتتان محمتتد بن عبتتد الكريم الخطتتابي متتتأكتتدًا بفكرة الثتتاقتتب أن اال
األستتتتتتتبانية لن يتم إال في بناء وتأمين الجبهة الداخلية، لذلك وجد أن عليه ال يام بمهام عديدة كان 
أولها العمل الجماعي وإقامة وحدة شتتتتتتتتتتتتتعبية وطنية متجاوزة حدود اإلطار القبلي والمحلي لمواجهة 

يم الخطابي امتلك  القدرة على االحتالل األستباني ونققل عن أحد الصتحفيين أن محمد بن عبد الكر 
، فتتأدرك محمتتد بن عبتتد الكريم الخطتتابي أهميتتة إ تتارة (xxvii)تقتتدير قيمتتة القوة الجمتتاعيتتة وتوجيههتتا 

الضتتتتتتتتتتتتتتمتتائر وايقتتال الحمتتاس في قلوب ال بتتائتتل من أجتتل نيتتل الحريتتة من االحتاللين الفرنستتتتتتتتتتتتتتتي 
الهادفة إلى اجماع الكلمة ونبذ الخالفات واالستتتباني، كما أخذ بالقاء الخطب والمحاضتتترات الدينية 

الستتتابقة وترك العداوة واألحقاد التي كبرت مع االفراد والجماعات، ليحل محلها الوفاق والمصتتتالحة 
، وكان  يبث فيهم روح الوطنية الح ي ية التي تتماشتتتتتى مع الدين (xxviii)الشتتتتتتراكهم ضتتتتتد عدو واحد

عام في جميع أحاديثه ومواعظه البعيدة اإلستتتتتتتتتتتتتتالمي والشتتتتتتتتتتتتتتريعة المطهرة ويستتتتتتتتتتتتتتتدل بالكتاب وال
 .(xxix)المدا 

كان للثقافة العربية اإلستتالمية والثقافة الحديثة التي امتلكها محمد بن عبد الكريم الخطابي 
أ ٌر في إقناع الكثير من األهالي بمواعظه وأحاديثه مشتتتتيرين إلى ذلك قائلين   انهم كانوا ينتظرون 

عصتتتتتتتتتر حيث كان ي م بالناس ويلقي عليهم أحاديثه لكي بفارغ الصتتتتتتتتتبر وقت  تتتتتتتتتالة الصتتتتتتتتتبد وال
فاستتتتتتتطاع بذلك وضتتتتتتع  ،(xxx)يستتتتتتتنيروا بها، فكانوا يتقبلونها بكل اهتمام ويتحرقون شتتتتتتوقا لتنفيذها 

اللبنات األولى لتنظيم داخلي اجتماعي أشرك فيها معظم ال بائل ليقوم بالخطوة األولى له من أجل 
وقد تعهد الجميع له بانهم ستتيحققون رغبته في ذلك وقالوا  بناء عستتكري ستتياستتي لمواجهة المحتل،

، (xxxi)له   اننا مستتتتتتتعدون للدفاع عن وطننا وشتتتتتترفنا بكل ما نملكه من الغالي والرخين واالرواح 
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م تم االجماع من قبل قبيلته ومعظم ال بائل 1921شباك  فبراير  21فلما عقد م تمر امزرون في 
بد الكريم الخطابي أميرًا عليهم في مواجهة األستتبان وقيادة انتخاب محمد بن ع –التي حضتترت  –

الكفاح، فقال لهم   انه لم يقبلها اال امتثااًل ألمرهم الذي أجمعوا عليه انه البد ان يكونوا على بال 
 .(xxxii)من إن إمارته ليست إمارة ملك وإنما هي الجتماع الكلمة 
داًل من المركز الستتتابق، واجمعوا على اتفق الم تمرون على اختيار مركز جديد للمقاومة ب

موقع قبيلة تمستتتتتتمان ومركز يستتتتتتمى )القامة( إلدارة شتتتتتت ون البالد والكفاح، إذ توجه محمد بن عبد 
الكريم الخطابي مع المقاتلين الذين جمعهم للتوجه إلى المركز ليباشتتتتتروا عملهم العستتتتتكري، ولدعوة 

م الخطتابي في ا نتاء وجوده في مركز )القتامتة( ال بتائتل الى الثورة، ويتذكر أن محمتد بن عبتد الكري
وجد ضتتتتتتتتتترورة إنشتتتتتتتتتتاء مراكز فرعية لمراقبة تحركات القوات االستتتتتتتتتتبانية، فقامت في كل من ارزو 
جيدار، ستتتتتتتوق اال نين، وستتتتتتتيدي شتتتتتتتعيب واكروماس، وفي ا ناء ذلك تباحث محمد بن عبد الكريم 

 ون البالد، وتم إقرار المشتتتتروع في الخطابي مع اتباعه في مشتتتتروع إقامة حكومة وطنية إلدارة شتتتت
وبهذا نجد أن محمد بن عبد الكريم الخطابي استتتتتتطاع  ،(xxxiii)م1921كانون األول  ديستتتتتمبر  15

جمع شمل معظم ال بائل التي سيكون لها الدور الكبير في الحرب التحررية الريفية المقبلة والسيما 
بشتتتتتتكل واضتتتتتتد في الحكومة التي بعد أن نجد في جمع وحدة  تتتتتتم ال بائل التي ستتتتتتنرا نتائجها 

ستتتتتتتو، تقام في اقليم الريف، وهذا إن دل على شتتتتتتتيء فانما يدل على مدا عمق تفكير محمد بن 
عبتد الكريم الخطتابي بتأهميتة المرحلتة التي يعيشتتتتتتتتتتتتتتونهتا، والتي تتطلتب جهودا غير عتاديتة لنجتاح 

 مشروعه، ليكون قادرًا على مواجهة امكانيات العدو المحتل الفائقة.
األستتتتتتتتتبان زعزعة وتفتيت وحدة الصتتتتتتتتتم الوطني لل بائل التي انضتتتتتتتتتوت تحت لواء  حاول

محمد بن عبد الكريم الخطابي، على الرغم من وجود قبائل متعاونة معها، إال أنها فشتتتتتتتتتتتتتتلت في 
مستتتتاعيها، وذلك للتعبئة الستتتتياستتتتية والعستتتتكرية الواستتتتعة التي استتتتتمر بها الخطابي، فقررت القوات 

م الهجوم على مركز )القامة(، وققدر عدد القوات األستتتتبانية 1921ن  يونيو حزيرا 1األستتتتبانية في 
( منهم في جبل ابران، بينما تقدم آخرون إلى 500، تحصتتن )(xxxiv)( مقاتالً 1461المهاجمة بتتتتتتتتتتتتتتتتت)

المركز األستتتتتتتتتتتتباني في موقع انوال، وزحفت قوات أخرا إلى قرية اجدير مركز قبيلة بني ورياغل، 
 .(xxxv)عليهم لتبدأ الحرب بين الطرفين فرد المجاهدون الريفيون 

شتتتهدت المناطق الجبلية )إيران( و)أغريبين( حربًا ضتتتروستتتًا بين قوات المجاهدين الريفيين 
الصتتتتتتتتغيرة المدعمة بحماس المدافعين عن بالدهم، وقوة االستتتتتتتتبان الضتتتتتتتتخمة المدعمة باستتتتتتتتلحتهم 

خستتتتتتتتتتتتتتتارة منيتت بهتا القوات  الحتديثتة، فكتان استتتتتتتتتتتتتتتيالء المجتاهتدين الريفيين على قمتة )إيران( أول
، مما جعل ال يادة االستتتتتتبانية في مدريد تتريث في مخططاتها الجديدة في المغرب (xxxvi)األستتتتتتبانية

الشتتتتتتتمالي، بينما حققت االنتصتتتتتتتارات للريفيين نتائج ايجابية حينما جعلت الكثير من ال بائل تتدفق 
ها الريفيون من الدروس ، بل عدت المعارك التي خاضتت(xxxvii)عليهم للوقو، بجانبهم ضتتد األستتبان

، اذ ان الخطط التي اعتمتدها محمتد بن عبتد (xxxviii)المهمتة التي استتتتتتتتتتتتتتتفتاد منهتا بع  قادة العتالم
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الكريم الخطابي كانت مستتتتتتتتتتتتتتوحاة من الخطط التي اعتمدها عبد القادر الجزائري عندما كان يقاوم 
 .(xxxix)الفرنسيين في القرن التاسع عشر

بعد انتصتتتتتتتتتتتتتتار )إيران( أراد الريفيون التقدم واالستتتتتتتتتتتتتتتمرار في القتال إال أن محمدًا بن عبد 
الكريم الخطتتابي بحكمتتته وعبقريتتته القتتتاليتتة أمر على الفور مقتتاتليتته بتحصتتتتتتتتتتتتتتين مواقعهم ومراكزهم 
 الجديدة لمواجهة رد الفعل األسباني الذي كان الخطابي وحده يعر، أنه سيكون قويا وقاسيا، لذلك
كانت خطة الخطابي أن يجعل القوات األسبانية تتقدم لتحتل الهضبة المنخفضة )اغريبين( القريبة 
من )انوال( من غير أن يقتدروا متا تنطوي عليته تلتك الخطتة، إذ كتانتت )اغريبين( تبعتد عن اقرب 

مواقعهم في ، وفي ذلك الوقت كان مقاتلي الريف قد اتخذوا (xl)مصتتتتتتتتتتتتتتدر للمياه حوالي أربعة أميال
المخابئ والخنادق المواجهة لتتتت)اغريبين( فعندما جرت أولى المحاوالت االسبانية لجلب الماء ادركوا 
أنهم وقعوا في مصتتتيدة القوات الريفية، حتى أن احد الضتتتباك االستتتبانيين عبر عن ذلك قائاًل   ان 

 .(xli)رجالي يشربون دماءهم الخا ة 
ئد العام الجنرال ستتتتتتلفستتتتتتتر )المتغطرس( التحرك بقوات قررت القوات األستتتتتتبانية ب يادة القا

م تتقتتدمهتتا متتدافعهم التي تلقي بقتتذائفهتتا على 1921تموز  متتايو  21هتتائلتتة من منطقتتة انوال في 
خنادق القوات الريفية التي باعتها في معركة مريرة عجزت القوات األستتتتتتتتتتتتتتبانية العودة إلى )انوال( 

االستتتتتباني، وأ تتتتتابهم الذعر واالرتباك أمام كثرة قتالهم  وبدأوا يتقهقرون فانحطت معنويات الجيش
، وغنم المجاهدين الريفيون االال، من المعدات والغنائم والم ن (xlii)والخستتتتتتتتتتتتتتتائر التي أ تتتتتتتتتتتتتتتابتهم

، فانهزم ستتتتتلفستتتتتتر الذي كان  تتتتتديقا حميما للملك الفونستتتتتو الثالث عشتتتتتر ملك استتتتتبانيا (xliii)الطبية
أنه ستتتتتينتصتتتتتر على الريفيين وستتتتتيشتتتتترب الشتتتتتاي في بيت انذاك، والذي وعد ملكه وجيشتتتتته والعالم ب
 .(xlv)، فخاب ننه وققتل في المعركة(xliv)محمد بن عبد الكريم الخطابي باجدير

دام عستتتتتتتتتتتتتتكري بين قوات محمد بن عبد الكريم الخطابي  كانت معركة )انوال( أول  تتتتتتتتتتتتتتتق
يين، استتتتتتتتتتتطاعت والقوات االستتتتتتتتتتبانية، وعلى الرغم من الفارق الكبير بين قوات الريفيين واالستتتتتتتتتتبان

القوات الريفية أن تحقق النصر وتطرد القوات االسبانية من أقليم الريف باكمله، ولم يبق إال مدينة 
، التي رف  محمد بن عبد الكريم الخطابي التقدم نحوها العتبارات عدة منها خشيته من (xlvi)مليلة

ان المدنيين وهو في وقت الذين تغلب عليهم  تتتتتتتتتتتتتتفاتهم القبلية باالنتقام من االستتتتتتتتتتتتتتب –قيام رجاله 
بحاجة إلى تأييد دولي لكستتتتتتتب استتتتتتتتقاللهم، كما انه توقع قبول االستتتتتتتبان الصتتتتتتتلد معه واالعترا، 

، كما برر  يما بعد أن قراره (xlvii)باستقالل الريف مقابل ضمان امتيازات اقتصادية دون اراقة دماء
 .(xlviii)كان السبب في تراجعه أمام التحالم الثنائي االسباني الفرنسي

وعلى الرغم من ذلك فان نتائج معركة انوال كانت كبيرة بالنستتتتبة للقوات الريفية، إذ ا بتت 
القدرات العستتتكرية العالية التي تمتلكها ب يادة محمد بن عبد الكريم الخطابي، والتي و تتتل  تتتداها 
رار إلى العالم الدولي إلى جانب المحلي والعربي، لكن أهم نتيجة كانت والتي استتتتتتتتمرت مع استتتتتتتتم

مقاومة محمد بن عبد الكريم الخطابي وأتباعه، إقامة كيان سياسي مستقل في اقليم الريف، عقر، 
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بتتتتتتتتتتتتتتت حكومة الريف  إلدارة ش ونهم السياسية والعسكرية واالجتماعية مع موا لة عمليات المقاومة 
 والتحرير ليشمل المغرب بأكمله.

 

 إنشاء حكومة الريف:
الخطتتتابي إلى أجتتتدير بعتتتد انتهتتتاء معركتتتة انوال، واجتمع مع عتتتاد محمتتتد بن عبتتتد الكريم 
م اإلعالن عن تأليف حكومة وطنية 1921أيلول ستتتتتتتتبتمبر  19زعماء ال بائل الريفية، وقرروا في 

، ومحمد بن عبد (xlix)مستقلة تدير ش ون البالد مع تشكيل جمعية وطنية فيها لوضع ميثاق قومي
د أنها لن تكون بديال عن الستتتتلطنة أو المخزن المغربي، بل الكريم الخطابي  أميرا  عليها، الذي أك

ستتتتتتتتتتتو، ي كد من خاللها شتتتتتتتتتتتعبية الحكم وتأطيره لستتتتتتتتتتتلطة الشتتتتتتتتتتتعب وانه منفذ لقراراته وطموحاته 
المشتتتتتتروعة، ذاكرًا أن الستتتتتتلطة لم تكن هدفه بقدر ما كان تحرير الريف والمغرب بأكمله من ربطه 

، واختارت الجمعية أيضتتا علمًا للحكومة (l)يادة الوطنيةاالستتتعمار من أجل تحقيق االستتتقالل والستت
كلة ، باعتبار أن تلك هي األستتتم التي تحتال إليها الحكومة ليتم بعدها التنظيمات (li)الوطنية المشتتتة

 األخرا.
ا بت االمير محمد بن عبد الكريم الخطابي بو تتتفه قائدًا عستتتكريًا وزعيم ستتتياستتتي، كفاءة 

مة حديثة قائمة على أستتتتتتتتتتتتتتم برلمانية، وأوجد لها نظما إدارية ومالية َقلَّ نظيرها، فقد أنشتتتتتتتتتتتتتتأ حكو 
وقضائية جديدة، قام با الٍح ديني و قافي وزراعي، وانشأ جيشا يعتمد على أفضل أساليب القتال 
ويملك مختلم األستتتتلحة، بل أخذ يبحث عن رستتتتائل مناستتتتبة إلقامة عالقات دبلوماستتتتية مع الدول 

 .(lii)كافة
لة الحرب التي يعيشتتتتتتتتتتتتتتها اقليم الريف، إال أن جهود االمير محمد بن وعلى الرغم من حا

عبد الكريم الخطابي كانت واضحة في االهتمام بتنظيم م سسات حكومة الريف بجميع مجاالتها، 
لتطويرها ونقلها من الواقع التقليدي الذي عاشتتتتتتتتتتتتتتته قبائل الريف عبر تاريخها الطويل إلى طور 

ب مع تفكير الخطابي الستتتياستتتي والعستتتكري واالجتماعي واالداري، الم ستتتستتتات الحديثة بما يتناستتت
 والمنَضَبط ضمن حدود الشريعة اإلسالمية. وسنركز هنا على الجانب االجتماعي.

 

 التنظيم االجتماعي في فكر محمد بن عبد الكريم الخطابي:
متلكها ذكرنا في  تتتتتتتتتتفحات ستتتتتتتتتتابقة أن الثقافة العربية اإلستتتتتتتتتتالمية والثقافة الحديثة التي ا

االمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، جعلته شتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتية ذات فكر  اقب، وعقلية قيادية طموحة 
استتتتتتتتتتتتتتتفاد منها في تنظيم الحكومة التي اقامها في الريف المغربي، والستتتتتتتتتتتتتتيما  يما يخن الجانب 
االجتماعي الذي حاول تنظيمه تنظيما حديثا، فقد بذل من أجل ذلك جهودا عظيمة من اجل انقاذ 
البالد بعد أن كانت الفوضى تعمها، والفتن والثورات منتشرة في طول البالد وعرضها، فضاًل عما 
كان يعانيه الناس من االزمات االقتصتتتتتتتتتتتتتتتادية، لذلك حاول الخطابي إزالة كل تلك الصتتتتتتتتتتتتتتعوبات 

، فنجد في احالل الستتتتتتتتتتتتتتالمتتة والطمتتأنينتتة محتتل الخو، واألذا، (liii)ومعتتاقبتتة العتتابثين بتتأمن البالد
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دل والقانون أمام الظلم واالستتتبداد، وبذلك تمكن من إحالل األمن في بالد الريف، مما شتتجعه والع
على تحقيق إ تتتتالحات مهمة لشتتتتعبه في كل فروع الحياة فنظم مالية البالد وأ تتتتلد اإلدارة ونظم 
التجارة والزراعة، وأستتتتتتتتتتتتتم المدارس وأرستتتتتتتتتتتتتل البعثات العلمية إلى أوربا، وعني با تتتتتتتتتتتتتالح الحالة 

ية في الريف، وحاول إنشتتتاء المستتتتشتتتفيات والمستتتتو تتتفات وجلب ايالت الفنية وعمل على الصتتتح
تعبيد الطرق وربطها بعضتتتتتتها البع  إلى غير ذلك من اال تتتتتتالحات التي ستتتتتتتكون نواة لنهضتتتتتتة 

، وقد ركز محمد بن عبد الكريم الخطابي في تنظيمه االجتماعي (liv)قومية شتتتتتتتتتتاملة في المستتتتتتتتتتتقبل
 أهمها  على جوانب عديدة كان

 :القضاء -1
يعد القضتتتتتتتتتتتاء من أول الم ستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتات المدنية التي أولى لها األمير محمد بن عبد الكريم 
الخطابي اهتماما بالغًا منذ بداية حركته التحررية في أن يكون هناك محكمة للفصتتتتتل في القضتتتتتايا 

بين  -قاضتتتتي قضتتتتاةبما أنه كان –المدنية والجنائية، وكان األمير هو من يقوم بممارستتتتة القضتتتتاء 
، إذ سعى األمير على بناء دولة أساسها العدل،  بعد (lv)الناس إلى جانب قيادته عمليات المقاومة

تنظيمه االداري لحكومة الريف، فرض تطبيق الشتتتتتتتتتتتتتتريعة اإلستتتتتتتتتتتتتتالمية بدل القانون العرفي، وحرم 
بات بالحبم التشتتتتتتويهات الجستتتتتتدية التي كانت تفرض كنوع من العقوبات، إذ أحد  غرامات وعقو 

 .(lvi)ضد مرتكبي جرائم القتل بدل قانون القصام
كانت السلطة القضائية مستقلة عن باقي السلطات وهي أول ما تم تنظيمها في أجدير اذ 
يوجد مقر محكمة االستتتتتئنا، يترأستتتتها وزير العدل الذي يستتتتاعده خمستتتتة عشتتتتر مستتتتتشتتتتارًا، وكان 

، ونظرًا لعمق (lvii)بع  االعيان للعمل كمحامينلقاضتتتتتتي القضتتتتتتاة دور النيابة العامة،  يما اختار 
تفكير محمد بن عبد الكريم الخطابي ووعيا منه بأن تستتوية المستتألة القضتتائية هي العامل الحاستتم 

وعينهم  –والحرب على أشتتدها مع األستتبان  –في ادمال جميع ال بائل، إذ قام بتجميع كل الفقهاء 
قاضتتتتي، لحل مشتتتتاكل القبيلة وكل ما يتعلق قضتتتتاة بواستتتتطة نهير )مرستتتتوم( بنستتتتبة قاضتتتتي لكل 

بحياتهم االجتماعية، وكان الغرض من توزيع ه الء القضتتتتتتتتتتتتتتتاة تحقيق القانون الموحد للشتتتتتتتتتتتتتتريعة 
، التي أخذت على عاتقها مستتتتتتتتتتت ولية حفظ النظام (lviii)اإلستتتتتتتتتتتالمية، وتطبيق مركزية حكومة الريف

إلستتتتتتتتالمية ليزيل كل التقاليد االجتماعي عن طريق النظام القضتتتتتتتتائي المستتتتتتتتند بمباد  الشتتتتتتتتريعة ا
 .(lix)واألعرا، القبلية المتبعة في تلك المناطق

نفت حستتتتتتتتب نوع الجريمة،  أما بالنستتتتتتتتبة إلى العقوبات المفروضتتتتتتتتة على الجرائم، فقد  تتتتتتتتق
ستتتتتياستتتتتية كانت أو اجتماعية، وقد أوضتتتتتحت و ائق الستتتتتجن المركزي الموجود في قرية أجدير نوع 

 .(lx)الجريمة والعقوبة المتخذة بحقهم
 وقد قسمت حكومة الريف جرائم النظام القضائي إلى  ال ة أ نا، 

 جرائم سياسية واضحة كالتجسم والخيانة. .1
 جرائم جنائية كالقتل والمنازعات الشخصية. .2
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 جرائم اجتماعية. .3
وإزاء كل  تتتنم من هذه األ تتتنا، تقع عقوبة معينة حستتتب مباد  الشتتتريعة اإلستتتالمية، 
فتطبق عقوبتتة االعتتدام رميتتا بتتالر تتتتتتتتتتتتتتتام على المتهمين بتتالتجستتتتتتتتتتتتتتم والخيتتانتتة، وفرض الحبم 

 .(lxi)والغرامات في المسائل المتعلقة بقضايا اجتماعية معينة أو ما يخن النظام العام
القضتتتتتائي باألجهزة األمنية من أجل الحفال على األمن االجتماعي، وقد استتتتتتعان الجهاز 

وحالة االستتتتتتتتتتتتقرار في حكومة الريف، وبذلك استتتتتتتتتتتتطاع األمير محمد بن عبد الكريم الخطابي في 
االحتفال بالستتتيطرة الستتتياستتتية واالجتماعية والعستتتكرية، وتعززت له هذه األمور من خالل والء كل 

، الذين وجدوا في التنظيمات التي أقرها األمير مجتمعتا (lxii)الريفال بائل له ولحكمه في حكومة 
عصتتتتتتتتتتتتريا مطبقا للقانون الذي يضتتتتتتتتتتتتمن لهم حقوقهم االجتماعية بكل عدالة، كونها مستتتتتتتتتتتتتندة إلى 

في عام  Paul Scott Moore الشتتتريعة اإلستتتالمية، وقد َكَتَب  تتتحفي أمريكي بول ستتتكوت مور
لريف قائاًل   لقد كان النظام والقانون يسودان البالد، م يو م النظام والقانون في حكومة ا1925

أن هذا األمر لم يكن تح يقه باألمر الستتتهل  ،(lxiii)وخيم األمن على الممتلكات وطرق الموا تتتالت 
 لوال التعاون الجماعي بين األمير وال بائل المنتشرة في الريف.

 

 االصالحات المالية:-2
كان االهتمام بالجوانب المالية للحكومة في بداية تشتتتتتكيلها أمر بالم األهمية والستتتتتيما أنها 
تحتال إلى شراء العديد من االعتدة واألسلحة كونها الزالت تواجه العدو المحتل، فكما هو معرو، 
 أن النقد في مراكش كان يصتدر من حين يخر منستوبا إلى أستماء الستالطين الذين أ تدروه، وقد

هو العملة النقدية  –م 1893-م1873المنستتتتتتتوب إلى الستتتتتتتلطان الحستتتتتتتن األول  –كان الحستتتتتتتني 
م حينما 1902المتداولة، حينما فرضتتتتتتتتتتتتت الحماية الثنائية على البالد، وبقي التعامل بها إلى عام 

الفرنك الذي يصتتتتتدره البنك المراكش الذي تأستتتتتم  –ا تتتتتدر الفرنك المراكشتتتتتي في منطقة الجنوب 
اهدة الجزيرة الخضتتتراء، أما بالنستتتبة إلى الشتتتمال المغربي، فقد حلت العملة االستتتبانية بمقتضتتتى مع

 .(lxiv)محل النقد المحلي
فلما قامت حكومة الريف لم يكن لها عملة خا تتتتتتتتتتتتتتتة بها تنظم ماليتها، إال أنها حاولت 
ومع  ا تتدار عملة ريفية تدعى )ريفان( عن طريق )البنك الريفي( الذي أرادت انشتتاءه في اجدير،

ذلك فانها كانت تتداول العملة االستتتتتتتبانية البستتتتتتتيطة )بيزيتا( والعملة المغربية بستتتتتتتبب نرو، عدم 
،  م عملت على ا تتتتتتدار عملة ورقية تطبع في بريطانية عام (lxv)االستتتتتتتقرار التي تمر بها المنطقة

 .(lxvi)م لكن نرو، الحرب مع اإلسبان منعتها من االستمرار في عملها1924
عدم وجود عملة نقدية خا تتتة بحكومة الريف، إال أن ذلك لم يمنعها من وعلى الرغم من 

تنظيم ماليتها التي تتوقم عليها حر يات م ستتتتتتتتستتتتتتتتاتها العستتتتتتتتكرية والمدنية وقد جاءت مصتتتتتتتتادرها 
 المالية من  
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  (lxvii)الموارد الداخلية، وتشمل -1
 الزكاة. .أ
 الضرائب. .ب
 الموارد الخارجية، وتشمل  -2
 فداء األسرا. .أ
 الرسوم الكمركية. .ب

أما بالنستتتتبة إلى الموارد الداخلية، الزكاة، فقد كانت تدفع نقدا أو على شتتتتكل مواد زراعية، 
حبت منهم وأعطيت لغيرهم ضتتتتتتتتتتمانا لعدم تركها بدون  إذ يلزم الفالحين بزراعة أراضتتتتتتتتتتيهم وإال ستتتتتتتتتتق

مناء في جمعها ، كما نظمت عملية جمع الزكاة بشتتتتتتتتتكل دقيق، إذ كلم وزير المالية اال(lxviii)زراعة
، (lxix)من المواطنين، مع وضتتتتع رقابة على االمناء ذاتهم تقوم بالتفتيش والمحاستتتتبة أ ناء التقصتتتتير

وقتد أ تتتتتتتتتتتتتتبحتت أموال الزكتاة موردًا من موارد خزينتة حكومتة الريف، وقتدرت قيمتة متدخول الزكتاة 
 .(lxx)ألم( بيزيتا 75السنوية بمبلم )

أما الضتتترائب، فقد كانت على  ال ة أنواع، األولى  تستتتمى )الضتتتريبة( ويقوم بدفعها جميع 
المواطنين عدا الفقراء وجرحى الحرب، والثانية  تستتتتتتمى )التيجان( وهي مفروضتتتتتتة على أ تتتتتتحاب 

، أما الثالثة  فهي الغرامات، وهي مفروضتتتتتتتتتتتتتتة (lxxi)الثروات، وقيمتها محددة من قبل حكومة الريف
م على 1923ت الخارجة عن الستتتتتتتتتتتتتتلطة المركزية مثل قبيلة غمارة التي تمردت عام على الجماعا

ألم( بيزيتا، وقبيلة بني زروال التي  30محمد الخطابي لما ذهب لتنظيم قبائلها، ففرضتتت عليها )
ألم(  500م بستتتتتتتتتتتتبب دعاية بع  المتعاونين مع فرنستتتتتتتتتتتتا، ففرضتتتتتتتتتتتتت عليا )1925تمردت عام 

 .(lxxii)بيزيتا
وارد الخارجية، فقد اعتمدت في تحصيلها على ما يأتي من فداء األسرا أما ما يخن الم

ورستتتتتوم الكمارك، اللذين شتتتتتكال مبلغا ماليا ضتتتتتخما لخزينة الحكومة، فقد حصتتتتتل األمير محمد بن 
( ماليين بيزيتا لقاء فداء أستتترا معركة 4على ما يقدر بتتتتتتتتتتتتتتتتتت) 1923عبد الكريم الخطابي في عام 

من األستتتتتتتتتتتتتتبان المحا تتتتتتتتتتتتتترين في مراكزهم، إذ كانوا يدفعون المبالم  ، كما أخذت الفدية(lxxiii)انوال
العالية لقاء فك الحصتتتتار عنهم، وقد شتتتتجعت تلك الطريقة القوات الريفية على موا تتتتلة حصتتتتارهم 

 .(lxxiv)للمراكز األسبانية
شتتتتتتتتتتتتتتكلتتت رستتتتتتتتتتتتتتوم الكمتتارك موردا أخر لخزينتتة الحكومتتة، التي كتتان مركز ادارتهتتا متتدينتة 

موال المفروضة على السلع الداخلة والخارجة من فاس أو الجزائر كانت ، كما ان األ(lxxv)الحسيمة
 .(lxxvi)عالية جدا، لكنها توقفت مع بداية االشتباك مع القوات الفرنسية

وعلى الرغم من كل المضايقات التي كانت تتعرض لها حكومة الريف إال انها استطاعت 
خدمية وتوفير كل مستتتتتتتتتلزماتها، والستتتتتتتتيما ان تنظم ماليتها خدمة لتستتتتتتتتيير إدارة البالد وشتتتتتتتت ونها ال

العستتتتتتتكرية منها كونها حكومة أقنشتتتتتتتأت في نرو، حربية، ومستتتتتتتتمرة في مواجهة قوات االحتالل، 
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فكانت تعتمد آنذاك على االكتفاء الذاتي بما يحصتتتتتتلون عليه عن طريق المعارك من األموال التي 
 يد أنفسهم.يأخذونها لقاء افتداء األسرا، أو المعدات العسكرية لتزو 

 

 التعليم: -3
أخذت مستتتتتتتتتتتتتتتألة التعليم حيزًا كبيرًا من تفكير األمير محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي 
أدرك أهمية ذلك، فسعى إلى تنظيم التعلم في الريف تنظيما عصريًا لينشئ جيال واعيا من الشباب 

التعليم الديني هو الذي قادرا على مواجهة األعداء بأستتاليب حديثة عصتترية، فكما هو معرو، أن 
م، 1912، وبقي كذلك حتى اعالن الحماية األجنبية عليه عام (lxxvii)كان ستتتتتتتتتتائدًا في بالد المغرب

إذ قام األستبان والفرنستيين باخضتاع التعليم إلدارتهم لتوجيهه حستب وجهتهم االستتعمارية، فأ تبد 
االستتتتتتتتتتتتتبانية أو  –رس العربية التعليم في المغرب محدودًا بل ومراقبًا من قبل ستتتتتتتتتتتتتلطاتها عدا المدا

الفرنستتتتتتتتتتتية التي ستتتتتتتتتتتمحت بها ألجل تخريج طبقة من المونفين تستتتتتتتتتتتتخدمهم ستتتتتتتتتتتلطات  –العربية 
 .(lxxviii)االستعمار كوسطاء لها في إدارتها، وإلضعا، اللغة العربية

لذلك اهتم االمير محمد بن عبد الكريم الخطابي بنشتتر التعليم في كل االجزاء التي حررها 
االستتتبانية، والستتتيما بعد تقستتتيم تلك المناطق إلى وحدات ادارية لتنشتتتأ فيها المدارس من يد القوات 

 .(lxxix)ويدخلها ابناء البالد الذين لم يصلوا إلى سن الخدمة العسكرية
نظم محمد بن عبد الكريم الخطابي التعليم في حكومة الريف تنظيما حديثًا وعصتتتتتتتتتريًا، إذ 

والستتتتتتتتتيما بعد ان انشتتتتتتتتتأ وزارة المعار، )التربية( لتطوير  لم يعد يقتصتتتتتتتتتر على التعليم الديني فقط،
المدارس التي انشتتتتأها، وجلب لها المدرستتتتين من خارل المغرب من الجزائر ومصتتتتر ليستتتتاهموا في 

، اذ أستتتتتتتتم (lxxx)النهضتتتتتتتتة العلمية الحديثة التي رستتتتتتتتمها وخطط لها ونفذها األمير في اقليم الريف
الحديثة والجديدة بل وأشتتتر، على إدارتها ورعايتها   ال  مدارس تعتمد في تدريستتتها على المناهج

 وتلك المدارس هي 
مدرستة أجدير التي ضتمت الشتبان الذين يمتلكون شتيئا من العلم، لتعليم علوم الرياضتتيات  .1

والعلوم، مواد خا تتة بالقواعد العستتكرية، وعين إلدارتها الستتيد محمد بن الحال حدو، أحد 
شتتتتتتر، على المدرستتتتتتة بنفستتتتتته، وحدد لمديرها راتبا قدره علماء بني ورياغل، وكان األمير ي

 .(lxxxi)( بيزيتا وهو راتب عاٍل جدا في ذلك الوقت100)
مدرستتتتتتتتتة زاوية ادوز بقبيلة بقيوة، وقد أشتتتتتتتتتر، األمير محمد بن عبد الكريم الخطابي على  .2

أحد  –وضتتتتتتتع منهاجها أ ناء توجههه إلى تلك الجهة، وعين الف يه الستتتتتتتيد محمد ميشتتتتتتتال 
 مديرًا عليها ويستلم راتبًا مشابها لمدير المدرسة األولى. –ائل غمارة علماء قب

ولم يغفل عن بال األمير محمد بن عبد الكريم الخطابي االهتمام بالتعليم الديني،  .3
إذ أستتم معهدًا دينيًا في مدينة شتتفشتتاون بمستتاعدة أخيه أمحمد الخطابي، وعين له الف يه العمري 

قة، كما اهتم بالتعليم العام الذي كان يدرس في المستتتتتاجد مع بنفم مخصتتتتتصتتتتتات المدارس الستتتتتاب
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، دون االغفال عن تدريم (lxxxii)ادخال مناهج تعليمية أخرا كاالناشتتتتتتتتتتتتتتيد الوطنية والرياضتتتتتتتتتتتتتتيات
القواعد العستتتتكرية ضتتتتمن المناهج المقررة في المدارس العصتتتترية من أجل خلق جيل من الشتتتتباب 

 .(lxxxiii)م بلدهالمثقم ذي قدرات علمية وعسكرية ودينية يخد
لقد أدرك االمير محمد بن عبد الكريم الخطابي أن ال شتتتتتتتتتتتتتتيء يمكن له من اخرال المنطقة 
من الجهل وانقاذها من التخلم ستتتتتتتتتتتتتتوا تعليم حديث ومتطور، لذا حاول تنظيم هذا القطاع من 
خالل انشتتتتاء المدارس العصتتتترية وتعليم الذكور واإلنا  أيضتتتتا، كما حاول ارستتتتال عدد من الطلبة 

إلكمال دراستتتتتتتتتتتتاتهم لكن نرو، الحرب حالت دون ذلك، وكان األمير معجبا  إلى مصتتتتتتتتتتتتر وتركيا
بالتعليم الحديث وعمل على نشتتتتتتره في حكومة االقليم، بمستتتتتتاعدة أخيه امحمد الذي كان من أوائل 
المهندستتين في مجال المناجم، وقد يكون أول مهندس في اختصتتا تته في المغرب، وقدم مستتاعدة 

حكومة االقليم نظرا للخبرة العالية التي اكتستتتتتتتتتتتتبها أ ناء إقامته في  كبيرة ألخيه األمير في انشتتتتتتتتتتتتاء
 .(lxxxiv)مدريد باسبانيا

 

 الصحة: -4
عانت أقطار المغرب العربي بشتتتتتتتتكل عام والمغرب بشتتتتتتتتكل خام من أوضتتتتتتتتاع  تتتتتتتتحية 
متدهورة، فقد كانت تعتمد على الطب الشتتتتتعبي في مداواة أغلب األمراض التي كانت تنتشتتتتتر فيها، 

جتمتتاعيتتة عتتديتتدة كتتالفقر والجوع واالوبئتتة التي كتتانتتت تودي بتتارواح الكثيرين من نتيجتتة نرو، ا
الناس، نلت الحالة كذلك حتى بداية عهد حكومة الريف، النعدام وجود االطباء والمستتتتتتتو تتتتتتفات 

م 1921والمستتتشتتفيات فيها، إال أن الوضتتع تغير بعد انتصتتار الثورة الريفية في معركة انوال عام 
من األدوية والمعالجات الطبية التي حصتتتتتتتتتتتتلوا عليها كغنائم استتتتتتتتتتتتتفادوا منها مدة التي وفرت كمية 

طويلة، لكن الحاجة المستمرة لذدوية في نرو، كالتي تعيشها حكومة االقليم الزمهتا بالبحث عن 
م على 1923وستتتتتتتائل جديدة تعينهم في رفع المستتتتتتتتوا الصتتتتتتتحي في اقليم الريف، وقد قامت عام 

 .(lxxxv)بيبة فرنسيين إال انه ال يعر، مدة بقائهمااالستعانة بطبيب وط
م تأ رًا كبيرًا والسيما بعد استخدام 1924تأ رت األوضاع الصحية في حكومة الريف عام 

، والحصتتار الذي فرضتتته على قوات الريف والذي (lxxxvi)القوات األستتبانية ألستتلحة الغازات الستتامة
مة من طنجة لغرض معالجة الجرحى من ا ر على عدم و تتتتتول األدوية واإلستتتتتعافات الطبية القاد

الريفيين والجرحى المصتتتتتتابين من االستتتتتتبانيين أيضتتتتتتا، لذلك استتتتتتتقدمت حكومة الريف احد االطباء 
المغاربة الذي كان موجودًا في فاس ويدعى )المحبوب( الذي عانى كثيرًا أ ناء عمله، لعدم وجود 

 .(lxxxvii)ير وان كان محدوداً المستشفيات واالدوية، وعلى الرغم من ذلك قام بمجهود كب
م بستتبب استتتمرار الحرب 1925ازدادت الحالة الصتتحية ستتوءًا في حكومة الريف بعد عام 

بين حكومة الريف واالستتبانيين والفرنستتيين معًا، وَنَجم عن ذلك ستتقوك العديد من الجرحى والقتلى. 
منظمات الدولية كما حالت المضتتتتتتتتتتتايقات االستتتتتتتتتتتبانية والفرنستتتتتتتتتتتية من تلقي اقليم الريف لخدمات ال
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، وقد أشتتتتتتتتتتتتار األمير محمد بن عبد الكريم الخطابي حول ذلك (lxxxviii))منظمة الصتتتتتتتتتتتتليب األحمر(
م أخذنا نشتعر بالحاجة إلى األدوية، فأن طياراتهم 1920االمر ألحد الصتحفيين بقوله   وبعد عام 

بية كانت تجرح كثير منا، وعلى أ ر ذلك اضتتتتتتتتتطررنا لطلب المعونة من جمعيات الصتتتتتتتتتليب األجن
 علما أن عملها لخدمة اإلنسانية دون تمييز. (lxxxix)للعناية بمرضانا وجرحانا 

ويذكر األمير الخطابي بحقها قائاًل   يستتتتتت ونا ايم الحق أن نرا جمعية الصتتتتتتليب االحمر 
من األمم النصتتترانية من غير تمييز جنستتتية وال قومية تهتم بجرحى االستتتبانيين وأستتتراهم الذين بقوا 

لهم الكميتتات الوافرة من التتدراهم، وترستتتتتتتتتتتتتتتتل لهم االطبتتاء ليقوموا بمتتداواة جرحى  في ايتتدينتتا ونبعتتث
 .(xc)االسبانيين وليم لنا من جمعياتنا الخيرية من يصلنا 

وعلى الرغم من المعاناة التي كان يعانيها ستتكان اقليم الريف تحت إشتترا، طبيب فرنستتتي 
معالجة الجرحى الفرنستتتتتتتيين، كما قدمت البعثة يدعى كود، الذي جاء مع البعثة الفرنستتتتتتتية لغرض 

بع  المعالجات والخدمات الصتتتتتتتتتتحية للريفيين بحكم وجودها بينهم، ومع استتتتتتتتتتتمرار الثورة الريفية 
ضد االسبان والفرنسيين تدهورت الحالة الصحية، فكان البد من إنشاء مستشفى لمعالجة المرضى 

ي منطقة أجدير بمستتتتتتتاعدة الطبيب كود، والجرحى، لذلك فكرت حكومة الريف ببناء مستتتتتتتتشتتتتتتتفى ف
فطلبت منه أن يخطط إلقامة مستتتتتتتتتشتتتتتتتتفى في منطقة عين حلون في أعالي أجدير، إال أن الهجوم 

وبهذا لم تستتتمد الظرو، لذمير محمد بن  ،(xci)م أفشتتتل المشتتتروع1925االستتتباني في أواخر عام 
جهاز عالجي كبير للستتتتتتتتتتتتكان  عبد الكريم الخطابي أن يحقق ما كان يفكر  يه، إذ كان يريد اقامة

 . (xcii)والسيما بعد أن تفشت االمراض بفعل القنابل السامة التي كانت تسقطها الطائرات االسبانية
أن الجهود التي بتتتذلهتتتا األمير محمتتتد بن عبتتتد الكريم الخطتتتابي من أجتتتل اقتتتامتتتة تنظيم 

ى الرغم من اجتماعي عصتتتتتتتري في اقليم الريف، كانت كبيرة ومنظمة، وستتتتتتتعى إلى استتتتتتتتمرارها عل
الظرو، الصتتتتتتتتتتتتتعبة التي كانت تواجه حكومة االقليم، وعلى الرغم مما واجهه األمير يبقى التنظيم 

 االجتماعي في فكره تجربة ح ي ية لنظام نهضوي شامل جديد واستثنائي في تاريخ المغرب.
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 الخاتمة

ماستتتتتتتتتتي برز محمد بن عبد الكريم الخطابي بكل ما يحمله من  تتتتتتتتتفات كقائد وف يه ودبلو 
األسباني  –وعسكري ورجل دولة من الدرجة األولى في المدة التي كان االحتالل الثنائي الفرنسي 

مفروضتًا على الشتعب المغربي في جزئيه الشتمالي والجنوبي قاهرًا كل الظرو، من أجل التصتدي 
 لالحتالل األجنبي والسيما في الجزء الشمالي في اقليم الريف.

ات التي واجهت عبد الكريم الخطابي لكنه نجد في انشتتتتتتتتتتاء على الرغم من كل الصتتتتتتتتتتعوب
حكومة عصتتتتترية حديثة مبنية على التالحم االجتماعي عندما استتتتتتطاع الغاء كل العادات والتقاليد 
القبلية التي كانت موجودة عند قبائل الريف والستتتتتتتتتتتتتتيما مستتتتتتتتتتتتتتألة الثأر التي كانت تجر البالد إلى 

قدان األمن. فكان لذلك أ ره الواضتتتتتد بين ال بائل التي وجدت التطاحن القبلي، وعدم االستتتتتتقرار وف
في الحكومة الجديدة ما يمكنها من اجماع شتتتتتتتتتملهم وتوجيه قوتهم تحت قيادة عبد الكريم الخطابي 

 لمواجهة األسبان.
كان التنظيم االجتماعي احد األستتتتتتتتم المهمة التي أخذت حيزًا واستتتتتتتتعًا في فكر محمد بن 

ن اجل بناء حكومة منظمة تنظيما عصتتريًا حديثًا في نل نرو، استتتثنائية عبد الكريم الخطابي م
  عبة كانت تواجه فيها االحتالل األسباني.

اعتمتتد محمتتد بن عبتتد الكريم الخطتتابي في خطواتتته االجتمتتاعيتتة على معتتالجتتة أمور عتتدة 
كالقضاء واإلدارة والتعليم والصحة وغيرها من الجوانب األخرا، باعتبارها من األسم المهمة التي 
تقوم عليها أي حكومة عصتتتتتتتتتتتتتترية، وقد بذل محمد بن عبد الكريم الخطابي جهودًا كبيرة من اجل 

األمور عندما اشتتر، بنفستته على تطبيقها والعمل بها بمستتاندة أشتتخام أكفاء كان لهم تثبيت هذه 
 دور في قيام حكومة الريف.

أ مرت نتائج الجهود التي قام بها محمد بن عبد الكريم الخطابي عن قيام حركات تحررية 
 شعبية في المغرب من اجل الحرية واالستقالل.
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 هوامشال
(i)  هو اسمممممممم والم المعيم معمم بل عبم الخريم الاذابين ان خال مل عامة يهل اجمير يو اهل الريف عموما ال ينان االبل

البخر اسممممممم والم ن يما لقئ الفاولا فطو الاذابي: ينظر: طممممممولي عذاغ الجملن الملرئ الفربي الخبير في الف ممممممر 

: خما تسمممى معمم بل عبم الخريم الاذابي بفمة 344(ن ص1977ن مذبفا االنجلو الم ممريان )القاهرةن 1العميثن ذ

يسممماو والقائ معليا وموليان ارتبذت هن  امسممماو بتترات عياتض ون ممالض ان اطممتطر في الليم الريف بموال  موعنمن 

وهو اسمممم القاوم موعنمن التقيض موعنمن االمير معمم بل عبم الخريم الاذابي: بينما اطمممتطر موليا بفبم الخريم الاذابين 

 –: ينظر: معمم بل عبم الخريم الاذابي 1921والم ن واهم لقئ هو االمير الن  يعذي لض في مؤتمر القباول سمممممممنا 

الموسممممممموعا الجلرافيان المجلا الجلرافيا::: نافنة الجلرافييل الفرئن طمممممممبخا المفلومات الموليا  –المجاهم الخبير 

 افيا:)االنترنت( على المولع: منتمى الموسوعا الجلر

(ii)  خلما اماميفيا في اال ممممممل تذلم على مامل العبوئن وتقع هن  القريا نات المولع االسممممممتراتيجي البال  امهميا عنم

اليج ممينا العسيما ان تجفل منطا خقلفا ع ينا منيفا تجفل المجاهميل الريتييل في منمل مل خل هجمات الفمو براً 

الاذابين يمير المجاهميل في الملرئ امل مممىن طمممبخا المفلومات الموليا  وبعراً وجواً: ينظر: معمم بل عبم الخريم

 Moslimamazijhi.wordpress.com)االنترنت( على المولع: 

(iii)  مل يخبر القباول التي تقيم في طممال مراخ،ن وهي مطمطورة بطمجاعا يهلطا وتيرتطم في المفان عل البالم  مم تارات

(ن 1949طا منن يلمم الف ممور: ينظر: عبم المجيم بل جلولن هن  مراخ،ن )م:م ن القوى امجنبيا التي خانت تتفرض ل

 :174ص

(iv)  96(ن ص1934عمر ابو الن رن بذل الريف اممير عبم الخريم الاذابين المذبفا الوذنيان )بيروتن: 

(v)  لا 1956-1947معمم معمم سمممممممالم امميالن عبم الخريم الاذابي ومور  في لجنا تعرير الملرئ الفربي ن رسممممممما

اه،ن الملرئ في مواجطا يسبانيا ؛ معمم علي م23(ن ص1988ماجستير تير منطورةن خليا اآلمائن )جامفا بلمامن 

 :76(ن ص2011ن مار الختئ الفلميان )بيروتن 1927-1903 تعات مل الختاح الوذني  م االستفمار 

(vi) 24؛ امميالن الم مر السابمن ص96ابو الن رن الم مر السابمن ص: 

(vii) يمممت( على المولع: مسممممممملم امممماميلين معممممم بل عبمممم الخريم الاذمممابين طمممممممبخممما المفلوممممات المممموليممما )امنترن

Http://moslimamazighi.wordpress.com 

(viii)  14(ن ص1968معمم الفلمين معيم الريف معمم بل عبم الخريم الاذابين مذابع مار الختائن )المار البي اون: 

(ix)  المامل: هو م مممممممذلل لض ماللا اا ممممممما في بالم الملرئ ويذلم على النابا العاخما التي تمعورت عول المل  يو

سمممممملذالن ويتنلف المامل مل النظام الملخي وامعيال ورجال امعمال ومال  امرا ممممممين ومعماو القباولن وخبار ال

الفسخرييلن وممراو ورؤساو اممل وتيرهم مل امع او استامم الم ذلل ختفريف لعخوما السلذال في الملرئ 

وليما )امنترنيمت( على المولع: منمن عطمم السمممممممفممييل في القرل السمممممممماما عطمممممممر: ينظر: طمممممممبخما المفلوممات المم

Http://m.marefa.com 

(x)  هو جيالني عبم السمممممالم المرهونين لقئ ببوعمارة منض عنمما لام بالثورة خال يمتذي عماراً اا ممممما بضن يعلل نتسمممممض

ر سممملذانا على الملرئ الثارة المطممماخل والقاللل في البالم بمفع مل فرنسمممان اسمممتمرت ثورتض ممة ذويلا بفم ال سممميذ

خال لفبم الخريم الاذابي )امئ( ولمعمم بل عبم الخريم الاذابي  –على ممينا وجمة وسممممممملوال القريبتيل مل مليلا 

ن 1912-1794موراً في انطاو ثورتض: للتتا يل ينظر: هاطم  الل النويئن التذورات السياسيا المااليا في الملرئ 

 رسالا ماجستير تير منطورة:

(xi) 25ابمن صامميالن الم مر الس: 

(xii) ؛ عبم الخريم الاذابين ويخيبيميا الموسممموعا العرةن طمممبخا المفلومات 98-97ابو الن مممرن الم ممممر السمممابمن ص ص

 :2الموليا )االنترنيت(ن ص

(xiii)  ؛ معمم معمم 31(ن ص1968جالل يعيىن عبم الخريم الاذابين مار الختائ الفربي للذباعا والنطمممممممرن )م مممممممرن

؛ امميالن الم مر 81(ن ص1981بل عبم الخريم الاذابين مذبفا ريسبسران )تذوالن القا ين اسم الريف معمم 

 :2؛ اماميفين الم مر السابمن ص26السابمن ص

(xiv) 26؛ امميالن الم مر السابمن ص81القا ين الم مر السابمن ص: 

(xv) 77ماه،ن الملرئ في مواجطا اسبانيا:::ن ص: 

(xvi)  77الم مر نتسضن ص: 

(xvii) 99ابو الن رن الم مر السابمن ص: 

(xviii) ؛ للتتا مميل ينظر: مخيا ماومن عبم الخريم ملعما النهئ والممن منطممورات ومارة 28امميالن الم مممر السممابمن ص

: وينخر الطمممميد عبم الخريم الاذابي )االئ( خال لم اطممممتخى ولى العخوما 78-74(ن ص ص2007الثقافان )الرباذ ن 

مل فرض العمايا االسبانيا على طمال الملرئن فخال الرم عليض ليامض باالت ال  1915سنا الملربيا واالسبانيا في 
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المنموئ السممامي االسممباني الن  ا مممر يمر  بع ممور الطمميد عبم الخريم لتقميم فروض  Jordanaبالجنرال اورمانا 

ابنض وسممممجنض ممة اعم عطممممر  الذاعا والوالو لطم في منذقا العسمممميمان فلما رفض الطمممميد نل  يمر بالقاو القبض على

 ؛ الموسوعا الجلرافيان الم مر السابم:32ططراً: ينظر: يعيىن الم مر السابمن ص

(xix) ؛ معمم عبم المنفم ابراهيم المعامين االمير عبم الخريم بذل الطممممال االفريقين 89القا مممين الم ممممر السمممابمن ص

 :19(ن ص1958المختبا الفلميان )القاهرة ن 

(xx)  177-176الم مر السابمن ص صابل جلولن: 

(xxi) 86ماه،ن معمم بل عبم الخريم:::ن ص: 

(xxii)  هو اعمم بل معمم بل عبمغ الريسوني االمريسين ينتمي ولى اسرة عربيا عريقا يفوم نسبطا الى فاذما بنت رسول

في لريا المينات  1870غ ) مملى غ عليض وسمملم(ن والى الاليتا علي بل ابي ذالئ )ر ممي غ عنض(ن ولم في سممنا 

بقبيلا بني عروان تربى ونطممممن في بيوا مينيا وثقافا عامان امتام بفمة مواهئن خال يمتل  مطارة لياميا عاليا ف ممممال 

عل عبقريا ونبوغ عالييلن خال السممرتض المور الخبير في  ممم اللموات امجنبيا التي تفرض لطا الملرئ: للتتا مميل 

(؛ ملرئ ال 1996اعمم الريسمممونين عياة وجطامن مذبوعات مار العياة )تذوالن ينظر: معمم علي ماه،ن الطمممريف 

 :303-302ن ص ص3(ن ج1985يقطرن مذابع الطويدن )تذوالن 

(xxiii) ؛ ماه،ن معمم بل عبم الخريم 78؛ ماه،ن الملرئ في مواجطا اسمممبانيا:::ن ص64القا مممين الم ممممر السمممابمن ص

 :86الاذابي:::ن ص

(xxiv) 65-64ابمن ص صالقا ين الم مر الس: 

(xxv) ؛ اميل سممفيمن ثورات الفرئ في القرل الفطممريلن مار الطاللن )م:من م:ت(ن 115ابو الن ممرن الم مممر السممابمن ص

179: 

(xxvi) 79؛ ماه،ن الملرئ في مواجطا اسبانيان ص177ابل جلولن الم مر السابمن ص: 

(xxvii) ران ذنجان يسمممموا وسمممموطممممعبا،ن عرئ الريف التعرريا ومراعل الن ممممالن نطممممر  عبم السممممالم ياعمم البو ع

 :16ن ص1(ن ج1974
(xxviii) 93-92القا ين الم مر السابمن ص ص: 

(xxix) 82-81ماه،ن الملرئ في مواجطا اسبانيا:::ن ص ص: 

(xxx) 50-49ن ص ص2البو عيا،ن الم مر السابمن ج: 

(xxxi) ؛ وللتتا مممميل عل نل  ينظر: معمم بل عموم عخيمن مفرخا انوالن 65-64القا ممممين الم مممممر السممممابمن ص ص

 :25-23(ن ص ص1981مذبفا الساعلن )الرباذ ن 
(xxxii) م في تاريد الملرئ تعت عخم العمايان منطممممنة المفارفن )االسممممخنمريان ابراهيم طممممعاتا عسمممملن ن مممموص ووثاو

 :210(ن ص1977

(xxxiii) 102القا ين الم مر السابمن ص: 

(xxxiv)  للتتا مممميل عل نل  ينظر: عبم المل  مروالن يمهار يبرال: المرتتع الن  ينخسممممرت فيض القوات ايسممممباني في فاتل

 Http://m.driouchcity.netيت( على المولع: ن طبخا المفلومات الموليا )امنترن1921يونيو 

(xxxv) 108؛ سفيمن الم مر السابمن ص109-104للتتا يل ينظر: الم مر نتسضن ص ص: 

(xxxvi) ؛ طولي عذاغ الجملن الملرئ الفربي الخبير مل التتل ايسالمي ولى الولت 184ابل جلولن الم مر السابمن ص

 :347-346(ن ص ص1997ن المختئ الم ر  لتوميع المذبوعاتن )القاهرةن 2العا رن ذ

(xxxvii) لتوعيم  للنطممرن )سمموريا ن ن مار ا1سمملمال اسممماعيلن مل القبيلا الى االما ثورة معمم بل عبم الخريم الاذابين ذ

 :29(ن ص1998

(xxxviii)  ينخر ال هوطممي منض الرويا التيتنامي ممل اسممتثمر التجربا الريتيا في عربض التعرريا التي لامها  ممم الترنسممييل

يوالًن ثم  ممممم االمريخال يايراًن ولطوطممممي منض  ممممتعات ذويلا في تعليل تجربا الاذابين ولم يتختم ماوتسممممي تونع 

 :28اتنتاعض مل يساليئ الاذابي في مقاوما الفمو: ينظر: الم مر نتسضن صال يني عل ممى 

(xxxix) 29الم مر نتسضن ص: 

(xl)  29الم مر نتسضن ص: 

(xli)  روبرت فورنون عبم الخريم الاذابي امير الريفن ترجما فؤام ايوئن مار ممطمممممممم للذباعا والنطمممممممرن )سممممممموريا ن

 :30ص: نقالً عل اسماعيلن الم مر السابمن 62(ن ص1970

(xlii) ؛ القا ممين الم مممر السممابمن 57-48للمميم مل التتا مميل عل مفرخا انوال ينظر: عخيمن الم مممر السممابمن ص ص

 :46-42؛ يعيىن الم مر السابمن ص ص124-104ص ص
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(xliii)  ينخر الاذابي في منخراتض لل ممممعتي روجر ماثيو عما تنمض مل مفرخا انوال لاوال:  ::: ولم تنمنا مل فاجفا انوال

ي ممفع مل ماتلف االجناا وعطممممممريل الف بنمليان وخميات خبيرة مل النااور والمفمات العربيان وما يقرئ مل موت

مليول ارذوطان وسيارات وخيموناتن وتير نل  مما يعتاجض جي، خبير:::ن والاال ا ال اسبانيا لممت لنا في ايام 

اطممممممطر: ينظر: ابو الن ممممممرن الم مممممممر السممممممابمن  خل ما نعل بعاجا وليض مل نااور لتنليف جي، لو  وتلنيتض لممة

 :127ص

(xliv) :)ابفام لياميان معمم بل عبم الخريم الاذابين الموسوعا العرةن ويخبيميان طبخا المفلومات الموليا )االنترنيت 

(xlv) ع ينخر ال جثا الجنرال سلتستر وجمت لرئ سيارة بابطا متتوح على بفم ب فا خيلومترات مل )انوال(ن وبقربض جمي

مفاونيضن وينخر ال الروايا االخثر لبوالً هي ال سلتستر انتعر بر ا ا في ريسض بفمما عطم ولى ال ابذ المرافم لض 

ووثاوقض لخي يعملطا ولى مليلان بينما تنخر روايات يارى انض لتل عنمما خال  –خمرافم للمل   –بنوسمممممتض وطممممفاراتض 

تلان فرارا مل المفرخان وال ذتال ريتيا سممممممملم معمم بل عبم الخريم يتطين لرخوئ السممممممميارة للفومة ولى المنذقا المع

 :94عمالتض ونجوم رتبتض: ينظر: ماومن الم مر السابمن ص

(xlvi)  ينخر معمم بل عبم الخريم الاذابي العم ال ممممممعتييل في لقاو لض بفم نتيض فيما ياص ممينا مليلا بقولض:  لقم ياذنت

ال بامخاني ماولطا مول مفار ا لويا::: لقم خال ينق ني ما يمسونض بفم النظر اذن عظيما بفمم التعام مليلان فقم خ

السياسي:: وال االاذاو التي ولفت بطا خال سببطا عمم استيالوي على هن  الممينان ولم خال بامخاني ال اففل ما اريم 

ا،ن الم مممر السممابمن ؛ البو عي31وال اذلئ مل رجالي خل ت ممعيا::: : ينظر: ابو الن ممرن الم مممر السممابمن ص

 :100؛ ماومن الم مر السابمن ص29ن ص1ج

(xlvii) 347-346؛ الجملن الملرئ الفربي الخبيرن ص ص29ن 1البو عيا،ن الم مر السابمن ج: 

(xlviii) 346الجملن الملرئ الفربي الخبير:::ن ص: 

(xlix) اسماعيلن الم مر السابمن ؛ 134للمميم مل التتا يل عما جاو في الميثاق ينظر: ابو الن رن الم مر السابمن ص

 :134-133؛ ماه،ن معمم بل عبم الخريم:::ن ص ص33-32ص ص

(l) 93-92ماه،ن الملرئ في مواجطا اسبانيا:::ن ص ص: 

(li) 135-134ابو الن رن الم مر السابمن ص ص: 

(lii) 109ماومن الم مر السابمن ص: 

(liii) 137ابو الن رن الم مر السابمن ص: 

(liv)  137الم مر نتسضن ص: 

(lv) 102القا ين الم مر السابمن ص: 

(lvi) 136ماومن الم مر السابمن ص: 

(lvii) ؛ ماه،ن معمم بل عبم الخريم:::ن 28؛ الفلمين الم ممممر السمممابمن ص122ن ص2البو عيا،ن الم ممممر السمممابمن ج

 :165ص

(lviii)  ،ير منطممممممورةن المفطم الفالي ن رسممممممالا ماجسممممممتير ت1926-1919معمم علي ماه،ن جمطوريا الريف في مراخ

 ؛180(ن ص1983 –لمممملمممممراسممممممممممات الممممقمممموممممميمممما واالطممممممممممتممممراخمممميممممان )الممممجممممامممممفمممما المممممسممممممممممتممممن ممممممممممريمممما 

 C.R. Pennell: Law, order and the formation of an Islamic resistance of European 

colonialism the Rif. 1921-1926, p. 34.   (ن 22-21مال )بعث منطممممور في المجلا التاريايا الملربيان الفم

1981: 

(lix) 48؛ اسماعيلن الم مر السابمن ص180ماه،ن جمطوريا الريف في مراخ،ن ص: 

(lx) ؛166؛ ماهممم،ن ممممعممممممممم بمممل عمممبممممم المممخمممريمممم:::ن ص409ن ص1المممبمممو عممميمممما،ن المممم مممممممممممر السممممممممممابممممن ج 

 Pennell, op. cit., p. 35. 

(lxi) ؛167؛ ماهمممم،ن مممممعمممممممممم بممممل عممممبممممم الممممخممممريممممم:::ن ص201سممممممممممفمممميمممممن الممممم مممممممممممر السممممممممممابمممممن ص 

 Pennell, op. cit., p. 37. 

(lxii) 181ماه،ن جمطوريا الريف:::ن ص: 

(lxiii) 39اسماعيلن الم مر السابمن ص: 

(lxiv) 127-126للتتا يل ينظر: ابل جلولن الم مر السابمن ص ص: 

(lxv) ا المممممفمملممومممممات المممممولمميمممما )االنممتممرنمميممممت(: ن امممميممر الممتمممماريممد المممممعمممما مممممممممرن طمممممممممبممخمممملممعسمممممممممل يفممراض

http://www.amazighworld.org/arabic/history/index_show.php?id=2813 

(lxvi) 155-154البو عيا،ن الم مر السابمن ص ص: 

(lxvii) 172ماه،ن جمطوريا الريف:::ن ص: 

(lxviii) 28؛ الفلمين الم مر السابمن ص152ن ص2البو عيا،ن الم مر السابمن ج: 

(lxix) 173؛ ماه،ن جمطوريا الريف:::ن ص7لم مر السابمن صالقا ين ا: 
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(lxx) 137؛ ماومن الم مر السابمن ص152ن ص2البو عيا،ن الم مر السابمن ج: 

(lxxi) 137؛ ماومن الم مر السابمن ص153ن ص2البو عيا،ن الم مر السابمن ج: 

(lxxii) ؛ ماه،ن 28؛ الفلمين الم مر السابمن ص184؛ سفيمن الم مر السابمن ص153البو عيا،ن الم مر السابمن ص

 :158معمم بل عبم الخريم:::ن ص

(lxxiii) ؛ االمير التاريد المفا ممممممرن طممممممبخا 174؛ ماه،ن جمطوريا الريف:::ن ص89المعامين الم مممممممر السممممممابمن ص

 المفلومات الموليا:

(lxxiv) مر ن العرئ الريتيان سممر انت ممار االمير معمم بل عبم الخريم الاذابين مذبفا مار السممالمن معمم معمم اميل الف

 :174؛ ماه،ن جمطوريا الريف:::ن ص62(ن ص1925 –)بلمام 

(lxxv) 174؛ ماه،ن جمطوريا الريف:::ن ص30الفلمين الم مر السابمن ص: 

(lxxvi) 174؛ ماه،ن جمطوريا الريف:::ن ص30الفلمين الم مر السابمن ص: 

(lxxvii) خال التفليم يتم في الختاتيئ التي تترخم في المسممممممماجم المفمة  لطنا 66ن ص1البو عيا،ن الم ممممممممر السمممممممابمن ج :

اللرضن خما ا مم ممت فيطا ترفا لسممخنى الذلبا المتفلميلن النيل خانوا ينانول مفاطممطم مل السممخال النيل يقع على 

لتقطاون ويقب ممممول مفاطممممطم مل السممممخال بالتناوئ ويمعى عاتقطم مففض ويمعى )المفروف( اما االسمممماتنة فخانوا مل ا

 :161)النوبا(: ينظر: ماه،ن معمم بل عبم الخريم:::ن ص

(lxxviii) 162-161؛ ماه،ن معمم بل عبم الخريم:::ن ص ص143-142ابل جلولن الم مر السابمن ص ص: 

(lxxix) 162؛ ماه،ن معمم بل عبم الخريم:::ن ص176ماه،ن جمطوريا الريفن ص: 

(lxxx) 162؛ ماه،ن معمم بل عبم الخريم:::ن ص176ماه،ن جمطوريا الريفن ص: 

(lxxxi) ؛ ماه،ن معمم بل عبم الخريم:::ن 42؛ اسماعيلن الم مر السابمن ص185ن ص2البو عيا،ن الم مر السابمن ج

 :162ص

(lxxxii) 41؛ اسماعيلن الم مر السابمن ص185ن ص2البو عيا،ن الم مر السابمن ج: 

(lxxxiii) 180يفن صماه،ن جمطوريا الر: 

(lxxxiv)  :)لممعسممممممممل يفممراضن امممميممر الممتمممماريممد المممممعمممما ممممممممرن طممممممممبممخمممما المممممفمملممومممممات المممممولمميمممما )االنممتممرنمميممممت

http://www.amazighworld.org/arabic/history/index_show.php?id=2813: 

(lxxxv) 169؛ ماه،ن معمم بل عبم الخريم:::ن ص181ن ص2البو عيا،ن الم مر السابمن ج: 

(lxxxvi) 182؛ ماه،ن جمطوريا الريف:::ن ص191سفيمن الم مر السابمن ص: 

(lxxxvii) 169؛ ماه،ن معمم بل عبم الخريم:::ن ص181ن ص2البو عيا،ن الم مر السابمن ج: 

(lxxxviii) 44اسماعيلن الم مر السابمن ص: 

(lxxxix) 183؛ ماه،ن جمطوريا الريف:::ن ص214ابو الن رن الم مر السابمن ص: 

(xc) :170؛ ماه،ن معمم بل عبم الخريم:::ن ص183::ن صماه،ن جمطوريا الريف: 

(xci) 171؛ ماه،ن معمم بل عبم الخريم:::ن ص182ن ص2البو عيا،ن الم مر السابمن ج: 

(xcii) 44اسماعيلن الم مر السابمن ص: 
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sourcesRe 
 

1. In his memoirs to journalist Roger Matthew, he mentions his acquisitions from the Battle 
of Anoual, saying: "We have sank from the tragedy of two thousand cannon of different races 
and twenty thousand rifles, large quantities of ammunition and war equipment, and nearly a 
million cartridges, cars and cymons," he said in his memoirs to journalist Roger Matthew of 
his Battle of Anoual. And what needs a large army ... In summary, Spain has provided us with 
all the ammunition we need to build a strong army and feed it for months. "See Abu al-Nasr, 
op. Cit., P. 127 
2. Leading dimensions: Muhammad bin Abdul Karim Al-Khattabi, Free Encyclopedia, 
Wikipedia, and International Information Network: 
3. General Silvester's body was found near the car of her door open a few kilometers from 
Anual and close to all his assistants. The most widely accepted story is that Sylvester 
committed suicide by a bullet in the head after he entrusted the officer with his logo and 
emblems To Melilla, while other novels that he was killed when he was preparing to ride the 
car to return to the occupied area, escape from the battle, and a rural child handed 
Mohammed bin Abdul Karim and his rank. See: David, ibid., P. 94 
4.  I made a great mistake not to storm Melilla," Mohammed bin Abdul Karim al-Khattabi told 
a reporter in a meeting after his exile. "I could not enter without strong opposition ... I lacked 
what I was looking for after political consideration. Which I signed was caused by my non-
possession of this city, and I could do what I want and ask my men every sacrifice ... ". See Abu 
al-Nasr, op. Cit., P. 31; al-Buayyash, ibid., P: 
5. Al-Buayyash, op. Cit., I, 29; Camel, The Great Maghreb, pp. 346-347:) 
6. Al-Jamal, The Great Maghreb, p. 346: 
7. For more details on the Charter, see Abu Al-Nasr, ibid., P. 134; Ismail, ibid., Pp. 32-33; 
Dahesh, Muhammad bin Abdul-Karim, pp.133-134 
8. Dahesh, Morocco vs. Spain ..., pp. 92-93: 
9. Abu al-Nasr, previous source, pp. 134-135: 
10. Daoud, ibid., P. 109:) 
11. Abu al-Nasr, former source, p. 137: 
12. The same source: 
13. The judge, ibid., P. 102: 
14. Daoud, ibid., P. 136:) 
15. Dahesh, Muhammad bin Abdul-Karim, p. 165 
16. Mohamed Ali Dahesh, Rural Republic of Marrakech, 1919-1926, unpublished master 
thesis, Higher Institute of National and Social Studies, (Mustansiriya University, 1983), p. 180 
17. (Ibid., P. 180; Ismail, ibid., P. 48:) 
18. Al-Buayyash, op. Cit., P. 1, p. 409; Dahesh, Muhammad ibn Abd al-Karim, p. 166;  
Pennell, op. cit., p. 35 : 
19. Saeed, ibid., P. 201; Dahesh, Mohammed bin Abdul Karim ..., p. 167;  Pennell, op. cit., 
p. 37 
20. Dahesh, Republic of the countryside ..., p. 181: 
21. Ismail, ibid., P. 39:) 
22. For details see: Ibn Jalun, previous source, pp. 126-127: 
23. Prince and besieged history, the International Information Network (Internet): 
24. Al-Buayyash, op. Cit., Pp. 154-155:) 
25. Dahesh, Republic of the countryside ..., p. 172: 
26. Al-Buayyash, op. Cit., P. 2, p. 152; scientific, previous source, p: 
27. Judge, former source, p. 7; Dahesh, Republic of the countryside ..., p. 173: 
28. Al-Buayyash, op. Cit., P. 2, p. 152; Dawood, ibid., P: 
29. Al-Buayyash, ibid., P. 2, p. 153; Dawood, ibid., P: 
30. Al-Bayi Ayyash, ibid., P. 153; Saeed, op. Cit., P. 184; (P. 174); 
31. Prince and Contemporary History, International Information Network: 
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32:  Muhammad Muhammad Amin al-Amari, The Rural War, The Secret of the Victory of 

Prince Muhammad Bin Abdul-Karim Al-Khatabi, Dar es Salaam Press, Baghdad, 1925), p: 
33:  (Scientific), previous source, p. 30; Dahesh, Republic of the countryside ..., p. 174: 
34:  (Scientific), previous source, p. 30; Dahesh, Republic of the countryside ..., p. 174 
35:  Al-Buayyash, ibid., P. 1, p. 66). The education was carried out in the mosques, which 

are concentrated in mosques designed for this purpose. They also allocated rooms for the 
housing of the educated students, who took their pension from the population that they had 
to pay. He was known as the well-known jurists. ). See: Dahesh, Mohammed bin Abdul Karim 
..., p. 161: 
36:  Ibn Jalun, op. Cit., Pp. 142-143; Dahesh, Muhammad bin Abdul-Karim ..., pp. 161-162: 
37:  Dahesh, Republic of the countryside, p. 176; Dahesh, Mohammed bin Abdul Karim ..., 

p. 162: 
38:  Dahesh, Republic of the countryside, p. 176; Dahesh, Mohammed bin Abdul Karim ..., 
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39:  Dahesh, Muhammad bin Abdul-Karim, p. 162 
40:  Al-Buayyash, ibid., P. 2, p. 185; Ismail, ibid., P. 41:) 
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42:  International Information Network, Prince and Contemporary History, previous 

source, p. 3: 
43:  Al-Buayyash, op. Cit., P. 2, p. 181; Dahesh, Muhammad bin Abdul Karim, p. 169:) 
44:  Said), ibid., P. 191; Dahesh, Republic of the countryside ..., p. 182: 
45:  Al-Buayyash, op. Cit., P. 2, p. 181; Dahesh, Muhammad bin Abdul Karim, p. 169:) 
46:  Ismail), ibid., P. 44: 
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 المصادر
فاجعة يذكر الخطابي في مذكراته للصتتتتتتتتتتتتتتتحفي روجر ما يو عما غنمه من معركة انوال قائال   ... وقد غنمنا من  .1

انوال مئتي مدفع من مختلم االجناس وعشتتتتتتتتتتتتتتترين الم بندقية، وكميات كبيرة من الذخائر والمعدات الحربية، وما 
يقرب من مليون خرطوشتتتتتة، وستتتتتيارات وكيمونات، وغير ذلك مما يحتاجه جيش كبير...، والخال تتتتتة ان استتتتتبانيا 

وي وتغذيته لمدة اشتتتتهر. ينظر  ابو النصتتتتر، قدمت لنا في ايام كل ما نحن بحاجة إليه من ذخائر لتأليف جيش ق
 .127المصدر السابق، م

 ابعاد قيادية، محمد بن عبد الكريم الخطابي، الموسوعة الحرة، ويكبيديا، شبكة المعلومات الدولية )االنترنيت(. .2
ربه يذكر ان جثة الجنرال ستتتتتتتلفستتتتتتتتر وجدت قرب ستتتتتتتيارة بابها مفتوح على بعد بضتتتتتتتعة كيلومترات من )انوال(، وبق .3

جميع معاونيه، ويذكر ان الرواية االكثر قبواًل هي ان ستلفستتر انتحر بر تا تة في رأسته بعدما عهد إلى الضتابط 
وو ائقه لكي يحملها إلى مليلة، بينما تذكر روايات أخرا انه قتل  –كمرافق للملك  –المرافق له بأوسمته وشعاراته 

قة المحتلة، فرارا من المعركة، وان طفال ريفيا سلم محمد بن عبد عندما كان يتهيأ لركوب السيارة للعودة إلى المنط
 .94الكريم حمالته ونجوم رتبته. ينظر  داود، المصدر السابق، م

يذكر محمد بن عبد الكريم الخطابي الحد الصتتتتتتتتتتتتتتتحفيين في لقاء له بعد نفيه  يما يخن مدينة مليلة بقوله   لقد  .4
د كان بامكاني دخولها دون معارضتتتتتتتتتتتتة قوية... لقد كان ينقصتتتتتتتتتتتتني ما أخطأت خطأ عظيما بعدم اقتحام مليلة، فق

يمسونه بعد النظر السياسي.. وان االخطاء التي وقعت بها كان سببها عدم استيالئي على هذه المدينة، وقد كان 
؛ 31بامكاني ان افعل ما اريد وان اطلب من رجالي كل تضتتتحية... . ينظر  ابو النصتتتر، المصتتتدر الستتتابق، م

 .100؛ داود، المصدر السابق، م29، م1عياش، المصدر السابق، ل البو
 .347-346؛ الجمل، المغرب العربي الكبير، م م29، 1البو عياش، المصدر السابق، ل .5
 .346الجمل، المغرب العربي الكبير...، م .6
استتتماعيل، المصتتتدر ؛ 134للمزيد من التفا تتتيل عما جاء في الميثاق ينظر  ابو النصتتتر، المصتتتدر الستتتابق، م .7

 .134-133؛ داهش، محمد بن عبد الكريم...، م م33-32السابق، م م
 .93-92داهش، المغرب في مواجهة اسبانيا...، م م .8
 .135-134ابو النصر، المصدر السابق، م م .9

 .109داود، المصدر السابق، م .10
 .137ابو النصر، المصدر السابق، م .11
 المصدر نفسه. .12
 .102القاضي، المصدر السابق، م .13
 .136داود، المصدر السابق، م .14
؛ داهش، محمد بن عبد 28؛ العلمي، المصتتتتتتتتتتتدر الستتتتتتتتتتتابق، م122، م2البو عياش، المصتتتتتتتتتتتدر الستتتتتتتتتتتابق، ل .15

 .165الكريم...، م
، رستتتتتتتالة ماجستتتتتتتتير غير منشتتتتتتتورة، المعهد العالي 1926-1919محمد علي داهش، جمهورية الريف في مراكش  .16

 ؛180(، م1983 –واالشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراكتتتتيتتتتتتتتة، )التتتتجتتتتتتتتامتتتتعتتتتتتتتة التتتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتتة لتتتتلتتتتتتتتدراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات التتتتقتتتتومتتتتيتتتتتتتتة 
 C.R. Pennell: Law, order and the formation of an Islamic resistance of European 

colonialism the Rif. 1921-1926, p. 34.    بحث منشتتتتتتتتتتتتتتور في المجلة التاريخية المغربية، العددان
(21-22 ،)1981. 

 .48عيل، المصدر السابق، م؛ اسما180المصدر نفسه، م .17
 ؛166؛ داهتش، متحتمتتتتتتتتد بتن عتبتتتتتتتتد التكتريتم...، م409، م1التبتو عتيتتتتتتتتاش، التمصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدر الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتق، ل .18
 Pennell, op. cit., p. 35. 
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 ؛167؛ داهتتتتتش، متتتتتحتتتتتمتتتتتتتتد بتتتتتن عتتتتتبتتتتتتتتد التتتتتكتتتتتريتتتتتم...، م201ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتيتتتتتتتتد، التتتتتمصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدر الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتق، م .19
 Pennell, op. cit., p. 37. 

 .181داهش، جمهورية الريف...، م .20
 .39ر السابق، ماسماعيل، المصد .21
 .127-126للتفا يل ينظر  ابن جلون، المصدر السابق، م م .22
 األمير والتاريخ المحا ر، شبكة المعلومات الدولية )االنترنيت(. .23
 .155-154البو عياش، المصدر السابق، م م .24
 .172داهش، جمهورية الريف...، م .25
 .28؛ العلمي، المصدر السابق، م152، م2البو عياش، المصدر السابق، ل .26
 .173؛ داهش، جمهورية الريف...، م7القاضي، المصدر السابق، م .27
 .137؛ داود، المصدر السابق، م152، م2البو عياش، المصدر السابق، ل .28
 .137؛ داود، المصدر السابق، م153، م2البو عياش، المصدر السابق، ل .29
؛ 28مصتدر الستابق، م؛ العلمي، ال184؛ ستعيد، المصتدر الستابق، م153البو عياش، المصتدر الستابق، م .30

 .158داهش، محمد بن عبد الكريم...، م
؛ االمير والتاريخ المعا تتتتتتر، شتتتتتتبكة 174؛ داهش، جمهورية الريف...، م89المحامي، المصتتتتتتدر الستتتتتتابق، م .31

 المعلومات الدولية.
محمد محمد امين العمري، الحرب الريفية، ستتتتتتتتتتتتتتتر انتصتتتتتتتتتتتتتتتار االمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، مطبعة دار  .32
 .174؛ داهش، جمهورية الريف...، م62(، م1925 –سالم، )بغداد ال

 .174؛ داهش، جمهورية الريف...، م30العلمي، المصدر السابق، م .33
 .174؛ داهش، جمهورية الريف...، م30العلمي، المصدر السابق، م .34
المستتتتتاجد المعدة  لهذا . كان التعليم يتم في الكتاتيب التي تتركز في 66، م1البو عياش، المصتتتتتدر الستتتتتابق، ل .35

الغرض، كما خصتتتصتتتت فيها غرفا لستتتكنى الطلبة المتعلمين، الذين كانوا يأخذون معاشتتتهم من الستتتكان الذين يقع 
على عاتقهم دفعه ويدعى )المعرو،( اما االستتتتتاتذة فكانوا من الفقهاء، وي بضتتتتتون معاشتتتتتهم من الستتتتتكان بالتناوب 

 .161لكريم...، مويدعى )النوبة(. ينظر  داهش، محمد بن عبد ا
 .162-161؛ داهش، محمد بن عبد الكريم...، م م143-142ابن جلون، المصدر السابق، م م .36
 .162؛ داهش، محمد بن عبد الكريم...، م176داهش، جمهورية الريف، م .37
 .162؛ داهش، محمد بن عبد الكريم...، م176داهش، جمهورية الريف، م .38
؛ داهش، محمد بن عبد 42ماعيل، المصتتتتتتتدر الستتتتتتتابق، م؛ استتتتتتت185، م2البو عياش، المصتتتتتتتدر الستتتتتتتابق، ل .39

 .162الكريم...، م
 .41؛ اسماعيل، المصدر السابق، م185، م2البو عياش، المصدر السابق، ل .40
 .180داهش، جمهورية الريف، م .41
 .3شبكة المعلومات الدولية، االمير والتاريخ المعا ر، المصدر السابق، م .42
 .169؛ داهش، محمد بن عبد الكريم...، م181، م2البو عياش، المصدر السابق، ل .43
 .182؛ داهش، جمهورية الريف...، م191سعيد، المصدر السابق، م .44
 .169؛ داهش، محمد بن عبد الكريم...، م181، م2البو عياش، المصدر السابق، ل .45
 .44اسماعيل، المصدر السابق، م  .46
 .183؛ داهش، جمهورية الريف...، م214ا بو النصر، المصدر السابق، م .47
 .170؛ داهش، محمد بن عبد الكريم...، م183داهش، جمهورية الريف...، م .48
 .171؛ داهش، محمد بن عبد الكريم...، م182، م2البو عياش، المصدر السابق، ل .49
 .44اسماعيل، المصدر السابق، م .50


