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 مقدمة المترجم والناشر 
 

  ،الكتاببين يدي هذا 
لقد أردنا أن نشركك أيها القارئ العربي في التعرف على النظرة التي كان رواد الجيش 

مجتمع البيضان خاصة، وذلك من خالل ترجمة كتاب ذائع الصيت  يرون بهااالستعماري 
قصص "يعتبر من أكثر الكتب االستعمارية تفصيال هو مذكرات الرائد افرير جان المعنونة 

 " ي بالد البيظانجوالت وحروب ف
سنتركك تحكم أنت من خالل قراءتك لتعلم كم كان هؤالء متحاملين مستهترين مستهزئين 

 .بغيرهم وكم كانوا يجهلون من يتعاملون معهم ويحاكمونهم تبعا ألمزجتهم
رصا على األمانة العلمية في النقل حوسترى كم يقعون في األغالط واألخطاء الفادحة، ونحن 

عملية الترجمة رغم مضض تجرع بعض ما يكتب هؤالء عنا وصعوبة التجرد في  لدختن مل
 .فيه

على أننا إذا الحظنا خطأ  ،كنا نحبس األنفاس حتى نظل في حدود األمانة العلمية ونتجاوز
المؤلف بالموضوع نعلق تعليقا مختصرا مثبتين الخطأ في  لقد يكون مرده إلى الطبع أو جه
ذا كان الخطأ قد فات على المعلقة التي تحاول أن تلطف المتن ومصلحين في الهامش إ

 .جد لها مسوغاتتأحيانا من عبارات الرائد و 
، ورغم ما ستالحظه فإنك لن تعدم أن تجد على كل حال سترى أيها القارئ ذلك وتحكم بنفسك

 ما يفيد أحيانا كثيرة في هذه المذكرات واألمر أصبح من التاريخ فيجب أن يتعامل معه بذلك
 .المفهوم

وقد كان من بين الدوافع التي دفعت إلى ترجمة هذا الكتاب ونشره غياب المراجع التاريخية 
المحايدة ولو جزئيا في التاريخ الموريتاني وعزوف أغلب الباحثين والمهتمين بهذا الشأن عن 

 بالذات الحديث بشكل موضوعي عن تاريخ هذه الحقبة
 

 الناشر والمترجم
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 تقديم

 
مح شخصية افرير جان تتشكل من خالل ظالل الوجوه ذوي الشعبية الكبار في تاريخ إن مال

رجل الغزو، إن سحنة هذه الجندي التي هي  "غورو"استعمار موريتانيا كبوالني رجل السلم و
 .من أكثر السحنات أصالة وأشدها شراسة وفظاظة حرية بأن تسلط عليها األضواء

 3091   وحروب وجوالت في بالد البيضان قصص مغامراتإن كاتب هذه المذكرات المعنوية 
كان في الحقيقة جنديا محترفا أو باألحرى موهوبا وكان كل همه تقديم الخدمة على  3031 –

الخير " أن تعطي خير من أن تأخذ، خاصة إذا تعلق األمر بالعصا والجزرة"حد المثل السائر 
جندية في الحامية تبدوا له خالية من أي فائدة لم يرد أن يكون إال ضابطا مستعمرا فال :والشر

 .بينما توفر البالد المستكشفة حديثا حقال واسعا ومهما للنشاط
لقد كان يبدو لمعاصريه مفارقة تاريخية، جنديا مأجورا أو ناقما متذمرا تائها في القرن العشرين 

ظرون إليه إنسانا طيبا وأحيانا رأسا محترفا ومقاتال وعسكريا متبجحا، ولكن آخرين كانوا ين
ورجال باسال جسورا ذا نفس أبية وصديقا مخلصا مستقيما كالسيف قلبه في يده سريع الضرب 

 .بيد ممدودة ال تنفك قابضة على العصا
 . إن هذه الشخصية الخارقة للعادة والتي تسخط وترغب تنحدر من أسرة صناعية

كانوا أصحاب ابتكارات ومقاوالت  1سلفالمهندسون وصناع الحديد خلفا عن  افريرجانفعائلة 
 .ويملكون مناجم من الحديد لتغذية مصاهرهم ومسابكهم

 "ابيرني"وعندما كان الفتى استانيسالس افريرجانه يقوم بتفتيش لمناجم الحديد في مناطق 
التقى الفتى بفتاة اسبانية غاية في  Annecyالشرقية لصالح أبيه رئيس مصانع الحديد، قرب 

 .الملقبة في عموم البالد بالربيع الجميل "الويس ددسكاالر"الجمال إنها الحسن و 
الذي شغفته الفتاة حبا وانتصر الحب على كل  "استانيسالس" وكانت تلك صعقة الحب للفتى
 .التي اختارته من بين العديد من العشاق  "الويس"المثبطات وخاصة قلب الفاتنة 

                              
بدددأت ثددروة افريرجاندده فددي القددرن الثددامن عشددر المدديالدي مددع اختددراع طريقدة تصددنيع السددفن بددأوراق نحاسددية لهيكددل السددفينة حتددى خددط الغدداطس هددذا   1

 . االكتشاف الذي مكن من الحيلولة دون ترسب الطحلب والمحار على الخشب ليحد من العطب ويزيد مدة االستخدام للسفن وسرعتها
بان الثورة  Lesيوجد اثنان من هذه المدافع في ساحة العجرة " مصاهر جسور الرياح"لمدافع ذات عالمة صناعية األسلحة  افريرجانعائلة صنعت  وا 

Invalides   ويوجد ثالثة في انكلترا غنيمة أخذت من مقرST jeand ‘acre… م8977–8971لة نابليون بونابرت على مصر خالل حم. 
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ة سيدة قوية اإلرادة متسلطة ذكية نشطة بطاقة رجولية  ولكن سرعان ما أصبحت الفتاة المتزوج
ولد فكانت طيلة حياتها تحكم الزوج والطفل والمحيط بل كانت هي في الحقيقة سيد األسرة، 

وقد ظل صفيها ربما ألنه ورث عنها " ابربناه"بد 3681ابريل  1ر الويس يوم في لها ولدها البك
ال فجمالها الخارق للعا  .دةطباعها كاملة وا 

طيلة حياته محتفظا ببصمات من التربية األمومية، التربية  "الويس افرير جان"وقد ظل 
القاسية الخالية من فيض الحنان واإلهمال ولكنها تربية فيها تقشف تدعمه محبة عميقة وثقة 

 .2لكنت وغدا بائسا -كما يقول –مطلقة فقد نذر عبادة لهذه األم التي لوالها 
ذلك أنه لما كان في الخامسة عشرة . هنالك بصمة أخرى تطبع هذا الفتى المراهق وهي العوز

ليعود إلى دار  "آنسي"من عمره أرغمت األزمة الصناعية والده على مغادرة فندقه الجميل في 
وسط بستان جميل من الكرم يمكنه أن  "الساؤون"العائلة القديمة الموجودة على ضفاف نهر 

يل معتبرة لكن آفة القمل النباتي سرعان ما اجتاحت كروم المنطقة فتبدلت الحياة يحقق مداخ
 .عوزا بعدما كانت سهلة براقة

 .وعاشت العائلة على متاع وجهاز المرأة
وكابد الولد البكر أكثر من إخوته ألنه فهم أكثر وأصبح الولد رجال محافظا على متانة الخلق 

 .حد بشيءال يسأل أحدا شيئا وال يلتزم أل
فيل "في  "مورنتغري"وقد كان دائما يحب أن يكن جنديا حيث التحق بكلية اليسوعيين في 

تمهيدا  "باريز"ثم التحق بتلك التي توجد على شارع البريد في  "الساؤون"على نهر  "افرانش
ويعترف الحقا . وقد نجح في مسابقة الدخول ولكن بدون حماس "سيرناس"للكلية العسكرية ب

كان خالل أيام عطله يحضر غذاءه من قمع أوراق البطاطس ولم يكن لديه أي نقد في  بأنه
 .الجيب ويتردد كثيرا في سؤال عائلته التي يعلم عوزها وفي قبول أي شيء من صديق

ضمن مشاة البحرية وكان يكتم  "برست"قضى سنتين طويلتين في  "سانسير"وعندما تخرج من 
حيث  "كوشينشن"غيظه في الثكنة وللتخلص من حياة المسكنة في الحامية أبحر إلى بالد 

حيث حصل على رتبة العسكرية وشهادة في اللغة  "تونكه"أطلق أولى طلقاته ثم جاء إلى 
 .األنامية

                              
   "جانكونشيتا افرير "السيد  ريرجانافكالم منقول عن أخت العقيد   2
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حته بالمشاركة في عمل كان ذلك بالنسبة لهذا الضابط الفتي مجاال للنشاط والعمل وكانت فر 
عظيم ذي فائدة ومشرف لوطنه ومربح ألولئك البشر الذين يتم تحريرهم من نير العبودية 

 .المزمن
يصف ما يجب أن يكون عليه االستعمار،  "جول فري"هكذا كان الخطاب السياسي في عهد 

لمن كان في بينما يراه اآلخرون أضرار متعددة مخيفة وبخاصة زيادة في الضرائب، وبالنسبة 
الميدان فإن األمر يتعلق باكتشاف عالم خارق للعادة من األشخاص والعادات المختلفة جذريا 
والحضارات التي يختلط فيها التهذيب واللطافة بالقسوة والشناعة والرفاه والبؤس الشديد 

 .   3والسماحة والخشونة والفظاظة ولكن اإلنسان فيها ال يمثل إال قيمة نسبية جدا
كن أن نفهم أن فتى حدثا يتأثر بما يصدم حساسيته العميقة ويناقض القيم التي ظل متعلقا يم
 ...االستهتار بالحياة واالستخفاف بمعاناة اإلنسان واإلخالل بالواجب  :بها

ومع ذلك مضت ست سنوات في ذلك المناخ الحار الرطب لتنهك صحة كانت جيدة ويغادر 
 .صينيةمؤقتا الهند ال افريرجانالويس 

لكن حياة جنود الحامية في فرنسا غير مقبولة في نظره فطالب فور عودته الذهاب إلى 
مستعمرة أخرى حيث تم ابتعاثه إلى إفريقيا الغربية الفرنسية ليصل في الوقت الكافي فقط 

ويدخل تومبكتو التي ال  "التارقي"في بالد  "جوفر"ليشارك في الحرب مع ساموري ويؤسس مع 
 .تزال يحيط بها البؤس

تبادل طلقات نارية مع الطوارق والبيضان، إنه ال ينسى أبدا ذكرياته  3601وخالل بقية سنة 
في عن بالد صحراوية ذات مناخ جاف وسكان محاربين أحرار ذلك البلد الذي يرغب بشغف 

أضناه مناخها حتى وصل إلى بالد  العودة إليه بعد إقامته األخيرةفي الهند الصينية التي
لكنه ما إن تعافى قليال حتى بدأ يحلم بالمغادرة ( 3091نهاية اغسطس )مسقط رأسه شبه ميت 

وعندما دخل فصل الشتاء في فرنسا كان . ثانيا إلى ما وراء البحار لكنه يحتاج مناخا جافا

                              
دعدي ذات مدرة مدن  "تدونكين"حدثني أنه خالل إقامتده فدي  افريرجانهناك ضابط استعماري آخر هو العقيد جورج كوسبي من جيل أصغر من جيل   3

قصيرة إلى ساحة لمشاهدة قطع رؤوس قبل أحد الموظفين الكبار وبعد وجبة شهية تحت أنغام الموسيقى الهادئة دعاه مضيفه إلى مصاحبته في جولة 
الدذين  اللصوص وقد الحظ كوسبي أنه قبل التنفيذ يقوم مجموعات من المحدزونين بتقدديم هدؤالء إلدى الجدالد وعلدم حينئدذ أن عدائالت وأصددقاء المددانين

 .يقدمون الهدايا يستفيدون من إحسان القتلة بمهارة بينما ال يستفيد غيرهم من ذلك
اول أن يحافظ على التمسك بالبرودة وعدم االنفعال المناسبين ويتبادل فدي ذات الوقدت الهدزل والمدزاح مدع مضديفه لكنده اعتدرف بعدد قد كان كوسبي يح

                                                .  ذلك بأنه اعتقد أنه فقد قلبه أمام هذا النوع من المرطبات
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ي المناطق الساخنة ولكنها يستعيد ذكرياته عن مقامه األول في إفريقيا الغربية ف افريرجان
أصبح يقلب السماء واألرض ليعجل ذهابه، يقرع ... صحية من صحراء البيضان والطوارق 

، "آرشنارد"، واللواء "ديروكاجو"اللواء : واألشخاص الذين يعرفهمكافة األبواب، يزعج أصدقاءه 
والعقيد  "هوري"واللواء  "وروبيل"والعقيد ( وقد كان هذا األخير صديقه وبلديه) "مارشاند"والعقيد 

وأشعر كافة أفراد الجيش االستعماري الفرنسي برغبته في التبادل لتعجيل دوره في ...  "بينو"
الذهاب حيث وصلته برقية من ضابط مرتبك بسبب مشاكل عائلية يعرض عليه الذهاب محله 

 .برقياتإلى السينغال ولم يكن األمر يعدو قفزة إلى أقرب مكتب للبريد لتوزيع ال
محافظا على شوق للحياة  افريرجانظل ( 3033 – 3091)ومن خالل إقامته في موريتانيا 

القاسية الحرة الرائعة المليئة بالمغامرات التي كان مشغوفا بها، ولتثبيت هذه الذكريات قام 
والتي سماها قصص مغامرات وجوالت وحروب في " كناشه"بتحرير مذكراته من دفاتره اليومية 

 .4د البيضان من أجل نشرها في دورية لجنة إفريقيا الفرنسيةبال
ون المفعم بالحياة المليء باألخذ والرد ليتجلى الرجل العملي من خالل هذا القصص الحر الم

وبالتفاصيل الدقيقة من كل نوع يتذكر هذا البدوي الجديد بكل عجب ورضى بالذات ضربات 
ظ شديد وحظوظ مشهودة، شق خروف مشوي بعد جوع قاسية وغارات وليالي ثلجية بعد أيام قي

 .وعطش قاتلين
إن التلميذ السابق للمدرسة اليسوعية ال يخلوا أبدا من أسلوب مستعار من الصيغة الالتينية 
المصبوغة غالبا بالطرفة والدعابة، إنه كاتب انفعالي ومثير ويعرف كيف يؤثر كيف يرى 

 .وكيف يري
ازا إال حالبا ال يمكن أن توخذ بدون تحفظ الشك، ذلك أنه كان منإن أحكامه الحادة والعنيفة غ

أن مذكراته في الجملة تبقى وثيقة هامة جدا ومصدرا أوليا للمعلومات عن الناس واألشياء في 
غرب الصحراء خالل بداية القرن وأكثر من ذلك فإنها تعيد عبق تلك الحقبة بما تحمله من 

 .أفكار وحساسيات لزمن ولى

                              
 وسبب قيام الحرب العالمية األولى 8789 افريرجانت حصل تأخير ونسيان للمشروع بسبب مو   4
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أن  "افرير جان"وقتها علم النقيب  5التي كانت عاصمة السينغال "سانلويس"صوله إلى عند و 
، كبوالني كان معروفا في األوساط االستعمارية "كزافيي كبوالني"رئيسه في الخدمة سيكون 

وفي طوارق تومبكتو  3606وفي بالد البيضان من خالل نجاحاته في جوالته في الحوض 
 .ولبراكنة وأخيرا في اترارزة 3600

لقد حصل على اعتماد مخطط عام لتنظيم قبائل البيضان لدى وزارة المستعمرات ومنحه رئيس 
 .كامل العطف "روم"البطاقة البيضاء بينما أواله الحاكم  "والدك روسو"المجلس 

إال أنه يعلم أنه يجب أن ال يحلم بالحصول على اعتمادات مالية لتشكلة استثنائية ولكن يجب 
 .يتدبر أمره بالوسائل المتاحة والقليلة فعال وينجح دون مشكلة كبيرةأن 

إنه باالعتماد على طالعه وعلى نفسه كثيرا استطاع كوبوالني أن ينضج مشروع مهمته في 
 .تكانت وآدرار

ذلك أنه بفضل قامته العمالقة ووقاره المهيب ودرايته الفائقة باللغة العربية ومعرفته بعقليات 
عرف كيف يستميل عطف محاوريه فكان يتبادل الرسائل العطرة وهدايا الصداقة مع المسلمين 

اثنين من كبار الشيوخ في الصحراء الغربية الشيخ سعد بوه والشيخ سيديا الذين أصدرا فتوى 
لدى الحاكم العام لبالد البيضان الذي عرض عليه  افريرجانحضر  .بالثناء على رجل السلم
سوف نعتمد : وعه في التوغل إلى موريتانيا التي تعيش في الفوضىالخطوط العريضة لمشر 

على القبائل المرابطية بحمايتهم من غارات القبائل المحاربة وسنتسلل إلى البالد سلميا، 
سننشئ مراكز في النقاط اإلستراتيجية من أجل المراقبة وتوقي ضربات األعداء وسيكسب 

لبراكنة المحاذيتين للسينغال ثم تكانت وآدرار وهكذا إلى السلم الفرنسي تدريجيا بالد اترارزة و 
 .فمزايا السلم ستدفع القبائل كافة في النهاية إلى المواالة... جنوب المغرب 

إن هذا البرنامج الطموح المقدم في شكل جمل متحفظة مصحوبة باستشارات مختصرة بدا 
أكثر وضوحا ودقة عندما حدد له في أول األمر غامضا شيئا ما لكنه أصبح  افريرجانللنقيب 

 .دوره
خارج اإلطار وتم تكليفه بمركز يجمع فيه المهام السياسية واإلدارية جنبا إلى  افريرجانوضع 

جنب وتم تعيينه فورا قائدا لدائرة اترارزة الغربية وتم تكليفه بإنشاء مركزا وبناء قلعة في 

                              
حبث انتزعت داكار عاصمة الفدرالية االفريقية الغربية الفرنسية منها هدذا الددور وقدد كاندت سدانلويس  8791سانلويس ظلت عاصمة السينغال إلى   5

 نواكشوط في نفس السنة   عاصمة مشتركة للسينغال وموريتانيا إلى أن أنشأت موريتانيا بدورها عاصمتها الخاصة
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وجمع المعلومات عن آدرار البعيد وتأمين أمن المنطقة حسب الجهد والمستطاع  6نواكشوط
 .الذي يزمع كوبوالني الذهاب إليه خالل السنة المقبلة

التدرب على التخاطب بيشغل أوقات فراغه المفروضة بسانلويس  افريرجانوقبل ذهابه كان  
ومراجعة قيادة العمليات والتعرف على ( ذلك أنه كان ال يثق بالمترجمين)بلهجة البيضان 
 .وحةالمشاكل المطر 

 بدأت المهمة فعال 3091وفي نهاية 
فإنشاء مركز في نواكشوط لن يمر بدون مشاكل، فالمواد المنقولة بالباخرة غير كافية وال يمكن 
تفريغها لصعوبة الرسو وتكاد تكون غير قابلة للنقل عبر الجمال والضباط اآلخرون الذين 

ضد الريح الثلجية والشمس تعودوا على الترف حسب قائدهم الجديد يعترضون ويحتجون 
 ...الحارقة واألطعمة المليئة بالحصى والماء المنغنيزي المسهل

مصائب كثيرة والجمال تسقط مرضى وتموت ألننا ال نعرف كيف نعالجها، وبفضل تغلبه على 
بناء مركز قادر على صد هجمات الناهبين ويحلم بالسعي في  افريرجانهذه العقليات استطاع 

ومطاردتهم حتى معاقلهم في تكانت وآدرار المجهولين، كل ذلك تطبيقا لتعليمات  أثر الناهبين
رجاله "كوبوالني الذي أوصاه بأن يحاول أن يجعل من المحاربين األشد إقداما وشجاعة 

 .لضبط األمن" المخلصين
ته أحمد سالم الذي بعد أن أعيد إليه اعتباره وصالحيا" المنافق"وأخيرا ها هو يكلف بمعاقبة 

ها هو يذهب منشقا لللحاق  "دالبالن"كأمير اترارزة بفضل سماحة كوبوالني وقهر الرائد 
بأتباعه المشاغبين وفور ذلك ارتدى ابن عمه الطامح لإلمارة محمد فال ولد سيدي السروال 

 .وأعلن الخضوع لكوبوالني 7األبيض
فرقة من السفهاء الذين  :انفتاح هذا األمير الذي حضر مصحوبا بمناصرين افريرجاناستقبل 

ال تبعث مظاهرهم على االطمئنان، وكان من بين هؤالء مجموعة أوالد بوسباع المناصرين 
الذين التقى بهم افرير جان وكان يصطفيهم ألنهم كانوا أشداء وأقوياء ومناوئين للترارزة 

                              
كيلدومترا مدن العاصدمة الحاليدة  5علدى بعدد ( أثدل المنتصدر)هذا المركز قريبا من شاطئ المحيط في موضع يدعى طرفايدة منصدور  افريرجانأنشأ   6

 .  حيث يتم التزود بالماء عن طريق محاور وطرق وعرة في بداية القرن
 . السروال األبيض بزة أمراء اترارزة  7
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لوجود وللناهبين في الشمال وخاصة أهل آدرار فهؤالء لم يصرحوا قط بأنهم معارضون ل
 .الفرنسي

سباع ان يفلت من عدالة قوم أوالد بإفيما يخص مصير أحمد سالم فقد حسم األمر فهو 
فإنه سيفقد شرفه وقطيعة مناصريه ولكنه سيكسب االحترام الهام والمؤثر  فريرجانالتابعين ال
 .نيالمؤثرين الدائب "سان الويس"من نبالء 

 دائرة اترارزة الغربية حكما في الخالف الحاد والمزمنإن هذه المهام اإلدارية جعلت من قائد 
بين البيضان البدو أصحاب الدعوى االقطاعية والسود القرويين الذين ال يعرفون الخضوع 
بخصوص حقوق الملكية على األرض في الضفة اليمنى لنهر السينغال، هذه الحقوق 

 .محفوظةالالمشوشة وغير 
ضريبة في اترارزة والتعرف على المشاكل التي تعترض ثم عمل بعد ذلك على تأسيس دور ال

كوبوالني في مواءمة اقتصاد إقطاعي مع تصور اقتصادي عصري، على أن يواصل كوبوالني 
 .وحرسه المسير إلى تجكجة

اورة جأذن لفرير جانه في مطاردة إدوعيش وقتالهم بالمناسبة ذلك أنهم ال يهينون القبائل الم
نهب فقط ولكن أيضا ألن أميرهم الشيخ بكار كان قد أنذر الفرنسيين لهم من خالل السلب وال

بإخالء تكانت وأقسم بناته على إنضاج أي فرنسي أو مناصر يتم إلقاء القبض عليه على نار 
 .مير الذي يتعرض لخطر كبير. هادئة حاليا م

ويطارده الذي يعمق ويدفع العدو ويزيله من مواقعه  افريرجاند سانح على رغبة يوهذا ص
 .ويلحق به ويغزوه

لدى بوقادوم وبعد قتال شرس وسط الصراخ والعويل : ولكن األمير يفلت ال لفترة طويلة
 .وحمحمة الخيل وتالحم األجساد وضربات المدافع مات األمير الذي قارب المائة عام

لى خيمته وأوراقه وخزائنه وأسرته في أيدي المنتصر الذي يحاول بلباقة الحصول ع توسقط
 .مواالة مستقبلية مع المغلوب بتجنيب عائلته وبناته من بطش القوم

اتجاه البيضان ولكن المتاعب لم  افريرجانوقد رفع االنتصار على إدوعيش كثيرا من معنويات 
تنته بعد فالطريق من بوقادوم إلى تجكجة طويل والماء نادر ال يوجد أكل ما عدى األغنام 

 .المصادرة
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من أوالد  غنمهارث الثياب ممتطيا صهوة فرس جميلة  افريرجانوبعد مسيرة منهكة أوصل 
امر غبكار أوصل فرسانه وأعوانه في حالة تعب شديد إلى ظالل النخيل وهم مع ذلك في فرح 

كبار للقائد النقيب عجاب وا   .وا 
 ربعةأكتيبة ويطلب  في تجكجة إنه النصر الحقيقي ويرقى كوبوالني قائد الفرسان إلى رتبة قائد

 .أوسمة حرب من نظام أوسمة الشرف لمكافأة هذه النتائج التي لم تكن مرتقبة
ولكنه يحس بأن البطء والروتين الذين يشالن اإلدارة المترددة يعودان أساسا للنيات السيئة 

ت لمكاتب سانلويس حيث التسلطية المحلية مألوفة، إنه يكره تصفح الوثائق واألوراق في الوق
الذي يرى أن األنفع واألشهى من ذلك الهجوم على المنشقين المزعجين الذين يشجعهم كسل 
الفرنسيين وفظاظتهم واألسوأ من ذلك هو هذه الرعونات العجيبة التي تثبط العزائم الجيدة ولد 
سيدي الذي سئم االستهزاء به ذهب منشقا نحو الشمال بينما يحاول أحمد سالم استئناف 

 .بصورة تالحقية المفاوضات
في تلك األثناء انتهى كل شيء حتى الرغبات التي ال تتحمل الصبر واالنتظار يغادر 

وبعثته المتجهة إلى " كوبوالني"نواكشوط نشوان من الفرح ليلتحق بد 3091يوم الميالد  افريرجان
نه كان أل 8احتالل جبال تكانت وآدرار يجب هقرر أنكان قد  افريرجانتكانت، فكوبوالني مثل 

ألصحاب النهب والغارات على القبائل الخاضعة ومن شأن ذلك التأثير على  املجأ ومخزن
 .وفائهم

الرماة السينغاليين،  من تقدما إلى تكانت على رأس بعثة مدنية مدعومة بقوة شرطية
ومناصرين من البيضان يؤطرهم ضباط فرنسيون ولم تكن البعثة في حاجة إلى استعراض 

 .ى الشعور بهافكقوتها بل ي
وفي البعثة كل يحاول أن يلعب دورا يتناسب مع قدراته وطموحاته وخالل أيام تحدد دور 

في إنارة طريق البعثة والقيام بكل ما ليس سلميا من عمل هذه البعثة السلمية وهذا  افريرجان
ن لم يكن منطقيا فإنه ال يزعج  ر إلى ذلك أن ذوقه وسلوكه يدفعانه أكث افريرجاناألمر وا 

 .الحرب بدل المفاوضات الدبلوماسية

                              
اظهر كلمة آدرار تعني مترا يحدها من المغرب ( 511 – 011مابين )تكانت وآدرار اسمان من أصل صنهاجي تعني كتال صخرية قليلة االرتفاع   8

 . الجبل وكلمة نكانت تعني الغابات
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 "دمير"و  "دري. م. م"مدفعا ورشاشا لمساعدة  380بعثه أول األمر كوبوالني في فرقة من 
المحاصرين في بدر من قبل ادوعيش األشداء، وبعد ذلك بأربعة أسابيع أصبحت مشاريعه 

 (.3091مايو  31)محل إعادة النظر بسبب موت كوبوالني 
 حجةنا على تجكجة لم يكن إال مناوشة حقيقية وضربة بيدوالهجوم 

الليل على طلقات  لحيث استيقظت أو " لكصر"فقد كانت البعثة مستقرة في النخيل قريبا من 
 افريرجاننارية وصراخات وكان إعالن مقتل كوبوالني أصاب المحيطين به بالذهول لكن 

ض نفسه من خالل اتخاذ القرار بصد العدو األقدم في الرتبة واألحسن تدريبا أخذ القيادة وفر 
الذي يختبئ في النخيل وفي لكصر وينظم أمور جنازة قائد البعثة ثم يكتب للقبائل التي تنشد 
السلم بأنه سيتصرف اتجاهها كما كان يفعل كوبوالني وأخيرا ينظم الدفاع عن ثكنة الحامية 

عن القيام بها قبل وصول قافلة لمواجهة الهجومات التي لن يتأخر أمير آدرار وأنصاره 
 .اإلمدادات التي تم استدعاؤها بسرعة من سان لويس

القتيل األوروبي )إن التحقيقات التي قام بها أظهرت دون استغراب منه أن مقتل كوبوالني 
كان نتيجة ( يسمون أنفسهم أوالد النور)على يد مجموعة من الغظف ( الوحيد خالل العملية
الفرنسيين والتي يقودها مرابط الساقية الحمراء الشيخ ماء العينين فقائد للتحريضات ضد 

 .المجموعة كان أحد أتباعه
يقلق ماء العينين في المغرب ويجتهد في اقتطاع امبراطورية في شمال البالد ألنه بدون شك 

يديه في الجنوب هنالك التأثير المتزايد للشيخ سيديا صديق كوبوالني الذي يحد من أعداء مر 
 .بسبب ذلك -هدايا المخلصين-ومن أهمية ممتلكاته 

نحج الشيخ ماء العينين في القيام بعمل رائع بجعله أحد أبنائه الشيخ حسنه  3091خالل سنة 
وصيا على عرش أمير آدرار الذي ال يزال طفال ولد عيده الذي يبلغ من العمر زهاء العشر 

لطان المغرب الشاب الضعيف عبد العزيز سنوات ويستخدم هو نفسه تأثيره وشرفه لدى س
 .حيث تتحرك األطماع في هذا المجال من قبل قوى أوربية عديدة

يوقف التوغل الفرنسي في موريتانيا؟ ال سل كوبوالني تقمبهل كان يأمل ماء العينين بأنه 
 كمانعرف ولكن مريده سيدي ولد موالي الزين الذي قاد الغظف إلى تجكجة كان يعتقد ذلك، و 

لقب الذي منحه البيضان ال" الساحر"صل في العمل السحري فقد دفع بنفسه في مقابل نفس حي
 يلكوبوالن
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يأسف بعض النبالء لهذه البعثات المزعومة أنها سلمية والتي ضربت  "سان الويس"وفي 
التجارة المحلية ويطالبون عند أول سماعهم بمقتل كوبوالني بسحب الفرق حتى الشرطة 

 .البسيطة إلى حدود النهر
 36ينشط من أجل جعل حامية تجكجة حصنا منيعا وفي  افريرجانخالل هذا الهيجان كان 

 .ا أمير آدرار ومناصروهم الحامية لكنهم انكسروايونيو هاجم محاربو 
هذه النجاحات تنسي أحيانا ما يعانيه هؤالء من الجوع الذي يخيم على تجكجة المحاصرة منذ 

 .شهر
فيحلم بأن يجمع غالبية عناصره في وثبة نحو آدرار في أثر المنهزمين الجبناء  افريرجانأما 

أطار لكن طائفة من الضباط رفضوا مطاوعته في ليأخذهم على غرة ويرفع علمه في شنقيط و 
وبقي في تجكجة حيث كان يتم شد األحزمة بعد أن التهم ... مغامرة كهذه دون أوامر عليا 

مونتاني "كل ما يمكن أن تطحنه أضراس الغرثى، واستقبل قائد البعثة الجديد المقدم 
 .الذي وصل أخيرا ومعه فرق نشطة وأغذية  "كابدبوسك
هي سؤال متى تستأنف الحملة، فإنه كانت لديه خطط  افريرجانل كلمة يقولها وكانت أو 

يجب أن تتوقف : بعنف بأن أوامر سان الويس صارمة "مونتاني كابدبوسك"جاهزة فرد عليه 
المغامرات الحربية واالرساليات فتجارة سان الويس متضررة والمطلوب اآلن هو السلم والسلم 

 ! بكل ثمن
سورة غضبه وسخطه ليتخلص من وجوده الذي يمثل رفضا يتقاسمه معه  افريرجانيطلق 

في قرارة نفسه فتم إرساله بشيء من ىالتملق المقنن إلى السودان الكتتاب  "مونتاني كابدبوسك"
 .قناصة في انتظار أن يذهب على فرنسا ليأخذ عطلة مستحقة فعال

 افريرجانه تطفح وخاصة ضد ألحقاد القديمة ضد كوبوالني ومخلصيوبمجرد ذهابه بدأت ا
 .صاحب الرأي الصلب والعنيد، وتدخلت الصحافة في األمر

في فرنسا نشرت بعض الصحف مقاالت مهيجة واستعرض بعضها بشيء من الطرفة والخيال 
 .  الهجوم على تجكجة ومقتل وكوبوالني وعقوبة القتلة ووصول قافلة اإلغاثة
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التي " مشاهد القتل والتعذيب"بل والفاضحة في وصف  "المثيرة"وبعضها يهتم أساسا باألخبار 
  .9"اكران كينول"معتادو مسرح بطلها الخلفي، كما يرتعد  افريرجانيعتبر 

( التي تتحدث عن المستعمرات)يقرأ إال الصحف االستعمارية  افريرجانخالل عطلته لم يكن 
كانت األخطاء تزعجه والسخريات تغيظه  .أو المقاالت التي تتناول هذه المستعمرات

 .والوشايات تجرحه حتى الموت وتطلب من أجل تبرئته أمام الجمهور تقديمه لمجلس حرب
وبعد ثالثة أشهر من المحاوالت لم يحصل إال على مجلس تحقيق، فاختصر عطلته وسافر 

 .جوا إلى دكار للرد على كل التهم الموجهة إليه
ل التهم التي وجهها إليه خصومه وأودع وزير الحرب مذكرة بالثناء برأه مجلس التحقيق من ك

عليه في ملفه، بيد أن االقتراحات التي تقدم بها كوبوالني لصالحه ظلت دون متابعة ووسام 
ضابط من أوسمة الشرف لم تكف لتضميد الجراح الجسدية وجراح الكبرياء وحب الذات األشد 

 .إحراقا
نقاذ تجكجة وتعلن تسلطية األثرياء كان يخيل إليه أنه ال يعت رف له بأي فضل في قهر بكار وا 

في سان لويس بأن طموح العسكريين يمارس إكراها على الحكومة إذا تم التمسك بالعلم 
 .والشرف الفرنسي في تكانت وعليه فالمطلوب هو سحب الفرق لغاية النهر

يرى بخجل ما يؤكد توقعاته  نافريرجاوخالل الخمسة عشر شهرا التي قضاها في فرنسا كان 
المتشائمة جدا، فتوقف التقدم الفرنسي نتيجته هي نمو جرأة القبائل المناوئة والمدعومة بشدة 

 .من قبل الشيخ ماء العينين
رأس "ويصل آدرار موالي ادريس ابن عم السلطان بينما تمر شحنة من المدافع والذخيرة عبر 

 .سبانيةعلى أعين مغمضة من السلطات اال "جيبي
 . ويعتقد بشدة أن الشيخ ماء العينين هو من أشار بهذا الدعم اللوجستيكي ودفع ثمنه

عندما هجم محاربو آدرار بقيادة موالي ادريس ومريدي  3098والدليل على ذلك أنه في اكتوبر 
على تكانت وهددوا تجكجة، تمت إبادة القسمين الذين أرسلهما النقيب  "الشيخ ماء العينين"
لم تنقذ إال المدافعين عن  "ميشارد"لصد هذه الهجمات واإلغاثة التي جاء بها المقدم  "يسوتت"

 .الحصين والذين كان مصيرهم مقلقا بسبب المجاعة القاتلة

                              
 .مسرح كان معروفا بالخدع التمثيلية والصدمات االنفعالية لجمهوره ولكن السينما نافسته بغلبة فاختفى  9
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بمقدوره البقاء في فرنسا وتحرك ليذهب ثانية إلى  افريرجانعند وصول هذه المعلومات لم يعد 
 .فرنسا

دأ في التدريب على اللهجة الحسانية ويتابع األحداث عن ب )3091أغسطس )وعند وصوله 
كثب فاالستقرار النسبي الذي يخيم منذ أشهر في موريتانيا ال يخدعه فقبائل آدرار تنتظر رد 

موالي احفيظ ببعث بالتشجيع والذخيرة في نفس  .سلطان المغرب على سفيره لتستأنف نشاطها
د ال يمكنه أن يحلم بالجهاد المقدس الذي هو أي أح"الوقت الذي يطمئن قنصل فرنسا بأن 

 ".ضرب من الجنون
ذلك عمليات السطو كوفي تلك األثناء تتضاعف الهجومات على المراكز والمفارز الفرنسية و 

 .ها القبائل الصديقةمنوالنهب التي تتضرر 
ل يقوم وبعد ذلك بقلي( 3096مايو )وصي أمير آدرار الجهاد المقدس  هوأخيرا يعلن الشيخ حسن

محاربوه بتقتيل مفرزة فرنسية بكاملها في بلدة المينان ويبعثون إلى تجكجة رأس النقيب 
، ثم إنهم 3096يونيو  31على هامة القناص الوحيد الذي استحيوه لهذا الغرض  "مانجيه"

العتزازهم بهذا النجاح يحاولون في يوليو حصار المركز الجديد في اكجوجت والذي أنشئ 
 .ارزة ضد هجمات أهل الشماللحماية اتر 

لجامه ويكظم غيظه ويجول في البالد المحاذية لضفة النهر، فهو متأكد أن  افريرجانيلوك 
 . القتال المستمر في طالئع المراكز في الساحل ال يمكن إال أن يكون مجديا

الذي ، إنه يعرفه ويقدره، فغورو سبق أن غلب ساموري "غورو"يصله األمر باإللتحاق بالمقدم 
ويخبره قائده بأن مهمته المسندة إليه هي فك الحصار عن مركز أكجوجت ( 3610)ال يقهر 

وموالي ادريس ثم استعادة الحامية، كل ذلك بوسائل . المحاصر من قبل محاربي أمير آدرار
ال  محدودة لكنها تمثل الحد األعلى المتاح للحكومة، ويجب أن يحصل ذلك وبأي ثمن، وا 

 .وريتانيا والعودة إلى النهر وما يتبع ذلكفسيتم إخالء م
ولكن مكافأة النجاح التي كان غورو يجعل منها أمرا سريا هي موافقة وزير المستعمرات على 

في رمال اترارزة، يخطو نحو الخطر  افريرجانوضع اليد على آدرار دون تردد، يتوغل 
 .والمغامرة

مصابون بداء الحفر وضباطها وعند وصوله إلى أكجوجت وجد هنالك حامية رجالها 
 ".شيئا ما يخطط له في آدرار"يستعجلون العودة إلى الجنوب ألن أخبارا تصلهم تفيد بأن 
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 افريرجانولكن لكي يعتقد رجال الشيخ حسنه بأن إخالء أكجوجت يعني إخالء موريتانيا يقوم 
 .غصن طويل لدى مغادرته المركز بزرع الفتة كتب عليها عبارات استفزازية وعلقت على

وكانت مجموعة تضم أمير آدرار والشيخ حسنه تراقب عن بعد مركز اكجوجت وارتمت على 
الذي كان يتوقع الضربة أعاد  افريرجانالقافلة الفرنسية المثقلة كليا بالمشاكل والهموم، ولكن 

 .بتنظيم واصطفاف مقاتليه بمهارة وتلذذ بنشوة النصر والغلبة بعد التحام واقتتال بالحرا
كان يؤخذ عليه هذا االستفزاز المكتوب على الالفتة والذي اعتبر عمال خشنا وغير ! وهنا

 .الئق برجل نبيل
 ..بدأ يحس بعدم الثقة فيمن حوله

من خالل قراءة  افريرجانوعند برجيمات التي وصلها بعد أن وجه مرضاه إلى انواكشوط انتبه 
أضحوكة، أن يعمل في آدرار وحده كأنه قائد  األوامر التي وصلته إلى الريبة التي اعتبرها

 .عصابة، ولم يكن ذلك ليزعجه، لكن على أي حال هو يعرف مهمته
دون تردد للتعليمات التي تأمره بأن يعبر هو والفرقة الصغيرة من القناصة  افريرجانانصاع 

وأكالل  كلم من بين برجيمات 01والمحاربين معه منطقة رملية ال ماء فيها وتمتد على طول 
 .فاي

لمن يستمع إليه، عند  افريرجانالحر شديد يكابده البشر والدواب والعطش المهلك، يعلن 
وصوله إلى أكالل فاي بأن هذه مفخرة يجب أن ال تحاول ثانية، ثم تعرف على األوامر 

أعكيلت :أكالل فاي للوصول إلى  10الجديدة، وبعد استراحة قصيرة غادرت فرقة اينشيري
ريبا من مرتفعات آدرار يجب إذن أن نعبر منطقة ال ماء فيها مرة أخرى وفي اتجاه ق" النعجة

 .ذلك هو ثمن المشاركة في غزو آدرار 01كلم بدل  311منحرف أي أن نقطع 
والموت يعصر قلبه مكتئبا مصابا بداء المفاصل هو وقافلة الحمير فالجمال  افريرجانانطلق 

 .ن خالل مرتفعات تكانت وآدرارالتي تتقدم م "غورو"مخصصة لقافلة 
ق بالقافلة األساسية لتتعمقا تلحتفرقة اينشيري تتقدم خالل المناطق الرملية لمغالطة العدو و 

نحو معقل قوة األمير إذا سلمت القافلة من بطش هذا األخير، ذلك أن دور قافلة الحمير هو 
         .لفت أنظار القوة األساسية للعدو وتضليله

                              
 .تلقب هذه الغزوة بد غز لحمير أو ركب الحمير ألنهم لم يكن لديهم من المطايا غير صغار الحمير الشهب المعهودة في البالد  10
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 .11كافية تان تعتبرشاشور مدفع  199منتشيا متفائال بأن قوة في إفريقيا قوامها  يرجانافر ويعلن 
فامتألت القيعان ماءا واختفى العطش ولكن  12وبعد ذلك بدأت السماء تمطر أمطارا سنوية

الذي يشارك وهو ملتصق باألرض في معارك شديدة  افريرجانالروماتيزم يخيم ويشل حركة 
 .في مرتفعات إبي

في آزوكي مهيئا حصنا صغيرا يمكن من مقاومة العدو  افريرجاناإللزامي يعرس  ممر إبيفي 
يتمنى للعقيد سنة طيبة مع  3090يناير  3غوروا وفي  في انتظار وصول القافلة التي يقودها

 .إعالن النصر وهو في إبي والنقيب بابلون في أماطيل
وداعا رفقائي األعزاء من  ،مدينة المقدسةمع قافلة آدرار إلى أطار وشنقيط ال افريرجانذهب 

ا يومقافلة المير و  اكان يقود يوم، المندمجين في مجموعة ال تحمل اسما معينا" أوالد بالسباع"
           .كتائب المعركة

في المنام تسابقا وقصفا حول نار العسس صحبة جنوده الذين يقدرونه ويأسفونه  افريرجانيرى 
 .يناير يقاتل بشراسة ويستولي على حمى حمدون 6عليه، وفي يوم 

 : ويأتي الخبر السيئ الذي يقطع فجأة أحالم المقاتل
 .، بابلون الشديد بوغت ليال وقتل في غسرم"غورو"، صديق "نابليون"النقيب 
بصورة استعجالية ليحل محله ويدرس خط سير بين غسرم وآكالل فاي ليحدد  افريرجانويعين 

من أي نقطة تنطلق فرقه قادمة من آكالل فاي لمرافقة قافلة التموين المنطلقة من بوتلميت، 
 -في أوسع أبعادها وفي أشد األوقات حرا–حيث يجب عليه إذن أن يعبر للمرة الثالثة 

 " يعرض حياته وسمعته بسبب خطأ في التنظيم"ال ماء فيها المنطقة الرملية التي 
 .يريدون التخلص منه واستخدامه حتى يندثر كلية: األفكار السوداء تالحقه

مغادرا الجزء األكبر من القافلة التي تتابع بنجاح تقدمها نحو  3090وينطلق هو في بداية مايو 
نان وعشرون أوربيا معه ومائتان وثمان نه ذاهب إلى التضحية هو واثإالشمال يقول في نفسه 

 .ن القوم والمحاربين من البيضانموأربعون قناصا سودا وثمانية وسبعون 
رب سهلة العبور والرعى على طول ساتعطى الدراسة الدقيقة حول إمكانية الحصول على م

 النقص في جمال الحمل: خط السير من خالل الرمال انطباعا بوجود مشاكل ال يمكن حلها

                              
 قافلة الحمير هذه لم يتطرق إليها غورو في مذكراته حول غرو وآدرار وال أحد من مؤرخي هذه المرحلة تقريبا   11
 ( األمطار الشتوية)هذه األمطار تدعى النكطة   12
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وقرب الماء، بيد أن براميل الماء الحديدية الصغيرة الحجم والثقيلة الوزن ال تمسك الماء جيدا 
 .غارة مغربية يشار إليها بين إبي ورمال آمطليش مع وجود احتمال مالقات
األمر األساسي هو تمكين قافلة التموين القادمة من بوتلميت نحو : أن أوامر غوروا صارمة

 .آدرار من العبور
ثالثة من المناصرين البيضان إلى آكالل  افريرجانوللتعامل مع وضعية صعبة كهذه يبعث 

بأن يبعث أمام فرقته مسخرين يحملون الماء، إنه لم يخف عنه  "أوبير"زم الفاي طالبا من الم
 ".حياة مجموعته هي الفداء لقافلة آدرار"خشيته ولكن 

ؤالء الرجال المنهكين ال يمكن السير إال قليال لم يكن باإلمكان إكمال المراحل في الرمال له
والتوقف أصبح ضرورة والماء ينفذ ولدى السود الذين هم أشد حساسية من البيض للجفاف 
الصحراوي هناك الهول والرعب والهلوسة والجنون بسبب العطش ينحر القناصة الجمال لشرب 

 .دماءها أو الماء الذي في أجوافها
فوعا محرقا الجلد ينتظر قافلة الماء التي أخبره سمالجأش قامعا للثورة  طراب افريرجانل ظي
 .بأنها غادرت آكالل فاي في مجموعة من القوم العدائين "ريأوب"

 .ورجاله بتموين القافلة العطشى مدة يومين دون هوادة "ريأوب"ويقوم المالزم 
قناصا  19مايو تنتهي المغامرة لدى بئر آكالل فاي بإنقاذ معظم القافلة وقد فقدت  31وفي يوم 

ولكنها كانت معرضة كلها للخطر لوال الحيطة والقوة التي يتمتع بها قائدها  116من أصل 
 ."غورو"الذي يتلقى بالمناسبة رسالة تهنئة من 

ليتقلد  3090عاد إلى فرنسا في صيف كانت تلك آخر مغامرات هذا المحنك الخبير الذي 
 .وسام ضابط من نظام الشرف

في السنة الموالية إلى موريتانيا كان عهد الحروب قد ولى فلم يعد  افريرجانوعندما عاد الرائد 
األمير " خلية النحلة"يقود بعثات مغامرة بل دوريات بسيطة لألمن ولم يعد يتلذذ بأن يفسد 

 .عسكرين في تيشيتالسابق آلدرار وأعوانه الم
 .نو خيم السلم في تكانت وآدرار وفر المتمرد "غورو"فمنذ قافلة 
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إال حكايات المطاردة يقصها على أبناء  افريرجانوخالل إقامته في فرنسا كذلك لم يكن لدى 
يذكر هنا عمه الذي يعجبه كثيرا ويخافه كثيرا مع ذلك، ذلك أنه لم يكن  13أحد هؤالء .إخوته

لقد كان ذا قامة متوسطة ومزاج دموي : "أذكر جيدا! ي يعاقب بها أهل الطيشيترك عصاه الت
ذات ( حمراوين داكنتين)وشعر أصحر فاتح مقصوص قصير واقف وعينين في لون الكستناء 

نظرات قاسية ساخرة من وراء نظارته، شخصية حركية رأيه ثابت ومستبد ولكن بدون زهو، 
ا حسب النظام الغذائي الذي كان يتبعه في المستعمرة ر امضأحيانا يكون ممتلئا ويكون أحيانا 

 .نه لم يكن جميال وال قبيحاإالتي يعود منها، 
كان كالمه مختصرا ونهائيا وغالبا ما يكون بذيئا ومخالفا أو متناقضا إال أنه مع ذلك ال يخلو 

 .من أهمية
حقا أصيال وذكيا وكان طفال  نإن قصصه في المطاردة والحمالت كانت تأخذني فقد كا

 .ا غير أمهدأيضا ال يتحدث إال عن نفسه وكان يخيل إلي أنه لم يكن يحب أح كان كبيرا،
لم تكن النساء فيما يبدو تشغل باله كثيرا، على كل حال، لم يكن يتحدث عنهن ولم يكن 

وقليل الشرب،  يمازح بفجور ووقاحة كما كان يفعل كثير من المستعمرين، لقد كان شديد الزهد
فيما يعني ذوقه، كان يدخن الغليون ولم يكن يمارس الرياضة ولم يكن يهتم إال بأمور 

 .المستعمرات، وكان لدى موته يتعلم العربية بعمق حيث لم يكن يعرفها جيدا كما يقول
لقد كان روحانيا وعضوضا وصنع كثيرا من العداوة وكان ذلك بدون شك السبب في أنه لم 

 .التقدمات التي يستحق بسبب حمالته يحصل على
 .ومهما يكن من أمر فقد كان وجها عظيما وقائدا غير منازع
أن تعرض مع أخرى ينبغي ( 3018)إن هذه الصورة التي رسمها من ذاكرته أحد أبناء إخوته 

 .14في رسالة وجهها إلى أمه عن المرحوم "أرسنت ابسيشاري"رسمها المالزم 
رين ربيعا في سلوكه كان رجال خارقا للعادة، لم أر في حياتي رجال كان ابن خمسة وعش هإن"

لهذا الحد ومع ذلك غنى الطباع جسورا نشطا، إنه كان جنديا إنها المرة " مسلوب العقالنية
ب أن يكون جنود جاألولى في حياتي التي أسير فيها مع جندي، إنه الجندي كما ي

 ...االمبراطورية 

                              
 ابنه بالمعمودية الذي يحمل نفس اللقب افريرجانالسيد الويس   13
 8781ابريل  30رسالة بتاريخ " رسائل قائد المائة"  14
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 ...دود سالم من كل نزق وثابت المزاجقائد وصديق، رجل كريم و 
إذا لم يكن يعمل شيئا مهما خالل هذه السنوات في موريتانيا، فإنه الذي : واآلن لدي قناعة

ذا لم يكن ينظر إليه بعين الرضا في الجهات العليا بسبب تطرفه في الكالم وأفكاره  سيعمله، وا 
يمكن االستغناء عنه، إنه الرجل الوحيد  أسلوب اإلدارة المتزن، فإنه ال المخالفة والعنيفة ضد

الذي يعرف البالد جيدا والذي يخافه البيضان والذي يمكنه أن يتصرف بجدارة قبلهم، ثم إنه 
الذي يملك الشجاعة والقوة الضرورية، وبكلمة واحدة الحيوية والنشاط وفوق ذلك كما يقال في 

 .  الجيش الرغبة واإلرادة في التصرف
في رسالة مهملة خاصة يعززه ما كتبه كاتب آخر شارك في مهمة  "ابسيشاري"إن ما كتبه 

( "أرنو"تصحيف السمه الحقيق ) "روبير راندو"إنه : كوبوالني في تكانت ولكن بأسلوب مختلف
 .قصة البداوة الكبرى" المستكشفون"صديق كوبوالني في قصصه 

  15.جوانبوالذي ضمنه كثيرا من الروايات التاريخية في كثير من ال
صورا بهية مفعمة بالحياة لعناصر البعثة األساسيين ورسوما حية عن المشاهد  "راندو"يذكر 

 .واألحداث
إلى روح : "كتب عليها هذا اإلهداء افريرجانوالتي أعقبت وفاة  3010إن الطبعة الصادرة سنة 

 (.دة مودة صادقةشها) "ري، القوي بين األقوياء، صديقيبطل الجيش االستعما افريرجانالعقيد 
قصص مغامرات وجوالت وحروب في بالد البيضان بهذا النداء "كتابه  افريرجانلقد أنهى 

أعتقد أن مرحلة الغزو قد ولت في موريتانيا والبيضان أذكياء جدا ويهمهم "الذي يحمل تنبؤا 
مرحلة  ولكن في كل احتالل استعماري هناك" ال نزال قريبا من المقبض"جدا أال يفهموا أننا 

 .ثورة محتملة ولنأخذ الحيطة حتى ال تكون هذه الثورة مرابطية
فمن الحكمة أن نرتبط أكثر فأكثر بالقبائل المحاربة والخطر األشد هو أن نبقى تحت رحمة 

 ".المرابطين، ذلك أنهم سوف يدفعوننا نحو الباب
                              

ألدوار األساسية فيها أصحاب ذلك أنه يعطي وصفا أمينا للسياق الجغرافي ولألحداث ولوضعية بعثة تكانت وآدرار والتي كان من بين أصحاب ا  15
المسمى  افريرجانو " بالومبو"واسمه المستعار " كولومباني"وكاتبه المنحدر من جزيرة كورسيكا " اندريوتي"كوبوالني الذي اصبح )األسماء المستعارة 

انت تعيشه البعثة فتسترجع لك الطرف وفي المقابل لم يتم تنكر أسماء األفارقة ولكن موهبة الكاتب تعيدك إلى الجو الذي ك" سور بيير"كذلك 
 .والحوارات المنبئة عن أفكار وشعور وأذواق أهل ذلك الزمان الشيء الذي ال يوجحد في الوثائق إال نادرا

سحورا الذي شارك في البعثة بوصفه رقيبا في المدفعية والخيالة متوضعا كان هو اآلخر م" برنارد فييمن"إن أبي : وسأضيف أنا كذلك شهادة شخصية
في كتابه الذي لم " ؤندوا. ر"كان يقص غالبا في جو عائلي مقاطع مما كان يعده مغامرة كبرى في حياته فقصصه تعزز بالضبط ما يذكره  افريرجانب

 .    التي كان يجهلها تماما افريرجانيقرأه قط وكذلك مذكراته 
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ومعه قناصة  "فالندرا" جدا ودفعته إلى جبهة القتال في منطقة 3031لقد فاجأته الحرب سنة 
مع رماة بحارة أضناهم البرد فتم توزيع البائسين  "ديسكميد"سينغاليون وشارك في الدفاع عن 

 .  (Midi)األفارقة على مستشفيات الوسط والجنوب 
المجروح مرتين لزيارتهم وتفقد حال كل واحد منهم ومعرفة منطلقه وحاله في  افريرجانذهب 

وبمجرد تعافيه  ...نود بقلب القائد في ذكرى إفريقياقلوب الج فأتلفت  وأسلوبه في القتالالخدمة 
لقي هناك األنكى واألمر حيث اخترقت  "دردنيل"يعود ثانية إلى الجبهة للمشاركة في غزوة 

رصاصة فخذه دون أن تصيب عظم الفخذ لكنه مكث بعض الوقت مقعدا فنقل إلى تونس 
كافأة التي جاءت متأخرة عندما استلم ربطة عنق وعولج في مستشفى الصادقي وذاق طعم الم

 .قائد نظام الشرف ومرتبة العقيد
 القناصةبمجرد ما بدأ يخطو حرص على أن يخدم مرة أخرى وعاد إلى إفريقيا الغربية لتكوين 

مكث ( إفريقيا الغربية الفرنسية)السينغاليين بوصفه قائدا ألول فيلق من الرماة السينغاليين 
آملي "في .للتداوي فرنسا، وبما أنه كان يعاني ألم الرقبة وضغط الدم ذهب في 3031صيف 

 "لبينه
وكان على طاولته ( 3031دجمبر  1)ساعة  16وهنا فاجأه الموت في نوبة خالل أقل من 

فمنذ أن كان في سان لويس كان دائما يكتب لها كل أسبوع بانتظام : رسالة يوجهها إلى أمه
 .حيثما كان

ه في مقابر قريبة من دار العائلة حيث كان يحب أن يعود بين كل حملتين في جثمان ير و وو 
 .16بالد بعيدة

بيد أن فيها دقة في ( )كناشه)تمت كتابتها حقيقة من خالل دفتره اليومي  افريرجانإن مذكرات 
وهذا الدفتر اليومي موجود في شكل سجل تم ( التفاصيل واألرقام واالستشهادات والتقارير

 .ماش أسودحبكه بق
ن أي كشط مفصل إلى فقرات البنفسجي بدقة ودو  والمخطوط ذو الكتابة الرقيقة المائلة بالحبر

 .مع قائمة الموضوعات وخارطة تم إعدادها بمعرفة الكاتب ملحفة به

                              
ابن أخته وابنه  افريرجانأخته والسيد الويس  افريرجانات من قبل السيدة كويشتا األخيرة شهادات مؤد افريرجانعن عائلته وصباه وشبابه وسنوات   16

  .ابن عمه الجرمائي" أليزى مينى"بالتبني والسيد 
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 3011 – 3018ابنه بالتبني الذي تفضل بتقديمه إلي خالل سنة  افريرجانوحسب الويس 
الستنسخ منه نسخة، فإنه كان باإلمكان إنهاؤه قبل وفاة العقيد بقليل إذ كان ينوي نشره في 

 ."دريكاجي"دورية أفريقيا الفرنسية تلبية لطلب من اللواء 
ولكن االضطرابات خالل الحرب العالمية األولى ووفاة المؤلف المفاجئة حال كذلك دون 

 . تعرف على إفريقيا الغربيةظهور عمل يعتبر معلما في تاريخ ال
يصر على أن يكتب وينشر مذكراته في بالد البيضان فيما  افريرجانإن األسباب التي جعلت 

 .يبدو مزدوجة
قبل كل شيء هي شهادة على التعلق الخاص ببلد وبشعب حصل بينه وبينه شعور متبادل 

ألشداء واألحرار جدا مع ذلك باإلعجاب والتبني، إنه أحب لدرجة االفتتان موريتانيا ورجالها ا
والذين كان يتبادل معهم اللغة وكثيرا من األذواق والعواطف، لقد وجد لديهم الصداقات األكيدة 
وأثار لديهم اإلكبار واإلعجاب، وقد ظلت ذكراه حية تحت الخيام، حتى بعد وفاته بنصف 

نه وتنظم فيها أشعار قرن، خالل السهرات التي تقص فيها الحكايات ويغني فيها باألشعار ع
 .17الهجاء مرة ويوصف كذلك بأنه من المحاربين والغزاة ذائعي الصيت

يعتبر إنه بعد مقتل رئيس بعثة  افريرجانثم إن مذكراته تعتبر طعنا أمام محكمة التاريخ ف
تكانت آدرار لم تعترف له السلطات العليا بانه حافظ على المكاسب التي حققها كوبوالني في 

 سان"عائالت عن تجكجة والحظ في ذلك التأثير القوي المشؤوم لبعض عناصر الدفاع 
انت مصالحها تتفق مع النظام القديم لتجارة السود مع المغرب أكثر منها مع ك التي "الويس

دخل الفرنسي في مناطق الضفة اليمنى تة الدالمحلية تعارض بش فالتسلطيةالتجارة العصرية 
 .استمرار االضطرابات المهيجة كان في مصلحتهملنهر السينغال ألن 

لقد كان يشكو من أنه يجد نفسه مجرجرا في الوحل في مقاالت في الصحافة من قبل من 
 .18يعادونه ومن يغبطونه

هذه القافلة التي عرفت " قافلة آدرار"إنه يخبر عن الثمن الباهظ الذي دفعه في مشاركته في 
عبور إينشيري ثالث : ضل فيها لقائدها وحده، العقيد غوروفي فرنسا تباطئا والتي أسند الف

                              
بتداريخ  افريرجدانكاندا أيضدا يشدكالن جدزءا مدن األسدطورة لددى البيضدان، مدن جهتده اهدتم ( كبالندي)وكوبدوالني  ) تحت اسم ولدد كيجدة" )ريني كيي"  17
 .ئل وعالقتها مع اإلدارة الفرنسية، وتحتفظ الوثائق بأعداد كثيرة من أعمالهالقبا
مقاالت ظهرت في صحيفة ميدي هي أقرب إلى اإلثارة والفضائح منها إلى األخبار وفي ظروف أخدرى تنشدر بعدض الصدحف مقداالت أخدرى فدي   18

 .  يقدمون أخبارها نفس االتجاه ويجهل تماما كتاب هذه المقاالت البالد التي يزعمون أنهم
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مرات، هذه المنطقة الرملية القاسية حيث ينعدم الماء، وبوسائل غير كافية، في شكل طعم مع 
يعترف بأنه اعتقد أن في قيادة العمليات مع غورو أعضاء في ! المخاطرة بالحياة والسمعة

ه ألنه يقلقهم بسبب صعوده وسمعته لدى مقصورة القائد يبحثون عن سبيل للتخلص من
 :حيث كان يتمثل بموشح شعري بيضاني... البيضان

 ! "رب ال تترك حقي يضيع واغفر لي خطيئتي" 
ن كان يتمتع بفكر مستقل، ي مكن أن نعتقد أنه كان غالبا يتمتم بهذا الدعاء نعم صحيح، إنه وا 

  "جول فيري"الية، لقد كان منضما إلى ل رجال من تلك الحقبة التي يحب مبادئها المثيظلكنه 
 ."كبلينغ"في إعالنه عن أن االستعمار خير وتبني القيم التي غنى بها 

فبالنسبة له أن يكون ضابطا وضابطا في الفرق االستعمارية : إنه كان مقتنعا بأهمية دوره
 .19يعني مهمة كرس لها نفسه كلية

ولو بالقوة إذا –ي مهمة حضارية لتفادي يعتقد أنه يؤد -كوبوالني وآخرين-إنه كان مثل 
العبودية، التسلطية، القسوة، : كل ما من شأنه أن يحطم أو يذل اإلنسان -اقتضى األمر ذلك

 .والوسيلة األولى للوصول إلى ذلك هي ضمان السلم ولو بالوسائل الحربية
كر في سياقه بسبب حبه للمغامرات فقط بل يجب أن نف 20ولم يكن اختياره للجيش االستعماري

 .التاريخي
تربى الجيل الجديد  "آلزاك لورين"ية وخسارة نالثوسقوط اإلمبراطورية ا Sedanوبعد هزيمة سدان 

، ولكن شيئا فشيئا ومع مرور السنين أصبح البعض يرى "بسمارك"في أمل االنتقام من ألمانيا 
أن االنتقام يمكن أن يتم عبر نمو القوة والمكانة لفرنسا من خالل التوسع االستعماري، وأكثر 

اضطرابات خطيرة، أزمة  3661-3669من ذلك عانت الحكومة الفرنسية خالل سنوات 
بب القمل الزراعي مما سبب الهجرة جراء خراب مزارع الكرم بس 3608-3661اقتصادية عميقة 

 . الريفية وتنامي البطالة في المدن

                              
لدم يتدزوج بيدد أنده لدم يجدد اإلمكانيدة الكافيدة نظدرا لعملده كضدابط اسدتعماري ولدم يكدن يرغدب فدي أن  افريرجدان، افريرجانحسب أخته السيدة كوشيتا   19

 .يعرض عائلته المتحان الفراق
تباعده للجيدوش البريدة سدنة  8115وتدم تنظيمده سدنة  8110لقدد تدم عدزل الجديش االسدتعماري عدن الفدرق البحريدة سدنة   20 وفدي العهدد الدذي . 8711وا 

وابتدداء مددن إنشداء وزارة للمسددتعمرات ( أوسدمة أقددل وتقددمات أبطددأ للضدابط" )القريددب الفقيدر"كاندت فيده الفددرق البحريدة تابعددة للجويدة كاندت تعتبددر بمثابدة 
لحاق الفرق االستعمارية بوزارة الحرب، حصل ما يشبه االستدراك وحينئذ طالبت مجموعة يسيرة من الضباط الطموحين الذين كانوا يعملون في الفرق  وا 

 .الوطنية بالتحويل إلى الفرق االستعمارية
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لى جانب األزمة االقتصادية هنالك أزمة سياسية وأخالقية فإرساء نظام الجمهورية الثالثة  وا 
رابطة "بول من : والسخط من كل أنواعه( الملكيون خاصة)متعذر يرفضه المناوءون للنظام 

فوضويون ( 3660-3061)ي جبالن"وأنصار اللواء ( 3661) "روليدبول دي"لصاحبها " الوطنيين
والمعادون للسامية  3601 "سادي كانوت"مضوا في المحاوالت إلى حد قتل رئيس الجمهورية 

 .3601كبش الفداء والمسؤول عن كل اآلالم  اليهودية يعتبرالذي  "دريمون"أصحاب الصحفي 
ي المال واألعمال لتنزع الثقة من بعض رجال في هذا الجو المشحون أصال تأتي الفضائح ف

 Julesسببت استقالة رئيس الجمهورية جول كريفي  (3661)في  21"ويلسون"السياسة قضية 

Grevy  البرلمانيين 22تلطخ 3661-3601وفضيحة اباناما. 
وانقسم معه البلد بسبب ( وهو أداه لالنتقام)وأخيرا انقسم الحيش الذي كان محل إجالل كبير 

وكأن هذا لم  3098التي لم تعرف النهاية إال في سنة  00-3601سنة  23"أدري فيس"قضية 
القوانين  ردو صوفي أعقاب  3091البطاقات ، وفي سنة  قضية يكن كافيا، ازداد السخط بسب

تهم وجرد ر ل بين الكنيسة والدولة والتي تجسدت في إخراج المتدينين من أديالقاضية بالفص
 .24ائسلكنا

                              
 .ويلسون صهر الرئيس المشمول في قضايا استخدام النفوذ  21
شركة إلنشاء قناة في مضيق أباناما ثم أفلس بسبب سوء التسيير  18 – 8111، أسس سنة "السويس"الذي أنجز قناة " فير دناند دي لسبس"  22

وأذاع الوطنيون بأن الشركة قدمت رشاوى كثيرة للصحف من أجل جذب رؤوس األموال  8117 – 8111ومشاكل محلية غير متوقعة خالل سنتي 
وشراء ذمم بعض النواب ( السكة الحديدية في روسيا وقد تجدد هذا فيما بعد ذلك بسنوات في قروض مشروع)والتصويت على إجراءات مناسبة 

  ."ليشاكارد"
اإلسدرائلي دون دالئددل قويدة بالتجسددس لصدالح ألمانيددا وأديدن ونفدي إلددى جزيدرة الجددن، ولكدن العقيددد " ألفريددد أري فديس"اتهددم النقيدب  8171فددي سدنة   23

أندا أتهدم " لدورور"الرسالة المقترحة المشهورة فدي صدحيفة  8171سنة " زوال أميل"وجد دالئل على براءته وطالب أصدقاؤه مراجعة الحكم ونشر " بيكار"
  . 8715وأعيد إليه االعتبار وتمت إعادة دمجه سنة  8177وأخذت القضية منعطفا عاطفيا مع النداء الموجه للرأي العام فعفي عنه سنة 

الصبغة "كومة راديكالية ومناهضة بشدة للكهنوتية يريد أن ينزع في ح( 8715-8718)وزير الحرب " الويس اندري"قضية البطاقات، اللواء   24
وقام بوضع بطاقات سرية حول أفكار الضباط بالتعاون مع بعض الماسونيين ومن " بينى"عن الجيش حسب تعبير أحد أتباعه اللواء " الكنيسية

إلخوان الماسونيون من ترقيات سريعة وأوسمة جميلة، وكانت بطاقات الطبيعي أن يستفيد الضباط الجمهوريون بمعنى غير المعنيين باألمور الدينية وا
" االلمانية"وأثناء ذلك أثارت بعض الصحف مثل " كرتاج"بينما بطاقات الكهنوتيين مصنفة في سجل يسمى " كورينث"هؤالء مصنفة في سجل يدعى 

" الخونة"لوزير وقرأ هو نفسه بعض هذه البطاقات التي أبلغ عنها بعض باستجواب ا" فيلنيف"عن " كيوت"زوبعة حول القضية وقام النائب " لفيغارو"و
 .فأثار الحادث زوبعة أدت إلى استقالة وزير الحرب

أدى إلى إخراج المتدينين من أديرتهم والقيام بجرد  8715في دجمبر " روفيي"في الفصل بين الكنيسة والدولة الذي تم التصويت عليه في عهد الوزير 
 ي تم إعالن تأميمها من قبل الدولةالكنائس الت

، وإلعطاء القانون قوته بعث الحكام قوات مسلحة إلى عين المكان مما وفي بعض الحاالت قام بعض المخلصين باالعتراض على هذه اإلجراءات
ميارد  8711-8199سية الجزء الثالث تاريخ الماسونية الفرن" ب شفاليي"سبب استقالة الضباط المتأثرين في قناعاتهم العميقة لهذا الموضوع ينظر 

8795   . 
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إن السياسة المناهضة للكهنوت إلى درجة اضطهاد المتدينين التي تتباناها الحكومة خالل 
من الضباط الذين لم يكن لهم الحق في التصويت  االسنوات األولى من القرن حفزت كثير 

 .دفعت بعضهم إلى االستقالة والرأي العام العمومي مصدوم هو اآلخرحينئذ على الثورة و 
وعالوة على ذلك يتم استنفار الجيش من قبل الحكام لقمع االضطرابات االجتماعية التي 

والخيالة تحمل على الناس وتطلق النار في . يسببها البؤس وتفريق المظاهرات، عند االقتضاء
 "افورمي"في تحصد أرواحا خطأ أو رعونة كما حصل الهواء، ولكن بعض الطلقات تصيب ف

تمردت الفرقة المؤلفة من  3096-3091وخالل سنوات  3091 سنة "ليموج"أو في  3603سنة 
 (.Midi)الكروم الثائرين في الجنوب  يواستسلمت أمام مزارع المجندين

 .إلى هذه األحداث التي سببت أزمات ضمير للعديد من الضباط افريرجانفي مذكراته يشير 
ل مثإن البعض يرى أن الخدمة في المستعمرات هي خدمة فرنسا فرنسا المثالية الجميلة 

اللوحة المرسومة وقد كانت موضة في ذلك العهد، ولكن دون تلوث بالحكومة المزدراة بعض 
 .ؤالءيفهم منها أنه كان من بين ه افريرجانعبارات 

هنالك مظهر واضح في هذه المذكرات هو الصراحة المذهلة لصاحبها إنه يقدم أفكاره 
بإخالص وتصرفاته األولية حتى لو اقتضى األمر التشكيك فيها دون أن نالحظ ارتياحا في 
تقديمه للوقائع واألقوال وال ينكر أخطاءه وأحكامه المسبقة، وال يعطي لنفسه دائما الدور 

هذا الرجل الصادق مع نفسه صادق مع غيره ويرفض أن يمارس ولو لمناسبة  األفضل، لكن
 .ال أو توريةإغفما أي تصنع ديبلوماسي ب

وأي هجوم عليه يعني رد فعل عضوض مما يسبب له عداوة شديدة وحسدا  تهإنه يعرف قيم
ه ءكثيرا، إنه يكاد يكون متأكدا من أن صراحته الفظة مضافة إلى طبعه المتصلب وازدرا

بالنفاق االجتماعي كل ذلك أضر بالتقدمات التي يستحقها بفضل شجاعته ومعرفته بالناس 
 .والبالد ونجاحاته

إن كبوالني وغورو عرفا المشاكل المطروحة في موريتانيا وقدما حلوال شاملة لكنهما غالبا كانا 
ق للمشروع يجهالن أو يهمالن تفاصيل التنفيذ التي هي عمليا أسباب النجاح أو اإلخفا

د الكلمات جولرهافة حسه النفسي عرف كيف ي افريرجانر مبادرات دإجماليا، كبوالني كان يق
وكان يريد أن يكافئه على نجاحاته وكان غورو يسند إليه  هجنديه وتحتوي هياج تسحرالتي 
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حل أخير إلصالح أخطاء في التنظيم أو أغالط وجود  المهات الصعبة القاسية التي يراد منها
 .المقربين
مثله مثل أي حب عاطفي، إن لديه أحيانا  لبيضان موريتانيا خاص ومنحاز افريرجانإن حب 

هذا الوصف الذ لم يكن إذ ذاك )نصفها اليوم بأنها عنصرية  كلمات وأحكاما في السود
فكان ال يتحاشى في تقاريره العبارات األشد مدحا في تفاصل شجاعة هؤالء ( معروفا

وتضحياتهم، ولكنه بانتظام كان يقوم بمهمة إعداد الطعام بإنسانية ومهمة إعداد الراحة وجميع 
 .الرجال الذين يعترفون له بالجميل المهام التي يمكن أن تطلب من رجاله هؤالء
ولم  -مثله في ذلك مثل سائر معاصريه تقريبا-لقد كان يجهل حضارات الشعوب السوداء 

ممارسات تعتبر غريبة وصبيانية، سلطات إلهية أو : يكن يعرف عنها سوى المظاهر السطحية
 .25تعسفية للقواد عبودية

م كت مشعة كانت حينئذ عمليا مطمورة، و يجب أن نضيف أن هذه الحضارات التي عرفت فترا
غارة حصلت من مصطادي العبيد سالطين إفريقيا الشرقية مثل رباح وملوك داهمي مثل 
بهانزين ومغامرين مثل الساموري وناهبين صغار مثل بعض الطوارق والبيضان الذين خربوا 

 .بالد السودان حيث يخيم الرعب والبؤس
لحرية الفردية التي هي الشرط األساسي لتحسين الحياة واالستعمار الذي يضمن السلم وا

المادية بالنسبة له هي السبيل األوحد للخالص ومن السهل اليوم أن تحاكم رؤاه هذه ولو 
 .كانت قصيرة

وفي المقابل فإن حبه للبيضان وخاصة المحاربين منهم الذين يعتبر نفسه أقرب إليهم مكنه 
إن هذا لشيء ثمين بالنسبة لنا نحن بيد أن االضطرابات بجدارة من فهمهم وتحديد صورتهم، 

األخيرة في االقتصاد الصحراوي زعزعت مجتمعا مؤسسا على هرمية وقيما تعتبر اليوم محل 
 .إلى معارف الصحراء الغربية وتاريخها؟ افريرجانتشكيك فماذا تقدم مذكرات 

                              
ال إن عادات البيضان وتقاليدهم المطبوعة باإلسالم تدخل في إطار منطق قريب من منطقنا نحن، وليس األمر كذلك بالنسبة للشعوب السوداء فمث  25

في بعض  لبقوميات السوداء وربث الملك اليكون أبدا ابنه تداول السلطة لدى البيضان يأخذ خطا ذكوريا فوريث القائد هو ابنه أو أخوه أو ابن أخيه و 
 .ولكنه ابن أخته الكبرى وتتبع حقوق وراثة العرش الدماء الملكية التي تنتقل فقط عن طريق األميرات كما هو الحال في مصر الفرعونية

ويتم ( في عمر القوة والملكة سيدة متقدمة في العمرفالملك يكون شابا أو )ولدى موميات أخرى يتقاسم السلطة الملكية ملك وملكة غير زوجين 
 .  بالنسبة لألوربيين فليس من السهل إدراك تصور ومنطق الشعوب السوداء.اختيارهما حسب معايير محددة من قبل مجمع الحكماء 
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ة حازمة في تطوير المناطق لكنها حقب( 3031-3091)إنها ال تغطي إال حقبة زمنية قصيرة 
حوض نهر : المعنية، إنها ال تذكر إال أحداثا عاشها مؤلفها في قطاع ضيق نوعا ما

ق بالد البدو الكبار، ر لم يط افريرجانالسينغال، اترارزة، البراكنة، تكانت، وجزء من آدرار، 
 .ارقيبات، وأوالد أدليم

ضمن قصص المستكشفين اآلخرين  مكن أن نؤكد أن هذه المذكرات تحتل مكانة مركزيةي
 .القليلين نسبيا للصحراء الغربية خالل القرن الثامن عشر والعشرين

نه مالحظ بامتياز سواء لألشخاص إهي أنه ال يتحدث إال عن ما شاهد  افريرجانإن ميزة 
 ولألشياء، كان هذا جزءا من مهمته إذ كان مكلفا مثل أمثاله بالقيام برفع خطوط السير األكثر

 .دقة ممكنة من أجل وضع الخرائط األولية للبالد
 "دبريسون. م"ووصفه  "ال كورب"من خالل نظراته نتأمل نحن مناظر تشبه كثيرا ما وصفه 

، ولكنها "ابالنشى"، و"فينسينت"، و"ليبول بانت"، "سكاميل دول"و "لكيسرني "وما جابه 
 . تختلف عنها اليوم في الكثير

غابات أشجار الصمغ واستظل بظل الخشب المقدس وشرب من آبار هي  افريرجانلقد جاب 
اآلن ناضبة بفعل الجفاف فالصحراء تتاخم منذ عدة سنوات نهر السينغال بينما لم تكن 

مائة إلى مائة )اردة األسد على ضفته منذ ثمانين سنة تبجحا وحذلقة في المنطقة الساحلية طم
السباع، الظباء، : عتنواع كثيرة من الحيوانات تر انت أك( ن كيلومترا شمال النهريوخمس

النعام، والحبش، والحبار، وأمير تكانت يملك أثمن ما يمكنه  26الخنازير البرية، األرانب، الدببة
 .قائد حرب أفراسا جيادا جميلة

أحيانا في ذكر االنفعاالت  افريرجانوأثناء وصف الطريق وسرد قصص المعارك يسترسل 
خنزير البري أو أثناء طلق المدافع السريعة والدقيقة التي تلقي أرضا حبارى أثناء اصطياد ال

طراء من قبل المحيطين به باعتباره خبيرا في الميدان  من الجو، مما يمنح الصياد اعتبارا وا 
 .ويسمح بتطوير من كان عاديا جدا

                              
ا الغربيدة فاألرندب هدي المرافدق المدرح الدذي األرانب والدببة تعتبر أبطاال من الدرجة األولى فدي كثيدر مدن الحكايدات وقصدص الحيواندات فدي إفريقيد  26

 .   يخلص نفسه من الوضعيات الصعبة بفضل فكره الخالق وكثيرا ما يخدع الدب الذي يمثل النمط األكول الشره األرعن الغبي
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يء ل الصدفة قبل كل شيوالشك أن االفتراضات حول أصل النمط الصحراوي هي من قب
يصعد جبال تكانت  افريرجانالذي أصبح أستاذا فيما بعد ولد لتوه يوم كان  "نودو تيدور م"

 .ولكن وصفه للنباتات وأشكال التضاريس كانت صحيحة ودقيقة
نه في رسم حي وصادق يقدم إإنه يالحظ األشياء بتمعن، وهو كذلك بالنسبة لألشخاص 

ني وكذلك لقواد البيضان والسينغاليين بصورة كبواللالشخصية الفارضة نفسها والوجه المغلق 
مثيرة جدا وهم يلبسون برانسهم ساعة االستعراض ومن هؤالء صورة أخيارهم المشهور والملقب 

ألن هذه الشخصية الخارقة للعادة سبق أن زارت باريز " اللحية الزرقاء"شيء من الغموض  عم
مناصرا ومعاديا بازدراء  27في لبراكنهاء في عهد نابليون الثالث والذي كان يولي ويعزل األمر 

قاتل، والذي ال يخاف شيئا وال أحدا ويؤمن باغتصاب السلطة تبعا للنظام االجتماعي للبيضان 
به، ويصبغ لحيته البيضاء باألزرق بإحكام للتأكيد على علو مكانته  والذي كان حينئذ معموال

 .يغيرها متى أرادوثروته من خالل لبس األثواب النبيلة الجديدة فقط و 
في وصفه لألشخاص الذين يلتقيهم أسماءهم وأنسابهم  افريرجانوأكثر من ذلك يضيف 

وألقابهم والعالمات المميزة والقبيلة واألخالق وغالبات يشير حتى إلى رغباتهم وأذواقهم 
في  إن القراءة المتأنية لهذه المذكرات تمكن من وضع ماذا عن ماذا عن تلك الحقبة! وثرواتهم

 .اترارزة لبراكنه تكانت وآدرار
إنه يعرفنا كذلك بشيوخ الدين األساسيين الشيخ سيديا باب والشيخ سعد بوه ليس في أشكالهم 

له في جاللتهم وبشريتهم ومرابطون آخرون أقل شهرة، واألمراء  نالرسمية ولكن كما يبدو 
خوتهم وأعمامهم وبنو إخوتهم وبنو عمومتهم والمحاربون  المتقلدون لمناصبهم ومعارضوهم، وا 
األكثر شرفا ومستخدموهم وطبعا ومناوؤوهم وأسباب تلك النزاعات وأطرافها فكل هؤالء 

 .ل عملهماألشخاص تحدد مواقعهم في السباق من خال
والوثائقي األهم في المالحظة قد يكون قصة الدخول العلني لولد محمد فال ولد سيدي إلى 

 .سان الويس الطامح إلمارة اترارزة
 .ويعلق على المواقف، البذلة وبذالت المخلصين له وجمهور سان الويس افريرجانيصف 

                              
 المترجم. هدذا في األصل ولعل المقصود اترارزه ويتكرر مثل هذه األخطاء من المؤلف ولم تنتبه المعلقة لذلك  27
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يجب أال تخل باألمن فإن  على إحكام تنظيم هذه المناسبة التي هروبالرغم من أنه كان يس
رف ببساطة بأنه كان يجهل مغزى كثير تلم يكن يفتخر بأنه يعلم كل شيء بل يع افريرجان

من التفاصيل والتصرفات، وفي الحقيقة فإن نظراته الثاقبة وصراحته مكنتنا من مشاهدة 
 .28طقوس قديمة تمارس في القرن العشرين للمرة األخيرة

ما ال يقال،  مما يجعلنا نفترض عالنظر عن الصمت المعهود إن صراحته في القول تصرف 
 خبطأنه كان ينتظر تقاعده كضابط لنشر مذكراته بيد أنه يدعو القارئ إلى جوالت في الم

ويجعله يتابع الحالقات والمؤامرات وتأثيرات المشايخ التي تحرك عالم الضباط االستعماريين 
ريون وال على أنهم نصابون ولكنهم في الغالب نه ال يظهر هؤالء على أنهم أبطال أسطو إ

خالص فوق المتوسط، إن لدى و أشخاص ذ كلمات الذعة ألولئك الذين  افريرجانو طاقة وا 
 .يعتبرهم عاجزين وهو قاس وصارم اتجاه اآلخرين كما هو أشد صرامة اتجاه نفسه

السود  وفي المقابل يرتاح بأن يحي المجاهيل وعديمي الرتب وضباط الصف القناصة
 .والمناصرين البيضان الذين يصفهم بحماسة بروعة العمليات وحسن الطباع

لقد كان له طبع كامل فهو أحيانا نفور ثابت في صداقته سريع إلى التحمس وكذلك إلى 
نه فاعل ملتزم في نشاط وليس مشاهدا إالغضب كريم ومتصلب صريح إلى حد الخشونة 

ويعترف بأنه لم يجعل الدبلوماسية قط في قام الفضيلة متفرجا من بعد على األحداث محايدا 
 .العسكرية وأنه إذا كان يتصرف غالبا بالحيوانية فإنه لم يدع قط المالئكة

إن مذكراته ال تدع القارئ محايدا، فالمؤرخ ميدن له بشهاداته الدقيقة واألمينة عن األشخاص 
 .والبالد التي أحبها بكل عاطفة

الجوالت والحروب في بالد البيضان بعد موته بثالثة أرباع القرن يمنع إن نشر مذكراته حول 
صدر تجاوبا مع مدى يعتبر  األثر من النسيان ويعيد ذكرياته وذكريات زمالئه من البيضان و

ة افريسوا خرب ال تترك حقي يضيع وارحمني نذكر نحن صر  ; الموشح الذي كان يحب إنشاده
 نا جميعا فيلون ولكن أدعو اهلل أن يغفر ل

 

                              
خدالل معركدة داخدل تجكجدة محداربين بيضدان يمارسدون الفدارون  افريرجدانطقوس حقيقة تعود إلى أصل بربدري أي قبدل اإلسدالم وأيضدا فقدد شداهد   28

أغداني  "كتددير.ه"الرقص الحربي إنه يذكر أن هدذه الممارسدة القديمدة جددا لدم تعدد تمدارس فدي المناسدبات الكبدرى ينظدر فدي هدذا الموضدوع مقدال كتبده 
    .017، صفحة8789إلفريقيا الغربية الفرنسية سنة  CE.HSة توكولورية نشر في حوليات ومذكرات حربي
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 تمهيد
 

نها غالبا تلك التي يعاني فيها المرء أكثر، ال يمكننا أن إإن بعض البلدان تنغرس في الذاكرة 
ننسى شيئا من تلك المناظر وأولئك األشخاص سنظل مشبعين باألخالق التي عودنا عليها 

 .ى اللهجة التي أصبحت عائلية والتي ال يمكننا التحرر منها كليةحتو 
نخشى أال نعود إليها أبدا وأقل الناس عاطفية يحس بالتأسف، أنه من  اعندما نغادر بالد

الشاق أن نفارق أجواء قاسية استطاع المرء في النهاية التأقلم معها، سكان أصليون ولو كانوا 
ذلك أن نترك  منفما بالك بأولئك الذين أحببناهم، وأشد مرارة غير محببين تعودنا عليهم 

لى األبد غالبا تلك السمعة الصغيرة المحلية التي صنعناها ألنفسنا، ذلك الزهو الذي  للنسيان وا 
من أين أتى هذا اإلغواء التي تمارسه موريتانيا علي؟ قد يجد  29يمجد اسمك تحت الخيام

 إنهذه المذكرات فلست الوحيد الذي تعرض لهذه الفتنة  القارئ تفسير ذلك من خالل قراءة

                              
حكايدات ، يعدددون مفداخر هدذا البطدل  تحدت الخيدام خدالل السدهرات يقدص البدداة:  إشارة إلدى تفاصديل نمطيدة مدن الحيداة االجتماعيدة فدي موريتانيدا  29

أو ببساطة يمازحون بعضهم بعضا عن ميول وعيوب الممازح الذي ال يعدم أن يلقدي الكدرة فدي فدرح عدارم  أوذاك  ونتهكم بنقائض هذا المناوئ أو ذاك
 في مشهد حساس بسحر الكلمة ولطافة الفكرة ويوجد غالبا من بين القصاصين شداعر يعطدي للكلمدات مدداها مدن خدالل تناغمهدا مدع األبيدات الشدعرية

 .المتغنى بها
ذا كان المستمعون يحفظونها عن ظهدر إن نجاح األغنية وسمعة صاحب ها وبالتالي خلود البطل مضمون إذا كانت األغنية تنقل من مخيم إلى مخيم وا 

 .غيب
 .كانو أبطاال حقيقيين في مالحم غنائية( ولد كيج كما يسميه إخوته بالتبني في لبراكنه)وكوبوالني بعد رني كيي  افريرجان

والوسيط ( 8795" كيتنير"مطبعة )الموسيقى شرف ومتعة في الصحراء " ميشل كنيار"بخصوص دور الموسيقى والشعر في المجتمع الموريتاني ينظر 
     8791" اكلينيكسيك"الجدول الموريتاني في بداية القرن العشرين مقدم من قبل أحمد بابه مسكة 
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ؤلئك الذين عاشوا في هذه األصقاع الفريدة وقعوا في نفس الشرك إنه بلد يهز أخمسة أسداس 
جد هنا الراحة وال يوجد الترف الذي يوجد في أوربا وليست و المشاعر، لماذا هذا؟ إنه ال ت

أن طلوع وغروب الشمس في موريتانيا بألوانها  المناظر الطبيعية هي مصدر هذا بال شك ولو
أعود سالبد أن هناك شيئا آخر لكي نتأسف على موريتانيا  .الزاهية البهية مشاهد ال تنسى

 .30إلى ذلك الحقا، أنا أحتاج أوال إلى أن أفتح قوسا
فاءة إنه ليس من غير المفيد أن نؤكد خالفا لما عليه غالبية الرأي العام، أعني من عديمي الك

أن مظهر هذه البالد دائما قاس ومتوحش إنه ليس عديم التنوع وال أجرد بالكامل كما يظهر 
د في أحكامنا المسبقة إلى صور تعود إلى نستنفي عهود المواثيق الجغرافية ونحن الفرنسيين 

 .31ما قبل التاريخ
ال ولكن المنظر هب والرمسحقا أن الغرب الموريتاني ال يحتوي إال على نسيج أو شبكة من ال

ل والترارزة ما يشبه السكين المغطى قلعلمن الرمال الميتة  اليس مقفرا موحشا، هنالك بعيد
 .بالشجيرات الصغيرة إلى جانب رمال بيضاء متحركة على شاطئ البحر

في كل مكان، في الجنوب وفي الشمال وفي الغرب من بالد البيضان يكون المشهد متنوعا 
ن األرض الصلبة مرصعة بالحجارة، غابات غير كثيفة شيئا ما وشائكة نوعا ما، مرتفعات م

 . وغالبا عطرة بأريج األشجار واألعشاب
والحجارة الرملية في تكانت وأفله حيث األجراف في قمم الجبال تتملى بشدة في أحواض المياه 

لمائلة إلى الصفرة لل الشجيرات الراكدة اظت. شجاراألوالغابات النائمة من " الكلتة"الداكنة في 
في التامورت وسالسل وعرة سوداء وحمراء اللون في آدرار تتسلقها من مكان إلى مكان ربوات 

                              
يتددفق المداء علدى هضداب تكاندت وتدوحي ( أمطار الخريف، في يونيو وأغسطس وسبتمبر)أدمطار غزيرة  ليس هذا مغاالة من قبل افريرجانه، فبعد  30

 . صور ملتقطة ببراعة بأن هذه المشاهد مشاهد نورفيجية ولكن ذلك لن يدوم إال ساعات
يدل وزراعدة الحبدوب والخضدروات وحيداة ونذكر هنا أن واحة في تكانت تسمى المجرية أي المصرر تستفيد من مدورد مدائي حدي يمكدن مدن غراسدة النخ

 .  بعض التماسيح المتحررة من أعظم الحقب الرطبة حيث يقوم بيطريون بعالج قطعان كثيرة من األبقار في الصحراء
بدر فقيدرة فدي تلدك بالصرامة اتجاه المواثيدق الجغرافيدة لكنده يعندي أساسدا الكتدب المدرسدية التدي  هدي بحدق فيمدا يتعلدق بإفريقيدا تعت افريرجانيتظاهر   31

ثدة التدي تدم الحقبة، بيد أن شركات الجغرافيا في المدن الكبرى لعبت دورا حيويا في اكتشاف البالد المجهولة أو شدبه المجهولدة ونشدر المعلومدات الحدي
التدي تأسسدت )يدا الفرنسدية سدنوات التوسدع األوربدي فشدركات مثدل لجندة آسديا الفرنسدية ولجندة إفريق 8711 – 8111الحصول عليهدا فيمدا بدين السدنوات 

نشرت معلومات كثيرة من خالل مجلتها ورسائل ومقاالت لمستكشفين، ضباط وأصحاب مهام من الذين كان لهم الفضدل فدي المشداهدة  8171حوالي 
 . الميدانية

هدؤالء األعضداء هدم غالبدا شخصديات  ولكدن( عضدوا 5111فلجنة إفريقيا الفرنسية لم يتحاور المنتمدون لهدا )إن أعضاء هذه الجمعيات ظلوا محدودين 
 .  من المستوى األعلى بمعنى أن الجمهور العريض ظل غير مهتم إلى حد ما فيما يتعلق بالبالد البعيدة



35 

مذهبة عالية، وواحات رائعة في أعماق الشعاب المتوحشة أو ممتدة على طول الوديان 
نظر الرملية، وفي كل مكانم هناك زراعات مخضرة أحيانا وأحيانا مصفرة، كل هذا يمكن من ال

 .واالستمتاع بخلفية متغيرة وليست دائما رملية
هب، وخالل سوفي أيام المطر، حتى في الغرب تتكون برك مؤقتة بين الربوات وفي أحواض ال

رى الماء صامتا في خطوط حية ومن األعلى تتساقط شالالت فوارة، أصوات جالصخور ي
أن العشب يخضر بسرعة  وهذا ال يطول طبعا، فمن الحق .سقوط الماء تعج بها تكانت 

 .ويكون من المستحيل أن يدعي المتشائم أنه في صحراء بقوالزهور تع
في كل سنة مع تقدم السلم الفرنسي تتزايد مساحة األراضي المزروعة ولكن ذلك ليس إال 
استثناء فالقاعدة هي األراضي غير المزروعة، ولكن وحتى هنا فغالبا توجد القطعان بكثرة 

م تزين المناظر وفي الغروب تشاهد الخيام المضروبة على غير هدي في ومضارب الخيا
هذه األصقاع األشد تصحرا ال يعدم المسافر في ظالل أشجار الميموزا تؤطر مشهدا تراثيا 

  32.رؤية الظباء وهي تقفز هنا وهناك واألرانب والحبار وهي تطير أمامه كل لحظة
تكون هي تلك البالد البشعة التي توصف في وفي الخالصة فإن موريتانيا بعيدة من أن 

التاريخ وفي اعتقاد بعض الكتاب المعينين للدفاع عن اإلخالء للجمهور البريء األوربي، ومع 
  33.ذلك توجد بعض المناطق المحرومة من الماء التي ال يتمنى عبورها

جيرات، في الغالب رمال ومرتفعات تتخللها ش هيي و عراموحتى هذه فإنها ال تخلو من 
وتجعلها سالكة ال ينقصها إال بعض اآلبار، وفي انتظار ذلك فإن كل عبور تكتنفه مخاطر 
الموت، ولحسن الحظ فإن هذه المناطق المتصحرة هي االستثناء وتوجد مثيالتها في البالد، 
في الواليات المتحدة حيث قوافل كثيرة من المجاهرين قضوا في صحراء المكسيك الجديدة 

نا، ومع ذلك لم يقل أحد إن تلك المناطق غير قابلة للسكن بل أكثر من ذلك حاليا واآلريزو 
 34.التي تمكن من استغالل هذه الصحراء التي ال ماء فيها "دري فارمينك" هناك خطة

                              
بيدأن الصيد الذي كان يمارس بشطط ومغاالة أصبح أقل من ذي قبل بكثير وأعداد الظباء اختفت بالكامل والسباع  افريرجانهذا صحيح في زمن   32
 .تي كانت تزمجر على ضفاف النهر السينغالي والخلجان كذلكال

 افريرجانبحياته خالل عمليات العبور الصعبة إن هذا الوصف يخص موريتانيا الساحلية التي جابها  افريرجانصحيح كما سنرى الحقا لقد خاطر   33
لى آدرار مرورا بانشيري، ألنه لم ير المناطق األشدد صدح راوية تلدك التدي تمتدد إلدى الشدمال مدن سدبخة الجدل والمنداطق الشدرقية من النهر إلى تكانت وا 

 (.IFAN" )لتيدور مونود"امقطير بنظر لهذا الموضوع المجابات الكبرى 
 .التي لم تنتج سوى الخيبة واإلخفاق خالل عشرات السنين "دري فارمينك"يبدو الكاتب هنا أكثر تفاؤال منه مطلعا على ظروف  "دري فارمينك"  34

 تعني طريقة للزراعة المتالئمة مع المناطق الصحراوية     ":دري فارمينك" :المترجم
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إن االستطراد السالف يمكن من أن تعرف أن موريتانيا بلد ال يمكن أن نتعود عليه فقط بل 
فإن الجاذبية التي يمارسها بلد مماثل على الذاكرة ينبع من  ةقنرتاح فيه كذلك وفي الحقي

طريقة الحياة التي نتبع، حياة المعاصرة بامتياز وسط فضاءات واسعة جدا وأمام آفاق رحبة 
 .في جو صاف وصحي مما يعطي الشعور بالحرية بدون حدود

ور بالحرية فقط بل على مرتفعات آسيا الوسطى عاش أجدادنا هنالك فقط لم يكن لديهم الشع 
ن الحرية وحدها تكفي لجذبي في الصحراء إاعترف بضعفي أمام وجود مماثل، .كانت واقعا 

 .البشعة
أحاول اليوم أن أقص قصة حياتي التي عشت في موريتانيا إن قصتي مصدرها الحركة 
والحركة يمكن أن تقص وترسم وتوضع في إطارها ولكن القارئ ال يرى هذا الوسط إال من 
خالل العمل لقد أمعنت النظر في هذه البالد التي أحبها ألراها بنفسي وأضع لها تصميما في 

 .ر ذلكدالذاكرة آمل أن أعمل من أجل أن يق
إن قصة حياتي الموريتانية ستكون مساهمة في تاريخ بداية الحضور الفرنسي في هذه 

حن ساهمنا في والدته وال يمكننا أن األصقاع، إن تاريخ موريتانيا الفرنسية ال يزال في بدايته ون
نات التي سببتها هذه البدايات في عالم االستعمار ذلك كان اجيننسى المهاترات والسخرية واله

هو ائتالف جهات النفوذ الخفية والحقيرة والجديرة باالحتقار، كان يسمع النباح في الظالم 
قطعان التي تم تحصينها من بهائم ذوات زغب مختلف البعض منها لما يئس من اختطاف ال

 .عادة النهب المزمن لديهم يحالون التهام الراعي كل هذا لم يحصل به الشعور في فرنسا
وفي المقابل وخالل الصمت النسبي لذئاب إفريقيا الغربية، يحدث في بعض األحيان أن 

 .نستمع إلى شكوى مفجعة ألحد الضباع المهمة يندب من حين آلخر قتلى عهود الغزو
       كل هذه األصوات لم تعد تهز أحدا

إن األحقاد الظمأى هي من صنيع أقلية ذات عقلية خاصة، وعموما في فرنسا فإن هناك عدم 
فال يهتم أحد بموريتانيا فالفرنسي ال يسمع حديثا عن المستعمرات إال إذا : مباالة تامة اتجاهنا

 35.كان هناك معرض استعماري
                              

فدالجمهور ( المفاوضون، العسكريون، المبعوثون، بعض ممثلي المهن الحدرة والتعلديم)هذا صحيح فخارجا عن بعض الدوائر النشطة جدا والضيقة   35
( 8719-8171)" ادرفيدز"ثدم بقضدايا ( المعادة دائما، دائمدا)ول بالمشاكل الداخلية، االنتخابات العريض ال يهتم إطالقا بالقضايا االستعمارية إنه مشغ

واإلضدرابات ( 8715)وقضية الرهبانية التي نتج عنها فصل الكنيسة عدن الدولدة " سيفرتون"والتي تنتج عنها قضية ( 8711)وآثارها وقضية البطاقات 
فددي موضددوع هددذه ( 8715)وضددربة طنجددة ( 8177 – 8171" )فأشددودا"ي حالددة مددا إذا كانددت تهدددد السددلم العامددة، كنددا نقلددق مددن األحددداث الخارجيددة فدد
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عض الكالم لم يكد ممسوخو موريتانيا يبلغون الرأي العام الوطني، قبل رتل أطار الذي أثار ب
 3096فأغلبية الفرنسيين لم يحصل لهم العلم بهذا البلد وتدخلنا في بالد البيضان إال في سنة 

كل ذلك دون شعور  تم 3098والكوارث ذات الثقل مثل مقتل كوبوالني ومذبحة انيمالن سنة 
 بالسياسة األوربية وهم مأخوذون بإعالن النفير الكبير أواخر أحد، فالفرنسيون ال يهتمون إال

                   3091.36سنة 
المتساقط بغير  الحصىحصلت سلسلة من اإلخفاقات الدامية في موريتانيا  3096خالل سنة 

انقطاع في بحيرة الضفادع حتى أصبحت راكدة وتكرر هذه اإلخفاقات أدى إلى تزعزع هذا 
  37متع ضفادعنا باإليغالتنا لكن ذلك لم يحرك المياه الراكدة حتى تالخمود أحيا

بعض الموجات السطحية المتحركة نحو المركز ولكن بدون تأثير على األعماق حيث القبور 
والالمباالة لدى الجميع ومع ذلك فهذه اإلخفاقات الدامية جعلت السلطات تتخذ قرارا بإعطاء 

 .آدرار العقيد غورو وسائل استئناف رتل
نجاز مهمة ممتازة  ثم جاء الصمت مما مكن العقيد من إمكانية العمل بدون كبير عوائق وا 
وحينئذ استطاع أن يتوج عمل أولئك الذين أسسوا موريتانيا الفرنسية بالنجاح، لكنه في نظر 

 .رتل المتألق في آدرارالالرأي العام الوطني لم يتم القيام بأي شيء مهم قبل هذا الرتل 
ومقال أو اثنين عسكريين نشرا في  38"البداوة الكبرى"وفيما عدا الكتاب االستعماري جدا قصة 

اهتمام أي  ثردورية ليست غير عسكرية بتاريخ بداية االحتالل الفرنسي في بالد البيضان لم ي
 .كاتب، مع أنه يستحق ذلك

                                                                                             
تداريخ الماسدونية الفرنسدية الجدزء " ب شدفاليي: "التي ءالت إلى انتحار غيدر مدألوف، ينظدر فدي هدذا الموضدوع" سيفرتون"القضايا جميعا وخاصة قضية 

  (. 8795قايارد )الثالث 
 .8719إلى طنجة والخطاب العنيف الذي ألقاه وازدادت األزمة خالل مؤتمر الجزيرة " كيوم"لالمبراطور  الزيارة المرتجلة 36
الدذي لدم يكدن لديدده أي  افريرجددانو ( النشدر الفوضدوي)" بيددر بيندارد"هدذه الصدور الوقحدة نوعدا مددا فدي حدق الندواب البرلمددانيين يبددوا أنهدا مسدتوحاة مدن  37

 . عاطفة اتجاه الفوضويين يستفيد من بعض مفرداتهم فهم يسمون غرفة النواب حوض البرمائيات ويتوسعون في المقارنات مع حياة المستنقعات
آلددين "لددى  ظهدرت منده طبعدة 8731فدي سدنة " المستكشدفون، قصدة البدداوة الكبدرى"لددى سانسدوت تحدت عندوان  8719كتداب ربيدر رانددو المنشدور  38

 افريرجددانبطدل الحربيدة االسدتعمارية األشدجع مددن بدين الشدجعان صدديقي  افريرجددانوقددد تدم إهدداؤها إلدى روح العقيدد " المستكشدفون"تحدت عندوان " ميشدل
ا الكاتب الصديق هذا الكتاب الذي لم يعرف إال طبعة واحدة هو في الحقيقة قصة بعثة تجكجة إلى تكانت وآدرار والتي شارك فيه 8789المتوفى سنة 

النهر والمسماة بعد القديم لكوبوالني وأمين سره، فقد ولد االثنان في الجزائر وتعلما العربية وقد رافق راندو كوبوالني في جوالته األولى في مناطق أعلي 
ظدر لهدذا الموضدوع روبيدر رانددو ذلك بالسودان ويتعلق األمر بالحوض الذي استطاع كوبوالني فيه أن يحصل على صدداقة قبائدل علدوش ومشدظوف ين

، في هذا الكتاب المشفر المستكشفون نتعرف بسهولة على 8707" إيمبر"الجزائر )فرنسي جزائري في بالد الرجال الزرق اكزافيي كوبوالني رجل السلم "
 يد مونتاني كابدبوسك  سير ابيير والعق افريرجان  األسماء المستعارة ألبطال القصة األساسيين كبوالني أصبح يدعى آندر يوتي
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األبد على هذا  إن أولئك الذين يريدون أن يظل الصمت المطبق صمت الموتى مخيما إلى
بعد موته بالمأسوف  هالعمل هم أولئك الذين لو قدروا كانوا ينقذون كوبوالني والذين وصفو 

 .عليه
، لقد نشر العقيد غورو كتابا 39نشر جهوده وجهودنالإن هؤالء ال يريدون أن يرتفع صوت 

وفي " ررتل آدرا"ة ر نسخة نصية تقريبا من يومية المسي 40"نشر السلم في موريتانيا"حول 
المقابل يظل تاريخ بداية التدخل الفرنسي في موريتانيا غير مذكور وستكمل مذكراتي هذه هذا 

 .النقص
حيث انقلب التدخل الذي بدأ سلميا تماما  3091بالد البيضان في نهاية سنة  إلى لقد وصلت

خالل  ال يمكن وصفه، وبعد أن شاركت في هذا الغزو إلى غزو بفعل قوة االستياء لدى غورو
إقامتي األولى كان لي الشرف بعد ذلك أن أجد نفسي في خضم العملية خالل المرحلة 
األساسية تحت قيادة العقيد غورو بعد هذه الحملة المثمرة عدت هاويا تقريبا أجني ثمرة عملي 

ولكن هذه قصة أخرى، إجماال أقمت في موريتانيا سبع سنوات تقريبا سافرت خاللها كثيرا .. 
 .كثيرا ورأيت كثيرا وتصرفت

قمت بأعمال كثيرة في هذه  3096يمكن إذن أن أوصف بأني كنت فاعال وشاهدا، وقبل 
األصقاع، وخالل هذه الفترة المجهولة من قبل الكثيرين لم تكن المخاطر واألتعاب والجهود 

 .ضطلع بها أقل مما نعدنت التي اوالمسؤولي
ومن  .نت من القساوة بمكان وكذلك كانت قوة العدوحينئذ عقبات كا وبوسائل قليلة جدا واجهنا

إن هذه المآسي والمعارك مكنت .جانبنا فقد كانت المشاكل ال تتصور في بلد مجهول تماما 
 .ن هذه الرحلة من تاريخ موريتانيا تستحق أن يتحدث عنهاإ .خلفاءنا من االستفادة من تجربتنا

 .، أغلبهم لم يتحدث عنه بما يستحقاء كثر خالل هذه الذكريات سوف أعيد إلى المسرح رفقا
 . آمل أن أخدم قضيتهم

، تلك هي المسألة، ومهما يكن، ها أنذا أبدأ، وكلي أمل في أن أثبت هل يهتم القارئ بكل هذا؟
هو " ال نحتاج توقع النجاح لنبدأ، وال حصوله لنواصل"عبر هذه القصص أن الشعار األبي 

بالذات الشعار الجدير بأن يكتب على الراية التي رفعها رواد موريتانيا األوائل، إذا لم نفضل 

                              
 .إن هذه الجملة تعني أساسا المجلس البلدي في سان لويس بالسينغال  39
  "ابلون" 8715وموريتانيا ذكريات إفريقي مطبعة  8781الروس " نشر السلم في موريتانيا"العقيد غورو  40
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التي قد " مثلك تماما أيها النحل، تصنع العسل وتوثر به غيرك"ة المتبرم" فرجيل"عليه قولة 
  . تنطبق أكثر على حالتي أنا شخصيا
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 تصغير جزء من خارطة أعدها 
 الرائد افرير جان لتوضيح روايته

 
 تحت قيادة كوبوالني
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مكثت ستة أشهر بين عائلتي  3091بعد عودتي من الهند الصينية إلى فرنسا في نهاية سنة 

حيث  "تولون"بعد مرض مضن للنقاهة وفي ربيع السنة التي تلت تلك عدت إلى فيلقي في 
 .عينت نقيب مدفعية

مع مجموعة صغيرة من الضباط ورجال  "هوتشكيس"ثم قمت بدراسات حول المدفع الرشاش 
الفرق من القسم االستعماري الثاني تحت رعاية هيئتنا الجديدة ومنذ ذلك الحين أفادني هذا 
المدفع كثيرا في الحرب، ونتج عن تلك الدراسات تجارب حول نظام تشغيل هذا الجهاز 

في الصحافة العسكرية لقد مكنني ذلك من القيام بمهام ذات  41"مارشانه"والرمي نشرها العقيد 
 .فائدة كبيرة بيد أني خارج فترات الرماية الحربية كانت وظيفتي ال تستوعب كثيرا من وقتي

ستعيد صحتي شيئا فشيئا تعاودني الرغبة في الذهاب مرة أخرى إلى ما وراء أوعلى قدر ما 
شتهروا في االستكشافات يعودون من إفريقيا وكانت حكاياتهم البحار، بعض أصدقائي الذين ا

 .تزيد من رغبتي في العودة إلى تلك البالد القاسية التي سبق أن عرفتها مقاتال
لقد كانت أحالم الذهاب بصورة تناوبية لدى كافة االستعماريين تزعجني إلى الحد الذي أصبح 

 .بل أصبحت مريرة "رشانهما"البوح بها ال يخلو من إساءة في حق العقيد 
ثم حدثت المغامرة التي جعلتني أقرر أن استعجل الحركة لالنتقال من الحلم إلى الواقع، لقد 

ذلك أني كنت  .زعزع اإلحساس بعدم التأكد من الذهاب صحتي إنه يلزمني مناخ جاف وحار
عشر سنوات قبل  أصبحت أتذكر إقامتي األولى في إفريقيا الغربيةو في فرنسا في بداية الشتاء 

 .ذلك في المناطق الساخنة والصحية من صحراء البيضان والطوارق ثم تصرفت مباشرة
في ذات الوقت مع أحد كتابنا العسكريين التقليديين، اللواء  "يدريكا ج"تقدمت أوال إلى اللواء 

أن أحصل على تعيين في  يجب" لجنة إفريقيا الفرنسية"كان أحد أعضاء جوقة المسرح في 
 .الجيش االستعماري خارج نطاق الدور

                              
( المرسلة من قبل الحكومة الفرنسية مع قليل من اإلعدداد)حمر البحر األ_ .هو بطل البعثة األطلسية 8701-8190العقيد مارشانه جانه بابليس   41

 افريرجدانحيدث مندزل أسدرة " كرينده"المتجاورة مع قربده ( عين)" تواسي"إنه كان من قريه  8171والذي قابل في فاشودا فرق سير دار لورد ليتشنز سنة 
ولكنهدا ليسدت  شدهرةصداقة المنشأ صداقة الكورسكبين والبروتون هدي األكثدر وقد كان الرجالن مرتبطين بصداقة تقليدية في البحرية االستعمارية وهي 

  . الوحيدة
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أقاليم اتشاد التي أتصورها أفضل، واستقبلني بعطف ودعمني لدى مدير  اكنت أستهدف أساس
دارية إذ ال يمكنني الحصول على غيرها خارج  المستعمرات للحصول على وظائف سياسية وا 

الذي كان قائدا في رتل السودان من  42"دار أرشين"إطار الدور وفي نفس الوقت حصل اللواء 
 .للوظائف المذكورة سابقا شخصياالحاكم العام إلفريقيا الغربية على أن يطلبني  "روم. م"

لكن فرصة الذهاب تخلفت أيضا، قمت بإشعار كافة الفيالق االستعمارية في فرنسا برغبتي في 
برقية وفرت لي الفرصة  تقديم دوري في الذهاب وفي رد على إحدى رسائلي، استلمت

شن مع زوجته وطفله مرضى، كان عليه أن يعود دون بطء نيشالمطلوبة ضابط عائد من كو 
 .إلى المستعمرات، سمح لي أن آخذ دوره

كنت أعرف الشخص .قطعت المسافة بين منزلي والتلغراف قفزا خشية عدم الوصول بسرعة 
وفر التعيين حسب الرغبة ونصحني باختيار لقد  "أندري"مع اللواء  "ضابط قديم"نه إالمؤثر 

موريتانيا هذا اإلقليم الجديد الذي يوجد في حوض نهر السينغال، قبلت بشدة وكان الرد بأنه 
 يمن نفس الشهر كان أمام 30وكان ذلك يوم  3091أكتوبر  19يلزم أن أبحر إلى بوردو يوم 

لدي تجربة سابقة في بالد البيضان قليل من الوقت لرؤية عائلتي والقيام بالتحضيرات، كانت 
 . كنتني من التفاهم مع هؤالءم( 3601–3601)والطوارق 
مخصصة للمراسالت  "شيلي"نقل تدعى  سفينة "بولياك"أكتوبر ركبت من  19وفي يوم 

البحرية، وجدتها محملة بالعديد من حكام المستعمرات اإلفريقية الغربية وأعداد كثيرة من 
 .األمريكان الجنوبيين وبعض التجار المفاوضين السينغاليين والسودانيين

وعلى متن السفينة بعد الركوب مباشرة وعند بدء التعارف أثار تعييني في موريتانيا الذي 
ن قبل الموظفين واالستعماريين في السينغال بعض االبتسامات الخفيفة، الحظت ذلك مأعلنته 

الحظتها لدى .دون أن أتفهمه ومع ذلك تذكرت أن نفس االبتسامة كانت قد صدمتني ذات مرة
فقد كان يدعى حينئذ  3601ني ذاهب إلى أعلى النهر سنة إجماعة سان لويس الذين قلت لهم 

قدمني لزوجة الحاكم " تشيلي"باط  الذين يسافرون معي في السفينة وأحد الض 43"السودان"
 ".بكبوالنية حادة"بأني مصاب 

                              
الذي اشتهر بالحملة التي قضت على امبراطورية أحمد بن الحاج عمر الحملة التي توجت باالسدتيالء علدى سديكو ( 8703-8151)اللواء ارشنار  42

     .إلى تومبكتو Joffreدخل النقيب جوفر  8171بت وباندياكرا وفي فبراير الجنة، مو  8170ودوسيبوكو كونيا كيري انيورو ثم في سنة 
هنا الجو الخاص جدا في السفن حيث مجتمع صغير بأحاديثه وثرثرته ومؤامراته وسلمه يقضي في قدر مغلق مددة أسدبوع الرحلدة،  افريرجانيذكر   43

 . ةاألجيال الحديثة المتعودة على الطائرة قد ال تتصور ذلك بسهول
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إنها دعابة دون شك من صديق مرح لقد احتفظت بها على كل حال وبعد ذلك ودون أن أفكر 
أن و في األحداث التي تحصل أتذكر تلك االنطباعات األولى التي حصلت أثناء الرحلة 

القصص ذلك التفكير الذي جعلني  ااط من التفكير سأتناولها غالبا خالل هذمصدرها هو أنم
 .فيما بعد أعاني كثيرا

األشد  "مرسيلية"و "لشبونه"و "تور بو "وفيما عدا ذلك فقد كانت الرحلة عذبة نوعا ما لقد رأيت 
هبطنا إلى  3091نوفمبر 16 وفي يوم "غاسكون"كدنا نصبح أشباحا غامضة في خليج .وسخا 

لقد عينت في القيادة العليا خارج  "سان الويس"ددالثاني بداكار ولم أستلم تعييني إال في اليوم  
اإلطار تحت تصرف مندوب الحكومة العام في موريتانيا السيد كوبوالني لقد بلغت إذن 

 .غايتي، لطالما ضغطت من أجل هذه الغاية
النسبة لي، لقد تعاملت مع البيضان عشر سنوات خلت في لم تكن موريتانيا شيئا جديدا ب

وفي الحمالت القوية ضد الطوارق إلى  "جوفر"مناطق الساحل السوداني ثم شاركت في رتل 
 .ناالشرق من تومبكتو، وخالل تلك المعارك كان لنا أن نتشابك مع البيضان المتخالفين مع

أن أعاشر قبائل البدو الذين نلتقي بهم، بل إن خالل تلك اإلقامة األولى في إفريقيا لم يكن لي 
 مالتواصل عبر طلقات المدافع فقط هو الذي حصل إن مهماتي الجديدة تقتضي مني القيا

بطريقة هادئة وكان  44بدراسة البيضان بشكل أكثر أهمية، فنحن نتحدث عن توغل سلمي
 ....يتخيل إلي أن المرحلة لم تعد تسمح بمغامرات حربية

 
 

 :ذلكسنرى 
لقد كان سان الويس مقر الحكومة العامة إلفريقيا الغربية الفرنسية، ولكن يجب بسرعة أن 

الذي نزل من القطار ببطء وهو  "هوري"رأيته هو اللواء  مسؤلنمنح هذه المكانة لداكار وأول 
ائد هيئتين واللواء هوري كان ق "ابيرو"القائد األعلى للفرق وفي نهاية اإلقامة تم استبداله باللواء 

                              
فدي البدايدة الدذي كدان يخشدى انزعداج الدرأي العدام " والددك روسدو"العبدارة وجددها كوبدوالني، ويتعلدق األمدر بطمأندة رجدال السياسدة، " التوغل السلمي"  44

العبدارة فدي  واسدتعملت هدذه" تدونكين"الدذي قدام بالتجربدة الممضدة فدي تدونس و" جدول فيدري"المعارض دائمدا للمصدادقة علدى تمويدل المغدامرات البعيددة و
 . موريتانيا في اللعب بالكلمات بصورة مناسبة
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ينشين ثم في السودان وأعلمني بأنه قد حجز لي قيادة مركز سيتم إنشاؤه هنالك شمرتين في كو 
 !في الشمال في موريتانيا مركز انواكشوط لقد كان ذلك التحديد عاما فعال

وفورا وبعد يوم واحد من وصولي إلى سان الويس تقدمت إلى رئيسي في الخدمة السيد 
 .كوبوالني
كان إذ ذاك قريبا من الفرع الكبير للنهر في سان الويس الشمالي في الطابق  إن مكتبه

األرضي من بناية بسيطة إنه كان يشبه مستودعا للبضائع، ممر مظلم نوعا ما مقطع 
 .بحصائر وطنافس وغرف غير متساوية تأوي العاملين ووثائق المندوبية في موريتانيا

بالمرور المفاجئ لضوء الشمس المشع في الليل الذي  بهورامودخلت لمقابلة السيد كوبوالني 
يخيم على هذه المكاتب لقد كان كوبوالني رجال كبيرا وجميال يفرض نفسه، شخصيته منفتحة 
واحتفالية بمالمح امبراطور روماني في جلد كامد محمي وقد كانت األريحية العميقة في هذا 

 .الوجه الهادئ
ل لي أنها يدا نوعا ما ويشي بشيء من عدم االهتمام فالنبرة يخأوال كان اللقاء بالنسبة لي بار 

لقد كنت ال أزال أجنبيا كنت أعتقد ذلك أكثر من  ,مقصودة وطبعا لم أكن من أهل المنزل
كونه حقيقة بيد أنه وبدون تأخر قام السيد كوبوالني بإعالمي بالتدخالت التي حصلت لديه 

ن يسيين وحسب كوبوالني كنت أنا وهو فقط االثنر لصالحي من قبل اثنين من مواطنيه الكو 
الذين لديهم علم بهذه التدخالت وبالنسبة لكل أولئك الذين يحيطون به كنت الدخيل الذي 

 .يندس تقريبا في مقصورة القائد دون أن يكون وراءه جهة قوية
ية لقد كنت وفي الحقيقة لم أتعجب كثيرا من أن أالقي مرة أخرى في بداياتي يدا حامية كورسيك

دائما أحب هذا العنصر من الناس الذين ملئوا حيوية واستقامة مع عدم مباالة ظاهرة على 
 .الطريقة اإلفريقية تقريبا

ولكن أعود إلى االنطباع األولي الذي حصل عندي من كوبوالني هذا الرجل الذي ظل لوقت 
التؤدة التي تعبر عن طويل على صلة بالمسلمين كان قد أعطى لحديثه هذه الرصانة وهذه 

اللباقة لدى أبناء اإلسالم، ولكنه بالنسبة لألوروبيين الذين لم يكن يعرفهم كثيرا لم يكن 
يتصرف بهذه الطريقة وهذا األسلوب الخاص في الحديث، فلدى اللقاء األول كانت أبهته 

أكن إال  وحكمته ودبلوماسيته التي يتعاطى بها مع الجمل وموقفه الحذر مني، أنا الذي لم
 .شخصا ثانويا، كل ذلك لم يرق لي تماما، فطبيعتي مختلفة تماما
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لقد كنت أعزوا هذه البرودة إلى أن كوبوالني لم يطلبني شخصيا كما هو حال كل أولئك 
المحيطين به كما أعزوه إلى أنني غير معزز من وراء ظهري بشخصية سياسية مؤثرة لقد 

 .كنت شخصا قليل األهمية جدا
عتقد أنني جديد بالكامل على هذه القضايا انت تعابير كوبوالني غامضة شيئا ما ألنه لقد كا

وثانيا بسبب طبيعته الخاصة، لقد كان هذا الرجل يعيش  ,التي يناقش معي ولم يكن لديه علم
في حلم من الفخامة مع شيء من الغموض بالسيطرة على هؤالء البداة المسلمين في بالد 

 .45قط على االنتفاع والمصالحالبيضان اعتمادا ف
ولكن وبعد أقل من سنة، كان عليه أن يعلم أن المصالح أشد وقعا وتأثيرا على القبائل الغنية 

 .منها على تلك المعدمة وأن القناعات كانت تصنع كثيرا بالقوة
ألرى  3091ومنذ اآلن يمكنني أن أقول بأني لما استدعيت بعد ذلك في األيام األولى من سنة 

واستمع كثيرا إلى كوبوالني الذي أصبح يعرفني أكثر اقتنعت بأن الصيغة الغامضة التي كان 
يرسم بها عن قصد وجهة نظره أصبحت شيئا فشيئا أكثر حدة وأشد حسما، لقد كان يعرف 

 .وينظر من أقرب؛ ومن جهة أخرى كنت أنا أفهمه أكثر
تالمس الحقائق أكثر، لم يكن صاحب وكلما كان يتقدم في العمل كلما كانت أفكاره تتطور و 

انحياز، كان ينحاز إلى من يراه على الطريق المستقيم وكان يخضع للضرورة الملحة الوقتية 
ولقد كنت متأكدا تقريبا من أن الغيوم التي كانت في البداية تشوش أفكاره قد انقشعت وكان 

 .من وقت آلخر يعطينا نظرته للحالة الراهنة ومشاريعه
قابلني كوبوالني لحظات وكان يختار كلماته  3091حال في ذلك اليوم من نوفمبر على كل 

يحاول أن ينجح عن طريق التؤدة المقصودة في  أنه ويختصر تصرفاته فأعطاني انطباعا
الخطاب لدراسة مخاطبيه وكان ينظر إلي وأنا أستمع إليه، لقد كنت بالنسبة له المجهول وكان 

 .زعجتيحذر مني أحسست بذلك وان
ن دوري و شرح لي في خطوط عريضة ما يلزمني القيام به في الحال وما سيك فلقد ومهما يكن

 .في المستقبل

                              
 وكتابه أكزافيي كوبوالني رجل السلم " المستكشفون"هذا الحكم عن كوبوالني يجب وضعه بالمؤازرة مع ما كتبه روبر راندو في كتابه   45
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روم إلى بودور الذي عليه من . أوال يجب أن نقيم أياما في سان لويس، ذلك أنه هو سيرافق م
كان علي هنالك أن ينطلق متوغال إلى الشرق في إمبراطوريته وخالل غياب السيد كوبوالني 

ولكنه مكنني من أن أكون على  ,أن أقوم بتسيير شؤون مكتبه وكالة لوقت جد قصير حقيقة
علم بكثير من األمور، وعند عودته رافقته لننشئ معا مركز انواكشوط على شاطئ المحيط 

 .يكدإلى الجنوب قريبا من أبور تان
يريد القيام به خالل سنة  وانتقاال مما يعنيني إلى مشاريعه هو أطلعني كوبوالني على ما

بيضا سودا عليه ,جمالة ,فرسانا ,لديه تجمعا من الفرق نظاميين وغير نظاميين رماة إن، 3091
بودور ثم عليه أن يتقدم اكنة إلى الشمال من اأن يدخلهم هذه السنة إلى موريتانيا عبر لبر 
 .المكتسبات تحفظ صورةكز في طريقه باتحت حماية هذه القوى شيئا فشيئا منشئا مر 

شهور ويأمل أن  8بودور في اتجاه تكانت إنه يخطط لرحلة لمدة اوسيكون التوجه العام من 
وفي نفس الفترة إذا تم تنفيذ  3091وفي سنة  3091ينجح في التوغل في تكانت خالل سنة 

سيكون التوغل إلى آدرار وهنا ألمح إلي بأن هذا التحرك األخير سيكون من  3091برنامج سنة 
 .انواكشوط وأنه سيعتمد علي أنا في هذا المسير إلى آدرار

 ".بعثة تكانت"وهاأنذا أتحدد تقريبا فلن أكون ضمن البعثة التي تسمى في سان لويس 
وفعال ورغم جوالتي اإلفريقية القديمة منذ عشر سنوات فإني ال أزال جديدا في قضايا البيضان 

كوبوالني يجعلني آمل دورا في  كون أخرى فإن الحالية ألكون مهما في هذا الوقت ومن جهة
 شجع عزمي ومشروعي المكنوني 3091المسير إلى آدرار سنة 

التي قمت بها من هنا وهناك حول بالد البيضان فقد كان آدرار هو ما  ةومن الدراسات األولي 
 46."فنسان"أهمني كثيرا فأنا أحفظ تقريبا قصة سفر النقيب 

ن في آدرار سيكون العمل أكثر وخاصة من الناحية العسكرية وذلك لقد كنت أعلم فيما سبق أ
هو األمر األساسي عندي أنا وزيادة على ذلك فإن إمكانية الربط بيننا وبين زمالئنا في 
الجزائر أمر مرغوب بكل بساطة وبراءة، مع أني لم أتساءل عن مدى رغبة هؤالء في هذا 

                              
رحالت في آدرار والعودة إلى سان لويس في " رحالت واستكشافات في السينغال والبالد المجاورة: نشر يوميات سفرته تحت عنوان" فنسان"النقيب   46

 .  لقد كانت في تلك الفترة أفضل الوثائق" غورو"هذه القصص تعتبر نقاطا مهمة لقد تم استخدامها من قبل العقيد  8198رحلة حول العالم 
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أن آدرار على الخط الذي يربط سان لويس ببنى  الجوار فأنا ال أعرف إال شيئا واحدا وهو
 47.عباس

أمام آدرار، سوف أستلم مهامي كقائد في  3091علي إذن أن أظل مستسلما منبهرا خالل سنة 
المركز الذي سيأتي السيد  48دائرة كل شيء فيها يجب فعله، سيكون مركزي في انواكشوط

 .إلرسائه معي أنا "كوبوالني"
وهنا فيما يبدو سأكون في جو جيد وفضاء صحي،  3091مكانه العام في مايو  حددلقد كان 

في دكار يجب أن أذهب إلى هنالك ألقوم  المساكن وحتى الحصن القابل للتفكيك جاهزة
بشحن كل ذلك ونقل الحامية وأما فيما يخص تموين المركز فإننا نفكر في تموينه مرة كل 

 .شهر عبر البحر
بودور الزوالي حاليا أي في نهاية امتد شمال النهر إلى خط تتبر جزءا منها رارزة التي نعتفال

في الغرب مركز خروفة الذي تمسكه كتيبة من : يوجد هنالك مركزان فرنسيان 3091سنة 
الذي يشرف  49الفرسان، وكتيبة من الرماة قسم منها جمالة وفي الشرق مركز سهوت الماء

ألخير يوجد على ضفة بحيرة كايور التي يسميها البيضان عليه قسم من الرماة، هذا المركز ا
 ".أركيز"

إنشاء مركز انواكشوط سأتكلف بمهمة مقتضاها أن  ني بعدلقد تم إشعاري كذلك في البداية بأن
أجوب البالد لبسط األمن وجمع المعلومات عن آدرار وفوق ذلك يمكنني أن أتلهى بالصيد 

ي كلبي من فرنسا إنه ضبوط أصهب البد أنه سيكون فالبلد غني بالطرائد لقد اصطحبت مع
 .مفيدا لقد راق لي كل ذلك وغادرت السيد كوبوالني مسرورا

قيادة األركان استقبلت بحفاوة، ووجدت هناك بعض األفكار التي الحظتها على متن  ىلد
بوالني هذا موريتانيا ال ينظر إليها بعين الرضا هنا واألمر بعيد من تفاؤل كو  ."تشيلي"الباخرة 

أشير علي بأن . هذا ما صدم حقيقة كل األفكار التي تلقيتها ....! المدني الذي يقود الفرق 
                              

يقدر الصعوبات التي تفصل بين الجنوب الجزائري وآدرار ويمكن أن نذكر أن الصورة التي رسمها  افريرجانباس ال يبدو أن سان لويس بني ع  47
لى الوسط اإلفريقي إمبراطورية تنتعش ببناء سكة حديدية عابرة " أجن أيتين" لى الغرب وا  إلمبراطورية واسعة تحت سلطة فرنسا تمتد إلى الشمال وا 

 . ن شيءللصحراء تعبر ع
كيلو متر تقريبا من المركز القديم الذي ال تزال توجد بعض أطالله إنها ليست على شاطئ  5انواكشوط العاصمة الحالية لموريتانيا توجد على بعد   48

 .المحيط لكنها تتمتع بمناخ صحي وبحيرة جوفية هائلة
شداطئ بحيدرة كدايور المسدمى اركيدز عندد البيضدان الدذي يتمددد  افريرجانيجب أن نكتب سهوت الماء أي تقريبا شاطء الماء وهو ما يؤكده وصف   49

 .بصورة متغيرة، إنه يتشكل من فيضانات مياه بواسطة خلجان في حالة المد وينضب جزئيا عند ما يبدأ منسوب المياه العالي ينخفض
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أتعامل بكثير من اللباقة والدبلوماسية مع قائدي ورئيسي في الخدمة وزمالئي العسكريين كال 
الطريق المستقيم إلى الهدف يمكنني دائما من الخروج من ! كفى! ليس ذلك هو قوتي

 .لوضعيات الغامضةا
كان  .اتخذت قرارا بأن ال آخذ بعين االعتبار الدسائس وأن أعمق في المشكالت دون رجوع

هذا هو الموقف المعاكس للمواقف التي تبناها بعض الضباط الذين عرفوا كيف يؤمنون 
مصالحهم الشخصية، ورغم كل األكدار والهموم العائدة إلى إصراري على أن أبقى مستقيما 

ا مرتاح ألنني تصرفت هكذا فالخنزير يثقب حيث يوجد الثعلب، لم أتصور في يوم من فأن
 .األيام أن المشكلة الدبلوماسية تعد فضيلة عسكرية

إن الوثائق التي حصلت عليها لدى القيادة العليا أقنعتني بأن العمل سيكون مهما لقد 
القضايا المتعلقة بإنشاء وحدات من استخلصت منها دفترا من المعلومات وأركز أساسا على 

 .القوم والجمالة وجمعت كل ما كان قد كتب حينئذ عن الموضوع
أدرى من أعرفهم بهذا  ,وكتبت إلى اثنين من الضباط المعروفين في الجنوب الجزائري

زميلي القديم في المدرسة الخاصة  "التاقيت"بطل  "دي سيسبيل"الرائد : الموضوعات الخاصة
سنوات في مطاردة  39الذي جبت معه بوادي تومبكتو قبل  "البرين"والعقيد العسكرية 
روري بالقيادة العليا أيضا مألطلب منهم موافاتي بتجاربهم في الميدان وقد مكنني  50الطوارق

أولى المعارك التي تدور في موريتانيا منذ : من االطالع على العمليات التي تجري هذه السنة
 .عهد افيدرب

أوالد الفاغ وأوالد دمان بإرهاق بعض المرابطين  منقامت عصابة  3091يونيو  38في يوم 
المقيم بسهوت الماء والذي أخبر بأن المهاجمين  "أوبير"المناصرين للفرنسيين فقام المالزم 

الذي يبعد أربع ساعات سيرا على األقدام من المركز في اتجاه  "سشول شو"ر ئسيمرون ليال بب
واثنان  "ونششارت"فرسان بقيادة رقيب المدفعية  39كان يتمتع بمفرزة قوامها  ,همابودور بمطاردت

دفعهم ي ,عند وصول المفرزة إلى المخيم الذي نام فيه العدو قام المالزم بإثارة الرماة ,من الرماة

                              
 .يجب أن نأخذ منهم حركيتهم أي وسائل ركوبهم الجمالالذي كان يجوب البوادي وراء الطوارق أنه لنتكافأ مع البداة  افريرجانلقد فهم   50

من مخاطرة  فإلى تلك الحقبة كانت الفرق الراكبة فرسانا، الفرسان السينغاليين الذين شكلهم فيدروب ولكن خارج ضفاف النهر فاستخدام الخيل ال يخلو
 (المكانةبالرغم من أن بعض شيوح البيضان يتكلف في صيانة بعض الخيول لتأكيد الشرف و )

 .وبالنظر إلى البيضان والطوارق سيعلم الفرنسيون أن الجمل ليس فقط حيوانا ولودا ولكنه كذلك مركب في الحرب الئق للمطاردة الطويلة
  .هو الذي سيشكل أولى وحدات الجمالة في موريتانيا" تقنيو"سيكون النقيب 
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بسبع  "شارتشون"الحماس إلى البحث في اتجاه المخيم عن موقع إطالق النار حيث أصيب 
قذائف ومات فقام العريف التكروري باب با بتغطية جسد قائده وقتل ثالثة من البيضان كانوا 

 .يريدون أن يذبحوه
وسقط العدو الذي يحاول الهرب تحت ضربات الرماة فأصيب اثنان من الفرسان بجروح خالل 

 .هذه المعركة
لفون عن السود فالشجاعة كانت تلك أول معركة مع البيضان حيث نصطدم هنا بمحاربين يخت

العمياء لم تعد تكفي لمواجهة عدو ماكر محتال يجب أن نكون حذرين وأن نتصرف 
 .منطقة الضعف لدى البيضان هي الدفاع وعملية تكند تؤكد ذلك.بحكمة

سالم ولد أعل قد تنازل عن كامل حقوقه لصالح  كان أمير اترارزة أحمد 3091في نهاية سنة 
 51.مثلة في كوبوالنيالحكومة الفرنسية م

هو ابن أعل جمبت وهذا األخير هو االبن الثاني ألمير اترارزة محمد لحبيب من : أحمد سالم
، وكان المقيم بأخروفة قد أمره بالبقاء جنوب المحلة وقد كان مخيمه 52زوجته جمبت أميرة والو

يدي الذي محاطا بأشد المحاربين في البالد ضراوة ابن عمه سيدي ولد محمد فال ولد س
فأقام أحمد سالم بموجب هذه األوامر ولتجنب  .الطامح لإلمارة 53يدعونه ولد سيدي

المصادمات في شمال اترارزة، ثم لما أن انضم إليه مناصرون كثر صعد أحمد سالم بلباقة 
جانب مركز اخروفة من  3091وفي اكتوبر  54للشجار معه "ولد سيدي"إلى الشمال لمالقاة 

لدى تكند ومع لعلب الذين يعتبرون أهم مقاتلي اترارزة  امن دمانأوالد أحمد  الغرب ليلتقي مع
 .وفصائل من أوالد بسباع الجنوب والحماس يوما بعد يوم يغمرهم

                              
وقدع تحدت الرعايدة  8178أكتدوبر  1به مدن قبدل الحكومدة الفرنسدية بموجدب اتفاقيدة  والمعترف 8715 – 8178)أحمد سالم ولد اعل أمير اترارزة   51

وفي حالة النزاع سيكون الحكم  8175يوليو  37و 8171سبتمبر  81 – 8173مايو  35ابن خاله في " براك"الفرنسية اتفاقيات عديدة مع أمير والو 
 .   هو اإلداري في دكانة

مدي جمبت التي تدعى أيضا كمبت حسب تقاليد الوالو فإن ابنها يمكن أن يكون ملكا كما يمكن أن يطمح إلى أمير اترارزة من جهة أبيده الدذي ينت  52
 .فقتله محمد فال ولد سيدي أمبيريك االبن البكر لمحمد لحبيب 8179إلى الفرع األصغر من أبناء األمير أعل شنظورة، قتل اعل هذا سنة 

لسدلطة ممدا القتل بين اإلخوة وأبناء العمومة الطامحين كلهم إلى دور في اإلمارة كان شيئا عاديا في المجتمعات التي لم تتخدذ فيهدا قدوانين تدداول اهذا 
 .سبب ثأرا وانتقاما ال ينتهي

 وبعد ذلك نازع ولد سيدي أحمد سالم  سيدي ولد محمد فال ولد سيدي يمثل هو وأخوه األصغر أحمد ولد اديد الفرع البكر ألسرة أعل شنظورة  53
وأوالد دمدان بسدبب أخالقده وكدذلك الناشدط  امدن دمدانفي الحقيقة لقد انفصلت عن أحمد سالم فصائل من قبائل قياديدة فدي اتدرارزة مثدل أوالد أحمدد   54

 .الخطير صانع األمراء أخيارهم وانضموا إلى جناح ولد سيدي
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أحمد "المقيم حينئذ بأخروفة ولد سيدي باالنسحاب إلى الشمال و "سيكولي "بأمر مالزم الفرسان
مفتخرا بأنه  هي وبقي أحمد سالم في محلبالنزول إلى الجنوب واستجاب ولد سيد "سالم

أكتوبر مساء قام المالزم سيكولي بتكوين رتل صغير  1وم يسيتغلب على مركز أخروفة وفي 
 "تيفنو"من الفرسان يقودهم رقباء المدفعية  19و "المير"من الرماة يقودهم الرقيب  31من 

كيلو مترا وصل الرتل إلى تكند برئاسة  11أكتوبر عند الفجر بعد مسيرة  6وفي يوم  "سيرزن"و
الحسن ولد الطالب المحمل برسالة إلى األمير السابق تنذره بضرورة الخضوع ولكن أحمد 

مقاتل تاركين  899لم ينتظر وغادر مع أغلب رجاله حوالي المالزم سالم الذي علم بقدوم 
 .تثبط المفرزةخيمهم مضروبة ومؤخرة 

ة النار دفعة على هذه المؤخرة التي هربت عند وصول الرماة فاستولى سيكولي اأطلق الرم
أربعة براميل من و مسدسا 31ومدفعا  31على المخيم والجمال ثم عاد إلى اخروفة بغنائمه 

 .الطحين واتجه أحمد سالم إلى الشمال بعد أن خسر خمسة من رجاله
تي ورثت في اترارزة فالمكانة العسكرية ال غبار عليها لكن أحمد كانت تلك هي الوضعية ال

 .سالم ظل غير خاضع كل ذلك يهيئ للقيام بعمل
وأخذت الوقت للتوثق عن هذا المجال الذي سأعمل فيه مستقال وعن سكانه ألن الحاكم العام 

ر السفر إلى أخر زيارته التفتيشية في الداخل والسيد كوبوالني ال يزال في سان الويس وتأخ
مترجمان عسكريان ومفرزة من الضباط العرب مبتعثون من الجزائر لتأطير  هناك.انواكشوط

 .القوم ذهبوا كلهم إلى بودور
نوفمبر غادرت بعثة تنظيم تكانت سان الويس على متن القارب البخاري النهري  38وفي يوم 

 .مصحوبة بجوقة البواقين والنقيب شوفو يقود فرق البعثة
إليه فتحلقنا حول  تنوفمبر كان هناك استقبال كبير لدى الحاكم العام وذهب 31يوم وفي 

 .المقصف حكاما وكتابا عامين وموظفين وضباطا وسكانا ونرى هناك حتى بعض الكهنة
االوروستقراطية المختلطة لمدينة سان الويس تلتقي مع بعض الشيوخ السود في األثواب 

في  55في السنة الماضية وفي نفس الفترة جاء أحمد سالم الفضفاضة ذات األلوان الحادة،
 .استعراض حيث كان أمير اترارزة وهو اآلن منشق

                              
مير لبراكنه ألب أحمد سالم ضده أسرة زوجته السابقة مريم بنت ابراهيم اخليل من أوالد أحمد من دمدان هدذه بتزويجه فاطم بنت سيدي أعل اخت أ  55

 . الفصيلة النبيلة المحاربة المهمة أصبحت في صالح ولد سيدي



54 

السيد "استبقاني  "آرشينارد"ضيري من قبل السيد كوبوالني وتوصية سابقة من اللواء حوبفضل ت
 .لدقائق معه "روم

تصور العالم المختلط وبعد ذلك وبصورة صامتة سوف أكتشف العالم االستعماري الرسمي وأ
وفي هذا أو ذلك سوف أجد ذلك االنطباع غير الجيد الذي كنت قد وجدته في المركب 

ر هذا ضبقدر ما ح ءواستخلصت من هنا أيضا أن موريتانيا والسيد كوبوالني لديهم من األعدا
 .االستقبال

إنها إذن  .هذا الحقد الدفين ال يخلو من أمور شخصية من قبل أولئك الذين تركوه يظهر
 .المصالح الشخصية وراء ذلك

 .انتهت دراساتي لألخالق وسأسرع على الطريقة االنجليزية مع برد الليل
وبما أن ذهابي إلى المركز قد تأخر فسأشغل أوقات الفراغ  في تعلم اللغة العربية تطبيقا مع 

عرف لغته إنها نقطة أمحمد ولد أعمر فإني أعتقد أن النظرة لبلد ما ستكون سيئة إذا كنا ال ن
الضعف في ما كتب من قبل غير المستعمرين عن بالد ما وراء البحار إنهم ينسبون إلى 

 .األجناس الغريبة االنطباعات الخاصة وذلك خطأ
أتصور المركز الذي سينشأ في انواكشوط بمظهر طيب فالشاطئ غني باألسماك وستأتي بعثة 

 ؟57التي يمكن إنشاؤها هنا فهل أنا ظفرت ببالد النعيم 56فرنسا لدراسة المصائد
لقد رافق السيد كوبوالني الحاكم العام إلى بودور حيث حصل نقاش كبير ثم استمرت البعثة 
في طريقها إلى بوقي حيث تم استعراض الفرق المصاحبة وواصل السيد روم طريقه إلى خاي 

 .وتعمق السيد كوبوالني في لبراكنة على رأس فرقة
يقال أن بعثة : سان الويس كلها في فرح عارم، ولذلك ما يبرره تدجمبر كان 31وفي يوم 

لبراكنة تعرضت إلخفاقات وخسائر جسيمة من قبل البيضان وحتى أنه ينتظر اإلعالن عن 
الرجوع في عملية التوغل إلى موريتانيا، الجميع في الخلف يجاري اآلخرين واالستياء ضد 

 .م ونقاط التضخم المفرط هي الجنوب الفرنسي والشمال السينغاليكوبوالني يتسع ويع

                              
وسدائل بدائيدة جددا المدوارد البحريدة  كدان الصديادون إيمدراقن يسدتغلون 8711الشواطئ الموريتانية غنية باألسماك والرخويات ففي سدنة : بالد النعيم  56

الذي أصبح انواذيبوا التي تحاول الصيد والمعالجة " اتين"الكثيرة جدا ثم جاء الصيادون االسبان الصطياد الجراد البحري ثم أنشئت المصائد في ميناء 
    .بطريقة صناعية لألسماك الكثيرة جدا أزول خاصة

كان صيادوا إيمراغن يستخدمون وسائل بدائية هذه المدوارد الكبيدرة ثدم  8711في حدود . بالد النعيم الشاطئ الموريتاني غنية باألسماك والرخويات  57
 .زولجاء الصيادون اإلسبان الصطياد الجراد البحري وتمت محاوالت من مصائد انواذيبو للقيام بمعالجة صناعية لالسماك للكثيرة وخاصة سمك أ
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دجمبر وصل المركب الذي يحمل رئيس الخدمة ومعه كتابه الخاصون  31وأخيرا وفي يوم 
وضابط مترجم، السيد كوبوالني الذي كان يقول أصحاب النيات السيئة أنه جرح ها هو ينزل 

 .مقارنة بيوم ذهابه من المركب في صحة جيدة وكان قد اسمر قليال
 .وغدوت أبحث عما حصل حقيقة مما يتحاكاه الناس في المدينة وهذا ما حصلت عليه

قد تمت  المخيمفي ليلة الثامن إلى التاسع دجمبر في حدود الساعة الرابعة صباحا كانت بعثة 
ار مهاجمتها من قبل عصابة يقودها أمير لبراكنه أحمد ولد سيد أعل وولد أمير إدوعيش بك

ولد اسويد أحمد، كانت الفرقة النظامية تستقر على أكبر الهضبتين الصخريتين في أالك 
 .الدبية" اكويبين"والمدعوة 

مالة والمناصرون التكروريون ينامون عند جفي حمى جدار صغير من الصخور الجافة، وال
وفقدوا كثيرا قاعدة الهضبة متفرقين في الدغل بدون حارس، هؤالء هم الذين تعرضوا للضربة 

من خيولهم وعند الفجر األول قام الفرسان المجندلون وأربعون من الرماة في أثر هؤالء 
البيضان فلحقوا بالمتأخرين منهم وجاؤوا بهم أسرى ومن خالل استجواب هؤالء تبين أن األمير 

 .ايفكر في إعادة الهجوم قريبا، وفعال كانت خسائر العدو قليلة وهو ما يفسر هجومهم هذ
كان كوبوالني في بداية المعركة نائما تحت خيمته التي كانت مضروبة قد اخترقتها رصاصات 
والتي أخالها بسرعة بدون أن يجد وقتا للبس ثيابه، خالل مقامي في سودان الطوارق لم نكن 

صحيح أنه لم يكن بالنسبة  ,قط نضرب الخيام ولم نكن ننام فيها لعلمنا بأنها أهداف سهلة
ن كثيرا من الناس يتصورون أن غض الطرف يعني إيتوقع هجوم ليلي من البيضان ثم  للبعثة

 .التظاهر بالشجاعة
هذه هي قضية آالك ملخصة والتي أبهجت أهل سان الويس إذ كانوا يعتقدون أنها كارثة وأن 

 .السيد كوبوالني جرح وهم أشد سرورا لو كان قتل
تم تشويهه لم يقم كوبوالني بأي هجوم، وكان  وفي انتظار الغزو السلمي الذي أتصور أنه

يعتقد أنه على تفاهم مع الزوايا وقبل ذلك بعث نذيرين هما الحسن ولد الطالب ومحمد ولد 
محملين بكثير من التبجح  كالديدان المعويةاللب إلى أمير لبراكنه الذي طردهما مجردين 

بائل الزوايا المستنزفة من قبل اتجاهنا، وأكثر من ذلك نحن من شأننا أن نتدخل لصالح ق
المحاربين، ذلك أن زوايا أجيجب في أالك يتظاهرون بأنهم األشد حماسا لالنقضاض علينا 
وحقيقة إذا كان بعض هؤالء القبائل طلب منا التدخل لصالحه فنحن سوف نعمم دون حذر 
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كانت ثقته القوية على  إنها المرة األولى التي يختبر فيها كوبوالني خيبة أمل من هذا النوع، إذا
 .األقل في إرادة الزوايا قد تزعزعت

أالك ونحن نواجه أمير لبراكنه في حرب مفتوحة  ذتكانت ونحن نواجه أمير اترارزة ومن ذمن
ومع إدوعيش، لقد تم تجاوز الحد، والنظريات السلمية كما هو ديدنها أشعلت الناس في 

 .وم، يجب تغيير الخطةمالع
ني مؤقتا البعثة ليرافقني إلى انواكشوط، جاءت السفينة الحربية ذات العجالت لقد غادر كوبوال

إلى سان الويس لتحملنا، وكان على متنها أربعون من  "جيوالند" المملوكة للدولة والمسماة
 .الرماة والخمسة عشر اآلخرون سوف يأتون برا من أخروفة لتقوية هذا العدد

ذا كان كوبوالني ال يزال واثقا  من الزوايا فإنه لم يعد يعتقد أنه سوف يغزو موريتانيا بصورة وا 
 .سلمية، إنه مقتنع بأننا سوف نهاجم إذ رحنا لنؤسس مركز انواكشوط

وبما أنه ال يوجد أشجار شائكة صالحة لتكوين زريبة قريبة والغطاء النباتي الموجود يتكون 
لقد " الطرفاء"أو األثل المسمى محليا بد" الفرنان"من جنس الفرنونيات والمسمى محليا بد اأساس

 .أوردت ألفي متر من األسالك الشائكة
وقد تم االتفاق على أنه ما دامت السفينة الحربية راسية سوف نخيم في العراء تحت حماية 

المخصصة لبناء المركز  نيران القطع وسوف أبني مصدا أو مترسا مؤقتا من مواد البناء
فإذا كانت ستحصل هجومات فستكون الشك في وقت النزول .. وأكياس التموين التي نجلبها 

من السفينة وهناك إشاعات مفادها أن أحمد سالم سوف يسمم اآلبار ولكن بما أن المياه 
وهناك الجوفية على عمق أمتار قليلة من السطح فبإمكاننا بسهولة القيام بحفر آبار أخرى 

وقت آخر ربما يكون خطيرا وهو وقت ذهاب السفينة الحربية ولكننا سنكون حينئذ جاثمين 
 .على األرض ولدينا من العدد مما يمكننا من المقاومة

يتخلص مني السيد كوبوالني بتعيين أحد أتباعه كان يزعجه مساعدا لي فاطلعت بسرعة على 
 .عدم كفاءته
مقتصرا على تصفية مياه الطبخ وقد  هبراكنه وكان دور كان ضمن بعثة في ل 3091في سنة 

حاول أن يستقل عني فرجعته إلى السيد كوبوالني الذي أعاده إلى الحاكم العام الذي حوله إلى 
دكار، ولكن جرح كبريائه سبب سيال من الكالم الجارح وشهر بسمعتي لدى السيد روم 

 .مدعوما ببعض الحسدة ولم يفاجئني ذلك كثيرا
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لته برقيب مدفعية مشرف عرفته عشر سنوات قبل في منطقة تومبكتو حيث كان جنديا في وأبد
من المدفعية إلى الخيالة وبهذه الصفة جاب بوادي الطوارق  "رافينه"المدفعية وانتقل الشجاع 
م بعد ذلك في الجنوب الجزائري بين الفرسان الصحراويين وأخيرا خدمن كوندام إلى تمبكتو و 

 "رافينه"ممتلئا شرفا ومثخنا جروحا، لقد كان في دم .بوصفه جماال 58ورو الميقام بمهمة ف
حب المغامرة وبعد عدة أشهر أصبح مساعدا مدرعا في باريز ولكنه لم يطق البقاء هناك 
فانتقل من رتبته وعاد إلى افريقيا رقيب مدفعية من الخيالة السينغاليين، إنه مجندا آخر يختلف 

 !.فىالماء المص حبعن صا
سيكون الجو في العراء باردا على شاطئ انواكشوط وفي سان الويس لدي أغطية ممتازة 

 .وبفرنسا وكلبي يجعلني دائما ساخنا
وهذه العتاقة مملوءة من كل أنواع  وصلت السفينة البحرية أخيرا، ولم أكن أتصورها بهذا القدم

 .التموينات خارجا عن أجزاء كبيرة من تجهيزات المركز مفككة
سنترك بعد لحظات تسامح السينغال وعطفه إلى كل ما يتصل بموريتانيا لقد أشعرنا بأننا ال 

سوف  )جيو الند(يمكننا أن نحمل معنا أمتعتنا الشخصية وال األغذية الخاصة ألن السفينة 
، بينما يقول السيد كوبوالني وكل أولئك الذين 59من تبن الفستق امل من سان الويس أطنانتح

 .يرافقونه إلى انواكشوط بأن هناك يوجد البقل والحشائش بكثرة
على تفريغ السفينة من التبن وأمكننا في  "كوبوالني"وبعد مفاوضات شديدة يحصل السيد 

راك ممتد بهذا ششهور سوف أتعرض لبالنهاية حمل األمتعة والتموينات وبعد ذلك 
 .الخصوص

دجمبر وألقت السفينة القلوس وغادرت الرصيف في سان الويس وعبرت حاجز  13يوم  تغادر 
وكعادته كان البحر  طيء الموريتانيار بصعوبة سالكة الشاطئ الو خمصب النهر تمور وتم

 .هائجا وأقل عمقا
مترا من الشاطئ  319فجرا رست السفينة على تسعة أمتار في العمق وعلى بعد  11وفي يوم 

وتحول بيننا وبين الشاطئ ثالث حلزونيات بيض كما أن رمال الحصباء البيض المشعة 

                              
ل قددام بمهمددة حراسددة مرافقدده لقافلددة التمددور لدددى عددين الزاويددة شددمال العيددر حيددث قددام قائددد البعثددة باإلبقدداء علدديهم بدددل تددركهم يعددودون إلددى الشددما  58

  .8711" اشميت" "بلفور" "شارل كييو"من يومية عريف في المدفعية في البعثة الصحراوية  01الصفحة
 . حمل مثل الجمال والحميرتبن الفستق لتغذية حيوانات ال  59
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ثل أل أشجار ا تخفي عنا ما وراء ذلك من اليابسة وبعض الربوات في هذا الشاطئ تتوجها
 .الداكنة تشكل معالم لالهتداء عند النزول

كان على متن السفينة فضال عن السيد كوبوالني وكتابه الخاصين ومسؤول شؤون السكان 
القادم من كازاماس  "أبقرال"وأنا وأربعون من الرماة يقودهم المالزم  "ميشل ءانجلى"السيد 

 .واحد من آدرار 61وحرطاني 60أوالد بالسباعوالمترجم واثنان من البيضان 
ال تبصر إنسانا على هذا الشاطئ، أحمد سالم ال يوجد هنا فيما يبدو، والحاجز يمكن الولوج 
منه فيما يبدو كذلك وبدأ التفريغ في ساعة متأخرة من المساء، وكنا قد اصطحبنا معنا قوارب 

ذفنا األمواج، ووضعت في الماء وتكدسنا بعض على بعض تتقا 62وصيادين من سان الويس
نغوص تارة في عمق األمواج إلى الحد الذي لم نعد نبصر فيه اليابسة وتارة أخرى نعلو سطح 
األمواج ونمر بالموازاة مع حلزونيات الحاجز والمجاديف تجرف الماء بكثرة وتأتي إحدى 

رمال حيث يتمدد محدثا صوتا كصوت فقاعة الصابون،  طرحهالموجات لتمسك بالقارب وت
 .رب الجانح تتجاوزه األمواج ونخرج نحن مبللين حتى العظامالقا

كون بحاجة قطعا إلى حماية مدافع السفينة نالشاطئ والرمال التي تشرف عليه قاحلة، لن 
فال ولد موى للتعرف على  رمهوقبل أن تهبط المفرزة أرسلت امحمد ولد أعمر ومواله 

األول لفيدرب في حربه مع أمير الحليف لحبيب اامحمد ولد أعمر هو حفيد محمد النواحي 
يخضعون لسلطاتنا لدى سان الويس، وقد  رجال ا التي يقودهانحنفضيلة أهل مينمن .اترارزة

أوالد تعرفت على هؤالء األشخاص من خالل األحاديث، وكانت لدي ثقة تامة برجلي 
 .بالسباع

رف إلى الشمال الشرقي بعث كوبوالني المولى محمود المنتمي آلدرار أصالة في مهمة تع
 .عميقا داخل البالد

بسرعة  أوالد بالسباعتم التفريغ بسرعة تحت غطاء هؤالء المستطلعين، يعود المستطلعان من 
التي أعلنت أنه عندما أبصر الناس  63ومعهم بعض المعلومات، لقد جاءوا بقافلة من الزوايا

يدا واألمير السابق لم يعد في هذه السفينة هذا الصباح هربت المخيمات المجاورة للشاطئ بع
                              

 .في الجنوب الغربي الموريتاني وهم محاربون شجعان أوالد بالسباعقبيلة من أصل شريفي ينتجع  أوالد بالسباع  60
 خادم ذو بشرة سوداء : عبد  61
 .أصحاب القوارب في سان الويس متعودون على اجتياز الحاجز ولديهم مهارات خارقة للعادة  62
 .ودراسة النصوص المقدسة ويرفضون حمل السالح( التنمية والتجارة)أحرار يكرسون أنفسهم للمهمات السلمية الزوايا رجال   63
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ذا كانت لديه النية فإنه قد  النواحي، أصبح من الواضح أن األمير لن يزعج عملية النزول، وا 
فقد الفرصة في مهاجمتنا إذ كنا في المراكب نعبر الحاجز موزعين إلى عناصر معزولة 

 .بعضها عن بعض
يعرفون البلد جيدا ويبحثون عن صيادي  في االستطالع ثانية إنهم أوالد بالسباعغادر رجال 

الشاطئ إيمراكن الذين هم من أتباعهم، وباالتفاق مع ربان السفينة تم اختيار مكان مناسب 
للدفاع على ربوة متوجة بأشجار األتل، وبدأت أمد األسالك الشائكة وأبني سورا من األكياس 

 .من مواد البناء التي يتم تفريغها أوال بأول
بفضل عزيمتهم، فقد عادوا قبل حلول الظالم بقافلة  أوالد بالسباعحابنا من أصقف لقد و 

صغيرة من زوايا تندغه الذين كانوا في سان الويس يسيرون مع السفوح غير المائية من رمال 
وهكذا  64ة من تجار السينغالاالشاطئ إنهم كانوا يحملون في أمتعتهم ذخائر الحرب المشتر 

! الذين يعيدون إلينا عبر فوهات المدافع هذه السلع السلمية للغاية فإن تجارتنا تغذي هؤالء
 .كين بالسودان وبصورة عامة في كافة المستعمرات الفرنسيةنويحصل ذلك في تو 

لقد قام السيد كوبوالني بتقديم قائد القافلة على متن السفينة وبعد ذلك قدم إلى المحاكمة بغير 
ود بإذن مرور مستوف الشروط يطالبني ببضاعته المسجونة فائدة وفي الشهر الموالي رأيته يع

مجانا والموضوعة تحت الحراسة القضائية بأمر من المندوب العام للحكومة في بالد 
 .البيضان

ل الكثيفة التي تتوج ثتم تنظيم المخيم الدفاعي في وقت قصير وتم وضع المحرز في غابة األ
أصبح بإمكاننا أن ننام مطمئنين فكل أصحاب وتشرف على الكثيب األبيض ومنذ أول مساء 

عودوا على تالرتب األوروبيين يأخذ وردية في الحراسة مما يتعجب منه كوادر الرماة الذين لم ي
هذا النوع من الحراسة في بالد الزنوج وكإعطاء المثل األحسن فرضت على نفسي أن أبيت 

 .قرابة الخمس ساعات يقظا
لتي تحيط بموقعنا تعرف في البالد باسم طرفاء المنصور وتيامنت ل اثاأل منوالغابة الصغيرة 

 .بهذا االسم في أول خطوة لي في موريتانيا

                              
يغدذيها تجدار سدان الدويس الدذين ينظدرون بعدين السدخط كدل نشداط يهددف إلدى بسدط األمدن فدي بدالد  افريرجدانتجدارة السدالح نشدطة جددا وكمدا يدرى   64

 .            لونالبيضان التي يوجد بهاز بناؤهم المفض
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نبصر إلى خمسة كيلومترات نحو الشرق وبعد هذا السهل المنخفض  أن ومن موقعنا يمكننا
 نواكشوطرملية ثابتة حيث يجب أن نشيد المركز المستقبلي ال 65توجد ربوات

 .ميدانيا فيما سيكون مفخرة لي في المستقبل وباشرت العمل

 
 
 
 
 
 
 
 

 انواكشوطتأسيس 
 

اربعة ايام كاملة إذ  "يوالندج"لبناء المحملة على متن السفينة استغرق تفريغ التموينات ومواد ا
 .كان اجتياز الحاجز سببا في تأخر العمليات

كافيا حتى ال نكون مرغمين وحسب ربان السفينة البحرية، فإن مرفأ بطول مائة متر سيكون 
 .للتعرض لهذه المشكلة إذا كان انواكشوط من األهمية بحيث يسوغ مصروفا كهذا

لى متن السفينة كل مساء هو عليرى تقدم األعمال لكنه يعود  "كوبوالني"غالبا ما يأتي السيد 
ملجئنا  حس بالبرد فينرقه، وبمجرد ما تغيب الشمس ؤ وأعوانه وال يزال حلم أالك المزعج ي

                              
 .كثبان ميتة ذات حصباء مذهبة  65
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كل األوربيين أصيبوا  ,التي تهب عند غروب الشمس 66الصغير المتعرض لرياح الشمال
 .بالزكام، والشفاه متشققة واألنوف مرضوضة واأليدي مشقوقة

دجمبر عاد المولى محمود من استكشافاته ليقودنا إلى انواكشوط فذهبت أنا  11وفي يوم 
ة خمسة عشر من الرماة ويصحبنا ربان وكوبوالني للتعرف على موقع المركز في حراس

 .السفينة يمارس الصيد وقتل بعض األرانب
 67عبرنا سهال منخفضا طوله خمسة كيلومترات تغطيه نباتات ضامرة من نوع السرو القصير

ووصلنا بصعوبة جاثمين على الركب وارتقينا مرتفعا رمليا ثابتا من الحصباء المحمرة ثم نزلنا 
حيث حفرت آبار انواكشوط، إنها حفر بدائية من المياه الراكدة  إلى واد ذي قعر مبيض

 68لثبكميات قليلة على عمق ثالثة أمتار أو أربعة وتوجد هذه اآلبار في ظل غابة من اإل
 .وفي الشرق تسد األفق كثبان رملية ميتة

وسط هذه الرتابة ينمو اليتوع وبعض شجيرات من السرح ذات األغصان البيضاء العجراء 
 .في دجمبر يكون المشهد الطبيعي جاف الطقس .لمتداخلة مغطاة بأوراق صغيرة خضراءوا

وبما أن السيد كوبوالني يصر على أن يكون المركز الجديد على مرأى من البحر وطرفاء 
المنصور، تم اختيار الموقع على ذروة الكثيب على بعد ثمانمائة متر إلى الشمال الغربي من 

 .موقع اآلبار
حالة االنسحاب يمكن أن يكون هذا االختيار سلبيا ولكن هذا الخطر فيما يبدو ضعيف في 

 .االحتمال
الذي هو أكبر  69المنصور وجدنا هناك اثنين من أوالد الشيخ سعد بوه ءوعند عودتنا إلى طرفا

وأأكد  اشيوخ المنطقة، فقبل الذهاب من سان الويس استدعاهما كوبوالني ألتعرف عليهم
 .زمنيةسلطتي ال

                              
ا رياح الشمال هي الصبا التي تهب من الشمال الشرقي في اتجاه الجنوب الغربي باردة وجافة وتعطي في فصل الشتاء مناخا منشدطا ولكنده أحياند  66

 . يسبب برودة معتبرة قد تصل بعض األحيان درجات الحرارة إلى ما فوق الصفر قليال
 .األمر يتعلق بما يبدو بنبات آسكاف المؤالف لألمالح والمفضل جدا عند الجمال: السرو القصير  67
المتدرجم كدل هدذه النباتدات ( وهدو السدرح)هذه اآلبار البدائيدة تسدمى العقدل والطرفداء هدي اإلثدل والفرندان ندوع مدن جدنس الفريدون وءاتيدل نبدات شدائك   68

 .المتعددة تشكل مرعى عاديا للجمال
ابن الشيخ المشهور محمدد فاضدل وأخدو الشديخ مداء العيندين وهدذا األخيدر مسدتقر اآلن فدي السداقية الحمدراء رسدميا يعدارض الشديخ : الشيخ سعد بوه  69

يدام للق سعد بوه أخاه الذي ينداوئ الفرنسديين ألنهدم يناقضدون طموحاتده السياسدية، فالشديوخ فدي الحقيقدة علديهم أن يحصدلوا علدى إذن مدن حداكم السدينغال
 .   بزيارة تالميذهم في الضفة اليسرى
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ليلتزموا بتزويدنا باألسماك الطازجة  70ببعض صيادي إيمراغن أوالد بالسباععاد رجالنا من 
عندما يتم بناء المركز، في المساء نتذوق أسماك المورة الطازجة والبورين أو أزول الذي يقدمه 

 .لنا هؤالء الصيادون
جمبر  16الرماة يوم يصل الدعم المنتظر من أربعة وعشرين من الفرسان وخمسة عشر من 

قادمين من اخروفة إنهم يرافقون بالحراسة عشرة من القوم البيضان القادمين بثمانية وعشرين 
 "سيكولي"المالزم : من الجمال، وتنازع المالزمان من الفرسان اللذان قدما مع المفرزة القيادة

حيث األقدمية وقد رفض  المقيم والمخول للسلطة السياسية واإلقليمية، وزميله األقدم رتبة من
هذا األخير دعوة إلى العشاء مع السيد كوبوالني وليس ذلك آخر مشهد من هذا النوع سأكون 

 .شاهدا عليه في موريتانيا
والقوم البيضان القادمون من اخروفة كانوا من أهل عبد الوهاب قوم المسن أخيارهم ولد 

ء بسب لحيته البيضاء التي تصطبغ الذي يلقبه األوروبيين بصاحب اللحية الزرقا 71دييس
 .يته دائماحبالزرقة بفعل الرداء األزرق من القماش النيلي الجديد الذي يغطي به فمه ول

ذا لم يكن قد قتل زوجاته على التوالي فإنه اشتهر بلقب  ( رجل الدسائس)اترارزة  "وارويك"وا 
خالل ما يقارب نصف قرن ظل يصنع نظام التداول على اإلمارة في هذه البالد بواسطة 

 .االغتيال وسأعود في هذه المذكرات إلى هذا الشخص مرات عديدة
في بداية دجمبر ذهب أخيارهم مع السيد كوبوالني إلى البراكنه، وفي معركة أالك كان له دور 

األمر بأن يذهب إلى انواكشوط ليكون تحت تصرفي إنه الشخص محل  إليهريب ووصل م
 .الثقة الذي سعدت به

                              
ويدزودون سدوقا مهمدا نسدبيا باألسدماك الجافدة وكدذلك فهددم  والد بالسدباعإنهدم غدارمون أل( حالدة وحيددة فدي موريتانيددا)قبيلدة مدن الصديادين : إيمدراغن  70

 .هاجةمزدرون نوعا ما من قبل القبائل األخرى وقد تعود أصولهم إلى بافور الذين تغلبت عليهم صن
ي أخيارهم ولد سيدي هذا الشخص خارق للعادة ساهم فعدال فدي صدنع التدداول لإلمدارة فدي اتدرارزة، كدذلك بصدورة راديكاليدة ودائمدا لصدالحه هدو، ففد  71

ذا لصدالح أعدل ولدد أعدل خملدس الدذي قتدل فدي معركدة مدع ابدن األميدر المقتدول وقتدل هد 8139قتل محمد لحبيب الدذي تدولى اإلمدارة سدنة  8191سنة 
الدذي قتدل ( 8119 – 8190)بتحريض من أخيه غير الشدقيق أحمدد سدالم الدذي عدورض مدن قبدل أخيده غيدر الشدقيق أعدل جمبدت  8198األخير سنة 

( المتدرجم( )الصدحيح ابدن أخيده)من قبل ابن أخيه محمد فال الذي لم يتمتع أكثر من ثالثة أشهر وخلفه أعمر سالم الذي نحداه بددوره أخدوه أحمدد سدالم 
ولذلك السدبب غدادر أخيدارهم جنداح احمدد سدالم إلدى جنداح مناوئده ولدد سديدي وهدذه التفاصديل  8171ي أقال أخيارهم الذي ظل وزير لألمراء طويال الذ

 .أخيارهم يغطي فمه برداء وهي عادة صنهاجية أو بربرية إن شئت وال يزال الطوارق يمارسونها بانتظام: افريرجانالتي ذكرها 
 .    افريرجانينظر في ابول مارتي إمارة اترارزة طبعة الروز مما يؤكد ما ذكره  فيما يخص أخيار* 
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وبعد وصول التعزيزات غادر السيد كوبوالني إلى سان الويس ليذهب ثانية إلى البراكنة وقبل 
امي، إنه سيعينني مقيما في اترارزة الغربية، في بالد صحراوية من هحدد لي م: أن يذهب

را من الشمال إلى الجنوب وثالثمائة كيلومترا من الشرق إلى الغرب وأوصاني ستمائة كيلومت
عتمد على رجال قبيلة يستحسن أن تكون من المحاربين غير ذات عالقة باترارزة وأن أبأن 

 .ووعدني بتعزيزات وطلب مني ضبط األمن في المنطقة 72أجعل منهم رجالي المخلصين
تها البحر تمخر لتختفي إلى الجنوب الغربي وعلى متنها وهناك في األسفل تنزل السفينة بعجال

كوبوالني ومعه المالزم سيكولي وقد كان كوبوالني بتفاؤله وخطابه الخيالي اختطفني إلى 
حالم الروحية، وبعد مغادرته وجدت نفسي أمام حقائق عديمة اإلشراق جعلتني أنزل األمناطق 

لبحرية سوف نبقى خمسة عشر يوما على األقل إلى األرض بشدة ثم إنه بعد ذهاب السفينة ا
بدون لحم طري والماء الصالح للشرب األقرب إلينا هو ماء طرفاء المنصور الموجودة على 

 .بعد أكثر من سبعة كيلومترات وبدون مبالغة كنا مثل أطفال ضائعين في هذا الشاطئ
دوات البناء إلى من أ اأوال يجب أن نقترب من الماء الصالح للشرب وأن نحمل أطنان

معنا عشرة حمالين  ,غرض نحن نملك ثمانية وعشرين جمال وبعض الحميرلانواكشوط ولهذا ا
 "فينويل"سود جئنا بهم من سان الويس ووزعت مفرزتي إلى قسمين واحتفظت معي بالرقيب 

 .مع عشرين من الرماة وأخيارهم وقومه العشرة لدى طرفاء المنصور لتعزيز المحرز
مقاتال تحت أوامر مالزم الفرسان  10مبر بعثت القسم الثاني من المفرزة أي دج 10وفي 

لالستقرار في محل المركز المستقبلي النواكشوط، هذه المفرزة عليها أن تبني المصدالمربع 
 .باألدوات المحملة

هذا ما كنت أزمع القيام به وفيما يبدو لن تكون هناك مشكلة لو أنني على عالقة مع أصحاب 
فمالزم الفرسان رفض المشاركة في البناء واكتفى . ات سليمة ليس ذلك لألسف هو الواقعني

بضمان الحراسة واستقر على ربوة تبعد مائة متر من المركز بينما يستقر مالزم الرماة في 
المحل الذي حدده كوبوالني هذا ما أضعف الجميع وأبطأ باألعمال، كلفت الفرسان بمهمة 

 .التموين بالماء الصالح للشرب من طرفاء المنصورالحماية والنقل و 

                              
 .تعبير إقطاعي يعبر عن الخضوع المطلق ويتفق مع معطيات المرحلة  72
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ت ذات مظهر مغر إنها أصبحت مالحة قليال ولكنها مع ذلك صحية يسفمياه آبار انواكشوط ل
وال توجد مياه أخرى قريبة، وقد صرح المالزمان بأن المياه غير صالحة للشرب، وتحدثا عن 

 ,باال لهذه االحتجاجات وقد كنت وفقتضرورة إخالء المركز والعودة إلى السينغال، لم ألق 
فاتخاذ قرار سلطوي لن يفيد شيئا فهذه األحداث في حق العسكريين خارج اإلطار كانت تحدث 

تعميمات الصادرة في سان الويس فقواعد الخضوع والتبعية الكثيرا وتجد لها أصوال في بعض 
 .لم تكن دقيقة يجب أن أتأقلم لئال أتحمل النتائج

أخرى، إنها مادية تأتي لتضاف، فوسائل النقل كانت غير كافية فالجمال التي  هناك مشاكل
والحمير األحد عشر من بينها حمارة حامل  73كانت تأتي محملة خالل سبعة عشر يوما تعبت

 .وجحش
نهاية رمضان من حثالة سان  بعدوأما الحمالة العشرة المكتتبون صدفة صبيحة اليوم األول 

كانا عاجزين عن أي خدمة والجمال رفضت حمل القطع الخشبية الطويلة  الويس فاثنان منهما
ألنها تفزعها يجب إذن أن نحمل هذه القطع للحمالين القادرين ولتسريع وتيرة العمل لجأت إلى 
اليد العاملة العسكرية مقابل مكافأة متجاهال احتجاجات المالزمين الذين يريدان أن يقتصر 

 .دورهما على الحماية
م كل هذه العراقيل ففي اليوم الثالث من يناير لم يبق لدي طرفاء المنصور إال ألواح ورغ

دة لألكواخ والتحقت بانواكشوط أنا ومفرزتي وأصبحت من جديد على استعداد نالهياكل السا
لصد أي هجوم، كان البرد قاسيا بحيث اضطررت إلى المسامحة في إشعال النار في العراء 

ءوا بعائالتهم وليس هناك أي وسيلة للحصول على األكل في هذا المحل وبما أن الرماة جا
تغذى عليها العائلة مما سبب بعض االختالسات تفإن جراية رب العائلة أو الزوج هي التي 

من حقائب األرز االحتياطية التي كانت تشكل حاجزا يختبئ وراءه الرجال في مواقعهم 
 .الحربية

عادت السفينة جييوالند محملة بحمولة جديدة من خشب البناء وفي اليوم التاسع من يناير 
واألغذية االحتياطية وتطلب تفريغ الحمولة يومين مع تعزيزات من ثالثين من الرماة ليكون 

                              
الجمل حيوان صعب إنه يمكنه بذل مجهود مكثف إذا كان في وضع جيد ولكنه يجب أن يعوض ذلك بأوقات من الراحة وقد مكث الفرنسيون زمنا   73

 . طويال قبل أن يصبحوا منمين للجمال بصورة جيدة
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عدد رجال المركز مائة وعشرين مقاتال وليس هذا كثيرا بيد أني حصلت للتو على معلومات 
 .عن أحمد سالم
ا عبد اهلل ولد كمبه ملين يحترفان اللصوصية من قبيلة لبيدات هرج عن طريقلقد علم القوم 

د بأن األمير المخلوع قد اقترب من انواكشوط، وبعث أخيارهم أحد الزوايا يومواله امبارك الع
الستطالع األخبار وعند عودته أكد وجود تجمعات كبيرة معادية، وقد مكنت التعزيزات من 

 .هناك ما ينذر عدى هذه األصوات المهددةتسريع وتيرة بناء الحصن وليس 
منذ وصولنا، لم نفقد اللحم الطري الطازج إال ستة أيام ففي اليوم السادس من يناير جاءني 
الولي ولد الشيخ سعد بوه بأربعة ثيران هبة من والده وعجلين للبيع دفعت له في ثمن هذين 

من التحف ومنذ ذلك الحين بدأ بعض العجلين ثمنا جيدا فانقلب راضيا بنقوده وبعض الهدايا 
الزوايا يأتون لبيع ثيرانهم وكباشهم، وصيادوا إيمارغن يأتوننا بما يزيد على ثمانين سمكة بحرية 

 .القائد الشاب محمد ولد أعمر، وددت لو أن ذلك استمرسيدهم كبيرة امتثاال ألوامر 
غذية محسوبا على أساس بما يكفي لستة شهور من األ "يوالندج"وجاءت السفينة البحرية 

سبعين جراية يوميا بينما نحن نتجاوز المائة والخمسين حتى يتم بناء المراكز بمن فينا 
ن والمهرة المدنيون والمرافقون المجندون الذين جاءوا على متن السفينة خالل رحلتها و الحمال

 يحتجون، فالرماة ال الثانية فلم يؤخذ في الحسبان العائالت التي قررت إعادتهم إلى السينغال
ولكن زوجاتهم أثرن ضجة عندما كان رقيب المدفعية من الفرسان يحملهن على ظهر السفينة، 
وبوصولهن إلى دكار ثار غضب عام، وصفت بأني بربري وقامت زوجات ضباط الحامية 
بجمع مبالغ لمساعدة هؤالء البائسات، من هذا الالمسؤول الذي اتخذ مبادرة بإرسال النساء 

 74.واألطفال بدون أغذية في بالد ال يوجد فيها ما يغذي
الذي وصل على متن السفينة بمسؤولية إكمال بناء القلعة  "كرينه"قام المتدرب على المدفعية 

 .وأبدى كفاءة خاصة وذلك من حظي ألنني منذ السابع من يناير وأنا مقعد بسبب الروماتيزم
ال سور المركز، إنه متراس حصني مسنن ومحزز وفي الثالث والعشرين من يناير انتهت أعم

متران فوق السطح، ومنذ الخامس عشر من يناير أصبح  هسمكه ثالثون سانتمترا وارتفاع
ع األبيض نظيفة ومريحة قمسكن الضباط جاهزا وغرفتي أنا عبارة عن علبة من صنوبر المنا

                              
 . النساء في الحروب بحمل الذخائر للمحاربين في بالد السودان كان الرماة غالبا مصحوبين بعائالتهم ويحصل في كثير من األحوال أن يشارك  74
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ان ال يهدأ غضبه تحت وضابط الفرسان الذي كان يعيش منعزال في مخيمه المنفصل الذي ك
وابع الرياح الشمالية التي ترفع مزنا من األتربة يلحق بالمركز حيث حجزت له الزاوية ز 

 . الجنوبية
وفي الواحد والعشرين من يناير كنا في انتظار هجوم ليلي من أحمد سالم، ولكن من العبث 

 .ارسر نهاية األعمال مع مطلع مدأن نقضي الليل في مركز المعارك وكنت أق
أتي إلى نولكننا ال  "سين"إنه ليس ماء نهر ! الماء في اآلبار كثير وصالح للشرب، أجل

 75.تظاهر بالصعوبة حول جودة الماءنإفريقيا ل
لدينا من اللحم الكمية الكافية فمخيمات الزوايا الذين اكتسبنا ثقتهم اقتربوا من المركز ويبيعوننا 

ء القطعان فالسرقة أمر جار سواء من قبل القبائل الذبائح، فليست لدينا مصلحة في اقتنا
في مخيمات زاوية أهل أعمر اكد  تالمحاربة أو من قبل الزوايا، لقد سرق منا ستة ثيران وجد

ن ولكي أستعيدها بعثت اثنين من الفرسان لالتصال بابني شيخ هذه يبيجه جيراننا األقرب
 .ران الستة ولكن السارق كان قد ابتعدالفصيلة عبد الرحمن ولد متال فأعادوا إلينا الثي

وأصبح المعلفون مضطرين إلى المضي عدة  دالذي تتغذى منه الخيول ينف شببدأ الع
وال يكننا البدء في زراعة الحدائق إال في  76كيلومترات من المركز لجمع الحشائش واألعشاب

إن المسوغ لوجودنا في انواكشوط هو أن يكون ذلك بداية مرحلة المسير  .بداية فصل الخريف
لقد وعدني كوبوالني ونحن على متن السفينة بأنه لن يتركني انتظر عبثا أكثر من .إلى آدرار

 .ار آدرار بصورة مستمرةبخأ عالطسنة في اترارزة الغربية وألح علي في ضرورة است
من تجميع المؤن والذخائر في طرف الخط المائي  فانواكشوط القريب من البحر يمكننا

والمسير عبر إينشيري  77"ابالنشى"إلينشيري، الطريق الطبيعي نحو آدرار الذي سلكته بعثة 

                              
إلدخ، فدي ذلدك العهدد كاندت تدتم تصدفية المداء وتطهيدره ...بددون شدك ولكدن المداء غالبدا يسدبب كثيدر مدن األمدراض الخطيدرة، الدديزانتيريا، دودة غينيدا  75

لرجددال الدذين ابتعثددوا إلددى موريتانيددا محظوظددون مددن حيددث بواسدطة حمددض ابرمنغنددات البوتاسدديوم إذا كددان لدددينا الوقدت وتددذكرنا ذلددك ويمكددن القددول بددأن ا
ق، الحمى الصحة بالنسبة لألوربيين فالمناخ صحي يقيهم الحميات المالريا ال توجد إال في الواحات وفي ضفاف النهر وأغلب االلتهابات وأمراض األر 

 .  الصفراء والصفراء غير معروفة هنا تقريبا
 .للخيول التي ال تتغذى غذاء الجمال  76
تضم علماء من بينهم درينه واجونوت كامبتا، وزهاء العشرين من الرماة السينغاليين كان مترجمهم ابن المقداد الذي ( 8711مارس )بعثه ابالنشي   77

خل الشديخ سدعد بدوه لتحريرالرهدائن عنددأمير آدرار وقدد ترك تقريرا مهما جدا عن تلك المقامرة التي أسر فيها ابالنشي ورفقاؤه مدة شهرين فدي أطدار وتدد
بأن أحد أهداف هذه البعثة هو دراسة سكة حديدية عدابرة للصدحراء للدربط بدين الجزائدر ومنعطدف النيجدر وسدتكون منهدا توصدلة " لماتيه"أكدت صحيفة 

خام الحديد من كدية الجل إلى انواذيبو نشر تقرير ابدن المقدداد  إلى السينغال وأصبحت النتيجة األخيرة من هذا المشروع هو السكة الحديدية التي تنقل
 .من قبل ج، م، دبزبرب فيلمين...... الجزء  .في دورية تاريخ المستعمرات
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يمكن من تجنب المنطقة المعطشة التي تفصل آدرار عن اترارزة الشرقية إنه طريق معروف، 
 .لهذا الغرض بدون شك كان االستقرار في انواكشوط

ة من المؤن هنا وفي اخروفة إنها طريق غير معلنة نأشعرت بأنه سوف يتم توفير سوقد 
 .للحصول على تموينات كافية للمسير السريع إلى آدرار في رتل خفيف

يناير  19واألكثر داللة من ذلك هو إرسال قسم الرماة ركوبا على الجمال من اخروفة يوم 
من في هذه البالد فقط فلدي الفرسان لهذه لضبط األ مري، ليس ذلك طبعااتحت أو وجعلهم 
عد من ذلك، لمهمة تنظيم تكانت لقد غادر السيد كوبوالني ب أللألسف هذا القسم يراد  المهمة

ليدعوني  أنه عند وصوله إلى نقطة ما لم يحددها لي سيبعث إلي همع هذه البعثة وفهمت من
لمالقاته ومعي الرجال الذين وضعوا تحت أوامري وأوصاني باالتصال بالمحاربين البيضان 

 78قدر اإلمكان لترتيب هذا المسير المحتمل وفعال أدركت إذا كنت أستطيع استنهاض القوم
فبإمكاني أن أحسب مائة من النظاميين تحت أوامري المباشرة من كل حدب للقيام بدعم القوم 

 .كا ثالثين مقاتال في كل من المركزينوتار 
 .ولكن للحصول على هؤالء يجب أن أتصل بالقبائل
 
 
 

 :قائد الدائرة
 

لقد كان محمد ولد  .إلى جانب إنشاء المركز كنت أهتم بسياسة البالد ولم يكن لدي مترجم
، ولكن كوبوالني 79أعمر هو الذي يقوم بتلك المهمة، إنه تلميذ سابق في مدرسة أبناء الشيوخ

يناير مع مواله همد فال ولد  1طلب مني أن أبعثه إليه لتسوية قضايا في قبيلته وغادر يوم 
موي وبقي معي أخيارهم الرجل المسن صاحب اللحية الزرقاء يتكلم الفرنسية جيدا نوعا ما، 

                              
 الجملة فيها تكرار مقصود ذلك أن كلمة قوم بالعربية تفيد معنى قم والقوم مجموعة من الرجال  78
طالبهدا يدرسدون الفرنسدية .. تحدت اسدم غيدر محبدب مدرسدة للرهدائن وعنوانهدا يدوحي بدالتمييز بدين الزبنداء  لقدد أنشدأها فيددرب: مدرسة أبنداء الشديوخ  79

ابالنشددو دي "ومبدادئ مدن التعلديم االبتددائي والمدرسددون مجمعدون علدى االنفتداح الفكدري للشددباب البيضدان مدرسدة أبنداء الشديوخ تددم توزيعهدا بدين مدرسدة 
   "شارل دي كول"وهاتان المؤسسات تم إبدالهما بثانوية  "افيدرب"يرة نسبيا لثانوية األخت الفق "سان الويس"ددب "فيري
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في عهد  "أبروتي" رالفي باريز الذي أوصله إليه األميلقد درسها في السينغال وكذلك 
إذ ذاك عشرون سنة وأقام سنة في فرنسا ويتذكر أنه رأى  هكان عمر . األمبراطورية الثانية 

في استعراض أمام نابليون الثالث تهتف به ويحكي أنه  "اكرني" مسيرة النصر للفرق راجعة من
في أبودور بمناسبة عرض عسكري كان أخيارهم مع قومه يهتف بالحاكم العام السيد روم 

 ".عاش االمبراطور"كصوت الرعد  بصوت
ليفيربول وعندما يحضر مر ب أخيارهم موهوب في اللغات األجنبية، ففي عودته إلى السينغال

، وبفضل أخيارهم استطعت "جيد جدا"ثم يضيف في اندفاعة " ماذا تفعل"يلقي بصوت جهوري 
عرف كل شيء، إنه إنه يعلم وي. أن أفتح نافذة إلى عالم البيضان من محبسي في انواكشوط 

يريد أن يجعلني أنظر بعينيه ولكنه من الصعب أن أفعل غير ذلك ألنني ليس لدي أي علم 
ولكن على األقل أتجنب ارتكاب األخطاء الكبيرة التي يصعب تداركها، ويبدو  .بالبلد وسكانه

 .حقيقة أن أخيارهم بعد أحداث أالك من مصلحته أن يلتزم مربعنا ويلعب لعبتنا
، كان أبوه الوزير األول أوالد بالسباعرهم الذي هو خال امحمد ولد أعمر هو أيضا من وأخيا

ألمير اترارزة وكان هو كذلك وزيرا بعد أبيه لعدة أمراء آخرين متتاليين وليس ذلك من حظ 
وليتأكد من أنه : هؤالء األخيرين، بيد أنه كان يسقط الواحد منهم تلو اآلخر السابق بالالحق

يعودون، كان دائما يتصرف للتخلص منهم، ظل هكذا زمنا طويال محظوظا، وقد  لن يراهم
انفصل عن سيده األخير األمير أحمد سالم قليال ألنه أحس أن ذلك يضر عالقاته مع 

 .الفرنسيين وألن األمير كان يخصص حظوته وهداياه ألحد الصناع من أوال الرقيق
ن أكثر من ذلك محتفظا بعالقة مع طرفي ولم تعد السماء تمطر ذهبا في جيبه، بل كا

 "أحمد سالم"اإلمارة، فابن أخي األمير أحمد سالم ولد إبراهيم السالم مناصر لألمير السابق 
ب مع ولد سيدي، كل هذه التفاصيل التي أتعلمها شيئا ز وابن عمه سيد ولد سيد أحمد متح

خيارهم ذو قامة متوسطة فشيئا تمكنني من أن أفهم بوضوح اللعبة على مستوى الشكل، أ
متماسك قوي وفارس رغم السبعين ربيعا شديد سمرة اللون، متميز النمط محدب أطراف األنف 
أسود العينين سريع اللحظ تحت حاجبين أسودين كثيفين قصير الشعر مع لحية كثة ممتدة في 

نيلة شكل حلقي إلى الصدر مبيض شعر الرأس واللحية ولكنه دائما مصبوغ بصبغ قماش ال
الذي يجعل منه رداءه مما منحه لدى األوروبيين هذا اللقب اللحية الزرقاء، وهذه الصبغة 
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الزرقاء تؤشر لدى البيضان على سعة اليد أنه ال يلبس فعال إال القماش النيلي الجديد، 
 .واألغنياء وحدهم هم الذين يلبسون الجديد دائما
ذا لم تكن لدينا لحية نصبغها زرقاء نحاول  لك مع العرق القماش النيلي بدقة ندأن نعرق و وا 

على الجلد وبفضل طالء القماش النيلي المبلل ولون السمرة في جلود البيضان تنتج طبقة 
 .زرقاء إلى االخضرار تصبغ الوجه كامال إن لم يكن الجسد كله وذلك األفضل

باغة النيلية والعرق، بعث منه رائحة خليط من الصنإن هذا الطالء النيلي الذي يدعى النيلة ت
إنه ليس من الذوق السليم إزالة هذه الصباغة التي هي رمز التميز والثروة بغسيل غير 
ضروري، والنساء الموريتانيات خاصة فخورات بأن يكن زرقاوات إنها الموضات واأللوان 

 .يرها ليست موضوع بحث وال نقاشغواألذواق في موريتانيا كما هو في 
وبوالني أخيارهم قائدا للقوم وأعطاه رمزا على رتبته برنسا سماوي اللون داكنا لقد عين السيد ك

مزينا بالفضة ال يفارقه أبدا إنه يعرف كيف يحي منحنيا بصورة ممتازة مما يعطيه مظهر 
 ".بارتيليس كنيسة"مطران 

وبالرغم من تقدمه في السن فهو يحافظ على مرونة ورشاقة بفضل الحركات التي يمارسها 
ة واإللحاح وال يعدم أن يحصل على جإنه ال يشبهه أحد في اللجا 80أثناء صالة المسلمين

وحتى ال يزعجنا هو نفسه فهو  81من السكر وحفنة من الشاي األخضر ورأس من التبغ" ساق"
ولد ضخم في الثامنة شرير ذو عينين مختلفتي اللون لكنه ينيب عنه ولده الصغير يحظيه 

 .التي يسلبنا بها األشياء التي يريدها أبوه خبير وحاذق في الطرق
وتظل خيمة أخيارهم مضروبة إلى الجانب سواء عند طرفاء المنصور أو في انواكشوط حيث 
يستدرج لها البيضان كلما أمكن ذلك ليستطلع منهم األخبار إنه هو الذي عرفنا على العصابة 

ي امتحن أقوالهم يعرضها على أحد يناير، وهو الذ 8عبد اهلل ولد كمب وامبارك العيد يوم 
 . الزوايا، إنه هو أيضا الذي يتلقي في كل لحظة رسال ولم يبق لي إال أن أدفع أنا

إنه يشعرنا بالوقائع والتصرفات التي يقوم بها األمير السابق أحمد سالم الذي ذهب إلى 
صرين المسلحين الشمال بعد عملية تكند، حاليا يوجد مع أحمد سالم قرابة االلف من المنا

، أوالد الركيك، لعلب أهل أكمتار، أوالد بوعلي وأربع فصائل امن دمانأوالد أحمد : بالمدافع

                              
 وبفضل الحياة الصحية كذلك ألغلب المحاربين البيضان الزهد في األكل والنشاط  80
 أوراق من التبغ 9رأس التبغ كيس من   81
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أهل سيدي عبد اهلل، أوالد الحاج عبد اهلل، وأوالد عزوز، وأدميسات، هذه  أوالد بالسباعمن 
 .الفصائل لديها خمسة وسبعون مدفعا من مدافع الطلق السريع

الم بوصولنا إلى طرفاء المنصور ضرب طبل الحرب وجمع قواه في عندما علم أحمد س
آكريديد شمال شرق انواكشوط على بعد يوم من المسير كان ينوي الهجوم علينا منتهزا فرصة 

 .تفرقنا إلى عنصرين ولكن هذا الهجوم تم تأجيله بسبب خالف داخلي حصل
محاوال اجتذاب مناصري ولد  ولعلب االنقياد وانسحب هو إلى الشرق أوالد بالسباعرفض 

ير من المناصرين إلى جانبه وأخيرا اتجه إلى الجنوب لاللتحاق ثسيدي الذي كان يجمع الك
دوعيش الذين كانوا معنا على حرب  .بصهره أمير البراكنة وا 

ارهم عن طريق يأخ به ثم جاء شيخ لعلب موالي ولد احمياد ليعلن عن نفسه ولعله جاء
 3099سنة  ياتهم بحق أو باطل بقطع أرجل الجمال في بعثة ابالنش نه هو الذيإمبعوثه، 

بقائه تحت رحمته إنه ذو مالمح عربية  لمنعهبضربة من سكين  من الوصول إلى آدرار وا 
واضحة، بل هو محارب شجاع يعرف المكائد وصاحب تجربة وانتصاراته على أوالد الدليم في 

ة بعد قيامه بقتل رئيس الفصيلة األساسية من أعطته سمعة لدى قبائل اترارزة وخاص 82تيرس
 .بيده( األخنس)هذه القبيلة الرموكة 

موالي يطلب جواز أمان إنه ال يريد أن يظل محسوبا كمناصر ألحمد سالم إنه يظهر رغبته 
في مواالة الفرنسيين، وليس أحدا غيرهم وفي انتظار الضمان الذي ال يمكنني أن أمنحه له 

 .في سرية تامة للنقاش مع أخيارهم وراء الربوة المجاورة للمركز علمت أن موالي جاء
يناير عند حلول الظالم، موالي إنسان  31لم أستغرب إذن عندما أحضره لدي أخيارهم يوم 

عظيم، ضامر وقوي أسمر اللون رأسه كرأس الكواسر ذو نظرات حية ولكن مع الحذر فهو 
 . المحارب متملص وحركي وباختصار إنه نمط جيد للقائد

فيما يخصني أنا فقد كنت مستلقيا على كرسي الطويل في عنفوان أزمة الروماتيزم، لقد كنت 
شيئا تافها في وجه هذا الشخص الضخم الذي يتزعم لصوص الصحراء وكان الوقت متأخرا 

 .فصرفته إلى الغد ولم أرغب في االستماع إليه

                              
 لعلب وأوالد الدليم طرفان متناوءان تقليديا  82
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أحمد سالم يعود : اها من مواليقلتي استولكن أخيارهم رجع على عجل ليعطيني المعلومات ا
أوالد فعال إلى آكريديد ولكن عصاباته تقلصت كثيرا بسبب انفصال العلب عنه وأغلبية 

، ولم يبق مع األمير السابق إال مجموعات قليلة امن دمانتقريبا وكثيرا من أوالد أحمد  بالسباع
مع قائدهم على ولد  أوالد بالسباعيلة أهل سيد عبد اهلل من صغير ذات أهمية من اترارزة وف

المراكشي وبعض البراكنة وناس من آدرار، وفيما يخص الحلف بين أحمد سالم والبراكنه 
يدوعيش فإنه ال يوجد حاليا إال في الخيال  .83وا 

يناير جاء أخيارهم ومعه موالي إنه الشخص الذي كنت أتصوره وبدأ حديثه قائال  31في يوم 
نه يريد أن يكون إلى جانبنا هو وقبيلته ولكن إنه أول محارب في الم نطقة جاء لمالقاتي وا 

حسب المستطاع فيما يمكن أن يقام به في تيرس وآدرار ذلك أنه ال يرغب في اللحاق 
 .بكوبوالني في الجنوب الشرقي إنه يريد أن يعمل لنفسه وهذا أمر طبيعي

ر االلتحاق بنا وقد علمت من إنه يفتخر ايضا بأنه قد خان أحمد سالم مرات قبل أن يقر 
أن ولد سيدي منع أحمد سالم من اللحاق  _وقد كان أخيارهم خبأ عني هذه المعلومة_ موالي،

دوعيش  .باألميرين المنشقين من لبراكنه وا 
وأخيرا يبدو أن جزءا كبيرا من ثروة أحمد سالم صار تحت رحمتنا قريبا عند أكريديد وذلك 

فهو إذا كان مدعوما من قبلنا يمكنه أن يستولي على نهب  حقيقة هو ما يشغل بال موالي
 .كبير يكون له ولذويه منه نصيب جيد

إن المركز لم تنته األشغال فيه بعد، وفي األيام التي تلت ذلك أعاد الكرة : فأجبته متملصا
هؤالء أعداء آدرار إنهم الذين مكنوا حكومة  أوالد بالسباعووعد بأنه سوف يأتيني بشيوخ 

إنهم مسلحون من قبلنا بمدافع كبيرة، وهم الذين خربوا  يسينغال من الثأر لفشل مهمة ابالنشال
آدرار وقتلوا أحمد ولد المختار ولد أحمد ولد عيده أمير تلك البالد ثم تراجعوا تحت ضغط 

اترارزة ولكنهم احتفظوا بأسلحتهم التي أعطاهم إياها الفرنسيون و األعداء إلى آدرار سطف 
 .نالحظ ذلك الحقاوسوف 

                              
أوالد غدديالن ( أوالد عمنددي وأوالد آكشددار)أوالد الجعفريددة : مقابددل قبائددل آدرار( قبيلددة ذات أصددل شددريف) أوالد بالسددباعتقليديددة فددي حالددة الحددروب ال  83

ديشلي هؤالء من أصل عربي وأولئك من أصل صنهاجي  وا 
 . بات أبول مارتي المطبوعة لدى الروزوكتا 8711بخصوص القبائل الصحراوية ينظر جورج بولي بيظان إفريقيا الغربية الفرنسية باريز شا المال 
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وأخيرا خاطبني موالي حول مصالحه الشخصية، إنه يرغب في أن يعامله كوبوالني معاملة 
قائد قوم كما يفعل مع أخيارهم وطلب مني أن أقترح ذلك كتابة ويتعهد في المقابل تحت 

السالح  مراقبتنا، وبالتشاور معنا عند االقتضاء بحماية القبائل الزاوية الضعيفة والتي ال تملك
لخضت  .وفضال عن ذلك سيضطلع بمهمة البريد النصف شهري بين سان الويس وانواكشوط

كل ذلك في شكل مشروع اتفاقية وبعثت به إلى كوبوالني فرد علي بأنه وحده المخول 
 .للمفاوضات
يناير جاء موالي مضطربا ليعلمني بأن الرسل أخبروا بأن أحمد سالم مدعوما  13في يوم 

 .درار وصل إلى إينشيري حلف أن يهاجمنا هنا في المركزبجيش من آ
أوالد الذين غادروا حزب األمير السابق ليؤكدوا لنا أن أيا من  أوالد بالسباعوجاء بعض 

 ."سة آنيالقد"لقد اتخذت االحتياطات ولم أكن أرى شيئا قادما مثل  .لن يكون ضدنا بالسباع
وغادر نحو آكالل  أوالد بالسباعسبب تخلي ومن الغد علمت أن أحمد سالم ترك مشروعه ب

فاي في محاولة للتحالف مع ولد سيدي وطلب منه أن يلتحق به في الحرب ضد فرنسا وأرسل 
 .مجموعات صغيرة لنهب قطعان القبائل الزاوية بهدف قطع إمداداتنا الغذائية
الذين هم من  84وفي تلك األثناء عاد ولد سيدي إلى الجنوب ليضع الغرامة على لبيدات

أوالد أنصاره وأدينوا بعمليات سرقة ضد قبائل زاوية وأنضم إلى ولد سيدي فصائل من 
الدميسات وجمع  ؛ أوالد البكار وأوالد احميد وأهل سيد السيد وقام الزعيم المطاع فيبالسباع

يهم يس وقد كان السبب الحقيقي لتخلر الذين كانوا مع أحمد سالم عند رأس تمي أوالد بالسباع
عن أحمد سالم هو انضمام أهل آدرار أعدائهم إليه مما جعلهم ال يرغبون في معارضتنا ثم إن 

دوعيش ستصبح غنائم سهلة ألنهم يحاربوننا  .قطعان لبراكنة وا 
فبراير وصل إلى انواكشوط أحد أصدقائي القدماء في تومبكتو الشريف عبد الرحمن  3وفي 

كان يزودنا منذ مدة قبل عشر سنوات بالثيران وهو اآلن الياس لحريطاني ولد سيدي عمار لقد 
عن أحمد سالم  أوالد بالسباعإنه هو الذي عرف كيف يفصل  85صاحب دكان بسان الويس

                              
هدذا التعليدق غيدر دقيدق فاللبيددات قبيلدة مدن التدرارزة مسدتقلة ولعلدب قبيلدة .لبيدات فصيلة من لعلب القبيلة المحاربة في اترارزة في منطقة المدذرذرة   84

 بروزية مستقلة  المترجم
محاربون وتجار في ذات الوقت وجال عبد الرحمن في كثير من البلدان والمراكز القريبة من السينغال حيث يمارس البيضان التجارة  أوالد بالسباع  85

هذا التعليق فيه تحامل على ) 8771لكن هذا قد ال يتكرر بعد أحداث وفتن " متقاعدين"وبعدما يحصلون على ثروات يعودون إلى الخيام في موريتانيا 
 .  المترجم( ان وعدم إنصافالبيض
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نهم يرغبون في البقاء على صداقة مع إيقولون فيها  أوالد بالسباعوحمل إلي رسالة من زعماء 
هل آدرار انسحبوا كلهم تقريبا إلى الغرب فرنسا وأنهم لما رأوا ما يقوم به األعداء ضدنا أ

تاركين أعداءنا يتجمعون إلى الشرق وأن أهل آدرار بعثوا إليهم عرفاء ولكن شيخ أدميسات 
األساسية وجعلهم يمنحونه الزعامة العليا  أوالد بالسباعرفض استقبالهم مما أبهج مجموعات 

 .التي تهرب منها
غارة على إدوعيش في الشرق واستولى على بعض وقد كان الشريف عبد الرحمن عائدا من 

وكان قد وقع في نزاع مع أوالد امحمد  86الغنائم على رأس مجموعة من المراهقين من قبيلته
 .لدى تنملحس والتحق بكوبوالني لالعتذار عن ذلك

من المرتفعات الواقعة شمال واد نون بالمغرب محاربون وتجار، إنهم  أوالد بالسباعينحدر 
 .للتزود وأعداؤهم الرئيسيون هم ارقيبات وأوالد الدليم وقبائل آدرار "سان الويس"إلى يأتون 

 .نحن ال نعلم الكثير عن ارقيبات إن مجالهم الجغرافي يقع في شمال موريتانيا
ومركز  87"السكري الصغير" "جاك لبودي"وأوالد الدليم حلفاء األسبان وامبراطور الصحراء 

أو الداخله كما يسمونها وفصيلة أوالد اللب متخالفة مع أهل آدرار  "سفيال سيسنرو "تعلقهم هو 
لعلب وعندما جاء العرفاء من قبائل آدرار يقترحون السلم على  و والد بالسباعوعدو أساسي أل

 .ادميسات اشترط هؤالء المفاصلة مع أوالد اللب فرفض اهل آدرار طبعا ليال يفقدوا حلفاءهم
 .بين انواكشوط وسان الويس والد بالسباعة من أوالد الدليم قافلة ألفبراير نهبت غار  31وفي 

إيديشلي وأوالد غيالن وأوالد عمني وأوالد آكشار يتجمعون حاليا في إينشيري : وقبائل آدرار
ولعلب الذين يجولون في تيرس تحاول هذه القبائل أن تكون ائتالفا  أوالد بالسباعقريبا من 

لمحاربتنا، ذلك أنهم يعلمون أن إنشاء مركز انواكشوط يعتبر خطوة في سبيل المسير على 
آدرار وكذلك اقترحوا على أحمد سالم أن يلجأ إليهم ولكن امرأته الثانية أخت أمير لبراكنة 

وهو يرغب في االلتحاق بولد سيدي الستنهاض اترارزة  أحمد ال تريد مغادرة أكالل فاي
 . لمحاربتنا

                              
 .إن المشاركة في عمليات كهذه كانت تدخل في إطار إعداد المحاربين المستقبليين وكانت تلك صورة من األعمال الجارية  86

فددي جنددوب المغددرب وأعلددن نفسدده ( الددذي كددان يدددير مصددفاة للسددكر فددي نانددت "سددي الددويس أو كوسددت"حفيددد )قبددل هددذا بسددنوات نددزل جدداك لبددودي   87
رة إلدى مبراطور الصحراء فجاء التدخل الدبلوماسي السري ليضع حدا لهذه النزوة من هذا الولد المدلل الذي يسميه أصدقاؤه السكري الصدغير فدي إشداا

 .مصدر ثروته
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وفي األيام األولى من شهر فبراير جاء ثالثة من مناصري ولد سيدي إلينا هنا في انواكشوط 
وسيد أحمد ولد الحسن أخو شيخ أهل التونسي  88ركوبا مطاياهم وهم البارك شيخ تجكانت

ي ولد سيد أحمد ابن عم أخيارهم، جاء هؤالء ليعرفوا وسيد امن دمانإحدى فصائل أوالد أحمد 
مواقفنا من ولد سيدي فمنحتهم إفادات بعضوية الجماعة الكبرى في اترارزة حسبما عهد إلي 
كوبوالني وأعددت إفادة أخرى باسم ولد سيدي وأعطيتها لهم وصرفتهم ومعهم بعض الهدايا 

 .والكالم الحسن
ربما ألن  89غبته في مواالة الفرنسيين بكل ثقة إنه شاب حيىلقد كلفهم ولد سيدي بإبالغنا بر 

كوبوالني في بداية األمر كان قد عنفه، إنه يتمتع اآلن بشعبية كبيرة، فقبائل الزوايا ونساء 
أحمد "إنه فيما يبدوا اآلن يرغب في السير بالتوازي معنا ضد ! اترارزة ال يقسمون إال باسمه

عيينه أميرا على البالد في محله، إنه سوف يحول هذه الموازاة ولكن ذلك بهدف أن يتم ت "سالم
بسهولة إلى عمل تنسيقي دون أن يصل األمر على ما اعتقد إلى عقد تحالف، وفي هذه 

 .اللعبة يفقد كثيرا من أنصاره
أحسست بأن المسن صاحب اللحية الزرقاء الذي يضع رجال في كل اتجاه ال ينضم إلينا إال 

ه يخشى أن يرانا نعين ولد سيدي أميرا بدل أحمد سالم مما يعني أن نفوذه إن: من أجل هدف
 ...الذي مضى عليه نصف قرن انتهى

 العكرة  هإنه يصطاد دائما في الميا
من محاربي آدرار بنهب فصيلة موالي فطلب مني الثأر مدعيا  90فبراير قام ركب 1وفي يوم 

 .نهبأن صداقته مع الفرنسيين هي السبب وراء هذا ال
وفي الحقيقة وبعد أن حصلت على المعلومات تبين أن األمر يتعلق بثأر شخصي قديم وبعد 

 .ذلك بعشرة أيام قام موالي ومحاربو قومه بالهجوم على قبائل آدرار
وبعد ذهاب موالي جاءني أخيارهم في غموض شديد ليعلمني أننا سوف نهاجم خالل خمسة 

المعلومات وأشرت إليه بالخروج وفي نفس اليوم بالمساء  أيام وبدأت أعرف قيمة هذا النوع من
جاءني يطلب اإلذن للذهاب إلى أخروفة لتمريض زوجته المريضة وبما أن لدي مترجما 

                              
اكنده وتكاندت وفدي تجكاندت قبيلدة مدن أصدل تنددوف طدردت مدن هدذه المديندة خدالل خرابهدا فدي نهايدة القدرن التاسدع عشدر وتوزعدوا بدين التدرارزة ولبر   88

 . المترجم( هكذا في األصل ولكن فيما يبدوحصل خلط بين تجكانت وتغرجنت واألخير هو الصحيح وقد فات على المعلقة)لعصابه إنهم تجار 
 با جداليس خبيرا في تقاليد البيضان، فاألدب يقتضي من الصغار مواقف متحفظة أمام الكبار وقد كان ولد سيدي مهذ افريرجان: شاب حيى  89
 . مجبور مجموعة صغيرة مسلحة تنفذ غارات صباحية  90
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اعبيدي فال فقد أذنت له ولكنني احتفظت بقومه ألن لدي حاجة فيهم إلرسالهم حرسا للمتدرب 
 .ه عن طريق البر خالل أيامالذي عليه أن يذهب إلى دكان "كرينه"في المدفعية 

من رماة الحامية وبعث إلي  31مقره ومعه  "هأخروف"بمركز  "رافييه"والتحق رقيب المدفعية 
قافلة من المواد الغذائية يحرسها قوم أخيارهم فسألتهم عن أخبار صحة زوجة قائدهم فذكروا 

ة هنالك، أنا أعلم إن صاحب اللحية الزرقاء قطعا ذهب للقيام بدسيس 91أنها لم تكن مريضة
أن هنالك جناحا يقوده ابن أخته ولد ابراهيم السالم وأعمر ولد أعل الملقب أعمر بنكال أخو 

بمنتصف الطريق بين انواكشوط وأخروفة  "ولد سيدي"يجول في المنطقة وقد مر  "أحمد سالم"
واتجه نحو مخيم األمير السابق فهل ذلك من أجل خنقه أو إرباكه؟ يمكن أن يكون هذا أو 
ذلك ولكن أخيارهم لم يغب عن ذلك فهل يلعب دور المصلح بين الجناحين المتناوئين؟ قد 

تجعله يطمح للعب دور يكون، إنه من غير المتوقع أن يخوننا ولكن هنالك احتماالت عديدة 
 .أكثر أهمية

سوف أصطحبه : سأفرض عليه إقامة في أخروفة، وسوف أكلفه بمهام غير هذه المؤامرات
معي وسأكلفه بمهمة تنظيف البالد من هؤالء الناهبين من كل فريق وسأجعله يسير إلى األمام 

 .مستقيما
نية ار مزدحمة بالليل جدا وتوجد لتحتمي بنا فاآلب ئل الزاوية تقترب من انواكشوط حالياباالق

 .يجب أن تتجذر. اآلن في وضع الضرائب
 "سان الويس"للشاطئ في اتجاه  مسامتبعثت امحمد ولد أعمر للتعرف على خط سير للبريد 

فيدريب واألدالء لالدعم  وفرتفقبيلته تجوب آفطوط الساحلي إلى مركز التعلق بانجاكو، لقد 
لقد  93، ومن بينهم يختار تجار سان الويس معلمي اللغة92نشيير وابالبلمهمات أباني، وافا

بعث إلي كوبوالني عن هذا الطريق بريدا سريعا وصل إلى انواكشوط خالل عشرة أيام وفي 

                              
فإن أخيارهم يريد أن يبتعد ولكنه من اللباقة أن يكون ذلك غصبا عن إرادتده فداألدب يقتضدي أن اإلنسدان ولدو  افريرجانمرة أخرى عادة تغيب عن   91

 .لم يكن هناك ما يكرهه على أمر فإنه يتظاهر بحصول اإلكراه
لم يتعد بوتلميت وفي السنة الموالية وصل إلى  8151كان مكلفا باستكشاف إمكانية ربط سان الويس بالجزائر ومحاولته األولى سنة  "ىليبول بان"  92

 . شنقيط ومن هناك نجح في اللحاق بالجزائر
النهدر السدينغالي وأغلدبهم مدن قبيلدة أوالد في مرافدئ  81و 89معلموا اللغة هم المترجمون في ميدان تجارة الصمغ خاصة التي تتم ما بين القرنين   93

 .بنوك المحصون في الترارزة



76 

بداية فبراير وصلت إلي القافلة من ستة عشر جمال محملة باألرز يحرسها زهاء العشرة من 
 .جماعة محمد ولد أعمر أوالد بالسباعقوم 
نهاية يناير تم إجراء تعديل في التنظيم اإلداري للترارزة، أصبحت سهوت الماء مركزا في 

للترارزة الشرقية يوجد فيه نقيب مقيم وبالدي أنا اترارزة الغربية مركزها انواكشوط يمتد شماال 
إلى وادي الذهب وشرقا إلى الخط الرابط بين آدرار والسينغال في منتصف ما بين سان الويس 

 .نهودكا
. من الرماة وأخروفة وفيها ثالثون من الرماة 11انواكشوط وفيه حامية من : لدي مركزان ثابتان

 .فارسا ومقرها انواكشوط 18من الرماة ركوبا على اإلبل و 11ولدي قوة للتدخل مؤلفة من 
ى ومفي أخروفة يشكل فيلقا مؤلفا من أربعة فرسان وق "رافينه"رقيب المدفعية الجمال المتمرس 

واحد وخمسين من القوم السود المكتتبين من الجنود القدماء من التوكولور والحراطين البيضان 
 .ركوبا على الخيل والجمال ويؤطرهم ثالثة فرسان جزائريون

وأخيرا لدى قوم شيوخ البيضان ومن بينهم قوم أخيارهم والجميع قيادته من انواكشوط وتثبيت 
 .نتظر أوامر مفصلة من كوبوالنيأا يعني الفيلق مالقوم مشروط بوجود المركز وفي

بالجديد من أخباره فخط السير الذي اتبعه مريح  "كرينه"وعند وصوله إلى أخروفة بعث إلي 
زل حيث الماء الكثير والعذب وجد المعوأقل تصحرا من نواحي انواكشوط فحول آبار إيزاكن و 
 "كرينه" رخفية وقريبا من انواكشوط م قطعانا كثيرة وقدم له البيضان الحليب الجيد بصورة

بمخيم موالي الذي يغص بالرجال المسلحين والذين هربوا أمام قوم أخيارهم الذين انتزعوا من 
أخي موالي ناقة قوية مع رحلها لضمان رد الجمال التي تعهد موالي بإرجاعها تعويضا لما 

 .سرقه أصحابه منا، اللحم أصبح مضمونا
محمد ولد أعمر الذي ليس فقط قويا ولكنه مع ذلك متكبر  الد بالسباعأو أفكر في أن أكلف 

 .بضمان أمن هذه القبائل وسأوسع دائرة نشاطه إلى آكنيتير
هم بين المركز مياخفي كل يوم أستقبل مجموعة من البيضان فصيلة أهل بوحبين يضربون 

 .يهال يوحى بالثقة ف 94والبحر وقائدهم الشيخ عبد اهلل المنتفع اللجوح
                              

( مثلده مثدل كثيدر مدن مواطنيده) افريرجدانهذا صحيح وخطأ في ذات الوقدت فكدون بعدض الشخصديات المهمدة تطلدب هددايا يصددم : المنتفع اللجوح  94
 تؤثر الهديدة علدى الشدرف بدالعكس فالهديدة فدي تقاليددهم تعندي تكريمدا الذي تأسست تربيتهم على تصور للشرف مختلف تماما فلدى الشيوخ األفارقة ال

سديه فدي هدذا لهم وداللته على أريحية الطرف اآلخر هذا التكريم الذي يعتبرونه واجبا ورمزا لألدب واإلجالل وال يجدون حرجا في التذكير به عند من ن
 (السؤال تشريف والعطاء حب)الموضوع المثل الفالني 
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( صلى اهلل عليه وسلم)وتبينت أن البيضان متسامحون اتجاهنا ويطبقون شريعة النبي 
يمة المتسامحة اتجاه المسيحيين أهل الكتاب وعلى العكس فهم يكرهون السود قدها البصورت

 .الوثنيين وخاصة المدمنين الخمر وينقمون علينا أن اتخذنا منهم جنودا
أولئك الذين هم في الساحل السوداني في منطقة الحوض وبمقارنة هؤالء البيضان مع 

فبيضاننا هؤالء أقل توحشا وأقل اختالطا مع السود فقبائل الزوايا هنا ليسوا مسلحين ويدعون 
 .أن قبائل حسان وخاصة أتباعهم لصوص حقيقيون

بعض شيوخ حسان والزوايا فيما يبدو متعلمون إنهم يحفظون بشغف أشعار العرب قبل 
م ولديهم فكرة عن كل شيء ومرونة في توجيه األفكار فالشيخ سعد بوه الذي تربطني به اإلسال

عالقات مستمرة شكرني بحرارة على مقتطفات تتضمن مقاطع من قصة عنتر وأهديت له 
كذلك أدوات صنع األتاي ومن جهته أهدى إلي حصيرا وثيرانا إنه يسكن في منزل من دور 

 .ويزكت في إينشيريأرضي وطابق قريبا من بئر ات
وقبل إيجاد أي قرار إداري كنت أبحث عن صداقة البيضان سواء كانوا محاربين أو زوايا 

ومنذ  95فترجماني اعبيد ترجم إسمى إلى الحسانية بهذه الكلمة أخو الناس وهي تورية سهلة
كز تم إنجاز المر . سمي إذا ذكر في الحديثاذلك الحين أصبحت أفهم اللغة المحلية وأميز 

 . وسأحفر آبارا
ذهب اعبيد إلى سان الويس لتسوية مسائل شخصية وبعثت محمد ولد أعمر لتسوية حسابه 
لدى البراني فهناك لص مهني من قبيلة لبيدات يساعده عبد اهلل ولد كنبة ومواله امبارك العيد 

ر من ون الطريق شمال سان الويس قريبا من رمال الزيره، وبعد ذلك بقليل سرقوا أكثعيقط
وقد كان ضابط أوامر ) "كوبوالني"رئيس مكتب  "مروا"مائتي جمل لبعض الزوايا ولكن النقيب 

منع الهجوم  "سان الويس"دددخالل مروره ب( القائد األعلى للفرق في إفريقيا الغربية "هورى"للواء 
على لبيدات لألسف ألنهم كانوا على صلة بتجار سان الويس الذين يؤجرون لهم الجمال لنقل 

 .الفستق، كذلك كان البيضان يلقبونهم بد بوكرت أبو الفستق
ووصلتني رسالة تتضمن إعطاء صالحيات واسعة من نقيب القيادة العليا، وليست هذه هي 

 .كتب المندوبية قرارات غير مالئمة ذات نتائج وخيمةالمرة األخيرة التي يتخذ فيها م

                              
 .يل دقيق يوحي بطبيعة البيضان وذوقهم في اللعب باأللفاظ والمعاني وتفاؤلهم باألسماءهو تفض  95
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مما يحرمني من بعض أفضل  أوالد بالسباعوبما أن لعلب أعداء لبيدات كنت أبعث البريد مع 
عناصري، والمركز انتهى فعال إال أنه ليس فردوسا ولكن يمكن أن نأخذ قسطا من الحياة فيه 

 .الشمال الشرقي عاصفةفالماء ال يزال مملحا قليال والرياح تهب من 
والمالزمان ال يرضيان وخاصة مالزم الخيالة، ومن أجل شغله والتخلص منه مؤقتا بعثته إلى 
سان الويس ليعد عدته وشراء طواقم األلبسة لمفرزته ولدى عودته لم يخف عني أنه استدان 

بعرقلة العمل كثيرا على حسابي وحساب كوبوالني ليحملنا مسؤولية مآسيه ومالزم الرماة قام 
بتطبيقه حرفيا األوامر األخيرة التي وصلتنا من سان الويس والتي تحدد حقوق وصالحيات 

 .مثلي أنا 96الضباط خارج اإلطار
طلب تسعة أيام للذهاب تومنذ ذهاب موالي إلى الحرب لم يأت بأي بريد وأول بريد جاء به ي

من قبل بعض األمراء من جناح إلى سان الويس وعشرة أيام للعودة صحيح أنه أوذي ونهب 
أحمد سالم ومن جهة أخرى فخط السير بين انواكشوط وسان الويس يعبر مجاالت لبيدات 

 للعلباألعداء األلداء 
ألنهم سينتهزون فرصة  أوالد بالسباعفاألفضل إذن لحمل البريد في هذه الطريق هو استخدام 

 .الرحلة للقاء إخوانهم في انجاكو
يرا بحسن نية الزوايا الذين يدعون أنهم أصدقاء يجب أن نخضع للعرف يجب أن ال نثق كث

 .نصادر أوال ثم ندفع الثمن وهذا أمر جديد على الزوايا: السائد
 
 
 
 
 
 

 

                              
جعل تحت تصرف  افريرجانيتم وضع الضابط في وضعية خارج اإلطار إذا تم جعله تحت تصرف وزارة أخرى غير وزارة الحرب مؤقتا وهنا فإن   96

 . وزارة المستعمرات ليتمكن من أداء المهمات اإلدارية
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 :العملية األولى في اترارزة
 

فبراير بعثت  11ليس لدي الكثير من الجمال لضمان توصيل البريد وحمل القوم، ففي يوم 
لمصادرة جمال بعض الزوايا أشير إلي  أوالد بالسباعمترجمي اعبيدي ومعه اثنا عشر من 

 .بوجودهم لدى بئر مجاور ومكنني ذلك من إرسال البريد إلى سان الويس
ساعات في اليوم وليست كل األعشاب تالئمه  إن الجمل حيوان صعب يجب أن يرتع عشر

إنه البد له من األوراق الناعمة واألعشاب الشائكة ليطيب له ذلك، وكل ذلك بمقادير متناسبة 
مع حجمه ويلزم أن يكون وقت راحته ضعف وقت عمله، وفي موسم األمطار يمكن أن 

ذا كان راكبه في وضعية غير سليمة يمكن أن  يتعرض ألمراض قاتلة ينقلها الذباب له وا 
، احقيقة أمرا مزعجا ومع ذلك ال مناص منه تفصيانة الجمال أصبح .يسبب له ذلك جروحا
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تأكل األعشاب فعال، ولكن يلزم الحصول على الجمال لنقل الحبوب  97فخيول الفرسان
 .والخيول تأتي من الجزائر وعندها نهم شديد

الجه بل ذلك أضعف اهتماماته والعربي والقناص السينغالي يجرح الجمل وال يعرف كيف يع
البيظاني يعرف الجمل لكنه ما لم يكن جمله فال يهتم به فإذا كان مشجعا فبإمكانه استخدامه 

 .واالستفادة منه بأكثر ما يمكن
واالتجاه السائد اآلن هو تجنب استخدام القوم البيظان إال إذا كان معهم عدد متناسب من 

 .اليوم الذي سوف نستغني فيه عن هؤالء األخيرينالرماة، وسيأتي فعال ذلك 
سوف لن نكون ملزمين بأن نزدحم في القوافل ولكن يجب الحصول على الجمال الجيدة 
الحيوية والقوية، إنه من الصعب الحصول عليها، إنه يلزمنا مائة من الجمال وليس لدينا منها 

 .تطيق من العمل فقد أصبحت متعبةحملها ما ال ن ناإال الثلث من الفئة المتوسطة وبما أن
لى حد اآلن يدعي البيضان أن البعثة  يأتينا بريد الشيخ سعد بوه بأخبار بعثة تنظيم تكانت وا 

 "شوفو"هزمت على يد األمير بكار ولد اسويد أحمد أمير إدوعيش والحقيقة غير ذلك فالنقيب 
ال، وبعد أن تجمع هؤالء مي من الخيالة طرد مخيم أمير البراكنة من شكار ومخيم إدوعيش ف

هاجمت فرق البعثة وهزمت إدوعيش في أكماط أحد آبار هضبة لعصابة لكن هذا النصر لم 
من الجمال وجمعت وبعثت لتباع عند النهر وقد  ايعمق ألوامر كوبوالني بذلك وغنمت آالف

 .ها مائتانمن إليكان يمكن أن يبعث 
ي كيهيدي فإنهم كانوا يدعون أن دوري وحسب ما نقل إلي بعض األصدقاء الحاضرين ف

 .يقتصر على البقاء في الظل حتى ال يتحدث عني وأن أوامري كانت بالخلود إلى الغطيط
ومع ذلك فالترارزة بدأت تتحرك من كل حدب وصوب تأتي معلومات مفزعة وقبائل الزوايا 

لمصادقة لفرنسا األمير السابق للترارزة يهاجم القبائل ا" أحمد سالم"ض من يتنهب بتحر 
بقيادة علي بن المراكشي ومن هذا الطريق يحاول  أوالد بالسباعويستخدم لذلك أساسا 

ويسعون من أجل أن يكون هؤالء أعداء  أوالد بالسباع نا عنالمحاربون في اترارزة أن يفصلو 
 .للفرنسيين وأنهم يجب أن يعيدوا أسلحتهم ذات الطلق السريع التي تستخدم ضدنا

                              
في بداية ممارسته مع الجمال شأنه شأن  افريرجانالعكس أيضا صحيح فالفرس والجمل ال يمكن مقارنتهما فالفرس يموت جوعا في مواقع الجمال و   97

سددت يسدائر مواطنيده يعتقدددون أن الجمدل يمكددن أن يعدالج كمدا يعددالج الفدرس وأندده بمكدن تسددريعه عندد االقتضداء فمطدداردات الغدارات والجددوالت الطويلدة ل
عدض ممكنة إال إذا تعلم الفرنسيون كيف ينمون ويعالجون الجمال وليس فقط ركوب الجمال فذلك سهل وهذا فن وفي بعض المنداطق المحاذيدة للنهدر ب

 .   البعوض ينقل بعض األمراض القاتلة للجمال لذلك ففي الفصول الرطبة يحافظ المنمون على عدم إرسال جمالهم إلى الجنوب
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لى ويالحظ ا لنقيب المقيم في اترارزة الشرقية وجود مركز المحاربين الرحاحلة واوالد اللب وا 
الشرق من سهوت الماء وطلب تعزيزات من أجل أن يتمكن من تشكيل فرق متنقلة للتدخل 

ال تتجاوز قدر الحاجة لضمان حماية المراكز وليست لدينا وسائل للنقل وهذا بدون  دفاألعدا
صلة بما كان يقال في كيهيدي أنه من الواضح أننا إذا كنا مستمرين شك أمر مقصود وعلى 

في عدم التدخل لحماية القبائل الخاضعة لنا فإننا سنكون نحن عرضة للهجوم سريعا في 
 .مراكزنا

من الرماة على الجمال  تيمن لعلب ومجموع 98الخمول يثقل كاهلي وبالصدفة قد اشتريت قربا
مارس وأنا أعول عليهم في تعزيز القوم في الغارات  39لن يعودوا من مال إال في حدود 

الممنهجة ضد القبائل الناهبة، هذه الغارات التي ستمكنني من الحصول على الجمال 
الضرورية مجانا والتي عليها سأحمل القوم وسأكون قوافل الحبوب الضرورية للخيل؟ سوف 

كفي أربعون جمال وبعد ذلك سأشرع في ضبط األمن في البالد فبإمكاني الحصول على ت
ثمانين مقاتال مكونا من القوم والفرسان والرماة ممتطين وعند الحاجة سوف أستخدم محاربي 

 .تاركا حراسة المراكز للرماة أوالد بالسباع
موطنهم وكذلك عندما يطلب وسوف يكون بإمكاني أن أجوب البالد وأطارد الناهبين أيا كان 

 .مني كوبوالني المسير سوف تكون لدي فرقة مدربة
محمد فاضل من قبيلة أهل  100محمد عبد الوهاب ولد الحضرامي من زاوية 99عاد المقدم

الطالب مختار في والته والذي سبق أن أعطاني بعض المعلومات عن البعثة ذهب إلي ابن 
د أيام ليبلغني برغبة أحمد سالم في مواالتنا ففكرت الشيخ سعد بوه وعاد إلي بع( عمه)عمه 

يريد ولد سيدي أن يعرف هل سيكون محل  ر نيتي أم أنه ببساطةسبفي األمر مليا، هل يريد 
 ثقتنا؟ 

في النهاية بعثت المقدم لتوصيل االقتراح إلى كوبوالني الطرفان المتنازعان يمكن أن يصطلحا 
يئا، ستكون الوضعية أوضح ولن نحتاج إلى أن نفرق لإلطاحة بنا ولن يكون ذلك شيئا فش

 .بدقة بين صديق وعدو

                              
 ء من جلود الماعزسقا: القرب  98
 (غالبا مكلف بجمع الهدايا لصالح الشيخ)ممثل لشخصية دينية مهمة : المقدم  99

 ( زاوية محمد فاضل المرابط المشهور مؤسس الطريقة القادرية الفاضلية مركز عالي للتعليم)مجموعة من المدرسين والطلبة في مدرسة : الزاوية  100
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ليس لدي حتى اآلن فرس، فكيف يطلب مني أن أفرض نفسي في بلد ال يتصور فيه القائد إال 
راكبا؟ إنها مسألة شرف، أظل معزوال في مركزي أحاول تفهم نفسية البيضان من أجل التمكن 

 .س ذلك اليوم قريبايوما ما ولي هممن السيطرة علي
يونيو كتب إلي المقيم بسهوت الماء بأن أوالد عايد لن يخضعوا  1وفي رسالة مؤرخة بتاريخ 

أبدا للفرنسيين وسيهاجمون القبائل التي تزودنا، ويطلب اإلذن بمهاجمتهم ويشير في الرسالة 
من المحاربين لدى بير  101إلى حضور ولد ابراهيم السالم ابن عم األمير السابق ومعه حركة

 .أوالد عايد على بعد أربع ساعات من المسير إلى الشرق من سهوت الماء
الوضعية غير جيدة، فلسنا على استعداد وال يمكن أن نكون كذلك قبل نهاية ابريل وهل سنجد 
ما يكفي من التموينات قبل ذلك؟ لقد انتهى العمل في مركز انواكشوط وأعطيت األوامر 

نزرة خلف جخروفة بحائط الدفاع يجب أن يقلص ويجب إقامة متاريس ماركز لتعزيز م
 .الزريبة

ومان فالسيد كوبوالني سبق اة أعلم أنهما سيقفالمركزين وعند اقتراب العاص منلقد كنت واثقا 
أن بعث إلي بأوامره بواسطة المقدم وكتب إلي بالحرف بأن أحمد سالم إذا استمر في النهب 

 .عدوا وأن نطرده من البالد ال يمكنه أن يكون أوضح من هذايجب أن نعتبره 
ة في األيام األولى من شهر مارس وفي اليوم الرابع منه جاء رسوالن من عند فوكانت العاص
 .ومن بينهم الولي قادمين من لمهيريد يطلبان النجدة 102الشيخ سعد بوه

 االبئر نفسه هبته هاجموا هذوأوالد الرقيق من عصا امن دمانأحمد سالم ومعه أوالد أحمد 
د وأهل أكمتار وأوالد عائد على بعد سبعة ريوأوالد عائد إلى الجنوب الغربي لدى أجري

 .كيلومترات إلى الغرب لدى تكنت
هذا العالم كله ينهب ويسب بوقاحة هذا المرابط الكبير أعل ولد أحمد شنان رئيس أوالد بوعلي 

، لم "الزوايا المسيحيون"صحاب الشيخ واصفانهم بأنهم وأخوه يتميزان بفظاظتهما ويعامالن أ
أكن في تلك اللحظة جاهزا نظرا لغيبة بعض رجالي ومع ذلك فال يمكنني أن أترك من 

وأنقذ  "فابير"يعاملون هذا المرابط الذي أبدى لنا الصداقة منذ وصولنا والذي حاول نجدة 

                              
 مجموعة كبيرة من المحاربين تستهدف عمال عسكريا بينما الغارة تستهدف عمال مدنيا نهب ممتلكات وغالبا قطعانا من الحيوان  101
لدك الشيخ سعد بوه شيخ القادرية الفاضلية أحد أبناء الشيخ محمد فاضل ظل دائمدا مواليدا للفرنسديين بعكدس إخوتده خاصدة الشديخ مداء العيندين ويم  102

 .حول عالقاته مع الفرنسيين صحيح افريرجانكان ضفة النهر خاصة و كل ما كتبه نفوذا لدى س
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نسية، إنه نفوذ يجب أن ينمي فأخوه بدون عقاب كنت أعتبره مخلصا للقضية الفر  "أبالنشى"
في المغرب ماء العينين على صلة بالمغرب وأهل الطالب مختار في والته وتومبوكتو وأعلم 

 .نفوذه في بالد السينغال والسودان
وبالتشاور مع رسله بدأت أعد خطة للقيام بحملة خالل أربعة أيام استقبلت قطيعا من الثيران 

فا بأنه موردنا األساسي للحوم فاألمر فيما يبدو طبيعي وعادي إذا للبيع وقد كان الشيخ معرو 
ذا كان مأخوذا على األعدا  ءكان القطيع غير منهوب في الطريق فسأشتريه بصورة واضحة وا 

 .انواكشوط وفي الحالتين فإن هذا الشخص سيكون لنا دليالإلى فإن صاحبه هرب 
مهيريد مع تجنب تام لآلبار لكي نتمكن من لى لإإنه يفترض أن يكون قادرا على أن يقودنا 

 .أكبر قدر من الحظ في أن نفاجئ رجال أحمد سالمالحصول على 
ة أي ما يقارب ألف لتر من الماء محمولة وسأشتري القرب أيضا بلدي حتى اآلن ثالثون قر 

 .جازنكل يوم فالعملية إذن قابلة لإل
مجهزين  "سان الويس"مارس لم يعد الراعي وقطيعه وفي المقابل عاد فرساننا من  0وفي يوم 

هاجمتهم عصابة  بابابامعبئين من جديد وجاءوا بمعلومات مقلقة أربعة فرسان يقودهم العريف 
من البيضان لدى بئر المعزل بين أخروفة وانواكشوط وكانوا في طريق العودة بعد أن رافقوا 

فعاد الفرسان إلى أخروفة حيث وجدهم المالزم في طريقه وبعد " قرينه"في المدفعية  المتدرب
يومين وصلتني رسالة تتضمن تفسيرا واعتذارا فالمهاجمون كانوا من فصيلة أوالد احميده 

حلفائنا إنه االنفعال حتى ال نقول الرعب هو الذي دفع بأحدهم ال يزال  أوالد بالسباع 103أتباع
يشعل الفتيل، أطلق النار في الهواء من مدفعه ذي المكبس من أجل لفت نظر شابا إلى أن 

الفرسان كما يصنع البيضان غالبا عندما يالقون أصدقاءهم الذين ال يخشون منهم شيئا فظن 
أجلت النظر  104الفرسان أنهم هوجموا وحدث االقتتال، ولكن هذا االعتذار فيما يبدوا متعسف

 .نت أنتظر بكل تعجل دليل الشيخ سعد بوهفي هذه القضية، ذلك أني ك
حمل معلومات عن يخروفة امارس منتصف النهار وصلني بريد خاص من  38وفي يوم 

سقطوا في شرك وفي  31الرماة الركبان العائدين من مال عن طريق سهوت الماء، ففي سوم 

                              
ألقربداء الفقدراء هكدذا فدي األصدل يلة لهدذه القبيلدة النبيلدة بمثابدة اصدعرب شدرفاء وهدي الف أوالد بالسباعفي األصل كلمة آزناكه وهي كلمة بربرية و   103

 وهو غير صحيح طبعا المترجم
 هذا العذر حقيقيا نحن بالعكس يبدو لنا  104
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لقسم الرقيب فيلب، غياب المالزم الذي استدعى إلى دكار لتسوية المحاسبة المتعثرة كان يقود ا
لى الشمال الشرقي من سهوت الماء قريبا من مخيم زوايا أوالد إقضي ليلته تلك بالتاكاللت 

 105(أرزم)ديمان لقد غادرت المفرزة قبل طلوع الفجر وكان الرجال يمسكون بأعنة جمالهم 
ن وبمجرد ما يخطون خطوات ينهال عليهم الرصاص رشقا متتاليا فيسقط الراميان المكلفا

بالحراسة الصدر مخترق بالرصاص وأربعة من الجمال تسقط وتجمع األحياء حول رقيبهم 
وأطلقوا النار مرات عديدة دفعة توقفت نيران العدو والصرخات الحادة للبيضان تحولت إلى 

الرقيب صوب الصوت وأطلق طلقات نار  جهأنين وشكوى ثم سمعت أصوات إلى اليسار فات
الصمت وعند الفجر تم النداء فوجد اثنان من الرماة المكلفين  دفعة على التخمين وعاد

 .بالحراسة قتلى وآخر مجروح في الفخذ وجرحه ينزف
خروفة وقد استغرب االجثتين والجريح مستعينا بأوالد ديمان ثم أخذ طريقه إلى بنقل  م فيليبفقا

وصول المفرزة إلى  ظرون أن تعود المفرزة إلى سهوت الماء وعندتالبيضان ذلك إذ كانوا ين
بئر أيدرات أبدى البدو من مخيم آخر ألوالد ديمان االستعداد للتناوب في الحمل مع هؤالء 

املة حخروفة سالمة دون أن تفقد أي طلقة، االمتعبين وعند العاشرة مساء وصلت المفرزة إلى 
 .معها قتالها وجرحاها

ة بزعامة أعمر لبنكل مكونة من إنهم مناصروا أحمد سالم الذين نصبوا هذا الكمين عصاب
اعلي ولد المراكشي وأعل ولد أحمد شنان ورئيس أوالد بوعلي  بأصحا أوالد بالسباعارحاحلة و 

الذي كان يقوم بدور التجار، ففي مساء تلك الليلة استأذن في أن ينام لدى الملحقين البيضان 
م من النوم وجدوه مكتوفا حتى ال تسوء معاملته في المخيم فطرده الرقيب وعندما هب القو 

 .مربوط الرجل باليد في العراء لقد قيد نفسه بنفسه وبعد الهجوم تم البحث عنه بدون طائل
 ....اختفى النصاب المسن 

 ."فيليب"إنها فرصته بيد أنه بدون شك لن يفلت من يد 
عزم أحمد سالم على الهجوم وزيادة على ذلك يهدد أعمر لمبكل بالهجوم على مركز أخروفة 

 ,خروفة وجد الحامية في مركز المعركة منذ خمسة أياماإلى  "فيليب"وعندما وصل الرقيب 
ليشعرني بأن  اريدب "رافينه"بعث إلى  .اختفت المخيمات المجاورة ولم يعد يوجد اللحم الطازج

                              
 .مكبح وعقود الجمل إنه حبل من الجلود موصول بإحدى مناخر الجمل غالبا إلى اليمين  105



85 

ب في أن يبيع له الذبائح لعدم وجود النقود إنه يلزم بأي ثمن غد لم يعد ير أح وأن أياألرز نفد 
 .خروفةاتفكيك مركز 

وتشعرني الرسالة كذلك بأن ولد سيدي حضر بنفسه إلى مركز اخروفة وصرح بوالئه الحقيقي 
ه للفرنسيين إنه كان ينوي القطيعة مع أحمد سالم ومن أجل إظهار هذه النية لبس سراويل

وحده الذي يلبس  "أحمد سالم"لى ذلك الحين كان ا  وفي اإلمارة لدى أمراء اترارزة و  106األبيض
السروال األبيض وبما أنه ليس معه من المناصرين إال القليل يجب أن نعترف بجسارة هذا 

وهناك أسباب تدعو إلى الذهاب إلى أخروفة أكثر  .يجب أن نقدم الدعم بأي ثمن .الموقف
ليال يمكنه أن يوصلنا إليها وأخيارهم بدوره لما رأى أن الوضع في دد ذلك أن لدينا إلى المهيري

 .رت الجمالسخأخروفة أصبح ساخنا عاد إلى انواكشوط ومعه قومه و 
 ومعهم مالزمهمخروفة وكان معي ثالثون من الرماة الى إمارس صباحا ذهبت  31وفي يوم 

 .وأخيارهم معه قومه "تفنسو"ة وثالثة عشر من الفرسان بقيادة رقيب المدفعي
وأخذت معنا قافلة من األغذية وثالثة أكياس من الطلقات وعند الثالثة بعد الظهر وصلت 

ووصلت عند  36وكانت اآلبار شبه جافة ثم ذهبت بالصباح الباكر يوم  ربوة أدبونوعلى 
وفي يوم  107العاشرة إلى بئر اتويرس ويلزم تنظيف اآلبار التي هي لحسن الحظ غير عميقة

مارس بين خيالتنا وأوالد أحميد وذلك  1حيث حصلت مناوشات يوم  وصلنا إلى المعزل 30
 .بعد أن عبرنا رماال سهلة مغطاة بنباتات قصيرة

غذاء الخيول موجود هنا والبئر توجد في منخفض والماء فيها ممتاز والقطعان كثيرة وصريف 
في المساء  .سأخيم في العراء هنا متحصنا بزريبة على ربوة تطل على النواحي .البكارات

جاءني الشيخ بابا أخو الشيخ سعد بوه إنه متسول حقيقي وتخلصت منه وبعدما أصيب 
بضراوة لحم الضأن السمين، أخذ يدعي بأننا غلبنا في الشرق من قبل إدوعيش وأن كوبوالني 

 .أنا أعرف كيف أتعامل مع ثرثرة البيضان .يسجرح ويتعالج في مستشفى سان الو 
أعتقد أن كل  كنتخروفة وجدت قطعانا كثيرة إنها مفاجأة سارة، ذلك أني اقريبا من مركز 

المنمين البداة قد غادروا وقمت بتسخير بعض الذبائح المملوكة للزوايا لتموين المركز على 
 .من الجمال فقد تعبت الجمال القديمة أمل أن أسدد لهم الحقا وانتهزت الفرصة ألجدد قافلتي

                              
 م 81السراويل األبيض رمز أمير اترارزة منذ عهد أعل شنظورى في القرن   106
 لسطحيتعلق األمر بالعقل التي تردمها الرياح ولكن يسهل تنظيفها للحصول على الماء الموجود على ا  107
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مارس عند الساعة الحادية عشرة في الصباح دخلت المركز ممتطيا حصاني  19وفي يوم 
األسود الذي جاءني به الفرسان من سان الويس إنه مطية قائد فعال كل شيء تم على ما كان 

 .يتوقع
مارس  31الشرقية ففي يوم  وعند وصولي إلى المركز علمت أن شيئا جديدا يحدث في اترارزة

هاجم أخوا أحمد سالم أعمر لمبكل وسيدي سهوت الماء عاصمة اترارزة الشرقية حيث الحامية 
ال يتجاوز عدد أفرادها خمسة وعشرين رجال وكان معها مائتا رجل محارب من بينهم مجموعة 

 .كبيرة مسلحون بالمدافع ذات الطلق السريع
للمركز وحاول النقيب المقيم أن يخرج في عشرين رجال فقتل ثم نهب مخيم الزوايا المجاور 

ثالثة من الرماة وجرح اثنان، وبعد ما استنفد ذخيرته عاد أدراجه تاركا في يد العدو جثتين 
 يهاجمون المركزومدفعين من نوع كبل وتمادى البيضان في نهب القبائل المجاورة ولكنهم ال 

لم يستطع نقل الجرحى إلى بودور، ولد إبراهيم السالم خروفة ولكنه اواستطاع النقيب إشعار 
لدى ابن أخت أخيارهم الذي ينحاز إلى أحمد سالم يهدد بالهجوم على مركز سهوت الماء 

إبراهيم السالم باالستيالء على جمال بعض الزوايا الذين طلبوا منه أدن يعيد  تويدرمي قام ولد
 .ويلتحق بأحمد سالم إليهم بعضها فرفض حتى يصعد بها على الشمال

طلب الزوايا من المقيم السماح لهم بعبور النهر مع قطعانهم دون أن يكون مفروضا عليهم أن 
 .108يدفعوا الضرائب المستحقة في الضفة اليسرى

وبعد أن أصبحت طريق ابودور حرة تم توجيه الجرحى نحو النهر محروسين من  36وفي يوم 
 .الماء برجاله األربعة عشر فقط تحت رحمة المهاجمينقبل ثمانية أفراد وبقي مركز سهوت 

هذه العملية المؤسفة سببت لنا ضررا كبيرا في هذه البالد إذ يجوب اترارزة محاربون كثر 
مناصرون ألحمد سالم يقنعون الناس بأننا لن نتأخر في مغادرة البالد ويرغمون الزوايا على 

تزويدنا وليس من المستحيل أنهم يتلقون االبتعاد عن مجاورة المراكز ويحظرون عليهم 
تشجيعات على ذلك من سان الويس فجماعة الفرنسيين ال توافق على مؤسسة كوبوالني، 
وبالرغم من اإلخفاق الذي حصل في سهوت الماء فقد ظل ولد سيدي محتفظا بموقفه 

ما تم بإخالص، ومنذ العملية التي علم بها البيضان عن طريق وسائلهم السرية بأسرع م

                              
دة تقتطع حكومة السينغال ضريبة على القطعان التدي تعبدر النهدر غالبدا للبيدع فالبيضدان هدم المدزودون األساسديون للتجمعدات المحاذيدة للنهدر بمدا  108

 .اللحوم وأهم هذه التجمعات سان الويس
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إعالمنا به عن طريق التلغرام، تقدم ولد سيدي إلى رافينه وصرح بأنه ذاهب إلى الحرب ضد 
بعد ذلك بثالثة " لقتالناثأر ولكنك سترى أننا سن" "Ravin"أجابه رافينه " جميل جدا"أحمد سالم 

أيام وصلت أنا إلى أخروفة وقد انبهر البيضان بسرعة ردة الفعل فقد أدهشهم عملنا 
 .اإلستخباراتي وذلك لعلمهم بأننا ال نملك بريدا سريعا
فإذا  .قاء المخيمات الكثيرة حول أخروفةبوالثقة التي منحنا إياها ولد سيدي كان من آثارها 

كان أحمد سالم مرفوضا فإن ولد سيدي فيما يبدو أكثر شعبية والزوايا متأكدون من أننا إذا 
كثر من األمير السابق ومع ذلك فأنا غير مرتاح ألن دعمناه فإنه سيستقطب من المناصرين أ

االستيالء على أحمد سالم، وعندما كنت أبث هذه الشجون إلي  مزيةأراه يسبقنا ويحرمنا من 
ولم يكن خاطئا فقد " أطمئن ستصل أنت قبله بكثير: "المترجم اعبيدي انفجر ضاحكا قائال

 .أثبتت األيام قوله
فردا وتركت في أخروفة  19لمالزم الخيالة ومعه حامية من أسندت قيادة مركز انواكشوط 

من  .ثالثين من الرماة وعريفين أوربيين مع تموينات كافية من األغذية لمدة خمسة عشر يوما
لقد ظهر ذلك من خالل : جهتي أنا سوف أهاجم أحمد سالم الذي يقود الحركة ضد الفرنسيين

 .مارس 31و 31هجومي 
 13الصغير يوم رتلي ارزة الشرقية ليست لديه الوسائل للقيام بذلك كونت وبما أن زميلي في اتر 

 عشرمؤلف من مالزم وعريفين أوربيين وثمانية وأربعين من الرماة من بينهم ثمانية  مارس إنه
الجميع خمسة وتسعون  ,على الجمال ورقيب مدفعية وخدم وعمال، الكل مسلح بالمدافع ركوبا

مدفعا  فمكتب المندوبية  19وليس لدى من مدافع الطلق السريع إال  نظاميا 86رجال من بينهم 
كا وال تطلق في أحسن نفر ا 19لم يعط القوم البؤساء إال مدافع بمكابح، قيمتها في المتوسط 

 .الحاالت إال طلقة واحدة
 ومطايا القافلة كانت متوسطة النوعية وتحمل ثمانية أيام من األرز وأكياسا من الذخيرة وقربا

 .مليئة بالماء إنها كانت مصادرة في معظمها
عند ذهابي  أوالد بالسباعم و كانت تلك هي الفرقة التي استطعت أن أجهزها في تلك الحقبة فق

ين لحسابي يلقد كنت طلبت من سان ات ,من انواكشوط كانوا عائدين لتوهم من سان الويس
نصفها  ابسكبمدافع بمفعادوا إلي بندية كبيرة إلعطاء هؤالء القوم قيمة عسكرية  11الخاص 

 .خارج الخدمة
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مدفعا للطلق السريع وزهاء األلف من المدافع التقليدية ومن  311 "أحمد سالم"لقد كان لدى 
وأعول على دعم من مناصري ولد سيدي إلعادة التوازن وقد خذلني قوم  319جهتي أنا لدي 
 .بمرارة أوالد بالسباع
د، فالمعلومات التي وصلتني ريمارس متوجها إلى أجري 11وغادرت يوم  رالسيم ألقي خطا

 ,مساء أمس تشير إلى أن إخوة أحمد سالم استولوا على هذه البئر بعد عملية سهوت الماء
لألسف أخيارهم وحده الذي يمكنه أن يقودنا إلى هذه البئر ولكني ال أثق بصاحب اللحية 

 .الزرقاء
الذهاب في مثل هذه الظروف؟ ثم تذكرت أنه باإلمكان الحصول  فترددت قليال هل من الحزم

 .على أدالء في الطريق
 "ولد سيدي"فالبقاء على هزيمة زميلنا في اترارزة الشرقية وخسائرنا في التاكاللت بينما يصرح 

وكانت بوالئه لنا يعد دليال على الخوف في عموم البالد إن ذلك أضر بنا من الناحية المعنوية 
 .تائج ماديةله ن

 .لقد اتخذت القرار بالذهاب وتغيير األدالء من مخيم إلى مخيم
مبارك ويبدوا أنهم لمارس توقفت في النمجاط قريبا من مخيم من زوايا أهل ا 11في يوم 

مناصرون لقضيتنا، أكملت إركاب القوم على الجمال من خالل المصادرة واالستيالء وتطوع 
دليال لنا فقد سرق رجال أحمد سالم جماله وعلمت منه أنه قبل شاب من زوايا تاكاللت ليكون 

ذلك بأيام كان مناصروا األمير السابق قد اقتربوا منا وأنهم كانوا يوجدون إلى الشمال من 
العقل قريبا من بئر اندومري وأوالد بوعلي كانوا عند انواتكي وفي الساعة الواحدة والنصف 

المفضلة في اترارزة والتي تشبه البالد التي رأيناها بين  بدأت المسير عبرنا إيكيد المنطقة
 .خروفةاالمعزل و 

األمن في األجنحة والمؤخرة  ويسير الرتل والقافلة وسطه والرماة الممتطون يسهرون على
والفرسان يؤدون نفس المهمة في المقدمة والقوم يستخدم بعضهم جمالة في القافلة وبعضهم 

هنا وهناك على  لمخصصة لتكون جماال للركوب والخيالة تكرلترويض الجمال المصادرة ا
أجنحة الرتل لتعزيز نظامه األمني بسبب مظهرها النافذ، وكان المسن أخيارهم يمشي بجنبي 

ر الشك في الصورة التي يمكنه أن ينسحب بها من هذه المغامرة كأنا متأمال ومهموما إنه يف
 .التي قتيد إليها رغما عنه
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شمس وصلنا إلى بير إديبسات ومررنا بمخيم من زوايا إداب لحسن حيث وعند غروب ال
خيارهم أن يستدعي الزعماء نصبت مخيمي في العراء على االحظت موقفهم المتحفظ وعلى 

اء األبار متوفر وممتاز، لقد علمت من هؤالء النبالء أن اثنين مربوة تهيمن على البلد و 
ذا المخيم وغادرا عند الساعة الثانية بعد الظهر نحو عداءين من رجال أحمد سالم باتا عند ه

 .الشمال إنهما ال يعلمان شيئا عن مسيرنا ويعتقدان أننا في أخروفة
وعند الفجر األول أخلينا المكان، المناظر تتغير فقد دخلنا في العقل التالل المرتفعة نسبيا 

ها أنواع أخرى غير تلك التي في تتوالى كاألمواج المنتظمة تغطيها األشجار الكبيرة نسبيا إن
شجر طيب الرائحة قد يكون هو شجر الصبر المذكور ( آدرس)إكيد، هنا يسود شجر البشام 

في التوراة، شكله العام كروي وقشرته رمادية اللون وأغصانه كثيفة وملتفة تجعله يشبه من 
على منحدرات التالل  بعيد أشجار التفاح عندنا إلى الحد الذي تبدو فيه الحدائق كأنها تمتد

ومجاري السيل في هذه المنحدرات تكشف عن تربة حمراء اللون تشكل كتلة هذه التالل التي 
يثبتها الغطاء النباتي وتتجه كلها من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي وتنفتح وديان عميقة 

وحوافر الخيل تحدث أصواتا كما لو كنا نمشي على العجالت ووراء  "التحلويق"ذات سباخ في 
 .وجه الشمس رالرتل يرتفع غبار رقيق رمادي اللون يعف

االسم الذي أعطي لهذه  109ومنها اشتق اسم العقل( آبار قليلة العمق)في األعماق توجد عقل 
 .المنطقة الماء غالبا ممتاز وهنا منطقة اترارزة الوسطى

الحادية عشرة مررنا أيضا بمخيم آخر من إداب لحسن نازلين في المنحدر  وعند الساعة
الحر شديد ولجأت إلى  ,الجنوبي ألحد التالل ونزلنا في المنحدر المقابل لالستراحة الكبرى

 .من الراحة اخيمتي ألستظل وأتناول الفطور وآخذ قسط
ق لقد كان يقص أثر جماله أخبرني للتو دليلي الشاب من تاكنانت بأنه لم يعد يعرف الطري

، فلم يعد يعرف نقاط الماء وال يمكن أن يتحمل ع خط اآلبارتبيوقربته على ظهره لكنه لم 
بئر اندومري ومخيم أحمد سالم، وبما لمسؤولية داللة الرتل لكنه يعرف تماما النواحي المباشرة 

 .أنه يصر على استعادة جماله فسوف يبقى معنا

                              
 .الباالعقل منطقة في جنوب غرب موريتانيا بالد اآلبار المحفورة في السطح إنها منطقة رطبة غ  109
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ى دليل آخر، بيد أن هؤالء الحسنيين أشد تحفظا من قوم األمس، لم إنه يلزمنا الحصول عل
 .يتطوع أحد للداللة

إنه القرب من حي األمير والخشية التي يوحي بها ذلك القرب هي الشك أسباب مثل هذا 
الموقف، فتساءلت أي موقف سأتخذ فعزمت على إرسال الترجمان لتسخير أحد األدالء فإذا 

داب لحسن، إنهما في الحقيقة عبدان للقبيلة يقتربان ويستجليان من إ 110بأسودين عتيقين
أعلم أن  .تعويض جيد أن يدالنا على اندومرييقترحان مقابل  االحديث مع الرماة، ثم جاء

عبيد الزوايا لديهم غالبا أحقاد على أسيادهم الذين يعاملونهم بسوء وليس األمر كذلك بالنسبة 
فاستجوبتهما وبدون  .عبيد السالح ويرافقون أسيادهم في الحربللقبائل المحاربة حيث يحمل ال

 هأن يقدما شكوى من إداب لحسن ذكرا أن اندومري ليس بعيدا وأن المحاربين تجمعوا حول هذ
ينهبون جيئة وذهابا كنت أعتقد أنهم على حق في الحقد على أسيادهم فقبلت عرضهم  البئر

ي معلوماتهم قررت المغادرة في نفس الليلة واألساسي الذي لم يكن منتظرا ونظرا لعدم الثقة ف
 .       نانيقهو أن نصل إلى اندومري وعندها لدي الشاب ال

أنها خطوة مدبرة من قبل  علمتوعند طي المخيم افتقدت الدليلين وبحثت عنهما دون جدوى، 
تعلقا باألمير إداب لحسن خاصة أن أخيارهم قال لي إن هؤالء الزوايا من بين أولئك األكثر 

السابق فبعثت الترجمان للبحث عنهما فوجدهما مختبئين في خيمة سيدهما وبما أنهما لم يبديا 
 .صبا عنهماغأنهما احتجزا  تأي مقاومة اكتشف

لتزم صمتا كماليا وأفل القمر عند يوبدأ الرحيل فور وصول الدليلين والرتل في ضوء القمر 
قام كل واحد في مكانه حسب نظام المسير أبالتوقف و  أعطيت األمرو الساعة الحادية عشرة 

 .بقتها ونمنا قليال سا مزمال في غطائه أو معطفه فقد كانت الليلة باردة مثل
مارس قبل الفجر كونت الرتل في نسقين ففي األمام فرقة المعارك بمن فيها كل  11وفي 

خيارهم والرماة المتعبون جدا النظاميين وأحد األدالء وفي المؤخرة قسم القافلة ومعهم قوم أ
الذي  "رافينه"ي تحت أوامر رقيب المدفعية انوالدليل الثاني والشاب القناني وكان القسم الث

 .أمنحه ثقتي الكاملة

                              
 .مبدئيا يحتل مكانة أعلى من مكانة العبيد: عتيق  110
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ويؤكد لي دليلي أن اندومري ليس بعيدا وأنا آمل أن أفجأ مخيم األمير مع طلوع الفجر مما 
 .جديد عن أخبار ولد سيدي ض القلة العددية وليس هناكو من شأنه أن يع

حاول أخيارهم ليال أن يتجاوز الرتل  .استعجلت سير فرقة المعركة والليل ال يزال يرخي سدوله
بدل أن يظل في القافلة وكاد يحدث خطأ داميا فحلفت له ولحيته في يدي مغاضبا جدا 

واندهش معتذرا ومقبض مسدسي في نحره أنه إنما يلعب بحياته إذا خالف أوامري فارتعد خوفا 
وعاد إلى قافلته ولم يغادرها قط، أخذ هذا الحادث منا وقتا وارتفع النهار ولدي انطباع بأن 

 .   الدليل كان متفائال في توقعاته، ال يهم يجب أن نسير إلى الهدف
زل في األعماق في المساري السريعة نواستأنفنا المسير نعبر أتالل لعكل واحدا بعد واحد ون

م إال يسيرا بدأ ننتنفس على كل قمة من قمم هذه األرض كان كل ذلك متعبا لم نببطء و نصعد 
الحر يشتد ويعطش الرماة ونفد ماء القرب ولحسن الحظ فالسود ليسوا على علم أن الدليل قال 
إن اندومري قريب جدا فأملهم في أن يفاجئوا أحمد سالم كان يعزز حماسهم الملحوظ، وكأنهم 

كتمت الشكوك التي بدأت تساورني مع  .إلى أننا نسير منذ خمس ساعاتهون تبال ين
 .إحساسي العميق بالضجر الشديد في قرارة نفسي

ن يعبرون دروة أحد التالل إذا بهم اوفي حدود الساعة التاسعة والنصف، وبينما كان الفرس
عن  ادوجها لوجه مع فارسين يعودان أدراجهما مع مهبط الحقف في وثبات مضاعفة بعي

فعال : فاستخلصت أننا قد اقتربنا من الهدف واستجوبت الدليل الذي أجابني .مرمى النيران
ينبغي أن تسرع أحمد سالم الشك أنه علم وهناك مسافة طويلة بينك وبينه سمع الرماة إجابته 
والحظوا نبرة االستهزاء ومن يفهمون لهجة البيضان نقلوها لغيرهم فانتشرت المعلومة في 

بادل تفوف محدثة في نفوس هؤالء الزنوج العصبيين البسطاء أثرا عميقا من اإلحباط فالص
الرماة المخنقون بسبب جهودهم الضائعة وآالمهم بعض األفكار غير المطمئنة في حق هذا 
الدليل وجهت للدليل إنذارا بأن حياته في خطر إن كان قد خاننا واستأنفت المسير بعد أن 

استخدام بوصلتي فتبينت بسرعة بأن الدليل كان أدارنا المرة بعد المرة ذلك تأكدت من االتجاه ب
أنه من المعروف أن البيضان إذا كانوا يخطئون في تقدير المسافات فإنهم ال يخطئون في 

 .االتجاه إال نادرا
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لقد كان دليلي سيئ النية فعال إنهم أسياده من إداب لحسن المناصرون ألحمد سالم الذين 
ن لم يوجد اندومري فإنه يجب أن نصل إلى نقطة ماء بأي ثمن أثروا  فيه ووجهوه الشك وا 

 .هيفحياة رجالنا في خطر، لقد كان يوجد الماء في القافلة لكننا لم نكن نعرف أين 
يتعمد الغباوة منذ الصباح ويتظاهر بأنه لم يعد يستطيع أكثر من  "رافييه"والدليل الذي يرافق 

ستمر في أمتابعة خطواتنا وبالرغم من أقوال الدليل فإني لم أعد أعتقد أن اندومري بعيد جدا و 
 .التقدم ولكن الوضعية أصبحت كارثية

محملة وفجأة يأتي الفرسان بشيخ من الزوايا ضبطوه ومعه خادمه السوداء وبعض الحمير ال
ذلك ثم سألت الشيخ المسن عن لفي هذه الناحية واطمأنت  ابقرب الماء البد أن هناك إذن آبار 

المسافة التي تفصلنا عن اندومري قال إنه إذا كان السير حثيثا يمكن أن نصل إلى اندومري 
نه ال يعلم ما يثيره من غضب لدينا إفي حدود الثانية بعد الظهر فانفجر دليلنا ضاحكا 

واآلن وبما أن المفاجأة لم تعد في محلها سيكون الهدف أن نتجنب  .اصة لدى هؤالء السودوخ
 .أن نموت عطشا

 .فسألت الشيخ أين الماء؟ فأشار إلى االتجاه الجنوبي الغربي تقريبا إلى الجهة التي جئنا منها
ال يمكنه أن يجهل قبل ذلك بساعة كنا قد مررنا فيما يبدوا قريبا من بئر بركيزات والدليل الذي 

وجود هذه البئر والذي يرى رجالنا عطاشا الشك أنه تعمد أال يعلمنا بوجودها فهذا السلوك 
نه مستمر في ازدرائنا إنه يدعي أن كوبوالني إرامي في مثل هذه الظروف وزيادة على ذلك إج

ا مرفوعة يحمي الزوايا حتى من األوروبيين وأننا ال نملك شيئا ضده ويقترب الرماة والعص
جاهزة للقضاء عليه وتدخلت للحيلولة بينهم وبينه فتمادى الدليل في االستهتار بنا، وجاء قوم 
أخيارهم عندئذ ضاحكين هازئين خفية وعلى كل حال هذا البائس الذي يشكل خطرا متعمدا 

 .حييهعلى حياة زهاء المائة فرد ليس هناك من يست
أعول على دليل أبدا في المستقبل، يجب أن يعلم  كنت إذا لم أقدم نموذجا فلن أستطيع أن

الناس أنه ال يمكن أن نلعب بحياة رجالنا بدون عقاب وبموافقة الجميع قمت بقتل الدليل رميا 
، الجميع اآلن 111بالرصاص وصدر األمر للبيضان اآلخرين والمستهزئين اآلخرين بدفنه

 .أصبح تحت اليد

                              
هددذا الدددليل يعتبددر أحددد شددهداء الجهدداد والمقاومددة لكندده لددم ينددل حظدده مددن الددذكر وعليدده فيجددب نفددض الغبددار عددن مثددل هددؤالء الجنددود المجهددولين   111

 المترجم. والمجاهدين المغمورين
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زه بلحيته الرمادية يتطوع بأن يوصلنا إلى مخيم أحمد سالم المرابط المسن يرتعد خوفا والقائد يه
مباشرة وهو مع ذلك من إداب لحسن كان رجالي بحاجة إلى استراحة وكانوا قد عطشوا 
فتوقفت في منحدر غابوي ووزع المسن ماء القرب على الرماة الذين لجأوا إلى الظالل في 

المرابط المسن مردفين للتعرف على بئر  ذهب الفرسان ومعهم .انتظار التزويد بماء القافلة
بركيزات لالرتواء وسقى األفراس وفي حدود الساعة الثامنة عشرة وصلت القافلة أخيرا والماء 
االحتياطي يكفي فقط إلرواء عطش الرماة وتحضير الغذاء وبعد ذلك سقيت الجمال وتركتها 

 .ترعى
ابط المسن في مقدمتهم ممتطيا حصانا من استأنف فريق المعركة السير عند الثانية ظهرا والمر 

رفييه وأخيارهم ومعه أجود قومه وخالل المقيل بعثت بعض  يأخذت مع .القومأفراس 
بعض الزوايا أن أحمد سالم يوجد لدى  األشخاص من هؤالء لالستكشافات وكان قد أخبرهم

ت يمكن أن يكون انواتك ومعه أعل وأحمد شنان رئيس أوالد بوعلي الجاسوس بعملية التاكالل
والنعاج  من األبقار المئاتهنا أيضا؟ وبالوصول إلى انواتك وجدت إداب لحسن ولديهم 

كانوا قد تم استنفارهم من قبل  112أن إدوعل وعندما سألتهم علمت منهم مع أنهم متحفظون
من الفارسين الذين رأونا هذا الصباح عند العاشرة هربوا إلى الشرق ونظرا لتقدمهم قررت أنه 

 .غير المفيد مطاردتهم بيد أنه ال يزال لدينا أمل في اللحاق بأحمد سالم باندومري
وقد كانت قطعان إداب لحسن مختلطة مع قطعان أوالد بوعلي أعدائنا فصادرتها وكان ذلك 
مسموحا به عرفيا وبعثت قوما مستطلعين نحو اندومري وعند الخامسة والنصف مساء عادوا 

حمد من زوايا أوالد ديمان وعرفت منه أن أحمد سالم الذي تم إشعاره من ومعهم المسمى باب أ
أوالد لنا أرسل قطعانه نحو الشمال وأن و وصبقبل إداب لحسن في بئر إديبسات باألمس 

د على بعد يوم ر انفصلوا عنه مؤقتا وأنه فر هو ورجاله في نفس اليوم في اتجاه أجري بالسباع
مري في منطقة ال ماء فيها وجزء كبير من قطعانه مات من المسير إلى الشمال من اندو 

بسبب العطش خالل الهرب ونظرا إلى حالة التعب التي يعيشها الرتل قررت أنه ليس من 
 .الحزم متابعة المطاردة

                              
 المترجم" أوالد بوأعلي"هكذا في النص وهو غلط تكرر كثيرا ولعل المقصود   112
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غادرت الشجرة الكبيرة التي تظلل بئر انواتك ورجعت إلى قافلتي أدفع أمامي هذه الغوغاء 
ن القطعان المستولى عليها في ضوء القمر ووجدت الحامية التي الصاخبة بثغائها ورغائها م

 .كانت تسهر وسط الجمال والجمال بروك حولها
وفي صباح يوم الخامس والعشرين من مارس قدم بعض أوالد ديمان يقصون آثار قطعان لهم 
اختلطت مع القطعان المستولى عليها أمس وعلمت منهم أن سيدي ميله أخا بوبكر سيده 

زا هذه الضباضية أغرى كل مناصريه تقريبا وصرفهم إلى الرجوع إلى الجنوب الشرقي منته
 .واألمير السابق ترك وحده مخذوال وهرب وغور جميع اآلبار التي خلفه حتى ال يطارد

وفي ذات الصباح وصلتني رسالة من ولد سيدي يحدد لي فيها موقعه ويطلب مني أن أعفو 
م ينضمون إليه، فعرفت أن سيدي ميله انضم إليه، كانت تلك هي عن اترارزة المتذمرين وأتركه

 .المساعدة الوحيدة التي قدم لي معنويا وسياسيا، وسيستفيد منها هو أكثر مني
وفي الساعة العاشرة صباحا قدم مرابط من بني يعقوب من مخيم أحمد سالم النازل ما بين 

ا يؤكد هذا المرابط خيانة سيدي ميله مبينه د بعد أن قطع ثالثة ارباع المسافةرياندومري وأجري
ويؤكد كذلك أن األمير السابق لم يبق معه إال أقاربه وخيام علي ولد المراكشي الثالث، 
وأخبرني من جهة أخرى أن الرحاحلة غادروا أحمد سالم وأنهم ربما كانوا إلى الجنوب بيننا 

يديبساتن منهم هماوبين ولد سيدي لدى بئر شوبك في العقل فصيلت هم  113ا أوالد عمران وا 
 .الذين هجموا علينا في التاكاللت وسهوت الماء

وبما أننا لم تعد لدينا إمكانية لمطاردة أحمد سالم قررت الهجوم على الرحاحلة الذين يستحقون 
العقاب على مواقفهم المعادية هذه األيام األخيرة، إنهم يوجدون على خط اآلبار التي توصل 

 .لتحق بأخروفة بسرعةأ نالذي يلزم أن نلتقي معه والزاد بدأ ينفد فعلي أ إلى ولد سيدي
أوجزت راحة الرجال وعند الساعة الرابعة والنصف مساء رحلنا ودليلنا بعض اوالد ديمان وعند 

سدال الظالم خيمنا لدى بئر تنعيور وقضيت تلك الليلة فيما يشبه الحفرة على قمة أحد نا
منها صعبا فالقطعان المستولى عليها كانت في الحظائر في مجاري التالل وكان االنتقال 

 .السيول وهناك فرقتان من القوم ركوبا لحراستها

                              
حدى فصائل الرحاحلة األخرى   113  ......هذا في النص المطبوع وهو غلط طبعا وربما يكون الصحيح هوا 
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في ذلك المساء سمحت بإيقاد النيران حتى العاشرة ليال كل واحد من رجالي لديه نصف 
 .قال لي أحد الفرسان من السودان" رتلك جيد"خروف يأكله 

 .جميلة كانت نيران الخشب تبهج مشهدا خليقا بالسرايا الكبرى والمرتزقةفي ليلة مضيئة قمراء 
والبرانش الحمراء التي يلبسها الفرسان تزيد المنظر بهجة وقطع لحم الخراف السمان المشوية 
التي لم يدفع في ثمنها إال التعب تضفي سرورا كبيرا على رجالي الذين ال يبقون منها أي 

 .114فضلة
ن اآلالف أعند الفجر ارتحلنا وآثار القطعان الكثيرة من الجمال تشير إلى  مارس 18وفي يوم 

وكانت  .من هذه الحيوانات تتجه إلى الجنوب وفي ذلك ما يثير شهوة من يرغب في أن يركب
في تلك اللحظة آثار الجمال جديدة بحيث يمكن للفرسان الستة عشر قصها حتى وصلت إلى 

من المؤكد أنها قريبة .. لتي بالت فيها الجمال ال تزال رطبة فاألماكن ا" اعكيلت حبيب"بئر 
رتل عند شوبك وكان الرحاحلة قد غادروا هذه البئر في الوعند الساعة الحادية عشرة لحقت ب

اتجاه تنمحمد فأعطيت األوامر بالتوقف وعند الساعة الثالثة استأنفت المسير وأثناء الطريق 
سان يعدون خلفها حتى أمسكوها وعندما جمعنا القطيع صادرت قطيعا من النوق جعلت الفر 

المستولى عليهم من قبل الرحاحلة  هجاء عبد العزيز حليفنا من إداب لحسن ليتعرف على جمال
وأعدنا إليه الجمال وضربنا المخيم ليال في واد تنمحمد قرب مقبرة للبيضان في كنف أشجار 

 .ظليلة
ند الفجر ونحن نتبع بعض اآلثار من نفس الليلة وفي السابع والعشرين من مارس رحلنا ع

الذي يقود القوم  "هنرافي"وفي حدود الساعة العاشرة وصلني بريد مستعجل من رقيب المدفعية 
ذا  ليشعرني بأن الرحاحلة يوجدون أمامنا عند بئر لعوينات فجعلت الفرسان في حال معركة وا 

مقربة كان الجميع يجري مستعدين للضرب  بنا نعدو وهنا أخبرني حامل البريد أن البئر على
 .والهجوم

وبعد ذلك بقليل وخالل ضباب الغبار الذي نرفعه وتدفعه الرياح أمامنا أبصرت رقيب المدفعية 
وقومه أرجلهم في األرض يطوقون قطيعا من الخراف السوداء وبعض البيضان ويبلغني 

 . باألمر "رافييه"

                              
نفددس التكتيكددات التددي  يتصددرف كددزعيم مددن زعمدداء غددزاة البيضددان وسددنعرف الحقددا أن مسدداعده يسددتخدم افريرجددانمددن المؤسددف أن نالحددظ أن   114

 . يستخدمها البيضان
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ات التالل المجاورة يرد القوم البئر على الطريقة وبعد مسير لالقتراب تحت غطاء منحدر 
كانت  كل النواحي في ذات الوقت ويطوقون قطعانا إلى ون بدون سابق إنذارنفذالبيضانية وي

تعرس وامسكوا بيد عسسا من البيضان الرحاحلة الذين وجدوا الفرصة الخفاء أسلحتهم تحت 
ويبلغون عنهم  همد ديمان الذين كانوا يزعجوناألشجار الشائكة للزريبة المجاورة إنهم رعاة أوال
اثنين من ارحاحلة مختبئين في قطعان  "هنرافي"أنهم كانوا من فصيلة أوالد عمران وقد وجد 

 .ن الهربنعاجهم كانا يحاوال
وكان الرماة الممتطون يطوقون البئر وقائدهم الرقيب فليب  "رافينه"وبينما كنت أستقبل تقرير 

جمله ليأخذ األوامر وكان يمسك ببندقيته بيده والقوم يمرون خالل قطيع  خيجيئ إلى بعدما أنا
نه ينفصل إنه أخو ولد اديك يصرخ المرابطون الحضور تم التأكد منه إالخراف إذ يقفز رجل 

أحد المهاجمين في التاكاللت النار عليه فيرديه  كان هرب يطلق افليب الذي يضمر له أنهيو 
قتيال، إنه كان رئيس العسس وأخوه ولد اديك قاطع الطرق المشهور والمعروف في حوض 

 .المذرذرة فقام أوالد ديمان المبتهجون بموته يغمرونني بالدعاء
مان يشيرون إلى وفي أثناء ذلك وصلت بقية الرتل والقافلة، وليس لدينا وقت نضيعه فأوالد دي

 .تجمع من الرحاحلة إلى الشرق
ننا سنكون وجها إرجل شاب وأخر مسن قالوا لنا .الرحاحلة الرهائن لدينا كأدالء  سسوأخذت ع

من أجل التخويف، ولما رأونا نجمع  كان لوجه مع ألف مقاتل ولكن من الواضح أن ذلك
فركب الفرسان والرماة واعتلى القوم الخيول عدلوا عن قولهم وأنهم لم يكونوا يريدون إثارتنا 
 مقيدان الرجالنو  مشاة الرماة خيرةعلى الجمال بحماس ويحيط برجلي الرحاحلة عشرة من 

 .مقودان
ولم تمض ساعة تقريبا حتى أبصرت إلى يساري شبح جمل عليه رحله بدون راكب فأمرت 
دون أن أتوقف أحد القوم كان يمشي في الخلف بأن يتجه يسارا ليعرف ماذا يجري هنالك 

حقيقة ال .على فخذه على رأس القوم  البندقيةزو أخيارهم األشد حزما يقفومما فاجأني أني رأيت 
وفي نفس الوقت يعترض أمام طليعتنا  .ك شيء خطير في هذا االتجاهينبغي أن يكون هنا

 من سيكون هذا ترى؟ ’رجل جاثم على جمل يصعد ربوة ويشير
عشرة من البيضان أوالد اللب من فصيلة أوالد امحمد الذين انضموا إلى  هممعو يعود القوم 

وعندما رأونا تخفوا ولكنهم لم يجدوا الوقت إلناخة جمالهم فاستجوبتهم كال .حزب ولد سيدي
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دون أن أتوقف عن السير إلى األمام ومن خالل الكلمات األولى عرفت أن أدالءنا من 
 .هة مع جناح ولد سيديالرحاحلة يقودوننا ببساطة للمواج

سوف يكون من المثير للسخرية لو أني كنت قد سقطت في الفخ ومع ذلك أسفت ألني لم 
يجب أن أكون أمينا وأن أعود أدراجي  .أنتهز الفرصة أللقن أورستقراطية اترارزة درسا مفيدا

 .وذلك ما فعلت
يطلب مني أال  دمان امنمن زعماء أوالد أحمد  اثنينوفي تلك الليلة بعث إلى ولد سيدي 

أطارد الرحاحلة في إطار سعيه لتسهيل الدور السلمي الذي يريد أن يضطلع به وإلرضاء 
حليفي قررت بأنه يجب أن أعود بإلحاح إلى أخروفة ألعطي األرز لرجالي الذين لم يعد لديهم 

 .ما يأكلون غير لحم الضأن
ك لحظة في نياتهم الحقيقية ومن دون أن أش 115النبالء يذهبون امن دمانتركت أوالد أحمد 

الغد علمت أن شيخ أوال اللب موالي الذي ينصب نفسه شيخ كافة أوالد اللب مع أحقية 
امن على ما صنع قومنا من اختطاف رجاله ومواطنيه واقترح على أوالد أحمد  حانقتاريخية 

 .بالليل ولكن ولد سيدي الذي شعر باألمر أوقفه ناهاجمتم دمان
كنت جاهزا ومستعدا ولعلمي بأني موجود إلى جنب مخيم من البيضان  على كل حال

المحاربين أخذت احتياطاتي وقد كان من األحسن أنني لم أشعر إذا لكنت سبقتهم إلى الهجوم 
 .يبوح إلي بأن موالي يريد أن يذبحه همأوال وفي الصباح جاء أخيار 

 .صاحب اللحية الزرقاء البائس في وضع قلق
حيث استدعيت ولد سيدي ومررت بتنيخلف حيث رأيت قبر المرابط " أخروفة"فاتجهت إلى 

الكبير الديماني الشيخ سيدي محمد ولد اسليمان والتحق بي هناك أحد عشر مناصرا من قبيلة 
أن نعود إلى  -وهذا أمر نادر-أخيارهم كانوا مع ولد سيدي وانضموا إلى قومنا مما يعني 

 .يوم غادرنا ونحن أكثر عددا منا" أخروفة"
لدى بيير خيل رفض زوايا إدوداي أن يعطوني دليال يقودني إلى اخروفة فعاقبت نياتهم السيئة 

في يوم ! نه يعرف الطريق جيداإعد ذلك مباشرة حضر الدليل المطلوب ببغرامة عشرة أبقار و 
 .ومعي غنائمي ورتلي مكتمال" أخروفة"مارس عند الحادية العشرة صباحا وصلت إلى  10

                              
 .مثل أوالد دمان قبائل أساسية في اترارزة نبيلة من أصل عربي ومحاربون امن دمانأوالد أحمد   115
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يته يتقدم أحضر ولد سيدي إلى المركز يدعي السيد كوبوالني أنه لديه شخصية فتاة صغيرة ر 
إلي رجل كبير وجريئ نحيف يميل إلى السمرة أقنى العرنين صاحب عين سوداء نجالء ورأس 
كرأس المسيح الشاب ولحيته قصيرة مجعدة وسوداء جدا في شكل قالدة وفي الجملة رجل 

العبارة إنه ليس لديه هذا التملص وهذا التوحش المالحظ لدى كثير من طيب فطن صريح 
ر الجرح بعد ثالبداة عندما يلتقون أوروبيا للمرة األولى يده اليمنى مصابة وكذلك عضده وبقي أ

االندمال، إنه يدعي أنه بقايا إطالق نار من قبل رجال أحمد سالم ولكن الشائعات تقول بأن 
ولد سيدي فارس متعب، وقد تقوست قوائمه القصيرة نسبيا وتلك إحدى العيب خلقي ويبدو أن 

 .خصائص بعض األجناس كما يقال
إنه يلبس كسائر البيظان غشابة دراعة ذات أكمام عريضة وسرواال قصيرا يصل إلى الفخذ 

لة دهتمام بالنظافة، صحيح أن هذه البالوكالهما أبيض اللون في األصل ويبدو أنه قليل ا 
دها كما هو الحال مع اللون األزرق النيلي اللون جتماية اللون هي بلدة الحرب قليال الرماد

 .المعهود للباس البيظان وحتى قماش الكاكي األصفر الذي نستخدمه نحن
ح فيما هو واضح هذا اليوم إنه ال يشم رائحة الشحوم وال رائحة العرق وال رائحة سكم هو و 

أنه شأن سائر رجاله وأتباعه إنهم يرسلون الروائح الكريهة وال رائحة التبغ ش 116السمن الزنخ
 .  مثل التيوس المسنة

اء دزل عينه الواسعة السو تإن هذا الزعيم لم يفتأ يضطرب عالنية طوال مدة هذا اللقاء ولم 
غير الشياطين، أنا ليس لدي الرعب إلى هذا الحد، ولجعله .ترمقني فماذا يخشى يا ترى؟

ن باالحتفاظ ببندقيته أمامي، بندقية طويلة محززة ذات طلقتين من صنع يطمئن أعطيته اإلذ
  .آمريكي سالح فردي وقديم وبالمقابل فقد قمت بتجريد كل المحيطين به من أسلحتهم بإحكام

 .نه يضطرب ربما عندما يفكر فيما سيوجه له أتباعه من لوم وعتبإ
ي، يعود ذلك دون شك يه فعال حعند أول لقاء معه بدا لي ولد سيدي ضعيف الذكاء، إن

 .لتربيته
فإن أمه هي التي ربته ثم بعد ذلك أصبح من أتباع المرابط الكبير  3668فبما أن أباه قتل سنة 

 .117الشيخ سيديا المعروف بشدة القسوة اتجاه تالمذته

                              
 . يستخدم البدو الزبد وشحوم الضأن ضد جفاف البشرة والشعر بسبب الهواء الجاف لتلميع الشعر وض التشقق بما يسبب إزعاجا لالوروربيين  116
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لقد جاء ولد سيدي ليؤكد لي نيته الحسنة اتجاه فرنسا، وهي ديباجة الزمة في كل حديث بين 
فرنسي إنه يعرف كيف يشكرني بأفضل العبارات على الخدمة التي ائد من البيظان وقائد ق

 .قدمها الرتل لصالحه الشخصي في تلك األيام
وحسب رأيه فإن مناوئه أحمد سالم سيظل قبضة اليد دائما وصرح لي بأنه لم يكن يتصور أن 

ين الليل والحر الشديد إنه الفرنسيين قادرون بمثل هذه السرعة في التحضير والمسير متحد
كان يعتقد مثل كل البيضان أننا ال نستغني عن المتكئات واالستراحة الطويلة، إنهم فعال 

 .118يقيسوننا باألثرياء الكبار في سان الويس
 .إن هذه الديباجة كانت بدون شك لتهيئتي نفسيا ثم يعبر بعد ذلك إلى المسائل الجادة

الذي يرغب في أن يقدم اعتذارا مشرفا أمام الجمهور ويحصل لقد طلب مني أن أستقبل موالي 
 .وأن اسامح الرحاحلة ربما أعلن ذلك من أجل الجمهور المتفرج 119على األمان

إنهم اآلن حائرون في توقعاتهم وال يدرون إلى من ينضمون إلى ولد سيدي أم إلى أحمد سالم 
عداده وأكد لي بأنه لو منح لهم الشك أن هذا األخير سيرحب بهم ويحتضنهم ليقوى بهم أ–

األمان فإنه متأكد من أنهم سوف ينضمون إليه هو صديق الفرنسيين وذكرت له بأني التزمت 
 .له منذ ثالثة أيام بأني متعهد بالسير في االتجاه الذي يريد

أخطأ كثيرا في ( موالي)صمت لمدة قصير، ويبدو ولد سيدي مذهوال، فأجبته بأن هذا األخير 
نا الذي لم أفعل له سيئا قط، بيد أني ومن أجل إرضاء ولد سيدي وافقت على أن أقابله حقي أ

بعد غد، إنه يجب أن يطلب مني عالنية المسامحة في خطئه ثالث مرات، أوال لنياته المناوئة 
لنا لدى لعوينات ولسرقة الجمال التي قام بها في انواكشوط أتباعه من لمزازكه ضدنا وعليه 

عطيني تسعة جمال غرامة، وأن يتنازل لي عن ملكية ما صادرته للتعويض عن كذلك أن ي
 .السرقة

                                                                                             
أن يبدو أكثر تحفظا أمام الذين يكبرونه ولكن (وولد سيدي أصغر من افرير جان وكوبوالني)إن التربية الجيدة لدى البيظان تقتضي من األصغر   117

 .ذلك ال يعني االنكساف
 ". بالقساوة"لشخصية وليس لقد تتلمذ ولد سيدي على الشيخ سيديا بابا الذي يتمتع بسمعة هائلة في العلم والقداسة وهو يفرض نفسه بصفاته ا

ال يستطيع أن يقاوم الرغبة في موسم كاريكاتيري شديد ألعدائه مفاوضي  افريرجانعبارة أخرى تعطي هذا القاموس الذي يحرض على الفوضى و   118
 . سان الويس أصحاب الخلود إلى الملذات والذين يتهمهم بالعمل على جعله يفشل بكل ماأوتوا من وسائل

 الغفران والسالم : األمان  119
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حضر موالي من الغد متصاغرا عالنية ولكنه ادعى أنه ال يملك الجمال التسعة اآلن، فقلت 
أعط هذه الجمال لحليفنا ولد سيدي الذي أقدم له هدية اآلن وبما أن ولد سيدي تنقصه : له

 .من أنه سيطالبه به فور خروجهم من عنديالجمال فأنا متأكد 
وسألته عما كان يصنع في آدرار فصرح بأنه كان يثأر لهجوم أوالد الحطاب الذين نهبوا 
قطعانا من النعاج لبعض زوايا هذا البلد وبما أن رجال آدرار أعداء له وأصدقاء ألحمد سالم 

 .فإنه قرر االنضام لولد سيدي
كنت متوجها إلى اندومري، كان هو يقترح على زعماء من  يجب أن أحترس من موالي فمنذ

البيظان االستيالء على اخروفة، إنه كان يتصور أننا نخوض المعارك كما يصنع البيظان 
وننقل كل قوانا إلى نقطة الهجوم إنه التكتيك المفضل للقراصنة التونكينيين إنهم كانوا يقومون 

 .120نا ثم يهاجمون المراكز المنزوعة السالحباستعراض كبير في نقطة للفت أنظار قوات
قررت أن أعتمد على صدقية موالي وولد سيدي متعهد بأن يراقبه من جهته فمالي أخطر 
صديقا منه عدوا، فإذا كان السيد كوبوالني يريد شراء والئه فأنا متأكد من أنه سيكون أفضل 

 .من أخيارهم
 "ولد سيدي"وفي الحقيقة فمصلحته الحقيقية ومصلحة قومه لعلب هي البقاء على الحياد بين 

واالستناد إلينا مع الجميع وضد الجميع، ولكن موالي لن يخدمنا ما لم يأخذ  "أحمد سالم"و
مكافأته مسبقا إنه شديد الغبطة للوضعية التي فيها أخيارهم الذي يتقاضى ثالث مائة افرنك 

 .قابل شغل زهيدشهريا م
يمثلون القبيلة الحاكمة  الذين ن دامان، هؤالء هممبعد موالي قدم إلى ولد سيدي أوالد احمد 

في اترارزة والتي تنتمي إليها أسرة األمراء الحاليين إنهم عصابة من األسياد اللصوص 
إنهم يمثلون مفارقة تاريخية وحتى في مجتمع البيضان  121الحقيرين البائسين طويلي الشعور

الذي تطور قليال بسبب االحتكاك بنا إنهم يذكرونني بهؤالء الناس الذين لم يقرأوا شيئا ولم 
 . وموقفهم المفرط 3631ينسوا شيئا بعد 

                              
 .المعارك مع القراصنة التونكينيين بوصفه مالزما افريرجانلقد خاض   120
يمنع عليهم شرفهم المحاربي أن يطأطئوا الدرؤوس أمدام أي كدان إنهدم يحملدون شدعورهم الطويلدة جددا  امن دمانهؤالء األمراء بالنسبة ألوالد أحمد   121

 .زيد من حدة وحشيتهم أما الزوايا فهم يلبسون الرداء وبعض منهم اللثام مثل الشيخ سيديا باباوالتي هي في الغالب مضفرة حول الرأس مما ي
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وهذا –إنهم يأتون ليتحدثوا عن حقوقهم لم أكن وقتها على صلة بعادات البيظان فأنا أتصور 
أن هذه الحقوق تتلخص في حق النهب والزوايا  -هو تصور كل أوروبي يصل إلى هذه البالد

يعملون من أجل االستفادة من عدم تجربة الفرنسيين ويتظاهرون بأنهم ضحايا وفي الحقيقة ال 
يبحثون إال عن التخلص من نير أسيادهم الذين ال يطلبون أكثر من مكافأة على الحماية التي 

 .وكذلك األمر بالنسبة للغارمين 122ا منذ قرونيقومون به
هذا هو الذي لم يفهم أحد منا نحن كلنا على األقل في بداية األمر، ذلك الحال بالنسبة لي أنا 

هذه المشاكل المتعلقة باالسياد واألتباع أصبحت حبرا  امن دمانأمام مطالبات أوالد أحمد 
 .123على ورق بالنسبة لنا
نبالء اترارزة ال تسمح بالمفاوضة فحقهم في فرض غراماتهم التي نخلط إن النبرة المتعالية ل

نحن بينها وبين حق النهب يظهر لنا أنه غير مقبول لقد كنا على خطإ وقد اعترفنا بذلك ومن 
هذا الخطأ األساسي كان عدم التفاهم مع محاربي البيظان، وأكثر من ذلك أنهم مطالبون 

ارزة، بيد أن كثيرا من هؤالء ال يعترفون بأنهم خاضعون بالسيطرة على كل قبائل أرض اتر 
 . مقطعون وال حتى أولئك الدونيون بالوالءة

واستسالما لالنطباع األولي عن مناوءة هؤالء عنفت هؤالء األدعياء بقوة، ثم تفاجأت عندما 
وجدتهم مطأطئي الرؤوس مدهوشين مشوشين وعلى راسهم ولد سيدي، فحصل لدي شعور 

إنهم ال يمكنهم أن يشكوا ... ي أسأت فهم وضعية هؤالء النبالء وأغضبتهم مجانا غامض بأن
 .في أن أخالقهم وعاداتهم جديدة بالنسبة لنا، في هذه الحاالت نحن ال نملك أي فكرة

لن يغفروا لنا ذلك وسيحاسبوننا  امن دمانفالعديد من هؤالء المزهوين المقرمين من أوالد أحمد 
يجب أن نعترف اآلن بأننا كنا على خطإ، ولكن ذلك لن يكون ممكنا في  عليه عند القدرة،

فأولئك الذين سيكررون الخطأ اآلن بعد أن استفادوا من تجربتنا لن يكونوا جديرين  .3091سنة 
 .بالمسامحة

                              
آخر مواجهة بين قبائل الزوايا والقبائل المحاربة والتي انتهت بغلبة الزوايدا مدع الحفداظ علدى حدريتهم  8991معركة تنينظاظ )منذ نهاية حرب ببه   122

تزامدات الضديافة وفدي مقابدل ذلدك تقدوم كدل قبيلدة بحمايدة قبيلدة أو قبائدل زاويدة، هدذه االلتزامدات التدي تشدبه كثيدرا ولكنهم منزوعوا السدالح وخاضدعون الل
فدإن هددذا النظدام االجتمداعي واالقتصددادي الدذي تددم مندذ قددرنين  افريرجددانحقدوق اإلقطداع عندددنا والتدي يطالددب بهدا المحداربون ولكددن كمدا يشددير إلدى ذلدك 

 . ي دعاويهم هذه إنما يغالطونونصف تجووز فالمحاربون ف
ية هذا صحيح في أغلبه وسيأتي عدم مفاهمة أخرى بخصوص العبودية غير المقبولة في النظرة الفرنسية ولكن المجتمعات اإلفريقية تعتبرها طبيع  123
 .جدا

 .  فإنهم يمثلون الوردة األزهر في النبل الحساني إنها قبيلة اإلمارة في اترارزة امن دمانوفيما يتعلق بأوالد أحمد 
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اآلن بكل تواضع بالرسم المسمى أباخ على اراضيهم المزروعة  امن دمانيكتفي أوالد أحمد 
ي الضفة اليمنى للنهر وهنا أيضا تبدو لي هذه الحقوق الشرعية دعاوي مبررة من قبل السود ف

نوعا ما ولكن بالنظر إلى موقف ولد سيدي المحزن ال يمكنني إال أن أشجعهم ووعدتهم بأني 
سأحل المشكلة خالل رحلة إلى دكانه باالتفاق مع إدارة تلك الدائرة فبحسب هؤالء فإن 

 .رضهمالمزارعين السود اغتصبوا أ
  في العالم افترقنا ونحن أفضل صديقين

 
مارس مساءا استقبلت في خيمتي الشيخ بابا  13ففي ! بعد النبل يأتي القضاء ورجال الدينو 

إنه اآلن محتفل ومهذب وبعد المجاملة ... أخا الشيخ سعد بوه المثير للضوضاء المقلقة 
 .ض الجمالالمعتادة تحدثنا عن التجارة خاصة فلدي نية في شراء بع

وخالل لقائنا حضر الشريف عبد الرحمن قادما من مال وقد عينه السيد كوبوالني رئيس قوم 
جاء ليطلب من الشيخ بابه أن يسوي خالفا بينه وبين موالي ... لمكافأة خدماته السابقة الشك 

فهذا األخير مطالب ببعض النقود من قبل اآلخر والمرابط يضخم األمر ويحكم على موالي 
بأن يدفع ولكن موالي أسفا يمر بوضعية صعبة حضرت الجلسة بكل دقة وبكل سرعة ونطق 
العالم القاضي المسلم بالحكم وقبل الطرفان الحكم بكل خضوع ولكن موالي نظر إلى الشريف 

 .عبد الرحمن شزرا عند الخروج
مسلح في بعض لن أسمح بالمساس بهذا األخير إذا كان موالي يريد به شرا إذا لقيه غير 

 .األمكنة
 :واآلن نظرة إلى الوراء

وفي الخالصة فإن الشهر الذي بدأ باألسوء لنا كانت نهايته أحسن فأحمد سالم الهارب 
انسحب بعيدا نحو الشمال مع مناصريه وبقي ولد سيدي حليفنا تحت وصايتنا وبالجملة فالكل 

 .اآلن خاضع لنا
ويس والتي أثارتها انتصاراتنا على أحمد سالم انتبهت ولألسف فالمعارضة المناوءة لنا بسان ال

ومن جهة أخرى فالظروف  124فاألمير السابق كان مدينا بمبالغ هائلة للمفاوضين في السينغال

                              
 .في كل الظروف فالمدينون يكونون مدعومين من قبل دائنيهم  124
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ومع ذلك  .التي جعلتني نجما أكثر مما كنت من قبل والتي ظلت مجهولة هيجت غيرة الزمالء
والنقطة السوداء األعظم كانت هي الخالفات فإن األمور لم تتم تسويتها كاملة في اترارزة 

 .العقارية بيننا وبين المحاربين والمتعلقة بالرسوم التي يفرضونها
فعندما كان المقطعون من قبل هؤالء األسياد يغالطوننا ليرسخوا عندنا هذه الفكرة الخاصة، 

إلي أقصاه  كان األسياد محرضين في المقاومة وساخطين على موقفنا، وكان العنف المدفوع
ال  يغذيه الهيجان ويتحول إلى لصوصية مستمرة في البالد ويجب أن نقمعه عاجال أو آجال، وا 
فقد ظل معتما ونتجنب الخطر المباشر فقط، ستكون هناك معارك وبالرغم من العمليات التي 

 . حصلت في الشمال فإن الوضعية في اترارزة الشرقية مقلقة
 .قناصا 19في تعزيزات قوامها  "روسفلدير"تعاث المالزم فبعد عملية سهوت الماء تم اب

مدفعا، وهنالك قبائل مغاضبة تجوب البالد وأعداؤنا  09النقيب المقيم أصبح إذن لديه 
خالء  رغامهم على االبتعاد عنا وا  يحاولون وضع خطط ليسلبوا منا والء القبائل التي حالفتنا وا 

سوف تعطي ( البرلمان)ن الجماعة الكبرى للفرنسيين البالد من حولنا، وهناك شائعات تتردد بأ
 .األوامر بأن نخلي موريتانيا ونعود

في موريتانيا الشرقية لم يعد هناك الحديث عن أحمد سالم وجيشه فهناك آخرون من البيظان 
هم وراء هذه االضطرابات لقد حاول رجال األمير السابق التأثير على الحياة السياسية للبالد 

 .، بسبب عدم نشاطنا وجمودنا المفروض بفعل األوامر الصادرة من الرؤساءبعد ذلك
 .         ولكن سوف نأتي إلى ذلك
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 "البيظان"في السياسة مع 
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 جولة في الجنوب
 

كمدا يسدمون " األمدراء"آفاقدا جديددة حدول عقليدة هدؤالء " أوالد أحمدد مدن دمدان"فتحت لي مطالب 
 .أنفسهم

يقابلده هدؤالء دائمدا بمدا يفوقده مدن الدبلوماسدية " البيظان"إن استعمالنا للدبلوماسية والحنكة اتجاه 
والحنكة والمكر، وحدها المعاملدة بدالقوة تدؤثر فديهم والبدد أن تلحدق بهدم هدذه القدوة ضدررا مباشدرا 

ال أنكروها، فالبد أن نثبت لهم أننا مسيطرون عليهم  .وا 
عدداملتهم بالعدددل وحتددى أخددذهم بالحسددنى، ولكددن المقصددود هددو تفهددم عقليدداتهم والبددد أيضددا مددن م

وقبدول ومراعدداة تقاليددهم وأعددرافهم بددل التصددرف علدى طريقددة دعداة اإلنسددانية مندا حددين يريدددون 
مسدتخدمين اللدين فدي معداملتهم والتغاضدي عدن : منهم، خالف رغبتهم، أن يصدبحوا مثلندا تمامدا

 .ن أعرافهم وحتى نظام حياتهمتمردهم وفي نفس الوقت ينتهكو 
يبدو لي من اآلن أن من األفضل التحلي بالقسوة معهم السعي بأقصى مدا يمكدن إلدى االنددماج 

 .في حياتهم بدل معاملتهم باللين والبقاء في عزلة عنهم
" البيظدان"أقتدل عجدوز : )ألم يقل لي العجوز ذو اللحيدة الزرقداء فدي أحدد األيدام عبارتده البليغدة؟

" األمدراء"أثنداء مباحثداتي مدع جماعدة " عجدوز البيظدان"، أحسسدت بدروح (لن تغيدر طبعدهولكنك 
فقددد ترسددخ فددي عقليددة هددؤالء النددبالء أو القددادة عنصددر لددن يتسددنى لنددا القضدداء عليدده أبدددا، ولددو 

 .بإغراء المصلحة، إنه اعتزازهم بحقوقهم وأصلهم ودينهم
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ائلهدم، ولكنده أصدبح اآلن محدل شدك بعدد فهم ينتسبون للعرب وقد كان ذلك صحيحا بالنسدبة ألو 
، وهدم بتلدك الصدفة فدداتحون وأصدحاب نفدوذ حتدى تحدت حكمندا نحدن، ولددن 125قدرون مدن التدزاوج

 .يقبلوا أبدا بالتخلي عن الهيمنة ولو تحت طائلة قتلهم جميعا
قددد نتنددازل لهددم عددن بعددض هددذه الحقددوق، ولكننددا بالتأكيددد لددن نسددمح لهددم باالسددتمرار فددي سددلوك 

 ...الي والسطو الدائم بذريعة المطالبة بما يستحقونالعنف الح
عنددد البددداة فعددل مشددين،  126فالعمددل... علددى العمددل " العددرب"سدديكون مددن الصددعب علينددا حمددل 

فالبدددد مدددن إخضدددداع هدددؤالء االسدددتوقراطيين المتحجددددرين لمعانددداة الحاجدددة القاسددددية لكدددي تدددددفعهم 
 .127مصالحهم إلى التعامل معنا

من األراضي المزروعة علدى الضدفة اليمندى لنهدر السدينغال هدي  فالحقوق التي يحصلون عليها
الوسدديلة الوحيدددة لتحكمنددا فدديهم فهددي رابطددتهم الوحيدددة بدداألمالك غيددر المنقولددة، ومهمددا بلددغ بهددم 

" دكانددده"التطددداول فالبدددد مدددن مدددنحهم هدددذا االمتيددداز، كمدددا أنندددي سدددأقدمهم لدددإلداري الحددداكم فدددي 
 . وسأعرض أمامه مطالبهم

من وراء كل هدذا هدو مندع السدينغاليين مدن زراعدة األراضدي التابعدة ألوالد أحمدد  وما يسعون له
ن اعتبرندددا هدددذا المطلدددب مبالغدددا فيددده، فدددإن مدددن الضدددروري أن  امدددن دمدددان دون مقابدددل، وحتدددى وا 

 .أتدارس النظم المتعين وضعها مع نظيري على الضفة اليسرى
" األمددراء"نقاشددات مددع جماعددة أكددون فكددرة عددن الموضددوع، دخلددت فددي " اخروفدده"بدددأت وأنددا فددي 

 .حول كل شيء فاسمعوني أكاذيب وترهات أخنى عليها الزمن، لم أتبين فيها شيئا

                              
يبدو أن ولكن  وذلك منذ قرون،" صنهاجة"قد تزوجوا نساء قبائل  -وكلهم رجال وعددهم قليل–أن الفاتحين العرب " افريرجان"يقصد : التزاوج  125

في حين تلعب قبائل العرب غالبا دور المرتزقة " قبائل الزوايا"هي المسيطرة بثروتها وثقافتها " شرببه"كانت حتى " صنهاجة"قبائل  يجهل أن" افريرجان"
ر الميالدي بعد انتصار نظاما اجتماعيا جديدا إال في آخر القرن السابع عش" حسان"في خدمة القبائل السابقة ولم تفرض قبائل العرب " لمغافره"

المسيطرون " اركيبات"و"  صنهاجة" "ادوعيش"هيمنة " تكانت"فقد عرفت " لبراكنه"و" اترارزة"عسكري ساحق والبد أن نذكر أن هذا النظام مقتصر على 
 .ولم يحل ذلك دون انتسابهم للشرف" صنهاجة"على الشمال هم من أصل 

يستمد الولد دائما نبله من أبيه مهما كانت أم الولد، من الناحية النظرية على األقل، هذا المبدأ الوراثي الذكوري المستند إلى " البيظان"وفي مجتمع 
لكي عن طريق النساء فالبد حيث ينتقل النسب الم( على الضفة اليمنى لنهر السينغال" والو"مثل مملكة )القرآن يقابله مبدأ تقاليد ملوك افريقيا السوداء 

 .     لمن يتقدم لمنصب الملك أن تكون أمه أميرة، تماما كما جرت عليه العادة في السابق لدى الفراعنة
في حين ال يجد البدوي " الخدم"فهو، في أغلب المجتمعات اإلفريقية من اختصاص ( وخاصة زراعة األرض)العمل المقصود هو العمل اليدوي   126

 ضة في ممارسة التجارة وال في رعاية المواشي  النبيل غضا
ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى دخول النقود الفرنسية فبها تدفع أثمان : قد اختل فعال" البيظان"ال يدرك أن نظام مجتمع " افريرجان"يبدو   127

 .األسلحة والذخيرة: هو أهم الصمغ واللحم ومختلف الخدمات وهي فوق ذلك ضرورية القتناء الشاي والسكر واألقمشة وما
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فهدم رغدم كدل شديء مدن " دكانده"بأن أكون مددافعا عدنهم فدي :" األمراء"ومع ذلك وعدت جماعة 
 .رعيتي طوعا أو كرها

ب دورا ثانويددا، فهددو كددوزير ، فددإذا هددو فددي الواقددع يلعدد"ولددد سدديدي"كنددت أثندداء النقاشددات أراقددب 
ولدد "إن حلدف " أخيدارهم"، ألدم يقدل لدي "أوالد أحمد من دمان"خارجية في حكومة تديرها جماعة 

خلدديط متنددافر فدددي فوضددى يدددلي كددل عضدددو فيدده برأيدده وهددو فيددده مجبددر علددى التذبدددذب " سدديدي
 .128والمداهنة حتى ال يغضب إال أقل عدد ممكن، حقا، إن الملوك في الهم سواء

ومدن معده مدن النددبالء فدالجميع يقديم فدي مخيمدده " ولدد سدديدي"يتمندى زوال " اخيدارهم"أن  صدحيح
 129"ولدد سدديدي"اآلن ويعديش البدذخ علدى نفقتدده دون حسداب، ال غدرو إذن إن امدتأل نقمددة علدى 

 .يبدو أن هذا األخير قد تخلص بعض الشيء من عقدة الخجل، فهو يبدو مرتاحا بصحبتي
طمدددوح عدددديم الذمدددة ال أعدددرف أيدددة تعدددابير شددديطانية تدددوحي بهدددا  وهدددو" محمدددد بونددده"ومددن بيدددنهم 

ألندده المفضددل  130سددحنته، قريددب فددي النسددب لولددد سدديدي ويمكددن أن يكددون منافسددا خطيددرا عليدده
محمددد ولددد "هندداك أيضددا " جماعددة أوالد أحمددد مددن دمددان"لدددى تجمددع قطدداع الطددرق الددذي يسددمى 

السري، وبمدا أنده أكثدرهم قبدوال عنددي  ومستشاره" لولد سيدي"وهو كذلك قريب في النسب " لداره
المعتمدد لددي، وهدو قصدير القامدة نحيدف ذو دهداء ولباقدة وفطندة يعدرف " ولد سديدي"فهو ممثل 

عندددد مددددير شدددؤون السددددكان " سدددانلويس"فقدددد سدددبق لددده أن أقدددام فدددي " اخيدددارهم"الفرنسددديين مثدددل 
 .المحليين

" كبدوالني"اخليدل الدذي حددثني عنده  هو األخ غيدر الشدقيق لعثمدان ولدد إبدراهيم" محمد ولد لداره"
وهدو " األمدراء"والذي قدم مؤخرا من البعثة حيث كان دوره مقتصدرا علدى التدبجح ضدمن جماعدة 

ولكندده شددبه " وعثمددان" "ولددد لددداره"يحتددل مكانددة مهمددة، يوجددد تشددابه فددي المظهددر الجسددمي بددين 
 .الثعلب للذئب

                              
وزير خارجية في حكومة تديرها " ولد سيدي"والوصف الذي ورد بأن " لويس الرابع عشر"أنه يشبه " البيظان"لم يعرف عن أي واحد من أمراء   128

 .الجماعة وصف صحيح ونضيف له فقط الوظيفة األساسية لقائد الحرب
السهل تجاوز الحد المعروف إلى اإلفراط وباألخص في هذه الحالة المشوبة بعدم الموضوعية،  حقه في الضيافة ولكن من" ولد سيدي"يمارس   129

فقد شغلوا وقت االنتظار باإلقبال على الوالئم وبذلك التهموا ثروة " ابنولوب"المتقدمون لخطبة " األوديسه"يمكن أن نقارن حق الضيافة هنا بما ادعاه في 
 أرواحهم ثمنا إلفراطهم في التعدي  فدفعوا" تيليماك"وتركة " يوليس"

فليس فيه ما يوجب أن تؤول اإلمارة إلى االبن األكبر سنا أو إلى األقرب نسبا : غامض بعض الشيء" البيظان"بين أمراء " اإلمارة"نظام انتقال   130
 . واالغتياالتوكثيرا ما يكون انتقال اإلمارة مناسبة للصدامات " كفاءة"أو " جدارة"بل تكون من نصيب األكثر 
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جانب آخر لم أرى في حياتي شخصدا نعرف عن عثمان شجاعته الفائقة وهو يبدو متكبرا ومن 
 .في مثل غموض وهروب نظرته

فرنكددا فددي الشددهر، وقددد فكددرت فددي أنهددم  351قددد عيندده قائددد فرقددة جمالددة براتددب " كوبددوالني"كددان 
أرسلوه إلي بعد أن أصبح مزعجا على مستوى البعثة بسبب تبجحه، قدم لدي نفسده كنظيدر لولدد 

فتخرا دون انقطاع بأسلحته وخيوله ولم يمنعه ذلك مدن وم" اترارزه"سيدي مبالغا في شعبيته بين 
وبعددد ذلدك بأيددام طدرأت علدي حاجددة فيده وفددي جمالتده، فلددم .. أن يحداول أن يغشدني بواحددد منهدا 

 .أعثر عليه، بل أرسل من يخبرني أنه مصاب بالحمى
عبدد الشدريف "مدع " مدال"قد أخبرني بقدوم عثمان بواسطة رسالة بعثهدا إلدي مدن " كوبوالني"كان 

، يقدول لدي كوبدوالني فدي هدذه الرسدالة القديمدة إلدى حدد مدا، إن عثمدان سيسدتخدم نفددوذه "الدرحمن
وتسددليمها إلددى القضدداء اإلسددالمي لتنددال عقدداب مددا اقترفتدده مددن " ارحاحلدده"للقددبض علددى جماعددة 
أن توصدددف "(. سدددهوت المددداء"و" اتاكاللدددت"المقصدددود مدددن قددداموا بهجدددومي )إثدددارة االضدددطرابات 

لحجددم بأنهددا مجددرد اضددطرابات فددذلك أمددر مضددحك، ولكددن مددن المضددحك المبكددي فظددائع بهددذا ا
أكثر أن يقدم هؤالء المسلمون المؤمنون للمحاكمة أمام قضاة مسلمين ومؤمنين أكثدر ليعداقبوهم 

 !.على فعل نبيل هو قتل بعض الزنوج والمحاربين من كالب النصارى
ة متددأخرة بعدددض الشددديء، ووجددددت وأخيددرا هنددداك جاندددب مددن عددددم التوفيدددق، فقددد وصدددلت الرسدددال

بالقوة والتمسدوا الصدفح وحصدلوا عليده بوسداطة، ليسدت مدن عثمدان، " عقابهم"قد نالوا " ارحاحله"
نما من  شخصديا " ولدد سديدي"وكانوا قدد سدلكوا سدبيل الندامدة واإلذعدان لدرجدة أن " ولد سيدي"وا 

را يعددرض علددي تسددليم خاضددعا مقهددو " أوالد عمددران"جدداءني فددي اليددوم األول مددن إبريددل بددرئيس، 
" ولدد سديدي"ديات الرماة الخمسدة المقتدولين فدي الدوقعتين بدالثمن الدذي أحددده أندا، وهكدذا اسدتلم 

مائتين من اإلبل عن ديات القتلى، ومن شأن هذا أن يعزز نفوذه كما أنه عقاب فعدال لجماعدة 
أوالد "مدددع الدددذي يددددبر دسيسدددة مدددا " أخيدددارهم"، كمدددا أن مدددن شدددأنه إفشدددال مخططدددات "ارحاحلددده"

لضمهم إلى حلفه، لقد تم كدل هدذا فدي الواقدع دون أي تددخل مدن عثمدان، فدامتأل غيظدا " عمران
وهو ما لدن يغفدره لدي أبددا تمامدا، كمدا لدن أنسدى أندا تذرعده الدواهي بدالحمى فدي وجده أول خدمدة 

عددن إشددعاري فددي الوقددت " كوبددوالني"أطلبهددا مندده، والواقددع أن سددبب كددل هددذا هددو تددأخر رسددالة 
 .اسبالمن
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" أوالد بالسدباع"وصلني من انواكشوط خطاب من مالزم فرقة الخيالة أرسله مع أحد رجالي من 
 .من فرقة الجمالة، أخبرني فيه أن األمن واالستقرار يسودان المنطقة

لددم يعددودوا " آفطددوط"وفرقددة الجمالددة الددذين ذهبددوا فددي جولددة داخددل " أحمددد سددالم ولددد أعمددر"ولكددن 
 .حتى اآلن

قدددد قددددموا إلدددي فدددي " أوالد بالسدددباع"رهم أكثدددر ممدددا عندددد المدددالزم، فجمدددالتي مدددن لددددي مدددن أخبدددا
خوفددا مدن البقدداء فددي انواكشدوط مددع هددذا الضدابط الددذي يكددرههم ويخافونده، وأنددا مرتدداح " اخروفده"

الجندوب بعدد توقفهدا " أوالد بالسدباع"لوجودهم معي فسيمكنني ذلك من اسدتئناف مفاوضداتي مدع 
فددإذا قددمت إلدديهم صددحبة بندي عمددومتهم، فسدديكون " المعدزل"مشدداجرة مدارس بسددبب  1فجدأة يددوم 

، فمن مصدلحتي أن أضدم "أوالد بالسباع"من السهل تسوية كل شيء بالتراضي بين طرفين من 
إلي قوما مسلحين قد أحتاج إلى االستعانة بهم في أي وقت، بدل التظاهر بالصرامة معهم فدي 

 .يذ تهديداتيوقت افتقر فيه إلى الوقت والوسيلة لتنف
مارس سوء تفاهم مؤسدف مضدى جدل  1قررت إذن، من حيث المبدأ، قبول فكرة اعتبار حادثة 

وكددان مددن الواضددح أن هجدددومي ... شددهر ابريددل واألمددور تبدددو أفضددل منهددا فددي شددهر مددارس 
 ".اترارزه"قد أثر على الوضعية السياسية في " لعكل"السابق في منطقة 

كمددال األعددداد فددي الحاميددات علددى مسددتوى  البدد اآلن مددن العددودة إلددى حالددة االسددتقرار السدابقة وا 
 89المراكز، أعدت إلدى انواكشدوط يدوم فداتح ابريدل فرقدة الرمداة التدي كندت قدد حولتهدا منده مندذ 

التددي تشددكو المجاعددة رغددم كونهددا " اخروفدده"مددارس، ثددم بددادرت إلددى إرسددال المددؤن الغذائيددة إلددى 
" دكانده"أرسدلت مدن فدوري فرقدة الخيالدة الجزائدريين إلدى . "اتدرارزه"المركز العسكري الرئيسي في 

ليشدحنوا الشدعير فددوق ظهدور الحميدر التدي يكوندون قدد جمعوهددا " تفدارنو"صدحبة الرقيدب الددركي 
 ". لعكل"أثناء الطريق في منطقة 

يتردد علي كل يوم، لقد توطددت الصدداقة بينندا، كمدا كندت أعمدل علدى تسدديد " ولد سيدي"كان 
أي " سددانلويس"تحقة بموجددب مصددادراتي أثندداء سددير القافلدة، رغددم أنددي لددم أتلددق مددن الدديون المسدد

فلس، فاقتصرت في هذه المرحلة على التفاوض مدع أصدحاب الدديون مدن الزوايدا وبعدد االتفداق 
أو " اخروفدده"علددى السددعر أسددلم كددل واحددد وصددال سدديمكنه فددي مددا بعددد مددن تقاضددي مبلغدده فددي 

" اتددرارزه"ن بددذلك أحددد رواد إدخددال نظددام القددرض إلددى منطقددة قددد أكددو : سددانلويس"أو " انواكشددوط"
 .كان من األفضل لسمعتنا أن نسدد نقدا، ولكن من المسؤول عن عدم إمكانية القيام بذلك؟
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" ولددد لددداره: "بدددؤوا يحيكددون بعددض المكائددد" البيظددان"الحظددت أثندداء إقددامتي غيددر االختياريددة أن 
وهو يسعى كذلك " األمراء"يق مئارب رهطه، جماعة يدبر ليجعلني من حيث ال أشعر أداة لتحق

 :على الطريقة اآلتية
بحضدرته، أخبرندي بنبدرة مدن يكشدف سدرا " ولدد سديدي"بينما كنت في أحد األيدام فدي حدديث مدع 

قبددل توجهدده نحددو الشددمال فددي اكتددوبر الماضددي، قددد أودع لدددى بعددض " أحمددد سددالم"خطيددرا، أن 
 .ماال، وعبيدا، وكلها غنائم ثمينة على حساب العدوقبائل الجنوب جزء من ثروته، خيوال، ج

أصغيت لكالمه، وحين الحظ أنه قد حك لي على جرب، وذلدك هدو قصدده فدي الوقدت الدراهن، 
، فتملكتني الرغبة فدي معرفدة أيدن كاندت "ولد سيدي"غير مجرى الحديث، واختلق ذريعة إلقحام 

هددا، غنيمددة وثمددرة أخددرى النتصددارات توجددد بالضددبط هددذه الثددروة التددي سددتكون، لددو اسددتوليت علي
 .يسعى لخديعتي" ولد لداره"قافلتي، ولكني أدركت بحدسي أن 

النقدداش بطريقدة ستفضدي بددي أندا إلددى " ولددد لدداره"وفدي مسداء الغددد حضدر االثنددان مجدددا، فأثدار 
: قدائال" ولدد لدداره"وما كدت انهي كالمي حتدى قداطعني " أحمد سالم"الحديث عن مسألة أمالك 

ثدم صدمت " من السهل علي أن أقودك مباشرة إلى األشخاص الذين يخفون هذه الممتلكداتآوه "
وخدداطبني، وقددد " ولددد سدديدي"فجددأة كأنمددا فطددن إلددى أندده قددد أفشددى سددرا خطيددرا، فددي حددين وقددف 

أما أنا فقد أمعنت التفكير في األمر، وطبعا إذا استوليت علدى هدذه : "عمت محياه سحابة حزن
يب منها، ألنك ستتصرف معنا كمسلمين حسدب أحكدام الشدريعة، ولكدن الثروة، فسيكون لي نص

ومددن غيدددر المقبددول أن أشددارك فدددي مددا يلحددق بهدددم " اتددرارزه"مددن يخفددون هدددذه األمددالك هددم مدددن 
الضرر، فلن أساعدك إذن في هذه العمليدة، وبالمقابدل أتندازل عدن نصديبي مدن هدذه الثدروة فلدن 

 ".آخذ منها شيئا
في ممتلكات عدوه اللددود يحيرندي، لدم يكدن األمدر " البيظان"د من أحد أذهلني كالمه، فهذا الزه

ولكددن الشددك اجتدداح ذهنددي فجددأة، فقددد " ولددد سدديدي"طبيعيددا، تبدددو معلومدداتي محدددودة عددن ذكدداء 
قددد أبددرم اتفاقدا سددريا مددع مدن توجددد عنددهم الممتلكددات لكددي تبقدى مددن نصدديبه " ولددد سديدي"يكدون 

مدن قبدل أن األمدوال مودعدة لددى " أخيدارهم"كشدف لدي وحده، كما خطرت لدي فكدرة أخدرى، فقدد 
وطبعدا سدبب تقداعس الجبدان " أوالد بنيدوك"وهدو رجدل زوايدا لده نفدوذ فدي قبيلدة " بابه ولد حمددي"
هو الخوف من االصدطدام بدأوالد بنيدوك، مدا قيمتندا نحدن إذن بالنسدبة لجماعدة هدذا " ولد سيدي"

 .غضبا الحليف، إذا لم يكن دعمنا يطمئنه؟ بدأت استشيط
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هددل هددذا تصددرف الئددق بددين ! هكددذا أرى كددم أنددت جبددان"قددائال " ولددد سدديدي"صددرخت فددي وجدده 
أوالد "الحلفاء؟ أنا أثق بك ولكن من جانبك يمكن أن تعول على كدوني مقداتال مغدوارا ال يخشدى 

 .وال غيرهم من أنصار األمير السابق" بنيوك
القدائم بينندا، أمدا أندت فلدم يكدن لدك أنا الذي قدمت لك كدل شديء حتدى اآلن بنداء علدى التحدالف 

مددن فائدددة سددوى تسددليم إبددل الزوايددا إلدديهم بعددد اسددترجاعها مددن العدددو، اسددترجاعها؟ مددن يدددريني؟ 
 .هو الذي أحضرها لك، فهو مستشارك" سيدي ميله"الشك أن الغدار 

ر حين كنت أقرب منك إلى العدو، هو الذي مكن هذا الماك" اندومري"أال تذكر أن قدومي إلى 
بعد أن أغواهم، تاركا سيده شبه وحيد، ماذا فعلت " أحمد سالم"المحترف من أن يأتيك بأنصار 

أنددت؟ فبينمدددا كندددت أندددا أزحدددف ضددد غريمدددك، كندددت أندددت منهمكدددا فددي تعزيدددز موقعدددك مدددن أجدددل 
، واآلن تريدد تعمديم هدذه الطريقدة، علدى "األمدراء"التصالح مع من طالما تعلقت بهم مدن جماعدة 

عليددك أن تعددرف قومددك جيدددا وتتددذكر أندده بالصددرامة معهددم والجددرأة علددى العدددو "! اتددرارزه"جميددع 
 ".نستطيع السيطرة على أعدائنا أو من نشك في والئهم وليس باللين والتملق

الددذي " ولددد سدديدي"ولكددن مددا مددن أحددد يسددتمع إلددى، ف... كنددت مصددمما علددى مواصددلة الكددالم 
قددرى شدداحب الوجدده حتددى وصددل البدداب وابتعددد أذهلتدده حدددتي التددي لددم يكددن يتوقعهددا قددد عدداد القه
 .أثناء، فورتي فلم أفطن له وأنا أتكلم بصوت عال

" ال داعدي لسدخطك، إنده طفدل: "صامتا يبتسم، ثم هدز منكبيده وقدال" ولد لداره"بقيت وحدي مع 
" ولدد سديدي"فنظرت إليه فإذا بالفرحة تجتاح أسارير محياه الدبلوماسي، فأمرته باالنطالق وراء 

 ".أحمد سالم"ت أفكر في الطريقة التي سأستولي بها على ممتلكات وبدأ
مرتبكدا فزعدا فخداطبني بصدوت خافدت ال " ولدد سديدي"يصدطحب " أخيدارهم"وفي المساء جاءني 

، فلددم أجدددد بدددا مدددن اإلمسدداك بيدددده "هدددل أنددت غاضدددب علددي؟ سدددأنفذ كددل مددا تريدددده: "يكدداد يبددين
علدى الصدعيد المعندوي " ولد سديدي"لي مرة إن حين قال " كوبوالني"الممدودة نحوي، لقد صدق 

 .كالفتاة الصغيرة
ثددم عددداد بندددا الحدددديث إلددى موضدددوع ممتلكدددات األميدددر السدددابق وعددادت الميددداه بينندددا إلدددى مجراهدددا 

بحثا عن المدؤن الغذائيدة والنقدود لممارسدة " دكانه"الطبيعي، واتفقنا على أن نستغل الذهاب إلى 
أثندداء ذلددك مبتهجددا، ولددم " ولددد لددداره"، دخددل "ابدده ولددد حمددديب"وعلددى " أوالد بنيددوك"الضدغط علددى 
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فقد وقعت فدي مدا يريدد : أكن أظنه على هذه الدرجة من الجشع، وسأدرك بعد ذلك سبب فرحته
 .فغريبة عليه هذه المكائد" ولد سيدي"وكل ما جرى من تدبيره، أما 

حالة الحرب الدائمة  فقد انتهى بي األمر إلى توضيحها، فبسبب 131"شمامه"أما قضية أراضي 
فددي " حسددان"، التددي اسددتولى عليهددا "شددمامه"أثندداء القددرن الماضددي وربمددا الددذي قبلدده، فقددد بقيددت 

القددرن السددابع عشددر، أرضددا بددورا بدددون زراعددة فددبعض األراضددي لددم تددزرع قددط رغددم كددون تربتهددا 
" رزهاتدددرا"الخصددبة أفضدددل بكثيددر مدددن تربدددة الضددفة اليسدددرى لنهددر السدددينغال وكقبيلدددة قياديددة فدددي 

بملكيدة األراضدي التدي اسدتولى عليهدا أسدالفهم وبالتدالي يعتبدرون " أوالد أحمد مدن دمدان"يطالب 
مددا أن يحصددلوا علددى األقددل علددى  أن لهددم الحددق إمددا فددي أن يعهدددوا بزراعتهددا إلددى مددن شدداءوا وا 

 .نصيب من محصولها
كبيدرة مندذ أن قطعتده والحال أن الزنوج المقيمدين علدى الضدفة اليسدرى قدد اجتدازوا النهدر بأعدداد 

" اتددرارزه" "أمددراء"أو مددن عبيددد " الحددراطين"قواتنددا نحددو موريتانيددا وشددرعوا ينافسددون المددزارعين مددن 
فدددي اسددددتغالل هددددذه األراضددددي الخصددددبة ذات التربدددة الغرينيددددة، وبمددددا أن هددددؤالء السددددينغاليين لددددم 

حدين يحضددرون " اءاألمدر "يستشديروا أحددا عندد قددومهم، فلددم يكوندوا يعيدرون أذندا صدداغية لهدؤالء 
فيغتداظ  132مطالبين بحصتهم من الحصاد كما هي محددة عرفيا ويدفعها غيدرهم مدن المدزارعين

أصحاب األرض وسرعان ما يقدودهم ذلدك إلدى ارتكداب أعمدال عندف متكدررة لطدرد السدينغاليين 
بقددددوة السدددددالح، فتكددددون النتيجدددددة أن المطالددددب تكتسدددددي صددددبغة اسدددددتبدادية مددددن جهدددددة، ويجتددددداز 

فتتكددددرر " الحددددراطين"ن الضددددفة اليسددددرى حدددداملين األسددددلحة، وهددددم أقددددل خضددددوعا مددددن السددددينغاليو 
 .االشتباكات بالسالح الناري بينهم وبين أصحاب األرض

وشديئا فشدديئا يتحددول هدؤالء الزنددوج الددذين تعددودوا مندذ قدددومنا علددى التفدداهم بدالتي هددي أحسددن مددع 
التدي ال تشددترك  133العرفيددة" تللصدال"إلدى رفددض كدل اإلتدداوات وتأسيسدا علدى تقدددرينا " األمدراء"

                              
وهي ذات تربة خصبة جدا " لبراكنه"و" اترارزه"منطقة أراضي تغمرها مياه النهر على الضفة اليمنى للنهر، بمحاذاة " الكبله"أو أرض " شمامه"  131

 . حق مطالبتهم بحقوق ذات طابع اقطاعي" البيظان"تزرعها الجماعات المتقرية من الزنوج الذين يدعي بعض قبائل 
ضع األرض حسب التقاليد االفريقية للملكية الخاصة بل هي أرض اهلل ولكن من زرعها يستفيد من خيراتها وحسب الشريعة اإلسالمية التي ال تخ  132

ونتصور الصعوبات التي تبرز بسبب تباين هذين الرأيين المتعارضين . تخضع األرض للملكية الفردية والجماعية( المذهب المالكي" )البيظان"يتبعها 
موقف الشريعة قد مر بعض الوقت على  الفرنسيين المشبعين بالقانون الروماني قبل أن يستوعبوا المبدأ التقليدي اإلفريقي وجاء أول تصرفاتهم متبنيا لو 

 .  اإلسالمية القريب مما تعودوه
" لبراكنه"و" اترارزه"يمنحها حكام السينغال ألمراء ( إلخ...قماش، سالح، مجوهرات، أواني معدنية )أو إتاوة تدفع في الغالب عينيا " الصلة العربية"  133

لتاسع لتسهيل تجارة الصمغ في المحطات الواقعة على نهر السينغال وقد استمر دفع هذه االمتيازات من أواخر القرن السابع عشر حتى آخر القرن ا
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الزنجددي بشددكوى فددي غيددر " دكاندده" 134فددي شدديء مددع هددذه المسددألة، كددانوا يتقدددمون أمددام قاضددي
مطددالبينهم بإعددادة مددا قددد دفعددوه لهددم مددن قبددل علددى قلتدده، بطبيعددة الحددال، " البيظددان"محلهددا ضددد 

 فددي كددان القاضددي يحكددم لصددالح بنددي جلدتدده، والحددق أن الصدددق ال يوجددد فددي هددذا الطددرف وال
 .ذاك

ولددم ألبددث أن أدركددت أن قضددية األراضددي الزراعيددة ليسددت " دكاندده"مرافقتددي إلددى " األمددراء"طلدب 
ابريدل  81عادت فرقدة الخيالدة يدوم . الدافع الوحيد وراء حرصهم على التوجه معي إلى الجنوب

صدحبة سدبعين مسدلحا مدن بيدنهم أربعدة " دكانده"منه إلدى  83ومعهم قافلة الشعير وتوجهت يوم 
حمارا ليأتوا بقافلة المؤن والنقدود وهدذه األخيدرة  91جمال للحمل و 85وأربعون نظاميون ولديهم 

ولهدذا " أحمدد سدالم"تتطلب حراسة مشددة وأنا أنوي بالفعدل االسدتيالء ولدو بدالقوة علدى ممتلكدات 
 أولددى المراحددل" انبيكدده"الشددرقية علمددت عنددد وصددولي " اتددرارزه"الغددرض تمكننددي االسددتعانة بأهددل 

 .بنشوب نزاع بين حلفائي" اخروفه"جنوب 
الجندوب المتحدالفين مدع ولدد سديدي بنهدب  أوالد بالسدباعفبسبب خصومة ال أعرف طبيعتها قام 

" األمدراء"فدفعته جماعدة " ولد سيدي"جمال على زوايا تاشدبيت فذهب هؤالء يشكونهم لدى  91
يريدد " انبيكده"مسدرعا إلدى مخيمدي عندد ، فجاء "أوالد بالسباع"إلى إبراز سلطته الجديدة بمطاردة 

أن أرافقه في هذه المهمة ولم يكن بوسعي دعم طرف مدن حلفدائي ضدد طدرف آخدر ومدن جهدة 
أخددرى إذا لددم أقددم بددأي شدديء لصددالح الزوايددا الددذين أخددذت ممتلكدداتهم فسدديتأثر دوري كحكددم فددي 

 ".لعكل"منطقة اترارزه ويتقوض ما حققته من سمعة بعد عملية 
وهدذا األخيدر رجدل بسديط ومجدرد دميدة " ولدد سديدي"خ الذي وضعه لي مستشارو فأحسست بالف

في أيددي هدؤالء الخبثداء فأخذتده جانبدا وشدرحت لده خطدورة الموقدف مفسدرا لده عددم قددرتي علدى 
الذهاب معه ضدد جماعدة مدن حلفدائي مثلده تمامدا وربمدا أقددم منده فدي محدالفتي وأفهمتده أنده إذا 

عمدي فسيسددحقونه بأسددلحتهم ذات الطلقدات السددريعة وهددو ال يتددوفر بدددون د" أوالد بالسددباع"واجده 
وكددانوا مددن مناصددريه وكنددت " أحمددد سددالم"علددى مثلهددا كمددا أندده سدديجعلهم ينضددمون إلددى حلددف 

                                                                                             
دليال على والء الفرنسيين لهم، في حين كان الفرنسيون يعتبرونها مجرد هدايا الذين اعتبروها " لبراكنه"و" اترارزه"عشر الميالدي وقد استفاد منها أمراء 

ولكن المزارعين السينغاليين قد أدركوا إمكانية التشكيك في السلطة " شمامه"دبلوماسية وال توجد طبعا أية عالقة بينها وبين نظام استغالل أراضي 
 التقديرية ألمراء البيظان   

 لشريعة اإلسالميةالحكم في ا: القاضي  134



114 

ويحددرص " بفددتح التدداء"متأكدددا مددن قددوة هددذه الحجددة األخيددرة فددول سدديدي صدداحب عقليددة منتخددب 
 .دائما على المحافظة على األغلبية في جانبه

التدي ال تفارقده ومثلده " األمدراء"لك طلب مني قبل أن يتخذ قراره عقد اجتماع مدع جماعدة ومع ذ
بأسددلحة ال تكدددافئ عتددادهم فقدددد كدددانوا " أوالد بالسدددباع"تمامددا أظهدددر هددؤالء تقاعسدددا عددن مواجهدددة 

يعولون على أسلحتي لمهاجمة هؤالء، وقدد بددا ذلدك واضدحا مدن تقطيدب وجدوههم حدين رفضدت 
 .اب معهمالموافقة على الذه

فاغتنمت إذن هذه الحالة النفسية وعرضت وساطتي في الخالف وعلى الفور قبلوها وفدي نفدس 
فأنا حليفهم وفي نفس الوقت أسيطر دون منازع علدى المنطقدة " أوالد بالسباع"الوقت كتبت إلى 

" يولدد سديد"وليس إلى " تاشدبيت"فضربت لهم موعدا ليعيدوا بأنفسهم الجمال التي أخذوها إلى 
 .ثم انهيت رسالتي بالوعيد في حالة عدم االنصياع ألوامري" األمراء"جماعة "كما تريد 

وقد تمدت تسدوية كدل شديء وأصدبحت متؤكددا مدن أن الجميدع أصدبح يحتدرم قدراري فهدذه الفدروع 
لديها الكثيدر مدن المصدالح التدي تددفعها إلدى إظهدار حسدن النيدة فدي تعاملهدا " أوالد بالسباع"من 

مدارس والتدي كدادت أو تفسددد  11يدوم " المعدزل"محدو اآلثدار التدي خلفتهدا حادثدة  معدي مدن أجدل
 .عالقتي بهم رغم ما قدموه من تبريرات

وهكذا استطعت في النهاية أن ألعب دور الحكم بين حلفائي معززا بدذلك مكدانتي كمدا أنندي فدي 
أوالد "ألجبدر " ندهدكا"عند عودتي من " ولد سيدي"حالة حدوث األسوأ قادر على االنضمام إلى 

 .على االنصياع ألوامري وكنت متأكدا من أنني لن أصل أبدا إلى هذه النقطة" بالسباع
في وديان واسعة طويلة " ابريل في المذرذره على الحدود الجنوبية لمنطقة إيكيدي 81كنت يوم 

 .ولكن ال تفصل بينها التالل كما هناك بل سهول وعرة" لعكل"تشبه وديان 
الحافة الجنوبية للوادي الكبير فوق قمة المنحدر وكنت أرى في األسفل فدي الناحيدة أقمت على 

تحدت األشدجار الكبيددرة " مقبددرة البيظدان"الشدمالية الغربيدة فدي المددنخفض الرمدادي مواقدع اآلبدار و
: ، وقد أصبحت هذه المنطقة الهادئة وكرا الثنين من قطاع الطرق هما135ذات األشواك الحادة

" اعويندات"الدذين عداقبتهم عندد " ارحاحلده"وقدد كاندا قائددين ألحدد فدروع " ولد الديك"و" ولد أحويد"
 ".ولد سيدي"وكانوا جميعا من حلف 

                              
 .هذا وصف دقيق لمظاهر الطبيعة في المنطقة  135
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نحدددن اآلن فدددي اتدددرارة الشدددرقية وقدددد بددددت تضددداريس المنطقدددة مختلفدددة تمامدددا، فبددددال مدددن الدددتالل 
يغطيهددا بسدداط مددن  بدددأنا نددرى سالسددل الكثبددان الطويلددة الناعمددة" إيكيدددي"المترابطددة فددي منطقددة 

 .األعشاب الرفيعة المصفرة
وحدين ابتعددنا وجددنا سددهال مغطدى باألعشداب فددي جانبده األيمدن واحدة نخيددل مهجدورة وأبعدد مددن 
ذلدك مررندا علدى بطدن اثنتدين أو ثدالث مدن البحيدرات الجافدة تغطيهدا أعشداب مدا زالدت خضددراء 

" خيدو"ي تبدو فيه أطالل مركز وبعيدا من ذلك حقول واسعة من الذرة تمتد إلى سفح الجبل الذ
  .8713 136رغم أنه يعود فقط إلى سنة

صددددغير تغطيدددده األعشدددداب  137فددددي مصددددب مجددددرى مددددائي" خيددددو"ابريددددل عنددددد  85أقمنددددا مسدددداء 
الخضراء وهو أحد مجاري فيضان نهر السينغال وقد التهمندا البعدوض فدي هدذا الموقدع ولحسدن 

 .الحظ هبت عاصفة وسط الليل خلصتنا منه
كلدم، كدان الكثيدر مدن الحدبش البدري يتواثدب  83سدوى " دكانده"لم يعد يفصلنا عن وفي الصباح 

أمامندا عدن قدرب تحدت أقددام الخيدول فاصدطدنا منده الكثيدر ثدم رأيندا قوافدل مدن الزندوج كدل واحدد 
متدوجهين إلدى الحقدول تتدبعهم الحسدناوات الزنجيدات وقدد  138يمسك بمقبض بندقيته على الكتدف
تبدددادل هدددذا الجمدددع عبدددارات المدددزاج مدددع الخيالدددة المدددرافقين لدددي وضدددعن المحدددراث علدددى العندددق، 

 .صاحبتها قهقهات متواصلة
وعند الساعة السابعة شاهدنا في ناحية الجنوب دورا عالية رمادية اللون تحت األشدجار الكبيدرة 

وبعد ذلك بنصف ساعة عسكرنا على الضدفة اليمندى " دكانه"الظليلة ذات الخضرة الداكنة إنها 
وكنا قرب حافة النهر فنقلنا مركب كبير يقوده " البيظان"محصل الضرائب وهو من  حول منزل

اثندددان مدددن الرمددداة إلدددى الضدددفة اليسدددرى بينمدددا ذهبدددت مواشدددينا إلدددى المرعدددى تحدددت حراسدددة فرقدددة 
 .الجمالة

فدددي الوقدددت الدددراهن عريدددف مدددن الوحددددة األولدددى مدددن الرمددداة " دكانددده"قائدددد المركدددز العسدددكري فدددي 
 .السينغاليين

                              
 .هذا ما يحدث لبنايات الطين والخزف المجفف إذا فقدت الصيانة بعد تعاقب األمطار  136
اه تبقى محصورة هو بالفعل أحد مجاري فيضان النهر وليس فرعا منه ففي فترة ارتفاع المياه تسير في المنبسطات غير العميقة وعند تراجع المي  137

 س  .في المنخفضات مشكلة ما يشبه البحيرة
 .  من أجل الدفاع عن النفس ضد غارات البيظان المحتملة، ولكن النساء هن من يقوم بحراثة األرض فهن يحملن األدوات: البندقية على الكتف  138
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كدت أبدأ إصالح شأني بسرعة حتى رأيت صاحب المخازن المنحدر مدن الجدزر الفرنسدية  وما
قادمدا يجدري نحدوي وقدد " اكواندك اتشدو وان"وكنت قد عرفته منذ ثالث سدنوات فدي الصدين عندد 

 .دعاني هذا الرجل الشجاع بكل ود إلى مرافقته وقدمني إلى زوجته الجورانية
يوما وبشدرتي  85ن مظهري بسبب لحيتي المهملة منذ الحظت أن من استضافوني مذهولين م

الرمددادي الوسددخ ويدددي اليمنددى المعلقددة بوشدداح رمددادي " الكدداكي"الملفوحددة بالشددمس وثددوبي مددن 
اللون وما أسرده من قصص اللصوصية كل ذلدك يجعلندي ال أوحدي باالطمئندان لجلسدائي، وقدد 

وجددوه البيظددان المددرافقين لددي بدددا ذلددك بصددفة خاصددة علددى مالمددح زوجددة الرقيددب، وعندددما رأت 
ولحداهم وشددعر رؤوسددهم األشدعث، وسددمعت أصددواتهم المبحوحددة حتدى الحلددق فدداتحتني بصددراحة 

 .بما يساورها من فرق وخوف جراء وجودنا
فدتم اسدتقبالي بلباقدة . ليكن، فسأحضر بهيأتي كما هدي أمدام اإلداري الحداكم! أنا إذن أثير الفزع

المددوالي واتفقنددا بددأن أحضددر مدع رؤسدداء البيظددان المددرافقين لددي ودعداني لتندداول الغددداء فددي اليدوم 
 .جلسة نقاش بصفة رسمية ال تخلو من أبهة

المددرافقين لددي ومددن " أهددل القبلددة" 139وفددي المسدداء وجهددت الدددعوات إلددى قبائددل الجنددوب العشددرين
دا بحوزتهم وضدربت لهدم موعد" أحمد سالم"الذين تم إخباري بوجود ممتلكات " أوالد بنيوك"بينهم 

ابريددل فقددد اسددتحليت النددوم  89اسددتيقظت متددأخرا صددباح يددوم . عنددد مقددري علددى الضددفة اليمنددى
 . على السرير الذي طال عهدي به

الدذي " عثمدان ولدد إبدراهيم اخليدل"قد تجمهرت حول نوافذي ومن بيدنهم " األمراء"وكانت جماعة 
ر لمقابلدة هدذه الجمددوع البدد مدن أن أتهيدأ مدن حيدث المظهد. لدم يعدد مريضدا وهدو يتشددق بثرثرتده

وهو ما ليس بمقدوري فأنا ألبس ثوبا من كاكي باليا فوق جزمتين روسديتين ولكنندي أحمدل فدوق 
صدري كافة األوسمة ومن أجل اللياقة حلقت شعري ثم رغم الحر الشديد التحفت برنوسين معا 

 .أحدهما أحمر واآلخر أبيض هذا كل ما بوسعي أن أفعله من التحضيرات

                              
ير شامل فالكبله هي التسمية الذي يطلقها البيظان على المناطق التفسير الذي أعطاه افرير جان للكبله باعتبارها قبائل الجنوب غ" الكبله"  139

وكذا الحال على الضفة اليسرى ويزرعها الزنوج ولكن األراضي في " شمامه"الخصبة التي تغمرها مياه النهر سنويا على الضفة اليمنى وتسمى أيضا 
بابا والشيخ سعد بوه يمتلكان أراضي واسعة في هذه المنطقة يشرف عليها الغالب من ممتلكات البيظان وخاصة كبار القادة الدينيين فالشيخ سيديا 

ازج وقد توسع افرير جان في داللة الكبله فأطلقها على القبائل المنحدرة من هذه المنطقة وهي قبائل إما ذات بشرة سوداء أو يكثر فيها التم. مسيرون
 .ي ينتمي إليها أكثر المترجمين والوسطاء الضروريين لتجارة الصمغالقبيلة الت" أوالد بنيوك"مع ذوي البشرة السوداء ومنها 

 (    أطروحة ثانوية مرونة: دزيري فيول مين. ، ج8719 – 8711أنظر دراسة حول شجرة الصمغ العربي وتجارته في محطات النهر )
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وأوصدديتهم بددأن يلتزمددوا السددلوك الحسددن فددي حضددور الحدداكم " األمددراء"يرا إلددى جماعددة نزلددت مشدد
 . اإلداري وخاصة أمام القادة السود القادمين من الضفة اليسرى

بلحيتده " اخيدارهم: "يطوقده المداكران" اعبيددي"وبعد ذلك تقدمت نحو اإلقامة ومن خلفي المترجم 
كبريائدده وهمددا يسدديران بخطددى متئدددة ثابتددة كأنهمددا  فددي ذروة" عثمددان"الزرقدداء بأقصددى مددا يكددون و

قيددادة الجمالددة بلونهمددا األزرق السددماوي وشدداراتهما الفضددية فددي " برنوسددي"كاهندان وهمددا يرتددديان 
تتدزاحم فدي الخلدف شدعثا غبدرا كدل واحدد مدنهم مندتفخ الصددر " األمدراء"حدين كاندت بقيدة جماعدة 

 .غرورا يريد أن يتقدم على مرافقه
مدخل حديقة اإلقامة حرسيان أنيقان من حرس الددائرة ولدم يسدمحا بالددخول لغيدر  استقبلني عند

القدادة الدذين كندت أعيددنهم بإشدارة مدن يددي إذ لدديس فدي هيئدتهم مدا يميددزهم مدن الغوغداء المرافقددة 
 .لي، في حين تجمع الباقون أمام الباب جالسين ومناكبهم محصورة بين ركبهم

كددم هددو الفددرق " النسددباء"كم اإلداري متقدددما رفقتددي مددن دلفددت بصددفة رسددمية داخددل مكتددب الحددا
ونظرائهم من زعماء الزنوج من حوله، فهو رجل أنيدق مدن " أمرائي"شاسع بيني ومستقبلي وبين 

فددي هيئددة العسددكري الددذي يرتدددي لبدداس أحددد الددزواوي، قددد " الجندددي ذي السددمت الحسددن"صددنف 
ض مرصدددعة بالزركشدددات الفضدددية حلدددق مندددذ وقدددت قريدددب وقدددد ارتددددى بدددزة رائعدددة ناصدددعة البيدددا

واألوسمة الجديدة ذات األلوان البراقة، أما أنا فأقصر قامة قد لفحتني الشمس علدى مدن الثيداب 
" امبكيددددو"مددددا وصددددفته سددددابقا أحمددددل أوسددددمة ذابلددددة األلددددوان شدددداحبة باليددددة، وقددددادة الزنددددوج مثددددل 

ثرت عليهددا شدددارات فهيئددتهم حسددنة وقامددداتهم سددامقة علدديهم ثيدداب فددداخرة خضددرا تنددا" امباريددان"و
فذوو قامات قصيرة وأجسام نحيفة جافة وبشرة مدبوغة تحت أشدعة الشدمس " أمرائي"الذهب أما 

لهم وجوه كوجوه الطيور الجارحة وأحسنهم كسوة من يحمدل فدوق كتفيده برنسدا حائدل اللدون كدان 
بلدون  من قبل أزرق بلون السماء فقد صباغته األصلية تحدت األمطدار المتعاقبدة علقدت بده بقدع

كدل تربددة تمددرغ فيهددا البسدده فددي حلدده وترحالده وتعلددوه شددارات وأوسددمة مطموسددة اللددون مثددل شددارة 
 .رتبتي المثبة على طرفي بزتي

مددن هنددا ذوو : أهددل الحضددر فددي مواجهددة أهددل الباديددة: أننددا أمددام مواجهددة بددين عددالمين متنددافرين
البشددرة السددوداء ومددن هندداك ذوو البشددرة البيضدداء، بدددأ اللقدداء جافددا بددين عدددوين تدداريخيين، اليددوم 
يتفوق الزنجي المقديم فدي الحضدر صداحب اللبداس الحسدن والغدذاء الجيدد علدى البددوي األبديض 

مندذ القددم مدن " البيظدان"الدذين طدردهم " الولدوف"نحيف ذي الثياب البالية، ولكن أحفداد الفقير ال
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أوالد "الضفة الشمالية للنهر، مسكونون دائما بالخوف من أبناء قاهري أجدادهم، فجماعتي مدن 
تبددو فدي حضدرة هدؤالء العلدوج السدود، كزمدرة مدن الديكدة الهزيلدة القاعددة علدى " أحمد مدن دمدان

 140".كاسكون الصغار"إخوة : ابها رافعة رؤوسها تحت الريح العابثة بأعرافهاشوكات أعق
تبادلت مع اإلداري العام ادبيات التحية المعهودة في حدين كدان المعسدكران يتواجهدان بدالنظرات 

بقدر أكبر من المروندة " البيظان"وهنا تحلى .. ثم حانت لحظة التعارف ... في صمت مطبق 
أثنداء التعدارف باالبتسددامات واإلطدراء واالنحنداء وبدددوا طبيعيدين أكثدر مددن فقدابلوا الطدرف اآلخددر 

 .الزنوج
" أوالد أحمدد مدن دمدان"فيده ندبالء  احيد 141ألقى اإلداري خطابا مقتضبا راقت كلماته للسينغاليين

ورحب بهم وشكرني على إحضارهم، وخدتم كالمده طالبدا مدنهم تقدديم الشدكاوى التدي جداءت بهدم 
 .لمس لب الموضوع وكانت أعصاب الجميع متوترةلقد " دكانه"إلى 

" أخيدارهم"كانت المناسدبة رائقدة لددى البيظدان المدولعين بالخطدب، أحيدل الكدالم إلدى أكبدرهم سدنا 
فوقددف علددى الهيئددة المطلوبددة ولددف جسددمه بددالبرنس كحلددة األبدداطرة يخالدده الرائددي أسددقفا، وكانددت 

 ".النيلة"السابقة بحكها بقوة على قماش  لحيته أشد زرقة من العادي، فالبد أنه قضى الليلة
وبما أنه حافظ أكثر من غيره على اللباس الجديدد الدذي قدمتده لده، فقدد حداز مكاندة العميدد وبددا 
األكثددر ثددراء مددن أفددراد الجماعددة، وبالفعددل تكلددم بأسددلوب رأسددمالي، لقددد كددان خطابدده بليغددا وواثقددا 

 ".يمين الوسط"قد كان خطيبا من وطويال كما يتناسب مع رجل طاعن في السن مثله، ل
وحجدتهم " البيظان"في مستهل خطابه أن يتكلم باسم الجميع ويدافع عن قضايا " أخيارهم"حاول 

ضد استيالء الزنوج على أراضيهم في الضفة اليسرى للنهر ثدم مدا فتدئ أن حصدر كالمده علدى 
لقضددداء، والتدددي مصدددالحة الشخصدددية والمطالبدددة بإعدددادة النظدددر فدددي قضددداياه المعروضدددة أمدددام ا

صدرت بشأنها أحكام قضائية لدرجة أنه في نهاية خطابه ركز بدإفراط علدى قضداياه ومصدالحه 
الذاتيددة، وطالددب بصدددورة خاصددة بإعددادة النظدددر لصددالحه فدددي األحكددام التددي صددددرت فددي غيدددر 

الزنجددي، ثددم طعددن فددي نزاهددة القاضددي طالبددا مددن قددادة الزنددوج أن " دكاندده"صددالحه عددن قاضددي 
نمددا يشدهدوا لده وأ شدتد حماسده أمدام وفدود الزندوج غيدر المتحمسدين لخطابده، لديس حبدا للقاضدي وا 

                              
 .  نجاحا كبيرا 8179التي القت سنة " ادموند روستاند"سيرانو دوبرجيراك لمؤلفها "ربما دون أن يشعر، إلى قصة " افريرجان"إشارة من   140
لدى السيبنغاليين ولع بالعبارات الرنانة ولكن ليس هذا خاصا بهم فكافة الشعوب اإلفريقية تستحسن هذا : خطاب راقت كلماته للسينغاليين  141
 .  لوباألس
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وانفعدددل لدرجدددة الغضدددب ولحيتددده الزرقددداء ترتجدددف وعينددداه تلمعدددان تحدددت " البيظدددان"كرهدددا لرجدددل 
حاجبيه الكثفين وهو يتفوه بكلمات في إيقاع منتظم وفجدأة هددأت ثورتده وخدتم خطابده بندداء مدن 

 .صمت وجلسأجل عدل فرنسا وقوتها ثم 
وهدو أقدل فصداحة وأقدل " األمدراء"على الفور وقف عثمان، إنده المتحددث الرسدمي باسدم جماعدة 

بالغددة ولكندده أكثددر هدددوء وأقددل مشاكسددة وكددان خطابدده تأكيددديا وثوقيددا كخطدداب أحددد األعضدداء 
لقددد كددان خطابدده دعائيددا يفددوح برائحددة وضددعه السددابق وبشددي " الغرفددة المفقددودة"المتطددرفين فددي 

 .في النزوح إلى طرف آخر بنواياه
كددان عثمددان يلفددظ الكلمددات بأسددلوب احتقدداري متعددالي يرصددعها بدداألقوال الحسددانية المددأثورة ولددم 
نما يطالدب بحقدوق، وأضدافت مبالغاتده نوعدا مدن اإلفدراط علدى الحقدوق التدي  يكن يقدم طلبات وا 

" األمددراء"جماعددة تطالددب بهددا جماعتدده، وكانددت مطالبدده ولهجتدده االزدرائيددة الحددادة تثيددر إعجدداب 
تعبيدددرا عددن الموافقدددة " هددح" "هددح"فتصدددر عنهددا إشدددارات بااليدددي وحركددة الدددرأس تتخللهددا عبدددارة 

 .واإلعجاب بما يقوله تماما كما يفعلون مع المطربين أو من ينشدون شعرا في تمجيدهم
اضددرين لددم يكددن خطابددا بددل كددان بيانددا اسددتفزازيا لدرجددة الوقاحددة وازدرائيددا اتجدداه قددادة الزنددوج الح

الددددذين قددددابلوه تمتمددددات التددددذمر ونظددددرات الددددبغض وقبضددددات أيدددداديهم تتقددددبض بعصددددبية ممسددددكة 
ينقل الكالم جملة تلو " اعبيدي"بمقابض سيوفهم، كنا نشعر بوشوك انطالق العاصفة والمترجم 

األخرى بأسلوب رتيب، وأندا وزميلدي نصدغي ونراقدب فدي هددوء متددخلين مدن حدين آلخدر بكلمدة 
 .أو ذاكإلى هذا الطرف 

وأنهى عثمان خطابه معيدا بصوت عالي قضية األراضي الزراعية وكأنه لم يكن يتكلم إال عن 
 .تسويتها، فوقف الجميع وارتفعت أصوات كل طرف بالتحدي والشتائم اتجاه الطرف اآلخر

كددان كددل حلددف متحفددزا ضددد اآلخددر ولددب المسددألة يدددور كلدده حددول قددرارات القاضددي كغيددره مددن 
الوقدددت ولكدددن الزندددوج كدددانوا يددددافعون عدددن قضددديتهم بصدددفتهم مدددن ذوي البشدددرة  القضددداة فدددي ذلدددك

 ".البيظان"السوداء في مواجهة 
انهينا الجلسة وكانت كلمة الختام مع اإلداري الذي أعلدن ببدرودة أن جميدع القضدايا المثدارة مدن 
اختصددداص القضددداء وال هدددو وال أندددا نسدددتطيع البدددت فيهدددا ألن صدددالحياتنا تقتصدددر علدددى حفدددظ 

" األمدراء"أن يقدع مثدل هدذا الدرد فدي مسدامع " اخروفده"نظام، لقد كندت أتوقدع مندذ انطالقندا مدن ال
كانت النقاشات قد دامت طيلة ثالث ساعات، لدم يجدد . ليكفوا، ولو مؤقتا، عن عرض مطالبهم
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مدددا يالحظونددده علدددي، فتعهددددت لهدددم بعدددرض مطدددالبهم، المسدددببة وغيدددر " أوالد أحمدددد مدددن دمدددان"
 .، ثم صرفتهم عني"كوبوالني"لحاكم العام عن طريق المسببة، أمام ا

علددى مددا كانددت تريددده مددن التسددوية النهائيددة بقددرار لصددالحها بشددأن " األمددراء"لددم تحصددل جماعددة 
المسدددألة، إال أن قضدددية األراضدددي الزراعيدددة علدددى الضدددفة اليمندددى قدددد أخدددذت طريدددق المعالجدددة 

بعناية بهددف االعتدراف بهدا مدن " األمراء"الذي يدرس حقوق " كوبوالني"المنصفة بقرار سيتخذه 
منددذ ذلددك الوقدت، حسددب علمددي، أي حكدم فددي هددذه " دكانده"جهدة، ومددن جهددة لدم يصدددر قاضددي 

فدددي نهايدددة المطددداف، ولكدددنهم كدددانوا يتوقعدددون أن يكدددون " البيظدددان"وذلدددك مدددا يريدددده .. المسدددألة 
فدرغم كددون مدا حصددل انتصدارهم مددويا صدداخبا، ولدذا لدم يكونددوا مرتداحين بسدبب إفددراط مطدالبهم 

 .يحفظ مصالحهم، فقد غادر الكثيرون منهم غاضبين ألن األمور لم تتم بالصورة التي تمنوها
قضينا الليلة الموالية فدي أحاديدث متشدعبة مدع البيظدان أمدام بوابدة المركدز العسدكري علدى حافدة 

دون وكاندددت أفدددواج المتسدددولين الملحددداحين تتدددرى .. الضدددخمة  142النهدددر تحدددت أشدددجار القدددابوق
انقطاع كل لحظة حتى انهكني التعب وبح صدوتي مدن فدرط الكدالم والبدد مدن االنتظدار وكسدب 

 ..لقد اقتنع الجميع بحسن نيتي وهدأت النفوس بعض الشيء, الوقت فليس بوسعي غير ذلك 
قد حضرت عند معسكري على الضفة اليمنى، وقدد " أهل الكبله"ابريل أن وفود  81علمت يوم 

، "زيلوفددده"، "أوالد اخليفددده"، "أوالد بدددوعلي"، "أوالد بنيدددوك: "بدددائلهم الرئيسددديةوصدددل ممثلدددون عدددن ق
أو " اترارزه"، فعبرت النهر الستقبالهم، وهي المرة األولى التي ألتقي فيها قبائل جنوب :زمبوتي"
" اتدرارزه"وهم أكثر وضوحا في تصرفاتهم وأكثر صراحة وتحضرا من قبائدل شدمال " أهل الكبله"

، ولكدددنهم مددع األسددف أكثدددر مددنهم تدددأثرا 143ع أكثدددر خبددرة فددي التعامدددل مددع الفرنسدديينوهددم بددالطب
: ولكددن مصددالحهم علدى العمددوم متشدابكة مددع مصددالحنا" سدانلويس"بدبعض المواقددف السدائدة فددي 

، 144فجميعهم تقريبا يعملون في تجارة الفول السوداني وحراسة القوافل والترجمدة بدين المتعداملين

                              
 أشجار ذات جذوع طويلة وقشرة سوداء لها أشواك حادة تعطى أغصانها الملفة ظال كثيفا يجتمع تحتها الناس يتجاذبون أطراف األحاديث ساعات  142

 .تحتوي ثمرتها على كتلة قطنية" شجرة الجدل"طوال حتى قيل 
فاالمتيازات العرفية التي كانت تمنح ألمير " افدرب"حدودة جدا، وحتى قبل هذا صحيح فعالقات الفرنسيين بالبيظان كانت، حتى قدوم كوبوالني، م  143

وطبعا كان المستفيدون من الخطأ حريصين على عدم " أوالد نغماش"الفرع األصغر من األسرة األميرية بدل " أوالد السيد"كانت تدفع لرئيس " لبراكنه"
 ". اترارزه"فالمقصود هو بيظان شمال " بيظان الشمال"درون كفة الفرع األصغر أما توضيح ذلك للحكام في السينغال الذين رجحوا من حيث ال ي

من لقد احتفظت التجارة داخل البالد بطابع قديم جدا حيث كانت في مطلع القرن العشرين ما زالت مشابهة تماما لما كانت عليه في القرن الثا  144
لمسوقين من أهل المنطقة يقومون ببيعها أو مقايضتها مقابل نصيب من الربح ثم يشترى  يسلمون بضائعهم" سانلويس"عشر، فكبار التجار من أهل 

ويدفعون لهم الثمن نقدا أو من البضائع، فمصالح ( إلخ...صمغ عربي، فول سوداني )كبار التجار من هؤالء المسوقين ما لديهم من سلع محلية 
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أهدل "ربية األبقار والخيول والضأن ولكنهم ال يهتمون باإلبل، ويشدتهر ويمارسون في منطقتهم ت
بالبسالة في الحدرب وتبددو الميدزة هدذه صدحيحة بددليل األدوار الحاسدمة التدي لعبوهدا فدي " الكبله

فددي الفتددرات األخيددرة، فهددم يمثلددون الددذراع القويددة لدددى " اتددرارزه"الصددراعات التددي عرفتهددا منطقددة 
لدى كددل حددال بقيدت حددائرا أمددام سالسدة وسددهولة تعدداملهم معدي علددى النقدديض وع". اتددرارزه"أمدراء 

" المختددار ولددد محمددد علددي"أوالد : هددؤالء هددم قددادتهم". مددوالي"وتددوحش " ولددد سدديدي"مددن خجددل 
حددين كددان هددذا " افدددرب"وقددد عددايش الفرنسدديين كثيددرا فقددد تعامددل مددع " أوالد بنيددوك"رئدديس وفددد 

 .األخير ما زال برتبة نقيب
ون اآلن فددي الثمددانين مددن عمددره، هددذا الرجددل الغريددب ذو القامددة القصدديرة يبدددو نشددطا وربمددا يكدد

صددلبا ونحيفددا يتحددرك شددعره األبدديض المائددل باتجدداه الددريح عندددما يددتكلم وهددو يصددلح لتمثيددل دور 
بددددون عيندده المحقوندددة بالددددم، تددنم نظرتددده عدددن صددرامة وهدددو خالسدددي مدددن أب " الربيدددت"النقيددب 

 .أبيض وأم سوداء
حاضددرة وقددد الحظددوا األثددر الددذي " األمددراء"حددت لدده منددذ الوهلددة األولددى، وكانددت جماعددة لقددد ارت

ولم يفت عليهم االنطباع الحسن الذي أصدبح يتمتدع بده " أوالد بنيوك"أحدثه عندي حضور قائد 
هذا لن يكون فريسة سهلة أمام هؤالء، أمدا قدادة وفدود أهدل " المختار"عندي، فقد تأكدت من أن 

 .رين فقد بدوا أشخاصا عادييناآلخ" الكبله"
بنبدددرة التعددداظم " األمدددراء"وبعدددد المقددددمات المعهدددودة ومراسدددم التعدددارف بددددأ الحدددديث وقدددد اسدددتهله 

ولكن هدوء الجلسدة لدم يلبدث أن تبددد حدين . المعهودة لدى من هم في هذا المستوى من العراقة
ولددد "و" عثمددان"دعددى كددل مددن يتبعددون لهددم، فقددد ا" أوالد بنيددوك"التلمدديح إلددى أن " األمددراء"حدداول 
حتددى انتصددب " آزناكدده"ومددا كدداد عثمددان ينطددق لفددظ  145"آزناكدده"أنهددم مددن أتبدداعهم مثددل " لددداره

واقفدددا كأنمدددا تحتددده قدددوة رافعدددة ولحيتددده تهتدددز تحدددت الدددريح واضدددعا أصدددبعه فدددي " مختدددار"العجدددوز 
مدددع كنددا فقدددط ! ال ال يدددا صدددديقي"وهدددو يقددول بلغدددة فرنسدددية جيدددة " عثمدددان"عصددبية تحدددت أنفددق 

                                                                                             
ومن هنا حرص أصحاب التجارة على التأثير على مجرى األمور السياسية، وتجار " سسانلوي"صغار الباعة شديدة االرتباط إذن بمصالح تجار 

 ...  حاكما عاما للسينغال قد تم إثر عريضة وجهوها إلى وزير البحرية " افدرب"ال ينسون أن تعيين النقيب " سانلويس"
مدن ضدمن القبائدل " الكبلده"أن يقولدوا إن قبائدل " األمدراء"يد جماعة أي من البربر، وفي هذه الواقعة بالذات تر " صنهاجه"أتباع من أصل ": آزناكه"  145

ن كاندت أمهداتهم مدن " نحدن مدن أبنداء العدرب مدثلكم: "فرد المختار في محله حين قال" شرببه"المهزومة في حرب  وهدو يدذكر بدأن أبنداء العدرب حتدى وا 
القائمدة، لديس علدى " العنصدرية"لهدذه النزعدة " افريرجدان"لدم ينتبده " حسان"هي من " هالكبل"وأن قبائل ( فهم يحتفظون دائما بالنسب النبيل آلبائهم)الزنوج 

نما على األصل البعيد   اللون وا 
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األمير، ولسنا معكم أنتم، نحن أبناء العرب مثلكم، ونحدن اآلن تحدت سدلطة الفرنسديين وال نتبدع 
فأدركددت أن ... فضددحك عثمددان ضددحكة صددفراء " طبعددا كددان العجددوز علددى حددق"ألحددد غيددرهم، 

بدددأن " األمدددراء"مدددن الخطيدددر تدددرك الحدددديث يتواصدددل فتناولدددت الكدددالم بصدددرامة وذكدددرت جماعدددة 
 .يكرس لمطالبهم الطموحة الموضوع ال يمكن أن

التدددي " أحمددد سدددالم"لمعرفدددة مكددان ممتلكدددات " الكبلدده"واسدددتدعيت وفددود أهدددل " دكاندده"عدددت إلدددى 
ولتوضددديح هدددذه النقطدددة بالدددذات كندددت قدددد " اخروفددده"عدددن أمرهدددا ونحدددن فدددي " ولدددد لدددداره"حددددثني 

 ".أوالد بنيوك"استدعيت 
يعتقددون أن األمدور " د أحمدد مدن دمدانأوال"كدان " البيظدان"وبناء على طبيعتهم االندفاعية ككل 

ستجري حسب مدا أرادوه، فقدد كدانوا متأكددين مدن أنندي، لدن أطلدب أي توضديح وأوجده إلدى أهدل 
 .أوامر صارمة، لن يستطيعوا تنفيذها ألنها تتعلق بأشياء ال وجود لها أصال" الكبله"

لصددالحهم ضددد قبائددل  لقددد احتسددبوا األمددر قددد انتهددى ولددم يبددق إال أن يتفرجددوا علددي وأنددا أتصددرف
التي تربطها المصالح بندا مندذ تداريخ أصدبح قدديما جددا إنهدا حالدة " اترارزه"هي الوحيدة من بين 

 ".راتون"و" برتراند"تذكر بحكاية 
، "أحمددد سددالم"حدداجبي عينيدده كهاللددين وهددو يصددغي لمددا أقولدده بشددأن ممتلكددات " المختددار"قددوس 

هدي كالمددي، قفدز وجلددس القرفصداء أمددامي وأخددذ وفدور اللحظددة األولدى أحددس بدالفخ، وقبددل أن أن
يصغي غير مكترث بالحاضرين ثم أمسك بأصابعي وضمها في يده ثم أخذ يعدد براهينده علدى 

وهو يمد مع كل برهان أحد أصابع يده األخرى كما لو كان يريدني أن أضبط " البيظان"طريقة 
 .عددها، فتركته حتى انتهى وأدركت انه محق فيما يقوله

" أحمددد سددالم"مددض وقددت طويددل حتددى اتضددح لددي بمددا ال يدددع مجدداال للشددك أن ممتلكددات ولددم ي
ليسددت سددوى مددا تبقددى " أوالد بنيددوك"أندده أودعهددا لدددى " األمددراء"المزعومدة التددي أخبرتنددي جماعددة 

فدي وقدت كدان " الكبله"قد أهداها في السابق للمخلصين له من أهل " أحمد سالم"من هدايا كان 
 .يعادونه" دمانأوالد أحمد من "فيه 

إلى القوة والجرأة على المغامرة بأنفسدهم لمحاولدة انتدزاع هدذه " أوالد أحمد من دمان"واآلن يفتقر 
ولهذا حاولوا دفعي ألنوب عنهم في مواجهدة خصدومهم القددماء النتدزاع " الكبله"الهدايا من أهل 

 .هذه الممتلكات أو على األقل أكون في صفهم
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مندذ سدنوات عديددة وكدانوا قدد انفصدلوا عنده مندذ " الكبلده"الهددايا ألهدل  هدذه" أحمد سدالم"لقد قدم 
" األمدددراء"زمددن طويددل بعدددد ذلددك حدددين اختلددف معندددا، فددذهابي إذن فددي اتجددداه مددا دبرتددده جماعددة 

 .سيكون ظلما بل وأخطر من ذلك سينم عن عدم حنكة سياسية
المددبرة بإحكدام، وبدذلك  حقيقدة هدذه المكيددة" المختار"ولحسن الحظ كشفت بالغة كالم العجوز 

علددى صدراحتهم وعلدى العكددس " الكبلده"تفاديدت الوقدوع فدي غلطددة ال تغتفدر، سدأبقى ممتنددا ألهدل 
الذين منذ عرفتهم يدفعونني من عقبدة إلدى أخدرى، " األمراء"من ذلك اشتد غضبي على جماعة 

، واآلن قدد أصدبح "هأوالد اخليفد"و" زمبوتي"انتقلت بعد الزوال إلى الضفة اليمنى الستقبال وفود 
ستتسددم مددن اآلن فصدداعدا " أهددل الكبلدده"كددل شدديء علددى مددا يددرام، فعالقتنددا مددع هددؤالء الشددجعان 

 .بالمسالمة والصداقة، وقبل حلول الليل انتقلت إلى المركز العسكري
رغدم فشدل مسداعيهم، علدى عددم إظهدار االنزعداج فتحملدوا الهزيمدة فدي صدمت " األمدراء"حرص 

. على األقدل" البيظان"من النهر حتى المركز حيث رافقني ثالث مائة من وانضموا إلى موكبي 
فقد قرروا أخيدرا االسدتجابة الثندين مدن طلبداتي همدا " سان لويس"ابريل من  87تلقيت بريدا يوم 

تزويد أنواكشوط بمخزن للمدؤن الغذائيدة أكثدر اتسداعا واإلسدراع بإرسدال بداخرة مدؤن إلدى المركدز 
مبلددغ ال يسددمن وال يغنددي مددن جددوع )آالف فرنددك  81را أرسددلوا لددي النقددود وأخيدد( فددي نهايددة مددايو)

 (.فنحن مدينون بكل هذه النقود
" أخروفددة" إبريددل وعنددد السدداعة الثانيددة بعددد الددزوال اتجهددت نحددو  31كانددت قددافلتي جدداهزة يددوم 

" فدددي الطدددرف الشدددمالي لمنطقدددة " بوطريفيددده"إبريدددل عندددد  38توقفندددا للمقيدددل يدددوم " بخيدددو"مدددرورا 
" فددي المنطقددة وفددي المسدداء تلقيددت رسددالة مددن النقيددب المقدديم فددي  146وجدددنا آثددار أسددد" مامهشدد

الشرقية تعيش االضدطرابات " أترارزه" وما زالت ". المذرذره" الذي ينتظرني في " أترارزه الشرقية
" شددمامه" بهجددوم فددي " أوالد دمددان" مددن أتبدداع " أوالد الفدداغي" مددن  11إبريددل قددام  80ففددي يددوم 

" دار السالم" فذهبوا للهجوم على قرية " البوالر"وقد صدهم  أهل القرية من " ناولي" قرية على 
" المدذرذره" إلدى " سدهوة المداء" قدم النقيدب المقديم فدي . وسقط أثناء المعركة قتيل من كل جانب

المختدار ولدد " من الرماة وفرقة الجمالة بقيدادة الرجدل المعدروف  91مسلح أي  811بأكثر من 
                              

 تماما من إقليم ضفة نهر السنغال بسبب اإلفراط في الصيد  انقرضت األسودبأقل من خمسين سنة بعد هذا التاريخ  - 146
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أوامدددره إلدددى زميلدددي وفدددي الخالصدددة يعطدددي " كبدددوالني"وأخيدددرا بعدددث ". أوالد دمدددان" مدددن " مبددداركا
التعليمات بأن نتفق على كيفية حفدظ األمدن فدي مناطقندا وهدذا سدهل مدن الناحيدة النظريدة ولكنده 
صعب عند التطبيق، فال بد أن يسمح كل واحد منا  لآلخر بمالحقدة العددو داخدل منطقتده كمدا 

 30بينمددا كددان زميلددي متوجهددا إلددى الجنددوب الشددرقي يددوم . شددهر مددارس الماضددي فعلددت أنددا فددي
قددد وصددل صددحبة حددارس واحددد مددن " ولددد سدديدي" حيددث كددان " أنبيكدده" إبريددل زحفددت أنددا باتجدداه 

لقد أصبح إذن مطمئندا تمامدا ورغدم قلدة " أحسي معروف" "مخيمه الموجود في ذلك الوقت عند 
سدذاجته وأوهامده الطفوليدة فدي بعدض األحيدان بإيعداز مدن  ذكائه فقد كنت مرتاحا للتعارض بين

اسدتدعيت . وعلى كل حدال يبددو أنده يبدادلني مشداعر الصدداقة التدي أكنهدا لده" األمراء"جماعة  
وأندا أعدرف أنده " لعقدل" فدي منطقدة " أحمد سالم" الرجل الذي خان " سيد ميله" عند نفس البئر 

وسدددأنذره " أتدددرارزه" الدسدددائس فدددي منطقدددة  قدددد شدددارك فدددي الكثيدددر مدددن 8713مندددذ اضدددطرابات 
وجدت فيه شخصا مغلقا ساخرا مستعدا . بضرورة تغيير سلوكه على األقل اتجاهي أنا وحلفائي

بدوبكر "هو أخ " سيد ميله"و". األمير السابق" كما سبق وأن باع " ولد سيدي" حسب رأيي لبيع 
وهددذا هدو مصددر غدروره ألن لهددم  "أهدل التونسدي" مدن أسدرة " سديد أحمدد ولدد الحسددن" و " سديره

عينددان تترقبددان فددي ترصددد دائددم فددإذا كددان عثمددان " سدديد ميلدده"لدددى ". التددرارزه" مكانددة هامددة فددي 
وهدو  147"الضدبع"المعروف بالغدر يمثدل " سيد ميله" يمثل الثعلب فإن " ولد لداره"يمثل الذئب و

 .  شخص يثير النفور بالنسبة لي
قبدل مقدابلتي لهدذا األخيدر فحدين غدادرني " سيد ميله" اعا ما مع قد عقد اجتم" أخيارهم"يبدو أن 

بعدددض الوقدددت قبدددل أن يطلدددب مندددي اإلذن بالتغيدددب علدددى أن " أخيدددارهم " ، تدددردد " سددديد ميلددده" 
فتركتدده " سدديد ميلدده" وبالتأكيددد ال بددد أندده ذاهددب لتدددبير الدسددائس مددع " أخروفدده" يلتحددق بددي فددي 

أنده ال يحدرص " سديد ميلده" طبعدا أكدد لدي . الناحيدة يذهب ولكنني قدررت التدزام الحدذر مدن هدذه
كما أنه ال يحرص على أي قائد "( أحمد سالم" الذي من أجله خان " )ولد سيدي" إطالقا على 

نما هو حسب قوله حليف حقيقي للفرنسيين ولهم وحدهم" البيظان"آخر من  وحقيقدة األمدر ... وا 
. نددة الددذي يحملدده، إننددي أبغددض هددذا الرجددلأنده ال يحددالف سددوى ذاتدده، فليغددرب عنددي بوجدده الخيا

                              
سجله الحيواني الخاص لغرض االستخدام الداخلي ، " أفريرجان " الساخرين المولعين بإطالق األلقاب الحيوانية، لدى " البيظان" تماما مثل  - 147

يخدعه؟  هو األبله الشره الجبان المخدوع دائما، ولكن من" ابن آوى "ولكن إذا كان الثعلب في األساطير الفرنسية يمثل الخبث فإن صديقه اإلفريقي 
 . أما الضبع فيمثل الغدر والشره . إنه األرنب الذي يمثل في حكايات الساحل االحتيال والمكر
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فطفددت " لتاكاللدت" إبريددل وجددت أضددرحة مناسدبة قددد أقيمدت لقتلددى  31يدوم " أخروفدده" وصدلت 
حولهددا بجميددع مددن معددي تكريمددا للقتلددى وكددان لهددذا االحتفددال اثددر جيددد علددى جميددع الحاضددرين 

" أوالد بسبع" أحد فروع  "أوالد أحميده" قادة " ولد بويدف"وجدت في المركز إخوة . بيضا وسودا
" تاشددبيت" الجنوب أخبروني أنهم فور استالم رسالتي قد أعادوا العشرين جمال المسدروقة إلدى 

كمددا " ولددد سديد" وقدالوا لدي إنهددم لدم يكوندوا ليفعلددوا ذلدك أبددا لددو تطلدب األمدر تسددليم الجمدال إلدى 
وا علدى إرضددائي شخصدديا إنهدم حرصدد" أوالد بسددبع" وأخبرنددي " األمدراء"كاندت تسددعى لده جماعددة 

وأخبرونددي " المعددزل"مددارس عندد  1ويسدعون كددذلك إلدى جعلددي اسدتمع إلددى حجدتهم بشددأن حادثدة 
إنهددم قددد قدداموا بالتضددحيات فقدددد جمعددوا فددي مددا بيددنهم األمدددوال الضددرورية لدددفع ديددات القائددددين 

أنهددم قددد  فديددة الواحدد مئددة جمددل وبمدا 148"الشددرفاء" القتيلدين إلددى أهلهددم وبمدا أنهددم ينتسددبون إلدى 
الجندوب " أوالد بسدبع " دفعوا الديتين المستحقتين فلدم تعدد توجدد مطالبدة تتعلدق بالددم بينندا وبدين 

 .وبالتالي ال وجود لحقد وال انتقام بيننا
أن ( لبراكنددده" ) شدددكار" ألفددراد مدددن شدددبابهم عندددد  149"كنتددده" بسدددبب قتدددل " أوالد بسدددبع" لقددد قدددرر

، المعددادي لنددا "أحمدددو" ليقيددنهم أنهددم يتبعددون لألميددر  "كنتدده"يتوجهددوا إلددى الشددرق للهجددوم علددى 
 ". كبوالني" والذي يوجد في حالة حرب مع 

إذا لدم أمددنعهم ليواصدلوا السدير ضدد أعددائهم التدداريخيين وال " اتدرارزه" عبدر " أوالد بسدبع" سديمر 
الحهم أرى ضيرا فدي ذلدك فهدذه الرحلدة سدتمثل انشدغاال لهدؤالء الحلفداء المشداغبين كمدا أنهدم بسد

آمره " ولد سيدي"دون أن يكلفنا ذلك شيئا فكتبت إذن إلى " كبوالني"المتطور سيهاجمون أعداء 
ومدن الغدد . الجنوب بشرط أن يعبروا المنطقة دون القيدام بدأي نهدب" ألوالد بسبع" بتقديم الدعم 

وصدددرحوا بددأنهم تفاديدددا إلحراجدددي لدددن " ولدددد سددديدي" ضددديوفا علددى " أوالد بسدددبع" مدددن  851حددل 
مدددن ذلدددك أمدددر الزوايدددا " ولدددد سددديدي " وحدددين تأكدددد "اتدددرارزه" يأخدددذوا جدددديا واحددددا مدددن مخيمدددات 

معنددى " أخروفددة" إبريددل عنددد  35بإمدددادهم باألغذيددة والمطايددا عنددد الحاجددة كنددت مسددتريحا يددوم 
ومدن الغدد حضدر " دكانده" ذلك أنني كنت أسدد الديون ألصحابها من األموال التدي قددمت مدن 

                              
وتختلف قيمة الدية حسب المكانة االجتماعية . المنحدرين من النبي صلى اهلل عليه وسلم عن طريق ابنته فاطمة( مفردها شريف) الشرفاء  - 148

رغم أنهم  شرفاء هم " أوالد بالسباع" أي شرفاء مثلهم و" أوالد بالسباع" ، القتيالن شريفان  وقد قتلهما "أفريرجان "للقتيل وفي الحالة التي يتحدث عنها 
 . كذلك مقاتلون أشداء كل هذا يدل على أن إرادتهم الحسنة قد وجدت صدى لدى أولياء دم القتيلين

لى طول الصحراء الغربية ولكن أعضائها يحتفظون بروابط قوية وهم من أصل عربي قبيلة كبيرة أو باألحرى مجموعة قبائل تتوزع ع" : كنته"  - 149
 ( زوايا) عن طريق التزاوج وهم متدينون وأهل ثقافة " البربره" كما اختلطوا على مر القرون بقادة قبائل " عقبة بن نافع" وينسبون أنفسهم إلى 
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ولدددد " يشدددكرونني علدددى الددددعم الدددذي قدمتددده عدددن طريدددق "  أوالد بسدددبع" 150"زيغددد" أمدددامي قدددادة 
" الحدوض" وحتدى داخدل " تكاندت" وأخبروني أنهم إذا تطلب منهم االنتقام التوغل داخل " سيدي

 .هناك" كنته" فسيفعلون ذلك إذ يوجد بعض 
إذن مدن اإلبددل مدن محترفددي السدير فدي القوافددل ورحدالت التجدارة فهددم ال يملكدون " أوالد بسدبع" و

سوى ما يلزم لحملهم وبضائعهم فقط أثنداء الرحلدة ألنهدم عندد الوصدول يبيعدون البضدائع واإلبدل 
فهم ال يمتلكون الحيواندات باسدتثناء بعدض قطعدان الضدأن ولكدنهم ملزمدون اتجداه إخدوتهم الدذين 

ذه الرحلددة إال أنهددم ال يمتلكددون المصددادر الضددرورية لهدد. بددأن يسدديروا ألخددذ ثددأرهم" كنتدده" قددتلهم 
" اتدرارزه" الطويلدة فيتوجهدون إذن إلدى أغنيداء الزوايدا ليتحملدوا عدنهم هدذا الجاندب ومدا دامدوا فدي 

فددداألمور علدددى مدددا يدددرام ولكدددن مدددا ذا سددديحدث بعدددد " ولدددد سددديدي" مدددع الزوايدددا الممتثلدددين ألوامدددر 
عددن  فلددن يجدددوا بدددا مددن النهددب خاصددة وأن الزوايددا وبالددذات األثريدداء مددنهم ال يعطددون 151ذلددك؟

 . طيب خاطر ولدي تجربة في ذلك
مددن أيددن لددي تسددوية هددذه القضددية؟ فددرغم أنددي ال يمكددن أن أرخددص لحلفددائي فددي ارتكدداب النهددب 

 فليس بوسعي كذلك أن أعطيهم األغذية ووسائل النقل من أين لي ذلك؟  
على كل حال، لهم أن يتدبروا أمرهم ماداموا سيمتنعون عدن النهدب طيلدة وجدودهم فدي المنطقدة 

 .التي لم ندخلها بعد" تكانت" الخاضعة لنا نحن الفرنسيين، وال يهمنا إن هم عاثوا فسادا في 
" ولددد سدديدي"بدددورهم وفدودهم لدديس مددن أجدل االنضددمام إلددى حلدف " أهدل الكبلدده"لقدد أرسددل إلددي  

فطلبدوا ". أحمد سالم" ولكن ليتصالحوا رسميا معه عبر وساطتي فقد ساروا منذ زمن طويل مع 
صددرحوا بددأنهم مخلصددون للفرنسدديين وحدددهم حيددث . وقدددمت لدده هددؤالء الوفددود" ولددد سدديدي"قدددوم 

بدورهم " فأهل الكبله" "لولد سيدي " توجد جميع مصالحهم وبما أن الفرنسيين هم اآلن أصدقاء 
 .يغتنمون فرصة المصالحة مع هذا األخير إذا كان يريد ذلك

المسدددالم ومدددا أبددددوه مدددن رغبدددة فدددي " لدددهأهدددل الكب" رغدددم خطددداب " ولدددد سددديدي"لقدددد فاجدددأني أن 
المصدالحة، فقددد اسددتقبلهم ببددرودة وأدركددت أندده إنمدا تصددنع الهدددوء بسددبب حضددوري فددال شددك أن 

" المختدار ولدد محمدد علدي" قد أفسدته فحرص على عددم مخاطبدة قائدد الوفدد "  األمراء"جماعة 
 . فلم يقل ال وال نعم

                              
 . أو البحث أو السطو ويستخدم اللفظ غالبا للسطو  فرقة صغيرة من الرجال المسلحين أثناء السفر" غزي"   150
 " . افريرجان" عن قضيتهم لدى " أوالد بالسباع" كل هذا المقطع ترجمة دقيقة لدفاع  - 151
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ولد " يريدون مقابلة " الكبله" المقابلة ألن أهل  عن هذه" أوالد أحمد من دمان" كنت قد أبعدت 
وحددده وهدددذا هددو سدددبب انزعاجدده ولكدددن باتخدداذي لمثدددل هددذا اإلجدددراء االحتددرازي تفاديدددت " سدديدي

مقتنعدا " ولدد سديدي" ومن جهة أخدرى يبددو . يعولون عليها" األمراء"حدوث مواجهة مؤكدة كان 
خاضدعين لسدلطته كمدا هدي الحدال " الكبلده أهدل" لدرجة أنه لم يسدتوعب لمداذا لدم أعتبدر " بحقه"

 " . أهل اترارزه" بالنسبة لجميع 
أوالد " أن "  دكاندده" أحسسدت بددأن هندداك مددن يدددبر لتقددويض التفداهم القددائم بيننددا فقددد علمددت فددي 

عندددا بحجدددة أنهدددم ال " ولدددد سددديدي " يسدددعون لفصدددل " عثمدددان" وعلدددى رأسدددهم " أحمدددد مدددن دمدددان
" ولدد سديدي" ال بدد إذن مدن أن أكثدف العمدل السدترجاع ثقدة يستطيعون العيش مدع الفرنسديين فد

 . ولن تنقصني المآخذ عليهم" األمراء" هذا أيضا أحد مآخذي على جماعة 
" رافدين" لدم يعدد عنددي مدا أعملده هنداك فأوصديت الرقيدب الددركي" أخروفده"وفور اكتمدال تمدوين 

" رافدين" بده الشدديد بسدلوكه ألن الذي يشدعر باالرتيداح معده إلعجا" بولد سيدي " على االعتناء 
إلى حلفنا مدن " ولد سيدي" كما أن انضمام  152"البيظان" رجل مهذب وهذا النوع محبوب لدى 

 . إنجازه فأنا متأكد إذن من أنه سينجح في كسب ثقته
أما أنا فسأتوجه إلى أنواكشوط لتحضير مغادرة فرقة الخيالدة ومدن أجدل إعدداد تمويندات المركدز 

حر فقد علمت بأن المركب في الطريق وفيه مجموعدة مدن الرمداة التدابعين لمركدز عن طريق الب
. في شهر مدارس" كبوالني" جمال التي طلبها  51" الشيخ  سعد بوه"أنواكشوط ، حيث سيرسل 

مدن  01هناك مع " أعمر األعرج "فقد ذكر لي " النمجاط" وفي طريقي إلى أنواكشوط سأمر بد 
فال بد من إبعاد خطره فمجرد حضوري يكفي لتحقيق ذلك، كمدا " ساتبير إديب" المسلحين عند 

قدد اسدتقر بمخيمده فدي هدذه الناحيدة مندذ فتدرة قصديرة فدال بدد إذن مدن زيدارة " الشيخ سدعد بدوه"أن 
دون أن أذهددب للتعدرف عليده كمدا أن لدددي " أخروفده" فدال يمكدن أن يقدديم بدالقرب مدن " األسدقف"

وفدي الطريدق التقيدت ابدن أخ الشديخ كددان " النمجدداط" لدى مسدائل أخدرى سأناقشدها معده توجهدت إ
ومددن أجددل االضددطالع علددى حجددم الوفددد )هددذا األخيددر قددد أرسددله فددي اسددتقبالي مددن أجددل التحيددة 

وبعد أن حددت مكان النزول سارعوا بتقديم الخيام الشدهباء مدن . وبعد قليل وصلنا( المرافق لي
وتم نصب الخيدام . بعثوا بهدية من ثالثة ثيرانوبر الضأن بالعدد الكافي لي أنا ومن معي كما 

                              
 . قواعد لآلداب وحسن المعاملة ال تقل لباقة عن ما عندنا" لبيظان"رغم االختالف في بعض التفاصيل توجد لدى   -152
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بسرعة وأرسل الشيخ يسألني هل ينتقل لزيارتي أم أتوجه إليه في مقره فأعدت له الجواب بدأنني 
وعندد السداعة الخامسدة مسداءا طلدع . أنتظره بعد الزوال تحت الخيمة التدي تفضدل بإرسدالها إلدي

وقدد ندزل مدن فدوق  153".اتالميدد"لخمسدين مدن الشيخ من بين األشجار يتقدم بأبهة وخلفده نحدو ا
الجمل فقد تقدم نحدوه العشدرة مدن ذوي القامدات  154جمله بطريقة خاصة فلم يحتج إلى أن يبرك

وال تنسدوا أنده بددين وال .والعضدالت القويدة ومددوا أذرعهدم وهكدذا أنزلدوه واقفدا علدى قدميده بسدهولة
ي فخرجدت فدي اسدتقباله بعدد أن أعدددت وبهيئتده المهيبدة تقددم إلدى خيمتد. شك أن لده وزندا ثقديال

كدان رجدال متوسدط القامدة . ولكنندي سدبقته" أخروفده" المقاعد أخبرني أنه كان يستعد لزياتي فدي 
ليس في لباسده مدا يلفدت النظدر " البيظان"ضخم البطن ثيابه بسيطة ونظيفة مثل الموسرين من 

" وع مدن العمدائم مدن قبدل فدي فوق رأسه يحيط بهدا لثدام أبديض وقدد رأيدت هدذا الند" شاشية"سوى 
نظيفدة وهدو " الشديخ سدعد بدوه" " شاشدية"والفرق الوحيد هو أن " الشيخ عبد اهلل" عند " أنواكشوط

ومدا أن اسدتقر . ويبددو علدى مالمحده أن أمده سدوداء البشدرة 155يخفي نصف وجهده تحدت اللثدام
يتددزاحم علددى فددي مكددان جلوسدده وسددط مرافقيدده ومددن حددولهم جمدداعتي حتددى بدددأ الجميددع " الشدديخ"

تقبيددل يددده وبعددد قليددل أتعبتدده هددذه الحركددات فطلددب منددي إبعدداد الجميددع فأشددرت علددى اثنددين مددن 
أالحددظ أوال أن الشدديخ يبدددي نحددوي كثيددرا مددن الددود . الرمدداة تمكنددا بمشددقة مددن إبعدداد المتددزاحمين

أن تددم  وبعددد. وكددان معنددا أثندداء الحددديث المددالزم القائددد الجديددد لفرقددة الرمدداة المحمولددة والمتددرجم
إبعدداد مددن كددانوا يتزاحمددون حولنددا اسددتأنف الشدديخ مددن جديددد سددرد كلمددات التحيددة المعهددودة التددي 

والتدي تددوم " البيظدان" قالها لي منذ بداية اللقاء وبعد هذه المقدمة الالزمة فدي كدل حدديث لددى 
 شدك أنده قدد منهيا هذه االفتتاحية ثم بدأ خطابده وال" الحمد هلل" نحو دقيقتين أنهى كالمه بعبارة 

يقددم الخددمات للفرنسديين فكبدار المستكشدفين الدذين " الشيخ سدعد بدوه" عاما و 01فمنذ : حضره
الذي دافع عنده بقدوة السدالح وخلصده " صوليي" مثل : زاروا المنطقة مدينون له بنجاح مهماتهم

" الددذي استضددافه فددي منزلدده عنددد "( سدديدي فددابير" ويسددميه " )فددابير" و" أوالد أدلدديم" قبضددة مددن 

                              
 . تلميذ المعلم أو الشيخ( مفردها تلميدي" ) اتالميد"  -153

 .يستخدم المؤلف نفس اللفظة بالفرنسية للداللة على نفس المعنى - 154
تشدبه مدا يوجدد عندد )ووضدع اللثدام عدادة بربريدة ( لبداس بسديط وعمامدة تحتهدا شاشدية) هدي ثيداب شديوخ الددين " أفريرجدان" الثيداب التدي وصدفها  - 155

 (. احتفظت بها قبائل الزوايا المنحدرة في أغلبها من أصل بربري وقد( الطوارق
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طبعددا . يشددهدون علددى إخالصدده" آدرار" الددذي فددداه مددن عنددد أهددل  156"أبالنشددي" و " أتويزكددت
" فقدد سدرد لدي أسدماء جميدع الوجهداء مدن ": أهل سين لدوي" ولكن له أيضا عالقات وطيدة مع 

حتدى أندده ذكدر بعدض الزندوج أصددحاب ومدن الخالسديين الدذين يعددرفهم فدي هدذه المديندة " البديض
النفددوذ وبعددد أن تأكددد مددن تددأثير خطابدده علددي توقددف وتركنددا نفكددر فددي قوتدده ونتدددبر الدددعم الددذي 

 .يعول عليه وأهمية الخدمات التي أسداها لنا
قدد نهدب ممتلكداتي " ولدد سديدي" من أتباع صدديقك " أترارزه" واآلن يضيف، هاهو أحد نبالء " 

هددذا الرجددل رغددم معرفتدده لدديس " ولددد ابددراهيم عيشدده" نعددم، أشددكو مددن ! و كددأنني لسددت مخلصددا 
ثدورا ونفدس العددد مدن الحميدر أطلدب  31 157"أندا مسدكين مدوالن"مسلما حقيقيدا فقدد انتدزع مندي، 

عرضدددت عليددده أن اسدددتخدم لتسدددوية هدددذه !" مندددك أن تسدددترجعها لدددي فمدددا ذا سدددتفعل؟ أندددت قدددوي
مددا " أخيددارهم" القضددية إمددا  أتبدداع   ولكددن مددن سددوء الحددظ أن االثنددين مددن نفسدده" ولددد سدديدي" وا 

 . المنافس في النفوذ للشيخ سعد بوه" الشيخ سيديا"
قال بصوت مرتفع وقدد ضدرب حرقفتده بيدده، أندا أتوجده إليدك أندت، كيدف يحددث هدذا لقدد ! ال " 

أمرابط "ل شيء والناس في المنطقة يسموننيفعلت ما ال يليق من أجل الفرنسيين وقدمت لهم ك
فأقل شيء هو أن يدافع الفرنسيون اليوم بصفة مباشرة عن مصالحي فممتلكاتي قد تدم " أنصاره

ليددك  نهبهددا بغضددا لكددم وقددد تددم طددردي مددن المندداطق التددي أحددب اإلقامددة فيهددا، لددذا أتوجدده إلدديكم وا 
ولدد إبدراهيم "خذ لي ممتلكاتي مدن هدذا المنبدوذ أنت باألخص ألن اهلل قد منحك قوته وأريد أن تأ

 ".عيشه
اد على ذلك بأن أعلن بأنه إذا لم أفعدل مدا يريدده فسديكون مجبدرا علدى مغدادرة المنطقدة نهائيدا وز 

فسيصبح العيش فيها مستحيال بالنسبة له لقد بدا الرجل الضخم منفعال جدا ويتكلم بنبرة الواثدق 
بتسدددوية المسدددالة " رافدددين" وعدتددده بدددأن أكلدددف  الرقيدددب الددددركي : وفدددي النهايدددة سدددأفعل مدددا يريدددد

كدان ذلدك كافيدا ألن يتهلدل وجهده ويمطرندي بوابدل مدن عبدارات . عطيت للمعندي األوامدر بدذلكوأ
 : وبعد تسوية هذه النقطة اعتقد أنه أصبح بإمكاني أن أوجه له بعض األسئلة. الشكر والمديح

                              
" غليندي"وقدد فشدل رغدم المسداعدة التدي قددمها لده أحدد أعدوان  8111إلدى مدايو  8197مدن أواخدر " آدرار" قام بمحاولدة استكشدافية فدي " صولي" - 156

لمدة " آدرار" تم احتجازها في " أبالنشي" بعثة . 8171إلى  8178ترازه من أ" قام بخمس رحالت إلى " : ليون فابير". "مونتي" سيكون فيما بعد القائد 
 . من أجل تحريرها" الشيخ سعد بوه" وقد فاوض  8711يوما سنة  91

 .عبارة عند المسلمين تعني العبد المتواضع لربه - 157
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قددد طلبهدا مندده فدي شددهر مدارس؟  انقطددع نفسدده " كبدوالني"أيدن هددي الجمدال الخمسددون التدي كددان 
ررة بسدبب اإلحدراج ثدم ذكرندي مكد" ال إله إال اهلل"ال البسيط ثم كح وبصق وقال السؤ بسبب هذا 

ولكندده مددن أجددل إثبددات حسددن نيتدده ( ال شددك أندده يبددالغ)قددد أخددذ كددل مددا لديدده " أحمددد سددالم"بددأن 
علددى أن تددأتيني كددل " وأهددل باركللدده" وتاكنانددت"، "تندغدده: "158سدديعطيني كتابددا لددثالث مددن قبائلدده

وبما أن الشيخ كان قد تلقى هذا الطلدب مندذ شدهر فقدد كدان .  جمال 89واحدة في أنواكشوط بد 
 . من الممكن أن يأخذ بنفسه الجمال المطلوبة ويقدمها

قلددت لدده أسددرع، فبدددون الجمددال ال يمكددن أن أحميددك بصددفة فعالددة إذ ال اسددتطيع بدددونها التنقددل " 
وبما أنه الحدظ ... ال نهاية ال تكلفه هذه الوعود شيئا ويمكن أن يغدقها علي إلى ما" بكل حرية

. 159اسدتعدادنا لتندداول الطعددام فقدد وقددف مودعددا وقددال لدي إندده بانتظدداري فدي مخيمدده بعددد العشدداء
مدن الجمالدة إلدى " أوالد بسدبع" مدن  1تناولنا عشاءنا وتحت ضوء القمر المنير توجهت صحبة 

عدا ثدم بسدط تخذه مقوحين وصلت قدم إلي أحد الزنوج طبال أل. يرافقني المترجم" الشيخ" مخيم 
لديجلس عليده الشديخ كاندت خيمدة الشديخ ( جلد كبش ابديض كثيدر الدوبر" )إلويش" على األرض 

من الخيام الشهباء لتالميذه فكان مظهرها بدارزا فدي هدذا  01الكبير بيضاء ناصعة اللون وسط 
عهدودة ومدا كددنا ننهدي عبدارات التحيدة الم. المشهد تحت ضدوء القمدر فدي إحددى الليدالي البديض

حتى خرجت من الخيمة البيضاء كتلدة ضدخمة بشدعة تتددحرج نحوندا فالتفدت فقدال لدي المتدرجم، 
والواقع أنها إحدى نساء الشيخ وهي أحبهم " مادام الشيخ سعد بوه"وله دراية بعادات الفرنسيين، 

" وهدددي امدددرأة مدددن الدددنمط المفضدددل لددددى " كبدددوالني" لديددده ويقددددمها لألوربيدددين دون أن يسدددتثني 
وبمدددا أنهدددا غيدددر منقبدددة خالفدددا لمدددا تمليددده الشدددريعة . 160وحدددش ضدددخم الخلقدددة سدددمين" : بيظدددانال

اإلسددالمية فددال بددد أنهددا أمددة، تهدداوت هددذه الكتلددة مسددتقرة إلددى جانددب الشدديخ فوجهددت لدده عبددارات 

                              
ميدذه المتحمسدين وبالتدالي سيسدتجيبون عدن طيدب نفدس لكدل مدا أي القبائدل التدي تعتدرف بده تمامدا كقائدد ديندي أو يعتبدر أفرادهدا مدن تال" قبائلده"  - 158
 . يطلبه
طعامه بحضرة شخصية " افريرجان" أن ال ينظر الشخص إلى الناس وهم يأكلون فمن غير الالئق أن يتناول " البيظان" تقتضي اآلداب عند  - 159

ذا كان  يقدم له وحده ولن تجري المحادثات إال قبل أو بعد تناول الطعام ولكن ال هو المدعو لتناول العشاء فس" افريرجان" كبيرة وخاصة من الزوايا وا 
 . يحدث ذلك ابدا أثناء تناول الطعام فكل ما يمكن أن يتقاسمه الطرفان كدليل على الصداقة هو الشاي

...(  الدذي ال يحددد أعضداء الجسدم)السداتر لديس وضدع النقداب لددى النسداء فرضدا قرآنيدا فدالقرآن يدأمر فقدط بدالثوب " أفريرجان" خالفا لما يعتقده  - 160
غير منقبات ولكنهن بحضرة األجنبي تضعن طرف الملحفة فوق الرأس وعلى بعض الوجه ومن المفضل لدى أهل الباديدة أن تكدون " البيظان" ونساء 

أمدا اآلن فددليل الثدراء . نده يددل علدى ثدراء الدزوجالمرأة سمينة أي بدينة حسب معاييرنا نحن ولذلك يتم تسمين الفتيات وهو قائم على نوع من التفداخر أل
 . عندنا في فرنسا هو السيارة القوية الفاخرة
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" ثددم بدددأ حددديث متشددعب بينددي وبددين الشدديخ وامرأتدده ونجلدده ". التنميددة"التهنئددة علددى براعتدده فددي 
نددوق جمدديالت إحددداها رائعددة هددذه هديددة الشدديخ  1مترجمددي ثددم قدددموا إلددي بحضددرة  161"ملعينددين

الكبيددر ردا علدددى الهددددايا التددي كندددت قدددد قددددمتها لدده فدددي أنواكشدددوط وقددد أحضدددرها أمدددامي مهدددرج 
غادرت عند منتصف الليل ألقطع أزيد من كلمتدر إلدى مخيمدي وأثنداء الطريدق الحظدت . الشيخ

دسددي وقفدددزت فوقددده ممسدددكا بسدددالحه بيددددي شددبح شدددخص مسدددلح يحددداول االختبددداء فأخرجدددت مس
مددن " اليسددرى ثددم وضددعت فوهددة المسدددس بيمندداي علددى صدددره وصددحت فيدده وأنددا ألددتقط أنفاسددي 

كان الشخص أقرب إلى الموت منه إلى الحياة فلم يقدو علدى الجدواب وكدان بإمكانده أن " تكون؟
شعاع القمر على يوجه لي نفس السؤال ألنني لست أقل غرابة منه في هذا المكان وحين سقط 

أحددد الجمالددة كددان قددد تسددلل ليحددوم حددول خيددام النسدداء فددي " سدديد أحمددد " وجهدده عرفتدده فددإذا بدده 
 "... الشيخ سعد بوه" مخيم 

يسددوق الندوق المهددداة خلفددي وعنددد وصددولنا " سدديد محمددد"كدان مهددرج الشدديخ وهددو درويدش يسددمى 
قبتدده فددي جهدة اليمددين واليسددار إلدى المخدديم قدددم لدي نموذجددا مددن مهاراتده التهريجيددة فبدددأ يمطدط ر 

و أثنددداء هدددذه . وشددعره الطويدددل األملدددس يسدددقط يمندددة ويسدددرة ويغطدددي وجهددده فدددي بعدددض األحيدددان
ويبددو أنده يمكدن أن يسدتمر علدى هدذه الحالدة طيلدة يدوم كامددل " اهلل اهلل اهلل" التمدارين كدان يدردد 

هي " اهلل اهلل" خرى إلى لجمع الهدايا يضيف عبارة أ" سين لوي" وكان أثناء مرافقته للشيخ إلى 
ولكنندددي  162ويعتبدددر هدددذا المهدددرج مجنوندددا ولدددذا فهدددو شدددخص محتدددرم". اهلل اهلل أعطيندددي سدددفايه" 

"  أوالد أدلديم" أخبرني المتدرجم أثنداء الليدل أن عصدابة مدن . تأكدت بعد ذلك من أنه عاقل تماما
متوجهددة إلددى " دومريأندد" قددد مددرت بدداألمس قددرب " أحمددد سددالم " المتحددالفين مددع " أوالد بسددبع"و 

إبريددل أن أحدول بددين هددذه العصددابة وبدين خددط تراجعهددا فتوجهددت مددن  31حاولددت يددوم . الجندوب
" آرويجدات" وهناك علمنا أن هؤالء اللصوص قدد سدطوا بداألمس علدى " إلى أندومري" النمجاط"

حدو ناقدة ثدم انطلقدوا خوفدا مدن قددومي مسدرعين ن 91وانتزعدوا مدنهم " ولد سيدي" وهم من أتباع 
 .وعصابته" أعمر األعرج" الشمال لينضموا أثناء الطريق إلى 

" أرحاحلده" مدارس مدن  39مدن الكبداش المدأخوذة يدوم  888أن أتدرك " المعزل" تحتم علي عند 
،أتركهدددا مدددع المسددداعد فهدددي تعددداني اإلنهددداك وأمرتددده بدددأن يتركهدددا تسدددتريح قبدددل أن يسدددوقها إلدددى 

                              
 . الذي سيصبح فيما بعد من ألد أعداء الفرنسيين" ملعينين"قد سمى أحد أبنائه باسم أخيه " الشيخ سعد بوه" نالحظ هنا بشكل عابر أن  - 161
 . وقد عرفت أوربا في العصور الوسطى موقفا مماثال. اهلل وسيدخل الجنة بعد موتهيعتبر المجنون عند المسلمين في حماية  - 162
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" مردومدة بدالتراب توقفدت عندد بيدر " أتدويريس" بدارإبريدل أن آ 39وحدين علمدت يدوم . أنواكشوط
صدباحا فدي اليدوم األول مدن  81وعند الساعة " أديبونو" إبريل عند  01قضيت ليلة " .لعوينات

وهناك وجدت بعدض . مايو دخلت أنواكشوط بعد غياب دام شهرا ونصف كان حافال باألحداث
مدن آدرار بالسدطو يدوم " والد غديالنأ" قامت عصدابة مدن " اترارزه اآلخر" األخبار، ففي طرف 

فقتلدددوا رجدددال وجرحدددوا آخدددرين " أحمدددد سدددالم"مدددن حلددف " أوالد دمدددان"إبريددل علدددى مخددديم مدددن  39
واستولوا علدى قطعدان وخيدام وعبيدد وفدي عمليدة أخدرى حاولدت هدذه المجموعدة التدي تقدوم كدذلك 

ومعهدددم " أمحمددد أوالد" فدددرع " لعلددب" ، أن تهددداجم "ولدددد سدديدي" بنهددب جماعددة األميدددر وجماعددة 
وقتلددوا مددنهم عشددرة وجرحددوا آخددرين " لعلددب" فقدداومهم " لولددد سدديدي"التددابعين " آرويجددات"بعددض 
وهدددذا " أحمدددد سدددالم" ومدددن الغريدددب أن أهدددل آدرار قدددد سدددطوا علدددى جماعدددة . جمدددال 91وأخدددذوا 

ال " أوالد غددديالن" األخيددر يتفدداوض مددع أميددر آدرار لتكددوين حلدددف مشددترك ويجددب التددذكير بددأن
وعلددى العمددوم مددر شددهر إبريددل . ن بسددلطة األميددر إال قلدديال فهددم فددي الواقددع مسددتقلون جدددايعترفددو 

ولدددد " هادئدددا ويمكدددن أن نالحدددظ أنندددي قدددد حاولدددت أمدددام السدددلوك غيدددر الدددودي الدددذي صددددر مدددن 
أهدل : " ، أن أشكل حلفا آخر من المخلصين لفرنسا ومع أنني قد وجدت جميع عناصدره"سيدي
" أمدا أحمدد سدالم. " لكن دمج هدؤالء يتطلدب العمدل علدى مراحدل طويلدةو " أوالد بسبع" و " الكبله

وشدديئا " إيفددو زويددتن" فددي منطقددة " أعكيلددت هددوك" فقددد انسددحب مبتعدددا إلددى الشددمال قددرب بئددر 
يحدددداول بخجددددل اسددددتئناف " أعمددددر األعددددرج" فددددي الوقددددت الددددذي كددددان أخددددوه " آدرار"فشدددديئا دخددددل 
على وشك االتفاق مع أمير آدرار علدى الحصدول كان األمير السابق ".  أترارزه" الهجمات في 

نما كان فقط عنصرا ضدمن " ولد سيدي" يثير . على الملجأ وبعض الفرق قلقي فلم يكن قائدا وا 
 . كنت أراقبه عن بعد" سهوة الماء" وبالتوازي مع زميلي في " أوالد أحمد مندمان" جماعة 

ائية ولكنني فدي نفدس الوقدت طلبدت إلغداء فقد تركت فيها ما يكفي من المؤن الغذ" أخروفه" أما 
فنظددرا لبعدددده عددن البحدددر " أتدددرارزه" هددذا المركددز فمدددا هددي قيمتددده الحقيقيددة كمركدددز عسددكري فددي 

غاثتده فدال بدد  وضعف حراسته كنت مجبرا على الدوام قبل القيام بأي شيء بدأن أؤمدن تموينده وا 
الدددة األخيدددرة لدددن تكدددون فدددي إذن مدددن إلغائددده نهائيدددا أو تحويلددده إلدددى مركدددز حقيقدددي وفدددي هدددذه الح

أن ترسدددل " أخروفددده" أنواكشدددوط سدددوى فرقدددة أمدددن لحمايدددة المعسدددكر والتمويندددات وسددديكون علدددى 
ال بد من اتخاذ قرار بأحد هذين الحلين وبدون ذلك سنبقى دائما مكتوفي األيددي نجدر . ألخذها

ي كدددان المنددداخ فددد. ثقدددال ولسدددوء الحدددظ كندددت اقتدددرح فقدددط أمدددا التطبيدددق فلددديس مدددن اختصاصدددي
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بفددرح وتعددرف علددي رغددم " تددوم" أنواكشددوط بدداردا كثيددر العواصددف كالعددادة وقددد اسددتقبلني كلبددي 
الغياب الطويل ولكنني وجدت غرفتي مدفونة تحت الرمال التي دخلت في كل شديء حتدى بدين 
األغطية فتحتم علي نفض كل شيء بدأت مدن جديدد اسدمع سديل الشدكاوي المفرطدة مدن الرمدل 

الشدمس والبددرد والحدر والمداء والتغذيددة  كدان كدل ضددابط يتحددث عدن نفسدده و " البيظدان" والدريح و
يبددو أن " ال بد لنا جميعا من شيء من الرفاهيدة مهمدا كدان مكانهدا فدي العدالم. " وضد اآلخرين

كدان التحددريض منصددبا علددى الجمالددة والرمدداة مددن . ذلدك هددو شددعار هددؤالء السددادة فددي أنواكشددوط
سدننجح رغدم هدؤالء ! هذه الدائرة المحدودة، أيدة عقليدة هدذه خارج اإلطار باعتبارهم جهلة ضمن

 . الشاكين والصارخين وذلك هو ما يشجعني
وفدددي انتظدددار ذلدددك ال اشدددك فدددي حجدددم العمدددل الدددذي ينتظرندددي علدددى األوراق فقدددد تغيبدددت أجدددوب 
الفيدددافي شدددهرا ونصدددف فدددال شدددك أن كدددل شددديء يتطلدددب االسدددتئناف وال ننسدددى أن البيرقدددراطيين 

مايو فسيتقلص عدد العداملين معدي  1تلقيت خبرا سارا يوم . ن فينا شيئا فشيئا أصبحوا يتحكمو 
وأسددتفيد قدددرا مددن الهدددوء مددن هددذه الناحيددة لسددت موافقددا علددى الشددكاوي ولكددن الحقيقددة هددي أن 

في المركز وقد كانوا يبيعدون " إيمراكن" لفت انتباهي عدم رؤية صيادي . تغذيتنا ليست متنوعة
بأن قائد المركدز قدد تدركهم " إيمراكن" غياب " أوالد بسبع" لي جمالتي من  لنا سمكا جيدا وفسر

" إيمدراكن" مدن هدؤالء وأندذروا  81فقدد قددم ". أوالد آكشار آدرار" أثناء غيابي يتعرضون لسطو 
إلددى أنواكشددوط ندداقلين " إيمددراكن" بمغددادرة منطقددة المركددز والكددف عددن بيددع السددمك لدده وقددد جدداء 

مسدلحا مدن  83ومعده " سدين لدوي" قادمدا مدن " أمحمد ولد أعمر" قدوم الخبر وقد صادف ذلك 
الجمالة وحين علدم قائدد المركدز بمدا حددث لدم يكتدرث بالمسدألة وانقطداع التمدوين عدن أنواكشدوط 

" محمدد ولدد أعمدر" سيكون عامال لمغادرته وهذا ما يرمي إليده القائدد دائمدا وحدين عدرض عليده 
 . ، رفض قائد المركز بشدة"إيمراكن" ية أتباعه من أن يسير برجاله اإلثني عشر لحما

إبريددل الماضددي للسددطو والنهددب مددن العدددو بددالقرب مددن  83يددوم " إيمددراكن" تعددرض : الخالصددة
المركز والذين قاموا باالعتداء يسرحون ويمرحون في المنطقدة ولدم يعدد يوجدد سدمك فدي المركدز 

 . وهذا هو الجانب األسوأ في المسألة
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مايو وقد ندالوا إعجدابي ولكدن لدم يعدد  1الخيالة بناء على التعليمات الواردة يوم  ستغادرني فرقة
مدايو لتعديش حيداة الحاميدة  9وهكدذا غدادرت الفرقدة يدوم  163عندي من الشعير مدا أوزعده علديهم

 ". أنواكشوط"وهي عاصمة بالمقارنة مع " دكانه" في 
مدداة تمددوت كالددذباب حددول أنواكشددوط لقدد كانددت إبددل القافلددة سددواء منهددا مددا يخددص الجمالددة أو الر 

أوال بسدددبب وجودهدددا فدددي منددداخ المركدددز وثانيدددا بسدددبب اإلنهددداك والسدددبب األساسدددي هدددو المجاعدددة 
لديس الهددوء شدامال فدي المنطقدة حتدى اآلن فهنداك . فالمنطقة جافة كقطعة القطدن عندد وصدولنا

نما" أحسي معروف" الذي لم يعد يقيم عند " ولد سيدي" حراك مستمر حول  بئر " انتقل إلى  وا 
حيث يتجمع أنصاره في أربعة مخيمات متقاربدة وجداهزة لالنددماج فدي بعضدها الدبعض، " البركه

والواقدع " ولدد سديدي"ضد من تتوجه هذه التدابير الدفاعيدة؟ اسدتمرت حملدة التشدهير بيندي أندا و 
" سدابق  مترجمدي وهدو صدديق" اعبيددي" وكان " األمراء" محاط اآلن بجماعة " ولد سيدي" أن 

، وهكدذا اسدتطاع شدديئا "ولدد سدديدي" يطلعندي علددى كدل صدغيرة وكبيددرة مدن هفدوات " ألحمدد سدالم
 . فشيئا أن يجعلني غاضبا جدا على هذا األخير وال أفهم حقيقة ما يدبره

تبحدث عدن الجمدال التدي تعهدد بهدا الشديخ فقدد ذهدب أحددهم " الشديخ سدعد بدوه" يبدو أن جماعة 
أوالد "فوقدع أثنداء الطريدق فدي يدد  رجدل مدن  " أهل فوديده"فرع " ندغهت" يحمل طلب الشيخ إلى 

فشددتمه ووصددفه بالمسدديحي عبددد الفرنسدديين ووضددع حددبال فددي رقبتدده وربطدده فددي ( لعلددب" )أمحمددد
" الن صدديقي ... مدن الزوايدا" لمددلش" ذيل جمله وظل يسحبه يوما كدامال حتدى وصدل مخيمدا 

المعندي مدن حلدف " أوالد أمحمد" قد أخبرني أن رجل " أهل المبارك" التاجر الوجيه من " شوفي
لقد أصبح الزوايا يعانون يوميا مدن سدطو القبائدل المسدلحة مدن كدل األحدالف ألن ". ولد سيدي"

كثيددرا مددن الزوايددا قددد عولددوا بسددرعة علددى دعمنددا دون أن يسددألوا أنفسددهم هددل نحددن قددادرون علددى 
المسددلحة وهددو فددي بعددض األحيددان مسددتحق ذلددك أم ال، وامتنعددوا عددن إعطدداء مددا تطلبدده القبائددل 

حسب األعراف التقليدية وهكذا ثارت ثائرة الجماعات المسلحة واستخدمت العنف ألخذ ما تريد 
" كان المبعوثون يتوافدون علي كل يدوم بالوشداية ضدد .  وخاصة ضد الزوايا الذين يتقربون منا

ار األولدى لكدي يقومدوا بعمليدات ويقولون إن أنصاره ال ينتظرون سوى تهاطل األمط" ولد سيدي

                              
 . يوزع الشعير لتغذية الخيول التي ال تجد المرعى في ضواحي المركز فال بد إذن من استجالب الحبوب الضرورية  كعلف للحيوانات - 163
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جبدارهم علددى مغددادرة المنطقددة معهددم وال أعدرف مددن هددي الجهددة التددي  سدطو واسددع ضددد الزوايددا وا 
 . ترسل هؤالء النمامين

" إدكدودي" مخيمدات " ولدد سديدي" وكما لو كان يريد أن يثبت لي ما يقوله هؤالء، فقد استدعى 
مخيمده وهنداك حددث آخدر أوضدح داللدة فقبدل لتستقر قرب " أخروفه" من ضواحي " تاكنانت"و 

كلدم  9علدى بعدد " أتويرجدات" ، قاموا بإفساد آبدار "ولد سيدي" أن يرتحل هؤالء لالستقرار قرب 
وكما حصل في شهر مارس الحظنا عملية إخالء مدنظم للمنداطق المحيطدة بدد ".  أخروفه" من 
" المعدزل"إلدى بيدر " أهدل آدرار" لقد ازدادت األخبار سوءا فقد وصدلت عصدابة مدن ". أخروفه" 

حيددث نتلقددى اسددتقبال حددارا فددي العددادة فقامددت العصددابة " أخروفدده"علددى الطريددق بددين أنواكشددوط و
بنهدددب مخددديم الزوايدددا المجددداور للبئدددر عقابدددا علدددى حسدددن اسدددتقبالهم لندددا ولحسدددن الحدددظ أن قطيدددع 

فسددداد البئدددر وحددداول قطددداع الطددرق إ". أنواكشددوط" الكبدداش كدددان قددد غدددادر المكدددان متوجهددا إلدددى 
فسدوها بجذع شجرة كبيرة ولكن الزوايا أصدلحوها بعدد مغدادرتهم ولكدنهم بقدوا مدذعورين ولدم يعدد 

 . لديهم شيء
وقدد انتهدزت " الشيخ سدعد بدوه"قام بناء على تدخلنا بإعادة ممتلكات " ولد إبراهيم عيشه" إال أن 

" لقدد اعتدرف ... للدذبح فرصة فرحة الشيخ بهذه المناسبة ألساله عدن قطيدع الثيدران المخصدص
بعدد أن سدانده فدي البدايدة فقدام بزيدارة اعتدذار " ولد إبدراهيم عيشده" في النهاية بخطأ " ولد سيدي

" ولددد سدديدي" ودعدداه لزيارتدده وهددذا مددا يعقددد األمددور فهددل أصددبح حلددف " الشدديخ سددعد بددوه" إلددى 
 .  مشكال من العناصر المتنافرة؟ لقد بدأت أعتقد ذلك

 ".أترارزه الشرقية" نطقة تدور معارك في م
مددن الرمدداة السدددنغاليين  51مددع " سددهوة المدداء" إبريددل مددن  31يددوم " أوبيددر" لقددد توجدده المددالزم 

ولسدوء الحدظ لدم يسدتطع " بوتلميدت" التدي قامدت بالسدطو فدي منطقدة " الرحاحلده" يطارد جماعة 
 . اللحاق إال بمؤخرة الجماعة

أخبددار " سدهوة المدداء" عائدددا مدن مهمتدده ووصدلت مددنمددايو  7يدوم " ابدددور" عندد " كبددوالني" كدان 
 ". غانا" قرب غابة " أوالد بسبع" مضخمة بعضها صحيح عن ظهور 

روس " إلددى المددالزم" كبددوالني" مددايو بددأمر مددن  81يددوم " اتددرارزه" لقددد أرسددل الحدداكم المقدديم فددي 
مدن " مدر بجمداعتي ويتعلدق األ" أوالد بسدبع" يأمره بمهاجمة " سهوة الماء" الذي بقي في " فلدير

 ".أوالد بسبع الجنوب
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الشديخ " وأخيدرا وبعدد أن تدأخروا شدهرا كدامال وصدل مبعوثدو ! 164هذا أسدوأ مدا يمكدن أن يحصدل
 .ومعهم عشر العدد المطلوب أي خمسة جمال فقط" سعد بوه

غامضدا ال بدد مددن أن " أوالد أمحمدد" وحددول " ولدد سديدي" لقدد أصدبح كدل مدا يحكوندده لدي حدول 
 01مدايو عريفدا ومعده  35ألرى ميدانيا مدا يجدري هنداك وهكدذا هيدأت يدوم " أخروفه "أعود إلى 

ولكددن مددن جهددة أخددرى يصددادف هددذا موعددد قدددوم " أوالد بسددبع" مددن  الرمدداة وعشددرة مددن جمالددة 
 " . طرفاية المنصور" إحدى البواخر التي تحمل لنا شحنة من المؤن الغذائية إلى 

 ، هل سابقي أم ال؟انتظرت طول اليوم دون أن أرى شيئا
  

      
        

 
 

                              
 ". أوالد بالسباع" خصوم " كنته" ن دور بشأ" أفريرجان" يعود حصول األسوأ في جزء كبير منه إلى جهل  - 164
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 "سلويا ناس"طريق إلى في ال
 

 ،ما فتئت المسألة ان وجدت تسوية
، "كبددوالني"مددايو أمددر بالتوجدده إلددى سددينلوي للتباحددث هندداك مددع  35وصددلني بالبريددد يددوم 

وكاندت أولدى المراحدل شداقة علدي، فسدوء الغدذاء " أخروفده"فأخذت الطريق من الغد متوجها إلى 
مركددز نواكشددوط كددان قددد قطددع أمعدداء فرقددة الرمدداة السددنغاليين، كمددا أن الحددر شددديد جدددا فددي فددي 

 .شهر مايو حيث يبلغ اشتداد الحر أوجه في هذه المنطقة من أفريقيا العربية
لم يجد الرماة سوى المياه المالحة في كافة اآلبار التي مررنا بها أثناء الطريدق فدأجبرني 

األخددرى تفاديددا إلنهدداك رجددالي فقددد كددان نصددفهم يعدداني اإلسددهال  ذلددك علددى التوقددف المددرة تلددو
، وأنددا أعددرف سددرعة "باريكوريددك"والنصددف اآلخددر مصدداب بددالقيء، كانددت لدددي علبددة مددن عقددار 

اسددتجابة أبدددان هددؤالء األفارقددة ألدويتنددا خاصددة إذا تضددمنت نسددبة مددن األفيددون، فقمددت بعمليددة 
سدلم أغلدبهم للندوم ليسدتيقظوا بعدد حدين وهدم توزيع شاملة وبسدرعة تحسدنت أحدوال المرضدى واست

حسب تعبيرهم، وفي المساء تناولوا طعامهم بشهية كاملة، وكدان " الترياق السحري"يطرون هذا 
قددد أرسددل لددي فددي الددزوال خمسددة جمددال أخددرى، فأصددبحت بحددوزتي أحددد عشددر " الشدديخ سددعدبوه"

 .تكملة العدد الضروري لقافلتي" شوفاي"جمال وقدم لي 
باردا مع حلول الليل، فجمعدت رجدالي وأخبدرتهم أنندا سنواصدل المسدير لديال  كان الطقس

علددددى ضددددوء القمددددر لتفددددادي السددددير مددددن الغددددد تحددددت الحددددر فأنددددا أعددددرف أن الرمدددداة السددددنغاليين 
يسددتطيعون مواصددلة السددير لمسددافة أطددول فددي الجددو البددارد، وعنددد السدداعة الحاديددة عشددر لدديال 

كيلومتر وهي مرحلة مهمة بالنسبة ألشخاص  15قطع  وهكذا تمكنت من" أتويريس"توقفنا عند 
كيلددومترات قبددل الحددر الشددديد ثددم  9متدوعكين، انطلقددت مددرة أخددرى فددي الصددباح البداكر وقطعددت 

فعسددكرت فددي نفددس " المعددزل"وعنددد الثامنددة مسدداء وصددلنا بئددر ". لعوينددات"توقفددت للمقيددل عنددد 
ة وكددان الرجددال قددد قطعددوا فددي الموقددع الددذي نزلددت فيدده فددي شددهر مددارس حيددث قضددينا ليلددة جميلدد

ولكدن الرجددال ... كيلدومتر، وانطلقندا مددن الغدد فكدان الحدر شددديدا والسدير شداقا 01اليدوم السدابق 
 .كيلومتر دون عناء 35فقطعوا مسافة " أخروفة"كانوا يحسون قرب وصولنا إلى 
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د الخداص بكدل المهدام وقد" كبوالني"رجل " اليدالي"وجدت أمامي " أخروفة"وعند وصولي 
محمدال بالبريدد ولكندي أعدرف أنده يدؤدي عمدل الشدرطي فدال شدك " السمسدار المحتدال "جداء هدذا 

وأن " ولدد سديدي"أنه جاء مخابرا وربما يحيك بعض الدسائس، وقد حمل إلي أمدرا باصدطحاب  
أدعوه للحضور في المذرذرة " ولد سيدي"إلى " يدالي"أجعل حاشيته بجم معقول تتبعه، فأرسلت 

" األمراء"مايو ووجهت له أمرا صارما بعدم اصطحاب جماعة  08من الغد يوم حيث سيجدني 
وحددت له حاشية عادية من عشرة رجال وختمت بعبارة شديدة اللهجة ثدم سدلمت " سينلوي"إلى 

مددعو هدو اآلخدر بصددفة " الشديخ سدعديوه"وبعدد مغدادرة رسدولي علمدت أن . الرسدالة إلدى اليددالي
جمعدت رمداتي السدنغاليين القددادمين . مددا يشدبه المدؤتمر" سدينلوي" ، ستشدهد"كبدوالني"مباشدرة مدن 

وال " بدكانددده"مدددرورا " سددنلوي"مددن نواكشدددوط وكددان علددديهم أن يندداموا وأخبدددرتهم أنندددي متوجدده إلدددى 
أستطيع حرمانهم من االستراحة أياما في السنغال مكافأة على الجهود التي بذلوها أثناء المسير 

وطلبدت مدن الدذين أنهكهدم " دكانده"ة اإلسدراع أثنداء السدير إلدى وأخبرتهم في نفس الوقت بضدرور 
التعب أن يعلنوا عن أنفسهم من اآلن فسأمنحهم الراحة غدا وبعد غد وسيعود بهدم العريدف إلدى 

 85رجددال لمرافقتددي وسددنغادر نفددس هددذه الليلددة، فرفددع  85نواكشددوط فأنددا ال أحتدداج ألكثددر مددن 
بعددد منتصددف الليددل  0عنددد السدداعة " أخروفددة"ادرت غدد. متطوعددا أيدداديهم قبددل أن أكمددل عبددارتي

باإلضددافة إلددى " أوالد بالسددباع"مددن جمالددة  81مددن الرمدداة و 85مسددلحا  أي  39وكددل مددا معددي 
صددباحا وتوقفددت للمقيددل واشددتريت ثددورا ووزعددت علددى  9عنددد السدداعة " أنبيكدده"وصددلت . المتددرجم

أمدا أندا فقددد . متمدددين نيامدا رجدالي حصصدا كبيدرا مدن اللحدم وأمدرت الرمداة بقضدداء وجده النهدار
" اتويرجددات"قضديت الوقدت أتجدداذب أطدراف الحدديث مددع جماعدة الزوايددا الدذين تعمددوا هدددم بئدر 

وعنددد الخامسددة مسدداء امتطيددت . فددوبختهم وعنفددتهم فوعدددوني بإصددالح البئددر فددي أقددل مددن شددهر
راحدة لرجدالي كنت أفكر في مدنح يدوم مدن ال" المذرذرة"الفرس وسرنا حتى منتصف الليل فدخلنا 

أبددديت لددود سدديدي عالمددة الثقددة . صددباحا 1ولكندده قدددم عنددد السدداعة " ولددد سدديدي"أنتظددارا لقدددوم 
حيث لم أحط نفسي بالحراس وأنا بين أنصاره وخالفا لما قيدل لدي عنده، فقدد بددا أكثدر اسدتعدادا 

متر من خيمتدي وعلدى الفدور بعدث لدي  811من أي وقت آخر وذهب لنصب خيمته على بعد 
ة مدن خمسدة كبداش سدمان فقبلتهدا مدن أجدل رجدالي ثدم بعدث يسدأل عدن وقدت اسدتقبالي لده، بهدي

مسداء أمدس وكدان  5لقد كان ولد سديدي متعبدا فقدد بددأ السدير مدن السداعة ". متى شئت"فأجبته 
وبعدد ندوم . وحين وصلها فاجأه كدوني غدادرت فدي اتجداه المدذرذرة" أنبيكه"يعتقد اللحاق بي عند 
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وكمدا . قضى ولد سيدي نصف الليل األخير سائرا حتى وصل في الصباح "أنبيكه"قصير عند 
" ولدد لدداره"رجدال مدن حاشديته أو خدمده ومدن بدين العشدرة صدهره  81أمرته لم يصدطحب سدوى 

بدادر ولدد سدديدي بالحضدور إلدى خيمتدي وقدد تملكدده القلدق فهدو ال يددري طبيعددة . الدذي ال يفارقده
دة قلقه إلى التأكيد بأنني لن أتركهم يلحقون به أي ، فاضطررت من ش"سنلوي"المآخذ عليه في 

أعددرف أنهددم قددالوا لددك الكثيددر مددن ": أعبيدددي"فقددال لددي عندددها وهددو يحدددق فددي مترجمددي . ضددرر
األخبددار السدديئة عنددي فددي اآلونددة األخيددرة؛ لقددد بددذلوا جهدددهم لددزرع الخددالف بيننددا، لقددد اسددتغلوا 

" إيجكددودي"شدديء ممدا حصددل فمددثال ضددي كددل مددا جدرى فددي الددبالد ومدع ذلددك ال دخددل لدي فددي 
تنهار لكي يغدادروا بحثدا عدن المراعدي فوصدلوا إلدى حيدث " اتويرجات"قد تركوا بئر " تاكونانت"و

وال بهدم البئر فذلك فعدل محدرم " أخروفه"يوجد مخيمي ولم أعط أبدا أمرا بإخالء المنطقة حول 
أثنداء مسداءلتي لجماعدات  وكنت في اليوم السابق قد كونت فكرة حول موقف ولد سيدي. شرعا

حسددنا، معددك الحددق فددي قددول ذلددك فقددد حصددلت علددى المعلومددات : "، فأجبتدده"أنبيكدده"الزوايددا عنددد 
الصحيحة ولست طفال وال مجنوندا وأندا أعدرف اآلن حقيقدة مدا جدرى، وحدين كندت فدي نواكشدوط 

" يدددولكدن اآلن خددذ يدددي ولددنكن أصدددقاء مددن جد. خطدر لددي أنهددم قددد يريدددون زرع الخددالف بيننددا
فشد ولد سيدي على يدي دون أن يتكلم، ودون مقدمات استأذنني في المغادرة ليندام فدي خيمتده 

 . غادر مبتعدا، كأنه مازال طفال بالفعل" نعم"وبمجرد سماع 
هددل تدددري، لقددد "ثددم قددال . فتركدده يغددادر ولبددث واقفددا أمددام خيمتددي" أخيددارهم"كددان بفرقتدده 

سعى لفعل عمل سديئ، يجدب أن نخاطبده تمامدا بمثدل تملكه الخوف، وكما ترى فولد سيدي ال ي
عند الساعة الواحدة بعد الزوال عاد إلى خيمتي ". هذه الطريقة فسيرضى ويمكن أن تعول عليه

بذريعددة السددؤال عددن مددا إذا كنددت راضدديا عددن الكبدداش التددي بعثهددا إلددي ولددد سدديدي وفجددأة غيددر 
أخيدارهم أندت تدذكر "فأجبتده " د أمحمد؟لماذا لم تخبرني بما تنويه ضد أوال"مجرى الحديث قائال 

فقفددز " ذلددك اليددوم ولددم أعددد أثددق بددك" أحمددد سددالم"، لقددد قيددل إنددك أخبددرت "أندددموري"صددباح يددوم 
هددل لددديك : "العجددوز ذو اللحيددة الزرقدداء وأمسددك لحيتدده بيمندداه وبصددوت قددد عقددده االنفعددال قددال

 ".مصحف؟ هل هنا مصحف أريد أن أقسم بأن ما سمعته كذب
فبددأ يدتكلم " ة من ذلك، فلن أصدق قسمك، أثبدت لدي فقدط مدا تدعيده فدذلك أبسدطال فائد"

بسرعة وهو وافق وسدرد لدي سديرة حياتده بكاملهدا بدالتواريخ والتفاصديل فدي دقدة متناهيدة لقدد كدان 
شددديد االنفعددال لدرجددة حالددت دون تحضددير خطابدده ومددع ذلددك بدددا ممددثال بارعددا وفددي النهايددة بدددأ 
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أمدا هدو فدال دخدل لده " بأحمدد سدالم"هم الذين أخروندي عدن اللحداق " إدبلحسن"يسوق الحجج أن 
وفي . يتكلم الفرنسية بطالقة فقد جرى كل هذا الحديث دون مترجم" أخيارهم"وبما أن . في ذلك

أن يعيددد أمامدده مددا قالدده سددابقا بالحسددانية وأمددرت " أخيددارهم"فطلبددت مددن " أعبيدددي"األخيددر قدددم 
وعندددها " اذهددب اآلن"خددرى ثددم قلددت لصدداحب اللحيددة الزرقدداء بترجمتدده جملددة تلددو األ" أعبيدددي"

لقددد قددال لددك عددين " أعبيدددي محرجددا جدددا ثددم أجددابني"مددا رأيددك فددي هددذا؟ فبدددا "سددألت المتددرحم 
 "الحقيقة على خالف عادته، وبكل صراحة لم أكن أبدا ألصدقه

أحمدد  مدع أنصدار" دكانده"إذن قل الحقيقة أنت اآلخر، لقد أدركت اآلن أنك تآمرت في "
 ".ولد سيدي"و" أخيارهم"سالم وأنت صديقهم لقد كنت تسعى لزرع الخالف بيني أنا و 

كددان يحضدددر طريددق العددودة لاللتحددداق " أخيددارهم"ال كنددت أعتقددد حتدددى اآلن أن : "أجدداب
بأحمدد سدالم ولكددن كالمده هددذا الصدباح بشدأن ولددد سديدي جعلنددي أعتقدد أنده يفضددل هدذا األخيددر 
ومن جانب آخر لقد غادرت ولد سيدي لتوي وصرح لدي بأنده سديبقى حليفدا للفرنسديين مدا دمدت 

ألنندي كمدا " أخيدارهم"جدا على ما حصل من سوء فهمدي لموقدف  أنت داخل البالد وأنا متأسف
تعددرف بقيددت صددديقا ألحمدددد سددالم وكنددت أعدددول عليدده فددي مسدداعدتي فدددي إعددادة صددداقتي مدددع 

فقدد اخدتلط عليدك األمدر فأندا لدم أكدن أسدعى لدزرع الخدالف " ألخيدارهم"وبالنسدبة . األمير السدابق
 . بينكما بل العكس هو الصحيح

أكن أظنه صدادقا فدي موقفده مدع الفرنسديين، وقدد أدركدت خطئدي اآلن أما ولد سيدي فلم 
وسأتوجه مدن فدوري أطلدب منده المسدامحة فقدد أسدأت التصدرف اتجاهده ألنندي حسدبته عبددا فدي 

ذا كنت قدد دفعتدك ضدده فغدايتي مدن وراء ذلدك " أوالد أحمد بندمان"قبضة  ومازلت أعتقد ذلك وا 
ي الظلددم، سددامحني وأود مددع ذلددك أن أقددول لددك هددي اإلضددرار بهددم وبمحدداولتي تلددك كدددت أقددع فدد

سددريع االنفعددال " أعبيدددي"لددم أكددن أبدددا أظدن . إنندي رغددم كددل شديء، سددأبقى صددديقا ألحمددد سدالم
لهددذه الدرجددة، فبددددا أننددي لدددم تكتمددل بعدددد معرفتددي لطبددائع البيظدددان، فلددئن كدددانوا شددديدي التعلدددق 

إنهددم قددوم . تخلص مددن أعدددائهمبأصددقائهم، فهددم فددي المقابددل مدداهرون فددي المراوغددة مددن أجددل الدد
تجددري الدسيسددة فددي دمددائهم وال يجدددون حرجددا فددي تغييددر مددواقفهم إلددى العكددس فددذلك ال يضددر 
مصدددداقيتهم ال اتجددداه أنفسدددهم وال اتجددداه غيدددرهم مدددن البيظدددان ألنهدددم فدددي قدددرارات أنفسدددهم يبقدددون 

سداءة وجدزاء اإلساءة مقابدل اإل: مخلصين للسلوك الذي يمليه عليهم القرآن أي قانون القصاص
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يتجدداذب أطددراف " أعبيدددي"وبعددد هددذا الحددوار بلحظددات شدداهدت . (165)اإلحسددان هددو اإلحسددان
، الذي ظهدر للتدو، "أخيارهم"في حين بقي ... كواحد من أقدم أصدقائه" ولد سيدي"الحديث مع 

مددع أندده يعددرف جيدددا تغييددر المواقددف وهددو فددي قددرارة نفسدده، علددى العكددس مددن ذلددك، ... مشدددوها
 1انطلقددت عنددد السدداعة . سددجام مددع ذاتدده ألندده لددم يكددن يهددتم إال بمصددلحته الخاصددةشددديد االن

يسدير بفرسده " أعبيددي"حيث توقفت عند السداعة العاشدرة وكدان " بو اطريفيه"مساء متوجها إلى 
 ".أخيارهم"إلى جانبي رفقة المترجم و 

ثدر أكثدر مدن يثر " أخيدارهم"امتطينا الخيول قبل طلوع شمس اليوم األول من يونيدو وكدان 
المعتدداد واقتددرب بفرسدده بمحدداذاتي وال أدري لمدداذا بدددأ يسددرد لددي حياتدده السياسددية منددذ أن عمدددت 

حتدى اليدوم الدذي " أمحمد ولدد أعمدر"إلى طرده صحبة والده بأمر من جد " أوالد بالسباع"قبيلته 
تظمدوا تحدت الذين أقام فيهم هي أن يتوقفوا عدن الفوضدى وين" اترارزة"يقول إنه فهم أن مصلحة 

 .اإلدارة الفرنسية
إنهددا بحددق حيدداة متشددعبة تلددك التددي قصددها علددي وكثيددرة هددي االغتيدداالت التددي شددارك فددي 
تدبيرها بمستويات متفاوتة مع أن البعض قد نسب إليه وهو لم يشارك فيه فقط لمجرد ما يحيط 

و اللحيددة ومدع ذلدك أندا متأكدد مدن أن العجدوز ذ" سددينلوي"بده نفسده مدن أبهدة خاصدة فدي أوسداط 
ومدع ذلدك البدد مدن االعتدراف بذكائده الحداد وال " اتدرارزة"الزرقاء ليس شر مدن يحيطدون بدي مدن 

الدذين كثيدرا  (166)شك أن ذلك هو السبب في تبوئه مكانة الوزير األول لدى الكثيدر مدن األمدراء
حيددة متماسددك البنيددة مددن النا" أخيددارهم"مددا زال . مددا انتهددى بدده األمددر إلددى اسددتخدام ذكائدده ضدددهم

صددباحا بينمددا كددان ينظددر إلددى فرسددي األسددود وهددو يقفددز خطددرت لدده  1وعنددد السدداعة . الجسددمية
فأطلقددت العنددان لفرسددي " هددل ترغددب فددي جولددة سددباق؟: "إحدددى أفكددار الشددباب فخدداطبني قددائال

معتقدددا أننددي سددأترك العجددوز بعيدددا خلفددي ولكددن فرسدده الكميددت انطلددق كددالكرة وحددك علددي عددن 
دام الهراوة لدفع فرسي وكانت خطوة واحددة لده تعدادل اثنتدين لفدرس قرب، فاضطررت إلى استخ

 .، فتجاوزته"أخيارهم"

                              
فقط، تطبيق األحكام القرآنية يختلف أحيانا حسب الفئات وتبعدا لدبعض األعدراف . بالقرآن" فرير جان"هنا أيضا يظهر المستوى السطحي لمعرفة  -165

 .التي قد تبدو غير مقبولة في حاالت أخرى
 .يحتل منصب الوزير األول أو بصفة أبسط المستشار "أخيارهم"كثير من األمراء ماتوا غيلة بينما كان  -166



142 

صحيح أن سرج فرسي  يضربني في الظهر ويؤلمني بشددة، فدي حدين يبددو العجدوز ذو 
، فقددددم "زمبددوتي"اللحيددة الزرقدداء مرتاحددا فددوق فرسددده، وبعددد ذلددك بربددع سدداعة كندددا نجتدداز مخدديم 

حقيقددي، هدداج فرسددي مددذعورا حددين دخلنددا وسددط  (167)فددارس زنجدديلحيتددي وك" سددويدنه"رئيسددهم 
ثدم ... فاجتزت الميدان وفرسي يتالعب قفزا، وهو أمر مقبدول فدي مثدل هدذه الحداالت... المخيم

وصددلنا حقددول الددذرة ولددم يبددق فيهددا سددوى جددذوع النبددات المصددفرة وكددان الدددرب مغبددرا يمتددد علددى 
 .لقد دخلنا اآلن منطقة آمنة... أقدام المارة منتهى البصر وسط التربة المتشققة التي كدمتها

دقيقدة كندا جميعددا مصدطفين علدى ضددفة نهدر السدنغال قبالددة  01و  7فدي حددود السدداعة 
ولددم يكددن مددن الممكددن السددير بسددرعة . وكنددت قددد غددادرت نواكشددوط منددذ سددتة أيددام فقددط". دكاندده"

ه مدن جمدع بدين معرفدة ذلدك مدا يسدتطيع انجداز . أكثر مدن سدير رماتندا السدنغاليين الخمسدة عشدرة
المنطقدة التددي يسددير فيهددا ومعرفددة التعامددل مددع الرجدال العدداملين معدده، ثددم نقلنددا إلددى ضددفة النهددر 

الدذي يستضديفه " عبدد اهلل سدك"عند التاجر " ولد سيدي"األخرى بواسطة زورق المركز، وسيقيم 
اسدتقبلني النقيدب . وفرقة الجمالة البيظان مقابل تعويض مالي" أخيارهم"وحاشيته باإلضافة إلى 

ولددد "ومددن أجددل إضددفاء أبهددة أكثددر علددى قدددوم . عنددد الرصدديف واصددطحبني لإلقامددة معدده" بددك"
عبدددر الضدددفة اليسددرى للنهدددر ولكنددده هدددو وحاشددديته " سدددينلوي"تلقيدددت أمدددرا بإدخالددده مدينددة " سدديدي

 لدددن يعارضدددني إذا" المكتدددب"ومرافقيددده مدددن الجمالدددة البيظدددان يلبسدددون أسدددماال باليدددة، وأعتقدددد أن 
عبددد اهلل "حرصددت علددى أن تددتم األمددور حسددب قواعددد اللياقددة ولهددذا الغددرض اتفقددت مددع التدداجر 

 .على تقديم مالبس جديدة بعدد مضاعف لولد سيدي وحاشيته وفرقة الجمالة البيظان" سك
 

طيلددة " دكاندده"ومددن المفهددوم أن رمدداتي السددنغاليين الخمسددة عشددر سدديخلدون للراحددة فددي 
يونيدو برفقدة فرقدة حراسدة مدن سدتة خيالدة جزائدريين  0أندا سدأغادر يدوم أمدا " سينلوي"إقامتي في 

 ".تفانو"يقودهم الرقيب الدركي 
عبدر " ولدد سديدي"وال مبرر وجود الخيالة سوى أنه يضفي مزيدا من األبهة علدى دخدول 

مظهددر خيددولهم وأسددلحتهم ولباسددهم األحمددر، وال دور لهددم غيددر هددذا ألننددا ال نخشددى شدديئا أثندداء 
فدي شدكل موكدب مدن " دكانده"غادرندا ". سدينلوي"و" دكانده"على الضفة اليسرى للنهر بين رحلتنا 

                              
ألن ( وكدذا فدي جندوب موريتانيدا)من عادة األفارقة إظهارا للمكانة أن يستقبلوا الزائر على الخيل باعتبار الفرس مؤشدرا علدى التدرف فدي السدنغال  -167

 ..(.يتركه يتالعب رقصا عند مدخل القرية)علفه يكون من الحبوب، ومن المراسم المطلوبة أن بخرج الرئيس على فرس جموح 
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نحو خمسة عشر فارس يطل عليها جمالن أو ثالثة فوق كدل واحدد منهدا رجدالن مدن البيظدان، 
 .كان طريقنا بمحاذاة الضفة اليسرى على بعد كيلومتر واحد تقريبا

نا النسدداء فددي ثددالث قددرى بددأواني الكرنيددب كانددت الثقددة باديددة علددى وجددوه رجالنددا، اسددتقبلت
. ويتطلعددون إلددى رؤيتدده صددحبة أحددد الضددباط" ولددد سدديدي"مملددوءة بمدداء الشددرب فددالجميع يعددرف 

واسددتوقفننا لسددماع أغنيددة " الفددالن"وفدي حدددود السدداعة الرابعددة مسدداء اسددتقبلتنا فرقددة مددن المغنددين 
كلمدات المددديح اتجداهي أندا وولددد لمددة ربدع سداعة قدددمتها الفرقدة بألحدان حددادة الصدوت تتقطعهدا 

ويعددد قليدل بدددا منظدر لددم نكددن . (168)سديدي فأشددرنا علدى الفرقددة معبدرين عددن الرضدى ثددم ابتعددنا
ويعمدل  (169)"ريشدارد تدول"نتوقعه فقد ظهرت قرية وسط األشجار الكبيرة الخضراء، إنهدا مديندة 

يدددي، فكددرت فددي أن علددى حافددة البحيددرة المجدداورة لهددا عمددال يدددويون يشددتغلون بإقامددة سددياج حد
أتوقف ولكننا تجاوزنا المعبر في االتجاه اآلخر، كنا نشاهد على الضدفة اليسدرى للبحيدرة بعدض 
يابددددا بثيددددابهم الحمددددراء وسددددط قنطددددرة غطتهددددا األعشدددداب  الخيالددددة الجزائددددريين يتحركددددون جيئددددة وا 

اندت وك" تدافرنو"وحين وصلناهم، وجدت طعام العشاء جداهزا بفضدل الرقيدب الددركي . الخضراء
اسددتأنفنا . سددفرة األكددل مبسددوطة علددى األرض واسددتخدمناها بعددد ذلددك بقليددل فراشددا ألحددد رجالنددا

. المسددير لدديال وكددان القمددر يلقددي نددوره علددى خددط التلغددراف الممتددد أمامنددا ونحددن نتخددذ مندده دلدديال
رأيندا مدن بعيدد . اجتزنا سهال واسعا تغطيه مروج خضراء تتناثر فوقها كتدل متباعددة مدن الشدجر

تلددوح فددي األفددق بألوانهددا المائلددة إلددى الصددفرة وهددي لقبيلددة تقدديم هنددا " البيظددان"يمددات لددبعض مخ
نزلنددا فددي حدددود " إكملدديلن"يزعمددون أنهددا تنحدددر مددن المسدديحيين القددادمين مددن األندددلس وتسددمى 

وتقددع القريددة " امبكيددو"وهددي عاصددمة مطنقددة " روس"الددزوال عنددد قريددة كبيددرة مددن الولددوف تسددمى 
ر تظله أشجار ضخمة وتظهر في القرية بقيا قلعة من الحجارة الحمراء كانت على سهل مستدي

ولددم يبددق اليددوم منهددا سددوى بعددض األطددالل وتعددود هددذه القلعددة إلددى عهددد " افدددريب"تعددرف بقلعددة 
ويوجدد بعدض هددذه  8155أميدر أتدرارزه فدي نحددو سدنة " محمدد لحبيددب"و" افددريب"الحدروب بدين 

 . (170)م مجرد آثار فرنسيةوهي اليو " والو"القالع في منطقة 

                              
 .العادات المحلية فمن واجب الممدوح في هذه الحالة وكذا الرئيس أن يقدم هدايا للمادحين" افرير جان"هنا أيضا يخالف  -168
نبتات جديدة فهدذه األشدجار التدي  بالولفية حدائق ريشارد وهو اسم المهندس الزراعي الذي أقام حقال تجريبيا قرب النهر لزراعة" ريشارتول"تعني  -169

 .هي محاولة كانت قد فشلت" فرير جان"أعجبت 
 .تتهدم المباني الحجرية وكذا الطرق بسهولة بفعل تعاقب الحرارة والبرودة بين موسم األمطار الغزيرة وفترة الجفاف الطويلة -170
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فددي كددوخ جديددد مددن الحشدديش المزخددرف وهددو محددل إقامدددة " روس"أسددكنني رئدديس قريددة 
أخلد رجالنا من البيظان إلى  لندوم طيلدة اليدوم ومدنعهم الندوم مدن الدذهاب . اإلداري أثناء جوالته

كبدداش ردا علددى  5وفددي المسدداء قدددمت لددود سدديدي . الرتكدداب بعددض الممارسددات غيددر المقبولددة
 .هديته في المذرذرة

يونيددو وقددد تملددك الفددرح الخيالددة البيظددان وأخددذوا يتجدداذبون  5كانددت المغددادرة صددباح يددوم 
صدباحا  88أطراف الحديث بأصوات عاليدة ويجولدون بخيدولهم مدن مكدان آلخدر، وعندد السداعة 

ينلوي يتقدمنا إلدى سد" ولد لداره"يونيو كنا فوق طريق حقيقي وانطلق  9ويوم ". لمبسار"كنا عند 
لجلددب ثيدداب ولددد سدديدي الخاصددة بددالعرض علددى أن يلبسددها المعنددي عنددد وصددول الموكددب إلددى 

وصددلنا . المندوبيددة بقدددومنا" مكتددب"األكددواخ األولددى مددن القريددة أمددا أنددا فقددد أرسددلت مددن يشددعر 
حيدث توقفندا وارتددى ولدد سديدي المالبدس  9عندد السداعة  (171)"سدور"أطدراف المندازل فدي قريدة 

" البرندوس"ظهر ولد سديدي بثيابده البيضداء الفضفاضدة يلتحدف فوقهدا ". ولد لداره"التي جاء بها 
األبدددديض مددددن الصددددوف الندددداعم وقددددد امتطددددى فرسدددده ذي اللددددون الفضددددي والددددذيل األحمددددر مددددن 

 .(172)الحناء
فدال " أخيدارهم"، أمدا "عبدد اهلل سدك"الثياب الجميلة التي قددمها " ولد سيدي"لبست حاشية 

لصددبغ لحيتدده بدداللون األزرق الددداكن، فهددو يمتطددي فرسدده الجمددوح شددك أندده وجددد طريقددة جديدددة 
ويبدددو التنددداقض بددارزا بددين لوندده الددداكن وبيدداض ثيدداب ولدددد " سدديدي"ويراقصدده إلددى جانددب ولددد 

 . ، الناصع كما تبدو تجاعيد وجهه"سيدي"
مر الموكب أمام دار القادة حيث ينتظر أن يقيم هذا الجمع وها هي محطة المسدافرين، 

فرفعت خيولنا رؤوسدها مدذعورة، ومدا كدادت الفوضدى التدي . لضبط وقت انطالق القطاروهذا با
بعضدهم " البيظدان"أحدثها انطالق القطار تنتهي حتى عدادت مدن جديدد بسدبب قددوم موجدة مدن 

" ولدد سديدي"على األقدام وبعضهم فوق الخيول أو الجمال وكلهدم جداؤوا لالنضدمام إلدى حاشدية 

                              
وهي األولى من نوعها فدي أفريقيدا الغربيدة )والمحطة الطرقية . سينلويس كيلومترات من 5قرية تقع على الضفة الجنوبية لنهر السنغال على بعد  -171

وتقع قبالة النهر الذي يحيط ذراعه الجزيرة التي تقع فوقها المدينة ويتم الوصول إليها عبر ( لربط عاصمة السنغال بأعالي النهر مرورا بخاي ثم باماكو
الدذي " سدرفاتيوس"ية أو الذراع الكبير في حين يقع الذراع الصدغير فدي الشدمال بمحداذاة جسدر فوق روافد من الحديد تقطع الذراع الجنوب" افردب"جسر 

 ".برباري"يربطه بالمدينة عند لسان 
وتستخدم النساء الحناء كخضاب . من عادة الرؤساء األفارقة وضع خضاب الحناء على ذيل وأحيانا على عرف الفرس المخصص لالستعراض -172

 .ليد ولونه األحمر يستخدم للتزيين والعالجلألظافر وحتى راحة ا
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الذين أقصيتهم من الرحلة فاستنهضوا أنصدارهم مدن البيظدان وحتدى " ءاألمرا"هذا تدبير جماعة 
مددن الزندددوج فقددددموا يصدددرخون فددي عصدددبية ويضدددربون الددددفوف ويغنددون فدددي نشددداز مصدددطحبين 

وصدعدت . آالتهم، كل هدذا الخلديط يتددافع فدي هددير وتدزاحم تدزداد حددتهما مدع اقتدراب الموكدب
يشددق لنددا الطريددق " تددافرنو"لرقيددب الدددركي ومددن خلفددي الموكددب الهددائج وأمددامي ا" افدددرب"جسددر 

ويتحسس طبيعته تحت أقددامنا وكدانوا قدد فرغدوا للتدو مدن رش الجسدر بالمداء فأصدبحت الخيدول 
تتزحلدددق فوقددده وكدددذا العربدددات التدددي تعددددو بهدددا األحصدددنة قادمدددة مدددن محطدددة المسدددافرين محدثدددة 

داد خمددس  مئدددة ضوضدداء إضددافية بحركاتهددا فددوق قضددبان الحديدددد، دام هددذا العددذاب علددى امتدد
وعلدددى رصددديفي الجسدددر تنتظدددر جمدددوع أخدددرى مدددن البيظدددان تتعدددالى ضوضددداؤها فدددي  (173)متدددر

صددخب، وفددور بلددوغي طددرف الجسددر بدددأت أحدداول تنظدديم الشددتات المرافددق لددي وصددادف ذلددك 
ساعة تددفق العمدال إلدى أمداكن العمدل، فدال بدد مدن الظهدور، أمدرت الخيالدة الجزائدريين الخمسدة 

مددع بأيددديهم يتقدددمهم الرقيددب الدددركي ثددم سددرت خلفهددم بخطددى منتظمددة باالصددطفاف والسدديوف تل
فدوق جدزمتين روسديتين وكدان فرسدي األسدود " الكداكي"وكنت الوحيد الذي يلبس ثوبا موحدا مدن 

المرصددع بالمسددامير " التكواسددي"يشددعر بددالزهو ويتحددرك متراقصددا مددن حددين آلخددر، وكددان السددرج 
ود الداكن وكنت متخففا من السالح ال أحمل سدوى الفضية يلمع في تناغم مع لون الفرس األس

سدديف السددرج والمسدددس فددي الجنددب المقابددل وربدداط الددذقن ومددن بدداب التحضددر واللياقددة وضددعت 
علددى الخيددول " أوالد بالسددباع"القفددازات فالبددد مددن إكمددال عدددتي ومددن ورائددي يسددير  رهطددي مددن 

هم بثمالدة التدين الهنددي وقدد فوق الجمال وبعض أولئك قدد خضدبوا ذيدول خيدول" أخيارهم"ورجال 
" ولددد سدديدي"وعلددى بعددد عشددر خطددوات خلددف جمددالتي البيظددان هدداهو . أعطددى ذلددك لونددا متميددزا

وقدد أمسدك  (174) "إكداون"يسير في اعتزاز كأنده ال يدرى شديئا ممدا حولده وقدد أحداط بده المغندون 
ملدة بالرجدال اثنان منهم بزمام فرسه ثم يأتي جمع من الخيالة يتوسطه خمسة أو ستة جمال مح

وعلى األطراف يتزاحم الجمهور مشيا على األقدام فدي  هيجدان وصدخب، كدان الزندوج ينظدرون 
 .مشدوهبن إلى أمواج البيظان

                              
 ".افدرب"هو طول جسر  -173
يرافددق القددادة والوجهدداء ويتغنددى بانجددازهم وبطددوالت أسددرهم، ومددا وصددفه ( مثددل المنشدددين اإلغريددق قددديما)عددازف ومغنددي وأحيانددا شدداعر ": إيكيددو" -174
 .جام تام مع  التقاليدهنا هو مشهد الدخول الرسمي ألحد األمراء األفارقة في انس" افريرجان"
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وكددل مددن حولدده مددن الجمالددة " ولددد سدديدي"اسددتدرت إلددى الخلددف مددن فددوق راحلتددي فددإذا 
المددرابطين يددوم والخيالددة ملتفددون فددي الثيدداب وملثمددون ال تبدددو سددوى عبددونهم تمامددا علددى هيئددة 

إندددده مشددددهد رسددددمي أو أحددددد . تحددددت اللثددددام كغيرهددددا" أخيددددارهم"وقددددد تددددوارت لحيددددة ( 175)قدددددومهم
 .المسير لوايا"استعراضات السرك، وأنا أحتل فيه مكانة المدير، 

وقددددد بهددددرهم " راكينددددون"ينظددددرون إلينددددا عبددددر نوافددددذ ثكنددددات  (176)"المارسددددوين"كددددان أفددددراد 
الواقف متنعال جزمتيده الكبيدرتين ورأسده العداري يلمدع تحدت شدمس " ادرب"المشهد، وكان تمثال 

أفريقيا ينظر إلينا مدن أعلدى قاعدتده الحجريدة، فمداذا كدان سديقول لدو كدان حيدا يشداهد الموكدب؟ 
ليددلنا علدى الطريدق وأندا أجهدل مكدان " المكتدب" هندا شدعرت  بحدرج كبيدر، فلدم أر أحددا قددم مدن

فكددرت فددي سددؤال أصددحاب المحددالت التجاريددة مددن السددوريين المنتشددرين حددول . مبنددى المندوبيددة
" يقددددع فددددي حدددددي " المكتددددب"مددددن أن " دكاندددده"ميدددددان الحكومددددة، كمددددا تددددذكرت مددددا سددددمعته فدددددي 

دى شددعاب النهددر الواقددع فددوق إحدد" سددرفاتيوس"فالبددد لنددا أيضددا مددن عبددور جسددر  (177)"اندددرتوت
 .سيقودني إلى المكان (178)"الكاتي"وبعد ذلك ال يخلو الطريق من 

إلى األمام إذن، فما كدت أتوسط الجسدر حتدى تقددم إلدي مدالزم فخدم القامدة مدن الجديش 
وتطدددوع " المكتدددب"االسدددتعماري أشدددقر البشدددرة كدددث اللحيدددة وقددددم لدددي نفسددده بأنددده ملحدددق بجنددداب  

توقفددت لحظددة للحددديث مددع الضددابط، وفددي هددذه ! يددا إلهدديإندده الخددالص . بمرافقتددي إلددى هندداك
األثنددداء حاصدددرتنا القافلدددة واقتربدددت فحدددول الخيدددل مدددن إناثهدددا وبددددأ الصدددهيل يتعدددالى خلفدددي،  مدددا 

لقددد جدداء االندددفاع مددن الخلددف، فشددعرت . سدديجري هندداك؟ سدديكون العددراك خطيددرا فددوق الجسددر
فدددوق راحلتدددي فدددإذا أحدددد وكدددأنني سأسدددقط ولكدددن خطدددرت لدددي فكرة،فاسدددتدرت إلدددى الخلدددف، مدددن 

الدددذين يزاحمدددونني فسدددددت لددده لكمدددة فدددي الجبهدددة بقبضدددة يددددي وبالصددددفة كدددان أحدددد " البيظدددان"
 ".األمراء"

ولدددد "فتقهقدددر الجميدددع إلدددى الدددوراء بمدددن فددديهم .. وبهدددذا التصدددرف البسددديط أنقدددذت الموقدددف
هسدتيري، فرفع المغنون المحصورون أصواتهم وانهالوا على الدفوف يضدربونها بانفعدال " سيدي

 .فابتعدت صحبة الجزائريين
                              

 .هذا صحيح فاللثام من تقاليد صنهاجة، وهو هنا يستخدم كرمز لألبهة والمكانة لدى بني حسان -175
 . المنصوب وسط ميدان الحكومة" افدرب"في الجملة الموالية إلى تمثال " افرير جان"يطلق على جنود مشاة البحرية ويشير " مارسوين" -176
 ".سينلوي"وهي احدى نواحي " برباري"بح اسمها يطلق على كل التجمع السكاني داخل لسان قرية صيادين قديمة أص -177
 (.الداد: بالبرتغالية)وكيل شرطة ": الكاتي" -178
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وجدداؤوا يتدددافعون علددى طريددق  (179)غاصددا بالبشددر ومددن تركددوا أعمددالهم" دود"كدان شددارع 
 ".المكتب"، انطلقت صحبة الخيالية لنسبق هذا األخير إلى "ولد سيدي"

ومدا كدادت قددمي تلمدس األرض عندد الندزول مدن فدوق الفدرس، حتدى تلقداني ثالثدة نقبداء 
علددي اإلقامددة وتندداول الوجبددات معهددم، فقبلددت وممددا شددجعني علددى ذلددك كددون  ظرفدداء، وعرضددوا
 ".المكتب"منزلهم يقابل باب 

إلددى الطددابق األرضددي للبنايددة، وبعددد التحيددة، أخبرنددي بددأن  إقددامتي فددي "  كبددوالني"نددزل 
 .ستستمر أسبوعا أو أسبوعين ونصف وربما أسبوعين" سينلوي"

سيسدتقبله مدن " كبدوالني"بعض الوقت ثم أخبدروه أن فقد أمروه بالجلوس " سيدي"أما ولد 
لكدي يسدتريح ويتكيدف مدع مديندة . وتوجهوا به إلى إقامة القادة حيث هيئوا له مسكنا مؤثثدا. الغد

 .حيث يشعر بالغربة ألنه لم يزرها قط" سينلوي"
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                              
بالفعددل يقددام سددوق صددباح كددل يددوم تحددت ظددالل النخيددل علددى حددافتي الشددارع توجددد فيدده الخضددروات واللحددم والسددمك والقشددريات تددأتي بهددا زوارق  -179
 . الجميلة" اندرتوت"
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 سلويا نافي س
 

قددط يليددق بددي، كمددا  عشددت حيدداة البيروقراطيددة طيلددة أحددد عشددر يومددا وهددو أمددر لددم يكددن 
في جوالتده أدلده علدى الطريدق فأذهدب كدل صدباح آلخدذه " ولد سيدي"أنني في نفس الوقت آخذ 

وأحضدر محادثاتهمدا، " كبدوالني"من أجل التباحث مع " المكتب"من إقامة القادة ألذهب بته إلى 
نددا ويبددد خجلدده وآخدذه أحيا"  ولدد سدديدي"وأبددي رأيددي عندد طلددب ذلدك كمددا أن حضدوري يطمددئن 

للنزهة على الخيل أو في عربة وأذهب به إلى الموسيقى في ميدان الحكومة حتى أنني أقدم لده 
المشددروب فددي النددادي العسددكري لقددد كنددت أرافقدده كظلدده إال أندده يفلددت منددي أحيانددا ويددذهب إلددى 
حيث يقع ضحية أصدقائه القدماء من المولدين وخارجا عن ذلك، أحضر سجل ضرائب قبائدل 

الددذين تجدداوزوا إلددى الضددفة اليسددرى تهربددا مددن دفددع الضددرائب " إكملدديلن"غربيددة مثددل ال" اتددرارزة"
ومتدى تدم إعدالم اإلداريدين المعنيدين  بمكدان وجدود هدذه القبائدل، فإنهدا . المفروضة في موريتداني

تدددفع ضددريبة الددرؤوس فددي السددنغال  ولهددذا السددبب مددا تلبددث هددذه القبائددل أن يعددود إلددى الضددفة 
 .اليمنى

يسددتدعيني مددن حددين آلخددر لتوضدديح بعددض المسددائل وخاصددة مددن أجددل " نيكبددوال"كددان 
 .تشنيف مسامعي بعرضه المبهم دائما والمتفائل حول مشاريعه

كانت جماعات من البيظان تتبعني في كل مكدان، فدي الشدارع وفدي المكتدب وفدي مكدان 
كانددت و . إقددامتي بعضددهم يعرفنددي ويبدددو معتددزا بددذلك والددبعض اآلخددر يرغددب فددي التعددارف معددي

ويتجاسددر بعضددهن علددى " لددد سدديدي"النسدداء مددن البيظددان تتدددافعن فددي الزحددام مددن أجددل رؤيددة و
جددت العهد بالحيداة الحضدارية ولكنندي كندت أزور جماعدات . اختالس نظرة من تحت الملحفة

كدان مندذ أربعدة " محمدد سدالم"يسدمى  أوالد بالسدباعالبيظان كثيرا وقد اتصل بدي تداجر ثدري مدن 
إلددى بنددي عمومتدده موفدددا مددن طددرف كبالنددي فاسددتدعاني عدددة مددرات فددي منزلدده أشددهر قددد ذهددب 

وقدددد أغتدددنم هدددؤالء فرصدددة لقدددائي فدددي سدددينلوي ليددددافعوا عدددن  أوالد بالسدددباعحيدددث تلتقدددي جماعدددة 
وكدان كبالندي " كنته"عند عودتهم من مناطق " سهوة الماء"أصدقائهم الذين أسيئ استقبالهم في 

وهذا جديد بالنسبة لي وبالنسبة ألصدقائي من أورد باسبع وكنت أخشى أن " كنته"يعطف على 
مدا السدبب فدي تعلدق كبالندي بجماعدة . منظفدةيشكل ذلك حجر عثرة حقيقدي فدي وجده دخدولي ال
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كنددت أذهددب عدددة  (180)؟ مدداذا قدددموا لنددا أكثددر مددن غيددرهم مددن البيظددان؟ ذلددك لغددز محيددر"كنتدده"
حيدددث توجدددد قاعدددة مطليدددة " محمدددد سدددالم"مدددرات فدددي األسدددبوع لتنددداول الشددداي المنعندددع فدددي مندددزل 

تدددور " الجماعددة"ث بددالكلس األبدديض ومؤثثددة بحشددايا مغربيددة علددى هيئددة األريكددة وكانددت أحاديدد
نفددس  أوالد بالسددباعأو حددول أهددل آدرار الددذين يكددن لهددم " كنتدده"دائمددا حددول أعدددائهم التدداريخيين 

كنت أجد ضمن هذه الجماعة ممثلين لجميدع فدروع القبيلدة تقريبدا ". لكنته"الشعور الذي يكنونه  
وقدد كتدب  ومن ضمنهم صديقي القديم الشريف عبدد الدرحمن وكدان شدديد االرتبداط بدي شخصديا

الدددماني محمددد وأمددره بالددذهاب معددي إلددى نواكشددوط حددين أسددافر إلددى " بددالتبني"بددذلك إلددى نجلدده 
وخالفهددم  أوالد بالسددباعال أعددرف حتددى اآلن طبيعددة القددرار الددذي سدديتخذه كبالنددي بشددأن . هندداك

نفسددها التددي قامددت بددالهجوم  أوالد بالسددباعوالمؤكددد هددو أن جماعددة ". كنتدده"مددع أصدددقائه الجدددد 
كاندت مسدتعدة فدي " كديم"عندد بلددة " روس فلددير"والمدالزم " مال"عند بلدة " دوفور"لى المالزم ع

فيتسداءل المدرء عدن مدا سنسدتفيده مدنهم " كنتده"شهر أبريل لالنضدمام إلدى حلدف الفرنسديين، أمدا 
عبدر " كنتده"في سبيل قضيتنا وال أجد تفسيرا لتقدريبهم سدوى محاولدة إرضداء الشديخ سديديا تلميدذ 

أما افتراض صدور أمر حكومي باالهتمدام بهدم مدن أجدل االسدتفادة مدنهم  (181)"البكاية"ريقة الط
فددي مجددال العالقددات التددي يمكددن أن نربطهددا مددع موريتانيددا، فددال أعتقددد ذلددك ألننددي " تنبكتددو"فددي 

" كنتدده"الشددرق و" كنتدده"متأكددد مددن أن الحكومددة العامددة تدددرك بالفعددل عدددم وجددود أيددة عالقددة بددين 
البددد مددن . (182)م إال اشددتراكهم فددي بغددض المسدديحيين واالتصدداف بالخيانددة والخديعددةالغددرب اللهدد
إلددى  8711إلددى صددفنا رغددم مددا لحددق بهددم مددن شددبهة اتجاهنددا فددي فتددرة  أوالد بالسددباعاسددتدراج 
لقد أصبحت جماعة محمد ولد أعمر مخلصدة لندا مدن بيدنهم وتقددم لندا خددمات عظيمدة  8713

أعتقدد أن هدذه المسدألة . كسدب ثقدة أفدراد القبيلدة اآلخدرين ومن السهل الوصول عن طريقها إلدى
. لندا سدديكون حاسدما فدي السديطرة علددى آدرار أوالد بالسدباعسدتنال حظهدا مدن الدراسددة ألن دعدم 

وأصددبحت  أوالد بالسددباعوعلددى كددل حددال أسددتطعت شخصدديا أن أربددط عالقددات جيدددة مددع قددادة 

                              
وما زالوا يلعبونه بوصفهم أقدوى قبائدل الصدحراء الغربيدة سدواء علدى الصدعيد الروحدي أو " كنته"هنا يظهر جهل كبالني بالدور الحاسم الذي لعبه  -180

أوالد قائه مددن ولكددن أال يقدع هددو نفسده تحددت تددأثير عالقتده بأصددد" أصدددقائه"وقوعدده تحددت تدأثير " ولددد سديدي"علدى الصددعيد االقتصدادي وهددو ينتقددد علدى 
 ؟بالسباع

 .يحاول أفرير جان تصور األسباب التي حملت كبوالني على اتخاذ هذا الموقف -181
على إكمال رحلتده إلدى تنبكتدو مدع أنهدم أدركدوا أنده كدان " ريني كايي"فهم الذين ساعدوا " كنته"لقد أعماه الجهل واألحكام المسبقة عن إدراك دور  -182

 .يخفي مسيحيته
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باسدددمي شخصدديا الددذي أصدددبح  مطمئنددا ومتأكدددا مددن الحصدددول علددى دعمهددم حدددين أطلددب ذلددك
 .(183)معروفا لديهم

كل الفرق بين الماضي والحاضر هو أننا اآلن سنعرف ما يسدتحقه كدل واحدد وأن عليندا 
أن نراقب األمور تفاديدا لحددوث تجداوزات فكدل مدزارع يتعدرض لالسدتغالل المجحدف سديكون لده 

مدددا علددديهم مدددن  حدددق االتصدددال بندددا ولكنندددا فدددي المقابدددل سدددنتدخل بقدددوة ضدددد مدددن يرفضدددون أداء
وستحدد وتنظم هذه الحقوق وبدذلك سنقضدي علدى التعسدف وال يمكدن " حسان"مستحقات لقبائل 

كددل هددذا . تحقيددق ذلددك فددي الواقددع إال فددي مرحلددة الحقددة ألن عملنددا الحددالي أصددبح بالفعددل ثقدديال
ويغيددر أفكدداري المعارضددة لألسدداس الددذي تقددوم " أوالد أحمددد بندددمان"يوضددح بالنسددبة لددي قضددية 

. ويبقددى الشددكل الددذي تمددارس فيدده األمددور، فهددو غيددر مقبددول" األمددراء"ه إدعدداءات جماعددة عليدد
تصددريحات هدؤالء الندبالء وأكثددرهم فقدراء إلدى حدد مددا ولكدن بعضدهم مثددل " المكتدب"اسدتقبلت فدي 

يمتلك أقطاعات واسعة وخالصة األمدر أنندا سدنعمل  أوراق إضدافية ونثيدر اسدتياء مدن " عثمان"
سددددجلناها دون أن نسددددتطيع فددددي الوقددددت الحددددالي دعمهددددم أو القضدددداء علددددى اعترفنددددا بحقددددوقهم و 

ولكن االعتراف بالحقوق كان كافيا في الوقت الحالي ومن السابق ألوانه حسب رأيدي . التعسف
االنتقال إلى العمل بهذه الحقوق بل يتعين عمل ذلك في وقت الحدق وسديكون إجدراء جيددا كمدا 

لديس سدوى خدعدة ليدوهم الندبالء أنندا قدد " كبدوالني"السديد  يبدوا لدي أن العمدل الدذي فرضده عليندا
، وهدو حاصدل مدن حيدث المبددأ، "حسدان"شرعنا فدي التحدرك مندذ اآلن إال أن االعتدراف بحقدوق 

يفرض علينا مزيدا من اليقظة في حماية الزوايا واألتباع وكثيرا مدا يدأتي األتبداع يشدتكون عنددنا 
ون لهددا وقددد ال تعدددو كونهددا طريقددة غيددر مقبولددة ممددا يزعمددون أندده عمليددات نهددب وعنددف يتعرضدد

لتحصدديل الحقددوق يظهددر مددن الفحددص الموضددوعي أنهددا حقددوق مسددتحقة فهندداك بعددض المدددينين 
الذين يشكون العنف بمجرد حضور من يطالبهم بما هو عليهم فيحداولون الدتخلص مدن دائنديهم 

دخول فدددي عمليدددات لقدددد أصدددبح دورندددا معقددددا جددددا ومدددن غيدددر الدددالزم الددد. بالشدددكوى مدددن السدددرقة
التحصيل تحت الرقابة فيما يتعلق بالحقوق المعترف بها لحسان فقد يحين وقت ذلك عندما تتم 

كندت " كبدوالني"بفضدل دعدوات . السيطرة الكاملة على البلد وهو أمر لم يتحقق بعدد مدع األسدف
ي فرصدة للتعرف على أغلبية رؤساء القبائل الدذين لدم تدتح لد" سينلوي"أغتنم فرصة وجودي في 

                              
قدراتهم الحربية وما لديهم من حب المغامرة ولكن ما يقمون به مدن غدارات  أوالد بالسباعأن يتعارف الصعاليك، ففرير جان يقدر في من السهل  -183

 .قد ال يكون مناسبا لما نريده من دخول المنطقة وقد ينفر المجتمع ويخل بميزان القوى ألغراض عقيمة
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مقابلتهم في أترارزة فمعرفة خصائص كل واحد من رؤساء القبائدل أمدر مفيدد ألنندي أعتقدد اآلن 
أن من يتحكم في رؤسداء القبائدل يدتحكم فدي قبدائلهم أيضدا ومدن يعدرف هدؤالء الرؤسداء سديعرف 

وكدان متأكددا مددن " الخصددب"يصدف مبدددأ الجماعدة بالمبددإ " كبدوالني"كددان . كيفيدة التعامدل معهدم
وبسدبب . (184)ة نظر الغازي أن هذا التنظيم المهديمن هدو مصددر تشدتت السدكان المحليدينوجه

هددذا التشددتت ال تكتسددي الجماعددة أهميددة فددي منظددور قيددادة المنطقددة كمددا أن غيدداب إرادة وحيدددة 
وقويددة لددرئيس محتددرم يكددون وسدديطا بددين سددلطتنا وبددين القبيلددة فلددن نجددد مددن ينفددذ قراراتنددا سددوى 

اعة وهم قادة بدون سلطة تم تعيينهم ألنهدم ال يكمدن أن يحصدلوا علدى قدوة المتطفلين على الجم
السددلطة وهددم يقددودون السددكان المحليددين تمامددا مثددل مددا يفعددل رئدديس مجلددس غرفددة ال يتأكددد مددن 
والئهددا أو سددنجد أنفسددنا أمددام هددذه الجماعددات مجتمعددة فددي شددكل جمعيددات مداولددة مددن الوجهدداء 

ها إال إذا اقتنعوا بأنها تناسبهم وفي الحالة العامة هناك مسدؤول الذين يناقشون أوامرنا وال ينفذون
وحيد أمام السلطة الفرنسية التي هو مكلف بتنفيذ قراراتها وفي هذه الحالة األخيدرة البدد إمدا مدن 
معاقبددة جميددع المتمددردين وهددو مددا فيدده تجدداوز للهدددف وهددو فددي الغالددب مسددتحيل التحقيددق عندددما 

مددا تد رك األمدور تجدري وهددو مدا يقدوض سدلطتنا وهندداك خطدر آخدر يتمثددل يكدون الكدل متمدردا، وا 
فددي التدددخل فددي التفاصدديل التاريخيددة للقبيلددة وعندددها سنضدديع فددي متاهددات ال نسددتطيع الخددروج 

فالقدادة : أحد هذه البدائل الثالثة يلخص الوضعية التدي نواجههدا خاصدة فدي قبائدل الزوايدا. منها
فددي حددين أن الجماعددة تمددارس سياسددتها  (185)احيددة الروحيددةالكبددار ال يقددودون القبائددل إال مددن الن

توجددد لدددى . الجماعددة" مبدددأ خصددوبة"الحقيقيددة بالطريقددة المقبولددة لددديها تلددك هددي أوضددح نتددائج 
حسدان أحددالف كمدا لدددى الزوايدا ولكددن القددادة فدي حسددان يتمتعدون فددي الغالدب بنفددوذ متددوارث أو 

كفداءة لدذا يمكدن التعويدل علديهم فهدم وكدالء مكتسب من حياة الحرب أو بسبب الدهاء وأحياندا ال
ويكفي من أجل االستخدام المناسب أن تتعرف علديهم بصدفة فرديدة وتددرس . حقيقيون للحكومة

مدن إجدراء هدذه الدراسدة لنحدو عشدرين " سدينلوي"مداخل ومخارج شؤونهم وقدد مكنندي المقدام فدي 
وكانددت هددذه فرصددة ال " بددوالنيك"مددن القددادة البددارزين لمنطقتددي ألنهددم قدددموا جميعددا بدددعوة مددن 

مددا فرغددت مددن قولدده للتددو يفسددر لمدداذا نعتبددر نظددام الجماعددة عامددل تقسدديم . تعددوض بالنسددبة لددي

                              
 .وال نعرف من الناحية العملية ماذا نجعل مكان الجماعة" البيظان"تقليدي يتمسك به مجتمع ال يبدو ذاك، فالمحافظة على الجماعة مبدأ  -184
الشديخ "وأخيدرا " الشديخ سدعدبوه"و" الشيخ سديديا"غير مضطلع على النفوذ السياسي والوزن االقتصادي لكبار القادة الدينيين، " أفرير جان"يبدو أن  -185

 ".ماء العينين
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للكتلة المحلية وبالتالي عامل تسهيل لغزوها كما أن نفس النظام يجعل المناطق المغزوة أسدهل 
بائدل حسدان رغدم شدغبها ولهذا السبب تعتبر ق. حكما مما عليه الحال في نظام القادة المسؤولين
وبطبيعددة الحددال يحظددى العسددكريون بالتقدددير . المتواصددل، أسددهل علددى الحكددم مددن قبائددل الزوايددا
ولكنها إذا كاندت تنصداع لألوامدر بصدفة  (186)لدى قبائل حسان التي تعتبرهم أقرب إلى عقليتها

كدان . يطأفضل فإن ذلك يعود إلى بسداطة جهازهدا التنظيمدي القدائم علدى أسداس قدوي ولكنده بسد
وقددد . يتعلددق بالعقليددة السددائدة لدددى سددكان هددذه المدينددة" سددينلوي"لدددي موضددوع دراسددة آخددر فددي 

أدركددت بددالطبع شددعور العددداء الددذي يكنوندده لموريتانيددا وكنددت متأكدددا اآلن أن العسددكر ينظددرون 
ولكن كنت أحتاج لالنغماس بعدض الوقدت . إلينا نظرة سيئة أكثر من مواطني السنغال اآلخرين

وقدد كوندت فكدرة . هذا المنداخ الفاسدد الدذي يسدعى لإلضدرار بموريتانيدا دون أن أعدرف لمداذافي 
 . بناء على ما جمعته من مؤشرات أثناء النقاشات

أشدخاص " سديدي"اتصل بي في الشارع في اليوم األول لقدومي صحبة  :المؤشر األول
نا سيدي النقيب لقد أمسكتم حس: "من البيض كنت أعتبرهم من تجار المدينة الوجهاء وقالوا لي

" دكاندده"وكددان خبدر بهددذا الشدأن قددد شداع فددي ". ، وال شدك أنكددم ستسدجنونه هنددا"بولدد سدديدي"إذن 
لهذا الغرض وقد بلغه ذلك ونتذكر ما أبداه من مخاوف في " سينلوي"مفاده أنني متوجه به إلى 

دتدده بعدددم التخلددي عندده وتجدددر اإلشددارة إلددى إننددي قددد وع" أتددرارزة"هددذه الناحيددة قبددل ذهابدده مددن 
ذا كددان الددبعض قددد أطلددق هددذه الشددائعات بغددرض إفسدداد . وطمأنتدده علددى التزامددي بددذلك التعهددد وا 

نمددا " ولدد سدديدي"عالقتدي مدع  فأغلبيدة سدكان سددينلوي ليسدت لهدم عقليدة ميكافيليددة لهدذه الدرجدة وا 
ألحمدد سدالم فدي  فقدد بقدي الكثيدرون أوفيداء. يعود موقفهم إلى تعلقهم باألمير السابق أحمد سالم

وهددذا هددو السددبب حسددب مددا . السددنغال فددي جميددع األوسدداط وحتددى فددي دوائددر المددوظفين السددامين
قدد حظدي بتعداطف  8170نحدو سدنة " األول (187)سرواله األبديض"أعتقد في كونه فور ارتدائه 

واسددع داخددل المسددتعمرة ويعددود احتفاظدده بهددذا التقدددير لعدددة أسددباب منهددا أوال كوندده مولدددا فأمدده 
ويحدديط نفسدده بددالزنوج وغيددرهم مددن األعددراق المختلطددة وبالمنحدددرين مددن " والددو"جيددة مددن إقلدديم زن

يكددداون)الصدددناع التقليدددديين والمغندددين : الفئدددات االجتماعيدددة السدددفلى الدددذين ال  (188) (لمعلمدددين وا 

                              
 ".بركة"أنه نال إعجاب قبائل حسان واعتبروه واحدا منهم يتصف بالشجاعة والعدل ولديه " جان أفرير"يبدو في خالة  -186
 ". أعلي شنظورة"الرمز الخارجي لإلمارة في أترارزة منذ عهد : سرواله األبيض -187
يكاون -188  (.بالنسبة لرجالهم على األقل)خارج فئتهم  من الطبقات السفلى في مجتمع البيظان ويتزاوجون فيما بينهم وال يمكن أن يتزوجوا: لمعلمين وا 
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فطبقدة المهدربين المشدبوهين التدي تحديط بده تشدبه . ينفرون من الزنوج كمدا يفعدل حسدان البيظدان
لسددكاني للسدنلوي وخاصددة جماعدات التجددار الزندوج المحليددين الدذين يتفدداهمون كثيدرا مددع الخلديط ا

وقدد شدهد عهدد . األمير المولد نفسه حول صفقات مشبوهة في كثير من األحيان ولكنها مربحدة
أحمد سالم كسابقيه انتشار النهب الذي تباع غنائمده بأثمدان بخسدة علدى ضدفة النهدر فالمواشدي 

دنى ثمددن للتجددار الددذين يعيدددون بيعهددا فددي السددنغال باألسددعار المعهددودة فددي مددثال كانددت تبدداع بددأ
هذه المستعمرة وقد يجدون فيها فوق ذلك بكثير فقدد كاندت عمليدات النهدب مصددر أربداح وثدراء 

مندذ أن تجاوزنددا النهدر لدم تددتقلص عمليدات النهدب ولكنهددا لدم تعدد تبدداع علندا علدى ضددفة . لهدؤالء
في عهد أحمد سالم وهذا هو السبب في تدني أرباح التجدار الدذين  النهر كما كانت عليه الحال

كان هبوط شعبية أحمد سالم بين البيظدان فدي أتدرارزة . أصبحوا يحنون إلى عهد األمير السابق
وهذا بالضبط أحدد أسدباب تددخلنا . في بداية دخولنا إلى موريتانيا معروفا جدا لدى أهل سينلوي

وكل من معده ولدم نسدتطع " سيدي"من أجل مساندته ضد ولد  8713فقد جئنا إلى أترارزة سنة 
مع ذلك أن نفرضه عليهم ولكن لحد ذلدك الوقدت كدان التددخل يحظدى بددعم الشدعب ولكدن كدان 

ومع أن أعدنا . هناك استياء من تركيز فرقنا على وسط ما زال صالحا للصيد في المياه العكرة
 85إال أن ضددعفه أمدام أتدرارزة قددد أجبدره فددي  8713أحمدد سدالم إلددى اإلمدارة بقدوة السددالح سدنة 

حيددث سددلم فددي معاهدددة لممثلنددا " دكاندده"ديسددمبر مددن نفددس السددنة علددى اللجددوء شددبه وحيددد فددي 
كبوالني كافة الحقوق المتعلقة ببلده وتعهدد بدان يعديش تحدت سدلطتنا مندذ ذلدك الوقدت ومدن ذلدك 

يصددبحان موضددع مقددت فددي أوسدداط الحددين انهددارت شددعبية التدددخل وبدددأ اسددم موريتانيددا وكبددوالني 
سينلوي وستحدث وقائع كان من شأنها أن تدؤجج هدذا العدداء، فعنددما توجده كبدوالني إلدى فرنسدا 

أن يسددتقر فدي المكددان  8713ديسدمبر  85كدان قدد أمددر أحمدد سددالم بنداء علدى معاهدددة  8710
 . الذي يوجد فيه مخيمه في ذلك الوقت

نهدداء الخالفددات الداخليددة حدداول وفددي نفددس الوقددت ومددن أجددل تددأمين اسددتقرار ا لمنطقددة وا 
ومددن ناحيددة أخددرى كددان البيظددان مددن " ولددد سدديدي"مددع " أحمددد سددالم"الجانددب الفرنسددي مصددالحة 

فقدد كدان عثمدان ولدد إبدراهيم أخليدل . جانبهم يسعون لتحقيق نفس الهدف ولكن ألغدراض أخدرى
نا إذن نعمددل ضددد يسددعى لجمددع كافددة أطددراف أتددرارزة ولكددن بغددرض مواجهددة الفرنسدديين فأصددبح

 . مصلحتنا من حيث ال ندري
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وما فتئدت جهدود عثمدان وغيدره مدن أوالد أحمدد بنددمان، الدذين يتحددث باسدمهم، أن آتدت 
رمز طموحاته إلى " السروال األبيض"أكلها وتحت ضغط اإللحاح الشديد تخلى ولد سيدي عن 

" بسدرواله"هدذا األخيدر فدي حدين أحدتفظ " أحمدد سدالم"منصب األمير معلنا بذلك تنحيه في وجده 
كان الهدف الشخصي لألمير هدو أن يجمدع فدي حلفده المتنافسدين الدذين . تحت تأثير الفرنسيين

، خدمة لمصدلحته ويددخل هدذا الهددف "ولد إبراهيم السالم"و" ولد سيدي"ما زاال على طريقه أي 
قيددادة أحمددد الددذي كددان يدددفع جميدع أطددراف أتددرارزة إلددى االتحدداد تحددت " عثمددان"ضدمن مددا يريددده 

 ...سالم
ولكن لمواجهة من كانت تتوجه هذه القوة اآلخذة في التشكل؟ لمواجهتندا نجدن الفرنسديين 

كددان فددي شددهري " أحمددد سددالم"ولدديس غيرنددا؟ وفددي غيدداب بددراهين أخددرى كددان مددن الواضددح أن 
ولددددم يكددددن فشددددل تلددددك " أخروفدددده"يشددددكل خطددددرا علددددى مركزنددددا عنددددد  8710أغسددددطس وسددددبتمبر 

ئيددة راجعددا إال إلددى عدددم إقدددام األميددر  ومددن المعددروف أن الهجددوم علددى مركددز المحدداوالت العدا
محمدد "فرنسي سيكون بالنسبة للبيظان قضية خطيرة دائمدا فإخفداق المجموعدات الكبدرى لألميدر 

أمددام حفنددة مددن رجالنددا مددا زال مدداثال فددي جميددع " افدددرب"فددي عهددد " اليبددار"أمددام قلعددة " لحبيددب
نتيجدة كدل هدذه المسداعي ومحاولدة المصدالحة، سدلبية فولدد سديدي،  وفي النهاية كانت. األذهان

وقد تحددثت . وتوجه إلى الشمال" أحمد سالم"مع أنه لم يسترجع السروال األبيض، انفصل عن 
قدد وجدد نفسده " سديكولي"فيما سبق عن كيفية انفراج هذه الوضدعية الغريبدة وكيدف كدان المدالزم 

لقددوة لدددعم اإلجددراء المتخددذ مددن أجددل القضدداء علددى علددى اسددتعمال ا 8710مجبددرا فددي أكتددوبر 
احتمدداالت نشددوب صددراع بددين البيظددان ونجددم عددن ذلددك أن الصددراع قددد وقددع بالفعددل ولكددن بيننددا 

" سدديكولي"كانددت فددي ذلددك الوقددت قددد أخددذت ضددد " تيكنددت"نحددن وأحمددد سددالم والحددال أن حادثددة 
شجاع ألنه حمل السالح ضدد الذين كانوا يذمون هذا الضابط ال" سينلوي"وسببت له عداء أهل 

رغم تمرده الصريح لم يتم خلعه علدى المسدتوى " أحمد سالم"واألدهى من ذلك أن ". أحمد سالم"
حسدب مددا ذكرندداه سددابقا هندداك أيضددا سددبب " سددينلوي"وفضددال عددن أسددباب شددعبيته فددي ! الرسدمي

تقددير بمبلدغ بسبب ما له من ديون على تجار المدينة فهو يطالبهم على أقدل : آخر هو مداراته
قبل كل شيء بالتجدارة المحليدة أي بالمددينين ألحمدد " المهتمة"فالحكومة إذن . فرنكا 811111
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، سددتفعل كددل مددا فددي وسددعها مددن أجددل المحافظددة علددى (189)سددالم وهددم جميعددا ندداخبون مددؤثرون
وضعية تمكنها يوما ما من الحصدول علدى المدال للتدأثير علديهم ولهدذا السدبب سيتغاضدون عندد 

عن كل األخطاء ولهذا السبب أيضدا المدوني علدى إبدراز التصدرفات المعاديدة وعمليدات  الحاجة
ولهددذا السددبب أخيددرا أخددذوا علددي كددوني ذكددرت القتلددى الددذين " أحمددد سددالم"النهددب التددي ارتكبهددا 

سددهوة "كمددا فعددل زميلددي فددي أتددرارزة الشددرقية حددين ذكددر مددن قتلددوا عنددد " اتاكالتلددت"سددقطوا عنددد 
الوا إنده كدان بإمكانندا أن نتجاهدل أسدماء القتلدى أو نعدزو سدبب مدوتهم لشديء حتى أنهم قد" الماء

أي أعلن عن " السروال األبيض"قد ارتدى من جديد " ولد سيدي"وكون  (190)آخر غير الحقيقة
المفضددل " أحمددد سدالم"فعدل تمددرد ضدد " سددينلوي"ترشدحه لمنصددب األميدر اعتبددره كثيدر مددن أهدل 

األميددر رغددم تمددرده ضدددنا وهددذا هددو سددبب مطالبددة هددؤالء  لددديهم والددذي مددا زال يحددتفظ بمنصددب
متناسين أن هذا الفعدل قدد ارتكدب فدي الوقدت الدذي كدان فيده األميدر السدابق " ولد سيدي"بسجن 
عددديم القيمددة فددي حددين أننددا " ولددد سدديدي"وهددم يعتبددرون الموقددف المددوالي الددذي اتخددذه . يهاجمنددا

أندا … ا بالضدبط مدا يريدده أهدل سدينلويبسبب ضعفنا ونحن نوشك على الطرد نحو الضفة وهذ
أدرك بالفعل أن في سينلوي تجارا صادقين ذوي تبصر كانوا قد بدلوا مواقفهم حين اطلعوا على 
الوضددعية الحقيقيددة فددي أتددرارزة ولكددن المدددينين ألحمددد سددالم وكافددة السددكان المحليددين تقريبددا أي 

ير السابق عدوا صريحا لفرنسا مهمدا أغلبية المواطنين في السنغال ممن لهم شأن يعتبرون األم
هنداك سدوابق فدي هدذه الوضدعية فهدؤالء النداس هدم أنفسدهم، . كانت األخطاء التي ارتكبها ضدنا

وجماعدة " أحمدد شديخو"حين كانوا يعارضون القوافل المتوجدة إلدى أعدالي النهدر، كدانوا يددعمون 
وحدين علددم . حة األتوماتيكيددةضدد الفرنسدديين إن لدم يتجدداوز دعمهدم إلدى تقددديم األسدل" السداموري"
إلددددى سددددنلوي مددددن طددددرف كبددددوالني، أحددددرق آخددددر أوراقدددده " ولددددد سدددديدي"باسددددتدعاء " أحمددددد سددددالم"

يونيدو فدي الوقدت الدذي كندت أصدل فيده مكتدب  9الدبلوماسية حين قددم عرضدا باالستسدالم يدوم 
ولدددم يحدددل ذلدددك دون، تفاديدددا … ولددديس هدددذا العدددرض فددي حقيقدددة األمدددر سدددوى مندداورة. المندوبيددة

إلغضاب عدونا الذي بالغ في التنازل من مواصلة محاربتنا لدرجة أنه قدم لنا العروض، منعنا 
 حليفنا ولد سيدي من امتياز األمير؟ 

                              
 .بالفعل، سكان أربع بلديات من ضمنها سينلوي في ذلك الوقت مواطنين فرنسيين أي ناخبين -189
 .N 8713و  E أرشيف سينلوي السلسلة  G17و  I D 221أرشيف دكار : تؤكده أرشيفات سنلويس ودكار" أفرير جان"ما ذكره  -190
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طبعا أحسنا استقباله وأغدقنا عليده اإلطدراء حتدى أنندا منحنداه بندقيدة صديد جميلدة وهددايا 
النهايددة، فبعدددد أن الحظندددا أن  أخددرى ولكنندددا جعلندداه ينتظدددر وبدددأنا نخادعددده يومددا بعدددد يددوم وفدددي

ولدد "باالستسالم لم تكن سوى سخرية مريرة هدفها  مندع تنصديب خصدمه " أحمد سالم"عروض 
التدي لدم تحصدل ولدن يتسدنى تحصديلها فدي )، عرضدنا علدى هدذا األخيدر عشدر الضدريبة "سيدي

ذلددك  وفضددال عددن! علددى مشددارف آدرار" أحمددد سددالم"لكددي يقبددل التوجدده فددورا لقتددال ( هددذه السددنة
حددين حاولددت حمايتدده ولددم يخفددي عنددي كبددوالني مددا كددان " ولددد سدديدي"أشددعر أننددي قددد أسددأت إلددى 

لددي مددن سددوء سددمعة فدي دكددار وقددد رأينددا مدا كددان يأخددذه علددي أهدل سددينلوي فكددانوا يسددعون إلددى 
المحبدب لدديهم مدع أنندي ال أهدتم بمدا إذا " أحمدد سدالم"في مكدان " ولد سيدي"منعي من تنصيب 

سيصدبح أميدرا أو ال يصدبح كدذلك، ولكنندي أعتبدر أنندا إذا كندا نريدد االسدتقرار " يولد سديد"كان 
في الوقت الذي جئنا فيه بولد سيدي إلى سينلوي . في أترارزة فال بد لنا من معاملته باإلنصاف

وكانددت كددل . كنددا بددذلك نبعددده عددن مركددز نشدداطه كمددا أننددا اجتهدددنا فددي غيابدده علددى تفكيددك حلفدده
مددل أهددل سددينلوي وكانددت نتيجتهددا األولددى هددي أن يواجدده ولددد سدديدي الددذي هددذه الدسددائس مددن ع

إال أن هددذه الطريقددة …  أرسددله المكتددب لمحاربددة أحمددد سددالم، صددعوبة كبيددرة فددي تجميددع رجالدده
السترجاع لقب األمير لم تكن مصدر نفور لدى ولد سيدي، ولكنها كانت تفرض عليه الدذهاب 

يرة خمسددة أيددام علددى األقددل شددمال نواكشددوط مددع إلددى أكجوجددت بحثددا عددن أحمددد سددالم علددى مسدد
وهكدذا غدادر … احتمال االصطدام بجميع قوى آدرار مجتمعة فالمهمدة إذن فدي غايدة الصدعوبة

ولد سيدي سينلوي غير مرتاح وال يتبين طريقه بوضوح ولكنه مع ذلك كان سعيدا ألنه نجا من 
تخليصدده مددن ذلددك حتددى أن وكددان يعتبددر أن الفضددل يرجددع إلددي فددي . السددجن الددذي توعدددوه بدده

أسدطورة قدد حيكددت حدول الموضدوع فددي أوسداط البيظدان مفادهددا أنندي تنازلدت عددن أحدد أوسددمتي 
دخول السدجن وهدي األسدطورة التدي حصدلت بموجبهدا فيمدا بعدد علدى " ولد سيدي"مقابل تجنيب 

هكدددذا يكتبدددون التددداريخ فدددي بدددالد . امتيدددازات التقددددير والشدددهرة فدددي أوسدددط حسدددان بصدددفة خاصدددة
 .(191)يظان تماما كما نفعل نحنالب

كان كبوالني يستدعيني أحياندا أثنداء إقدامتي فدي سدينلوي ليحددثني عدن نوايداه فيمدا يتعلدق 
 .باالحتالل العسكري لمنطقة أترارزة

                              
 .في أوساط حسان" أفرير جان"لى األقل على مدى شعبية تدل هذه األسطورة ع -191
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قد غادر إلى فرنسا في مهمة ليطلب من وزيدر الحدرب التدرخيص " سيكولي"كان النقيب 
الجزائريين وخاصة من منطقة الصحراء ومن بدين أسدالك في اكتتاب عدد من الخيالة والجمالة 

الدذين يددرى كبدوالني أنهدم فيمددا بعدد سيخضددعون  (192)الرتدب المحليدة ليتولددوا تدأطير فدرق الجمالددة
للتنظديم وتمددنح لهددم الجمددال والخيددول وحتددى ويعطددون زيددا خاصددا ومددن جهددة أخددرى سددنجعل إلددى 

دربين، وحدددات مكونددة مددن العسددكريين جانددب أفضددل فرقنددا الحاليددة مددن الجمالددة المددؤطرين والمدد
 .الزنوج السابقين القادمين بوجه خاص من الساحل السوداني وتمبكتو

وحينهدددا سدددينتقل الرمددداة السدددنغاليون مدددن جديدددد إلدددى جندددوب النهدددر حيدددث سيعيشدددون كمدددا 
رجددال  851وحدددة كاملددة مددن " أخروفدده"يحبددون دائمددا فددي مندداطقهم، إال أننددا سددوف نجمددع عنددد 

سديكون . ونواكشدوط" سدهوة المداء"المصادرة التي يقوم بها النقباء العاملون فدي  ستتولى عمليات
وفضدال عددن " دكانده"و" بددودور"فيلدق الخيالدة الجزائدريين فددي نفدس الظدروف التددي كدان فيهدا عندد 

 .ومن معه من الجزائريين سيبقى الجمالة الحاليون تحت قبضتنا" سيكولي"ذاك ولغاية قدوم 
قعي جعدددل حددداكمين مقيمدددين علدددى رأس قدددوة واحددددة دون توزيدددع ورغدددم أن مدددن غيدددر الدددوا

واضدددح بينهمدددا، فقدددد زاد هدددذا المشدددروع مدددن قوتندددا ولكدددن هدددل نسدددتطيع العمدددل كمدددا ينبغدددي فدددي 
 .بنفس الكتلة من الرجال؟ لست متأكدا من ذلك" أخروفه"

بدددأت أشدددعر بالضدددجر فدددي سدددينلوي وعددداودني الشددوق إلدددى حيددداة الصدددحراء وفدددي إحددددى 
عاني كبوالني وكانت بين يديه رسالة من الجنرال مسببة بتقرير من المالزم الدذي األماسي استد

لقدد تبدين، يقدول ... "يقود فرقة الجمالة السنغاليين المحمولة على الجمال المرابطة في نواكشدوط
كبوالني، من قصص قادة الفرق الذين يسعون إلدى التدأثير علدى النقبداء المقيمدين خدارج اإلطدار 

ؤالء الندداس يطعنددونكم فددي الظهددر، البددد مددن وضددع حددد لهددذا، سددتتوجهون مددن جديددد أعتقدد أن هدد
 ".إلى نواكشوط، وهذه األوامر

 

 ". دكانه"سأستقل أول مركب بخاري متوجها إلى 
 

 
 

                              
 .في مارسيليا" سيكولي"إلى موريتانيا بعد تناوله الغداء على مائدة النقيب " افويل مان"هكذا توجه العريف الدركي  -192
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 تطورات في موريتانيا
 

" آدم"رفقددة السدديد  (193)"بددورونيس دبددوردس"يونيددو علددى مددتن المركددب  33سددافرت يددوم 
 .ندوبيةاإلداري رئيس مكتب الم

وغداة ذهابي مدن سدينلوي أرسدل كبدوالني عدن طريدق البدر فرقدة الجمالدة والخيالدة التابعدة 
لي وكانت مؤونة هؤالء مدن األغذيدة جداهزة عندد المدورد وكدان العريدف الددركي علدى علدم بدذلك 

كددان الرقيددب الدددركي  30وفددي صددبيحة يددوم . ومددا عليدده إال أن يمددر لتحميلهددا فددوق أحددد جمالنددا
والجمالة وجمال حمل األثقال، الجميع كدان عندد المدورد فدادعى لهدم أنده أرسدل المؤوندة والخيالة 

يطلدب التعليمدات، فدأمروه " المكتب"فتوجه ضابط الصف إلى . باألمس في المركب الذي يقلني
. بعدم الذهاب حتى الغد وفدي انتظدار ذلدك عليده أن يأخدذ األغذيدة سدلفة علدى حسداب موريتانيدا

حضددر الجمالددة والجمددال ألخددذ المددؤن ولكددن المددورد كددان قددد وجددد  31ر يددوم وفددي الصددباح البدداك
المؤن التي زعم بداألمس أنده أرسدلها فقدد بقيدت داخدل متجدره ولكنده رفدض تسدليمها إلدى الجمالدة 

وحول هذه المسألة جاء المتدرجم . متذرعا بأن ضابط الصف قد يتكلف العودة الستالمها بنفسه
لرقيب الدركي الدذي استشداط غضدبا وأمدر بداالنطالق فدورا دون أخدذ ليقدم تقريرا إلى ا" أعبيدي"

وهدم محقدون فدي ذلدك، عيندوا ثالثدة " بسدكويت"فقام الجمالة الذين ال يريدون السفر دون . المؤن
منهم ليسوقوا جمال قافلتي أما الباقون فبعد أن صرحوا بعدم رغبتهم في السفر بدون مدؤن، فقدد 

" البسددار"وعنددد وصددول الرقيددب الدددركي بلدددة . تقريددر حددول الحادثددةلتقددديم " المكتددب"توجهددوا إلددى 
غيددر رأيدده بعددد أن فكددر مليددا أثندداء الطريددق وأرسددل جمددال إلددى سددينلوي مددع أحددد الجمالددة ليددأتي 
بزمالئه ويحمل المؤن الغذائية ولسوء الحظ اعتمد ضابط الصف على خبرته الخاصدة بددل أن 

الجمددل بنفسدده فسددقط اختيدداره علددى أسددوأ الجمددال  يطلددب رأي أحددد المجددربين مددن الجمالددة اختددار
قرارا " المكتب"حاال فمات الجمل أثناء الطريق قبل الوصول إلى سينلوي ومن جانب آخر اتخذ 

عددن طريددق الضددفة الشددمالية للنهددر وأن  35وأمددرهم بالددذهاب يددوم " انجدداكو"فأرسددل الجمالددة إلددى 
وحدين علدم الرقيدب الدددركي !. وندة غذائيدةمشديا علدى األقددام ولكددن دون مؤ " دكانده"يتوجهدوا إلدى 

فددي حددين لددم يصددل  39صددباح يددوم " دكاندده"هددو اآلخددر ووصددل " البسددار"بكددل هددذا غددادر بلدددة 
                              

ومن التقاليد أن يحمل . عالي المياهفي أ" خاي"في فترة انخفاض المياه وحتى " بودور"مركب بمحرك يبحر على النهر حتى ": بورونيس دبوردس" -193
 ".بو المقدام"ثم " بوفلير"جاء " بورونيس دبوردس"المركب النهري اسم شخصية أشتهرت في السنغال فبعد 



159 

وكدددان المسدداكين قدددد تغدددذوا أثنددداء  37إال  يدددوم " دكانددده"إلددى " أعبيددددي"الجمالددة الدددذين يصدددحبهم 
. فوصدلوا جياعدا ومنهكدين" انجداكو"الرحلة بالقليل الدذي تدزودوا بده أثنداء مدرورهم بمخديمهم عندد 

لقددد سددردت هنددا تفاصدديل هددذه . وكددان أول مددا قمددت بدده هددو إطعددامهم ومددنحهم يومددا مددن الراحددة
المغامرة ألنها تبرز العقلية المؤسفة لددى المددنيين وكدذا العسدكريين الدذين لدم يكوندوا يسدعون إال 

.  المندوبيدة" مكتدب"مدال كمدا تبدرز إهمدال ع" الموريتدانيين"إلثارة المتاعدب ووضدع العراقيدل أمدام 
وبصدعوبة . كيلدومتر 83يونيدو بقدافلتي حتدى ابتعددت عدن النهدر مسدافة  01انطلقت مسداء يدوم 

 8قطعددت يددوم . جمددال وثمانيددة ثيددران لحمددل األمتعددة وكلهددا حيوانددات منهكددة 83حصددلت علددى 
" همأخيدددار "والتقيددت أثندداء الطريدددق بددابن أخددت " بوطريفيددده"إلددى " خيددو"يوليددو مرحلددة قصدديرة مدددن 

ومعدده فرقددة مددن قددوم العجددوز ذي اللحيددة الزرقدداء " كيطددان"الملقددب " سدديدي ولددد إبددراهيم"يسددمى 
وفدي يدوم " أوالد بالسباع"من  81من الرماة السنغاليين و 39فانضموا إلى جماعتي المؤلفة من 

ولدددم نصدددل " بوطريفيددده"يوليدددو كندددا نجتددداز الكثبدددان الكبدددرى المغطددداة باألعشددداب شدددمال غدددرب  3
إال عند الزوال بسبب اشتداد الحر فعسكرنا على الطرف الشمالي للوادي الكبير تحدت  المذرذرة

قادمدا فدي هيئتده الرسدمية " عثمدان"ولم ألبث سداعة حتدى رأيدت . ظالل أشجار الصمغ الضخمة
مددن الفرسددان فترجددل مددن فددوق الفددرس  5كالعددادة يمتطددي حصددانا رمددادي اللددون مرقطددا وخلفدده 

تددين ثددم أخددذ فدي االعتددذار وقدددم لددي قطيددع جمددال سددمان ألسددتخدمها وأمسدك يدددي بددين يديدده االثن
إن من غير الالئق لقائد كبيدر مثلدك أن ال تكدون عندده : مكان جمالي المنهكة ثم خاطبني قائال

 .وتساءلت في نفسي عن السبب الكامن وراء كل هذه الديباجة. وسائل أخرى للنقل غير هذه
ت أتندداول طعددام الغدداء أمامدده بصددفة تلقائيددة أريدد أن أتخلددص مددن عثمدان بددأي ثمددن فبددأ

هدل : "وكأنه غير موجود وفي األخير حين الحظ عددم اهتمدامي بثرثرتده، ألقدى علدي خبدرا مثيدرا
قدد اختارتده جميدع قبائدل آدرار قائددا عسدكريا لهدا؟ وفدي ثالثدة أشدهر سدتراه " أحمد سالم"تعلم أن 

لكدي يغطدي علدى انسدحاب جميدع " شدوبوك"يزحف على أترارزة بجيش من الفرسان حتدى يصدل 
الزوايدا وسديكون هدؤالء قبدل ذلدك قدد رفضدوا أن يسدددوا لكدم الضدريبة وسينسدحبون إلدى الشدمال، 

 ".من الفرسان ما رأيك في هذا؟ 911قيادة " أحمد سالم"وقد عرض على 
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ولكن أليس هذا جيش كبيدر ! فارس، هذا كثير 911! أوه! أوه: "كان جوابي قهقهة كبيرة
ومع ذلك، ال شدك أندك تتدذكر أندك قلدت لدي فدي السدابق إندك ! (194)نسبة لقائد مثلك أنتجدا بال

ال تحتدداج للددذهاب بحثددا عددن الرجددال فددي آدرار ألنددك رجددل قددوي وسددتجد مددا تحتاجدده مددنهم فددي 
ثم شكرته على هذه المعلومات، ربما تلقى رسالة من أحمد سالم؟ ألزمته بإلحاح !" أترارزة نفسها

ني واعتقد أنه فهم أنني أسخر منه ألن هذا البالون المنتفخ غرورا قد انصرف بأن يقدمها لكبوال
أما أندا فقدد غدادرت قبدل طلدوع النهدار وكدان الحدر خانقدا ولدم تعدد ثيدران ... في النهاية كالملطوم

حمدددل األمتعدددة قدددادرة علدددى الصدددمود فبددددأت تتكدددئ علدددى األرض وبددددا الرجدددال يترنحدددون تحدددت 
" أخروفددده"إلدددى " كيطدددان"أرسدددلت . آمندددة فددديمكن إذن أن أتددركهم هندددااألشددجار وبمدددا أن المنطقدددة 

يوليددو عنددد الثامنددة صددباحا حضددر العجددوز ذو  1بوضددعيتنا وفددي يددوم " أخيددارهم"إلخبددار خالدده 
اللحية الزرقاء ودخل خيمتي وتجاذبنا أطراف الحديث بحرية فقد وضعه كبوالني تحت تصدرفي 

وفي حدود الساعة الثانيدة بعدد منتصدف " انبيكه"يوليو عند  5إلى  1مكثت ليلة . بصفة خاصة
مندذ " المكتدب"وكدان . وعندد السداعة العاشدرة التحقدت بهدا" أخروفده"الليل أرسلت فرقدة أولدى إلدى 

دون إشعاري أو استشارتي، بأن يتهيأ إلخالء المركدز " رافين"يوما قد أخبر الرقيب الدركي  85
! ة المراكدز التدي سديتم إخالؤهدا إال بداألمسعلدى الئحد" أخروفده"ولكن لم يصل خبر عدم وجود 

الشجاع قد فقد األمل فلم تعد عنده لقمة أرز واحدة لمن معه من الجمالة سأرسدل " رافين"وكان 
مدن " أخروفدة"ورغدم مدا يعينده مركدز . له مؤنا غذائية من نواكشدوط فدذلك هدو أقدرب مكدان لدذلك

يدو علدى تدرك رجدالي يخلددون للراحدة يول 9نقص المدؤن، كدان الحدر شدديدا لدرجدة أجبرتندي يدوم 
فقد عداد مدن سدينلوي تائهدا فقدد وجدد جماعتده " سيدي "يوما كامال وهنا وصلتني أخبار عن ولد 
 9مسدداء " أخروفددة"عنددد " ولددد سدديدي"قدددم إلددي ". المكتددب"مشددتتة إلددى أربددع فددرق بفضددل وجهددود 

تقبل ولكدن بالنسدبة يوليو وقد بدا لدي غيدر مدتحمس ألقصدى درجدة وال أعدرف مدا يخبئده لده المسد
لي لقد أخطأنا التصرف حين لم نرد اسدتخدام هدذا الشداب الدذي يمثدل فدي المنطقدة السدلطة أوال 

ألندده مددن فددرع األبندداء الكبددار ولدديس خالسدديا ولديدده " محمددد لحبيددب"وهددي كبيددرة فهددو منحدددر مددن 
فضدددال عددددن ذلدددك شددددعبية ال جددددال فيهددددا بسدددبب مددددا يحظدددى بدددده مدددن احتددددرام لددددى الكثيددددر مددددن 

                              
 الذي لم يكن قد سافر" أفرير جان"لقد حاول عثمان استغالل جهل ( من أين لها التغذية والعالج؟)فرس في آدرار  911من غير المعقول وجود  -194

 .إلى آدرار
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ويتعلق األمر هنا بوالء حقيقي مع أنه جديد وقد جاء في وقدت حدرج فهدو ال يخلدو . (195)واياالز 
من جرأة وحتى نوع من الجود وأخيدرا هدو الرجدل الوحيدد الدذي يمكدن أن يجلدب اسدمه عدددا مدن 
المسدداندين يكفددي لحصددوله علددى منصددب األميددر عندددما نتخلددى عددن فكددرة اإلدارة المباشددرة للبلددد 

يرا لنعدل عنها إلى أشكال الحماية األقل تكاليف والتي ال تعرضنا كثيدرا للمشداكل التي تكلفنا كث
 . مع السكان

؟ وهل نعرف بالتحديدد مدا نريدده منده؟ أعدرف اآلن  "ولد سيدي"ولكن ما هي مواقفنا من  
بولددد سدديدي، ولكددن أليددة مصددلحة؟ أخبرونددي أنهددم علددى مسددتوى المكتددب " أخيددارهم"مدددى تعلددق 

 .لهذه المهمة" أخيارهم"، وسأستخدم "أحمد سالم"في مواجهة " ولد سيدي"م يريدون استخدا
هدددذا ذكدددي جددددا ويمسدددك دائمدددا بخيدددوط مدددا يجدددري فدددي المنطقدددة أمدددا نحدددن " أخيدددارهم"إن 

رجدددل " أخيدددارهم"فنمسدددكه هدددو، وكدددذلك عثمدددان عدددن طريدددق أراضددديهم الواقعدددة تحدددت ضدددمانتنا، و
البيظددان ويدددرك أن دخددول أتددرارزة فددي  مجددرب وواقعددي ويعددرف الفرنسدديين أكثددر مددن غيددره مددن

ولديدده " عثمددان"صددراع مفتددوح معنددا لدديس فددي صددالحهم وهددو رجددل ثددري عددن طريددق اشددتراكه مددع 
ولديه ثروة تحت الشمس وهدو متدورط فدي " أرحاحله أوالد عمران"مواشي كثيرة مع أصدقائه من 

يعتبروندده خنوعددا  خددمتنا وال يمكددن أن يتراجددع عددن هدذا الخددط ويسددخر البيظددان مدن موقفدده الددذي
 : عبر المقطع الرباعي اآلتي

 
ددددددددْن أْكب ددددددددْرْت   افسِّ
ددددددددْفتْ   َتْفددددددددَرْح اَلش 

 

 ُأَشدْيدَبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددان   
 َكدُبواَلن دددددددددددددددددددددددددددددددددددي

 
 
البخيدددل لدرجدددة تجعدددل مناصدددريه ال " عثمدددان"محبدددوب لددددى أتباعددده بخدددالف " أخيدددارهم"و

تحت سلطتنا أن يستعيد النفوذ الحقيقى الذي كدان يتمتدع " أخيارهم"يلبثون طويال معه ويستطيع 
أندددوي االسدددتعانة . بددده سدددابقا بوصدددفه وزيدددرا أول ألمدددراء أتدددرارزة ونحدددو هدددذا الهددددف تتجددده آمالندددا

قناعده " ولدد سديدي"من أجل التدأثير علدى ( تحت قبضتي وأنصاره من رجاليوهو " )باخيارهم" وا 

                              
كدان تلميدذا لبداب ولدد الشديخ سديديا شديخ الطريقدة القادريدة البكائيدة ذي " ولد سيدي"هذه بالضبط مواصفات األمير  ونذكر باإلضافة إلى ذلك أن  -195

 .النفوذ الواسع
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ن اقتضددى مندده ذلددك التخلددي عددن  بددأن مصددلحته هددي دائمددا أن يبقددى بيننددا نحددن االثنددين حتددى وا 
يوليددو  9انطلقددت يددوم ". لبيدددات"و" لعلددب"أصددحابه وتددركهم يتندداحرون فيمددا بيددنهم مثددل مددا يفعددل 

إلدى نواكشدوط فدي حددود الحاديدة عشدرة  81ت أخيدرا يدوم وبعد رحلدة شداقة فدي حدر شدديد وصدل
خاصدة وأن األمدور . صباحا وال أجد العبارة لوصف ارتياحنا بنهاية رحلة البؤس التي مررنا بها

علدددى مدددا يدددرام فدددي نواكشدددوط باسدددتثناء الوضدددعية الصدددحية العامدددة المعنويدددة والجسدددمية مدددع أن 
ج جميعدا بعدد هدذا السدفر المضدني إلدى قددر الصحة المعنوية تتوقف كثيرا على الجسدمية ونحتدا

" دكاندده"قدددمت إليندا فرقددة المرافقددة بقيدادة المتدددرب فدي سددالح المدفعيدة مددن . مدن الراحددة والهددوء
حاملددة إلينددا بعددض المددؤن فددنحن نعدداني مددن نقددص فددي كددل شدديء منددذ شددهرين وكنددا نعدديش فقددط 

ها بعد ولكن في هدذا الحرمدان على الحصص الغذائية وما نأخذه من الحديقة التي لم يبدأ إنتاج
وشدرب الكحددول كمدا أننددا تجاوزندا محنددة فقدددان  (196)جانبدا إيجابيددا فهدو يقلددل مدن حدداالت التسددمم

وعلدى العكدس مددن ذلدك واجهندا داخددل المركدز غدزوا حقيقيدا مددن جيدوش العناكدب التددي . التددخين
يهدا نسدبة مددن وهدو شدجر يغطدي الكثبددان المجداورة لده عصدارة كداللبن ف (197)"الفرندان"تعديش فدي 

ولكدددن (. ربمدددا يوجدددد لهدددا اسدددتخدام مفيدددد فدددي فتدددرة الحقدددة)الكاوتشدددو فخيدددوط العناكدددب مطاطيدددة 
العناكدب مزعجددة جدددا فهددي تدددخل فددي كددل مكددان وتتعلددق فددي السددقوف عبددر خيوطهددا المطاطيددة 

يوليدددو  38هددداهي األمطدددار، تلقيندددا عاصدددفة ممطدددرة يدددوم . وتسدددقط فدددي األواندددي وعلدددى الفدددراش
مندده وكددان الحددر شددديدا بددين المطددرين والمندداخ ثقيددل ولدديس المقددام فددي  31م وعاصددفة أقددوى يددو 

 (198)"جزيددرة الشددديطان"نواكشددوط مريحددا فددي كددل األوقددات وخاصددة فدددي هددذه الفتددرة لددذا سددميناه 
ولدديس األمددر مهمددا إذا لددم يكددن ينقصددنا سددوى الرفاهيددة . فهندداك مبعدددون ليسددوا أسددوأ منددا وبكثيددر

مسدتاء ولدذلك " فولد سيدي"ية قد الحقتني حتى في نواكشوط الجسمية ولكن االنشغاالت السياس
ما يبرره والبد من أن أقنعه بأن يبقى هادئا حتى يعود كبدوالني الدذي تفيدد الرسدالة التدي وصدلت 

" ولدد سديدي"ولتهدئدة . يوليو أنه قد يكون سدافر إلدى فرنسدا حيدث سديبقى حتدى الخريدف 31يوم 
التدي قدد تدفعده بإيعداز مدن عثمدان إلدى تقليدد سدلوك " اءاألمدر "إبعاده عن المشاغبين من جماعدة 

                              
باإلضافة إلى ضرر الكحول في حد  هذا صحيح جزئيا فالمعلبات والخمور المعالجة لمواجهة الحر والنقل تصبح ضارة في المناخ األفريقي هذا -196

 (.019د  015: ص 8737منشورات ألبين ميشل " روبرت راندو"تأليف " المستكشفون"انظر )ذاته 
 .االسم المحلي للنبتة المعروفة في كثبان هذه المنطقة ومن صفاتها ما ذكره المؤلف -197
وقد أظهرت محاكمته الثانية  8171إثر محاكمته األولى سنة ( اكويان)الشيطان الذي أبعد إلى جزيرة " دريفيس"جزيرة الشيطان إشارة إلى قضية  -198
 .8719وسيعاد االعتبار له سنة . وقوع خطأ قضائي( 8177)
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. وسدديكون ذلددك بالنسدددبة لعثمددان أسددهل طريدددق لتنصدديب نفسدده أميدددرا 8710سدددنة " أحمددد سددالم"
فددي مددأمن لفتددرة مددن الوقددت فددإذا بددي أتلقددى " أخروفدده"وبينمددا كنددت أفكددر فددي كددل هددذا معتبددرا أن 

؟ أعتدرف بدأنني عانيدت للحظدات مدن ، فكيدف سديعيش المركدز"أخروفده"لقد انهار بئر : الصعقة
أقدول فيده " أخروفده"اإلحباط إنه حظ عاثر جدا ثم أخذت قرارا، فأرسلت بالبريد السريع أمرا إلى 

ن اقتضى منه ذلك المسدير فدي دفعدات " رافين"للنقيب الدركي  بأن يتراجع في اتجاه نواكشوط وا 
المركدز ولحسدن الحدظ أنده لدم يكدن متتالية حتى يتمكن بالتدريج من إخالء المخزن الموجود فدي 

كبيرا ولكنني أوصيته مع ذلك بعدم تنفيدذ األمدر إال فدي لحظدة القندوط األخيدرة حدين يصدبح مدن 
المستحيل بالتأكيد إصالح البئدر وفدي انتظدار إصدالحها ال يمكنندا أن نحصدل علدى الكدافي مدن 

" تاكوناندت"و" دكفوديدةإ"ومدن حسدن الحدظ أن . الماء من اآلبار المجداورة لتغطيدة حاجدة المركدز
علدى " اتويرجدات"قد أوفوا بوعدهم الذي تعهدوا لي به في شهر مايو حين التزموا بإصدالح بئدر 

درجددة مذهلددة مددن " رافددين"ومددن جانددب آخددر أبدددا الرقيددب الدددركي " أخروفددة"كيلددومتر مددن  9بعددد 
ر اثنددين مدن الحميددر والجمدال وسدخ" أخروفده"رباطدة الجدأش والمهدارة فقددد جمدع مدا فددي ضدواحي 

مددن مهددرة العمددال فددي جلددب المدداء بواسددطة هددذه الحيوانددات أمددن إمددداد المركددز بالمدداء بواسددطة 
وفدي نفدس الوقدت كدان الحفدارون يعملدون ليدل نهدار " أخروفده"و" اتويرجات"رحالت مكوكية بين 
إذن ال يحتدداج الرقيددب الدددركي إلددى تنفيددذ األمددر الددذي كنددت قددد ". أخروفدده"فددي بئددر آخددر قددرب 

ومع األسدف يبددو أن . يا إلهي، لقد كان الرعب شديدا. إليه باالنسحاب نحو نواكشوطأصدرته 
 أوالد بالسدددددباعمدددددن  311لقدددددد قامددددت . الددددنحس يطددددداردني، ففرسددددي مصددددداب بالتهددددداب لينفدددداوي

الغاضبين من معاملة رؤساء المركز الشرقي، بغارة جديدة خارقين بدذلك مدا أصددرته إلديهم مدن 
قطيدع الثيدران والجمدال الدذي كدان " سدهوة المداء"أثنداء مدرورهم قدرب أوامر صدارمة فقدد اختطفدوا 

ال يبددددو الوضدددع شدددديد . متوجهدددا إلدددى الحددداكم المقددديم فدددي أتدددرارزة الشدددرقية مدددن جبايدددة الضدددريبة
يريد تحصيل الضريبة وأنا أعتبر ذلك أمرا سابقا ألوانده قبدل جبايدة أي فلدس " فالمكتب: "التعقيد

 .نقنع الناس به البد أوال أن نفرض وجودنا أو
كنا نظن أن كبوالني قد سافر إلى فرنسا ولم يقع شيء من ذلك فقد علمنا فجأة أنه كان 

واثندددان مدددن المدددوظفين " بددو المقدددداد"وكددان معددده المتدددرجم الدددرئيس " دكانددده"أغسدددطس فدددي  0يددوم 
ومعهدددم بعدددض " ديدددبس"مدددن المسددداعدين الزندددوج تحدددت قيدددادة الرقيدددب الجزائدددري  01الفرنسددديين و

ومدن معده مدن المسداعدين الزندوج " ديبس"وأوال قرر كبوالني إرسال ". أوالد بالسباع"ي من جمالت
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سدهوة "ولكنه عدل عن رأيه وأرسل فرقة الخيالة إلدى " أخروفه"عند " رافين"لدعم الرقيب الدركي 
 ".ريبول"بقيادة المالزم " الماء

ى الشدمال واسددتولى كيلمتدر إلد 51الدذي توجده مدن هدذا المركدز دون سدابق إندذار مسدافة 
أوالد "بطلب من الشيخ سيديا الدذي تعدرض قبدل ذلدك بقليدل لغدارة مدن  (199)"زاوية بتلميت"على 

القدادمين مدن الشدمال فدي الوقدت الدذي كدان هدذا الشديخ قدد ضدرب المثدل بددفع مجمدوع " بالسباع
 .الضرائب عن كافة القبائل المنضوية تحت لوائه
فنقددل إليدده عاصددمة " بوتلميددت"اشددرة علددى مركددز كددان كبددوالني مسددتاء مددن السدديطرة المب

التابعدة للشديخ  (200)"القصدبة"أترارز الشرقية وجعل مكان إقامة النقيب الحاكم المقيم الجديد في 
ليسافر منها إلى فرنسا ليلتحق هناك بالحاكم العدام الدذي سدافر قبلده " دكانه"سيديا ثم توجه إلى 

 .بفترة
يبدددو أنهدددم يبددذلون كلمددا فددي وسدددعهم : ان مسددتتركأنمددا يدددير األمددور فددي المنطقدددة شدديط

مددن جهددة " ولددد سدديدي"إلشداعة الفوضددى عبددر تفكيددك الحلدف الوحيددد الددذي يسدداندنا أعنددي حلدف 
وعبدر مدا " أخروفده"أخرى يحرصون على بقائي في نفس المكان عبر إجراءات يتخدذونها بشدأن 

رسدل إلدي كبدوالني مدن فقدد أ: كندت سدأعرف مدا يدراد مندي. يفرضونه علينا من نقص فدي المدؤن
وقدد تجلدى لدي منهدا أمدران بدديهيان أولهمدا . التعليمات التي  يلزمني تطبيقها أثناء غيابه" دكانه"

فكبدوالني ". ولدد سديدي"الخوف من أن أقوم بمبادرة شخصية وثانيهما عزمهم على تفكيك حلدف 
" ولدد سديدي"ز توجيده الذي يخشى مبادراتي الجسورة خالفا إلرادته يعيد لي التوصية بعدم تجداو 

وحسدب رأيده يجدب أن يبقدى " بدوبكر سديره"و" عثمدان"و" أخيدارهم"والفرق الثالثة التابعة لكدل مدن 
ونواكشوط ويمكث هناك لتنفيذ ما أصدره إليه مدن " أخروفه"في منتصف الطريق بين " أخيارهم"

يكوندا تحدت تصدرف و " أخروفده"وعثمان فعليهما أن يتمركزا على جانبي " بوبكر سيره"أوامر أما 
يشدعر " ولد سديدي"وكان . بصفة خاصة تحت أوامري المباشرة" ولد سيدي"وأخيرا جعل " رافين"

وكددان " سددينلوي"فعددال أن المآخددذ موجهددة ضددده وحددده بدددليل اسددتمرار الدعايددة المناهضددة لدده فددي 
ي المخلصين هم من يخبره بدذلك مدن أجدل إغضدابه ودفعده إلدى االرتمداء فد" أحمد سالم"أنصار 

                              
 .مدرسة  ومكان للتعليم والصالة في هذه الحالة وزاوية الشيخ سيديا مركز إشعاع ديني وعلمي وأدبي العالي المستوى: الزاوية -199
المشدكلة مدن " الزرائدب"مية غير مناسبة هنا ألن مخيم الشيخ سيديا ككدل مخيمدات شديوخ الباديدة ال يتضدمن سدورا وال يمكدن اعتبدار التس: القصبة -200

األغذيدة األشجار الشائكة أسوارا والزريبة لحماية المواشي من الضواري أثناء الليل وقدد تمكدن الشديخ سديديا مدن بنداء بعدض المخدازن مدن الطدين لحفدظ 
 .والكتب
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علددى مسدددتوى " ولددد سددديدي"أحضددان خصددمه وفدددي نقددس الوقددت يقدددوم نفددس األشدددخاص بتمثيددل 
كما لو كان على أتم االستعداد للذهاب بكل من معه لاللتحاق بجيش أهل آدرار وقدد " المكتب"

وكدرد علدى ذلدك كندت قدد " انحدرف"قدد " ولد سديدي"تقول إن "المكتب"وصلتني كتابة رسمية من 
ولدددد "الدددذي يتعهدددد بضددمان إخدددالص " ولدددد سدديدي وبدددوبكر سدديره"رسدددائل أرسددلت إلدددى المندوبيددة 

أن " رافددين"ولكددن بمشددقة كبيددرة واسددتطاع " أخروفدده"إال أن العمددل كددان يتقدددم فددي آبددار ". سدديدي
أغسددطس فقددط وسدديواجه المركددز مددرة أخددرى نقصددا فددي المددؤن  35يعلددن لددي نهايتدده فددي حدددود 

. أغسددطس 88يددوم " أخروفدده"لنواكشددوط قدددم إلددى واألدهددى أن المددالزم األول الموجدده . الغذائيددة
أغسدطس  85كل ما في وسعه لمرافقته لقافلة من الحمير والجمال وقدم إلدي يدوم " رافين"فعمل 

وأخذ كمية من المؤن تكفي لشهر وأرسلها فورا إلى أخروفه كان ذلدك أسدرع وأفضدل حدل وهكدذا 
 .من إنقاذ مركزه وكنت مسرورا بذلك تمكن للمرة الثانية بفضل نشاطه وما لديه من روح مبادرة

أغسطس يريد راتبه المستحق منذ ثالثة أشهر وكنت قد علمدت  35أخيارهم يوم "وصل 
مندذ أربعدة أيدام ولكندي ال أعدرف متدى وكيدف نسدتطيع " دكانه"للتو أن النقود توجد على مستوى 

واللحددم المجفددف . واجهنددا نقصددا فددي اللحددم الطددازج! الددذهاب ألخددذها فمددا زلنددا إذن نعدديش البددؤس
 .(201)غذاء رديء في هذا الحر الشديد خاصة بالنسبة للرجال المصابين بمرض البري بري

لدم نواجده نقصدا فدي . العائدد مدن سدينلوي" الشديخ سدعد بدوه"ورجاله إلى " أخيارهم"أرسلت 
 .اللحم أثناء وجود الشيخ سعد بوه في أترارزه ولكننا كنا نحصل عليه بثمن باهظ

المسددكين أثندداء إقامتدده فددي نواكشددوط وأصددبح مددن " لددرافين"وضددع الصددحي لددم يتحسددن ال
يجدب أن : الالزم إرساله على الفدوري إلدى المستشدفى ولكنده تلقدى مدن كبدوالني التعليمدات اآلتيدة

" أخروفدده"كيلددو متددر شددمال شددرق  11يددذهب لاللتقدداء بددالمركز الجديددد فددي بوتلميددت علددى بعددد 
كيلددو متددر مددن مركددزه لدددعم التجمعددات الجديدددة مدددن  51ويقددوم بدددوريات متددوغال حتددى مسددافة 

البيظدان ويقددوم بالتنسدديق مددع بوتلميددت لمراقبددة محدور بوتلميددت أخروفدده نواكشددوط حتددى ال تقطددع 
وكدان الرقيدب األوربدي الدذي يتدولى . عصابات النهب القادمة من الشمال هذا الخط دون عقاب

فدي وسدط " أخروفه"تقع ". رافين"ثلة لحالة في حالة من المرض مما" أخروفه"القيادة بالنيابة في 
" بدوبكر سدديره"، "بيددر البركده"عندد " ولدد سديدي: "أتدرارزه ومدن حولهدا ثالثددة تجمعدات مدن البيظددان

                              
 . مرض ناجم عن نقص الفيتامينات الموجودة في اللحم والخضروات والفواكه الطازجة: البري بري -201
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تسددتطيع نواكشددوط المحصددنة كعددش الصددقر ". بددادي"غددرب المددذرذرة وأخيددارهم عنددد " عثمددان"و
ألوروبيدين وال يحددق بهدا أي المعلق، أن تقاوم فقد بقي فيها ضدابط واثندان مدن ضدباط الصدف ا

ولكننددي مددع ذلدددك أمددرت بتجديددد دفاعدددات . خطددر فأخليددت المكددان إذن دون أن أخشدددى الخطددر
بدددأن يشددديد مدددا يشدددبه القلعدددة ( الضدددابط األوروبدددي الدددذي قددددم أخيدددرا" )مدددولني"المركدددز وأوصددديت 
 .للحارس أثناء النهار

" أخروفددده"ر إلدددى سدددبتمب 1وأخيدددرا تركدددت لهدددذا الضدددابط تعليمدددات دقيقدددة وتوجهدددت يدددوم 
 .من الجمالة 89من الرماة و 85مع فرقة حراسة من " رافين"مصطحبا 

سأحل محدل . سأمارس قيادة مقر إقامتي بدل أن أقوم بذلك من نواكشوط" أخروفه"فمن 
طيلة إقامته في المستشفى متبعدا نفدس التعليمدات التدي وصدلته وسدأجد الوسدائل للتحدرك " رافين"

 .برجي العاجي كما يريدون ليبدل البقاء منعزال في 
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 "أخروفه"في 
 
بسهولة فقد وجدنا مياها كثيدرة ولكنهدا رديئدة " أخروفه"طعنا المسافة المعهودة بين أنواكشوط و ق

كندا  طيلدة الوقدت نسدير فدوق " أخروفده"في جميع الحاالت، وصلنا بعد يدومين مدن المسدير إلدى 
كالبسدداط الممتددد كانددت األشددجار والنباتددات العشددب الكثيددف والنضددر الددذي يغطددي وجدده األرض 

والتمات مزهرة تنفث عبيرها في الجو وكانت أشدجار اللدبالب هدي  202شديدة االخضرار فالطلح
األخرى في مرحلة اإلزهار وكذا شجر الزمبق األبيض كنا نرى حشرات عجيبة يذكرني بعضها 

فدي الجدو مدن مكدان آلخدر  وكاندت الطيدور تسدبح" إدكار بدو"بالجعران الذهبي الذي تحدث عنه 
وكددان بعضددها زاهددي األلددوان كأنمددا عليدده حلددى مددن المخمددل األسددود كمددا شدداهدنا أفدداعي صددفراء 
صدددغيرة براقدددة اللدددون بدددين األعشددداب وكاندددت األراندددب تقفدددز مدددن حدددين آلخدددر أمامندددا مدددن تحدددت 

وعلددى العكددس مددن ذلددك وكمددا هددي الحددال فددي منطقددة أنواكشددوط لددم نشدداهد .  األشددجار الملتفددة
تنبدت علدى " لخيدار"يلتقطون فاكهة تشدبه " البيظان"كان رفاقنا من . رى وال غزاال في طريقناحبا

وجدده األرض ويتددذوقونها وقددد أعطددوني منهددا شدديئا فوجدددت طعمهددا لذيددذا وكانددت تددذوب فددي الفددم 
واجهدددت فدددور  203. كحبددات الحلدددوى الممزوجدددة بالبنددددق هددذه أيضدددا فاكهدددة نتناولهدددا بعددد الطعدددام

ورجالدده بثالثددة وعشددرين ثددورا فبددادرت " أخيددارهم"مشددكلة اللحددم وقددد جدداء " فددهأخرو "وصددولي إلددى 
تدأجير " اخروفده"وقد تطلبت عمليات نقل الماء وحفدر بئدر . بإرسال خمسة عشر إلى أنواكشوط

العديد من الحمير وكان أصحابها يأتون جماعات مطالبين بثمن الكدراء ولكدن كدل مدا لددينا مدن 
فشح النقود الذي عودونا عليده يسدبب لندا . حتم عليهم إذن االنتظارنقود يوجد في أنواكشوط فيت

الدذي يرسددل إلدي أبنداءه بالسددالم " الشدديخ سدعد بدوه"متاعدب كبيدرة ويدؤثر سددلبا علدى عالقداتي مدع 
والسددؤال عددن حددالي وهددو فددي الواقددع إنمددا يرسددلهم ألخددذ مددا يطددالبني بدده مددن ديددون الثيددران التددي 

 ". أخيارهم"صادرها 
" تنتاكناندت"وهو اآلن يوجدد عندد " أخروفه"فقد أقترب من " أخيارهم"بيومين جاءني وبعد قدومي 
يطلددب منددي " الشدديخ سدديديا بدداب"كلددم جنددوب غددرب المركددز فسددلم إلددي رسددالة مددن  05علددى بعددد 

                              
وهذا هو اسمه أيضا في اللهجة المحلية وهو من األشجار المعمدرة لده أشدواك طويلدة صدلبة وأزهداره جميلدة وعبقدة الرائحدة وكدذلك التمدام : الطلح - 202

 المعمرة  وأشجار الصمغ وهي كذلك من فئة األشجار
 . في بضع سطور جمال الطبيعة في هذه الفترة حين تزهر األشجار بعد نزول المطر" أفريرجان"يصف  - 203
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في ناحية الشمال الشدرقي حيدث سديكون بجدوار " لعكل"بالتوجه إلى " لولد سيدي"فيها أن اسمح 
الحمايددة مددن " ولددد سدديدي"يق الفرنسدديين المعددروف وهددو يريددد مددن وصددد 204مخديم الشدديخ الشددهير

وهذه حسب رأيي حيلة ذكية أراد بها الشيخ إيقاف الحملة الجارية ضد تلميذه " أحمد سالم" قوم 
 .قد غير رأيه" إن الشيخ سيديا" "سين لوي" وما أظنهم سيقولون في 

سدالة دون تعليدق إلدى المندوبيدة مدن ولكي ال أأثر على مبادرة الشيخ بدعمي لهدا فقدد وجهدت الر 
رسالة أمير آدرار التدي يددعوه فيهدا " ولد سيد"وفي األخير أخرج لي ". الموافقة أو الرفض"أجل 

مدن أجدل محاربدة الفرنسديين وهدو يريدد بهدذا " أحمدد سدالم"بصراحة إلى االنضدمام إلدى حلفده مدع 
أعرفدده عددن مندداورات أعدائدده  أن يثبددت لددي عدددم نيتدده لتغييددر موقفدده مددن جهددة أخددرى أخبرتدده بمددا

 . خاصة وأدرك من ذلك أنني لست على درجة الغباء التي كان يظنها" عثمان"وتحركات 
حدين تأكدد مدن وقدوفي دائمددا إلدى جانبده فاستبشدر وجهده وغددادر " ولدد سدديدي"وفدي النهايدة ارتداح 

بطيئة معتمددا وقد بدا عليه من االبتهاج ما لم أره عليه أبدا فهو ينصرف عادة كما قدم بخطى 
على واحد أو اثنين من مرافقيه كأنما يستند عليهما تفاديا للسقوط من التعب وهدذا أحدد مظداهر 

توافدددد علدددي فدددي األيدددام المواليدددة فدددي ". البيظدددان"التدددرف لددددى الشخصددديات المهمدددة فدددي مجتمدددع 
ورغددم " عثمدان"وتداله " بدوبكر سدديره"الجديددة وفددي مقددمتهم " البيظدان"رؤسداء تجمعددات " أخروفده"

وطلدب مندي " أوالد دمان"مكانته كان يحتاج إلى النقود وهو يستعد للذهاب من أجل الزواج في 
أخرجدت جيدوبي مقلوبدة إشدارة إلدى عددم وجدود أيدة . 205أن استلفه مبلغ عددة آالف مدن لفرنكدات
، فإذا منحوه المبلغ المطلوب فسديثبت لدي ذلدك " المكتب"نقود بحوزتي، ولكن سأحيل طلبه إلى 

فقدد بقدي فدي "  أخيدارهم"مجدرد جاسدوس وقدد كاندت لددي شدكوك بدذلك مندذ زمدن طويدل، أمدا أنه 
وهو ال يسيطر على أتباعده ويقلقده احتمدال . ينتظر قدوم النقود ليستلم رواتبه المتأخرة" أخروفه"

 . اطالعي على ذلك
لدم تتجدرأ و " اتديمش"ثدم إلدى " تكندت"إلدى " تنتاكنانت"يتنقل على مهل من " ولد سيدي"كان مخيم 

 ". لعلب"التي تسير خلفه على التوغل ابعد من هذا المكان خوفا من مالقاة " لبيدات"جماعة 
وقدد وعددني بالقتدراب " اتورجدات"فقد لزم مكانه حيث يسقي مواشديه مدن " بوبكر سيره"أما مخيم 
بهدددف خددداع " البيظددان"والحاصددل أن مبددادرة إقامددة تجمعددات ضددخمة مددن ". أخروفدده"أكثددر مددن 

                              
 .يجهالن هذا الجانب" أفريرجان"وكذلك " المكتب"من تالميذ الشيخ سيديا ولذلك تربطهما عالقات وطيدة ولكن " ولد سيدي" -204
 . االت حيث يوزع الزوج الهدايا على المحيطين به وتتفاوت قيمة الهدية حسب مستوى الشخصيكون زواج الشخصية المهمة مناسبة لالحتف -205
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بدأت تظهر عالمات فشلها بعد اقل من شهر مدن تأسيسدها وكدان الهددف " ولد سيدي"ضليل وت
منهددا أيضدددا أن تلعددب دور الشدددرطة بصددفة متبادلدددة بددين رؤسددداء القبائددل ضدددد بعضددهم الدددبعض 
ولكنها لدم تكدن قابلدة لالسدتمرار لعددم اعتمادهدا علدى حاجدة القبائدل التدي كاندت كدل واحددة منهدا 

لدددذهاب إلدددى مراعيهدددا الخاصدددة وتتوجددده إلدددى الشدددمال هروبدددا مدددن الحمدددى فدددي هدددذه الفتدددرة تريدددد ا
لدديس مددن صددالحياتي التدددخل أثندداء " كبدوالني"حسددب تعليمددات  206.والحشدرات القاتلددة للحيوانددات

غيابدده فددي آدرار بأيددة صددفة وحتددى بإرسددال مبعددوثين إلددى هددذه المنطقددة ولكددن لدديس مددن الممنددوع 
نفسدها " أتدرارزه"فدي أحداديثهم فأنشدأت فدي " لبيظدانا"علي على كل حال أن أتصنت لمدا يتناقلده 

وهددو تلميددذ فددي بعددض األحيددان " المددامي "وكالددة حقيقيددة لالسددتخبارات كددان عنصددرها الرئيسددي 
وعلى أمير آدرار لدرجة الموت ألن كل " أحمد سالم"فهذا الشخص يحقد على . للشيخ سعد بوه

ارتكبها ضدهم فكدان مدن المناسدب إذا منهما قد أثقله مرة بالسالسل عقابا على سرقات ضخمة 
... تكليفه بهذه المهمة خاصة وأنه رجل ليس لديده مبدادئ مسدبقة وال يتدردد أمدام فعدل أي شديء

" تونكاد "سبتمبر في المنطقة الجنوبية من آدرار بين  85كان يوم " أحمد سالم"وقد أخبرني أن 
وكددان قددوم األميدددر " أقددن"ي بئدددر فكانددت غددرب آدرار فدد" أوالد بسدددبع"أمددا جماعتدده مددن " والمددداح

أحمدددد سدددالم "يتمركدددزون فدددي أكجوجدددت فدددي إنشددديري وتوجدددد معهدددم خيمدددة " اتدددرارزه"السدددابق مدددن 
يحملدون  895مسدلحا مدن بيدنهم  311وكانت جميع قوات األمير السابق تتمثل في " الشخصية

مع نحو  وفي نفس الفترة كان أمير آدرار متمركزا شمال شرق أطار. بنادق ذات طلقات سريعة
وقددد تجمددع الفريددق اآلخددر مددن " 207وأوالد اللددب" وأوالد غدديالن" أوالد عمددن" مددن مقدداتلي  8111

ومدع هدذه " . أحمدد سدالم"في الجنوب في مكان يصله ندداء " إيديشلي وأوالد آكشار" أهل آدرار 
كان اترارزه معبئين من طرف أهدل آدرار الدذين كتدب أميدرهم . بندقية 111المجموعة ما يناهز 

" وسدديد" مددوالي"إلددى جميددع قددادة القبائددل يدددعوهم إلددى االنضددمام لدده ضددد الفرنسدديين وقددد سددلمني 
" أميدر إدوعديش" نجدل بكدار 208رسدالة مدن عثمدان" ولدد سديد" الرسائل التي وصدلتهما كمدا تلقدى 
فدي حلدف موجده " آدرار"وأميدر " لبراكنده"وأميدر " أحمدد سدالم"يحثه فيها علدى االنضدمام إليده مدع 

يتوافدددون علددى مركددز " سددعد بددوه"رسددالته أيضددا كدان قددوم الشدديخ " ولددد سدديدي"سددلمني ضددنا وقددد 
                              

باعتبداره رجدال " أفريرجدان"لدم يكدن مدن المنتظدر مدن . فكرة التجمعات الكبرى فكرة بيرقراطية ال يدرك أصحابها شيئا عن عادات وضدرورات البددو -206
 . ميدانيا أن يأخذ مثل هذه المبادرة

 . بائل حسانية نبيلة وأوالد عمن وأوالد آكشار من قبائل اإلمارةهذه ق - 207
 مر  يكتبونه في النص الفرنسي اسمان وأحيانا اسمان وهو نجل بكار المهيأ لخالفته وهو مقاتل شرس يساعد والده  وقد  ناهز  الثمانين من الع - 208
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كل يوم قلقين من تأخر قدوم النقود  وكانت هذه الزيارات االنتفاعية تضايقني خاصة " أخروفه"
المعددادي لنددا فألمحددت لدده بعدددم " سددين لددوي"قددد تددأثر موقفدده بسددلوك  أهددل " سددعد بددوه"وأن الشدديخ 

 38وأخيدرا وصدلت النقدود المنتظدرة يدوم . موقفدا متحفظدا مندذ ذلدك الوقدترضاي و اتخذت منده 
سبتمبر ومن الغد اختفى جميع التماسيح التي كانت فاغرة األفدواه مدن حولندا فقدد دفعدت لهدم مدا 

وقددد أوصددانا القددائمون علددى المصددالح اإلداريددة . يسددتحقونه واسددتعدنا مكانتنددا بعددد أن تصدددعت
إن انخفددداض مدددا ندفعددده مدددن أسدددعار  .الشدددراء بنسدددب كبيدددرة بخفدددض أسدددعار " المكتدددب"ووسدددطاء 

عنددما يقدابلون أعددائنا " سدين لدوي"والجشع الطبيعي لدى الزوايا وسوء النية المترسخ لددى أهدل 
 . تلك هي األسباب الكامنة وراء تغير موقف الشيخ سعد بوه اتجاهنا

فدددي ذلدددك ولكندددي ال  الدددذي يدددبغض النصدددارى مسددداهمة" مددداء العيندددين"ربمدددا يكدددون لرسدددائل أخيددده 
وصددلتنا مددع  209خوفددا مددن أن يعتبرونددي متشددائما" المكتددب"اسددتطيع إيصددال هددذا االنطبدداع إلددى 

مدن " الجياللدي"النقود التي جاء بهدا الرقيدب األوروبدي إلدى أنواكشدوط جماعدة العريدف الجزائدري 
الجماعدة مساعدا من الزنوج دون سالح ويرتدون خرقا بالية وال شك أن هذه  87الخيالة ومعها 

أبددي "و " وأخروفدده" األخيددرة جدداءت اسددتجابة لتعليمدداتي مددن أجددل تنظدديم دوريددات بددين أنواكشددوط 
وتظهددر حالددة هددؤالء مدددى سددوء النيددة الددذي يقددابلون بدده طلبدداتي كددأنهم ال يريدددونني أن " تلميددت

، هددو إيجدداد مدددأوى "الجياللددي"فكددان أول تصدددرفاتي بعددد وصددول المسدداعدين رفقدددة . أنجددز شدديئا
الثداني وأصدبح بإمكداني أخيدرا "أخروفدة " فخصصدت لهدم معسدكرا مدن األكدواخ قدرب بئدر  لهؤالء

سدبتمبر فلدم يكدن قدابال للنقدل قبدل ذلدك  39إلى المستشدفى يدوم " رفين"أن أرسل الرقيب الدركي 
" وقد تعكرت سعادتي في هذه األيام األخيرة من سبتمبر بضربة نحس فقد فقدت كلبدي . الوقت
قددد قتلدده ألندده كددان حارسددا يقظددا وكثيددرا مددا وقعددت بددين  210أحددد عبيددد البيظددانوال شددك أن "  تددوم

انيابه ربالت سيقان من يتسللون خفية إلى إقامتي والكلب صديق دائم ولكننا في الوحددة نشدعر 
ومدع ذلدك فلحدد اآلن " آدرار"لقد بدأت التحركات المعادية في الحلفاء من أهل .  أكثر بخسارته

ولكدنهم وهدم يرونندا اآلن مسدتقرين ال نتحدرك بسدبب األوامدر . آدرار  لم يبدرز شديء علدى جبهدة
أكتدوبر بهجدوم  1يدوم " وأوالد غديالن" أهل سيد عبدد اهلل"فسيشجعهم ذلك على العمل وهكذا قام 

" مددن  51ونهبددوا مددا لددديهم كمددا سددطا فريددق مددن نحددو " لعكددل"شددمال " مباغددت علددى أوالد أمحمددد

                              
  209. متشائم ولكنه بالتأكيد حذر وستثبت األحداث ذلك الحقا -
  210. عتبر الكلب عند المسلمين المتعصبين حيوانا نجسا  يجب الحذر من لمسهي  -
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على بعض الزوايا " أخروفة"جنوب " تنتاكنانت"عند  9وم وهم لصوص محترفون ي" أوالد عزوز
مدددن " حدددراطين الددددخن"جمدددال ولكدددن  911وسدددلبوا مدددنهم " أوالد ديمدددان وتاشددددبيت" العدددزل مدددن 

من مطداردتهم  " ولد سيدي"أوال ثم " أرحاحله" قد عرقلوهم ومكن صمودهم " ولد سيدي" جماعة 
جمال عادوا بها بعد قتدال  111وانتزعوا منهم " العركوب"أكتوبر صباحا عند  1ولحقوا بهم يوم 

 .قصير بينما تفرق الباقي في الخالء أثناء المعركة
إذن يسدمح لده " المكتدب" لدم ينحدرف كثيدرا وفدي نفدس اليدوم وصدلني مدن" ولد سيدي!  "أيه! أيه 

ة ورغدم ركودندا التدام فقدد كاندت األمدور تسدير بصدف. بالتوجه إلى الشمال لاللتحاق بالشيخ سيديا
قددد فشددلت " المكتددب" سدديئة بالنسددبة ألعدددائنا ولحددد اآلن، جميددع التجمعددات القبليددة التددي نظمهددا
،لقددد كنددت " ولدد سدديدي"باسدتثناء واحددد منهددا فقدط وهددو الددذي كندا نسددعى إلددى تفكيكده وهددو تجمددع 

" وأميدددر آدرار" أحمددد سددالم"بوجددود خدددالف بددين " المددامي"أخبرنددي .  ضددحك ممددا حصددل خفيدددةأ
أدار لدده ظهددره ومددن قبيددل " أحمددد سددالم"ألخيددر أن األمددور ال تسددير فددي صددالح فحددين رأى هددذا ا

الصدفة أنه انسدحب مدع قومده إلدى المنطقدة الشدمالية الشدرقية مدن آدرار وأعلدن عددم رغبتده فدي 
مدن جهدة أخدرى وألول مدرة نزلدت قبائدل السداقية الحمدراء التدي " أترارزه" محاربة الفرنسيين وأهل 
في نزوحها الذي بددأ مندذ فتدرة ونهبدت ممتلكدات أميدر آدرار نفسده فدي  تحترف النهب إلى آدرار

أوالد أدليم " أكتوبر هاجم هؤالء اللصوص من  31وفي يوم " أكرارت لفرس"آخر سبتمبر قرب 
قدرب شدنقيط حيدث كاندت المجموعدة متجهدة " أوالد غديالن"من " الطرش"مجموعة " 211وأركيبات

عدددى وبعدددد قتدددال مريدددر كدددان إلدددى حدددد مدددا فدددي صدددالح بحثدددا عدددن المر " تكاندددت"إلدددى " آدرار"مدددن 
فدي  212"بكدار ولدد اسدويد أحمدد"وكدان أميدر إدوعديش .  قتيال من الطدرفين 01المهاجمين سقط 

لقددد أدى تددددخل . مددن أجددل مقاومتنددا فددي الشددرق" آدرار"هددذا الوقددت بالددذات قددد اسددتدعى أميددر 
وسبق له أن امتعض " آدرار"عصابات النهب القادمة من الشمال بصفة مباغتة إلى بقاء أمير 

فانسدددحب مددن المنافسدددة وأعلدددن رفضددده الصدددريح للتحدددالف مدددع " أتدددرارزه"مددن فشدددل تحالفاتددده مدددع 
أن ال يعددول عليدده فددي شدديء مددن اآلن فصدداعدا " أحمددد سددالم"ضدددنا وطلددب مددن " بكددار"العجدوز 

كددن هددذه ألددم ت". آدرار"فتوجدده بقومدده متددوغال كأبعددد مددا يكددون فددي الناحيددة الشددمالية الشددرقية مددن 
                              

قبائل بدوية كبرى في شمال الصحراء الغربية وهم مقاتلون رهيبون قد اعتادوا حياة الترحال ونزوحهم نحو الجنوب ليس " وأوالد أدليم" أركيبات" -- 211
 . قص األمطار في مناطق  انتجاعهم التقليديةفقط رغبة في النهب ولكن بسبب نقص المراعي الناجم عن ن

يتوفر أمير إدوعيش على اضخم قوة في جنوب موريتانيا ولو لم يتددخل الفرنسديون لكدان مقداتلو  صدنهاجه قدد سديطروا علدى بندي حسدان وانتزعدوا  -212
 . 89منهم االمتيازات التي كانت حرب شرببه قد مكنتها في القرن 
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لقددد تفككددت جبهددة آدرار بسددبب انسددحاب  213"ولددد سدديدي" النتيجددة حقددا مددن إنجددازات صددديقي 
فقددد اسددتطاع بعددد أن تخلددى عندده أهددل آدرار أن " أحمددد سددالم"أمددا . الرجددل الددذي أسسددها أصددال

وفدي الواقدع " آكنيتيدر الشدرقي" فدي منطقدة " أنكديم" المقيمين في " أدميسات" يستعيد عالقته مع 
" من المخلصين له من الترارزه سوى رفاق الطريق مدن  99فضال عن " أحمد سالم"ع لم يعد م

وال أعرف الطريقة التي استطاع بهدا األميدر السدابق اسدتدراج هدؤالء األجدالف ومدن " أوالد بسبع
"  وأوالد اللددب" أوالد لكددرع" علددى شدداكلتهم مددن شددذاذ اآلفدداق حتددى مددن أعدددائهم التقليددديين مثددل 

ومددن حسددن " واد الددذهب"ومددن معهددم مددن إقلدديم " لكددرع"وأوالد " د بسددبع وأوالد ادلدديمأوال" وينحدددر 
أحمد سدالم فدي ذلدك الوقدت لدم تكدن لديده فكدرة عدن الحددود المعتدرف بهدا بدين فرنسدا " الحظ أن 

فلددو كددان قددد علددم بددذلك السددتغل الظددروف لالحتمدداء خلددف  214واسددبانيا فددي الصددحراء الغربيددة، 
ن كاندت نظريدة علددى أن يجتازهدا متدى رغددب فدي ذلدك للغددارة الحددود الفرنسدية االسدبان ية حتددى وا 

 . على الجنوب
إذن بتعهداته وقاتل أهل الشمال لحماية الزوايا العزل وهو اآلن متوجده إلدى " ولد سيد"لقد أوفى 

 .الشيخ سيديا رجل الزوايا األكثر إخالصا للفرنسيين
فدي نظددر " سديدي"ولدد " صدنعت"ك الدذي ولتسدمحوا لدي هندا بإبدداء فكدرة شخصدية فأندا، بددون شد

رفاقي من الفرنسيين لقد انتزعته مدن المجهدول واسدتخدمته ولهدذا السدبب كندت موضدع السدخرية 
وحتى الحسد حتى استطيع في هذه المرحلة مدن سدرد قصصدي أن أتوقدف ألطالدب بجاندب مدن 

" ارزهالتددر "فددي سددماء سياسددة   8711المسددؤولية عددن بصدديص الضددوء الددذي سددطع  فددي أكتددوبر 
" التدرارزه"لتمكندت مدن إعدادة " ولدد سديدي"ولو كان لدي اآلن على األقل ما ادعم بده . الضبابية

إلدى وضدعها الجيدد بصددفة نهائيدة ولكدن ال بددد لدي مدن الحصدول علددى اإلذن للقيدام بعمليدة جددادة  
فلهدذا السدبب دون . والحال أن كل نجاح ال بد أن يثير اللغط والمطلدوب هدو العمدل فدي صدمت

لم يمنحوني وسيلة القيام بأي عمدل، طبعدا تدذكرت أن رئديس البعثدة مسدافر إلدى فرنسدا فدي  شك

                              
يجة لولد سيدي بل السبب فيها سنة عجفاء ضرب فيها الجفاف شدمال غدرب الصدحراء وتعدود كدذلك إلدى الرعدب الدذي ال تمكن نسبة هذه النت - - 213

 يثيره ذكر اسم أركيبات 
الذي سيتم رسم حددوده بعدد ذلدك حسدب خطدوط " واد الذهب"إلى " إيفن"بين فرنسا واسبانيا التي تمنح اسبانيا اإلقليم من  8711يونيو  37اتفاقية  -214

ة علدى هدذه وقدد تعدودت القبائدل بسدرع. العرض والطول دون الرجوع إلى الوقائع الجغرافية التي تم كانت مجهولة تماما إذ ال يوجد من قدد جداب اإلقلديم
 .  الحدود الوهمية ولكنها مناسبة
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ويخشدى أن  215وأن هذا األخير سيقوم بالمناورة أمام الغرفة" كبوالني"الوقت الحالي حيث يوجد 
مدا عقليدة خصدومه األوربيدين ومدع ذلددك  القيدام بعمدل فدي غيابده سديغير فجدأة إمدا مسدار العمدل وا 

قدد ال يضدر " اتدرارزه"تحقيق انتصار بشان نقطة ثانوية مثل ما حققته سياستي فدي  يبدو لي أن
بالعمل األساسي الجاري في فرنسا وأن من المتعين أن يسمحوا لي بتقوية هدذا النجداح وال أفهدم 

وأكثدر مدن !  رجدال وأسدلحة : لماذا يتعمدون منعي من الحصول على ما يلدزم لتنفيدذ التعليمدات
لقدد تمكندت مدن ! والكذب إذا قلت إنني في مكدان العددو" ولد سيدي"لتأثير على ذلك يواصلون ا

وقد تلقيت مفاجدأة باسدتقبال " أوالد بسبع المقيمين في الجنوب" إكمال تحقيقي حول صدق والء 
وأجريدددت معددده حدددديثا طدددويال فسدددر لدددي أثنددداءه سدددبب " الشدددريف عبدددد الدددرحمن"صدددديقي القدددديم  
كانوا في البداية عند دخولهم المنطقة  زوايا " فأوالد بسبع". والد بسبعأ"و" اترارزه"الخالفات بين 

" اتددرارزه"، وتجددارة القوافددل منهددا بوجدده خدداص ولددم يلعبددوا دورا سياسدديا فددي 216يمارسددون التجددارة
فكانوا قبل ذلك يتاجرون بكل شيء حتى بدالخيول المسدروقة مدن  8713بصفتهم قبيلة إال سنة 

بعددد أن سددحقهم تحددالف " أتددرارزه"إلددى " أوالد بسددبع"وقددد لجددأ . ليةجندوب المغددرب منطقددتهم األصدد
 .  بسبب تفوقهم العددي 8713سنة " أوالد أدليم"مع " آدرار"أهل 

فددددرع " أرحاحلدددده" وبصددددفتهم تجددددارا كانددددت لهددددم ديددددون ضددددخمة علددددى سددددكان المنطقددددة وخاصددددة 
ى حكدم يطالبده فيده يتدوفر علد" الشريف عبد الرحمن"الذي كان " أحمد جقه"ورئيسهم " لحسينات"

ولدم يكدن هدذا الحكدم  8713سدنة " الرحاحلده"بعشرين ألف فرنك تعويضا عن القافلة التي نهبها 
يدزعم أنده لدم يحصدل علدى أخدذ " الشريف عبد الدرحمن"ألن " البيظان"سوى قرار من أحد قضاة 

بعدة بصدفة فدي هدذه الفتدرة لدم تكدن تا" اتدرارزه"إال أن " سدين لدوي"شكواه في الحسبان لدى قضاة 
حكايدددات مدددن نفدددس الدددنمط مدددع أهدددل " أوالد بسدددبع"ولددددى تجدددار آخدددرين مدددن .  مباشدددرة للسدددنغال

 8711ولكن هؤالء كانوا عموما يسدددون لهدم بالتقسديط وحدين أحسدوا فدي شدهر فبرايدر " اترارزه"
فجأة عن الدفع حتدى أنهدم " أترارزه"بأن السلطات الفرنسية مستعدة لمنحهم تنازالت، توقف أهل 

بطلقددات البنددادق ولكددن هددؤالء علددى قلددة عددددهم تمكنددوا بفضددل تسددليحهم " أوالد بسددبع" تقبلوا اسدد
 . الجيد من الرد والتفوق

                              
قدانون الجمعيدات )رئديس المجلدس الدذي لديده مشداغل أخدرى غيدر مدا يجدري فدي الصدحراء الغربيدة البعيددة " ولددك روسدو"المنداورة بالتحديدد أمدام  - 215

كبددوالني ولكددن بصددفة خفيددة إذ ال شدديء أسددوأ  وكانددت مسددتعدة لتطويددق" أجددن اتددين" الكتلددة االسددتعمارية  برئاسددة .  8713-8718ومحاربدة التجمعددات 
 يسمح بكل شيء إال طلب االعتمادات المالية ... بالنسبة لالنتخابات من خشية الضرائب 

  216. هم بالفعل شرفاء ينحدرون من جنوب المغرب ولكنهم يحسنون في نفس الوقت استخدام البندقية والسبحة أوالد بالسباع -
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أوالد " و" أوالد أحميدده"و " أوالد البقدار: "ويتعلق األمر هنا بالقبائدل الدثالث المقيمدة فدي الجندوب
وتبدادل معهدا الهددايا " لولد سديد"ها أعلنت انضمام" الترارزه"فهذه القبائل فور قدومها إلى " السيد

الجندددوب إثدددر هدددذه " أوالد بسدددبع" تعدددود . وزودهددا بالمؤوندددة والمطايدددا علدددى حسددداب قبائدددل الزوايدددا
األحداث، ليس فقط على المطالبة بحقوقهم بقوة السدالح، ولكدن أيضدا كدانوا يجبدرون الزوايدا أن 

داية يطالبون بشيء مستحق انتهى يمنحوهم كل شيء أثناء مرورهم وهكذا فبعد أن كانوا في الب
بهم األمر في أعين الجميع إلى أن تحولوا  إلى ممارسة النهب ولذلك أصدبح النداس يعتبدرونهم 

 .  مثل أمثالهم القادمين من الشمال من قطاع الطرق الحقيقيين
أن كدل هدذا يلحدق بهدم الضدرر فقدرروا " سدين لدوي"المقيمدون فدي " أوالد بسبع" وقد الحظ تجار 

لتشاور معي على عقد اجتماع للقبائل وكتبوا جميع مآخذهم وسلموها لدي لنقلهدا إلدى الحكومدة با
أوالد "العامدة يطلبددون منهددا التددخل للتسددوية العادلددة للمشداكل العالقددة وفددي انتظدار ذلددك ينسددحب 

ليسددتقروا تحددت حمايددة مركددز أنواكشددوط علددى أن يقدددموا لنددا الدددعم الحربددي " اتددرارزه"إلددى " بسددبع
ومدن معده مدن أصددقائي مدن جماعتده إنمدا " الشريف عبدد الدرحمن"فصديقي . ما نطلب ذلكعند

ويددخل هدذا التصدرف ضدمن . جاؤوا ليحصلوا مني علدى عدرض شدكواهم علدى الحكومدة العامدة
عندددما أشددرفنا معددا علددى تأسدديس مركددز أنواكشددوط فمددن " كبددوالني"خطددة العمددل التددي رسددمها لددي 
فقمدت إذن بتسددليم شددكواهم ومطددالبهم المكتوبددة إلددى " د بسددبعأوال" ضدمنها العمددل علددى اسددتدراج 

الحكومدة فدور تسددلمي لهدا مددن موفدديهم الثالثدة ولكننددي فدي نفددس الوقدت كندت أثيددر ضدد زبنددائي 
لدم يكدن جدادا " آدرار"وأميدر " أحد سالم" علمت من أوالد بسبع أن الخالف بين . جميع أعدائهم

قدد كدان يدرى أن مدن األفضدل االنسدحاب دون مواجهدة ورغم أن األمير قد واجه عقبدة بالفعدل، ف
 . في الوقت الذي ال يتوفر فيه على كافة قواه ويعتقد أن حليفه يعاني ضعفا شديدا

أن الزحدددف علددى هدددذه المنطقددة فدددي " أوالد بسددبع" أخبرنددي موفددددو " آدرار"وفيمددا يخددص دخدددول 
وربمدا تكدون هدذه مبالغدة  217مسدلح فقدط 811أكتوبر أو نوفمبر يمكن من السيطرة عليها بنحدو 

ال تددخل ضددنا " أحمد سدالم" فقد يكون هذا العدد ضعيفا وفي نفس الوقت ال بد من مشاغلة  وا 
وزاد من صعوبة عملياتنا ضد األمير في هذه المنطقة فوقت مثدل هدذه الحملدة  ربمدا يكدون فدي 

 . الشتاء المقبل ألنه الفصل األكثر مالئمة للغارات

                              
 أ هذ ه التقديرات ستثبت األحداث الحقا خط  -217
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 على مسرح األحداثولد إبراهيم السالم 

 بؤس مكائد و و اضطرابات
 

لبدوبكر "االبدن األكبدر " محمد مولدود"و" اخيارهم"أكتوبر من  71تلقيت أخبارا جديدة يوم 
التقدى عندد " تغرجندت"المفضل لدى هذا األخير، مفادهدا أن واحددا مدن " الحرطاني"ومن "  سيره

أحمدد "لتجنيدهم لصدالح " اترارزة"قادمين إلى الجنوب بمبعوثين اثنين من األمير " أوالد بالسباع"
ابدددن عدددم األميدددر السدددابق ربمدددا يكدددون عندددد " ولدددد إبدددراهيم السدددالم"واألخطدددر مدددن ذلدددك أن " سدددالم

 .كلومتر من انواكشوط صحبة مئتي مقاتل 71على مسافة تكاد ال تصل " يليتجانغ"
لدددى انواكشدددوط، وبمدددا أندددي قدددد تلقيدددت أسدددلحة وذخيدددرة المسددداعدين الزندددوج، فقدددد أرسدددلتهم إ
، قدددد "الجياللدددي"وسدددتكون هدددذه الفرقدددة الصدددغيرة المكوندددة مدددن عشدددرين مقددداتال يقدددودهم العريدددف 

الشدريف عبدد "بواسدطة " الجيالندي"سأحرص على إخبار " رانكليت"قرب " أديبونو"أصبحت عند 
 ". الرحمن

فمندددذ مسددداء أمدددس لدددم ينقطدددع عدددن آذانندددا زئيدددر : أكتدددوبر فدددي قلدددق تدددام 71قضددديت يدددوم 
 . الشرقي-القادم من جهة الشمال218"لالطب"

وفصددائله ومددن الممكددن أن يكددون قددد ذهددب " ولددد سدديدي"إلددى أن " الطبددل"ويشددير صددوت 
بالنسددبة لنجدداح رجالنددا فددي مهمددتهم ". لعوينددات"وسدديلتقيان شددمال " ولددد إبددراهيم السددالم"العتدراض 

ولدد إبدراهيم "عدة الجندوب، فدإذا قدرروا السدير ضدد جما" أوالد بالسدباع"فذلك يتوقدف علدى موقدف 
 .فستتلقى درسا قاسيا" السالم

واألخدرى إلدى " ولدد سديدي"واحددة موجهدة إلدى : وحررت لده رسدالتين" المامي"واستدعيت 
ولددد إبددراهيم "الجنددوب أطلددب مددنهم، طبقددا لعددرض خدددماتهم السددابق، أن يهدداجموا " أوالد بالسددباع"

ويتعدين أن تصدل . مدا يددور قدرب مركدزهب" مدولني"وكلفتهم بإشدعار المدالزم . أينما وجدوه" السالم
فدي موقعده حيددث أنده علدى بعدد خمسدين كلدومتر شدمال شددرق " ولدد سديدي"رسدالتي األخدرى إلدى 

طالعي على تحركاته الخاصة" أوالد بالسباع"وقد أمرته في الرسالة بدعم " أخروفه"  . الجنوب وا 

                              
الخاصددة ويلعددب الطبددل دور الهدداتف فالضددربات " نبرتدده"طمبددور الحددرب وشددعار السددلطة، يمتلددك القددادة طبددوال لكددل واحددد منهددا " اطبددل"الطبددل أو  -218

 ."(طنبور الرمال: "غابريل افرال: انظر. )وللطنبور دور مهم في إفريقيا. واإليقاع تعبر عن معاني مرموزة يدركها المتمرسون
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ذا اتصدددل  ن هدددم فعلدددوا برسدددالتي فدددي الوقدددت المناسدددب، " أوالد بالسدددباع"وا  فسددديمتثلون، وا 
 .فستسير األمور في صالحنا ألنهم مسلحون ببنادق ذات طلقات سريعة

الدذي كندت أعتبدره بعيددا، قدد عداد بجميدع مدن معده " الجياللدي"ولكن من حسدن الحدظ أن 
 :وأخبرني ما يلي. لقد انزاح ثقل عن صدري. أكتوبر 71مساء يوم 

محمدد "وكدان علدى فرسده رفقدة المددعو . ريدقكان قد ابتعد عن فرقته وتركها تواصل الط
وفجأة تلقى الرجالن طلقات نارية وشاهدا سدتة رجدال يطلقدون ". بوبكر سيره"رجل ثقة " عبد اهلل

 .النار من مسافة يبدو منها أنهم يستخدمون بنادق ذات طلقات سريعة
تطلددق  أمددا رفيقدده فلديدده واحدددة تعمددل بددالمكبس" اغددراس"بندقيددة مددن نددوع " الجياللددي"لدددى 
استدراجه لينطلق معه بالعدو السريع، ولكن اآلخر صرح أنه ال " الجياللي"فحاول . رصاصتين

وانطلدق األخيدر بمفدرده فتلقدى عددة طلقدات " الجياللدي"يمتلك الشجاعة على ذلك ورفض مرافقة 
 نارية ولكن المهاجمين اختفوا خلف كثيب ما لبثوا أن ظهروا من خلفه في اللحظة التالية، وكدل

فددانطلق الجمددال الثالثددة وتددبعهم " أحمددد سددالم"الشددك أنهددا دوريددة تابعدة لددد. اثندين مددنهم علددى جمددل
يعدو بفرسه وحيدا ويطلق ما في شدعبة بندقيتده حتدى أفرغهدا مدرتين مدن فدوق راحلتده " الجياللي"

. الستة يلقون العندان فدارين أمامده" البيظان"وكأن . حتى توقف  فرسه منهكا وامتنع عن الحركة
أدراجده والتحدق بمسداعديه الدذين وجهددوا لده اللدوم محقدين علدى المخداطرة بنفسدده " الجياللدي"فعداد 

الستة قدد " البيظان"منفردا، مع أنه حين التحق بهم كانوا سائرين باتجاه إطالق النار، بدليل أن 
 . تلقوا رشقات نارية

ر بعض الوقت، يا أكتوبر، قد تأخ 71عند مغادرته نواكشوط مساء يوم " جيالليلا"كان 
 .ولكن ال بأس فاألمور بخواتمها! لها من صدفة سعيدة

لولدددد إبدددراهيم "ولحدددد اآلن ورغدددم حالدددة االسدددتنفار القويدددة التدددي أثارهدددا الظهدددور المفددداجئ 
 .يبدو أقوى اآلن من أي وقت آخر" ولد سيدي"، فالتفوق من نصيب رجالنا و"السالم

أكتدددوبر حيدددث يوجدددد أيضدددا كدددل مدددن  17يدددوم " تندكسدددمي"عندددد " ولدددد سددديدي"كدددان مخددديم 
وينشدددر هددذان المرائيدددان النصددائح السددديئة، حسددب مدددا بلغنددي ويعمدددالن " سددديدي ميلدده"و" عثمددان"

الذين يحرص علديهم والدذين لدن " األمراء"هؤالء ". أوالد أحمد من دمان"عن " ولد سيدي"لفصل 
ومدددن جاندددب آخدددر . مددداالدددذي اختفدددى تما" ولدددد إبدددراهيم السدددالم"يقبلدددوا بمدددلء إرادتهدددم السدددير ضدددد 
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فلدددم يعدددد فدددي إمكددداني سدددوى ". سدددهوت المددداء"و" اخروفددده"أصدددبحت االتصددداالت مقطوعدددة بدددين 
 .التخمين

 71ونهبدددوه مدددرة أخدددرى يدددوم " آدرار"علدددى أميدددر  219"ادميسدددات"لقدددد أغدددار : خبدددر سدددار
يعدديش حدداال أسددوأ  أيامدده، فسدديجد نفسدده عددن " أحمددد سددالم"أكتددوبر أن  11علمددت يددوم . أكتددوبر

 . ا على االستسالم إذا لم يكن يريد أن يقتله أعداؤه أو يغتاله أصدقاؤهقريب مجبر 
" الطبدل"أن يكلفندي جزافيدا بإنهداء أمدر األميدر السدابق، رغدم صدوت " المكتب"طلبت من 

وشدو المغنين وطلقات البندادق المتواصدلة علدى مسدامعنا طيلدة النهدار مدن معسدكره، فقدد صدار 
ر بددالخوف ويخشددى بالدرجددة األولددى أن يقددع فددي الحددرج أو يشددع" أخيددارهم"مددن البددديهي لدددي أن 

، فهو ال يسعى بأية طريقة إلى مفارقتي، وال شدك "ولد إبراهيم السالم"يشتبه فيه بشأن ابن أخته 
 .أنه أصبح يفكر في أن من المزعج حقا أن يكون ذووا الشخص يحرجونه بهذه الدرجة

بعدد أن ". سديدي ولدد محمدد األمدين"و "أحمد ولد أعلي الكدوري"واآلن لنقتف قليال خطى 
في حين " ولد إبراهيم السالم"، قد يكونان افترقا، فذهب األخير منهما لتنبيه "الجياللي"طاردهما 

يتعدددالج مدددة يدددومين دلدددى " ولدددد سدديدي"وهددو جدددريح فددي مخددديم " أحمدددد ولددد أعلدددي الكدددوري"اختبددأ 
ولكدن مداذا نقدول 220.متفقون ضددنا "أوالد أحمد من دمان"، طبعا "عثمان"تحت حماية " األمراء"

كمدا أن مدا دبدره فدي الخفداء . أليست هدذه خياندة". ولد سيدي"اتجاهنا واتجاه " عثمان"في سلوك 
 .بدأت تتشرذم" ولد سيدي"فجماعة : بدأ يؤتي أكله

بدددليل ظهددوره المفدداجئ محدداوال، بددال جدددوى، " ولددد إبددراهيم السددالم"نبدده " عثمددان"ويبدددو أن 
 .وهناك ممارسة النهب هنا

 ".لعكل"يوغل متباطئا باتجاه " ولد سيدي"
تددن "بعمليددات نهددب فددي ضددواحي " ولددد إبددراهيم السددالم"التابعددة لددد" اتددرارزة"قامددت جماعددة 

وقائددهم " لبيددات"مدن " أوالد اشدويخ"فأصطدموا بفرع ". النمجاط"أكتوبر شمال  11يوم " تغادش
قدد " كدون أصدحاب ولدد إبدراهيم السدالم، ومدن المنتظدر أن ي"علدي ولدد سديدي"الطاعن فدي السدن 

الجنددددوب كمددددا أن " أوالد بالسددددباع"متحددددالف مددددع " علددددي ولددددد سدددديدي"تقهقددددروا اآلن، والحددددال أن 
ولددد إبددراهيم "عددن " أوالد بالسددباع"يعمددل اآلن علددى فصددل جماعتدده مددن " الشددريف عبددد الددرحمن"

                              
 .ويخضعون مبدئيا لألمير، ولكنهم متحررون من السلطة" يحيى بن عثمان"أحد فروع " أدميسات" -219
 .تضامن عائلي يعتبرونه مقدما على المناورات السياسية" اترارزة"يوجد بين أعضاء قبيلة اإلمارة في -220
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، فقددد انشددق "تددن تاغددديش"، وقددد كددان تحقيددق هدددف المفاوضددات سددهال بسددبب انتصددار "السددالم
وانسحبوا على مسافة منه ولم يعد يتوفر إال علدى " ولد إبراهيم السالم"عن حلف " أوالد بالسباع"

ولكدن يبددو " ولدد سديدي"نحو أربعين مقداتال، وللمدرة الثانيدة جعلدت االنتصدار فدي متنداول حليفندا 
لدم يتدرك " عثمدان"يبددو أن . أنه محاط بطوق من محترفي الدسائس ويقف على أرضية ملغومة

 .الوقت يذهب هدرا
قد أخذ علما بهذه التحوالت المفاجئدة، فهدو يسدعى الغتندام الفرصدة " ولد سيدي"وبما أن 

" األمدراء"فألول مرة ذهب دون إشعاري على رأس مأتي راكب واصطحب معه جميدع . السانحة
ه عندددد الدددذي يدددرابط فدددي أسدددوء أوضددداع" ولدددد إبدددراهيم السدددالم"ومدددر شدددمال موقدددع " عثمدددان"رفقدددة 

 .مقطوعا تماما عن خط تراجعه" تيفورنوت"
ولدد "برغبتهم بالبقاء متفرجين على المعركة وهكدذا تتدوفر أمدام " أوالد بالسباع"وقد صرح 

" األمددراء"بدادرة لدن تتكدرر أبددا، فبإمكاندده اآلن أن يسدحق خصدمه، فأصددر أوامدره ولكدن " سديدي
وأغلبيدتهم مدن " ولدد إبدراهيم السدالم"دين مع الموجو " اترارزة"اعترضوا عليها  وانضموا إلى حلف 

وهددوه ثم أجبروه على مرافقتهم وابتعدوا " ولد سيدي"وصبوا وابال من الشتائم على " أوالد دمان"
 .دون قتال

" اتددرارزة"ورجددال " ولددد إبددراهيم السددالم"لقددد أصددبح اآلن بإمكددان ". عثمددان"تلدك ثمددرة تدددبير 
لولدددد "مطمئندددين إلدددى الشدددمال بعدددد أن قددددمتهم لقمدددة سدددائغة األربعدددين المسددداندين لددده أن يغدددادروا 

ولدد "لدو تدذكر . حقا إن الذئاب ال تأكل بعضها البعض". األمراء"فضيعها بسبب سلوك " سيدي
هذا المثل لما حاول دفع أفراد قبيلة واحدة لهم نفدس المصدالح، إلدى االقتتدال أمدام أعدين " سيدي

 . الغرباء المتفرجين دون اكتراث
فرصدددته وأخطدددأ طريدددق " ولدددد سددديدي"يومدددا ضددديع فيددده  7191أكتدددوبر  11ن يدددوم لقدددد كدددا

جانبدا لتغيدر كدل شديء لصدالحه " األمدراء"حظدة، فلدو كدان قدد اعتمدد علدى مناصدريه فقدط وتدرك 
واحددتفظ بقوتدده اتجدداه األميددر السددابق الددذي سدديكون تحطددم واتجدداه " ولددد إبددراهيم السددالم"وسددحق 

 .القناع عن وجههالذي سيكون حينها قد أزاح " عثمان"
نوفمبر للمرة الثانية دون إشعاري بذلك وأعلن أنه يريد الهجدوم  1ليلة " ولد سيدي"ذهب 

والموجددودين ذلددك الوقددت عنددد " ولددد إبددراهيم السددالم"المتحددالفين سددابقا مددع " أوالد بالسددباع"علددى 
الف مدع على بعد اثندى عشدر كلدومتر شدمال شدرق نواكشدوط، وهدو يدزعم أنهدم عدادوا للتحد" بيله"
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وقد أطلعني أحدد ". أوالد بالسباع"يحرضونه ضد " األمراء"والحقيقة هي أن . ولد إبراهيم السالم"
حاقدددون علددى " أحمددد مددن دمددان"فددأوالد ". اتددرارزة"علددى فحددوى مشدداريع جماعددة " أوالد بالسددباع"
 ". ولد إبراهيم السالم"ال على " أوالد بالسباع"

وتنبديههم ليأخدذوا جاندب الحدذر فدأكون مطمئندا بعدد  كلفت هذا الرجل باإلسراع إلى قومده
إن كدان فدي " ولدد إبدراهيم السدالم"الجندوب بمهاجمدة " أوالد بالسدباع"ذلك وأصدرت تعليماتي إلى 

وهددو مددا " أوالد بالسددباع"للتحددالف معدده ضددد " أوالد أحمددد مددن دمددان"فسددوف يهددب . وسددعهم ذلددك
بدرمتهم متحفدزون " اتدرارزة"إن . بن عمدهبسبب حقده على غريمه وا" ولد سيدي"سيعترض عليه 

لقدد كتدب إلدي الحداكم . الشرقيون هم مدن أطلقدوا هدذه الحركدة" اترارزة"وكان " أوالد بالسباع"ضد 
" ألوالد دمددددان"الدددرئيس العدددام" ومختدددار امبدددارك" الشددديخ سددديديا"المقددديم لهدددذا اإلقلددديم يخبرندددي أن 

ليهدداجمون " كبددوالني"عريددة مددن " اساغددر "متوجهددون معددا ومعهددم مائتددان مددن المسددلحين ببنددادق 
مدع الحدرص علدى اسدترجاع القطعدان المسدلوبة هدذا " احمدد سدالم"المتحالفين مع " أوالد بالسباع"

" أوالد بالسددددباع"الشددددرقيون علددددى " اتددددرارزة"ال أفضددددل مددددن هددددذا، ولكددددن بينمددددا يحقددددد . الصدددديف
حدانق مدن جانبده علدى " أحمدد سدالم"بسدبب مدا ارتكبدوه مدن نهدب، فدإن " ألحمدد سدالم"المساندون 

فيحقددد " ولددد سدديدي"أمددا ". ولددد إبددراهيم السددالم"أكتددوبر بتخلدديهم عددن  11هددؤالء ألنهددم خددذلوه يددوم 
. مدددايو 71الجندددوب بسددبب سدددوء عالقدددتهم مددع ا لشددديخ سددديديا منددذ حادثدددة " أوالد بالسدددباع"علددى 

ي الوقدت ويسعى لمهاجمتهم رغم كونهم قد ناصروه في السابق ورغم كدونهم مدن حلفائندا نحدن فد
 .الراهن

أن يثبت لي قدراته، ولكنده يعداني مدع األسدف مدن سدوء البطاندة ومهمدا " ولد سيدي"يريد 
بلغت من الحرص على نجاحه، فلست ملزما مع ذلك بأن أفرض عليه ما يجب فعله بل أتركده 

التددي تناصددبنا العددداء " أحمددد سددالم"يتصددرف حسددب قناعتدده، وبإمعددان النظددر يتضددح أن جماعددة 
التددي تعادينددا فددي الخفدداء سددينتهي بهمددا األمددر إلددى العندداق أو إلددى " ولددد سدديدي"ماعددة علنددا وج

ولددد "االقتتددال، يجددب أن نتوقددع هددذا االحتمددال أو ذاك، ففددي حالددة العندداق والمصددالحة، سدديخون 
، وهذا محتمل، أو يتم اغتياله وهذا ممكن، وأتمنى في هدذه الحالدة األخيدرة أن أكدون فدي "سيدي

 .مساندتهموقع يسمح لي ب
" أحمدد سددالم"الجنددوب، فدإذا بقدوا أوفيدداء لندا فسديهاجمون جماعددة " والد بالسدباعأل"بالنسدبة 

ذا مددا التحددق هددذا األخيددر بغريمدده فسددأكلفهم بددأن ". ولددد سدديدي"إمددا بمفددردهم أو بالتنسدديق مددع  وا 
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كوندوا وأندوي مسداندتهم إذا لدم ي. يهاجموه ويلحقوا به من الضرر أكثر ممدا كدان يريدد إلحاقده بهدم
 .قادرين تماما على هذه المهمة

ذا كانوا، وهذا احتمال مستبعد، يفكرون في خيانتنا، فمن الممكن أن ينضموا إلى  ولدد "وا 
لديس هدذا .. وحينهدا سديعود إليندا هدذا األخيدر يطلدب المسداعدة" ولدد سديدي"ضدد " إبراهيم السدالم

منتصدرا " ولدد سديدي"أن يخدرج  واالحتمدال األسدوأ تمامدا هدو. كله على درجة كبيدرة مدن األهميدة
بسدعيه " ولدد سديدي"وفي كدل األحدوال، سديكون . فسيكون من الضروري تعنيفه... دون مساعدة
ولددديس ذلدددك بسدددبب . قدددد انددددفع معصدددوب العيندددين إلدددى فشدددله الدددذريع" أوالد بالسدددباع"لمهاجمدددة 

" والد بالسددباعأ"تقصديرنا فقددد حدذرناه مددرارا وتكدرارا، هندداك حدل آخددر يتمثدل فددي قيدام تحددالف بدين 
ومدن علدى شداكلته لمحاربتندا، أقدل مدا يقدال عدن مثدل هدذا التحدالف " احمدد سدالم"و" ولد سديدي"و

 .إنه ممكن ولكنه إن حصل فلن يعمر طويال بسبب تباين مصالح أطرافه إن لم نقل تنافرها
" أوالد بالسددباع"توجددد إرهاصددات اضددطرابات غريبددة، فقددد كنددت بعثددت أربعددة جمددال مددن 

بأعدداد " أوالد أحمد مدن دمدان"فاعترضهم بعض أتباع " تكند"مجموعة ثيران من زوايا لمصادرة 
فقررت فرض غرامة عشرين شاة من الضأن عن كدل . كبيرة وانتزعوا أسلحتهم وأوسعوهم ضربا

ذا لددم تصددلني األكبدداش الثمددانون مسدداء اليددوم فسأرسددل فرقددة مددن  واحددد مددن الجمالددة األربعددة، وا 
 .خذ الغرامة قسرا وبعدد مضاعفالجمالة واألعوان أل

أكتدوبر وهدم  71فدي فرقدة الجمالدة يدوم " أوالد بالسدباع"شيء آخر، لقد التقى رجالي مدن 
بمحداذاة شداطئ " اجويده"عندد " ولد إبراهيم السدالم"بفرقة من جماعة " ازبار"عائدون عبر منطقة 

اجمين وكف شدرهم عدن البحر، ودارت المعركة أثناء الليل وتمكن خاللها جمالتي من صد المه
الموجودة هناك بينما كندت منشدغال  بهدذه الهمدوم السياسدية الجمدة، وأندا ممدتعض " تندغة"مخيم 

لعددم تمكندي مددن الخدروج، كدان لدددي عمدل كثيدر فددي المركدز، كمدا علددي أن أشدكل وأرسدل قافلددة 
 . تموينات كل شهر إلى نواكشوط

ت بددين األرقددام بعددض الشدديء قددد تهدد. كمددا كددان علددي أن أعددد محاسددبة الخدمددة المحليددة
بسددبب غيددابي الطويددل عددن مراكددزي التددي ال يرغددب الضددباط األوربيددون عددادة فددي إنجدداز العمددل 

 . فيها من أجل موريتانيا
وبعد جهد تمكنت من ضبط األرقام، إذ يجب أن ال يغيب عن الذهن أني لم أكن أتوفر 

. وال وجود لعمال تحت تصرفي. على مخازن مغلقة إال في نواكشوط وذلك منذ ثمانية أيام فقط
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وبعد أن رخصوا لنا في الحصص المعوضة كما فعلوا مع غيرنا، هاهم عدادوا وسدحبوا مندا هدذا 
حصددة ( )أ)التددرخيص، فمددثال كددان بإمكاننددا كضددباط أن نحصددل علددى حصددص مئونددة مددن فئددة 

 وال يمكدن أن نحصدل عليده221"السديندو"ولكن الحصة ال تحتوي على كميدة مدن سدمن ( الضابط
ولدديس لنددا الحددق فددي اسددتقدامه مددن . محليددا فددي المتدداجر ألنهددا بكددل بسدداطة غيددر موجددودة أصددال

البقددداالت فددددي السدددنغال ألن البددددواخر تددددرفض أن تحمدددل إلددددى موريتانيددددا أي شددديء غيددددر المددددؤن 
 . المأخوذة من المخازن اإلدارية

حصدل ويأتي بعد ذلك كون الضابط العامل خارج اإلطار يعيش في بؤس تام، رغم مدا ي
عليده مدن عدالوات، لسدبب بسدديط هدو عددم وجدود متداجر بددالقرب مندا وكدون القوافدل التجاريدة لددم 

يبدددو أنهددم يفعلددون كددل شدديء مددن أجددل . يددرخص لهددا بعددد، ولددذا تبقددى احتجاجاتنددا دون جدددوى
أفكدددر مدددذعورا فدددي الفقدددرة األخيدددرة مدددن قائمدددة . تجويعندددا وجعدددل حياتندددا فدددي موريتانيدددا ال تطددداق

عندددد " كبدددوالني"وكيفيدددة تسدددويتها حسدددب مدددا سددديقوم بددده " الزكددداة"دة علدددي بشدددأن التعليمدددات الدددوار 
م؟ سديعني ذلدك إشدعال الندار فدي 7191هل هو مصر  على جباية الضرائب في سنة . رجوعه
يجدب تأجيدل األمدر إلدى السدنة المقبلدة أو تخفديض المبدالغ فسديكون ذلدك إجدراء شدعبيا . المنطقة

وهكددذا . و مصددادرة ممتلكددات الجماعددات التددي تحاربندداأقصددى مددا نسددتطيعه هدد. يددؤمن المسددتقبل
بودي لو قايضت إقامتي بعمدل نشدط آخدر خاصدة إذا كدان فدي . نتفادى مرور سنة غير منتجة

 . آدرار
أحمدد "سدنوقف كدل شديء بالقضداء علدى ". كبوالني"دب النشاط في كل شيء عند قدوم 

ت اإلذن فددددي المسددددير فهددددل يريدددددون ذلددددك؟ لقددددد طلبدددد. ألندددده هددددو مصدددددر االضددددطرابات" سددددالم
 .لمهاجمته، فلم أجد جوابا

                              
" لطهي الطعام وهو أسهل حمال وحفظا من الزبدة بسبب الظروف المناخية، ولكن يبدو أنهم لم يفكدروا فدي أن طالسديندو" السيندو"ال وجود لدهن  -221
خين يعتبددر نجسددا عنددد المسددلمين وكددان مددن المتعددين اسددتبداله بالزيددت الددذي يناسددب المندداخ اإلفريقددي أكثددر وال يعتبددر نجسددا عنددد الطبددا( دهددن الخنزيددر)

ودهددن الخندازير ودهددن ( وهدي األكثددر شديوعا)الزبدددة : وتجددر اإلشددارة إلدى أن الطددبخ فدي هددذه الفتدرة كددان يعتمدد أكثددر علدى السددمن الحيدواني. المسدلمين
" ومارومسدتانن"انظدر )مدن قبيدل الفولكلدور " أهل الشمال"هي وحدها التي تستخدم زيت الزيتون وهو ما يبدو في نظر " أبروفانس"وكانت منطقة . األوز
 . إن أنظمة التغذية واألذواق تتطور مع الزمن شأنها في ذلك شأن اآلراء( لدودي
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دون تأخير، فسوف يضديق الخنداق علدى 222"تكانت"باختفاء أحمد سالم، وسيطرتنا على 
مثيدري االضدطرابات فدي الدداخل ومدن أجدل إحكدام الطدوق علديهم البدد مدن تدأمين جانددب آدرار، 

 ". أوالد بالسباع"وقد يحدث ذلك يوما ما بمساعدة 
ن إذا اكتفينا، كم ا هو محدد في األوامر، بطرد مثيري الشغب فستتكرر الغدارات حتدى وا 

أبعدناهم كثيرا، بل يجب عكس اتجاه المطاردة بتطويقهم ودفعهم مدن الشدمال نحدو الجندوب أي 
 . وسيواجهونهم بالسالح223الذين يفوقونهم من حيث المهارة القتالية" أهل الكبلة"في اتجاه 

فدي " ليدوتيي"عها دون جدوى، هدي التدي طبقهدا الجندرال هذه الخطة التي دعوت إلى إتبا
حددين زحددف مددن الصددحراء فددي اتجداه البحددر يدددفع المقدداتلين البددداة لحصددرهم فددي " وهددران"جندوب 

ما أن يقتلوا عن آخرهم 224منطقة يستحيل عليهم التراجع  . عندها فإما أن يستسلموا وا 
 فهل سيوافق أصحابي على ذلك؟
لنفتددرض أننددا أمددام حظيددرة مسددتطيلة الشددكل هدددي : عمددلفددي مددا يلددي تصددوري لطريقددة ال

أنددا لدددي سددبق الموقددف دون منددازع فددي جانبيهددا المالصددق للمحدديط والمحدداذي لنهددر . موريتانيددا
السددنغال وأنددا فددي طريقددي إلددى السدديطرة علددى الجانددب الثالددث، ويبقددى لددي إذن أن أحتددل الشددمال 

لكدي أحشددر جميدع مدا لدددي " آدرار"أي للسديطرة علدى الجاندب الرابددع وعلدى البداب المفتددوح نحدوه 
 225.من الضأن داخل الحظيرة وأحكم سيطرتي على ما بداخلها
ذا "اتددرارزة"ضددد " أوالد بالسددباعبدد"عندد مددا نسدديطر علددى هددذا الجانددب الرابدع سنسددتعين  ، وا 

فسديذعنون، " أهل الكبلدة"جمحوا ندفعهم إلى الجنوب وحين يجدون أنفسهم بين سنداننا ومطرقة 
غيددر متعصددبين شددأنهم فددي " فالبيظددان"ينددا فددي الوقددت الددراهن مددن قيددام حددرب دينيددة ال خددوف عل

ذلدددك شدددأن كافدددة سدددكان الباديدددة وال يوجدددد مدددن يددددعو لمثدددل هدددذه الحدددرب فجميدددع وجهددداء الزوايدددا 
 . وسيعتبرون من الحماقة إثارة الحرب ضده" كبوالني"يتقاضون معاشات لدى 

                              
 ".بكار ولد اسويد احمد"بقيادة األمير " إدوعيش"أساء تقدير قوة مقاتلي " افرير جان"يبدو أن : من السهل قول ذلك": تكانت"سيطرتنا على  -222
 ". حسان"من بينهم يستطيعون صد " السر يقوله"القتالية ولكن  من ذوي التقاليد" أهل الكبلة"ليس جميع  -223
 .تختلف الظروف كثيرا في جنوب المغرب عنها في المنطقة الساحلية -224
يعتبر آدرار بوابة شدمالية لموريتانيدا مدع أنده يقدع فدي " افرير جان"نقطة ضعف هذه البرهنة ذات البساطة الجلية هي أنها مغلوطة تماما، إذ يبدو  -225

 .ولكنه كان مجهوال في ذلك الوقت" اركيبات"وسيبقى الشمال مفتوحا على مصراعيه أمام توغل الجماعات  الرحل مثل ... من الشرف" تكانت"امتداد 
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وأتبدداعهم، " اتددرارزة"لددى نددبالء  226لكبريدداءال يوجدد مددا نحاربدده اآلن سدوى نزعددة النهددب وا
: لددينا بدايددة مشددجعة. م وجعدل ذلددك تدددريجيا7191يجدب الكددف عدن فددرض الضددرائب فدي سددنة 

قددد دفددع الضددرائب عددن قومدده، كمددا أن القبائددل التددي اجتددازت النهددر قددد سددددت " فالشدديخ سدديديا"
 . المقبلة ضرائبها هي األخرى، لنكتف بهذا القدر على أن نحسن األمور في السنة

" ولددد سدديدي"فقددد بلغنددي تأكيددد توجدده " بيلدده"قددد توجدده إلددى " ولددد إبددراهيم السددالم"قددد يكددون 
" ولددد سدديدي"فددد... ومخيمدده إلددى هددذه الناحيددة، مدداذا يفعددل هندداك؟ يحتمددل حصددول تحددول مفدداجئ

لدددم يبددق مدددن " األمددراء"والمددددفوع مددن " سددانلويس"المتددذمر مددن الدسدددائس التددي تحدداك ضدددده فددي 
 ".بالشيخ سيديا"ا سوى عالقته روابطه بن
 

                              
 . اإلغارة وهي في نفس الوقت رياضة ونهب مع ما فيه من مخاطر": الغزى" -226
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 م4091في " اترارزه"حصيلة 
 

سأتفحص هنا مختلف العناصر السكانية لمنطقتي بحيث أقدم شبه حصديلة لمدا هدو فدي 
 .صالحنا وما هو ضدنا من القوى االعتبارية واألعداد الحقيقية

مندذ  "اتدرارزه"العرب هم بندو تدروز بدن حسدان، وقدد غدزوا المنطقدة التدي أصدبحت تسدمى 
وينحددر العدرب " آزناكده"قدومهم في القدرن السدابع عشدر المديالدي، حدين وجددوها تحدت سديطرة 

مددن أصددول حميريددة وقددد قدددموا جميعددا مددن بددالد الدديمن التددي خرجددوا منهددا فددي حقددب " آزناكدده"و
القددادمين " حسددان"أو " بنددي حسدان"والقبائددل المعروفدة بددالعرب اآلن منحددرة مددن امتدزاج . مختلفدة

" البيظدان"ال توجدد بدين . الدذين اسدتوطنوها قبدل ذلدك" آزناكده"تدأخر إلدى المنطقدة مدع في وقدت م
الحداليون هدي التدي كدان رؤسداء عائالتهدا هدم " حسدان"أو " النبيلة"قبيلة عربية خالصة، والقبائل 

آخددر مددن قدددم مددن الجزيددرة العربيددة عنددد مددا غددزوا المنطقددة، علمددا أن أجدددادهم قددد خرجددوا مددن 
فقدد نزحدوا منهدا فدي حقدب مختلفدة قبدل " آزناكده"ثر مدن خمسدمائة سدنة أمدا أجدداد الجزيرة قبل أك

وقد تكون جميدع قبائدل البيظدان فدي الواقدع مدن العدرب ألنهدا جميعدا قدد قددمت مندذ 227ذلك بكثير
عهددد بعيددد نسددبيا، مددن جنددوب الجزيددرة العربيددة، ولكددن القبائددل العربيددة وبدداألخص الحجازيددة منهددا 

سدددوريا أي تلدددك التدددي تأسددس عليهدددا اإلسدددالم ونشدددرت دعوتددده فدددي عهدددد وقبائددل مدددا بدددين النهدددر و 
إذن أصدل حميدري عدام مدع قليدل . الخلفاء الرشددين، هدذه القبائدل بالدذات لدم تصدل إلدى مناطقندا

، ومدن المتفدق "اتدرارزه"القداطنين فدي " البيظدان"من الدم العربي القح تلك هي خصائص أصدول 
قروا قدددديما فدددي إفريقيدددا الغربيدددة هدددم مدددن البربدددر وقبائدددل الحميدددريين الدددذين اسدددت" آزناكددده"عليددده أن 

التددددي تدددددعى قبائدددل العددددرب أي أن مؤسسددددي األسدددر التددددي تتكددددون منهدددا هددددذه القبائددددل " األمدددراء"
ينحدرون من أصل حسان الذين خرجوا متأخرين من اليمن، ولكن منذ قدومهم إلدى البلدد امتدزج 

 .والبربر والزنوج" آزناكه"هؤالء كثيرا مع 

                              
، فيمدا يبددو، قصدة مختلقددة ترمدي إلدى إيجداد أصددول "آلزناكدده"باعتبدار األصدل اليمندي : "البيظددان"هنددا األسداطير التدي يتناقلهدا " افريدر جدان"يدروي  -227
من البربر، ولكن "آزناكه"! "كاوه"هذا الولع باالنتساب لألصل العربي نجده أيضا عند أمراء ( الخلط في الحدث العرقي والحدث الثقافي)للجميع " عربية"

ومدا هدو مؤكدد هدو أن . لفعل نماذج متعددة من المظاهر الجسمية والسحنات، هدم أنفسدهم خلديط مدن األعدراقالباحثين يقولون إن البربر، الذين لديهم با
 . األوربية-لتقاليد البربر نقاط تشابه كثيرة مع التقاليد المتوسطية والهندية
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ة األمر أن القبائل التي تصف نفسها بالعربية وتتكلم العربية فقط وتحمل ضمن وخالص
تركيبتها ومميزاتها السمة العربيدة، أي حسدان بكلمدة واحددة، ليسدوا أقدوى انتسدابا إلدى العدرب مدن 

  228انتسابنا نحن إلى األصل الالتيني
اء ودرجددة تتفدداوت درجددة التمددازج مددع الزنددوج حسددب القددرب مددن تجمعدداتهم ومسددتوى الثددر 

ذو األصل الرفيع أسهل امتزاجا مع الزندوج باعتبدار ذلدك نوعدا " األمراء"النبل، ويمكن القول أن 
من الترف بالنسبة لهم كما أن القبائل التي قدمت متدأخرة مدن الجزيدرة العربيدة تكدون أقدل ازدراء 

قبائدل حسدان لقدد أصدبح أفدراد بعدض . التدي جداورتهم مندذ زمدن طويدل" آزناكده"للزنوج من قبائل 
ذوي بشددرة سددوداء تمامدددا ولكددن يتعلددق األمدددر بتلددك التددي لهدددا اتصددال دائددم بالسدددكان السددود فدددي 

 . ولكن هذه حالة خاصة" الكبلة"مثل أهل " السنغال"
تسود الهجنة بين قائل حسان بصفة شبه عامة ونجد فيها خالسيين كثر وتعتبر مسدألة األصدل 
عقلية راسخة بين هذه القبائل، حيث يسود ندوع مدن الشدعور المشدترك بدين السدود المسدلمين فدي 

 ". البوالر"جنوب السنغال وباألخص بين 
عتزاز بأصله، ومهمدا كاندت درجدة ويمتاز فرد البيظان المنتسب إلى العرب بالزهو والتباهي واال

( ذلدددك بالضدددبط هدددو تعبيدددره" )خندددازير بريدددة"اختالطددده مدددع األعدددراق األخدددرى فإنددده يعتبدددر الزندددوج 
 .ويسمح بقتلهم كحيوانات الصيد

وعبيدده وتسدود بيدنهم محبدة متبادلدة رغدم " حراطينه"ومع ذلك يعيش هذا الفرد نفسه منسجما مع 
العقددل ومددن مسددتوى أدنددى، إال أندده يعدداملهم معاملددة األميددر أندده يترفددع علدديهم باعتبددارهم ناقصددي 

الشددهم وقددد ينمددي قدددراتهم القتاليددة ويشددركهم فددي غاراتدده بحثددا عددن الغنددائم ونفددس الفددرد البيظدداني 
كمدددا " لحدددراطين"و" آزناكددده"يحدددرص علدددى جبايدددة امتيازاتددده المتوارثدددة وخاصدددة علدددى أتباعددده مدددن 

ويعتبر نفسه معفيا مدن . ا يوفره لهم من حمايةيحرص على الحصول من الزوايا على مقابل لم
الضرائب التي يفرضها على الطبقات السفلى وال يقبل االختالط بهم حتى أثناء الغدارات إال إذا 

أيضددا خالفددات وصددراعات تشددتت " آزناكدده"كددان فددي موقددع القيددادة وتسددود بددين حسددان وكددذا بددين 
 .ال تنتهي األسر بسبب الثأر، فاغتياالت أبناء العم والخصومات

                              
إال أن . هي عربية-"الحسانية"-وحتى اللسان هذا صحيح إلى حد ما ألن رجال حسان قد تزوجوا كثيرا من نساء قبائل صنهاجه وبالمقابل الثقافة -228

 . الزوايا هم الذين يكتبون العربية الفصحاء، وينحدرون جميعا تقريبا من أصل صنهاجي
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ليسدت وديدة دائمدا وكثيدرا مدا يحمدل األتبداع " آزناكده"كما أن العالقات بدين الندبالء وأتبداعهم مدن 
الدذين هدم مدن الندبالء ولكدنهم تكوندوا "  الحدراطين"السالح في وجه أسديادهم وهدو أمدر ندادر مدع 

لنددبالء ومددع ذلددك يوجددد بعددض ا. علدى مرافقددة أسدديادهم أثندداء الحددرب وزراعددة األراضدي لحسددابهم
وهدم عدادة األكثدر " العبيدد"و" لحراطين"و" آزناكه"الذين يحظون بالحب والتقدير من أتباعهم من 

شددجاعة واألوفددر غنددائم ممددا يجعلهددم أكثددر سددخاءا وأقددل صددرامة مددع خدددمهم وأتبدداعهم مددن أي 
  229.مستوى كانوا ألنهم منشغلون بالعدو الذي هو مصدر عيشهم

متثلددوا أوامرنددا أبدددا ويتبجحددون بددذلك؟ ومددن جهددة أخددرى يبددددون أنهددم لددن ي" اتددرارزه"يددزعم أمددراء 
اعترافا غامضا بقوتنا وينكرون رغبتهم في محاربتنا، ويقولون إنهم إذا لم يستطيعوا العيش معندا 

هدددي ممتلكدددات " مملتكددداتهم"محتفظدددين بامتيدددازاتهم فسددديجمعون ممتلكددداتهم ويدددذهبون والحدددال أن 
أي كلمدا يمكدن أن " اتدرارزه"هم أي كل مدا يعديش علدى أرض بما في ذلك األتباع أنفس" أتباعهم"

يفيددددددنا نحدددددن فدددددي هدددددذه المنطقدددددة وال يمكدددددن أن نسدددددمح لهدددددم باصدددددطحاب كدددددل هدددددذا فدددددي حدددددال 
 230.مغادرتهم

وفدددي حالدددة االعتدددراض سنحصدددل علدددى تواطدددؤ خفدددي مدددن جميدددع مدددن يسدددتغلهم الندددبالء كمدددا أن 
ا اقتفينددا آثددار كثيدرين غيددرهم وككددل ال يشددكون فدي أنهددم أينمددا ذهبدوا فسددوف نتددبعهم كمد" األمدراء"

أهددل البدددو، رجددل حسددان البيظدداني يعدداني الفقددر بصددفة عامددة ولددذلك تترسددخ لديدده عددادة التسددول 
فبالنسبة له كل من يملك شيئا عليه أن يعطي منده لمدن ال شديء عندده وهدو فدي . لدرجة متدنية

 231.المقابل متوسط السخاء خالفا للزاوي
لتشدددرد التدددي يعيشدددها وعدددن قصدددد كدددذلك ألن ثيابددده تتخدددذ ألواندددا وهدددو رث الثيددداب بسدددبب حيددداة ا

غامضة تختلط مع ألوان المحيط الطبيعي الذي يتحرك فيه، ولكدن ال يمكدن أن يقابدل شخصدية 
مدن مسدتوى عددالي كداألمير مدثال إال إذا تنظددف إن وجدد المدداء الكدافي لدذلك ولددبس كسدوة جديدددة 

                              
 . فعال إلى غموض العالقات السائدة بين مختلف الفئات االجتماعية والعرقية في موريتانيا الساحلية" افرير جان"لقد انتبه  -229
ال يمكدن أن يصددطحبوا معهدم المراعدي التددي تعديش عليهددا ( وكدذا سدكان القددرى)هاب صدحبة الممتلكدات عددديم القيمدة، ألن البددداة هدذا التهديدد بالددذ -230

تقدل عدن  قطعانهم كما ال يمكن أن يصطحبوا واحات النخيل وكانت موريتانيا في هذه الفترة قدد أصدبحت آهلدة بالسدكان نسدبيا رغدم أن الكثافدة السدكانية
 .لكلمتر المربعساكن واحد في ا

أمدا الزوايدا الدذين ( تماما على شداكلة السدالطين الغدربيين فدي العصدر المتوسدط حيدث يسدود بيدنهم السدخاء)لنقل إن حسان أسخياء بدرجة الغرور  -231
مثدل رجدال الددين فدي  إلدى حدد مدا)بالبخدل تحدتم علديهم الظدروف التسديير الرشديد ألنهدم يؤمندون المسداعدة للمسداكين وطدالب العلدم " افرير جدان"يتهمهم 

 . انظر ما قلناه عنها سابقا" الهدايا"فيما يخص طلبات ( العصور الوسطى الذين كثيرا ما اتهموا بعبادة متاع الدنيا
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يفقدد لونده بسدرعة ومدن عالمدات الثدراء أن يكدون هدو السدائد لدديهم و " النيلدة"ولسوء الحظ قمداش 
ن اغتسل فسيبقى وسخا في أعيينا  . جلد الشخص مصبوغا بلون هذا القماش وحتى وا 

سددمتا مزهددوا خاصددة إذا كددان فددوق مطيتدده وهددو ال يملددك سددوى " اتددررازة"يتخددذ الرجددل النبيددل مددن 
ن الندوق الحلدوب وجمدال الخيل واإلبل المخصصة للركوب ألن األتباع يؤمنون له ما يحتاجه م

الركدددوب عندددد الحاجدددة كمدددا يأخدددذ مدددن األتبددداع الكبددداش التدددي يسدددتعملها مدددن حدددين آلخدددر لصدددنع 
 . المشوي

أما الزوايا فيوفرون له لدبن البقدر ولكدن حدين يدزورهم لتدأمين الحمايدة، فإنده يأخدذ مدنهم مدا يريدده 
مبددالغ فيهددا غالبددا باعتبارهددا دون دفددع أي ثمددن طبعددا وبهددذه الطلبددات يتقدددم إلينددا الزوايددا بشددكاوي 

فدي بعدض األحيدان " لحدراطين"و" آزناكه"ونفس الشيء يقوم به . نوعا من النهب يقوم به حسان
 . فالجميع يستغل جهلنا بهذه األعراف السائدة منذ قرون طويلة

 همدا قبيلتدا حسدان القياديتدان فدي اتدرارزة ولكدن اإلمدارة توجدد" أوالد دمدان"و"أوالد أحمد من دمان"
" اتددرارزة"توجددد كددذلك فددي . فددي األولددى فقددط أي تكددون منهددا عائلددة األمددراء ومحدديطهم المعددروف

وسدبب ذلدك دون شدك هدو كدونهم قدد ". أوالد ديمدان"إحدى قبائل الزوايا تنتسب إلى العرب وهدم 
األخددرى ولدددذا حصددلوا علددى نصدديب أكبدددر مددن االعتبددار لددددى " آزناكدده"قدداوموا أكثددر مددن قبائدددل 

ان وكددذلك بسددبب تحالفهددا القددوي معهددم عبددر الزيجددات ألن هددذه القبيلددة التددي الفدداتحين مددن حسدد
وقدد ارتبطدوا اليدوم بأسدر " آزناكده"كاندت قبيلدة خالصدة مدن  232"إيدديمان"كانت في الواقع تسدمى 

 . عبر الزيجات وأواصر النسب والطموحات األخرى" األمراء"
رزا تميدز باألناقدة كمدا أنده دبلوماسدي زعيما بدا" الشيخ سيد محمد ولد سليمان"كان رئيسهم العام 

فقدد طدردوا مدن " أوالد ابييدري"أمدا " اتدرارزة"هم الزوايا األصليون في " أوالد ديمان"و. 233متمرس
وقبائدل الزوايدا القاطندة غربدا والمرتبطدة إلدى حدد مدا بالشديخ سدعد بدوه وهدو زاوي ينحددر " لبراكنده"

جدددتهم البربريدددة إلدددى جاندددب العربيدددة وقدددد حدددافظوا علدددى له" آزناكددده"مدددن الحدددوض هدددم مدددن أصدددل 
 . باعتبار األخيرة لغة رسمية

                              
ن تسموا من قبل " كنته"عرب بنفس الدرجة مثل " ديمان"أوالد . هنا وفي كثير من الفقرات السابقة مرتجلة" افرير جان"تعتبر تعليقات  -232 " يديمانإ"وا 

ينحدرون من علي صدهر النبدي صدلى اهلل عليده )الذين ينتسبون إلى أصول عربية وحتى شريفة " إدوعلي"فذلك دليل أنهم كانوا ضمن المنضوين تحت 
 ". لتيجانيةا"أوج مجدهم في آخر القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر وهم من أتباع الطريقة " إيدوعلي"، وقد عرف (وسلم وزوجته الحنفية

 .ومع ذلك فنفوذ الشيخ سيد محمد ولد سليمان أقل بكثير من نفوذ الشيخ سيديا أو الشيخ سعد بوه -233
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. من خارج فئتهم، فندادرة هدي حداالت اخدتالطهم بدالعرب أو الزندوج" آزناكه"نادرا ما يتزوج أفراد 
، واألخيدرون أتبداع لحسدان وهدم أنفسدهم حسدان "آزناكده"ال يقبل الزوايا بدأن تطلدق علديهم تسدمية 

 . م ييأسوا رغم قرون طويلة من الخضوع، من الحصول عليهاول. ويعتزون باستقالليتهم
إلدى " أوالد بالسدباع"ينتسب بعضها مثدل " آزناكه"قبائل من أصل بربري غير " اترارزة"توجد في 

ولكددن الغالبيددة بربريددة مددن . الشددرف وقددد يكددون ذلددك صددحيحا بالنسددبة لددبعض أسددرهم علددى األقددل
فجدداءوا " أوالد اركيددك"و" تغرجنددت"و" لبيدددات"األخددرى مثددل وأمددا القبائددل " الحددوز المغربددي"أصددل 

مددددن المغددددرب فددددي القددددرن السددددابع عشددددر المدددديالدي بعددددثهم السددددلطان مددددوالي إسددددماعيل ضددددمن 
 . وتنضوي هذه القبائل عادة في كنف األمراء، وتساندهم في مقاومة أعدائهم 234"لمحله"

وقدددد . لسدددالح وهدددم منمدددون مسدددالمونقبائدددل الزوايدددا قليلدددة االخدددتالط بدددالزنوج وأغلبيتهدددا منزوعدددة ا
" إدوعلددددي"و" أوالد ابييددددري: "حملددددت بعددددض القبائددددل السددددالح لغددددرض الدددددفاع عددددن الددددنفس مثددددل

الشددرقي، كمددا حملتدده قبائددل أخددرى ألغددراض أخددرى " اتددرارزه"وهددم جميعددا مددن إقلدديم " تجكانددت"و
 ....مشبوهة

بشرتهم السوداء سواء ب" البيظان"في الوقت الراهن جنسا ومتميزا من " الكبلة"يشكل أهل 
وهددم مددن سددكان القددرى غالبددا، ويجمددع حملددة السددالح مددنهم " آزناكدده"أو " حسددان"كددانوا مددن أصددل 

وتهدور الزندوج، " البيظدان"بين اللباقة والذكاء والدقدة فدي تسدديد الرمايدة كمدا يجمعدون بدين بسدالة 
علدى ضدفتي النهدر أمدا اليدوم فهدم يزرعدون أراضديهم " افديرب"وهم الذين صمدوا سابقا في وجه 

مدا هدي . وتشترك مصالحهم مع مصدالحنا وهدم مسدلمون وأقدل تعصدبا مدن زندوج الضدفة اليسدرى
، وهم يناوئوننا اآلن وحددهم، أن يحشددوها ضددنا؟ فهدم أنفسدهم، أي "األمراء"القوى التي بإمكان 

حيددث مددات مددنهم : قددد تضددرروا كثيددرا مددن معددارك نصددف القددرن األخيددر" أوالد احمددد مددن دمددان"
 ":الحراطين"ولكن مصدر قوتهم هم  11في وقعة واحدة ولم يعد عددهم اليوم يتجاوز  711

 مسلح؛ 719نحو ": ولد الشرغي" أهل المختار"و"الدخن" -
 مسلح؛ 799الجميع " أوالد اركيك"و" أوالد السيد"و" أهل عبد اهلل"و" أهل آكمتار" -

                              
الدذي أرسدلهم مدوالي إسدماعيل " لمحلده"مدن الشدرفاء فعدال أمدا  أوالد بالسدباع: ما يتعلق بأصول القبائل مرتجل إلى حدد مدا: كتيبة الحراسة" لمحله" -234

من رحلتهم إلى فعددهم قليل وهم حسب الروايات التقليدية لدى زوايا اترارزة بعض األتباع الفاسدين أراد السلطان التخلص منهم معتبرا أنهم لن يرجعوا 
 . الصحراء
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يددر السددابق إذن يتددوفر مددن جماعددة األم" اتددرارزة"يجددب أن نحسددب أيضددا علددى سددبعين مددن  -
 . مسلح 199على زهاء " األمراء"

 : المجموعات المستقلة التي تتخذ موقفا متحفظا هي
 مسلح؛ 719" لمزازكه"و" لعلب لكوافيف"صحبة " موالي" -
 مسلح؛ 799" أوالد امحمد" -

 مسلح؛ 19" لعلب الكحل" -

 مسلح؛ 19" أوالد بوعلي" -

يمكددن أن يحشدددوا " أوالد عايددد"و" أوالد الفدداغي"اتددرارزة الشددرقية وأتبعدداهم مددن " أوالد دمددان" -
 مسلح؛ 099

 235.مسلح 19لديهم نحو " حراطينهم"مع " أوالد احمد من دمان"أحد فروع " أهل التونسي" -

لعلدب "سدوف يتدردد كمدا أن " مدوالي"يجب أن نأخذ في الحسبان بالنسدبة لهدذه القدوى أن 
يالحدظ أنندي لدم أعدول " لبيددات"و" لكبلدةأهدل ا"لدن يتحركدوا وكدذا " أوالد امحمدد"ونصدف " الكحل

حسدب ظندي، كندت أود " األمدراء"الدذي قدد سديطر عليده " ولدد سديدي"في حساباتي الحاليدة علدى 
أرادوا ذلدك البدد مدن البحدث " األمدراء"أن يكون حلفه مواليا للفرنسيين ولكدن ال هدو وجماعتده وال 

أنندا ال نريدد ذلدك ألن دخولندا إلدى  عن شيء آخر ألن وسائلنا ال تمكننا من العمل منفردين كما
 . البالد سلمي من الناحية النظرية على األقل

مسلح مخلصين لهم ولكن الكتلدة العائمدة بينندا  199يتوفرون على " األمراء"لقد رأينا أن 
يددداهم سدددتكون مجموعدددات  مسدددلح  199الدددذين لدددديهم مدددا يقدددارب " ارحاحلددده"وخاصدددة " آزناكددده"وا 
سددتوفر فرصددا مغريددة جدددا " األمددراء"لع مددن حددين آلخددر بيننددا وبددين والحددرب التددي يمكددن أن تنددد

سيسددتدرج األمددراء بعددض الفددروع طبعددا . لميددولهم نحددو النهددب ولكددن أيضددا لددتطلعهم لالسددتقالل
باالعتماد على هدذه الميدول فدي حدين ال نسدتطيع نحدن، ربمدا مدن بداب التبصدر، أن نشدجع هدذه 

" وادي الددذهب"و" آدرار"مسددلح قددادمين مددن  199علددى األقددل " األمددراء"كمددا سدديتبع . التطلعددات
 . ولديهم بنادق ذات طلقات سريعة

                              
 . ، مصدر سابق"بيظان إفريقيا الغربية الفرنسية"في نفس الفترة في كتابه " جورج بولي"يمكن أن نقارن هذه االحتماالت مع تلك التي أوردها  -235
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فالسدائد عمومدا فدي األوسداط الفرنسدية هدو أنهدم يتطلعدون إلدى اسدتقرارنا فدي " الزوايدا"أمدا 
...  وهدذه مجدرد فكدرة مسدبقة. البلدد لكدي يسدتفيدوا مدن االسدتقرار وهدو أمدر لدم يعرفدوه حتدى اآلن

ذا لم نكن ننوي البقاء في البلد فالبد مدن تفكيدك " حسان"يخافون جميعا من " آزناكه"فالزوايا و وا 
خاصددة ضدددد حسددان ولكددن سددديترتب علددى ذلدددك وضددع مدددن " آزناكددده"التنظدديم السددائد فيددده ودعددم 

 . االضطراب المستدام، ليس في مصلحتنا اإلقدام على خلقه
األوسدداط العليددا ال وفيمدا يخددص الزوايدا مددع افتددراض أنهدم إلددى جانبهددا كمدا هددو سددائد فدي 

يمكن أن نستجيب لرغبتهم في جعل حسان تحت أقدامهم أو تحت أقددامنا تمامدا فسدنكون بدذلك 
قدد عملنددا لصدالح اإلسددالم ومهدددنا لوحددة المددؤمنين ضدددنا فدي المسددتقبل ولددن يكدون ذلددك مناسددبا 

ف أو ذاك الكتلددة المتددرددة التددي يمكددن أن تكددون مددع هددذا الطددر " آزناكدده"و" الزوايددا"سدديمثل . لنددا
 ؟ "اترارزة"وعليه فمن ماذا يتكون حلف الفرنسيين في . حسب الظروف

مقاتددددل، لدددددينا كددددذلك جماعددددة  019أي " أوالد دمدددان"و" أهددددل التونسددددي"تحددددثنا سددددابقا عددددن  -
 ؛(مسلح 19آزناكه من أوالد بالسبع " )أهل عبد الوهاب"من " أخيارهم"
األشدداء ولكدن ال تمكدنهم السديطرة إال  مدن المقداتلين 199يتدوفرون فعدال علدى " أهل الكبله" -

 على الضفة اليسرى للنهر؛

الدذين " امحمد ولد أعمر"، جماعة "أهل ميننالما"ولم آخذ في الحسبان " أوالد بالسباع"يبقى  -
الجندوب، وهدم فدي حالدة حدرب "أوالد بالسدباع"لنلقدي نظدرة علدى . يشكلون جمالتنا المعتمدين

أحمددددد ولددددد "أميددددر هددددذه المنطقددددة " أوالد احميددددده"تددددل م، فقددددد ق7191منددددذ " أهددددل آدرار"مدددع 
" أوالد بالسددباع"وقتلددوا خالدده، وندددرك أن ردة فعددل سددتطرد " ابالنشددى"انتقامددا لبعثددة " المختددار

" السدديد"الحددالي، " األميددر الشدداب"الجديددد الددذي كددان قبلدده " أميددر آدرار"لقددد قتددل " آدرار"مددن 
وطداردهم حتدى " أوالد احميدده"لدى هدؤالء وعلدى وأغدار ع" ألوالد البكدار"والد الرئيس الحالي 

فدي " أوالد بالسباع"كان . وحده" ادميسات"رئيس " لحريطاني"ونجا من هذه الهزيمة " تيرس"
 : م منقسمين إلى فئتين7190نوفمبر 

وفرع " أوالد احميده"و" أوالد البكار"يقيم " اخروفه"جنوب غرب " ازبار"في " اتويدرميت"عند  -
وكددانوا جميعددا فددي ذلددك " أهددل سدديد السدديد"و" أهددل سدديدي عبددد اهلل"بعددض و " ادميسددات"مددن 

 ؛"ولد سيدي"الوقت متعاطفين مع 
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السيد ولد باب "و" علي ولد مراكشي"بقيادة رئيسيهم " أهل سيدي عبد اهلل"القسم األكبر من  -
صدددديقه " علدددي"الدددذي كدددان " أحمدددد سدددالم"كدددانوا قدددد سددداندوا األميدددر السدددابق " ولدددد لحريطددداني

أوالد "وهمددددا فرعددددان مددددن " أوالد عددددزوز"و" أوالد الحدددداج عبددددد اهلل"وشددددكلوا مددددع . صدددديالشخ
 ".احمد سالم"، جناحا قويا من عصابات "وادي اذهب" "بالسباع

مدددن " أوالد بالسدددباع"وقدددد منحددده " آكنيتيدددر"يعددديش معدددزوال عندددد " ادميسدددات"مدددا زال زعددديم 
يعلدددن رغبتددده فدددي البقددداء صدددديقا " عبدددد اهلل"الطدددرفين القيدددادة العامدددة وقدددد أرسدددل لدددي ابدددن أخيددده 

أوالد "و" أوالد البكدار"وقد أنعشت لدي رسالته األمل في استدراج الفرقة المكونة مدن . للفرنسيين
بسدبب مدا " كبدوالني"ولكن الفرعين األولين من هذه كانوا قد أثداروا غضدب " أدميسات"و" احميده

بمغددادرة " عبددد الددرحمن"م الشددريف وقددد أقددنعه" كنتدده"يقومددون بدده مددن نهددب وبسددبب غدداراتهم علددى 
أوالد "كما تمكن من إقناع جماعة ولدد إبدراهيم السدالم مدن " اترارزة"المنطقة الجنوبية الغربية من 

وهدددو مددا مهدددد للمصدددالحة التدددي كندددت " ولدددد سددديدي"خصدددم " احمدددد سددالم"بدددالتخلي عدددن " بالسددباع
لدك جهددا كبيدرا لتوحيدد صدفهما ولدم يتطلدب مدنهم ذ". األمراء"أخشاها بين المتعاديين بإيعاز من 

الجندوب فدي " أوالد بالسدباع"لقدد أصدبح . إذ لم يكن أي منهما يكن لهم الدود" أوالد بالسباع"ضد 
" األمددراء"و" ولددد سدديدي"بددرمتهم تقريبددا بسددبب الموقددف العدددائي الددذي اتخددذه " أحمددد سددالم"صددف 
" آدرار"فتقدروا بسدبب حدربهم مدع أثرياء فدي السدابق أمدا اآلن فقدد ا" أوالد بالسباع"كان . اتجاههم
م فلم يبق لديهم سوى أسلحتهم وذخيرتهم وليس لدديهم مدن الجمدال وال الخيدل إال مدا 7191سنة 

يحصلون عليه بقوة السدالح، وكدذا الحدال بالنسدبة لألغذيدة وهدذه هدي الشدروط المثاليدة الكتتداب 
أوالد "أتوني بجميدددع علدددى أن يددد" محمدددد سددالم"و" الشددريف عبدددد الدددرحمن"لقدددد صدددمم . المسدداعدين

لكدددي يددددخلوه معدددي معدددولين علدددى أن " آدرار"الجندددوب مقتنعدددين بوشدددوك تدددوجهي نحدددو " بالسدددباع
" آدرار"ولكدن بدطء وتدردد سياسدتنا قدد أجدل دخدول . إغراء الغنائم يكفي لجعدل قدومهم يسدتجيبون

مددام هددو تسددليمهم ز " احمددد سددالم"ربمددا إلددى فتددرة مددا زالددت بعيدددة فددي حددين أن مددا يعرضدده علدديهم 
كدم أندا متأسدف، بسدبب عددم تمتعدي بحريدة التصدرف، علدى . وهدذا أمدر حاضدر" اتدررزة"منطقة 

وللصدددوص الشدددمال " اتدددرارزة"عددددم تمكندددي مدددن ضدددم هدددؤالء األشدددداء النشدددطاء المعدددادين ألهدددل 
، من أجدل السديطرة علدى بداقي 236"المخزن"، فهم يمثلون بالنسبة لنا قبيلة "آدرار"وخاصة ألهل 

                              
 .القبيلة المخلصة للحكومة وللسلطة الشرعية وبمعنى أوسع القبيلة التي تؤدي مهام الشرطة"  المخزن"قبيلة  -236
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غيددر " المخدزن"أن القددانون الصدارم حددول تعمديم الضدرائب سدديجعل فكدرة قبيلددة  أعدرف. موريتانيدا
ولكددن لددن تكددون هندداك أيددة صددعوبة فددي تطبيددق هددذه الفكددرة علددى . محببددة فددي األوسدداط اإلداريددة

ومددا لدديهم مدن مخيمددات هنداك يمكددن أن " وادي الدذهب"فندزوحهم الموسددمي إلدى " أوالد بالسدباع"
 237.سبانيا دون أن يشكوا هم في ذلك أحرى غيرهمتمكننا من اعتبارهم تابعين إل

إلدددى جانبندددا فدددي يدددوم مدددن األيدددام فسدددنمتلك سدددالحا جيددددا ذا " أوالد بالسدددباع"إذا اسدددتدرجنا 
مشددروع " كبددوالني"أرسددلت إلددى ". أهددل اتددرارزة"وضددد " أهددل الشددمال"و" أهددل آدرار"ضددد : حدددين

ويمكدن تجمديعهم " آدرار"لبحدر إلدى مدن ا" أوالد بالسدباع"مسيرة عبر الحددود يتعدين تنظيمهدا مدن 
ولكن موقفنا المتدردد غيدر الجدذاب للجماعدات المغدامرة لدم يبدق " تيجريت"في " لعكل"في منطقة 

ولددو لددم نخسددر . مقاتددل 19أي " أوالد بالسددباع"معنددا مددع األسددف إال فددرعين ضددعيفين نسددبيا مددن 
ول إلدديهم وبمددا أندده يقدديم لتمكنددا مددن اكتسدداب اآلخددرين ألندده يمثددل مفتدداح الدددخ" ادميسددات"رئدديس 
يندددوي إنشددداء مؤسسدددة للمصدددائد، قدددد يدددتم اتخددداذ القدددرار " كبدددوالني"حيدددث يقدددال إن " تيددددره"قدددرب 

أوالد "باالتصددال بدده، ولحددد اآلن أنددا الحدداكم المقدديم الوحيددد الددذي يتددوفر علددى عالقددات وديددة مددع 
 ".بالسباع

أوالد "مدن الدذهاب إلدى ألصدبح حدرا وأتمكدن " اخروفه"وقدومه إلى " رافين"البد من شفاء 
والبدد أيضدا مدن اإلسدراع وتسدديد ضدربة دبلوماسدية . الجنوب لمعاينة األمور عن قدرب" بالسباع

وقبل كل شيء سحق السبعين مقاتل من " احمد سالم"الموجودين مع " والد بالسباعأل"وعسكرية 
 ". أوالد بالسباع"اترارزة الموجودين مع األمير السابق وهو في عزلة عن 

 .واستمر ترددنا! لم أتمكن من الخروجو 

                              
إلددى معلومدات دقيقددة سددواء حددول " افريدر جددان"م عددن افتقددار فسدديتبدد الددوهم بسدرعة، كددل هددذا المقطددع يدن: قدد يكددون ذلددك علدى المدددى القصددير جددا -237
 . أو حول قبائل الشمال"  آدرار"
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 238:عبر الدروب الضيقة
 

علدى الددعم عبدر " أحمد سدالم"لقد حصل ". ولد سيدي"لقد تعثر ... حادثة كبرى مفاجئة
يدددعوه إلددى االلتحدداق بدده " ولددد سدديدي"فددي اللحظددة األخيددرة وكتددب إلددى " أوالد بالسددباع"انضددمام 

رفدض فدي البدايدة قدد تعدرض للشدتائم البذيئدة مدن الدذي " ولد سديدي"ويبدو أن . صحبة من معه
نددوفمبر واشددترى  1و  1يددومي 239وأذعددن فددي النهايددة وبدداع مددا لديدده مددن بقددرات حلددوب" األمددراء"

 .بثمنها جماال جددا
ذا كددان قددد امتثددل "ولددد سدديدي"أشددعرت النقيددب الحدداكم المقدديم التددرارزة ربمددا بلغنددي عددن  وا 

فسأذهب لمهاجمته وفي هذه الحالة سيواجه في أحد الجوانب فرق " أحمد سالم"فعال القتراحات 
األخ " سديدي أحمدد ولدد الحسدن"وما كاد البريد يغدادر حتدى وصدل إلدى المركدز . اترارزة الشرقية
وكان الليل قد أقبل فماذا يريد في " ولد سيدي"والصديق الشخصي لد" بوبكر سيره"لد غير الشقيق

فددإذا كانددت تلددك مهمتدده فسدديعود : مثددل هددذه السدداعة؟ بمددا جدداء يسددتطلع األمددور، أسددأت اسددتقباله
عنددد  1يددوم " ولددد سدديدي"ومددن الغددد أقبددل . ليتحدددث إلددى جماعتدده عددن مددا أقددوم بدده مددن ترتيبددات

قدددد أشدددعره، فاسدددتقبلته ببدددرودة " سددديدي أحمدددد و لدددد الحسدددن"ا، فالبدددد أن السددداعة الثامندددة صدددباح
وأخضعته الستجواب دقيدق، والبدد أن أعتدرف هندا أن موقفده لدم يكدن قدط علدى هدذه الدرجدة مدن 

صحيح أنه باع بقراتده ألنده يريدد المسدير لإلغدارة علدى عصدابات النهدب وفداء . الصراحة والدقة
فهدل كدان لددي . الغدرض أيضدا اشدترى الجمدال بدثمن البقدراتولهدذا " للشديخ سديديا"لما تعهدد بده 

وأثبت لدي مدن جاندب آخدر كدذب مدا قيدل عنده، فقدد توجده . مال أقرضه إياه؟ إذن لما باع بقراته
" الشيخ سديديا"حيث طلبه " لعكل"إلى الشمال الشرقي وليس إلى الشمال، فهو يسير ببطء نحو 

وال مددن أميدددر " أحمددد سددالم"أيددة رسدددالة ال مددن وأنكدددر أن يكددون قددد تلقددى . وأنددا علددى علددم بددذلك
 ". آدرار"

                              
الوصدول إلدى نتدائج "والعبدارة بالكامدل هدي ( إحدى مسرحيات فيكتدور هوكدو")هرماني"إشارة إلى كلمة السر لدى المتمردين في المشهد الرابع من  -238

 . في الوقت الراهن مثل هذه الصعاب" افرير جان"ويواجه " م إال بالتغلب على الصعاب الكبيرةال يتحقق النصر العظي"أو " عظيمة عبر طرق وعرة
ل فدي ال تقوى البقرة الحلوب على العيش إال في جنوب اترارزة حيث تجد الكفاية من المراعي والماء كل يوم أما في نفدس اإلقلديم فدال تعديش اإلبد -239

 .اء الجمال يقتضي نية المسير إلى المناطق الشمالية ذات المناخ الجافحالة جيدة بل تصيبها األمراض بسرعة وشر 
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فقد جاء ليستريح فدي مخيمده وهدو مسدافر فدي شدؤونه، وهنداك التقدى " ولد امصالحي"أما 
. بددالموقف االنفصددالي الددذي اتخددذه مددوالي" ولدد سدديدي"فجدداء هددذا األخيددر ليخبددر ". سديدي ميلدده"

 .لقد ارتحت اآلن. هذا كل ما حصل
ى مواصددلة المسددير إلددى الشددمال الشددرقي واالقتددراب بسددرعة مددن علدد" ولددد سدديدي"شددجعت 

، طلدب مندي البريدد الموجده "اترارزة الشدرقية"ولكي يثبت لي أنه متوجه فعال جهة " الشيخ سيديا"
إلددى " رافدين"ومتدى أصدبح حدرا فدور عددودة الرقيدب الددركي  ".بوتلميددت"للنقيدب الحداكم المقديم فدي 

شمال صحبة كتائب مدن البيظدان  والجمالدة والمسداعدين لكدي أنوي التوجه رأسا إلى ال" اخروفه"
" أوالد بالسدباع"مدن الناحيدة اليدومنى وأكدون علدى الناحيدة اليسدرى لجماعدة " لولد سيدي"أمد اليد 

الجنوب وبذلك استغني عن مساعدة الحاكم المقيم التدرارزة الشدرقية الدذي كتدب لدي بعددم رغبتده 
ومدن . يجدب أن ال يعدول المدرء إال علدى نفسده. ى النظامفي التعاون معي من أجل السيطرة عل

وهدددذا األخيدددر قدددادم مدددن مخددديم " سددديدي مويلددده"ندددوفمبر صدددحبة  1يدددوم " ولدددد سددديدي"الغدددد عددداد 
، بعدددد أن أخرجددده المدددالزم "ولدددد إبدددراهيم السدددالم"بخبدددر مفددداده أن " سددديدي مويلددده"جددداء ". مدددوالي"
المتحددالفين مددع " أوالد بالسددباع"وانضددم إلددى قددد ابتعددد " بيلدده"مددن موقددع " أوالد البكددار"و" مددولني"
أهددل "الددذي قددرر علددى األقددل اتخدداذ موقددف حيددادي مددن " مددوالي"وعدداد معهددم إلددى " أحمددد سددالم"

" مدوالي"ال يكفدي أقدل مدن هدذا لطمأندة " آدرار"أعدائه التقليديين عبر إرسدال رهيندة أميدر " آدرار
للمدرة " سديدي ميلده"يريدد . قدل مدن سدنتينضد انتقام هؤالء ألنه كان قد اغتال خال األمير مندذ أ

وقددد بدددا مغلوبددا علددى أمددره مددن حصددول مددوالي . يخددون قضدديتنا" مددوالي"الثانيددة أن يثبددت لددي أن 
قد انتقل إلى صدف العددو لكدي أصددق " موالي"وألح كثيرا على أن " آدرار"على رهينة من أهل 

والتوجدده إلددى " شديخ سدديدياال"ثددم أسددر إلدى مددن جانددب آخدر أندده هددو ينددوي تدرك أسددرته عنددد . ذلدك
أثنددداء مدددروره " سددديدي ميلددده"مددداذا يوجدددد وراء األكمدددة؟ اعتقدددد أن ". كبدددوالني"لمقابلدددة " سدددينلويس"
إنمدا يريدد اإلطدالع علدى أحدوال " سدينلويس"بعد ذلك متوجها إلى " اترارزة"وعبوره "الشيخ سيديا"بد

نجلدده " الشدديخ سددعد بددوه"ي أوفددد إلدد أحددس أن شدديئا مددا يحدداك، مددا هددو؟. المسددلحة" آزناكدده"قبائددل 
كتبدددت إلدددى ! ، كمدددا لدددو كندددت أعدددرف عنددده شددديئا"كبدددوالني"يطلدددب أخبدددار " محمدددد مددداء العيندددين"
بحيددث أتمكددن مددن العددودة إلددى " اخروفدده"أحثدده علددى اإلسددراع بتعيددين مددن يخلفنددي فددي " كبددوالني"

" سدالمأحمدد "نواكشوط ألجمع فيه كافة فرقي، أرجو مرة أخرى أن يسدمح لدي بالمسدير لمهاجمدة 
ذا لم نقرر ذلدك سديتحتم عليندا دائمدا اسدتئناف كدل شديء مدن جديدد نعداني فدي الوقدت الدراهن  .وا 
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مدن مجاعدة حقيقيدة، نحدن الضدباط بسدبب القدرارات األخيدرة المتعلقدة بالحصدص المعوضدة، لقدد 
 تعودت حياة البؤس ولكن في حدود؟ 

دي التدي وصدلته مدن حتى اآلن وقد عرض علي أخيرا رسالة التحد" ولد سيدي"لم يغادر 
أوالد "وجميدع " أوالد ادلديم"وجميدع " اركيبدات"يتبجح فيها بحصوله على دعدم جميدع " أحمد سالم"

يبدددو أندده يتصددرف معددي مثددل البرجددوازي الددذي يوجددد وحيدددا فددي ". آدرار"وكافددة أهددل " بالسددباع
نده مدا حصدل بكدل بسداطة هدو أ. منزله فيصرخ مناديا بأسماء حراس وهميين ليخيدف اللصدوص

أما الرهينة، فقدد سدلمها . بوصفهم أصدقاءه" أوالد بالسباع"ومع " ولد إبراهيم السالم"تفاوض مع 
لدددم " مدددوالي. "وهدددو مددا يثبدددت أن أعدددداءه يعترفددون بخطورتددده. ليسدددلموا مددن شدددره" آدرار"لدده أهدددل 

يتحددالف مددع خصددومنا ولكندده مرتبددك ال يعددرف كيددف يتعامددل معنددا وينتظددر مددا سددنقوم بدده ضددده 
وعليده عالمدات " المدامي"قددم إلدي " ولدد سديدي"بعد مغدادرة . قراره بعد التأكد من موقفناوسيتخذ 

في األيام األخيرة، ويمكدن تلخديص ذلدك " سيدي ميله"الغرابة ليخبرني أنه يعرف حقيقة ما فعله 
وربمددا " الشددريف عبددد الددرحمن"بعملدده الخفددي مددا أنجددزه " سدديدي ميلدده"لقددد أفسددد : فددي بضددع جمددل
وحددداول تحقيدددق حلدددم هدددذا األخيدددر فدددي تحقيدددق المصدددالحة بدددين أطدددراف " عثمدددان"اسدددتوحى مدددن 

. ولهددذا السددبب يحدداول الوشدداية بدده عندددي" مددوالي"ضدددنا، والوحيددد الددذي يضددايقه هددو " اتددرارزة"
أوالد "برمتها فالبد أن أحاول إصالح ما أفسدده أوال لددى " اترارزة"أخطر رجل في " سيدي ميله"

المنشدددقين ومدددن جاندددب آخدددر كتدددب إلدددى رئددديس " أوالد احميدددده"إلدددى فأرسدددلت مبعدددوثين " بالسدددباع
ولكنددي باإلضددافة إلددى هددذه الطددرق . فسددجلت ذلددك. خاصددة ليؤكددد لددي نوايدداه الحسددنة" أدميسددات"

وفي انتظدار وقدت الدذهاب إلدى نواكشدوط اشدتغلت علدى 240.الدبلوماسية سأحضر عملية مباشرة
نحددو الجنددوب " أحمددد سددالم"لمتحددالفون مددع ا" أوالد بالسددباع"لقددد توغددل : تحضددير الخطددة اآلتيددة
" احمددد سددالم". "ادميسددات"وأقددنعقهم رئدديس " بيددر انجنددي"مددن " اركيبددات"الغربددي بعددد أن طددردهم 

" انتيشدط"وقد تجمع رجاله عندد " آكنيتير"جنوب شرق " البطحة"نفسه يقيم مع جماعة قليلة عند 
أنوي المسير رأسا لمهاجمة هدذا فور وصولي نواكشوط . على مسيرة أربعة أيام شمال نواكشوط

" أوالد احميددده"و" أوالد البكددار"التجمددع بددأكبر عدددد ممكددن مددن المسددلحين ولهددذا الغددرض سددأجمع 
" مدوالي"أثناء مسيرتي أسير باتجاه الشرق أثناء هذه العملية لكي ألقي بثقلدي علدى " أدميسات"و

                              
 .وبالفعل هذه إشارة أخرى مأخوذة من تعابير الجماعات المتحررة حمله على استخدامها موقفه وذوقه -240



196 

وهدو شداب " أبيندو"جد عندها المسلحة التي يو " أهل أعمر أكدبيجه"وهو اآلن في مرمى جماعة 
سديفكر " لكبدوالني"التدي لدم يقبدل تسدليمها " آدرار"باإلضدافة إلدى رهيندة . 241فرنسدي فدر مدن أهلده

 . في تعزيز موقفه ألخذ الرهينة الفرنسية"موالي"
أهددل أعمددر "أو عنددد " مددوالي"سأسددعى إذن ألخددذ هددذا الفرنسددي شدداء أم أبددى سددواء عنددد 

مدن المدرور بنواكشدوط ألخدذ األغذيدة والدذخيرة، لقدد بدالغ المكتدب وقبل أية عملية البد " أكدبيجه
 .طلقة لكل رجل 71في اإلساءة لدرجة أنه لم يرسل لي إال 

" اخيدددارهم"الحظدددت نشددداطا مفاجئدددا لددددى " أخروفددده"بينمدددا كندددت أنتظدددر مدددن يخلفندددي فدددي 
فلدم يبدق قدد أصدبح فعدال فدي وضدعية بائسدة، " أحمدد سدالم"أن " المدامي"استغربت أمدره، أخبرندي 

وأخيدرا وصدلنا الخبدر الرسدمي األول عدن عدودة . لديه سوى بضعة خيام بالية ولم يعدد معده أحدد
ندددوفمبر ومدددن هنددداك بعدددث إلدددى برقيدددة يتملدددق فيهدددا رؤسددداء  1يدددوم " دكاندددا"فقدددد مدددر بدددد" كبدددوالني"
ويقدددول لهدددم إنددده  سددديعتبر عددددوا كدددل مدددن رحدددل بمخيمددده نحدددو الشدددمال ويؤكدددد لهدددم أن " البيظددان"

ولدد "ليست في مغادرة المنطقة، أمرت بترجمة البرقية وكتابتها بالعربية وأرسلتها إلدى مصلحتهم 
من الزوايا ومدن حسدان وبدذلك أكدون قدد " اترارزة"طالبا منه أن يوصلها إلى جميع قبائل " سيدي

منحته فرصة الظهور في موقف القائد الوحيد في المنقطة فهل سيغتنم هذه الفرصة؟ لقد دأبدت 
ولددد "جداءني موفددد مدن ... دائمدا إلددى جانبده" سدديدي ميلدة"د المسداعدة لده ولكددن يوجدد علدى مدد يدد

أوالد "والمقصددددود )ال نعدددرف أيهددددم يعندددي ( وبطبيعدددة الحددددال) أوالد بالسددددباعيخبرندددي أن " سددديدي
كدان مدن "... يحميهدا" "سديدي ميلده"التدي كدان " تاشدبيت"قد استولوا على إبل ( لجنوب" بالسباع

للقددداء " سدددينلويس"متوجهدددا إلدددى  71يدددوم " اخروفددده"مدددر الشددديخ سدددعد بدددوه بدددد .الواجدددب توقدددع ذلدددك
مداذا بوسدعهم . وقد اشتكى بمرارة من أن رجدالي يأخدذون حداجتهم مدن عندده بالتسدخير" كبوالني"

ال . أن يفعلدوا غيددر ذلدك؟ هددؤالء المسداكين ألننددا، كمدا هددي حالندا دائمددا، نعداني نقصددا فدي النقددود
كالمتحددايلين لددذا أشددرح وضددعيتي وأكشددف عددن مددا أعيشدده مددن بددؤس أريددد أن أبدددو أنددا ورجددالي 

لددددى  242"بالدددعم"فتددأثر الشدديخ مدددن ذلددك ووعدددني عنددد المغددادرة . واألسددباب الكامنددة وراء ذلددك

                              
أهدل "ة فلجدأ رغدم معارضدة أهلده إلدى بالفعل يوجد في إرشيفات إفريقيا الغربية الفرنسية بعض مراسالت تتعلدق بشداب فرنسدي أعجدب بحيداة الباديد -241

القائدد األعلدى لجيدوش " هدوري"الدذي كدان فدي ذلدك الوقدت قائدد أركدان الجندرال " ابيندو"ورفدض الدذهاب عدنهم وقدد يكدون مدن أسدرة العقيدد " أعمر أكدبيجه
 ".سينلويس"إفريقيا الغربية الفرنسية في 

للتعبير عن تفهمده للوضدعية مدع الحدرص علدى إبدراز أهميتده ولديس وعددا بالددعم الفعلدي يعتبر هنا صيغة مؤدبة " الشيخ سيديا"الوعد بالدعم من  -242
 ".افرير جان"وهذا تلميح ال يدركه 
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خطددا " مدوالي"بمدن فدديهم " اتدرارزة"حدددت لجميددع  .المكتدب مدثال فدداعتبرت ذلدك حسدنا مددن جانبده
فسديجنبنا ذلدك اللجدوء . انددومري-خدط نواكشدوط: تقريبيا يجب أن ال يتجاوزوه في اتجاه الشمال

إلددى طلددب عددودة الجميددع إلددى الجنددوب كمددا سدديمكن مددن االحتفدداظ بأكثريددة القبائددل فددي المنطقددة 
وال حتدى " اخروفه"القريبة منا والحال أن القبائل التي لديها اإلبل لم تعد تستطيع اإلقامة جنوب 

ر الغزيدددرة هدددذه السدددنة قدددد جددداءت بذبابدددة حدددول هدددذا المركدددز ألن األمطدددا" إيكيددددي"فدددي منقطدددة 
 .القاتلة لإلبل 243"تكوكامت"

قدد مدرا مندذ ثالثدة أيدام " أعمدر الدزالخ"و" سديديا"أن أخدوي األميدر السدابق  71علمت يدوم 
ومعهمدددا أربعدددون مسدددلحا بمحددداذاة شددداطئ البحدددر غدددرب نواكشدددوط والشدددك أنهدددم اآلن يمارسدددون 

 ".اترارزة"نشاطهم جنوب غرب 
وأصدددبحت فدددي حدددل مدددن التعليمدددات فبإمكددداني علدددى األقدددل أن أخدددرج " نيكبدددوال"لقدددد عددداد 
علددى " اخيدارهم"سددأعمل بواسدطة فرقدي مددن الجمالدة والمسداعدين ورجددال فرقدة . بخمسدين مسدلحا

انطلقدت . قطع طريقة العودة على جماعات النهب، والبد من تحضيرات كثيرة من أجل المسدير
لددون قددد تقدددم فددي السددن أعدداره لددي أخيددارهم وعنددد عنددد طلددوع القمددر، وأنددا امتطددي فرسددا رمددادي ال

نوفمبر عاد الفرسان الذين كنا قد أرسلناهم الستطالع األخبار، وذكروا أن  71طلوع الفرج يوم 
إلددى الجهددة الشددمالية " انددديبخ"فرقددة مددن أربعددة عشددر مسددلحا قددد شددوهدت مسدداء أمددس قددرب بئددر 

اندت متجهدة نحدو الجندوب ومدن األعدداد الغربية سأقطع بعد قليل طريدق الفرقدة وسدأرى مدا إذا ك
أصدبح معدي " بدوبكر سديره"أو من فرقدة " أخيارهم"التي التحقت بي أثناء الطريق سواء من فرقة 

، فددددإذا التقينددددا بالمسددددلحين فسددددنطوقهم بسددددهولة، وقددددد أخددددذت عشددددرين جمددددال امسددددلح 719اآلن 
 70عرضدوا لده يدوم لكدي أعداقبهم علدى صدمتهم علدى النهدب الدذي ت" لبيددات"بالتسخير من عند 

دون أن يخبروندي بدذلك، ففرضدت علدديهم غرامدة مدن عشدرين كبشددا " سديدي ميلدده"علدى يدد نجدل 
كدان المطددر الخفيدف متواصدال مندذ الصددباح، . وهكدذا أصدبحت عنددي األغذيددة وحيواندات الدذبح

وسددط الكثبددان الصددفراء المرتفعددة التددي تشددكل " اندددباخ"أوصدلتنا اآلثددار عنددد السادسددة مسدداء إلددى 
" ابريتددان"حداجز الشددرقي آلفطددوط السدداحلي، كددان الغمددام يغطددي األفدق  كمددا لددو كنددا فددي مندداخ ال

                              
لم يدراع بدقدة وضدعية القبائدل حدين مدنعهم، تحدت طائلدة اعتبدارهم أعدداء، مدن التوغدل نحدو الشدمال فهدو بدذلك يكداد يحكدم علدى " كبوالني"يبدو أن  -243

 . ال تتحمل الرطوبة وأهل البادية ال يتحملون الحرمان من بعض مواشيهمإبلهم بالموت ألنها 
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، لقددد كددان البحددر القريددب منددا 244حيددث السددحب قريبددة مددن األرض والعواصددف تضددرب بوحشددية
" تندغده"أحد فدروع " إشوكانن"وعند وصولنا مخيما من . هائجا وكنا نسمع هدير الرعد باستمرار

ر فأسرعوا بإعطائنا خيمتين كبيرتين وجاء الليدل وهددأ المطدر لحظدة فأشدعلنا أدركنا المطر الغزي
 .نيرانا ضخمة

إلددى " تنمومددو"كددان الطقددس رائعددا مددن الغددد فانطلقددت عنددد الددزوال ناويددا التوقددف عنددد بئددر 
أرسلت فارسدين مدن أهدل التونسدي ألخدذ األخبدار وعندد السداعة الخامسدة جداء . الجنوب الشرقي

لديده خبدر مؤكدد مفداده أنده شداهد فرقدة " التداه"من هذه الناحية وهو العجدوز  أحد فرسان أخيارهم
فارسدددا والشدددك أنهدددم يتوجهدددون نحدددو الشدددمال للمدددرور غدددرب  11وتمكدددن مدددن عدددد " تكندددت"قدددرب 

وعند طلوع القمر عاد المبعوثدان وذكدرا أن الفرقدة قدد . نحن في موقع جيد العتراضهم" اخروفه"
" عثمددان"وأخدذوا الغنددائم ولكدن تصددادف مدع ذلددك قددوم "دبيتتاشدد"أغدارت مسدداء ذلدك اليددوم علدى 

فهدداجم العدددو وطددارده وقتددل " أهددل سدديدات"فددرع " آرويجددات"صددحبة " سددينلويس"نفددس اليددوم مددن 
فيه بعدض " عثمان"و. كان هنا في الوقت المناسب" عثمان"ومن حسن الحظ أن . خمسة رجال

مددن أجددل الوصددول إلددى المهدداجمين  قددررت الددذهاب قبددل طلددوع النهددار ال. العيددوب ولكندده شددجاع
 ". عثمان"فذلك مستحيل ولكني أريد أن أمنعهم من معاودة الهجوم على 

صدادفت أمدة مدذعورة أثدارت الهلدع فدي صدفوف الرمداة " اخروفده"وبما أني أمر قريبا من 
السدنغاليين وهدي تصدرخ بدأن جيشدا كبيدرا يمدر ذلدك الوقدت شدرق المركدز وتقدول إنهدا رأت فارسددا 

د جعدل لفرسده قدالدة مدن آذان البشدر مدا زالدت تقطدر دمدا، فأرسدلت علدى الفدور دوريدات رهيبدا قد
وأمرت الرماة باالستعداد، وبعد ذلك بقليل عادت الدوريات تقول إن الفارس المذكور ليس سوى 

، فهدل بلدغ الرعدب "اركيدك"وقد فعل هذا العمل الوحشي لضحاياه ومعه اثنان مدن أوالد " عثمان"
 .علتها تعتبر ثالثة رجال جيشا كبيراباألمة درجة ج
أوالد "اسدددتقبلته فددي المركددب فددأخبرني أن المهددداجمين الددذين قددتلهم مدددن " عثمددان"هددا هددو 

وأن الفرقددة برمتهدددا مددنهم باإلضدددافة إلدددى عدددد قليدددل مدددن " أحمدددد سدددالم"المتحدددالفين مددع " بالسددباع
يحمدل إلدي " عثمدان"وكدان . رقةالذين كانوا يقودون الف" األمير السابق"من حاشية إخوة " اترارزة"

بريدا من كبوالني يتضمن أوامر جديدة حيث يشكرني األمين العام علدى أندي اسدتطعت المسدير 

                              
وهذا من حسن " ابريتون"قد يحدث في فصل الخريف أن تصل أمواج البحر إلى الصحراء الغربية وهنا تعيش المنطقة الساحلية مناخا يشبه مناخ  -244

 .م8758حظ المنطقة فتخضر وتمتلئ البرك بالماء وقد حدث ذلك سنة 
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حسدب مدا يريدد، ولكنده يخبرندي بضدرورة المواصدلة، فلهدم وفدر الشدكر، لقدد سدئمت حيداة التقوقدع 
 .التي أعيشها منذ الصيف الماضي

ول لددي إن بإمكدداني التحضددير للددذهاب فددي م يقدد7191وعلددى شدداكلة تعليماتدده فددي يندداير 
خمسة عشر يوما ولكنه لم يقل لي إلى أيدن وال متدى وال بأيدة : مهمة استكشافية وحدد لي مدتها

ال شك أنه يفكر مرة أخرى في التضحية بي كمدا فعدل فدي الحملدة األخيدرة . وسائل سيكون ذلك
جزائريين الذين اكتتبهم النقيدب يقال إن هدف المهمة الجديدة سيكون تجكجة في تكانت، وكل ال

 . لم ينجز شيء مما وعدوني به. قد توجهوا إلى الشرق" سيكولي"
" سديدي ميلده"ندوفمبر ليخبرندي أن  11يوم " الشيخ سعد بوه محمد ماء العينين"قدم نجل 
لقددددد توجدددده . لكدددنهم لددددم يتأكدددددوا مدددن ذلددددك إال مسدددداء أمدددس 71منددددذ يددددوم  ياتدددهقدددد كشددددف عددددن ن

وعندما وصلت " سيدي ميله"شمال غرب نواكشوط يقوده " تنيافويل"إلى " ولد سيد" 245"محصر"
، عقدد هدؤالء "ولدد سديدي"حيدث كدان يوجدد مخديم جماعدة " تندكسمي"إلى " كبوالني"ترجمة برقية 

وأقسدددم الجميددع علددى القددرآن بددأن ال يددذعنوا لألوامدددر " لعلددب"مددن"  مددوالي"اجتماعددا مددع جماعددة 
واتفددق جميددع . اربوندا إذا حاولنددا إقندداعهم باالمتثددال لهدذه األوامددرالدواردة فددي البرقيددة وعلددى أن يح

" ولددد إبددراهيم السددالم"و" احمددد سددالم"لقددد أصددبح كددل مددن " سدديدي ميلدده"قددادة اتددرارزة بإيعدداز مددن 
ذريعددة لتحقيددق " سدديدي ميلدده"أصدددقاء اآلن لقددد منحددت برقيددة كبددوالني لددد" ولددد سدديدي"و" مددوالي"و

أن الجواسدديس منتشددرون فددي جميددع " الشدديخ سددعد بددوه"جددل كمددا أخبرنددي ن. وفدداق شددامل ضدددنا
الخدط الدذي حددتده " اتدرارزة"لقد تجداوز جميدع  ".اخروفه"المنطقة وباألخص في ضواحي مركز 

وقددد تددبعهم الكثيددر مددن " أكدديالل فدداي"فهددم يوجدددون اآلن شددمال  246لهددم متددوغلين نحددو الشددمال،
وقدد " اتدرارزة"ن مدن القددوم لتعزيدز صدفوف لم يتمك" آدرار"ولحسن الحظ أن أمير . قبائل الزوايا

محمدددد "وحفيددددة األميدددر " سددديدي ميلددده"زوجدددة " الزغمددده" ".الشددديخ سددديديا"منعددده مدددن ذلدددك تدددأثير 
هددي التددي أقنعددت الكثيدر مددن الوزايددا بمرافقددة جماعددة حسدان، فقددد جدداءت بفكددرة أخددذ  247"الحبيدب

ما لديهم من اإلبل في قطيدع  فقد جمعت كل: جميع هؤالء الزوايا تحت حمايتها بالطريقة اآلتية

                              
 (.جماعة بالط ولد سيدي)محيط اإلمارة الذي يشمل األسرة والبطانة أي : المحصر -245
بقدر ما فعلوه إلبعداد إبلهدم عدن الحشدرات القاتلدة التدي تتكداثر فدي المنداطق الرطبدة التدي اتسدع نطاقهدا " افرير جان"لم يفعلوا ذلك عصيانا ألوامر  -246

 . هذه السنة نحو المشال
. وقدد اغتالدده إخوتدده وأبندداء أخيدده 8198-8131تددولى اإلمددارة مددن ( 8198-8917)عددب دورا مهمدا فددي القددرن التاسددع عشدر أحدد أمددراء اتددرارزة ل -247

 .وغالبا ما تلعب بنات الشخصيات البارزة أدوارا خفية ولكنها حاسمة
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نحددو الشددمال وبالتددالي " الكسددب"فابتعددد . بحجددة أنهددا سددتؤمنها ضددد نهدب جماعتهددا" كسددب"واحدد 
" أتدررازة"ماذا عسانا نستطيع إذا تدخلت النساء في مثل هذه األمور؟ يرابط تجمدع . تبعه الزوايا

شدرق نواكشدوط " تندريددل"عندد " مدوالي"ومدن " ولدد إبدراهيم السدالم"في الشدمال تحدت تغطيدة مدن 
هذا اليوم وهو مسؤول مخابراتي " المامي"وفيما يلي ما أخبرني به ". ولد سيدي"حيث ينتظرون 

نوفمبر بحجة أنه يتبدع جماعدات النهدب،  17شماال يوم " تنجغماجك"إلى " ولد سيدي"لقد توجه 
 أوالد بالسدددباع"مدددن فقتلهمدددا وربمدددا يكوندددان " أوالد بالسدددباع"التقدددى رجلدددين مدددن " اعكيلدددت"وعندددد 
حيث أقنعده بالمصدالحة " آكريدير"ينتظره عند " سيدي ميله"أي من الموالين لنا، وكان " الجنوب

ال يوجددد مددن هددو أشددد مكددرا  ".تنجغماجددك"ولكددن لكددي يمددوه األمددور وجهدده إلددى ".أحمددد سددالم"مددع 
الدرجدة  ومدع ذلدك ليسدت األمدور علدى هدذه. ومدن ال خدالق لهدم واألغبيداء" من صدبيان المدذبح"

" أوالد بالسدباع"لم يعد له أي نفوذ فقد تخاصم مع أخلص مسانديه من " أحمد سالم"من السوء، 
أوالد "قددد اشددتبكت مددع جماعددة ولددد إبددراهيم السددالم مددن " مددوالي"التابعددة لددد" لعلددب"كمددا أن جماعددة 

" براهيم السالمولد إ"الباقية في الوقت الراهن مع " أوالد بالسباع"من  771كما أن فرقة " بالسباع
يقدول نجدل . قد صدرحت التدرارزة أنهدا لدن تبددأ بدإطالق الندار علدى رجدالي وال علدي أندا شخصديا

 ". سيدي ميله"إن أي تحرك بسيط من جانبنا سيقوض خطة " الشيخ سعد بوه"
فددي الواقدددع ال تطلدددب التوغددل شدددماال وسدديكونون مسدددرورين بالحصدددول " اتدددرارزة"إن كتلددة 

الددذي " اخروفدده"مددواطنهم التقليديددة ولددو تمكنددت مددن الددتخلص مددن ثقددل علددى ذريعددة للبقدداء فددي 
وتمكندت " الجندوب أوالد بالسدباع"يعرقلني لتوجهت إلى نواكشوط واستدعيت على الفدور جماعدة 

وهددذا هددو . بصددفة نهائيددة" اتددرارزة"وعددن " ولددد إبددراهيم السددالم"مددن فصددل جماعدداتهم األخددرى عددن 
وحتددى أنددا شخصدديا إلددى مهاجمددة " ولددد سدديدي"و" بددوالنيك"فددي دفددع " سدديدي ميلدده"سددبب اسددتماتة 

. فهددو يتددوخى مددن ذلددك أن نجعددل هددؤالء مضددطرين إلددى االرتمدداء فددي أحضددانه" أوالد بالسددباع"
 . ولكن هناك شخص لم تنطل عليه الحيلة وهو أنا
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 هنهاية حملة اترراز ، لقد قضي األمر

 
نددوفمبر  11لددى، وصددلتني يددوم بسددبب مددا اعتبددره قدددرا ال أجددد لدده تفسدديرا عنددد الوهلددة األو 

 "!كبوالني"وتحمل توقيع " سينلويس"وهي قادمة من . تحديدا أوامر تجعل كل تسوية مستحيلة
فددي إقندداع " سدديدي ميلدده"وتفسدديري الشخصددي هددو أن هددذه األوامددر جدداءت نتيجددة نجدداح 

جمين األمين العام بما يدبره خفية باإلضدافة إلدى تواطدؤ رؤسداء جماعدات البيظدان، وسدلك المتدر 
 : واألوامر هي كالتالي". سينلويس"الذين يتبنون العقلية السائدة في 

مع أنه نظرا لكثيرة " اخروفه"أن يعودوا فورا إلى جنوب " لعلب"و" ولد سيدي"يجب على 
وغيرها من الذباب ال يستطيع أي جمل العيش هناك، يبدو أنهم حريصون علدى أن " تكوكامت"

مر الدذي تسدتحيل االسدتجابة لده سديقوض عمدل سدنة بكاملهدا ولدن تلقى أوامرهم الرفض فهذا األ
المسدؤولون عدن . أن تصدبح القطيعدة التدي بددأت نهائيدة وال رجعدت فيهدا: يكون له إال أثدر واحدد

والحاقدون من المولدين والزنوج باإلضافة " سينلويس"هذا البد أنهم أصحاب العقلية السائدة في 
بددوبكر "و" عثمددان"علددى " ولددد سدديدي"التسددمية التددي يطلقهددا القددردة وهددي " إيبدداكرن"إلددى جماعددة 

عندا واضدطراره إلدى عصديان أوامرندا قامدت "ولدد سديدي"في بحثها عدن فصدل " اخيارهم"و" سيرى
الذي يعمل على إجباره على مقاومتنا " سيدي ميله"بنفس العمل الذي يقوم به " إيباكرن"جماعة 

 . لكي يستحوذ عليه
فهددو يتصددرف كمددا لددو كددان يرشددح نفسدده لمنصددب " عثمددان" يبدددو ذلددك أكيدددا مددن سددلوك

هددي سديطرتنا علددى أراضدديهم " إيبداكرن"اإلمدارة، وسدديلة الضدغط الوحيدددة التدي نتددوفر عليهدا ضددد 
هدددل نريدددد أميدددرا تدددرتبط . التدددي ال يمكدددن أن يأخدددذوها معهدددم مدددع حرصدددهم عليهدددا وارتبددداطهم بهدددا

لو بقينا أوفيداء لده ولكنندا " ولد سيدي"مصلحته بمصالحنا؟ كان من الممكن أن نجد ضالتنا في 
أم أنندددا لدددم نعدددد نريدددد وضدددع الدددبالد تحدددت " سدددينلويس"ضدددحينا بددده اسدددتجابة للعقليدددة السدددائدة فدددي 

الوصدداية ونتجدده نحددو التسدديير المباشددر أي أسددلوب الحكددم المكلددف أكثددر؟ أم أننددا سددئمنا الطددرق 
فقدد تعبدت . ك غايتندا، فبهدا ونعمدتإذا كاندت تلد" اترارزة"السلمية وأصبحنا نريد إثارة الحرب في 

ذا لدم تكدن " التوغدل السدلمي"وأصبحت أتطلع إلى نهاية هذه المخادعة الطويلدة التدي يسدمونها  وا 
 . كذلك فكم نحن ضعفاء
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فقدددد أصدددبح اآلن علدددى علدددم بالبرقيدددة " ولدددد سددديدي"تخدددامرني شدددكوك قويدددة حدددول تدددورط 
سدديمتثل " ولددد سدديدي"وزعددم أن  11يددوم " ولددد ليدددارا"المشددهورة لقددد قدددم إلددي صددهره ورجددل ثقتدده 

ن تطلددب مندده ذلددك أن يعددود بمفددرده إلددى جنددوب " كبددوالني"ألوامددر  وكتددب لدده " اخروفدده"حتددى وا 
كلمدا . ، هؤالء بالتأكيدد لدن ينصداعوا لألوامدر"لعلب"ي اآلخرون، أمامي يحثه على ذلك ولكن بق
 . كلما الحظت أساليبه الغريبة" سينلويس"راقبت عثمان منذ عودته من 

وكندددت منشدددغال " أوالد بالسدددباع"إلدددى مخددديمهم ألرى فرقدددة الجمالدددة مدددن  11ذهبدددت يدددوم 
" كبدوالني"الشدجعان إن  ، وهو يثرثر كعادته، يقول لهدؤالء"عثمان"بتجهيزهم حين سمعت صدفة 

سدتكون " أكدراس"قدد سدأله عمدا إذا كاندت بندادق " عثمدان"حذر منهم، فداألمين العدام حسدب قدول 
" عثمدان"لدم يعدد األمدر يطداق، فدأمرت فرقدة الجمالدة نفسدها بطدرد . غير مأمونة في أيدي هدؤالء

اتددررازة  وعلددى هددذا وصددلت أخبددار سدديئة مددن. وأرسددلت تقريددرا علددى جندداح السددرعة إلددى كبددوالني
من الزوايا الحاملين للسدالح قدد توجهدوا إلدى " الشيخ سيديا"وهم قوم  248"أوالد ابييري"الشرقية، فد

فضدربهم هدؤالء ضدربا شدديدا وفقدد " احمدد سدالم"المتحدالفين مدع " أوالد بالسدباع"الشمال لمحاربدة 
عليهددددا مددددن بندقيددددة التددددي كددددانوا قدددد حصددددلوا  199المسدددداكين الجددددزء األكبددددر مدددن " أوالد أبييدددري"
وأدى ذلددك إلددى جعددل المنتصددرين يعددودون إلددى األميددر . وزميلددي فددي اتددرارزة الشددرقية" كبددوالني"

، دون أن يكترثدوا بالحداكم "أوالد أبييدري"السابق بعد أن كانوا على شبه خالف معه واألدهى أن 
لتي لم يكدن لهدا في نواكشوط ا" أوالد بالسباع"قد استفزوا جماعتنا من " ارترارزة الشرقية"المقيم بد

. أي دور في هزيمتهم المترتبدة علدى عددم التددريب والقيدام بهجدوم فدي غيدر محلده دون تحضدير
الشدرقية " اتدرارزة"لقد فقدنا بسبب محاوالتهم بعض أسلحتنا وهيبتنا وقد غادر المنهزمدون منطقدة 

 .ة أصدالتاركين الفوضى تسودها دون االكتراث بالسلطات الفرنسية كمدا لدو كاندت غيدر موجدود
قددد يكددون قددد أوقددف تحركدده اآلن متوجهددا " ولددد سدديدي"العاملددة معنددا إن " إيبدداكرن"وتقددول جماعددة 

اآلخدرون " اتدرارزة"أمدا " اخروفده"بحاشيته نحو الشمال وقد يكدون مسدتعدا للندزول برجالده جندوب 
إلددى  قددد وصددلوا بالفعددل" لمزازكدده"و" أهددل المختددار ولددد الشددرغي"فقددد غددادروا بالتأكيددد فدداحراطين 

فهدل حدل الدذعر محدل . فال نعدرف أيدن همدا" سيدي ميله"و" موالي"أما " إينشيري"في " اتوزكت"
الثقدة المفرطدة والزهددو علدى مسددتوى المكتدب؟ وصدلني خطدداب مسدتعجل يشددعرني بدأن نواكشددوط 

                              
 ".أوالد أبيري"يكتبونها أيضا  -248
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الدذين تجمعدوا فدي " أوالد بالسدباع"مدن : توشك أن تتعرض لهجدوم، مدن سديهاجمها؟ يقدول الخبدر
ال أعرف من أيدن يسدتقي . حماية المركز والذين يتصيدوننا، هذا سبب لالستياء المنطقة  تحت

أوالد "ضد " سينلويس"المكتب معلوماته، ويبدو لي أن هذا جزء من الحملة الشعواء الجارية في 
 . المخلصين لي وحتى ضد كل ما يخصني في هذه البالد" بالسباع

والعددددودة إلددددى " مددددولني"إلددددى المددددالزم " هأخروفدددد"تلقيددددت أخيددددرا اإلذن بتسددددليم القيددددادة فددددي 
بحثددا عددن " دكاندده"نواكشددوط إال أننددي ال يمكددن أن أغددادر دون فرقددة الجمالددة التددي ذهبددت إلددى 

المؤن الغذائية واألسلحة والذخيرة لقد كانوا آنذاك يرسلون كل شيء، وكان بإمكانهم إرساله قبل 
 .ذلك بكثير

وهمدا " آكريددير"ندوفمبر شدمال  09يدوم " ديولدد سدي"قال رجالن من الزوايا إنهما شداهدا 
الددذي  مددا زال يحقددد علدديهم ولددم يعددودوا " أحمددد سددالم"يزعمددان أن األمددراء أصددبحوا يخددافون مددن 

فأرسددلت مبعددوثين علددى الفددور مددن أجددل إقندداع األمددراء . يريدددون مواصددلة المسددير نحددو الشددمال
رخ، البددد مددن اإلسددراع فقددد باالسددتمرار فددي هددذا الموقددف إن أمكددن أن يحدداولوا تعميددق هددذا الشدد

سديلتقون مدع األميدر " ولدد إبدراهيم السدالم"و" سديدي ميلده"و" أحمد ولدد الديدد"علمت قبل قليل أن 
إنده ندوع مدن الهجدرة المرتبدة علدى " كبدوالني"السابق، ومن قبيل اإلشارة، حدث حراك عندد عدودة 
 .عمل طويل األمد قد شارك فيه المكتب بصفة مباشرة

بالبقاء إال أنهدا عجلدت بتحدركهم " اترارزة"التي تلزم جميع " كبوالني"رقية لم يترتب على ب
يبذل قصارى جهده في نشاط ليتمكن من تنفيذ مخططه في أربعدة " سيدي ميله"و. نحو الشمال

مدددن السدددهل توقدددع مدددا " اخروفددده"بالتوجددده جندددوب " ولدددد سددديدي"وجددداءت برقيدددة ثانيدددة تدددأمر . أيدددام
 ".سيدي ميله"بل مجبرا اقتراحات كان قد ق" ول سيدي"سيحصل، فد

قد طلبوا منهم أثناء تهاطل األمطار فدي شدهر " األمراء"أن " لبيدات"و" ارحاحله"أخبرني 
أي فدي فتدرة انهيدار البئدر وكدان المشدروع " أخروفده"أغسطس أن ينضدموا إلديهم لالسدتيالء علدى 

لكددن مددا يثبددت أن و " سدديدي ميلدده"مددا زلددت أفضددل طريقتدده علددى أسددلوب "... مددوالي"مددن تدددبير 
قددد نضددجت وأن أفكدداره المناهضددة للفرنسدديين كانددت تأخددذ طريقهددا فددي هددذه " سدديدي ميلدده"خطددط 

ولدددد "الفتدددرة هدددو أن األمدددراء يبددددون فدددي ذلدددك الوقدددت مسدددتقرين وأغلدددبهم كدددان فدددي صدددف حليفندددا 
 ". سيدي
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 في غياب ردة فعل األمين العام يواصل عثمان عمله التخريبي، فقد شاع أن الجزائدريين
الددذي غيدددر " عثمدددان"والحددال أن " اتدددرارزة"كددانوا مدددوجهين إلددى " سددديكولي"الددذين اكتتدددبهم النقيددب 

دون إذن قد كذب هذه اإلشاعة علندا وصدرح بدأن " سينلويس"مساره في الفترة األخيرة توجه إلى 
 .  الجزائريين ليسوا موجهين إلينا، فال نلومن إال أنفسنا إذن إن سخر منا كل من هب ودب

جددل تخفيددف الضددرر الحاصددل فددي المنطقددة البددد مددن أن نددتمكن مددن الظهددور علددى مددن أ
السداحة عبدر الددوريات والمدرور بدين الفدرق المعاديددة واسدتعادة الدذين انضدموا إليهدا بغيدر اقتندداع 
مددع إرهدداب أو مهاجمددة اآلخددرين ولكددن بأيددة وسددائل ومتددى يكددون ذلددك؟ فلدديس عندددنا الوقددت وال 

يومدا التدي أمرندي  71بأن هدف فرقة االستكشاف لمدة " كبوالني"أشار إلي. الرجال الضروريون
أندا علدى علدم . لدم أعدد أصددق شديئا ممدا يقدال فدي هدذا البداب" آدرار"سابقا بالتحضير لهدا، هدو 

كذلك أن األمين العام قد عمدل علدى تجميدع كميدات كبيدرة مدن المدؤن وقدرب المداء والجمدال فدي 
قدد أخبرندي البيظدان بدذلك وهدم ليسدوا مثلندا فدال يمكدن دجمبر، ل 71بوتلميت، حيث سيتوجه يوم 
ال أعتقددد ذلددك " آدرار"مدداذا سدديكون الهدددف مددن كددل ذلددك؟ قددد يكددون . أن نخفدي عددنهم أي شدديء

أرسددلت بددأن تحمددل إلددي البدداخرة المنتظددرة فددي . فلددو كددان يقصددد الددذهاب إليدده لمددا صددرح بددذلك
 . بد من أن أهيئ قافلتي المحتملةمن الرماة القدماء فال  19نواكشوط عددا من األطر ونحو 

هددل سيسددمح لنددا باسددتقدام مددؤن خاصددة بنددا علددى البدداخرة المددذكورة؟ لحددد اآلن يمنعوننددا 
البدد مدن تفريدغ جميدع حمولدة البدداخرة . ال يمكدن أن نتصدور درجدة حرصدهم علدى تجويعندا. ذلدك

 19قبدل  في مركز نواكشوط وكان كل شيء محسوبا بدقة فال يمكن أن أتحدرر مدن هدذا العمدل
ذا تمكنددت مددن الخددروج فلددن أتمكددن فددي هددذا التدداريخ المتددأخر مددن تحريددك جمدداعي مددن  دجمبددر وا 

التي تنتظر االنطالق على أحر من الجمر تشوقا إلى الغنائم لقد بدأت الحدائق " أوالد بالسباع"
شدديئا " مددولني"ولددن يجددد المددالزم . وأصددبح لدددينا بعددض الخضددروات كالفجددل" اخروفدده"تنددتج فددي 

مددن المددؤمن باسددتثناء الخضددروات وحيوانددات الددذبح، سدديأتي معدده بقافلددة مددن نواكشددوط وأنددا  آخددر
فدددور وصدددولي هنددداك سأرسدددل قافلدددة ثانيدددة مدددن المدددؤن، لدددم يحصدددل لدددي قدددط طيلدددة عملدددي فدددي 

أن وجدت نفسي مجبرا على شد الحزام مثل ما هو  249"جوفر"المستعمرات وال حتى أثناء قافلة 
                              

بعد أن كدان دخولهدا ممنوعدا علدى غيدر المسدلمين وكاندت آندذاك تابعدة إلمبراطوريدة  8171مدينة تومبكتو سنة " جوفر"دخل الرائد ": جوفر"قافلة  -249
-8171)" الحداج عمددر"، نجدل "آمددادو"ضدد قدوات " أرشددينار"وهدذه القافلدة تابعددة لحملدة العقيدد " ادجندده"قدرب " حمدد اهلل: "العاصددمة"مدن الفدالن " ماسدينا"

، وهددو أول أوربددي يدددخل تومبكتددو، مددن تحقيددق هددذا اإلنجدداز إال بعددد أن تقمددص شخصددية رحالددة مسددلم واسددتعد لددذلك "رينددى كددايي"ولددم يددتمكن (. 8170
 . تعلم اللغة العربية وعادات سكان الصحراء"لبراكنة حيث "باإلقامة في 
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ذا انتهى كل ه .حاصل اآلن ال فدإن العمدل اإلداري وا  ذا الحرمان برحلدة جيددة فسديكون مجدديا وا 
. والسياسددي فددي مثددل هددذه الظددروف الماديددة والمعنويددة التددي يجبروننددا عليهددا هددو أسددوأ مددا يمكددن

 "! مولني"وأخيرا وصل 
دجمبدر ال أحدظ تغييدرات كبيدرة إال أنندي لدم أعدد متعدودا علدى  79وصلت نواكشدوط يدوم 

فهنا حديقة وافرة الغلة فيها كثيدر مدن الخضدروات " أخروفه"ذ إقامتي في مستوى الرفاهية هنا من
تسدارعت ". اخروفده"ويوجدد هندا مدن العمدل أكثدر ممدا يوجدد فدي . وحقل من البطاطس والشمندر

يتحددثون عدن العدودة إلددى " األمدراء"فدال هدو وال " كبددوالني"عصدى أوامدر " ولدد سديدي"األحدداث فدد
ن هددم فعلددوا ذلددك فسدد يفقدون كددل شدديء بمددوت جميددع جمددالهم، فددال يسددتطيعون إذن، الجنددوب، وا 
لتقددديم عددروض استسددالمه كمددا فعددل سددابقا فددي  " احمددد سددالم"وهددذه هددي اللحظددة التددي اغتنمهددا 

ذا كانت ستترتب عليها نفس النتائج فالبد من أن أتحلدى بالحدذر كمدا . شهري فبراير ومارس، وا 
وسأنتظر إذنا مثيرا للجددل مدن المكتدب ومدن  عرضوا علي استسالمهم" أوالد بالسباع"أن جميع 

" المختدار ولدد احمدد ولدد عيدده"علدى " أوالد بالسدباع"وقدد تعرفدت عبدر . وكالئهم لكدي أرد علديهم
وهدددو رجدددل طددداعن فدددي السدددن صدددغير القامدددة وسدددخ لدرجدددة البشددداعة  250المخلدددوع" آدرار"أميدددر 

ولدم ينفدع  251"أوالد بالسدباع"و" إيديشدلي"وأخبرني أنه كان أثناء فترة حكمه القصديرة يعتمدد علدى 
وهاجم " أبالنشى"الذي أساء معاملة بعثة " أحمد"ذلك فقد خلعه شعبه وخلفه آنذاك نجله األكبر 

 .فيما بعد، استضفت المختار في كوخ خارج المركز" أوالد أحميده"
الدذين يقديم عنددهم " أهدل أعمدر أكدبيجده"بلغني أن صداقة موالي تتوطد شديئا فشديئا مدع 

يريدد أخدذ الشداب رهيندة، فطلبدت " مدوالي"الدذي تحددثت عنده سدابقا ويبددو لدي أن " ابيندو"اب الش
وحصلت على اإلذن إخراج الشاب  مدن هنداك وقدد أعطداني المكتدب تفويضدا مطلقدا فدي تحديدد 

ولدم . تكاليف العملية، فأعلنت عن خمسمائة افرانك لمن يقدوم بهدا ولديس هدذا ثمندا كبيدرا، سدنرى
سدديعود مددن تلقددداء نفسدده وقددد كتبدددت لدده مفسددرا الخطدددر " ابيندددو"ا كددان الشدداب أكددن أعددرف مدددا إذ

المحدق بده مدع هدذه القبيلدة طالبدا منده مرافقدة مدن أرسدلتهم لإلتيدان بده وفدي نفدس الوقدت حذرتده 

                              
سلطة بمحض إرادته ليتفرغ للشعر فقد كان الرجل، رغم مظهره المتواضع، شاعرا هذا غير صحيح تماما، فالمختار ولد احمد ولد عيده قد ترك ال -250

" بكدار  ولدد اسدويد احمدد"مبدعا ومحبوبا لدى مواطنيه، والمصاعب التي واجهها هو نفسه وكذا أسالفه راجعة إلى الهزائم التي ألحقها بهم أمير تكانت 
 .السياسي المحنك والمقاتل الرهيب

وهدو مدا جعلهدم أعدداء  8171سدنة " كصدر البركدة"وقد هلدك رئيسدهم فدي معركدة " )كنته"آدرار أثناء صراعه مع أمير تكانت هم  كان حلفاء أمير -251
 . لم يكونوا في هذا الصراع إال دعما مكمال" أوالد بالسباع"و" أوالد الناصر"و " أوالد يحيى من عثمان( "ألداء إليدوعيش
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كاندت الفرقدة مكوندة مدن ثمانيدة متطدوعين مدن . بأنه فدي حالدة الدرفض سديتحتم علدي أخدذه عندوة
مجداور مدن بيدنهم رجدالن كندت قدد خلصدتهما فدي شدهر أكتدوبر مدن من المخيم ال" أوالد بالسباع"

" أوالد بالسددباع"باعتبارهمددا مددن " األمددراء"الددذي كددان يريددد قتلهمددا بإيعدداز مددن " ولددد سدديدي"قبضددة 
 . أوال ثم ألنهما قد أهانا بعض الزوايا المتعاطفين معهم

أوالد "ن رجدال مدن علدى آثدار أربعدي" أوالد بالسدباع"وعلى مسافة قريبة من نواكشوط عثر 
لدديال وبعددد " أهددل أعمددر أكدبيجدده"وصددل المبعوثددون إلددى مخدديم " أحمددد سددالم"مددن جماعددة " السدديد

عملية تحري حددوا مكان الخيمة التي يقيم فيها الشاب، فبعد بحث اكتشدفوا أنده يقديم مدع العبيدد 
يدددر فدددي خيمدددة مرقعدددة معددده فيهدددا أمدددة عجدددوز تصدددنع لددده الطعدددام وهدددو يدددزاول مهندددة اإلسدددكافي غ

أحسددن اسددتقبال رسددلي وقددرأ الرسددالة جانبددا علددى ضددوء ". البيظددان"المعتبددرة كثيددرا فددي فددي وسددط 
أهدل "النار ولم يبد أي اعتراض على مرافقتهم فأخدذوه معهدم علدى الفدور بينمدا حداول اثندان مدن 

االعتددراض علددى ذهابدده وهددو مددا يعنددي أن الشدداب كددان تحددت الرقابددة وانطلقددت " أعمددر أكدبيجدده
خلددف راحلددة أحدددهم فحثددوا السددير فددي الظددالم الدددامس  252"التاسددوفره"جدداثم فددوق " بينددوا"الفرقددة و

" النيلده"خشية المطاردة، عند وصوله المركز كان الشداب فدي هيئدة رثدة يلدبس كسدوة مدن قمداش 
كبيددرا وهدو حددافي  253"تسدبيحا"وسددخ جددا ويضددع فدي رقبتدده " كداكي"باليدة يرتددي تحتهددا ثوبدا مددن 
 .في تنافر صارخ مع كسوتهالقدمين وشعره كث مجعد 

لدم يددتعلم سددوى بعدض كلمددات مددن الحسدانية وبدددا عليدده االنددهاش والشددعور باإلهانددة مددن 
معندا، ربمدا ألنده " سدينلويس"المثول أمام جماعة مدن الفرنسديين، وبددا غيدر مدتحمس للعدودة إلدى 

كبدددرى مدددن أن األغلبيدددة ال" أوالد بالسدددباع"أخبرندددي . قددارب سدددن االنخدددراط فدددي الخدمدددة العسددكرية
وأن " آوكدددار"و" إنيشددديري"و" تافويليدددت"قدددد تمدددردت، وأنهدددم جميعددا يوجددددون فدددي " اتدددرارزة"مقدداتلي 

وهذا أمر واقع وليس من " ولد سيدي"قد جعل الجميع يعترف بسلطته بما في ذلك " أحمد سالم"
ديثدة وال كان آدرار هادئا فالمقاتلون في هذه المنطقة لم يتلقدوا بعدد األسدلحة الح. باب االفتراض

لدو  254"الشديخ سدعد بدوه"أخدي " ماء العيندين"الذخيرة التي أرسلوا في طلبها من المغرب بواسطة 
 . ، فسأقتصر على الصيد البحري ولن أهتم باألمور األخرى"اترارزة"منحوني سنة أخرى في 

                              
 .وهو يماثل حقيبة السفر" الراحله"لغنم تجعل فيه األمتعة ويوضع خلف التاسوفره كيس من جلد البقر أو ا -252
 .السبحة: التسبيح -253
غيدر الخاضدعة لنفدوذ السدلطان، ولكدن مداء العيندين يبسدط نفدوذه عليهدا، " الساقية الحمراء"الواقع أن الذخيرة ال تأتي من المغرب ولكن من منطقة  -254

منتشدر وتدأتي األسدلحة علدى مراكدب صدغيرة مدن جدزر الكدانري ترسدو فدي منطقدة ( واالنجليزي، واأللماني من الصنع الفرنسي)كما أن تهريب األسلحة 
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إن وجودي فيها خالل هذه السنة قد ولد لدي فكرة قصة، مدع أنندي لدم أجدد فرصدا كثيدرة 
، لقددد شدداهدت الكثيددر، ولكددنهم لددم يبخلددوا فددي فعددل كددل شدديء لمنعددي مددن التصددرف كمددا للتحددرك
كمدا بعدث إلدي بدبعض المعلبدات، هدذا الرجدل " رافدين"تلقيت رسالة من العريف الدركي . يحلولي
إال يدوم الرابدع دجمبدر حيدث أخبدره بوضدعيتنا ويبددو أنده " كبدوالني"لم يدتمكن مدن مفاتحدة ! الرائع

خبره بالنقص الحاد والدائم الذي نعيشه، ولذلك صدرت أوامر فورية بإمدادنا تعجب كثيرا حين أ
. بالتموينددات، فالمكتددب لددم يكددن قددد أخبددره بوضددعية البددؤس التددي نعيشددها، كنددت متأكدددا مددن ذلددك

بأنه وصف حالنا للجميع، ولكدنهم فدي المكتدب يعارضدون، ويزعمدون أنندا قمندا " رافين"كتب إلي 
 ".سينلويس"هم يسبحون في البذخ، هناك في بتبذير المواد، يبدو أن

خبر مرافقتده لده فدي جولدة كبيدرة تددوم أربعدة أو خمسدة أشدهر " كبوالني"من " رافين"تلقى 
راجددل ويتقدددمون  719، سدديتركون فددي نواكشددوط حاميددة مددن "أطددار"سدديتعين عليدده المسددير حتددى 

ل السدنة الماضدية علدى تاركين على طريقهم مراكدز فدي مواقدع متباعددة كمدا حصد" أطار"باتجاه 
كمددا ستصددل " رافددين"، إذن ليسددت هندداك قافلددة جددادة يقددول "امبددود"، و"مددال"، "ميددت"أالك، "خددط 

، كمددا أن غرفددة 255لدراسددة إمكانيددة إقامددة مؤسسددات مصددائد قبالددة نواكشددوط" بددوردو"بعثددة مددن 
 . نبناسيكون هناك إذن نشاط مهم في جا. ألف افرنك 11من جانبها تقدم " بوردو"التجارة في 

أي خبر مدن أحدد حدول مسدألة مسديرنا ضدد المتمدردين فدي الشدمال، وقدد " رافين"لم يتلق 
هدددددو قائددددددهم، وقدددددد أنهدددددى الرقيدددددب الددددددركي رسدددددالته بهدددددذه " أحمدددددد سدددددالم"اسدددددتغربت ذلدددددك ألن 

ن لدم أكدن اآلن تحدت أوامدركم فسدأعمل كلمدا فدي وسدعي :"الكلمات وأخيرا، سيدي النقيب حتى وا 
 ...".م ألنني تضررت منها كثيرامن أجل تحسين وضعيتك

، بددا مسدتغربا ومندهشدا "رافدين"يضيف " المسيو كبوالني"هل بالغت في كالمي السابق؟ 
كلمددا كتبددت أقددل، كلمددا حصددلت علددى :"وفددي مكددان آخددر، هددذه الحقيقددة" مددن كلمددا حكيتدده عليدده

إذن على ماذا سأحصل؟ وأنا الذي أكتب كدل التفاصديل، حتدى التافهدة منهدا محتسدبا أن ". أكثر
خددتم . "ع علددى كافددة التفاصدديل، لقددد كددانوا يسددخرون مددن حسددن نيتدديالمكتددب يرغددب فددي اإلطددال

                                                                                             
مدوالي "يخضع لنفوذ السلطان، بينما العكس هو الصحيح، فالسدلطان آندذاك " الشيخ ماء العينين"أن " افرير جان"يعتقد .  أو في مصب الساقية" إيفني"

مثدل تعلدم ركدوب الدراسدة، " )بدأمير المدؤمنين"سدنة وتنقصده المصدداقية بسدبب بعدض الممارسدة غيدر الالئقدة  81شاب ضدعيف لدم يتجداوز " عبد العزيز
 . رجل في ربيع العمر، يتمتع بنفوذ العالم ورجل الدين والقائد الروحي" ماء العينين"في حين أن ...(. والتصوير الفوتوغرافي

، (يسمى المركز اليوم نواذيبو)قائد الفرقة االستعمارية للغرفة " أوران"على شرف نائب " بور أتين"يتم بعد ذلك إنشاء مركز سيطلق عليه فيما بعد  -255
 "(. بوردو"كان الماء يستجلب في باخرة صهريج من )ولكن المركز لم يتطور كثيرا بسبب انعدام الماء البارد 
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البددد مددن جرعددة كبيددرة مددن الشددجاعة فددي مثددل هددذه ". تشددجع يددا صددديقي:"رسددالته قددائال" رافددين"
وأخيددرا سددتنتهي حيدداة . الظددروف، وال أعتقددد أننددي أتددوفر علددى مثلهددا لتحمددل سددنة أخددرى مماثلددة

سطة آخر بريد يصل قبل الباخرة الموعودة أنه فقد علمت بوا. م7191البؤس التي عشتها سنة 
" آدرار"-"تكانت"دجمبر تم تعييني لالنضمام إلى بعثة  71في نفس الوقت بقرار صادر بتاريخ 

 1قدد تدم تعيينده مندذ " اتدرارزة الغربيدة"وأن خلفدي فدي منقطدة " سدينلويس"التي ستنطلق قريبدا مدن 
قادمدا " رلهيدى"بالفعدل شداهدت اإلداري بعد عواصف المطدر، يكدون الطقدس جمديال؟، و . دجمبر

إنه خلفي، وقد جاء معه بكل ما طلبته بما في ذلك فرقدة الددعم " سينتهلدا"في المركب البخاري 
 . هناك أيضا أطر جزائريون، ولتتصوروا مدى ارتياحيالمكونة من أربعين مساعد 

ه حصدان السدتقبال خلفدي الدذي ندزل مدن المركدب ومعد" طرفايدت المنصدور"توجهت إلى 
 .جميل رمادي اللون مرقط، وتوجهنا معا إلى المركز على فرسينا

مصددابا بالتهدداب ليمفدداوي، وأنددا " اخروفدده"كنددت قددد تركددت فرسددي األسددود المسددكين عنددد 
أركدب اآلن فرسدا بلدون زهدرة الددراقن حدديث السددن جددا ونداقص التدرويض لدذا فهدو غيدر صددالح 

أن أنفددده مصددداب ببهدددق الخيدددل وهدددو بأظالفددده للسدددير فدددي الحمدددالت، ورغدددم مظهدددره الجميدددل إال 
 .البيضاء يجعل مني رئيسا تقليديا إلحدى القرى اإلفريقية

مدع عشدرة مدن " الجاللدي"والرقيدب " أعبيددي"لدي أمر بأن أسلم لخلفدي كدال مدن المتدرجم 
وثمانيددة وعشددرين " أوالد بالسددباع"، علددي أن آخددذ سددتة وثالثددين جمدداال مددن "أوالد بالسددباع"جمالددة 
 .دحمبر 01و  31بين "كبوالني"لاللتحاق بد" بوتلميت"لمساعدين الزنوج وأتوجه إلى من ا

األشددخاص التاليددة أسددماؤهم " بوتلميددت"كمددا وصددلتني تعليمددات بددأن اصددطحب معددي إلددى 
 ":البيظان"من 
 ؛"ارحاحله"من جماعة " البانون" -
 دليل البعثة السابق؛" الحسن ولد الطالب" -
 ؛"اخيارهم"من فرقة  "أحمد سالم ولد أحمد معلوم" -
 ؛"بوبكر سيره"المتطفل الذي يالزم " محمد فال ولد بركام" -
 .نفسه" عثمان... "وأخيرا  -

السدددابق، " آدرار"مدددع أميدددر " أوالد حميدددده"و" أوالد البكدددار"أي وفدددد مدددن " صدددربه"تبعتندددي 
 ".كبوالني"ويرغب الوفد في أن أقدمه إلى 
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المتمددددردة حاليددددا، يوجددددد معددددي سددددبعون مسددددلحا " اتددددرارزة"وبالجملددددة، لكددددي أعبددددر منطقددددة 
 .يستطيعون العمل بحركية كبيرة إذا وجدت ما أحملهم عليه

أو القددددرود الثالثددددة، قددددد قدددددموا معددددي لتلقددددي األوامددددر مددددن " أبدددداكرن"مددددا يعددددرف بجماعددددة 
، ولكنهم سيدخلون عليه بالتناوب وفي هذا إشارة إلى نوع من الريبة وعددم الثقدة فديهم، "كبوالني"

أنه في محله، وقد تم استدعاؤهم دون علم خلفي، وقد اعتقدت زمندا طدويال أن مثدل هدذه  الشك
 .الممارسات كان خاصا بي وأنا مرتاح اآلن حين بدا أن األمر لم يكن كذلك

خالل األيدام التاليدة لقدومده واعتقدد أنده قدادر علدى " ريلهي"قمت بتبادل المهام مع السيو 
مددا اعتقددد أندده سدتكون لديدده فكددرة شدداملة عددن الوضددعية الحاليددة تحريدك األمددور داخددل المنطقددة، ك

عددن األحددداث خددالل األشددهر األخيددرة الددذي سدديجده فددي 256لمنطقتدده مددن خددالل التقريددر المفصددل
 .مراسلتي

غادرت بكل بساطة صدباح يدوم ضدبابي مدن عيدد المديالد ولكنده سداخن إلدى حدد مدا وقدد 
و يغالددب مدددرارة األسددف علدددى عددددم إلدددى مهددبط كثيدددب نواكشددوط وهددد" اعبيدددي"شدديعني مترجمدددي 

 .مرافقتي
ألدخدل الفضداء ! الغربية مودعا بدذلك الوظدائف السياسدية واإلداريدة" اترارزة"ها أنا أودع 

 ...الرحب وأبدأ الرحالت والمعارك
 ...كان سني قد صغرت بعودة الدورة الزمنية عشر سنوات إلى الوراء

امحمددد ولددد "تددى بلغددت مددع وحددين أصددبحت وسددط السددهل عدددوت بفرسددي دون التفددات ح
 :إلى األمام نحو المغامرات... مقدمة القافلة" أعمر

ال أشعر بأدنى أسف على مغادرة نواكشوط حيث يصطك العلم بألوانه الثالثة على قمة 
 .الكثيب فوق أكوام بيضاء من عظام جمالي ذات الحظ العاثر

 :واآلن أتوجه إلى القارئ
لددة وربمددا المملددة بتفاصديلها لتكددون وصددفا للمرحلددة فمدن أجلدده سددطرت هددذه الحكايدة الطوي

 .التي سبقت جزء الحكاية الموالي باعتباره كان أكثر حركية ألنه يمثل مرحلة العمل والنشاط

                              
 ".فينسان"في أرشيف القوات البرية في " الميكروفليم"يوجد التقرير في أرشيف نواكشوط وتوجد نسخة منه على  -256
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الحيداة فدي "إن مدرارة االنتظدار علدى مضدض هدي الدثمن الدذي ندفعده غالبدا مقابدل شدرف ومتعدة 
  . وشا بالورودطريق العمل في المستعمرات مفر فليس طريق " القافلة
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 : الجزء الثاني
 في تكانت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من نواكشوط إلى تكانت
 

 ةمدددن الكتيبدددة األولدددى للرمدددا 21وجددددت الجدددزء األكبدددر مدددن الفرقدددة " اخروفددده"حدددين وصدددلت إلدددى 
، وهدي تتحضدر لمغدادرة المركدز مدن أجدل التمركدز فدي انواكشدوط "دكانه"السنغاليين القادمة من 

، فقدددد تدددم التراجدددع عدددن تدددرك حاميدددة "اخروفددده"فأمدددام حجدددم األعمدددال التدددي يتعدددين القيدددام بهدددا فدددي 
رجال فدي نواكشدوط عدن طريدق البحدر، كمدا  251عسكرية في هذا الموقع، فمن األسهل تموين 

كندت قدد . تحملندا علدى نقدل الوحددات إلدى الشدمال" اتدرارزة"ماعات المتمردة فدي أن تحركات الج
وكلفدددت كدددال مدددن " اخروفدده"التدددي طلبهددا كبدددوالني للحضدددور إلدددى " البيظدددان"اسددتدعيت جماعدددات 

بإمدددادي بالجمددال الضددرورية ليركبهددا الجمالددة وفرقددة الحراسددة المرافقددة وقددد " عثمددان"و" اخيددارهم"
فقدددد اعتبرندددي مغدددادرا المكدددان ولدددم يكلدددف نفسددده عنددداء " عثمدددان"ي أمدددا لطلبددد" اخيدددارهم"اسدددتجابه 
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، حتدى أجبرتده 21التحرك، فاستدعيته للمثول أمامي فتصرف بوقاحة فدي حضدور نقيدب الفرقدة 
علددى النددزول عددن مطيتدده للددرد علددى أسددئلتي وأوسددعته شددتما وتعنيفددا هددو بهمددا جدددير، فانصددرف 

متوعدا بأن يشكوني هناك، ولم يكن مع ذلدك قدد يصرخ " بتليميت"ساخطا متوجها من فوره إلى 
وهدددم قدددوم ال تعدددوزهم المصدددادر " أوالد بالسدددباع"جددداءني بالجمدددال المطلوبدددة ولكندددي فدددي صدددحبة 

 ".أخروفه"وسيتأكد لي ذلك في أولى مراحل المسير بعد مغادرتي 
ع مدن بعدد علدى ربدو كنا مجتمعين عند غروب الشمس على أحد الكثبان الناعمة نطل مدن فوقده 

، وكانت ظالل رؤوس قطيع من اإلبل ترتسدم تحدت األشدعة البرتقاليدة لشدمس الغدروب "إيكيدي"
، ومددا هددي إال "أوالد بالسددباع"وهدي تحددرك األغصددان قاضددمة األوراق مددن هنددا وهنداك فانتبدده لهددا 

لحظات معدودة حتى جاءوا بهدا إلدى المعسدكر، وهكدذا حصدلنا علدى أربعدين جمدال وهدي غنيمدة 
إذ تكفدي لحملندا كمدا ينبغدي مدن جهدة، وهدي فضدال عدن ذلدك : تياح مدن نداحيتينتبعث على االر 
 1للمرة الثانية، ونمت ليلدة " لعكل" كنت أجتاز تالل  .من جهة أخرى" األمراء"من إبل جماعة 

قددرب ضددريح أحددد الصددالحين ومددن الغددد، بعددد أن قطعددت  257فددي بددرد قددار" أقرقددز" يندداير عنددد 
 6بوتلميدت عندد السداعة  258"تيدارت" جدرداء، وصدلت  صعودا وهبوطدا سلسدلة كثبدان ضدخمة

 .مساء
وصلنا مع حلول الظالم، بحيث قد يظننا البعض جيشا من العدو، أوقفت فرقة الحراس 

بشكله المربع في نهاية " القصبة"المرافقة لي وتقدمت عنها وحيدا على فرسي باتجاه ما يشبه 
د وقف على السطح حارس شاهرا حربة المنحدر، إنه المركز ومن حوله سور يحمي حوزته وق

بندقيته وبجانبه في الزاوية ينتصب مدفع رشاش مصوب إلى السهل ومع االقتراب تبينت 
الزريبة القوية ثم الخيول تحت كنان الحشيش وحولها الخيالة يتحركون جيئة وذهابا في زيهم 

سود فوق كوخ األحمر وشاهدت راية حمراء بهالل ذهبي يتدلى منه ما يشبه ذيل فرس ا
قائد الكتيبة ورأيت فرقة الخيالة داخل فناء المعسكر ثم تبينت وجه الرقيب " رابول" المالزم
 . ولكن الظالم كان قد اشتد بحيث ال يستطيع التعرف علي" تفرنو" الدركي 

                              
 .في شهري يناير وفبراير( 1)في غياب الغيوم تكون السماء صافية وتنخفض درجة الحرارة ليال على األرض بسرعة لتصل " : برد قارس"  -257

 منخفض أو غور طبيعي سريع اإلنبات بسبب الرطوبة -258
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الذي تحدثت عنه قبل قليل حيث " بالبيظان"دخلت بعد ذلك في جانب المعسكر الخاص 
التجار حول الخيام الشهباء جاثمين على أعقابهم يحركون سبحاتهم وقت رمقني العديد من 

 . ثم وقفوا جميعا مصطفين وأدوا الصالة متجهين إلى الشرق 259صالة المغرب
تقدمت بفرسي حتى الباب فألفيته مغلقا وناديت وقرعت الباب فاقترب مني الحارس من فوق 

" رافين" تني وجها لوجه مع الرقيب الدركي السطح ووجه نداءا إلى الداخل فانفتح الباب فوجد
 : مذهوال تماما

 " ."كبوالني" سأخبر السيد ! حسنا لم نكن نتوقعك اآلن! هذا أنت سيدي النقيب! كيف"
مع " رافين" اكتفى بذلك وتركني فوق الفرس وقد اجتزت الباب والظالم يلفنا شيئا فشيئا ثم عاد

عليهم فكنت أسلم بيدي بصفة عشوائية ثم سألت  أوربيين آخرين منعني الظالم من التعرف
عن المكان الذي سأنزل فيه وأين سيقيم رجالي فتقدم مساعد من الزنوج وأخذ فرسي إلى 

مكان  260شخصيا للتعرف على أفراد حرسي وعين لهم" رافين" اإلسطبل في حين توجه 
 . المبيت

وهو جالس " كبوالني" نحو  بالنسبة لي دخلت بجزمتي شاحبا مغبرا وسط الفناء ثم توجهت
قرب طاولة مضاءة بجانب سريره المطوي وحوله جماعة متحلقة من الجلساء فوقف وخطا 

 :تهلل وجهه وانفتحت عيناه من الدهشة دخطوتين نحوي مادا يده فرحا لرؤيتي وق
مرحبا سيدي النقيب بالتأكيد لم نكن ننتظرك بمثل هذه السرعة وال أعرف بأي حيلة استطعت " 

المتمردين ولكننا سنتوجه لتناول العشاء وأنت معنا هل أنت " الترارزه" المرور بين جميع 
 " عطشان؟ ال شك أنك كذلك فأنت قد قضيت يوما شاقا وكان الحر شديدا هذا النهار

البرد القارس ليلة البارحة  كنت شارد الذهن حين تحدث عن الحرارة في النهار فقد تذكرت
شارة باليد " شوبك" قبل أمس عند عهدي بالشرب   ولكن وقد جف حلقي فأجبته بغمغمة وا 

وابتلعت  261كمن يمسك الكأس الممدودة إليه واستلمت كأس الشمبانيا برغوته الباردة الطافية
يوجد ضريح أحد الصالحين " أقرقز" في صمت ثم استسمحت قائال منذ يومين لم اشرب فعند 

                              
 العربي تقع في جهة غروب الشمس أي في الغربصالة المغرب بعد غروب الشمس وبلدان المغرب  - 259
 .يلتزم تلميذ البيسوعيين السابق في هذه الفقرة بصياغة التينية جدا ولكنها مجازية في اللغة الفرنسية - - 260
ف استقبال الضيوف كانت الشمبانيا عنصر الرفاهية األهم واألوحد لدى الرواد األوائل وتمتاز بقابلتها للنقل دون أن تتغير ومن األعرا - - 261

ضع قنينات ثمينة المميزين بالشمبانيا وقد امتد ذلك إلى وحدات الجمالة وال يعني ذلك أن األطر األوربيين العاملين فيها كانوا يعيشون الترف ألن نقل ب
 .طريق التقطير يتطلب مجهودا إضافيا كبيرا أما الشراب العادي في هذه الظروف فهو ماء اآلبار المنظف في أحسن الحاالت عن
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يت عن ما في القرب من الماء لرجالي من المساعدين ولكن ال وجود لقطرة ماء هناك وقد تخل
الزنوج السائرين على األقدام قلت ذلك ثم عدت ارتشف الكأس ولكن بها الماء الزالل هذه 

 . المرة
اللعنة، قالها كبوالني، ولكن إذا كانت شهيتك ستكون في مثل عطشك فكيف يمكن أن نؤمن " 

 " لك الشبع؟ 
" أتناول إال القليل كما لم أشرب إال األقل طيلة أيام الصوم في  ذلك صحيح ففي نفس الفترة لم

ولكن من حسن الحظ أن كبير الطباخين في مركز . فأنا اشعر بالجوع يجتاحني" ترارزه الغربية
ال يغادرني بنظره فهو مولع " كبوالني" اإلقامة قد أعد وجبة كافية وستقدم بعد قليل كان 

في  262م تقديم الوجبة لنا فالتهمت نصف شاة مشويةبالنظر إلى أصحاب الشراهة فت
 .اللحظات األولى

لي بهذه السرعة فقلت ال شك أنهم في و يعيد تعجبه من وص" كبوالني" ولعدة مرات كان 
كانوا يعولون على هالكي اثناء هذه الرحلة  ليتخلصوا بذلك من رجل سيء الصيت  "سنلوي"

بح مرتاحا صي" كبوالني" مثلي لدى الحكومة العامة وبما أنني نجوت فقد قلت في نفسي إن 
" بصحبة رجل قوي شجاع استطاع الخالص من هذه الورطة يصحبه بعض أفراد جماعة 

ومن األحاديث الدائرة " البيظان" الحديث عنهم الرعب لدى  الرهيبين الذين يثير" أوالد بسبع
" تأكدت من أنهم يعتبرون أنني أستطيع ترويض الشياطين ألنني تمكنت من صحبة  ،حولي

في حين تبين لي أن هؤالء يسهل التعامل معهم وحتى أفراد الوفد الذي اكتفى " أوالد بسبع
 . بالسير خلفنا فقط

كرسيكي صغير القامة مولع بقراءة الصحف على ضوء الشموع ولم وهو " كلوباني" أقمت مع 
فسلمت  2015يناير  4بدأت المشاورات يوم . يمنعني ذلك من أن أغرق في النوم على الفور

أوالد " مالتي من جواسترجعت " اترارزه الشرقية" فرقة المساعدين الزنوج للحاكم المقيم في 
فرمقني " عثمان" وشاهدت داخل الفناء وجه الثعلب  الذين كانوا مقيمين خلف المركز" بسبع

بطرق عينه ثم صرف وجهه وبصق على األرض وهذا سلوك يستحق عليه العقاب ولكنني 
 . رؤيته وأنا متأكد أنه جاء هنا ليشكوني ويجب أن ال أبالغ في تشنيع الوضعية متظاهرت بعد

                              
نصف شاة مشوية ، نصف كبش مشوي والواقع أن الضأن في الصحراء ليس له حجم الضأن المعروف في فرنسا كما أنهم هنا ال يأكلون على  - 262

 "للخدم" العموم إال األجزاء الداخلية أما الباقي فيتركونه 
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وات خارج الباب في اتجاه ويبدو أنني سيء الحظ في هذا اليوم فما كدت أخطو بضع خط
عند " أوالد بسبع" حيث كان ينتظرني رجالي من " الشيخ سيديا" من قوم " البيظان" مخيم 

الذي يتولى الترجمة " أمحمد ولد أعمر" مدخل المركز ألبلغهم بعض التوصيات فناديت 
" صة بين خا" البيظان الحاضرين هنا" فتحلق حولنا الجمالة وال أريد حدوث صدام بين طرفي 

وفجأة اقترب بعض الغرباء يستمعون لكالمي خرج "  أوالد بسبع" وأشهر أعدائهم " أوالد إبيري
أحدهم من إحدى الخيام وهو قصير القامة وقوي البنية عريض ما بين الكتفين رأسه مستدير 
وقد غطاه بلثام ضخم يتدلى طرفه على ظهره فأصغى في صمت فاغرا فاه وعيناه محدقتان 

أن يستمع الشخص إلى كالم " البيظان" به إلى أننا ننظر إليه وكان من الوقاحة لدى وانت
" الغير فاستدار الرجل نصف دائرة وبصق ثم وضع يده على أنفه وهو ينظر إلينا قائال 

فوثبت نحو صاحب الحظ العاثر حتى أصبحت وجها ! أي يا لها من رائحة كريهة" مخنزكم
بين عينيه فقفز من فوره خارج باب المركز يعدو، وال شك أنه لوجه معه فأسكنت قبضة يدي 

" فتركت أصحابي وسرت خلفه فاعترضني أمام الباب زنجي من ! ذاهب هو اآلخر ليشكوني
يبدو  ،السنغاليين تقدم ليسد الطريق أمام أحد البيظ ولكي اشق طريقي أبعدته بلكمة" الكانديولي

" كبوالني"رنحا فظننته سيسقط ولكنه انطلق باتجاه أنني قوي القبضة اليوم فسقط العلج مت
عندما حضرت لدى األمين العام . ذلك هو الثاني... وبالتأكيد لن يتحدث عني هناك بالمديح

الغاضب " أوالد إبيري" جالسا القرفصاء في إحدى الزوايا وغير بعيد منه رجل " عثمان" رأيت 
لى جانبه   . يده على مكان اللكمة فوق بطنه اواضع" يالكانديول" وهو يشير بيديه بحدة وا 

 " ذا أنت هنا ثالثة رجال يشكون منك، أي شيطان أنت اليوم؟هآه " " كبوالني" قال 
" فبالنسبة لرجل  ،ثم خرج معي جانبا وأنبني ولحسن الحظ منحني ذلك فرصة شرح الموقف

قد استفزني ولم يعترض على اللكمة التي وجهتها له أنه " كبوالني" فقد اعترف " أوالد إبيري
أحد البيظان األوائل " للشيخ سيديا" ومع ذلك شرح لي أنه من القادة وهو قريب في النسب 

الذين قدموا خدمات للفرنسيين، من أدراني أنا؟ بما ذا سأجيب غير ضرورة الدفاع عن رجالي 
ل الشاكي والمه وأمره باالنصراف وحين حين يتعرضون للشتم فوافق على ذلك واستدعى الرج

فقد أفرغت ما في " عثمان"الزنجي ذلك انصرف هو اآلخر أما بالنسبة  لد " الكانديولي" شاهد 
" اخروفه"جعبتي قائال لكبوالني إنه فرضه علي منذ زمن طويل وحدثته عن عقابي له في 

ث عن مؤامراته فأوقفني وعدم امتثاله لألوامر حين طلبت منه الجمال ثم أفضت في الحدي
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ثم انصرفت " عثمان"مع  يودخل فجأة وتركني وحيدا فسمعت كالمه بصوت عال" كبوالني"
ألقدم التغذية لرجالي ولفرقة حراسة الجمال فهذا يكفي لقد اتسمت بداية عملي في البعثة 

 . ببعض العنف
إلى جلسة " نيكبوال" اصطحبني " أوالد إبيري" وفي المساء ومن أجل التعرف على وسط 

فوجدناه في ثيابه البيضاء واضعا عمامته وقد جلس " الشيخ سيديا"أحاديث أمام الخيام مع 
أبيض وحوله جمع من التالميذ حديثي السن عموما ينظرون  263"إلويش"جلسة الخياط فوق 

ن يتكلم بأسلوب هادئ رصين تتخلله اك ،إليه بإعجاب ويتلقفون ما يصدر عنه من كلمات
هذا الشيخ ذو  هانتظمة تصحبها إشارات مستمرة خفيفة بيده في استدارة يبدو فيسكتات م

كما لو كان معجبا بيده البيضاء ذات األظافر المقصوصة " كالراهب اليسوعي"البشرة النضرة 
حين يرفعها في حين يمسك بيده األخرى لحيته من تحت اللثام وهو يوزع النظرات بعينيه 

يتكلم " الشيخ سيديا"إن  .صوته وحركة يدهو ركة بياض وسواد حدقته الواسعتين بحيث ترافق ح
في نفس الوقت بعينيه وفمه المخفي تحت اللثام الذي برز منه أنفه الدقيق كما يعبر بإشاراته 

 . المصاحبة لحركة عينيه كل ذلك في انتظام وانسجام
األوربيين فجلس كل  يصحبني مع بعض" كبوالني" كنت أراه في البداية من بعيد ثم اقترب 

أخرجوها له من تحت الخيام والجلوس فوقها مريح أكثر من أفضل  264واحد منا على راحلة
 . األرائك

المختار ولد "فذكروا لي اسمه إنه " الشيخ" كان الرجل الشاكي حاضرا يجلس غير بعيد من 
قليال  ليمسك يد الشيخ الذي وقف" كبوالني" من أقارب الشيخ وفور اقتراب  265"داداه

 : الستقباله خاطبه قائال
 " أقدم لك النقيب القادم من أنواكشوط" 

" المختار ولد داداه"رأيت لمعانا في نظرة الشيخ الكبير الذي انصرف بنظره فورا في اتجاه 
فهو لتعوده  يدرك " كبوالني" وحين قابله هز هذا األخير رأسه ثم مرت لحظة صمت فابتسم 

                              
بأنه يضع اللثام حسب التقليد القديم لدى " الشيخ سيديا " الحظ في وصف جلد كبش مدبوغ وعليه الوبر يستخدم للجلوس وللصالة ون" إلويش" - 263

 ". الملثمين" صنهاجه الذين يسميهم ابن خلدون 
 وهي أكبر حجما  وأكثر مالئمة وجماال من مثيلتها المعروفة عند الطوارق " البيظان"هي سرج الجمل عند " الراحلة"  - 264
 (8791يوليو  8798أغسطس ) سميه الذي سيصبح فيما بعد أول رئيس للجمهورية اإلسالمية الموريتانية من أسرة " : المختار ولد داداه"  - 265
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وبعد ذلك أصبحت محط أنظار الجميع وأجلت  ،أنا فال أفقه شيئامغزى هذه اإلشارات أما 
 ". أوالد بسبع" نظري في الحاضرين فلم أشاهد من بينهم أي أحد من جماعتي من 

 .هذا السؤال دون أن ينظر إلي" الشيخ سيديا" طرح "  أي رجل هذا النقيب؟" 
" ر الشيخ من جديد إلى فنظ". ليس رجل سلم على كل حال" مبتسما " كبوالني" فأجابه " 

وهو يأخذ نفسا طويال ثم غير مجرى الحديث، أما أنا فلم أنبس ببنت " آه" ثم قال " مختار
الشيخ " فأنا على كل حال في عداد من ال يفهمون الحديث بالعربية وعلى كل حال وجد . شفة
يبلغ الجميع وسيلة بأقل عدد من الكلمات ومثل ذلك من حركات عينيه وتعبير وجهه ل" سيديا

اهتمامه بحالته وكنت أنا متظاهرا " لمختارل"في هدوء بأنه غير مرتاح وفي نفس الوقت أكد 
باالنشغال أثناء ذلك ولكن لم يفتني أي شيء من هذه التفاصيل وقد تأكدت منذ ذلك الوقت 

 . صحيح ال مراء فيه" الشيخ سيديا" من أن ما يشاع من الذكاء الخارق لدى 
تهم من الزوايا حتى اآلن فر عه نوعا آخر من الرجال يختلف تماما عن من لقد وجدت في

وما " الشيخ سعد بوه" فالفرق شاسع على وجه الخصوص  بينه وبين الرجل المادي الضخم 
فقد دخل في نقاش علمي مع نقيب الهندسة العسكرية  ،مرت لحظة حتى اتضح لي ذلك أكثر

قد تلقى تعليما " الشيخ سيديا"الذي تحدث معه في علم الفلك والفيزياء فال بد أن " جيرار" 
طالعه على هذه المسائل لكن أيضا بسبب لديه ذكاء متفوقا ليس فقط بسبب اموسوعيا أو أن 

يمتاز بالبنية المنطقية فليس حديثا متشعبا وضوح أفكاره ودقتها وصواب فهمه كما أن حديثه 
فأسلوب الشيخ يخلو من ما عند اآلخر من "  الشيخ سعد بوه" دون تنظيم كما عهدته عند 

أكثر عمومية " الشيخ سعد بوه" إنه نموذج آخر والواقع أن . الحدة والصوت الجهوري والحشو
خ يناسب الزنوج أما اآلخر فحتى وما عند الزنوج فهو شي نظام األفارقةفهو خبير أساسا في 

ن نقلناه إلى أوربا فسيبدو لبقا بليغا هادئا إنه مدرس وموجه فهو عالم عربي في زمنه  وا 
 ". للبيظ" ويصلح شيخا 

قد ال يترك الحاضرين يفرطون في تقبيل يده كما يفعلون مع الشيخ الضخم في الغرب 
ه من الشباب المشدودة إليه تؤشر على وبالتأكيد ال شك أنه محبوب أكثر منه فعيون تالميذ

فال بد من إضاءة المصابيح من أجل  "كبوالني"كان القمر قد اختفى حين وقف . مدى نفوذه
 : جانبا وقلت له" جيرار" الدخول فسحبت النقيب 

 " لم يكن شيخكم لطيفا معي فال شك أنني أغضبته جدا باللكمة التي صدرت مني اليوم" 
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كان وقحا " أخروفه" م المقيم الذي قدم إلينا إن كاتب رسائلك  بالعربية من فقد أخبرني الحاك" 
" أحمد سالم" و تجدا فجميع رسائلك إلى الشيخ  جاءت، دون علمك طبعا، بأسلوب وقح، فأن

قد أسأتما إلى هيبة الشيخ ولكنه على األقل يدرك أن ذلك من مسؤولية الكاتب ال من 
كاتب رسائلي بالعربية " المامي"هذا عن مثل را أن يصدر ال استغرب كثي" .مسؤوليتك أنت

من الدرجة األولى وال شك أنه تسلى بتوجيه بعض العبارات الوقحة إلى الشيخ  266فهو منكر
 ". أوالد إبيري" المعادية لد " أوالد بسبع" بتوقيعي وذلك تقربا إلى جماعة 

يناير واستقبلهم  5زيارة الشيخ يوم وأعضاء وفدهم ب" أوالد بسبع" ورغم ذلك قام الجمالة من 
وأمسك بأياديهم ورفعها إلى فمه كمن " البيظان"كما لو كانوا من تالميذه العاديين كغيرهم من 

يريد أن يبصق فيها وهو يردد الدعوات فرفعوا أيديهم وأدوا حركة رمزية بمسح الوجه واللحية 
بيد الشيخ وقبلها ووضعها على رأسه بطريقة توحي باالحترام الشديد ثم أمسك كل واحد منهم 

ثم احتفظ بها بين يديه برهة قبل أن ينصرفوا الواحد تلو اآلخر والشيخ الكبير يقف رافعا عينيه 
 .إلى السماء متمتما ببعض اآليات القرآنية

وكان الناس يتوافدون عليه طول اليوم بنفس الطريقة بأعداد ال يعلم عددها إال اهلل من الزوايا 
 . وأهل البوادي المجاورة وغيرهم من القادمين من بعيد وحسان

مختار ولد ال"مع زعيمهم " أوالد دمان" هنا " تيارت" بدت النيران في الليل متناثرة في مساحة 
بشعره  هوإال أنه أكثر صدقا منه حسبما يقولون  وهو مز " عثمان"وهو من طراز " أمبارك

من حسان ذوي " أوالد أحمد"وهناك  267ى المنكبينالطويل األجعد الذي يتدلى على كتفيه حت
وهو أعور غريب " بيرام ولد أحمويد" حول قائدهم " لبراكنه"المظهر المتوحش قادمين من 

  .الشكل كهيأة الحيوان المفترس ولكنه في الواقع مغفل
 وهو في حالة تأهب دائم ومن وراء ذلك" أوالد عمران"وجماعته من " أخيارهم"وفي مكان آخر 

" سهوة الماء"القادمين من " تجكانت"ومن معه من " القاسم"الكثير من جماعات الزوايا مثل 
وهو رجل طويل القامة قوي البنية سابقا ولكنه اآلن شيخ محدودب الظهر يشبه الكبش له 

                              
ظرفيا يبدو أكثر غموضا فهم قد " أفريرجان" الذي اعتبره " أوالد بالسباع" ولكن موقف " أفريرجان" هذه حالة نادرة خاصة في زمن : منكر - - 266

وفي نفس الوقت يطلبون بركة شيخهم المشهور بالعلم والتقى فضال عن مواهبه المشهودة فزيارة الصالحين مفيدة " ياوالد إيبر " يكونون خصوما ألداء لد 
 .دائما
 كان الشعر الطويل المتدلي من سمات نبالء حسان في هذه الفترة في حين كان الزوايا يحلقون رؤوسهم ويضعون اللثام  - 267
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يقبل كل شيء من الطرف األقوى  هلر توهو م 268شفتان كبيرتان كأنه من السالسة العبرية
شهر مايو الماضي وهو  في" عبد العزيز" " أندومري" وهو صديق دليلي القديم في محنة 

كل شيء ولن ينتهي بي الحديث أبدا إذا أنا  يحصل على مصلحته مننشط رشيق ذكي 
 ... ةفي هذه الفتر " الشيخ سيديا" الذين شاهدتهم حول " البيظان" واصلت تقديم كل هؤالء 

وهو الرجل " سيد المختار" ولكن هناك وجه ال بد من التوقف عنده إنه شقيق الشيخ المسمى 
يق بارز أثناء مشيته المسلح في األسرة وهو نموذج للقائد العربي الوسيم طويل القامة مش

عيناه تشبهان عيني أخيه ولكنه ينظر إلى  ،رغم أنه ليس رشيقا بالقدر الكافي وحركاته سلس
ل في أغلب األحيان بابتسامة ال تفارق شفتيه له لحية سوداء على طريقة المسلمين يعتني أسف

 . بها كثيرا يحيط وجهه البيضوي بلثام يبرز منه أنف دقيق طويل إلى حد ما
" أوالد إبيري" في مضارب را ومحل إقامته في الوقت الراهن إال ناد" بوتلميت" هو ال يزور و 

لقبيلة المتحمس نحو الشمال ولكنهم ال يتقنون استعمال األسلحة وقد وهو الذي غامر بشباب ا
ال يريد إيقاف دوره " سيد المختار" ويبدو أن  ،في السابق في موقعتين" أوالد بسبع" سحقهم 

العسكري عند إرسال هؤالء فكثيرا ما خرج يطارد بنفسه قطاع الطرق حين يحومون حول 
الميدان كما اشتهر أخوه في الميدان اآلخر إال أنه يبدو مخيمات القبيلة وقد اشتهر في هذا 

 .انطوائيا أكثر وربما تجعله مهامه العسكرية أقرب إلينا من أخيه
وال شك أن هنا من " اترارزه الغربية" إنني هنا في عالم يختلف تماما عن ما تعودته في 

هم هناك وهو ما تأكد منه يدبرون المؤامرات ولكنهم  فيما يبدو أقل شراسة وبربرية من نظرائ
 ". أوالد بسبع" أعضاء وفد 

فرغم  الكالم اللطيف الذي قابلهم به الشيخ وردوا عليه بعالمات االحترام فكبوالني الذي 
" محمد السالك" رغم كون رئيس الوفد " أوالد بسبع"استقبلهم امتنع عن اعتبارهم ممثلين لجميع 

لم يشأ أخذ " كبوالني" تفاق للسلم مع الفرنسيين ولكن قد تلقى من الجميع تكليفا بمهمة عقد ا
. الذي نحن في أمس الحاجة إلى دعمه اآلن" للشيخ سيديا"ذلك في الحسبان ربما إرضاء 

أمرا بالتوجه في هدوء في ما يشبه التهديد ولم يمض وقت طويل حتى " أوالد بسبع" تلقى 

                              
" فرنسا اليهودية" وهو صحفي معاد للسامية بشدة من مؤلفاته (  8789 -8111" ) إدوارد إردومونت"يبدو هذا المقطع مستوحى من كالم  - 268

من اشد المعادين ألصحاب " اردرومونت" كما كان " ابانما" وهي جريدة قومية معادية للسامية قد كشفت فضيحة  8173" الكلمة الحرة"و  8119
 " دريفيسأ" قضية 
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ع ثمنا غاليا لهذا التصرف إال أنهم حين المطرودين سيجعلوننا ندف" أوالد بسبع" أدركنا أن 
أثناء إقامتنا في بوتلميت  قدم لنا . غادروا كانوا ساخطين على الجميع باستثنائي أنا وحدي

جمل ولم أر في حياتي مثل هذا العدد من اإلبل وكلها  2111ما يربو على " الشيخ سيديا"
كان األوربيون الموجودون في " النيكبو " جمال للركوب وحمل أمتعة القافلة التي سترافق بعثة 

وينجح بعضهم من الشباب خاصة  "الراحلة" دادعا  البعثة يتمرنون كل يوم على ركوب اإلبل و 
في هذه المهمة وكانت التمارين تتضمن السباق والتوقف المفاجئ والتمرن على الجلوس في 

" و " عثمان" ويستقبل أثناء ذلك يجري محادثات " كبوالني" والنزول منها وكان  "الراحلة"
وقد اطلع " كبوالني" بما أنه سيرافق البعثة فقد كان يعيش في ظل ف" بوبكر سيره" أما " أخيارهم

" عثمان" األمين العام على رداءة رئيس حكومته هذا وأنه يؤدي نفس المهمة التي يؤديها 
كما " ابيير" القديس ف".  تكانت"في " تجكجه" فاصطحبه معه بذريعة أنه يريده أن يزور نخيل 

، سيرافقنا إذن مصحوبا " حارس الفردوس"نسميه نظرا للشبه بينه وبين ما نراه من صور تمثل 
" الذي الزمه في البعثة حتى موت " ولد بركام" الطويل المترهل " الرحاحله" بصنوه رجل 

 ". كبوالني
بنفسه " كبوالني" كتب ، " سين لوي" ودائما ضمن تضحياته تمشيا مع العقلية السائدة في 

يطلب منه العودة من " أحمد سالم" أن يكتب إلى األمير السابق " الشيخ سعد بوه" وطلب من 
" ومن جانب آخر استخدم هنا نفوذ " اترارزه" الشمال على أن ينصبه رئيسا لعموم جماعة 

وأن " سالم ألحمد" يحث هذا األخير على رفض منح اللجوء " آدرار" لدى أمير " الشيخ سيديا
 ".آدرار" يدفعه عند الحاجة إلى االنسحاب من 

وسنرى ما سيحصل من هذه السياسة التي ليس لها من فائدة بالنسبة لي سوى أنها تتعلق 
" ترارزه"بالماضي والحظت مع ذلك أن افتراضاتي السابقة لم تكن خاطئة عندما كنت في 

" كبوالني" ضل لديهم ومن جهة أخرى قبل هو دائما المف" أحمد سالم" الغربية فقد تبين أن 
معتمدا هذه المرة على تحليالتي أن يضرب صفحا عن الحديث عن الضرائب في منطقتي 

 .السابقة هذه السنة
في اتجاه  2015يناير  11أن ننطلق يوم " كبوالني" بعد أن تحرر من كافة العراقيل قرر 

تي سترافق البعثة فانطلقنا في التاريخ المحدد فسنكون هناك جزءا من القافلة ال( لبراكنه) أالك 
" أوالد إبيري" حيث يوجد مخيم " تنيارك" بعد الزوال على أن ننام عند بئر  3حوالي الساعة 
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وقد انضم بعض هؤالء بصفة " أالك" الرئيسي وقد رافقنا عدد منهم يحمل السالح حتى وصلنا 
رافق الحاكم المقيم " أوالد بسبع" وجمالة " ربول" كنا في المقدمة مع خيالة . نهائية إلى البعثة

وكان معه فريق من المساعدين الزنوج من " تنيارك" في بوتلميت األمين العام حتى وصل 
" الشيخ سيديا " وقد أعطاه . مع أحد الضباط 15" سهوة الماء" مسلحا كما توجد عند  211

من " هبل"ستنضم إليه فرقة " االك"  ما يحتاجه من الجمالة وأخيرا من" ومختار ولد أمبارك 
السابق وستنسق مع من يوجدون في الخيالة فلديه إذن وسائل هامة تفوق بكثير ما كان عندي 

( من الجمالة 51و ازنجي امساعد 41رجل و 251وبها ( فرقة الرماة)الغربية " اترارزه"في 
 .ا أو يفرواسيكون هذا العدد كافيا إلبقاء المنشقين في الشمال حتى يستسلمو 

وحدث شيء آخر فما  حدة،ى كونه من المنشقين، يحتفظ بفرقته علرغم " ولد سيدي" يقال إن 
حتى أجتاح الموقع بعض المشاغبين وأحرقوا بقايا المركز " أخروفه" تغادر  21كادت الفرقة 

الصحف الفرنسية عن هذه الواقعة تحت عناوين متعددة منها  توبعد ذلك بفترة قصيرة تحدث
وما فيها من " ترارزه" هنا عن ولكن لنتوقف . وقد ابتهجنا لذلك "سقوط أخروفه في يد البيظان"

 . ذكريات المجاعة
استقبلتنا المنطقة .  يناير فانطالقنا باألمس لم يكن محسوبا 12لم نبدأ المسير فعال إال يوم 
ن حيث الشكل فهي لها نفس االتجاه ولكنها تختلف م"  لعكل" بكثبان ضخمة ممتدة ككثبان 

  .وهي منطقة صخرية" لعكل"تشبه أذرع المحيط وأوديتها اقل عمقا وأكثر اتساعا من أودية 
بها بئر عميق كان صوت " بوتلميت"تشبه تلك الموجودة في " تيارت"في " آكروي" توقفنا عند 

ينطلق منه طول النهار وجزءا كبيرا من الليل تحيط بالبئر أشجار سامقة كثيرة  269"التينه"
 . ب الحديدشاألشواك حطبها صلب أحمر يشبه ما نسميه خ

كلم باألمس دفعة واحدة في حين تحطم  51يناير بعد أن قطع  11أصبح فرسي منهكا يوم 
مسافات طويلة كما أنني جسم راكبه من التعب ومع ذلك كنت متعودا على السير بالفرس 

المختار "إلى شقيق " كبوالن"وجهني . جريح ولهذا السبب سأحاول للمرة األولى ركوب الجمل
 270"تاسفره"الرجل الذي تلقى اللكمة بين العينين وكان يربط خلف راحلته" ولد داداه

                              
 .بكرة من الخشب بها ثالثة خطوط يمر فوقها الرشا وتدور حول عود صلب: التينه"  - 269
يضع فيه المسافر أمتعته وهو من صنع نساء الصناع التقليدين ( جلد الثور إذا كان كبيرا أو التيس إذا كان صغيرا)وعاء من الجلد " تاسفره"  - 270

 .لوان مختلفةويتم تطريزه وترصيعه بأشكال هندسية بأ



222 

ي كلم ف 01جاثما على مؤخرة الجمل ألدشن تجربتي معه بقطع  تبحقها وهكذا أصفركبت فو 
 .حين كان فرسي يسير في الخلف يقوده أحد الخيالة وهو يمرح من حين آلخر

هذه " أالك" في الطرف الشمالي لبحيرة " مشرع اإلبل"وصلنا في حدود الخامسة مساء إلى 
تحيطها حقول الذرة التي تغمرها المياه كل خريف ويوجد حتى على  271المساحة المائية

شاهد أشكاال مثلثة تتقاطع في السماء إنها طيور الحبش حافة الماء بعض الرمل ومن بعيد ن
 . المتوحشة

،حين نزلت "أالك"بعد توقف على حافة البحيرة تقدمنا تحت جنح الظالم حتى وصلنا مركز 
أمتعتي ما تزال في الخلف وال استطيع تبديل ثيابي فتدبرت أمري في الظالم  تعن الجمل كان

ا كدت أصل حتى استقبلتني موجة من الضحك وتبينت وكالجميع اتجهت إلى قاعة األكل وم
قد فعلها " النيله" ما تحته سوداء إنه قماش و حين وصلت الضوء أن ثيابي من ناحية البطن 

الذي يحملنا خلفه أصبحت ثياب الكاكي التي ألبسها بلون  "ناو شيخ"فباالحتكاك على ثياب  يب
نا رجل ثري وعلى كل حال لم و ن شيخالنيلة من الجانب المالصق لظهره وهذا يدل على أ

 .يمنعني هذا من تناول العشاء بشهية ونهم
وسط بحر من البشر فباإلضافة إلى فرقة الحراسة القادمة من بوتلميت،  12استيقظت يوم 
 :يوجد في أالك

 " من الجمالة الجزائريين القادمين من كيهيدي" الفوجيون" والمالزم "  سيكولي"فرقة النقيب  -
 .والسودانيين" البوالر" زء األكبر من المساعدين من الج  -

التي هي نوع من الحرس  "الكتيبة الطائرة لتكانت"وكتيبة الرماة السنغاليين المسماة  -
وهم  "بوكي"التحق بنا المساعدون الزنوج عن طريق البر من ". كبوالني" الخاص للسيد 

" قد اختار فرقة " سيو دوريالم" ال يخضعون لنظام وبالذات السودانيون منهم ألن 
قيم فيه أما النقيب فقد اكتتب من هنا وهناك على طول يمن المكان الذي " البوالر

 . وأخذ جميع من تقدموا إليه "خاي"النهر حتى 

ومهما يكن من أمر فقد وجد هذا الخليط فور قدومه إلى موريتانيا نصيبه من العطش والتدافع 
 ...رمة من أجل الحصول على الماءفي فوضى عا" بئر العزالت"عند 

                              
مياهها من أحد فروع نهر السنغال ويختلف حجمها تبعا لمد وجزر مياه النهر ففي بعض األحيان تصبح مجرد جدول مائي " االك" تتلقى بحيرة  - 271

 .ال عمق له وتحيطها الحقول الزراعية
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أكثر هؤالء المساعدين من األطفال وسيصل خبرهم بعد قليل إلى أعدائنا وسيدركون أنهم 
 . ليسوا في مواجهة فرق حقيقية

الذين لم يكونوا قد تحركوا في فترة األمطار والذين استأنفوا " إدوعيش" أن  14علمنا يوم 
الحاكم " ميكالرد" فقد اصطدم النقيب " أمبود" قواتنا عند  يناير مع 20نشاطهم قد اشتبكوا يوم 

ين الكبيرين لقبيلة أحد الفرع" اشراتيت" وهم فرع من " أنجايات" بجماعة " ألمبود"المقيم 
 272".إدوعيش"

" من الرماة يقودها المالزم  41و " ليتامه" فقد لقيتهم إحدى دورياته المكونة من جمالة 
من جمالتنا  5وخاضت معهم معركة مات فيها " امبود" قرب " تبديها" ، عند "اربوكاست

بعد أن قضى فصل " بكار" ولكن العدو هرب ولم يتكبد الرماة أية خسارة وهكذا يكون األمير 
إلى االنضمام إليه دون أن ينجح في ذلك، قد قرر اآلن " آدرار"وأهل " اترارزه" الخريف يدعو 

 . أن يكون في المقدمة
يريد اإلسراع في تشكيل فرقه بحيث يتمكن بسرعة من تشكيل القافلة " كبوالني" ويبدو أن 

ونصف كتيبة " فلي مورانسي" قسم المدفعية الجبلية بقيادة المالزم  "مال"وعليه أن يأخذ من 
 . الطائرة  وحرس الحدود القدامى في السودان باإلضافة إلى رشاشاته" تكانت"

من الجزائريين  ةهناك أوال فرقة الجمال ،تشكيل مختلف الفرقوال بد في الوقت الحالي من 
وفور تمكن هؤالء من اتقان الجلوس على الراحلة ومعر فة التعامل مع الحيوانات سوف 

" الذي سينضم إليه " المسيو دوري" ثم نشكل بعد ذلك فرقة "  البيظان"نتركهم بصحبة بعض 
سحبهم من اإلقامة في راجلين وراكبين الخيل تم " البوالر"وتتشكل هذه الفرقة من " المسيو مير

" دوري" الذين تعودوا منذ سنة على مرافقة " أوالد أحمد" جماال من  41م إليهم وينض" بوكي" 
. وهما مساعدان سابقان في فرقة الخيالة ضمن جيش افريقيا وضابطان من االحتياط" مير" و 

أما أنا فقد استلمت فرقة من ". لكبوالني"ة المرافقين بقيادة الخيال" رافين" كلفنا الرقيب الدركي 
من  15من الفرقة الثالثة من رماة الجزائر وفيها " القبائل"يقودها عريف من " البوالر" من  50
ويدعى العريف القبائلي " أمحمد ولد أعمر"قدموا معي من أنواكشوط بقيادة " أوالد بسبع"

                              
أي الضباع وهذه األلقاب " اشراتيت"فضالت الصمغ و" أبكاك: "الكبيرة إلى فرعين متنافسين" إدوعيش" بسبب النزاعات الداخلية انقفسمت قبيلة  -272

" في حين لم ينج " ابكاك"على أكل ما وجدوه من فضالت الصمغ أي " ابكاك" الغريبة قد تبادلها األشقاء األعداء إثر مجاعات تعرضوا لها أجبرت 
 ...ما تفعل الضباع مع جلود الحيوانات القديمةمن الموت جوعا إال باالعتماد على ما كان لديهم من جلود قديمة مثل " اشراتيت
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وكان الزنوج في فرقته  273فقط" مدجيكان" وندعوه ". سعيد مدجيكان بنغازي: " المرافق لي
 . فرسينافنركب " مجيكان" فيركبون الجمال أما أنا و" البيظان" يسيرون مشيا على األقدام أما 
سأعمل منفردا إما في مقدمة أو على أطراف البعثة " كبوالني" ومن حيث المبدأ وكما أخبرني 

معي أدالء خاصون سأكتتبهم بنفسي سعيا من  ال عنها كما سيكونقوحتى منفصال تماما ومست
 . عندي ضعفاألمين العام إلى البحث عن نقاط ال

صحبة جميع الفرق التي تم تشكيلها ومعه المساعدون " مال" باتجاه  10يوم " كبوالني" غادر 
" ، بقيت وحيدا في "مال" السودانيون المخصصون إلكمال الفرق التي يتعين تشكيلها في 

 .المهيؤون للعودة إل بوتلميت" ربول" فرقتي بعد أن تقلص حجمها ومعي خيالة مع " االك
عقابا " بهإجيج" أمر بفرض غرامة كبيرة على " دبريان" الجديد المالزم " أالك"لدى قائد مركز 

ببندقية " أوالد بسبع" زودت كل واحد من جمالة . 2013ديسمبر  0على مشاركتهم في هجوم 
أزرق بشارات حمراء وأعطيت كل مساعد زنجي " برنس"صة بالخيالة وخا" أكراس" من نوع 

 . بحربتها 2201" البل" كسوة زرقاء وغطاء للرأس وبرنسا لكل اثنين وبندقية من نوع 
أكثر ذكاء من غيرهم من " البوالر" وعلى الفور بدأنا التمرينات صباحا ومساء وكان 

على الرماية " أوالد بسبع" رنون كنت أدرب يتم" البوالر"وبين ما كان رجالي من  274الزنوج
 . كما كانوا يقومون بترويض الحيوانات وسيختلط كل هذا أثناء الطريق

على قمة تل صخري يحيطه جدار يمكن إطالق النار من فوقه والمحارب " االك" يقع مركز 
ويرتفع واقف أو جاث على ركبتيه ويوجد في ناحية الشمال الغربي جبل مماثل أقل ارتفاعا 

" من األشجار الشائكة كان بداخلها قبل مغادرة  "ازريبه"تحت الجبل موقع المركز وسط  
ما يكفي من المكان الستيعاب جميع الرجال والحيوانات الموجودة مع القافلة ولكن ال " كبوالني

 كلم من هنا كل يوم ألخذ ماء الشرب وهذا هو 21على بعد " مشرع اإلبل" بد من التوجه إلى 
الجانب السيئ في المسألة فهذا المركز من حيث المظهر ومن حيث الموقع هو أفضل ما 

 . رايته في موريتانيا

                              
مدجيكان ينحدر من منطقة القبائل في " مجيكان وقد احتفظ له باسمه وكان " سيرة رائعة للعريف " المستكشفون" في قصته " راندو. ر" قدم  - 273

 .جيدا" راندو" يعرفه " دوار"
 ايضا تقاليدهم الحربية " البوالر" لدى  - 274
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خنازير برية، غزالن، حبش متوحش، : حيوانات وطيور كثيرة للصيد"واد لحجار"توجد عند 
 الخ.....حجل ، حبارى 

" رائع بالمقارنة خاصة مع  "أالك"وفضال عن ذلك توجد حديقة يانعة وهو أمر جيد فالمقام في 
فيبدو " مال" فبراير من  3وصلتنا أخبار جديدة بالبريد يوم  ."أي أنواكشوط" جزيرة الشيطان

فالمنشقون يهاجمون اآلن فرق الرماة فقد تعرضت " اترارزه" أوال أن األمور قد تدهورت في 
 . ربية لهجماتالغ" اترارزه" مواقع مختلفة من  ةيناير في ثالث 14ثالث منها يوم 

الذي أرسلنا " أحمد سالم" وفي صدفة غريبة وبما أن هذه الهجمات الثالث قد تمت بأمر من 
نطلب منه العودة فلم يتعرض المهاجمون وال قبائلهم للعقاب حتى ال يحول ذلك دون عودة 

 ". سين لوي" األمير السابق هذه تضحية جديدة إرضاء ألهل 
في اتجاه " أالك" سارا آخر وهو أمر بمغادرة فرقتي سأذهب من يتضمن خبرا "مال" ولكن بريد

ألستولي على هذا الموقع األخير لتجتمع فيه القافلة بكاملها وهي " كيمي" و " شكار آكريدي" 
ستتشكل من الجمالة " وكيمي" مال" كما تم اشعاري أن فرقة الطليعة في " مال" قادمة  من 

إلبعاد جميع " كبوالني" قبل بعثة " كيمي" وستسير نحو "  ليسيكو " الجزائريين بقيادة النقيب 
" الموجودين هناك فيما يبدو عند " لعويسات" عن طريقها وخاصة من " إدوعيش" فصائل 
  ".تكانت"فقد وصلت بالفعل إلى " إدوعيش" ، أما بقية " دماودو

يملون حياة الجندية  أيام 21الذين ظلوا يدورون طول النهار منذ " البوالر" بدأ رجالي من 
فهم على خير  ماداموا يحصلون في الخفاء على " أوالد بسبع" والرماية والعمل في الخالء أما 

 . 275الشاي والسكر
لهم ذلك كثيرا من  بمصطحبا كل متاعه فسب" كبوالني" ولكن مزودهم بذلك قد ذهب مع 

" ربول" الرماية، كان خيالة  الحرمان والكآبة ومن حسن الحظ أنني شغلتهم بكثرة التمرين على
 21فالزنوج قد قضوا . بآخر االستعدادات 6قمت يوم ". بوتلميت" فبراير إلى  4قد غادروا يوم 

دورات من الرماية والكثيرون من بينهم من الشباب وبما أنهم لم يتلقوا  5من التدريب ونفذوا 
وأيضا، إذا كان " جيكانمد"أي تدريب قبل تجنيدهم فما زالوا غير منضبطين رغم صرامة 

من  61فإن ضابطا واحد من البيض ال يكفي لتأطير " البيظان" أوربي واحد يكفي لقيادة 

                              
ويالزم إعداده واحتساؤه االحتفاالت واللقاءات " البيظان" باتقان مع الحرص على لونه وهو شراب محلى يفضله ( األخضر)الشاي  يتم إعداد - 275
 . الودية
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عالجت هذه النقطة بتعيين قائد لكل مجموعة من بين الرماة أو المساعدين الذين . الزنوج
فرون على ميزة عملوا سابقا في القوافل ولم يتلق أكثرهم إال تدريبا عسكريا بدائيا ولكنهم يتو 
ورغم " مجيكان" المشاركة من قبل في القتال وسيسهلون قيادة الفرق ويعملون كوسطاء مع 

نقص هذا التأطير فلم أجد مشكلة بعد ذلك وربما تكون كتيبتي من بين مثيالتها في البعثة هي 
ا التدريبات قد استأنفن" السودان"األكثر انضباطا واألحسن تدريبا وصحيح أنه تبعا لطريقتنا في 

معنوياتهم أفضل من معنويات السودانيين وبما أنهم  توعلى كل حال كان. أثناء المسير
وقد "  البيظان" منحدرون من الضفة اليمنى لنهر السنغال، فقد تعودوا على إطالق النار مع 

ة في السودان يدفعون الضريب" أنيورو"ا في كانو " البيظان" أن ب" البوالر" كنت أثير حماس 
بعض الخيالة من الجزائريين الذي يعرفونني كانوا قد حدثوهم عن  أنلسالطينهم، كما 

الشخصية وهكذا أصبحوا يعتبرونني خبيرا ويمكن الركون إلي في الحرب وأن  276"طالسمي"
 . فعمالي يعاملون بشكل جيد" الكبش"قافلتي جيدة دائمة فيما يخص 

حيث قضيت الليل وتزودت " مشرع اإلبل"تجاوز  كلم من 11فبراير بعد المسير  0تمكنت يوم 
 .بالماء

قبل طلوع النهار قطعت مرحلة في اتجاه الشرق بمحاذاة كثيف " شكار" في اتجاه  2سرت يوم 
واد "الذي تفصله عن السهل الذي أسير فيه منخفضات تغطيها األشجار تسمى " آناكيم"

تشبه تربة نهر السنغال تماما كما لو ينتشر فيها شجر الدوم والحقول الجافة وهي " لحجار
كان الحر شديدا ولكن جنودي من الشباب كانوا يغنون وكان " كايور"’ ةكانت جزءا من منطق

متمايلين عند سماع " البوالر"يسيرون في المقدمة على األطراف على وقع  أغنية " أوالد بسبع"
ا تمنحهم الحماس وبعد توقف في المترددة على ألسنة المغنين كأنه" مايرم مايرم: "الزمتهم

 . مساءا 6الهجير استأنفا المسير عند 
وجاء الليل وطلع القمر وفي هذه اللحظة بدا ضوء نار فوق الكثيب على الناحية اليسرى 

مع نصف الجمالة الستطالع أمره فوجدوا النار تشتعل وال أحد من  "أمحمد ولد أعمر"فأرسلت 
فال شيء نخشاه إذن واصلت المسير ألصل " أوالد أحمد" حولها كنا في منطقة حلفائنا من

  .نقطة ماء قبل أن أنام

                              
 تصاحبه بركة وبركة القائد تنتقل إلى رجاله  " أفريرجان" التمائم أو األشياء التي تعلق وقد أصبح الكثيرون يعتقدون في أن " : طالسمي"  - 276
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بدأ رجالي من الشباب يشعرون بطول الرحلة عندما أشار الدليل إلى غابة ملتفة يبدو من 
وذكر لنا أن ". شكار" خلفها جدول ماء كالمرآة وقد انعكس عليه نور القمر فقال الدليل هنا 

أوالد " يوجد في المنطقة وال نعرف كيف سيتم فيه استقبال رجالي من " نتهك" مخيما كبيرا من 
 ". أوالد بسبع" الذين دخلوا في العام الماضي في صراع مع هم " كنته" فهؤالء " بسبع

ال بد من أن نمر وسط المخيم لنصل إلى مكان الماء ومن جهة أخرى يجب تفادي ما يسبب 
وخاصة وأنه أوصاني بحسن " كبوالني" ات حميمة مع إطالق النار مع أناس تربطهم عالق
كنت محتارا إذن  277"تكانت" الموجودين في " كنته" معاملتهم لنستفيد منهم فيما بعد مع 

ولكنني الحظت أن المخيم كان وسط الغابة ومن حوله فرجة رأيت منها البحيرة وكانت التربة 
 . متشققة في كل اتجاه

المطلق وسرت إلى األمام بعد أن أمرت الدليل بدخول المخيم  فأمرت من معي بالتزام الصمت
من الطرف الذي يوجد فيه أقل عدد من الخيام وحين اقتربت منها تقدمت منفردا أرد بنفسي 
على األسئلة التي طرحها الناس بعد أن استيقظوا مذعورين من وصولنا وقد رأوني بوضوح 

دخلت بسرعة صحبة جميع  ،نسيون أي أصدقاءتحت نور القمر ثم أعلنوا بصوت عال أننا فر 
من معي عبر الفرجة واتخذت موقع المعسكر كنت قد أرسلت من يطلب حضور رؤساء قادة 
المخيم فتوافدوا علي مسرعين فأخبرتهم بأننا متعبون وسننام تحت حراستهم هذه الليلة ولكن بما 

أن يدخلوا  ءا فمن الممكن لألعداأننا دخلنا مخيمهم بهذه األعداد الكبيرة دون أن يشعروا بن
ألكون مطمئنا " أوالد بسبع" دون أن يشعر بهم أحد ولذا أجد نفسي مجبرا على توزيع رجال 

حتى ارتسمت على " أوالد بسبع" وما كنت ألفظ كلمة . على وجود حارس يقظ في كل خيمة
 : عالمات الحرج ولكنهم تملكوا أنفسهم بسرعة وأجابوني "كنته"وجوه 

" أوالد بسبع" ، وهكذا وزعت رجالي من "من رجالك فهذا حسن" أوالد بسبع"  باس ما دام ال" 
كل اثنين أو ثالثة في إحدى الخيام وأنا متأكد من أنهم إذا لم يقضوا الليل منتبهين لما يأتي 

وكان هدفي من نظام الحراسة  ،يراقبون تحركات مضيفيهم على األقل من الخارج فسيقضونه
األولى هو منع الحراس من النوم كما كلفت الذين قطعوا المسافة راكبين بالحراسة بالدرجة 

                              
 .الهام وهم اتحاد قبائل كبير ويمثلون في الصحراء الغربية المحافظة على الدين اإلسالمي الحنيف" كنته" تحدثنا في الجزء األول عن دور  - 277
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ساعة مشيا على األقدام وما كادوا  42باعتبارهم أقل تعبا من المشاة الذين قطعوا مسيرة 
 .يشربون حتى تمددوا جميعا غارقين في نوم عميق

ا من الراحة أوال في انتظار فتركتهم نياما لغاية طلوع الشمس وكنت مصمما على منحهم يوم
ن قد أوصاني بأخذ دليل جيد لدى كا" كبوالني"الحصول على المعلومات حول الطريق ثم إن 

وعادوا مبهورين لكثرة " كبوالني" أن تحدثوا مع  دبع" مال" عاد قادة المخيمات من ". كنته"
إذا كان الطريق بين  أسئلتي عماوردا على " مال"القوات التي رأوها محشورة في المركز عند 

ما " إدوعيش"تحت سيطرة إما " كيمي" أن أجد  آمنا أكدوا ذلك ولكن يمكن" مال"و " شكار" وا 
ولكنهم ذكروا أن  ماء " يآكرين"أما الماء فقد ال يوجد منه الكثير في " لبحيات"أتباعهم من 

وفر فيه الشروط دليال تت" كنته"يجمع بين الكم والكيف بصفة دائمة وأعطاني رؤساء "كيمي"
كما سأتأكد )يعرف المنطقة تماما ولكن " مني" وهو أحد أتباعهم يسمى " كبوالني"التي طلبها 

فبراير  20يوم " كيمي"غادرت . 278تبين أنه سارق جمال محترف( منه الحقا على حسابي
 . صباحا وسرت عبر سهر منخفض يتوزع بين المناطق المغطاة بالمحار وأخرى جرداء

في حدود الحادية عشر وهو مكان بحيرة في الخريف جافة في الوقت الحالي " آكرين" وصلنا 
وتوجد آبار غير عميقة في وسطها بها ماء طيني عكر نمنا للقيلولة تحت ظالل األشجار 
الكبيرة وعند الساعة الثانية بعد الزوال أعطيت إشارة االنطالق وقد قمت بعملية  من باب 

رافقين لي، فقد أرديت بطلقة من بندقيتي حبارى كانت تنبش على الصدفة  نالت إعجاب الم
لقب بطل رماية بالمجان ثم  على م بين األعشاب وهكذا حصلت في نفس الوقت 111بعد 

 . على صيد سمين سآكله
كنا عند الساعة الخامسة نمر أمام أضرحة بعض الصلحاء وقد فهمت ذلك من أدعية الدليل 

معسكر على كثيب في المدخل الجنوبي لمنخفض كثير األشجار ومع حلول الظالم أقمت ال
 279تامورت" يجوبون المناطق حول " أوالد بسبع" ومن الغد كان جمالتي من " كيمي" هو 
وعند عودتهم نزلنا لنقيم قرب الماء وأثناء عبوري . فلم يعثروا على ما يثير الشبهة" كيمي

الطول وبعد  في اتجاهبطلقة اجتازت جسمه مر أمامي خنزير بري ضخم فأرديته " للتامورت"
" البوالر" و " البيظان"خطوات سقط ميتا وبجهد جهيد تمكنا من حمله فوق الجمل فقد امتنع 

                              
 " الَعرية" بالنسبة للدليل الذي يقوم بذلك على سبيل اللمم  تعتبر سرقة الجمال من - 278
 .تكثر فيه النباتات و األشجار الضخمةمنخفض ممتد أو وادي رطب " التامورت"  - 279
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كما يقولون فهو حيوان نجس فاضطررت إلى استدعاء اثنين من  280من لمس الخنزير
فلم " مدجيكان"  تمكنا من نقله قرب المعسكر وعلى الخالف من ذلك رجل القبائل" بمباره"

ليصنع لنا منه وجبة " كيمي" يكتف فقط بسلخ جلد الخنزير ولكنه استغل استراحتنا عند 
 . مملوحة وكمية من دهنه الجيد

في وسط بحيرة كبيرة،  أكثر اآلبار عمقا لم يكن يتجاوز مترين وبما أنها غير مطروقة وتوجد
البحيرة الجافة في الوقت الحالي منتجعا وتبدو " كنته" ها رديئا تماما كما ذكر فقد كان ماؤ 

يمتد على عدة كلمترات ومن مكاننا عند المخيم قرب اآلبار كنا نستطيع رؤية كل قادم من 
بعيد ال شيء يمكن أن يفلت من رؤيتنا وطبقا لما لدي من أوامر أقمت المعسكر هنا من أجل 

نباتات األسل الجافة وحرقها  وهكذا تم قطع" مال"رجل يمكن أن يأتوا اليوم أو غد من  211
فبراير  21عادت إحدى دوريات الجمالة صباح . وبعد وقت قصير حصلنا على مكان مناسب

مسرعة وأعلنت االستنفار فقد رأت جماعة في ناحية الشرق تتجه رأسا نحو  21نحو الساعة 
متحمسين " أوالد بسبع" آبارنا، جمعت المساعدين وهيأت األسلحة وبقيت في االنتظار وكان 

فقد كانوا " البوالر"يرقصون ويرمون بنادقهم في السماء وتمكنت بصعوبة من إسكاتهم أما 
وأنا أدرك أن هذا من عاداتهم ولن يتخلوا عنه  281يترنمون بصوت منخفض بنشيد الحرب

بسهولة وال أريد أن أعكر مزاجهم بإلزامهم بالصمت فإذا كان القادمون من األعداء فيلقون 
وبعد قليل ظهر بعض الفرسان من فوق التل ثم هبطوا بعيدا عن مرامينا .  ساخنااستقباال
ولكن يبدو من " البيظان" وهاهم يخرجون من جديد يبدو أنهم فعال من " التامورت" ودخلوا 

وكانت األوامر بإطالق وابل الرصاص األول قد صدرت، ... هيأتهم أنهم ال يتوقعون خطرا
فأمرت بوضع " إنهم جزائريون منا! ، سيدي النقيب " خوذاتال: " عندما صرخ مجيكان

األسلحة وتقدمت أمام رجالنا ومن خلف فرقة الطليعة نزلت من بعيد كتلة الجمالة الجزائريين 
. ر أفرادها في انتظام وليسوا منتشرين كما يفعل الجمالة من البيظانيواضحة المالمح اآلن يس

 . و أبناء إخوته" الحسن ولد الطالب" ومعه " ديتال" ويوجد في مقدمتهم الرقيب الدركي 

                              
يعتبر المسلمون فصيلة الخنازير نجسة يجب االمتناع عن أكلها أو لمسها وزيادة على ذلك تم قتل هذا الخنزير برصاصة ولم يتم ذبحه  - 280

 . أما بمباره الوثنيون فليس لديهم هذا النفور. بالطريقة العادية وهذا يزيد من نجاسته
عادات قديمة استمرت حتى مطلع القرن العشرين وهي نوع من التحضير ( عند البوالر) و أناشيد الحرب ( عند البيظان" فاغو" ) الرقصات  - 281

 . الجسمي والنفسي



230 

حسنا قلت له، وأنا أشير إلى الرجال المصطفين كل شيء كان جاهزا إلطالق النار عليكم "  
لمالقاة األصدقاء  اجعلوا دائما بعض الخوذات فوق رؤوس  في المرة القادمة عندما تذهبون
" ديالفوجيون" صحبة المالزم " سيكولي" ولكن ها هو النقيب " الفرسان الموجودين في المقدمة

من الجزائريين فعينت لهم أمكنتهم بحيث تشكل فرقنا مربعا حول البئر وكانت  211ومعهما 
 . بتمتين الزريبة خيام الضباط منصوبة وقمنا أثناء النهار

بتحميل " مال" يبدو أن الجزء األكبر من البعثة بقي بعيدا في الخلف ومن الالزم القيام عند 
رسالهم وفي انتظار وصول البعثة  قافلة كبيرة وفرق المساعدين الزنوج تتعين إعادة تنظيمهم وا 

السبق أما تناولنا الطعام كل ثالثة على حدة وقد حازت الحبارى التي اصطدتها قصب 
عند  24يوم " التامورت " وانتظرنا القافلة التي وصلت . الخنزير البري فقد اختلفت فيه اآلراء

يا له من خلق كثير بالنسبة  لبعثة . الثامنة صباحا وكانت طالئعها قد وصلتنا عند الفجر
ربيين وما وبالجملة هنا نحو الثالثين من األو ! يا لها من ضوضاء! سلمية، أية آلة حربية هذه

 21جمال و 311و من البغال 26من الخيول المسرجة و 111من المحليين و 211يناهز 
 282. ثورا
مع جمالهم من " كبوالني"أخذهم " الولف" ا وهم جمالة من أكثر الجميع صخب" ىالكانديول"كان 

 تحمل" ركايو "الهم الضخمة المتعودة على مناخ كانت جم" سين لوي"جنوب " كانديول"منطقة 
وكانت جمالهم " فال"كلغ للواحد فنقلنا عليها جل أثقال القافلة ويلقبون جميعا  111ما يناهز 

ل األصوات األخرى وبعد قليل كتتصارع حول النوق المجاورة وهديرها متواصل يغطي على 
 ". مال"دب الهدوء وأصبحنا نستطيع الحديث مع القادمين الجدد إلى 

ه وسط المعسكر وانفرد داخلها للعمل فقرر أوال أن تأخذ كان كبوالني مبتهجا فنصب خيمت
وقد تم توجيهي مع فرقتي إلى موقع . القافلة يومين على األقل من الراحة إلكمال التنظيم

عداد مواقع  اطالطليعة وستكون مهمتي استكشاف الطريق واالستيالء على نق التوقف وا 
الذي وجد في السنوات " كبوالني" ا وكان استراحة القافلة وجمع المعلومات في انتظار قدومه

الماضية بعض المشاكل في التعامل مع قادة الوحدات والذي كان من جهة أخرى وهو محق 
يعتبر الوحدات النظامية كثيرة المطالب، قد أنذرنا جميعا عسكريين ومدنيين، بأنه يعتبرنا 

                              
 . ومن معه ال يدركونه تماما"  كبوالني" ستتمثل العقبة في تموين هذا الكم الكبير من الرجال والحيوانات وهو ما يبدو أن  - 282
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يقوم بواجبه، ولكن ما دام هو مجرد أعضاء في بعثته ال أكثر وال اقل ولكل واحد منا موقعه ل
تشكلت حراسة البعثة . يفوض سلطته ألحد فهو وحده  المسؤول عن البعثة وقائدنا جميعا مل

 : من فرقنا على النحو التالي
 فيلق الرماة التابعين لتكانت  -

 " مال" الفرقة المختلطة التابعة لدوري، فرقتي وفرقة  -

 فرقة الجمالة الجزائريين  -

 لمرافقة، فرع المدفعية الجبلية على الجمالفرقة الخيالة ا -

 .تسير مؤقتا صحبة القافلة" البيظان" وأخيرا فرقة قوية من الجمالة   -

وهو من جيش فرنسا، رجل جيد " مال"الذي قدم إلينا من " كامبور" ولدينا طبيب هو الدكتور 
فمع أنه أصلع .  له خصوصياته فهو مثال ال يعتبر أشعة الشمس ضارة بالنسبة له شخصيا

فهو ينام القيلولة تحت الشمس واضعا قبعة صغيرة من الحشيش فوق رأسه وهو متميز جدا 
وهو يركب حصانا أكثر منه غرابة " جولفرن" في قصة " العم بندكت" ومرح إنه نسخة من 

قوي البنية وسريع وفيه ميزة أخرى هي أنه يبرك كالجمل " شمامه"فهو حيوان قصير القامة من 
  .ا ركبه الدكتوركلم

أفتح هنا قوسا، هل تالحظون معي أنني مذ أكثر من سنة وأنا أجوب موريتانيا وهذه المرة 
األولى التي يرافقني فيها طبيب ويدل هذا على أن العالجات الطبية ليست من األولويات 
ولكن أيضا على أن المناخ في المنطقة صحي جدا  وعلى أن األطباء المتذمرين من ندرة 

 . الزبائن متذمرون أكثر من حياتهم المتعبة
قد يكون من المدهش أنني كعسكري نظامي أصف الفرق النظامية بأنها كثيرة المطالب  

ويتعلق األمر في هذه الحالة بعسكريين سنغاليين رماة وخيالة وما أقصده هو أنه دون األخذ 
حال في موريتانيا فجميع في الحسبان ضد استخدام هذه الفرق في مناطق وعرة كما هي ال

وهي متاعب من فعل أطر متأثرين بعقلية المعارضة " اترارزه"المتاعب التي أثارتها لي في 
ريب في فرقنا المكونة من المحليين ، فمن المؤكد وجود وضع غ" سين لوي"السائدة في 

القوافل التي  فبدال من إدراكهم لكون الحياة في البادية وفي. العاملين في الفرق االستعمارية
تجوب الفيافي بعيدا عن مصادر الحضارة هي بالنسبة لهذه الفرق وأطرها حياة عادية 
ومعهودة في حين أن حياة االستقرار واإلقامة في الحاميات داخل المركز هي مجرد راحة 
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استثنائية غير عادية يجب علينا أن نرسخ في أذهان فرقنا عقلية معاكسة لهذا فقد حولنا هؤالء 
إلى فرق تحب االستقرار في المراكز متشبعة بحياة " المدني"الزنوج السائرين دائما في الوضع 

الثكنة وسلوك فترات السلم في فرنسا ففي المراكز تأخذ جميع االحتياجات التي ستصبح 
ضرورية بالتعود وينتهي بها األمر إلى اعتبار ذلك أمرا مستحقا وال بد من االستجابة لكل هذه 

الم . لب وبدرجة اقوي قد ترسخ لدى األطر مثل هذا السلوك فأصبحت السلطة تساهم فيهالمطا
يلزموا المحاسبين في البوادي بالمحاسبة المطبقة داخل الحاميات في حين توجد محاسبة أخرى 
خاصة بالبوادي؟  كل شيء يتم حسب خدمات الثكنة ومتى ابتعدت الفرقة النظامية عن هذا 

ولطالما وصفت هذه الفكرة بالتقاعس والكسل . في وضعية غير عاديةالوضع يعتبرونها 
والميل إلى البرجوازية ولن نتخلص منها ما دمنا لم نعتبر أن انتهاج سلوك السلم على الدوام 
يؤدي إلى االرتخاء فال بد من البحث عن ممارسة تقرب الفرق من الظروف الحقيقية للحرب 

إننا في الوقت الحالي كمقيمين في القرى . سبة للعسكريينباعتبارها الوضعية العادية بالن
وبرجوازيين نحيط أنفسنا برجال يشبهوننا تماما ولهذا السبب اعتبر أن الفرق النظامية التي 
تعودت هذا السلوك في زمن السلم تصبح عندما تكون في قافلة في مناطق وعرة كثيرة 

، لنغادره " كيمي"ولكن لنعد إلى . ه الظروفمثل هذالمطالب أكثر من تلك التي تم إعدادها ل
فبراير في الظالم الدامس بفرقة نحو الشمال الشرقي الستولي على  26توجهت ليلة  ،بعد ذلك

ألعد حولها موقع إقامة " أكجرت"ن كلمترا، بالقوة إن اقتضى األمر، على آبار يبعد بضع وست
 . البعثة التي تتبعني على مسيرة نصف يوم

في منطقة " أكجرت"وقد يكون " تكانت"يوجدون دائما في " إدوعيش"ديث عن أن يجري الح 
تحركاتهم وبالتالي لدي أمر بأن أختار موقعا محصنا قرب اآلبار بصفة نهائية للمعسكر القادم 

" أكجرت"و" كيمي" ال أحتاج ألن أضيف خلو الطريق بين . وأن اقوم بتحصينه عند الضرورة
عند الساعة التاسعة ليال ولم أتوقف إال عند طلوع النهار وكان دليلنا  انطلقت. من نقاط الماء

" كانوا قد أخبروه ونحن في " رجالي من أوالد بسبع" يعرف الطريق جيدا كما أن " مني" 
مارس الماضي ومنذ ذلك اليوم لم أصادف قط  14يوم " إيداب لحسن" بمصير دليل " شكار

 . لجيدين فهذا هو المنطق الفعال معهمإال األدالء ا" البيظان" في بالد 
وفي النهار شاهدت عن يميني مرتفعات صخرية أقمنا قبالتها مدة ساعة ونصف لنأخذ قسطا 
من النوم والغذاء ولكي نتسخن حول النيران وعند الساعة السابعة انطلقا وبعد الزوال بقليل كنا 
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في وسط البحيرة الجافة تحيطها توجد اآلبار " كيمي" وكما هي الحال عند ". أكجرت" عند 
. دقائق من السير نحو المكان الذي سأختاره إلقامة البعثة 5مساحات وعرة ما زالت مسافة 

ورغم التعب الشديد حدد رجالي معالم  أمكنة الوحدات التي ستصل في المساء وجمعوا حولها 
رمال الرخوة فيكفي بعض األشجار الشائكة لصنع حواجز دفاعية ومن السهل الحفر هنا في ال

وقت قليل لحفر الخنادق وفوق الكثيب وقف حارس يراقب من بعد جوانب المنطقة بحيث ال 
 . يفوته شيء

الذين وجدناهم قرب اآلبار يقومون بإصالحها من " تكانت" وفي هذه األثناء كان رجال زوايا 
تركت رجالي يستريحون ويعدون الطعام ونزلت شخصيا ألراقب تقدم . أجل زيادة كمية الماء

حفر اآلبار  كانت الساعة تقارب الخامسة بعد الزوال فأشار إلي الحارس من أعلى الكثيب 
لة فتوجهت الستقبالها صحبة بعض العمال من أجل توجيه كل وحدة إلى مكانها بقدوم القاف

 . المحدد فالوحدات ما زالت بعيدة
 . وضابط آخر" جرار" رفقة كتابه والنقيب" كبوالني" وصل 

 "، أين حددت مكاننا ؟"كبوالني" طاب يومك سيدي النقيب، هكذا خاطبني "  -

 " يب اتبعوني من فضلكمدقائق من هنا فوق الكث 5على مسيرة "  -

 " لحظة، نحن متعبون"  -

ون دورجالي مثلكم، ولكن كل شيء جاهز فقد وضعت معالم وهؤالء هم العمال سيقو "  -
 "الوحدات إلى مواقعها

 . مرت لحظة صمت وكلنا ينظر إلى اآلخر
 " ولكن أين الماء؟ "  -

 ." هنا، هذه هي اآلبار وقد أمرت بإصالحها"  -

 " كيف يبدو لكم ذلك أيها السادة؟ " كبوالني" ل هنا، قال في هذه الحالة سأنز "  -

العام نحن متعبون جدا وال يمكن أن نبتعد كثيرا كما أن الماء األمين بالتأكيد سيدي "  -
 ..."يوجد هنا فال نحتاج إلى جلبه من بعيد

قلت جيد جدا وأنا مرتبك ثم أضفت ولكنني اخترت موقعا جيدا إلقامتكم بصفة نهائية "  -
موا العناء بعد شجالي المتعبون أكثر من رجالكم بعد أن ساروا طول الليل قد تجور 

 " الزوال تحت الحر الشديد ليعدوا لكم المكان هل يذهب جهدهم هدرا؟
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 .ساد الصمت فابتعدت قليال فحدثت مناجاة  ثم استدعوني
ك ووافني وسنقيم هنا فاستدع رجال"  كبوالني" نحن نقدر كل ذلك سيدي النقيب يقول "  -

، إنهم زوايا جيدون، أليس كذلك "تكانت"بما حصلت عليه من معلومات، آه هاهم أهل 
 ..." ؟ السالم عليكم

ا بقيت منفردا وجلس الجميع فكل واحد ال يفكر إال في دبينما كان هؤالء يقتربون رويدا روي
لة عقد الغضب لساني وكنت اسأل نفسي من الذي يخصني بهذه المعام. تعبه الخاص

كالمه مع أهل " كبوالني"من يسخر مني ثم تقدمت وأنهى " كبوالني" يبدو لي أن حول 
 : وفور ابتعادهم حييته قائال" تكانت"
يشرفني أن أحيطكم علما بأنني نفذت أوامركم سيدي األمين العام ولو كنت أعرف "  -

طائل  أن ما قمت به سيبقى حبرا على ورق لما أجبرت رجالي على التعب في عمل ال
) ليتولى آخرون . من ورائه وفي المستقبل سأتفادى مهمة تحديد موقع نزول القافلة

 . " تحديد مواقع أفضل بالنسبة لكم دون شك( وأشرت إلى السادة

أوصلت رجالي إلى موقعهم الجديد بحيث يشكلون مربعا . ولم أنتظر الرد فحيته وانصرفت
قدم بعض األصدقاء بوحداتهم . حصيريحول البئر وكظمت غيظي وانزويت جانبا فوق 

يبحثون عن مكان ولكن رجالي المتعبين من عمل اليوم كانوا مشغولين باالستحمام فكان هناك 
هناك اختالف بين  ،وأخيرا حل الظالم وكل فريق في مكانه تقريبا من حسن الحظ. هرج ومرج

وهو أنه بدل أن نرى كل من هو قادم من " كيمي" موقعنا الجديد والموقع الذي كنا فيه عند 
 ...جميع الجهات كان هناك كثيب معزول قد يقترب البعض من خلفه دون أن نراهم 

ونأخذ راحتنا أوال أما الجانب العسكري فيأتي بعد ذلك أنا لم افهم ! نحن متعبون... ولكن 
وكثيرون هم الذين قالوا لي بما أنك األقدم في الرتبة كان من الالزم أن تقود الوحدات ولكن ما 

انقضى الليل وتم تحديد ... من باب التظرف... ذا يفيد ذلك؟ يفيدني بأن أتقدم بطلب مكتوب 
ن فقد أمرتهم دون استئذان بأ" البوالر" المراكز األمامية رغم المصاعب ورغم تعب رجالي من 

ولكن . ليتمركزوا فوق الكثيب فسيحد ذلك من خطورة الموقع" مدجيكان" يتقدموا بفرقتين مع 
تذمري كان موضوع األحاديث داخل المعسكر كان بعضهم يضحك واألكثرية تعتبرني محقا 

أنني لست أخرق وانتبه إلى أنني على حق " كبوالني" باختصار أدرك . بقيت منعزال منطويا
" وكيمي" مال " الذي كان متربصا طيلة الرحلة بين " بيينا"طويل مع النقيب  فرأيته في حديث
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وبعد ذلك بلحظة، إذا باألمين العام يقترب مني وقد ارتسمت على شفتيه االبتسامة التي ال 
 . تفارقه حين يحاول التقرب من شخص ما

فاه موقعا جيدا وفي بضع كلمات أخبرني أنه ذهب ينظر إلى موقع المعسكر فوق الكثيب، فأل
قد انسحبوا " إدوعيش" ولكن كما أرى ليس هناك خطر محدق كما أن المعلومات تؤكد له أن 

مصممين على منعنا من دخولها ولم يعودوا يريدون القدوم لمهاجمتنا كما " تكانت" إلى سهول 
 .2013سنة " أالك" فعلوا في 

خبرني بأن قراره بعدم تعيين قائد للوحدات ثم إنه يريد أن يشيد بما يسميه قدراتي العسكرية ثم أ
وأنه قرر من اآلن فصاعدا أن يجعلني في منصب يناسب قدراتي وبما أنني  283ال رجعة فيه

مشمئز من المسائل المتعلقة بتحديد موقع النزول والحراسة وتفاصيل المعسكر، فقد قرر 
سنادها إلى النقيب  ي أنا فسيكون دورا آخرا من أما دور " بيينا"إعفائي منها في المستقبل وا 

 . اآلن فصاعدا
يا )من حيث المبدأ سأكون مكلفا بكل ما هو حربي وال عالقة له بالسلم في هذه البعثة السلمية 

سأعمل بصفة عامة باألعداد التي سيمنحونها لي في كل حالة بعينها ومن هنا وحتى !( للهول
وقعة ستأتي من هذه الناحية وعند سابقي في الطليعة ألن الهجمات المت" تكانت" ندخل 

حول المكان الذي ستنزل فيه فرقتي ولكن " بيينا"الوصول إلى المعسكر سأتشاور مع النقيب 
 متى أمكن ذلك سأعمل منفردا، هل هذا يناسبني؟ 

ودون " كبوالني" بالتأكيد إذا لم يكن يناسبني فمعناه أنه ال يمكن إرضائي وذلك ما يقصده 
: وهو يحدثني عن المسائل التي كانت تهمني" كثيبي" افقني لزيارة الكثيب تضخيم الحادثة ر 

" تجكجه "من " إدوعلي" فهو ينتظر تقارير المخبرين وفي الليل زاره وجهاء " إدوعيش" عن 
في " كنته" المقيم عند " الشيخ سيديا" رجل " ولد غسني" سيد ولد الزين وهو ينتظر المدعو 

ة المقبرة الواقعة فوق الهضبة المعزولة ثم عدنا صديقين كما لم نكن ذهبنا معا لزيار . تكانت
 .أبدا

أي عندما عاملني معاملة الجندي والجندي فقط " كبوالني" فكان ذلك اليوم الذي أقنعني فيه 
مع أنني كنت دائما )ومنحني وسائل الخدمة حسب ذوقي وقدراتي قبل ذلك كانت عالقتي به 

                              
 تجكجه أنه قرار مشؤوم " ال رجعة فيه ولكن سيتبين فيما بعد في قرار  - 283
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كانت لدي دائما خلفية أخرى فهو يحذرني كسياف جسور وأنا أخشى ( مخلصا له ألنه رئيسي
 .  من معلومات كاذبة على حسابيخفية ما يصله 

لقد اثبت لي من قبل عنايته وأنا ممتن له بذلك جدا فقد حماني من قضية قتل الدليل بحيث 
أن يتم كل هذا حسب الفهم  لن يتم نبش هذه القضية قبل موته ولكن أفضل أكثر من ذلك

استراح الرجال . الصحيح لطبعي ورغباتي وبصفة خاصة بمنحي الوسائل الضرورية لمهمتي
من أننا ننتظر مرحلة صعبة من  22فبراير ووصلتنا المعلومات فتأكدنا مساء  20و 22يومي 

ن كما أ" وسهل أظهر" آكجرت" فال وجود للماء بين " تكانت" السير قبل الوصل إلى 
المدخل " فم البطحة" قد تكتلوا عند مضيق" إدوعيش" أن  المعلومات الواردة  تشير إلى

من جهة الغرب مع أننا يمكن أن ندخل من الشمال من معبر أسهل هو " لتكانت" الرئيسي 
" دكل" مكلم ال ماء فيها في حين أن  211ولكن المسافة في هذه الحالة تقارب " فم تحاريت"

كلم وبه معبر سهل ولكن قد يكون تحت سيطرة العدو وعلى كل حال  01يقع على بعد 
حيث يلزم السير مدة ساعة " فم البطحة" قسيكون انتزاعه أسهل من السيطرة على مضي

للوصول إلى القمة وحيث األرض وعرة ويمكن للعدو أن يتبع القافلة من الخلف ويهاجمها 
ألخذ " دكل" ب إلى اوال بد دائما من الذه دون مشقة كما أن وسط المعبر وعر تغطيه الرمال

في السهل " إدوعيش" في هذه الفترة بينما يتوفر " فم البطحة" الماء إذ ال وجود لقطرة ماء عند 
بعد . داخل المنخفض على عيون ماء كثيرة قرب الصخور قد حصلت من مياه األمطار

ل خيمته حيث قدم لرؤساء داخ 20يوم " كبوالني" الحصول على كل هذه المعلومات جمعنا 
فم " كلم يتجه رأسا إلى  51يوجد طريق أول من نحو  :الوحدات ملخصا عن الوضعية

ويوجد هنا احتمال حدوث معركة يكون العدو فيها متفوقا من حيث الموقع ونفتقر "  البطحة
 وال نعرف هل ذلك" دكل" كلم يقود إلى  01نحن فيها إلى الماء هناك طريق ثاني من نحو 

ذا  المعبر تحت سيطرة العدو ولكن إذا كان كذلك نستطيع انتزاعه بسهولة ألنه معبر قصير وا 
" لم يكن كذلك سنجتازه بسرعة وفي كلى الحالتين، متى اجتزنا المعبر سنكون نتعقب 

"  دكل"أن هؤالء سيكونون مخلصين لنا وفي " كبوالني" ويعتقد " كنته" داخل مناطق " إدوعيش
" كلم يقودنا إلى  211هناك طريق ثالث من نحو . نجد الماء تحت المعبركما ذكرت قد 

 " دكل" دون معركة ولكن بعد مسيرة طويلة ال بد أثنائها من جلب الماء من " تكانت
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ومع وجود المساعدين والرماة الزنوج تحتل مسألة الماء مكانة الصدارة واألسبقية على كل 
" فم البطحة" ولهذا السبب تم استبعاد طريق  284الماءاعتبار وليس عندنا ما يكفي من قرب 

فمن األفضل أن نسير رأسا نحو هذا " من دكل" وبما أننا على كل حال مجبرون على الشرب 
وقد صادق الكل باإلجماع على .  المعبر حتى ولو تطلب منا األمر انتزاعه ّإذا كان بيد العدو

في مرحلة واحدة على أن يتوجه الجواسيس " كلد" هذا الحل األخير وقررنا المسير كتلة نحو 
" والزنوج من " البيظان" وأثناء انعقاد هذا االجتماع حاول بعض " فم البطحة" وحدهم إلى 
فقد " الكانديولي"أما " البيظان"من إبعاد " كبوالني" االقتراب للتصنت علينا فتمكن " الكانديولي

" هم باالبتعاد غير مكترثين باألوامر كعادة لزموا مكانهم ينظرون بازدراء إلى من يأمرون
، وقد تذكر دون شك ما أبديته من قدرات في المالكمة عند " كبوالني"مما أجبر " الولف

هيا، سيدي النقيب خلصنا من : " بوتلميت، أن يلتفت إلي فجأة وهو متضايق ويقول لي 
وأشرت له نحو الطريق  فوقفت وتوجهت إلى أكثرهم وقاحة وهو شاب فاندفعت نحوه!" هؤالء
وكجواب، أدار رأسه وبصق على يساره ثم نظر إلي فامتدت يدي نحوه " أال تبتعد: " قائال

تملكه " كبوالني" واستقرت قبضتي على بطنه فترنح ووقع فاقد الوعي ففر اآلخرون ولكن 
ندما الرعب فأرسل إلى الطبيب يتفحص الحالة فأكد أنه ال يعاني شيئا وعندها نهض وهرب ع

من الجيد أن . عندما أكون معه" كبوالني" رآني بقربه ومن يومها لم يقترب أحد لالستماع إلى 
كانوا حريصين على إحاطة رحلتنا . يكون المرء ذا شعبية ولكن من األفضل أن يكون مهابا

مة حسب ما بعد الزوال وكنت في المقد 3فبراير عند الساعة  11بالسر وهكذا غادرنا يوم 
وأمرني بالمغادرة عند الساعة الرابعة ولكن لم يحددوا لي " كبوالني"عليه فاستدعاني اتفق 

فقط بإرشادي إلى الجهة التي علي أن أسير " ابيين"أنا متوجه إليها اكتفى النقيب  النقطة التي
في المقدمة ولكن ما إن ابتعدت عن " أوالد بسبع"ي اتجاهها فانطلقت مع رجالي من ف
لقد انكشفت الحيلة " دكل" عن وجهتنا فأجابني دون تردد " مني" ألت دليلي حتى س" أكجرت"

وجهتنا في منطقة " البيظان" الصبيانية التي ال يمكن بحال من األحوال أن تخفي على 
كنا نسير نحو . يعرفونها جيدا واألدهى أننا أضفينا هالة من السرية على طريق مكشوف

تفصل بينها أودية من نفس الطبيعة كانت ظالل الجمال المرتفعات الصخرية الجرداء التي 

                              
 القربة وعاء لحمل الماء يكون من جلد الماعز  - 284
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في المنحدر لتصعد الكثيب " البيظان"ان متوقفة لحظة ثم تنزل دوريات ترتسم فوق الكثب
الموالي وهكذا دواليك ومع اقتراب الليل كانت الوحدات تقترب من بعضها البعض ولم أعد 

ومع حلول الليل تجمعت حولي . مقدمةأحتاج إلى البوصلة لتحديد الوجهة لمن يوجدون في ال
القافلة وواصلنا سيرنا متكتلين وبما أننا في منطقة العدو فقد التزمنا الصمت وكان البرد قارسا 

توقفنا عندها بضع ساعات ورغم المنع البات " تامورت"القمر فأصبحنا نرى آثار وبقايا فطلع 
ن واشتد البرد لدرجة أنني رغم البرنص تم إشعال النيران كنا نرتجف وكان الجزائريون مثاليي

لم أغمض عينا وكذلك رجالي الذين التزموا بمنع إشعال النار فكانوا  ووالغطاء من الكاوتش
! متسمرين عند الساعة الرابعة صباحا حين تحتم علينا المسير ولكن األوامر هي األوامر

اول الطعام وعند الساعة الثالثة واصلنا المسير حتى الساعة الواحدة بعد الزوال ثم توقفنا لتن
ال يوجد فيه أحد فأسرعنا في هذا االتجاه " أوالد أحمد"لذي زاره ا" دكل"وصلنا خبر بأن معبر

السوداء فوق الكثبان المصفرة تحيط بها بعض " تكانت"ند الساعة الخامسة شاهدنا سهول وع
. بر وتأمين مرور القافلةوصلني أمر بالتقدم أكثر لالستيالء على المع. األشجار الخضراء

تغطيه وفورا دخلت المضيق عند مدخل المعبر ثم اجتزته منحدرا إلى الشمال حيث منبسط 
عبر مساحة من المحار وعرة اجتازتها الجمال " أوالد أحمد"أشجار ضخمة خضراء وقادني 

جهة  قد قاموا بدوريات حول المرتفعات الصخرية الواقعة في" أوالد أحمد " بصعوبة وكان 
بالنزول وتركت الجمال في الخلف مع خمسة " أوالد بسبع" اليمين، أمرت جميع رجالي من 

كان المنبسط يتسع عن يساري فالحظت المرتفع الذي يفصله عنا حيث توجد قمة . منهم
بذل رجالي  . صخرية ذات ارتفاع متوسط كانت الوحدات األخرى قد اتخذت منها موقعا

دقيقة مع مغيب الشمس حيث ما زالت اشعتها  31ند الساعة والمنهكون آخر جهودهم وع
في ناحية الشمال فوق التل " أوالد بسبع" تضيء قمم الصخور السوداء، ظهر رجالي من 

يرافقني على " البوالر" أما أنا فتجاوزت المضيق برجالي من . الذي أمرتهم بأن يتمركزوا عليه
قد " كبوالني"كان . س جسر في مقدمة المدخلمشكال بذلك رأ" أوالد أحمد" اليمين رجال 

 .وصل وبعده بقليل وصلت القافلة
كان الليل قد ارخى سدوله حالكا فتقدمنا حتى وصلنا أول منطقة مستوية مكشوفة حيث اقمنا 

ال تكفي " دكل"وبما أن آبار . مربع المعسكر كان الرجال متعبين ال يستطيعون القيام بالحراسة
أنعاج ومن " تامورت" على اإلبل في المقدمة لجلب الماء من " البيظان" سال لشرابنا فقد تم إر 
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تسير " فم البطحة"جانب آخر كنا محميين من جهة المدخل الغربي للمعبر فالفرقة القادمة من 
وأخيرا أكد " لدك"و " فم البطحة"تصادف أحدا بين من خلفنا وقد سارت بمحاذاة السهل فلم 

أن السهول الواقعة عنا في جهة اليمين يقيم فيها " كنته"لدى " يخ سيدياالش"ممثل " ولد غسني"
دون عقبة وبصفة لم تكن " تكانت"مرتاحا لدخولنا " كبوالني"نمنا ليلة هادئة وكان  ،"كنته"

التي " تكانت"على األوربيين احتفاال بدخول " الشمبانيا"قعة، دعانا لنقاسمه الفرح ووزع متو 
وفي هذه األثناء وصلت ...  فاترة ولكننا وجدناها جميعا لذيذة" الشمبانيا"كانت . كانت متمنعة

 . وماء إن شربوا حتى أخلدوا إلى النوم 285"تامورت أنعاج"رجالي قرب من الماء من 
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دون قتدددال إلدددى خدددوض معركدددة ضدددد " تكاندددت"فبرايدددر قادندددا دخدددول  11فدددور طلدددوع فجدددر يدددوم 
 ".إدوعيش"

ولكدن بسددبب ". تدامورت انعدداج"اقتفينددا خطداهم عبددر "فددم البطحدة"أجددل حملهدم علددى مغدادرة ومدن 
" انتيتددان"فأقمنددا عنددد الطددرف الجنددوبي للغابددة، عنددد . كلددم 19إرهدداق األمددس لددم نقطددع اكثددر مددن 

ذكرنددي العبدور وسددط الغابددة . علدى حافددة احدد المددروج الخضددراء بجدوار بركددة مدداء مصدفرة اللددون
إنهدا الغابدة ... كاندت الحجدالن والحدبش تتواثدب مدن كدل جاندب.. ن في السودانبقوافلنا أيام زما

مددن حددين آلخددر فقددط، كددان كثيددب الرمددل األحمددر، فددي الناحيددة اليمنددى ينحدددر مددن الجبددل . فعددال
 ".البيظان"باتجاه الغابة بمظاهر الخراب والقحط التي ال تفارقه، فيذكرنا أننا لم نبرح بالد 

، وقد تبعهم بعض زعماء قبائدل "بسبع"أوالد "بعيدا مع رجالي من " كابوالني"وقبل الصباح تقدم 
مددن . الددذين يقددال أنهددم موافقددون ودعددوتهم إلددى التقدددم أمامنددا" كنتدده"الزوايددا بعددد ذلددك بحثددا عددن 

إما بدافع الرعونة أو الغريدزة السدرية ". إدكجمله"زعيم قبيلة " الشيخ عبد اهلل"الزعماء الذين كانوا 
لرجل الفارس الذي يجعله يحتقدر الراجدل، كداد هدذا الطالدب الكبيدر الشديطاني المنددفع فدي لهذا ا

كدان فرسدي جريحدا ومتعبدا فتركتده فدي القافلدة ومشديت . السباق أن يجعل أقدام جمله تبطش بدي
وبعفويدة تفاديدت الصددام مدع الجمدل، وبدنفس العفويدة ". التكدارير"على قدمي على رأس جندودي 

وكانددت مفاجددأتي كبيددرة لمددا رأيددت الجمددل وراكبدده يسددقطان . كتفهددا األيسددر ضددربت الدابددة علددى
وعندما عاودت التفكير ألجد تفسديرا لمدا حددث . امامي من تلك الضربة والفارس طريح األرض

فتبنيدددت أن الجمدددل كدددان يجدددري وفدددي لحظدددة مدددا فقدددد االتصدددال بددداألرض وقدددد صدددادفت أندددا تلدددك 
 .اللحظة وقت الضربة
وكانددت . كو مددن أي شدديء لكندده كددان يعجددب بددي أكثددر ممددا أعجددب بنفسدديلددم يكددن عبددد اهلل يشدد

الحاضددرين وضددحكات الغبدداء والرضددا المنبعثددة " البيظددان"الصددادرة مددن " ال إلدده إال اهلل"عبددارات 
. فبالنسدبة للجميدع كندت أندا رجدال خارقددا. تعبدر هدي األخدرى عدن العجدب" التكدارير"مدن جندودي 

المحيطدة بده " البيظدان"الذي كان يقدول لجماعدة " ابوالنيك"واألكثر ضحكا من هذا المشهد كان 
 ".! يوجد كثير من الفرنسيين من هذا النوع: "

" كنته"وقال لي أن ". بسبع"عاد محمد ولد أعمر وجماعته من أوالد " انتيتان"وعند وصولنا إلى 
استقبال الجمالدة أساءوا  -فيما يبدو–" الكنتيون"فهؤالء . كانوا بعيدين عن البعثة لما تمكن منهم

لدذا أجبدرهم . بدإرادتهم" كبدوالني"وامتنعوا عن المجديء لمقابلدة . وحتى الطلبة الذين كانوا يتبعوهم
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كما طالب بالتعويض للجمالة الذين تعرضوا جميعا لألذى من قبل . محمد ولد أعمر على ذلك
لزم المجموعدة ال هؤالء النداس ونسدائهم بالعيدب والشدتم مدن خدالل إشدراكهم فدي الغرامدة التدي سدت

 .محالة بدفعها
 . وبما أن السيد دي ري دخل الستالم األوامر ألح كابوالني على بقائي

فبعد جولنا اليوم لم يبق لهدؤالء إال " أدوعيش"هذا السيد دي ري الذي أرسله القتفاء أثر :"وقال 
 "الهرب، أليس كذلك؟

الشدرق، إلدى الغدرب، إلدى الجنددوب، ال شدك فدي ذلدك، السديد األمددين العدام، لكدن إلدى أيدن؟ إلددى "
 "هنا السؤال ؟

 ".سنعرف ذلك هذا المساء، سوف يخبرني جواسيسي"
السديد دي ري سدتغادر هدذا المسدداء مدع أتباعدك الخمسدة والتسددعين مدن التكدارير وجمالتددك أوالد "

 "! مدفعا قوة ال يستهان بها 701. أحمد الذين ال يحبون إدوعيش
 لكن بماذا يمكن أن يواجهني إدوعيش؟. ريبالتأكيد، يجيب السيد ديد "
 ."تذكر قضية كورمل العام الماضي، لم نتابعهم فيها. آه، هم كثيرون ومتعودون على الحجارة"
وبمدا أندي طليعدة البعثدة . إذن، قلت أنا، علينا جميعا أن نتبدع السديد دي ري وأن نسدتعد لدعمده"

 ."ي ينبغي أن تأخذ اتجاها آخرولم تعطوني األمر باقتفاء أثر السيد دي ري، فمهمت

وهدي خاويدة  286"كصدر البركدة"أعتزم التوجه شماال نحو عاصمة كنته القديمدة،  !ها أنت قلتها"
أمدا مدا يخدص السديد دي ري . اآلن لكن كنته يرغمونني على اإلسراع إليهدا حتدى ينضدموا إليهدا

وة مدا يجعلده قدادرا علدى سديكون لديده مدن القد" مير"فإني أرى أنه مع مساعده ورفيق دربه السيد 
لددذا أتمسددك برأيددي . المقاومددة ولديدده أيضددا مددن الحددزم مددا يمنعدده مددن االندددفاع نحددو قددوات تفوقدده

 ".وأرسله لتعقب إدوعيش

وأن أوالد أحمددد كددانوا سدديئي التسددليح . لقددد أشددرت إلددى أن هددؤالء القددوم انقلبددوا لكددنهم مهددزومين
ذه المهمة كان هددفها إبعداد  السديدين دي ري وأخيرا وهو األهم أن ه. بالبندقيات ذات المكابس

لكددددن مدددداذا تفيددددد . فاالثنددددان ال يتفاهمددددان مددددع النقيددددب ابدددداين وبالتددددالي ينبغددددي اختفاؤهمددددا. وميددددر
 .أنا أقتل نفسي... المالحظات ؟ فقد أوبخ نفسي بكلمة نابية 

                              
 ركة استصلحه كنته في القرن السابع عشر وانتزعه منهم تجكانت في القرن التاسع عشر نخيل كصر الب -286
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ئددددي لددديس ألندددي ال أثددق فدددي قا. هدددذا الفدددك األول بدددأ فدددي تفريدددق قواتنددا. كنددت أشدددعر بددالتخوش
بتددونس ورغددم " اسددباهي"المجمددوعتين المعينتددين فهمددا مسدداعدان قددديمان مددن الدرجددة الرابعددة فددي 

 . أنهما مدنيين فقد كانت لهما قيمة عسكرية ال يستهان بها
وكمقدديم فددي بددوكي عمددل . 7191فالسدديد دي ري فددي موريتانيددا منددذ سددنتين وقددد شددارك فددي بعثددة 

دوعدديش بكثيددر مددن الجددرأة والشددجاعة والسددعادة ضددد  المتمددردين فددي لبراكندده واتددرارزه الشددرقية وا 
وقد أعجب التكارير العاملون تحت إمرته يجلونه ويحظى باحترام أوالد أحمدد التدابعين . الجنوب

أمددا السدديد ميددر فقددد كانددت معرفتددي لدده أقددل لكنددي أشددهد لدده . لدده واسددتغل ذلددك أقصددى مددا يمكددن
 .ريبالتفوق في الرماية والتفادي في مواالة السيد دو 

 ...بل في فرصة هذه الفرقة: ال أشك إذن في قيمة القادة 
، ونظدددرا لمددا نعرفددده مدددن "لتكانددت"الددذين قدددد يمثلدددون البنيددة التقليديدددة " بكنتددده"مددن اجدددل االلتحدداق 

التاريخ الحربي لهدذا العنصدر، وضدآلة الددعم العسدكري الدذي ننتظدره مدنهم، فقدد كندا نعتدزم تدرك 
ه كافددة قددوات إدوعدديش ألن األميددر بكددار كددان هنددا وحولدده مجموعددة معزولددة مددن البعثددة فددي وجدد

 .بندقية فريسة مغرية 701وهم يرون في . مقاتلون كثر
وعلما نهدار " انتيتان"فبراير أما بالنسبة لنا فاسترحنا عند  10إلى  11ليلة " دوري"ابتعدت فرقة 

" وأن مقداتلي " جدةتجك"قد توغدل بمخيماتده إلدى الشدمال الشدرقي فدي اتجداه " أن األمير بكار 10
يتبعددون األميددر فددي رحلتدده، أعطددى األمددين العددام بالنسددبة " البطحدده"الددذين غددادروا فددم " إدوعدديش
سديد "هدم " كنتده"من شيوخ  0وقد تولى دور الدليل " كصر البركه"أمرا بالتوجه إلى  11لصباح 

تزنددددا اج". محمدددد المختدددار ولدددد محمدددد آب"أخدددوه و" سددديد المختددددار"و" محمدددد ولدددد أحمدددد أمحمدددد
صدعدنا كدتال مدن الصدخور السدوداء " تيشنان"في الصباح الباكر وعند وصولنا " تامورت أنعاج"

تغطيهدددا كثبدددان مسدددطحة ينفدددتح فدددي وسدددطها غدددور عميدددق تحدددف بددده النباتدددات الخضدددراء يسدددمى 
نزلددت القافلددة تحددت األشددجار .  وصددلناه عنددد الددزوال ووجدددنا فيدده عيددون المدداء" أعوينددات اللبدده"

لزوال حام حولنا فرسان يتطلعون إلى معرفة وضعيتنا فأبعدتهم مراكز الحراسدة الخضراء وبعد ا
وقددد جعلدت طلقددات البندادق الشددبان الدذين يتولددون الحراسدة فددي " إدوعديش"بطلقدات البندادق إنهددم 
" البيظدان"وبحلول الليل تم إعالن االستنفار واستطعنا لذلك أن نالحظ أن . حالة توتر وعصبية
يكونون في وضعية خطدر فدي حالدة وقدوع هجدوم جداد فدال بدد مدن فعدل شديء الموجودين معنا س

من أجلهم وبصفة تلقائيدة انتقلدوا إلدى الجهدة التدي جداء منهدا إطدالق الندار يغندون ويرقصدون، يدا 
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يندداير متددوجهين إلددى الشددرق رأسددا ثددم انحرفنددا عبددر سلسددلة  11انطلقنددا يددوم ! لهددم مددن الوحددوش
صدددخرية مدددن " كلتدددة"ث توجدددد عدددين مددداء فددي منحددددر صددخرية قادتندددا إلدددى مسددداحة مسددطحة حيددد

الصلصدال األسدود سدقينا منهدا رجالندا وجميدع حيواناتندا وخرجندا مدن هدذا الدوادي عبدر ممدر رائدع 
" الددواد األبدديظ"الجمدال وجدددنا فدي وسددطه كثيددرا مدن النخيددل البدري ونخيددل الدددوم ثدم وصددلنا وسدط 

مررندا " دار البركدة"نا في ضواحي قرية المغطى بالرمال عند الساعة الثانية عند الزوال حيث ك
ولكدن النخيدل لدم يعدد يحظدى بالعنايدة وقدد طدال " الدواد األبديظ"بين بقايا واحة نخيل قديمة وسدط 

" البطحددده"متدددرا يغطيددده رمدددل  19كدددان بطدددن الدددوادي واسدددعا ينددداهز . عهدددده بالمعالجدددة الزراعيدددة
الشددمس وقددد تآكلددت حافتددا  النداعم ذو البيدداض الناصددع  الددذي تحددار فيدده العيددون تحددت أشددعة287

الوادي بسبب تعاقدب ميداه األمطدار  الغزيدرة  كدل سدنة تبددو القريدة مهجدورة تمامدا بعدد الحدروب 
وتقع أطالل القريدة  288"بكار" المدعومين من األمير" تجكانت"و " كنته"األخيرة التي دارت بين 

م علدى الطدرف  199 فوق تل يشكل ما يشبه أنف الجبل وسط الوادي توقفنا لإلقامة علدى بعدد
الشمالي للوادي ومن هذا الموقع كنا نشاهد أشكال األكواخ المكعبة من الحجارة الحمراء الجافة 

ذات األوراق الدوافرة التددي تشدكل عشدبا جيدددا " تددف الحنده"وكدان المعسدكر قدد أقدديم وسدط أشدجار 
ضددعف  للجمدال وتغطدي الحافدة علددى طولهدا وهدو أمدر مفيددد فدي حالدة حصدول هجددوم أمدا نقطدة

هدذا الموقدع فهدي نددرة الميدداه فاآلبدار القليلدة رديئدة المداء ولكددن تنظديم سدخرة لجلدب المداء يمكننددا 
لقدد تقدرر أن . من الحصدول علدى المداء الجيدد مدن العدين الكبيدرة التدي شدربنا منهدا هدذا الصدباح

ن أمكدن لكدي نجعدل مدن " إدوعديش" نبقى هنا بعض الوقت في انتظار الحصول على أخبدار  وا 
الدذين مدا زلندا ننتظدرهم قدادمين لمالقاتندا تمامدا مثلمدا كدان سدكان " كنتده"مكان نقطدة التقداء مدع ال

" كنتدددده"وفددددي انتظددددار ذلددددك التحدددق األطفددددال بآبددددائهم مددددن شدددديوخ . بولنددددا يسددددتقبلون اإلمبراطددددور
الموجدودين معندا بالفعدل وكدان األطفدال ينظدرون بدهشدة إلدى الخيدام األوربيدة وأكدواخ الجزائدريين 

وهددو رجدددل " سدديد محمددد" وأول هددؤالء الرؤسدداء هدددو . نقلددون بينهددا بحثددا عددن السدددكر والشددايويت
قصدددير القامدددة بددددين معتدددد بنفسددده يدددتكلم بصدددوت عدددال وهدددو سدددمج ضدددخم الجمجمدددة لددده عيندددان 

فوق رأسه  وهدو مدا " التبيب"يحمل " أحمد"غائرتان مع نظر حاد وهو سمسار ذكي ما زال ابنه 
                              

 بطن الوادي حيث تجري المياه بعد األمطار الغزيرة والواد األبيظ إشارة إلى لون الرمال: البطحة -  287
قدد استصدلحوها مندذ زمدن طويدل ومدن هندا نفهدم مغدزى " كنته "لالستيالء على واحات النخيل التي كان "  تجكانت"مع " بكار"لقد تحالف األمير  - 288

" ) إدوعل" و " إدوعيش"، مؤسسي الطريقة القادرية وأصدقاء القادة الدينيين في مقابل خصومهم التقليديين "كنته"في دعم " كبوالني"الموقف الذي اتخذه 
 ( ويتبع إدوعل للطريقة التيجانية
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من مؤخرة الرأس إلدى فدوق الجبهدة متوسدطا رأسده المحلدوق كعدادة يشبه العرف من الشعر يمتد 
أطفال الزوايا  دون سن الثامنة عشر وكان الطفل ذكيا ولطيفا ولكنده كدذاب وكتدوم كوالدده وهدو 

أخددو سدديد محمددد فهددو زوج " سدديد المختددار"أمددا . باإلضددافة إلددى ذلددك وقددح إذا لددم يخددش العقدداب
ده لحددد اآلن وهددو عجددوز فاقددد األسددنان طويددل القامددة وقددد قدددم بمفددر " بكددار"إحدددى بنددات األميددر 

فهددو علددى النقدديض مددن  289نحيددف لدده أنددف طويددل محدددودب وشددفتان كبيرتددان كسددحنة اليهددودي
كدل مدن األخدوين أكثدر " إدوعديش"ويعتبدر . أخيه تماما قليل الكالم واإلشارات وهو أكثرهم رزاندة

وقددد تخلددى مددن " بكددار"صددا لألميددر لحددد اآلن حليفددا مخل" سدديد محمددد"لطفددا وكددان " كنتدده"جماعددة 
وبالنسدبة لسديد المختددار صدهر األميدر فيقدال إندده أكثدر إخالصدا وقددد  290أجلده عدن بندي عمومتدده

توجده إليندا االثنددان وكأنندا شددمس بزغدت لهمددا فجدأة بسدبب مددا لددينا مددن قدوة ولكددن الحقيقدة أنهمددا 
وهددو مددا حددول وجهددة " هكصددر البركدد"إلددى تنظدديم هددذه الرحلددة الغريبددة فددي اتجدداه " كبددوالني"دفعددا 

هددل لددذلك هدددف؟  سدديظهر . الكبيدر" إدوعدديش"القافلدة عددن هدددفها األصددلي وهدو مهاجمددة تجمددع 
عجدددوز صددغير القامدددة علددى رأسددده شدددعر " محمدددد المختددار ولدددد محمددد آب. "ذلددك فدددي المسددتقبل

" الحربددي " كنتددة"قصددير أبدديض متندداثر وهددو يبدددو شخصددا ثانويددا وكددان فددي السددابق ممددثال لقائددد 
الددذي يوجدد مندذ عددة سدنوات الجئددا فدي الحدوض إثدر الهدزائم التددي "  المختدار ولدد الحامددمحمدد 

بغضا " ولد محمد آب" وعلى غرار القائدين السابقين يكن " إدوعيش"لحقت به في الحرب ضد 
في نبرة احتقار وهو دليدل ومستشدار الدرجلين  وثالثدتهم  291"بأزناكه"ويصفهم " إلدوعيش"شديدا 

                              
وهو عن وعي أو عن غير وعي متأثر بالوصف الكاريكاتوري  الذي أزدهر في الصحافة في ذلك " يفيسقضية إدر " قترة " أفريرجان" لقد عاصر  -289

 . الوقت
إلحددى بناتده مدن " بكدار "سياسدته الخاصدة اتجداه أميدر تكاندت القدوي فتدزويج األميدر " كنتده آدرار"العبارة مبالغ فيها والواقع هو أن لكل فرع من  - 290

 . نه إذا لم يكن يتعامل معه معاملة الند للند فهو على كل حال يتعامل معه معاملة الرجل القوييدل على أ" كنته"أحد زعماء 
يدذكر بجدد " كنتده" بأصدلهم العربدي فهدم ينحددرون مدن عقبدة بدن ندافع ولدديهم روابدط كبيدرة مدع قبائدل صدنهاجة حتدى إن اسدم القبيلدة " كنتده"يعتدز  - 291

هندا " أزناكده " واسدتخدام كلمدة "  حقيقيدة للنبدل" من ابي بكر المرابط  فلدى كلى الطرفين إذن مصدادر  فينحدرون" إدوعيش" أما . صالح من صنهاجه
الذين هم اآلن من أقوى القبائل إن لم يكونوا اقوي بالفعل في الصحراء الغربية،  قدد مدروا " ادوعيش"يوحي بأن (  متبوعة بكلمة صنهاجة)بنبرة احتقار 

القبيلة المسيطرة آنذاك على ) في القرن الثامن عشر بسبب الهزائم العسكرية قد أصبحوا زبناء إلدوعل " إدوعيش" فعل كان وبال. بفترات من االنحطاط
ولكن تحت إمارة قائدهم الفدذ التدي اسدتمرت لفتدرة فريددة ألنده (  8919" ) اشرم العامر" بعد وقعة ( حسان" )الوالد أمبارك" تكانت وآدرار وحتى  أتباع 

ضدد " أوالد أمبارك"استعادت القبيلة مجدها  وبرهن إدوعيش على براعتهم العسكرية في القتال إلى جانب " أمحمد شين" قبيلة طيلة نصف قرن ، قاد ال
عد هذه وب( 8710)قرب تجكجة  " أحنوك بغداد" أوال عند " ألوالد أمبارك"ثم في هزيمتهم  8985سنة " الجل"قرب " أم أحبانه"انتصار ) قبائل الشمال 

وتمكدن نجلده محمدد ولدد . الذي كان قد تحالف مع أمير آدرار، في لقب أمير تكانت الذي أطلقه على نفسده" محمد شين"االنتصارات لم يعد أحد ينازع 
تده مدن أجدل قدام تحدت تهديدد سدتة مدن أعمامده الطمدوحين بالتحدالف مدع كن" أسدويد أحمدد" محمد شين من االستمرار في اإلمارة ولكن نجل هذا األخيدر 

ثر هذه األزمة  انقسمت القبيلة إلى  المناصدرين للمختدار أحدد أعمدام " أشدراتيت" المناصرين لألمير نجل أمحمد ولد أمحمدد شدين و" ابكاك" مقاومتهم وا 
 . األمير الشاب
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 7111طلبندا منده أن يقودندا إلدى أطدالل القريدة المهجدورة مندذ ". أوالد سديد حيبلده" ينتمون لفدرع 
توجد منازل كثيرة مهدمة والجدران التي كاندت مطليدة فدي السدابق بالصلصدال الرملدي قدد فقددت 
طالءها بفعل الدزمن واألمطدار وبقيدت مجدرد أحجدار حمدراء متراصدة جافدة ومسدطحة ومدن بدين 

ة اسدطوانية الشدكل وقدد تهددم سدقفه ولكدن المحدراب مدا زال قائمدا كدل المباني مسجد بأعمدة كبير 
ومع ذلك لدم تتعدرض القريدة لتخريدب علدى يدد العددو . هذا يبدو حزينا وينم عن اإلهمال الطويل
نمدا فدر منهدا سددكانها خوفدا مدن مباغتدة  وتوجدد فدي المنحددر الغربددي للتدل الدذي تقددع " إدوعدديش"وا 

يدددفنون موتدداهم فددي هددذه المسدداحة الواسددعة " أوالد سدديد حيبلدده" ل فرقدده القريددة، مقبددرة كبيددرة مددا زا
المغطاة بألواح الحجارة التي تحمل الكتابدة العربيدة علدى امتدداد نحدو كلدم ثدم تبددأ الصدحراء مدن 

البددوابتين الكبيددرتين لتكانددت مددن " تباريددت"و " تارمددا"هددذا الجانددب شدديئا فشدديئا تنحصددر فددي اتجدداه 
كنتده المهجدور؟ ذلدك مدا يصدبو إليده " لكصر" فهل سنعيد نحن الحياة  .الناحية الشمالية الغربية

وطددردهم مددن المنطقددة ثددم " إدوعدديش" كبددوالني ولكددن هددل يسددتطيع ذلددك؟  ال بددد أوال مددن هزيمددة 
علدى حيداة التقدري التدي يبددو " كنتده"بصفة نهائية وفدي المقدام الثالدث تعويدد " كنته"اكتساب والء 

وبددا  11مسداء يدوم " كبدوالني"اسدتدعاني . كل هذا لدم يتحقدق بعددسنة  19أنهم تخلوا عنها منذ 
لددي حديثدده مبهمددا، تكلددم عددن مهمددة خاصددة عسددكرية بحتددة لددم يحدددد لددي طبيعتهددا سدديعطيني مددن 

بندقية ومدفعا رشاشا أين سدتكون هدذه المهمدة؟ أضداف بأنده سيرسدلني بعدد عدودتي  199أجلها 
" فأحمدد سدالم"لفعدل أخبدار مدن تلدك المنطقدة وقدد وصدلت با. ألعاقب كل من هنداك" ترارزه"إلى 

بدددل مددن أن يعددود كمددا طلددب مندده مددا زال مقيمددا فددي الشددمال وعصدداباته عددادت إلددى أنواكشددوط 
فدي الفتدرة األخيدرة مصددطحبا " سديد ميلده"وقدد توجده " آوكدار"تمدارس النهدب أمدا هدو فمسدتقر فدي 

" اتددرارزه"يبدددو أن جميددع  إلددى هندداك" السددروال األبدديض"بعددد أن قبددل التخلددي عددن " ولددد سدديدي "
كدان " كبدوالني"حسدب مدا يقدول " مدوالي"يبددو أن " سديد ميلده" أصبحوا اآلن متفقين ضددنا وبعدد 

العنصددر األكثددر نشدداطا فددي خلددق الوضددعية الجديدددة، هددل ذلددك مؤكددد؟ أنددا أدرك مددا يوجددد مددن 
ن مشداريعه اًسدر إلدي كبدوالني بصدفة عفويدة بحدديث عد". مدوالي" عداوة بين المتدرجم الرئيسدي و

الواسددعة فحدددثني عددن جنددوب المغددرب حيددث يعتقددد وجددود أكبددر مندداجم النحدداس فددي العددالم وهددو 
يفكر في إنشاء مؤسسة الستغاللها ويقول إنه إذا تمكن من إكمال السيطرة علدى موريتانيدا سدنة 

                                                                                             
تكانت وآدرار بعد انتصار األمير على  من الهيمنة دون منازع على قبائل" إدوعيش( "8715 -8109"  )بكار ولد اسويد أحمد"وقد مكنت فترة األمير 

 .(  المجلد األول 8709مجلة الدراسات اإلسالمية " إدوعيش" حوليات .  " آملحاط. حسب ما ذكره ب" ) حسان" وعلى قبائل " كنته" 
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مددددن الزنددددوج  0999أو  1999يسددددتطيع بعددددد ذلددددك أن يتقاعددددد ويكتتددددب لهددددذه الشددددركة  7191
قدددط لحمايدددة اسدددتغالل هدددذه المنددداجم ولكدددن أيضدددا مدددن أجدددل مرافقدددة المعددددن يخصصدددون لددديس ف

المنقددول حتددى الشدداطئ وسددتتولى القددوات التابعددة لسددلطان المغددرب ولكددن مددن خددارج جيشدده دور 
لن يؤثر ذلك على األمور ألنك ستستفيد من " الدرك في هذه المنطقة سيتحقق بذلك حلم كبير 

  292" رباحامتيازات لواء وسيكون لك نصيب من األ
إن بعدد نظددر هدذا الرجددل يحيرنددي وليسدت المددرة األولدى التددي يقددول فيهدا إندده يريدد مصددلحتنا قبددل 

تركتده يفكدر فدي مشداريعه الخياليدة فقدد أعدادني منظدر فرسدي إلددى . الجميدع إذا نجحدت مشداريعه
أيددام  1الواقدع المددر فقددد أصددابه جددرح فددي الكليددة مددن كثدرة القفددز وقددد اجتهدددت فددي عالجدده ومنددذ 

. علددى األقددل لددم أعددد أركبدده وكنددت أمشددي علددى قدددمي وسددط دهشددة الجميددع طيلددة مراحددل السددفر
 11، توجده جميدع مدن معندا مدن الزندوج يدوم "كصر البركه" يتعلق األمر اآلن بإنشاء مركز في 

فبرايددر إلددى القريددة لجلددب الحجددارة مددن أجددل بندداء الحصددن الصددغير فددوق التددل المعددزول شددمال 
العمال سيتم تشييد الحصدن بسدرعة كمدا سديتم فدي نفدس الوقدت إصدالح لكصر وبهذا العدد من 

ومدددن معددده مدددن " أوالد إبيدددر"أرسدددل كبدددوالني جماعدددة " كنتددده" بنددداءا علدددى معلومدددات مدددن . اآلبدددار
ومدن جاندب آخدر  293"إلدوعديش"المسداندين " إدوعلدي" لإلغارة فدي ناحيدة الشدرق علدى " أترارزه"

وجدزء مدن المسداعدين الدزوج القدادمين " أوالد بسدبع"مدع جماعدة " رندي" أرسل المترجم العسدكري 
وتهددددئتهم وفدددي نفدددس الوقدددت ربدددط " كنتددده"لطمأندددة مخيمدددات " تدددامورت أنعددداج" إلدددى " مدددال" مدددن 

، وليغفر لي الرب إذا استمر هذا فنحن نسير علدى طريدق التشدرذم "المسيو دوري"االتصال مع 
لجزائرية وقد أنساني الرخاء النسدبي مع ضباط الفرقة ا" كصر البركه"كنت أعيش في ! .الكامل

الغربية كندا نقدوم بدألف تقددير، " اترارزه"الذي اسبح فيه منذ أبي تلميت ايام  البؤس الطويلة في 
لم يكونوا سوى طليعة لنا وأننا سنحتل تجكجه أوال ثم نكمل السيطرة علدى " أوالد إبيري"يقال إن 

الشدرقية عمدال مشدتركا سيشدارك " اترارزه"أ في ومن جهة أخرى يبدو أن كبوالني قد هي". تكانت"
فيه الحاكم المقيم في هذه المنطقة الذي سيدخل آدرار من الناحية الغربية في حين يتوجه فيلدق 
من البعثة في اتجاه آدرار مرورا بشنقيط فهل من أجل هذه المهمة كان األمين العدام يختبرندي؟ 

                              
لتكتشف خامات  8755-8751وال بد من االنتظار في الواقع حتى سنوات "  جل فري" تقريبا كما وصفه " الحلم االستعماري"هذا نموذج من   - 292

 ( منطقة كدية الجل)الحديد في جنوب المغرب وشمال موريتانيا 
في آدرار وتكانت وقد اكتسبوا الكثير من الزبناء والحلفاء الذين  القبيلة المسيطرة 89و  89في القرنين " إدوعلي" كما رأينا في هامش سابق كان  -293

يديبسات"  إديشلي" وهناك ايضا " إدوعيش" " بروقا"في بداية أسماء قبائلهم وهكذا أصبحت " إد" عبروا عن تحالفهم بإضافة عبارة   " وا 
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أن يمددنا بدالمؤن عبدر " أبيدر"وعلدى المدالزم على كل حال وصلت أوامر إلى حداكم أبدي تلميدت 
وفددي انتظددار ذلددك كنددا نمددارس القددنص فددي الددوادي حيددث تكثددر . عندددما ندددخل آدرار" أتويزكددت"

األرانب والحجل والغزالن وفضال عن ذلدك صدنعت فدي يدوم ماضدي سدلطة رائعدة مدن لدب نخلدة 
ار النخيدل خوفدا صغيرة ولكن يجب إخفداء ذلدك عدن كبدوالني الدذي أخدذ علدى نفسده حمايدة صدغ

 11يدوم" قيدادة البعثدة"لدم تعدد الثقدة تعدم . و بالجملدة كندا نقدوم بمدا يدؤمن لندا العديش. من تخريبها
توجده مددرارا بشدكل سدريع للقدداء الحداكم العددام " أبيددين"فدال بدد أن أخبددارا جديددة قددد وصدلت فالنقيدب

رجددال مددن أوالد قدددم .. ويبدددو القلددق علددى وجده كبددوالني" البيظدان"وقددم أشددخاص مجهولددون مددن 
وفدم " تدامورت أنعداج"بدين " البددر"المقديم علدى كثيدب " المسي دوري. "أحمد يحملون أخبارا سيئة

ومدن . البطحدة قدد يكدون دخدل فدي اشدتباك مدع قدوات األميدر بكدار مجتمعدة وتكبدد هزيمدة شدنيعة
كبشدا جدداءت  199مدن مهمددة اإلغدارة وقدد اسددتولوا علدى" اتدرارزه"و" أوالد إبيددرى"جهدة أخدرى عداد 

في الوقت المناسب فكندا علدى وشدك فقددان اللحدم الطدازج وبددأ يظهدر مندذ ذلدك الوقدت هندا كمدا 
  294.في جميع مناطق موريتانيا أن مسألة المؤن هي نقطة الضعف في تنظيمنا

 

 
 
 
 "إدوعيش"معارك ضد 

 "تنشيبه"قعة و 
 

" أزناكيدده" فددي اليددوم األول مددن شددهر مددارس وهددو " إدوعدديش" أخيددرا قدددم إلينددا نددذير مددن أميددر 
المفضل في مثل هذه المهمات وهو رجل طاعن في السن أصلع يحديط برأسده خدط مدن الشدعر 

قدد هدزم صددباح نفدس اليدوم وجددرح " المسديو دوري"المتنداثر وسدخ كأقصدى مددا يكدون، أكدد لنددا أن 

                              
ك الواقع أن اإلمداد بالمؤن أمر بالغ الصعوبة بسبب انتشار الفقر في المنطقة فكدل قافلدة عسدكرية كبيدرة الحجدم تسدتنزف مدا يوجدد وقدد ظهدر ذلد - 294

 " كورو" بعد قافلة 
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أثناء دوريدة االسدتطالع التدي كدان يقودهدا بنفسده انطالقدا مدن " إدوعيش" في معركة  مع جموع 
" أوالد أحمددد"وهكددذا تتأكددد األخبددار السدديئة التددي جدداء بهددا " دركددل" قددرب " البدددر" معسددكره فددي 

علدى مطيدة دون سدرج " بكدار" لقدد وصدل مبعدوث .  القادمون الجدد بل وتبدو أفظع مما ذكدروه
ومددن " المسدديو دوري" طلددب مندا مغددادرة المنطقددة وقدد ذكددر أنيحمدل إنددذارا صددريحا مدن األميددر ي

قددد سددقط مددنهم قتلددى كثيددرون وأن فرقتدده قددد " البددوالر" ونصددف مجموعددة " دمددان" معدده مددن أوالد 
عددن آخرنددا بواسددطة " إدوعدديش" انهددارت معنوياتهددا ويجددب أن نغددادر إذا لددم نكددن نريددد أن يبدددينا 

نددا منهددا الددبعض فددي شددكل رصدداص فضددي الرصدداص الالمددع وكانددت معدده كميددة مندده فددأخرج ل
اختلطت السدخرية بالمأسداة فدرغم مدا يدتمكن كبدوالني مدن قلدق شدديد فقدد . 295"بالمسحور"يصفه 

العجددوز " كنتدده"وكددان محمددد المختددار ولددد الحامددد زعدديم . انفجددر مقهقهددا ومثلدده فعددل الحاضددرون
ي كدذب فطفدق جالسا خلف مبعوث األميدر ويقدوم بإشدارات تدوحي بدأن مدا يحكيده مجدرد كدذب فد

" كبدددوالني"كاندددت السددداعة الثانيدددة بعدددد الدددزوال حدددين أمرندددي . الحاضدددرون يضدددحكون مدددن جديدددد
بالمغدادرة حتدى يتأكددوا " بكدار"ولن يسمحوا لمبعدوث " المسيو دوري"باالستعداد لالنطالق لنجدة 

" كنتده" ومدع حلدول الليدل قددم رجدل مدن . من أنه لن يصدل فدي وقدت يخبدر فيده قومده بمغدادرتي
" جمل هزيل وكان شديد التعب كدابته لدرجة تكاد تمنعه من النطق يحمل في يدده بندقيدة  على

 . وقد بالغ في وصف خطورة الوقعة التي تحدث عنها مبعوث األمير"  المسيو دوري
بعدد اسدتطالع المنطقدة فدي " البددر"قد عسكر عندد " المسيو دوري"كان : وما حصل هو كالتالي
وبلغده " تدامورت أنعداج"متدرا تقريبدا علدى  19يطل مدن مسدافة " بطحهفم ال" موقع محصن بجوار
كمدا ) توجدد غيدر بعيدد وبمدا أنده يواجده نقصدا فدي المدؤن الغذائيدة " إدوعديش" أن مخازن حبوب 

فقدد فكدر فدي اسدتخدام الوقدت الضدائع فدي أخدذ المدؤن علدى ( هي الحدال بالنسدبة لندا نحدن أيضدا
" البدوالر"فبرايدر صدحبة أكثريدة  11يدوم "البددر"فغدادر  "أمويدت" حساب العددو فدي انتظدار قافلدة 

من أوالد  19تاركا الموقع المحصن في الجنوب الغربي وبجواره الماء والحطب وانطلق صحبة 
وقافلدة مدن الثيدران محملدة باألكيداس " صدمبا أنجداي" ومعهدم المتدرجم " البوالر" من 01و" أحمد 

قدوم " اإلبل وحتى الثيران هذه القافلة هي التدي رآهدا الفارغة وكان الجميع يمتطي إما الخيل أو 
عند انطالقها و تنبؤوا بما وقع لها مستنتجين من خطورة المسير بهذا العدد القليل، " أوالد أحمد

                              
ذلدك بخمسدين سدنة وقدد التي ال تخطدئ العددو أو الفريسدة شدائعة  فدي موريتانيدا أيضدا بعدد " المسحورة" أسطورة الرصاص أو الرصاصة الوحيدة  - 295

 .  أكدها لي بعض البيظان بكل جدية
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مسلحا فقدط، فدي منطقدة يمكدن أثنداء عمليدات البحدث المضدنية عدن المخدازن وأثنداء تحميدل  19
هجوم بأعداد تفوقهم كثيرا فدال مبدرر بمثدل هدذه العمليدة األكياس على الثيران أن يتعرضوا فيها ل

ن كان أفرادها مسلحين بشكل جيد ومؤ طرين على خالف هذه الفرقة لتدي ال تتدوفر إال  حتى وا 
" المسدديو دوري"منهددا مددن طددراز  قددديم ولدديس لددديهم مددن المددؤطرين سددوى  19بندقيددة  19علددى 

فدروا عندد " إدوعديش" وعبيدد " حدراطين"كدن ول" دركدل"ومع ذلك توغلوا حتى وصدلوا  .  والمترجم
وفي طرفة عدين "  أمزوزل" رؤيتهم لنقل الخبر إلى األمير في معسكره الموجود غير بعيد عند 

وكددانوا علددى علددم بنقطددة ضددعف الفرقددة " دركددل" وأنطلددق نحددو " مددن رجددال إدوعدديش 199جمددع 
الذي خبروا قدراتده " ريالمسيو دو " الصغيرة وأنهم لن يجدوا فرصة أفضل من هذه للتخلص من

بالمباغتددة وهددو منهمددك فددي العمددل " المسدديو دوري"وحددين شددعر . القتاليددة فددي السددنوات الماضددية
" لقدد قداوم .  قرر التخلدي عدن الثيدران المحملدة باألكيداس ومحاولدة تجميدع رجالده مدا أمكنده ذلدك

التددي كنددت قددد  قتلددى ونفدددت ذخيددرتهم، فحسددب المعاملددة 79بشددجاعة ولكددنهم فقدددوا " أوالد أحمددد
فمدن كاندت لدديهم " البدوالر" الشرقية، فقد تم حساب الدذخيرة بشدح أمدا " ترارزه"شجبتها سابقا في 

الميسددديو " خيددول مدددن بيدددنهم قددد قددداتلوا بشدددجاعة وزاد مددن حماسدددهم مدددا رأوه مددن صدددمود ومهدددارة 
 الددذي كددان يتصدددى لجمددوع مددن المقدداتلين تصددرخ وتقفددز بصددفة وحشددية أمددا المشدداة فقددد" دوري

انبهروا من الموقف ونظروا إلى عددهم القليدل وتملكهدم الخدوف مدن عددم القددرة علدى الخدالص 
فعددادوا أدراجهددم هدداربين فددي كددل اتجدداه ليحدداولوا االجتمدداع مددن جديددد فددي مكددان بعيددد وقددد فقدددد 

جرحدى فتقهقدر  0البدوالر المحيطدين بده وهدو  يحمدل " مدن  1األمدل بعدد سدقوط " المسديو دوري"
" إدوعديش" عارج  بعد أن أصابته رصاصة في أعلى الفخذ خلف الركبة وحين رآه إلى الوراء يت

يسددقط أرضددا أطلقددوا صددرخات مددن هدددير النصددر وكثفددوا إطددالق النددار علددى الجهددة التددي يصددمد 
المسدلحين " أوالد أحمدد"وبعدض " البدوالر"الدذي جمدع بقايدا فرسدان " صدمبا أنجداي" فيها المتدرجم 

ن يغطدي انسدحاب قائدده رغدم أن المتدرجم نفسده كدان جريحدا وقدد قدام واستطاع أ" البيل" ببنادق 
بتضدميد جراحده وتطلدب منده ذلدك السديطرة " للمسديو دوري" الدذي كدان يعمدل دلديال " كنته"رجل 

عليدده ألندده كددان يبحددث فددي هيسددتيريا عددن مسدسدده ربمددا مددن أجددل االنتحددار وبمسدداعدة المتددرجم 
وق الجمدل وانطلقدوا بده مسدرعين إلدى البددر حيدث اسدتطاعوا ربطده خلدف الراحلدة فد" كنته"ورجل 

وفي هذه األثناء أبان المترجم عن صمود وشجاعة بهر بهما العددو لكثدرة . أطلقوا إشارة اإلنذار
ما سببه له من خسائر واستطاع بفرسانه أن ينطلق ويسبق العدو أثنداء تنازعده الثيدران والخيدول 
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الهداربين مشديا علدى األقددام وتمكدن " بدالبوالر"اق المتخلفة عن المساعدين القتلدى واسدتطاع اللحد
" إدوعدديش" بددأن " المسدديو ميددر" فددي الوقددت المناسددب حيددث أخبددر " البدددر " مددن الوصددول إلددى 
وكددان ذلددك صددحيحا ولكددن الهجددوم بأعددداد كبيددرة علددى فرقددة صددغيرة تمددت . يطاردوندده مددن خلفدده

وجودندا وهدو متمتدرس داخدل مباغتتها في العراء شديء وشديء آخدر أن نهداجم عددوا علدى علدم ب
الميسدديو "لحظددات حددين وصددلوا معسددكر " إدوعدديش" تددردد . حصددن منيددع تحيطدده زريبددة محصددنة

دوري بندقيتده اعترافدا " الدذي سدلمه " محمدد فدال" "كنته"وهذه هي اللحظة التي كان رجل " دوري
د أن ابتعدد وبعد" لنقدل الخبدر إلدى كبدوالني" كصدر البركده" قد تمكن فيها من االنطدالق نحدو . له

" وأضدداف بددأن " البدددر" إدوعدديش قددد هدداجموا " سددمع أصددوات المعركددة مددن خلفدده فتأكددد مددن أن 
لدم . يعدانون نقصدا حدادا فدي الدذخيرة" المسديو دوري"الموجودين مدع " البوالر" وكذلك" أوالد أحمد

" د بسبعأوال" يكن لدينا وقت نضيعه ولكنهم كانوا قد فككوا نظام فرقتي بأخذهم جماعة الجمالة 
لحاقهم للمترجم العسكري   19وفضال عن ذلك ال بد من حصولي على تعزيزات مدن " رنيير" وا 

وال بدد مدن إكمدال مدا لددي مدن ذخيدرة قليلدة ال " مدال"اختارهم من الفريق القادم مدن " البوالر" من
د أن خرطوشة لكل بندقية ثم إن علي أن أخلط الرجال الجدد بالقدماء ألنندي ال أريد 19تتجاوز 

أفسد تنظيم فرقتي في وقت أنا فيه بأمس الحاجدة إليهدا وكإطدار تكميلدي زودوندي بعريدف سدابق 
كانددت ". رايددل هدداك" وعريددف أوروبددي يسددمى " بددن حمدداد محمددد"يدددعى " الرمدداة الجزائددريين" مددن 

فدي " البددر"باتجداه " اتدرارزه"و" أوالد إبيدري" مدن  11مهمتي أن أنطلق بهدذه التشدكيلة معدززة ب 
( يدا لده مدن شدح) 7111كيسدين مدن خرطوشدات " الميسديو دوري"رع وقدت ممكدن ألسدلم إلدى أس

والمسديو ميشدالن " للمسديو دوري"وبضع عشرات من كباش الغنائم وعند االقتضداء أقددم النجددة 
قصدر "أو ألحدهما حسدب الحاجدة  وكندت علدى علدم  بدأن قافلدة مدن المدؤن سدتنطلق مدن " جلي
وستواصدل المسديرة فدي " المسييو دوري والميسيو ميدر" إلى حيث  مارس متوجهة 0يوم " البركه
وأخيدددرا متدددى " دوفدددور"لتعدددود محملددة بدددالمؤن وكاندددت القافلددة تحدددت قيدددادة المددالزم " مدددال" "اتجدداه 

بشأن اإلجدراءات الدفاعيدة والعقابيدة " الميسيو دوري" يكون علي أن أتشاور مع " البدر"وصلت 
ب" إدوعددديش" الضدددرورية لمواجهدددة  عدددادهم عدددن فرقندددا وقوافلندددا المتجولدددة فدددي المنطقدددة حتدددى ال وا 

وقد أدهشني أنهم لم يرسلوا معي ال طبيبا وال حتى ممرضا . تتعرض لمهاجمة هؤالء المتمردين
ولدددم يكددن معدددي مدددن الممرضددين سدددوى طبددداخي . وغيدددره مددن الجرحدددى" الميسددديو دوري " لعددالج 

" ل الممرضددين العدداملين مددع الطبيددب ولددم يكددن رسددميا مددع اندده أفضددل مددن كدد" صددمبا إديافاندددو"
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أخبرنا بعض ". سكو"فقد كان قبل أن يلتحق بفرقة المساعدين قد عمل في مستوصف " كامبور
" إلدوعدديش"مددن صددد هجددوم أولددي  " البدددر" قددد تمكنددا عنددد" ميددر" و " دوري"الزوايددا أن كددل مددن 

أن أتكلددف المسددير وأنهمددا فددي موقددع محصددن وقددد خطددر لددي نظددرا الشددتداد الحددر أثندداء النهددار  
فانطلقددت عندددد " البدددر"مددارس وأن أتددابع المسدددير دون توقددف حتددى أصدددل  0إلدددى  1طيلددة ليلددة 

مصددطفين تحددت " أوالد إبيددري"و" البددوالر" غددروب الشددمس وعنددد السدداعة السادسددة مسدداء كددان 
" كبددددوالني"قدددددم . م فددددوق األرض 1،7أسدددوار الحصددددن الجديددددد الدددذي كددددان قددددد وصددددل ارتفاعددده 

" . ولكدن هدؤالء مجدرد أطفدال" حتى صدرخ  " البوالر"تي وما كاد يقف أمام فرقة الستعراض فرق
لم يبدي هذه المالحظة قبدل اآلن لقدد " كبوالني"ولكني هكذا تسلمتهم أدهشني أمر واحد هو أن 

يتمتعدون بمعنويدات عاليددة لدرجدة أن أحدددهم وهدو مصداب فددي القددم حددين " األطفددال"كدان هدؤالء 
وبالمقابل كانت لددى أوالد .  اب به، يقفز باكيا ويناشدني بأن أتركه يرافقناعلم أني ال أريد الذه

هدددو " إيبدداكرن"إبيددري سددمعة غيددر جيدددة فدددي مجددال الحددرب وقددد أضددفنا لهدددم واحددد مددن جماعددة 
المدرافقين لدي هنداك واحدد متميدز عدن اآلخدرين " البيظدان"مدن بدين جميدع ". بوبكر سديره"العجوز 

وقدد بقدي معده " بدوبلير" الدذي لقبتده نظدرا ألنفده الطويدل " د دامان أوال"من " محمد ولد اللب"هو 
اللدذين أرسدلهما " كبوالني"اللقب وهو يعرف به اآلن أكثر من اسمه األصلي وكان أحد مبعوثي 

عددداريين تمامدددا  إلدددى األمدددين العدددام وقدددد كاندددت تلدددك   7190المتمدددردون قبدددل هجدددوم أالك آخدددر 
ي بعددض األحيددان ينزعددون أسدنان المفاوضددين قبددل عددودتهم فد" البيظددان"معاملدة حسددنة لهمددا ألن 

 ".أفيدرب" إلى من أرسلهم ومن األمثلة التاريخية على ذلك ما حدث في زمن 
قبيلددة "عريددق النسددب مددن جهددة أبيدده الددذي كددان رئدديس أحددد الفددروع القياديددة فددي " بددوبلير" مددع أن 

والددده وأخددذ مددن أمدده البشددرة فقددد كانددت أمدده أمددة تحددت الددرق وقددد احددتفظ بمالمددح " أوالد دمددان"
السوداء وهو هادئ شجاع مخلص وقوي البنية الجسمية وهو لذلك وسيم ومحبوب لدى الجميع 

وقدددد أهلتددده تجربتددده فدددي الحدددرب وموقدددف الفرنسددديين منددده ألن يتبدددوأ قيدددادة فرقدددة  296حتدددى النسددداء
كمدا " يرهبدوبكر سد" عند مواجهة العدو ولكني فكرت فدي ذلدك دون أن أتدذكر دسدائس " البيظان"

الدددذي تلقدددى مندددي لكمدددة فدددي " أوالد إبيدددري"رجدددل " المختدددار ولدددد داداه"أنندددا سدددنرى فيمدددا بعدددد دور 
 . بوتلميت وهو يرافقني اآلن

                              
وقدد لقيتده فدي أبدي تلميدت وتحددث معدي بارتيداح عدن الماضدي الدذي  8753 – 8751كان مدا زال حيدا سدنوات " بوبلير" محمد ولد اللب الملقب  -296

 سماء كل من لقيهم بدقة متناهية واعتمادا على ذاكرته القوية كان يسرد أ"  األزمن الخوالي" أصبح بالنسبة له  من قبيل 
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انطلقندددا فدددي الظدددالم الددددامس وكدددان عليندددا أن نحدددذر الضدددياع وبينمدددا كندددت أشدددد علدددى أيددددادي 
يددأمرهم بددالتراخي " بددوبلير"ت ومعهددا الدددليل فأرسددل"  أوالد إبيددري"األصدددقاء للددوداع ابتعدددت فرقددة 
المرافقة لي تسير مشيا علدى األقددام، علديهم ّإذن أن " البوالر" قليال لقد كانوا فوق الجمال وفرقة

يتمهلدوا وبعددد قليددل شدداهدتهم متكتلدين فددي أحددد المنخفضددات يددخنون ويثرثددرون كطيددور القنددادس 
ير خلفددي وقددد وجدددتني فيمددا بعددد العددوراء، أمددرت الدددليل أن يددبلغهم أوامددري بددالتزام الصددمت والسدد

مجبرا على منعهم من التدخين والكالم بصوت عال أثناء الليل ولكنهم كدانوا زوايدا حدديثي عهدد 
 .  بشؤون الحرب وال أريد أن أعكر مزاجهم في التجربة األولى 

عندد السداعة الرابعدة مسداء هبدت عاصدفة تصدحبها زوابدع وبددأت سدحب ضدخمة سدوداء تزحددف 
غيدر محمدود العاقبدة ولدم اسدتطع بعدد " تكاندت"ء وأعلدن الددليل أن السدير لديال فدي في قبة السدما

ذلددك أن أدفعدده بعيدددا وكنددا داخددل بطحددة أحددد األوديددة فحشددرت الجميددع داخلهددا وقيدددت الجمددال 
وتمددنا على الرمل مخلدين إلى النوم ما أمكن ذلك وفي حالة الهجدوم سدتحمينا أطدراف الدوادي 

حارسددين وضددعناهما علددى طرفددي المسدداحة المسددتطيلة التددي نتمركددز  مددن حولنددا باإلضددافة إلددى
فوقها ولكن المطر ما لبث أن بدأ يتهاطل باردا مدرارا ومتقارب القطر وهذا يطمئنندا علدى عددم 
احتمددال أي هجددوم ولكددن المدداء كددان بدداردا وقددد زادت مددن برودتدده الزوابددع التددي تصددحبه فددرغم 

جعلدددت فدددوق جسدددمي مددن البدددرانس وغيرهدددا مدددن لبددداس كسددوتي الجلديدددة وجزمتدددي الكبيدددرتين ومددا 
الكدداوتش فقددد كنددت أرتجددف فوقفددت لكددي أكتسددب قدددر مددن الحددرارة واتجهددت إلددى الجمددال ولكددن 

فقددط كددانوا قددد التصددقوا بجوانددب الجمددال " النيلددة "رفدداقي مددن البيظددان الددذين كانددت علدديهم ثيدداب 
تصداص مدا فيده مدن حدرارة بحيث كان في كل جانب رجل يلتصق بجسدم الحيدوان كأنمدا يريدد ام

فبحثت عن جمل خال من هذه الطفيليات أللتصق به بدوري " سينسير"كما يقال في عادة أهل 
وبعددد بحددث وتلمددس وجدددت واحدددا ومددا أن اقتربددت مندده حتددى وقددف الرجددل الددذي كددان ملتصددقا 

 صدداحب اللكمددة الشددهيرة وقددد أمسددك خنجددره فددي يددده" أوالد إبيددري" بجانبدده اآلخددر فددإذا بدده رجددل 
فأمسددكت بمسدسدددي توقعدددا ألي احتمدددال وعلدددى الفدددور أدركدددت أنندددي لدددم أفهدددم إشدددارته فقدددد أخدددرج 
الخنجر وأشار به إلى بطن الجمل ثم اتكأ مسندا جسمه على جنب الحيوان وقد وجه إليده رأس 
الخنجر الحاد فما علي إال أن أفعل مثله وهي حيلة لمنع الحيوان من أن يتكدأ عليده أثنداء الليدل 
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ومع ذلك فقد أيقظني البرد قبل طلوع النهار  297طريقة تمكنت من النوم في مكان دافئوبهذه ال
وكان رجالي قد أوقدوا نيرانا خفية تحت الحافات الصخرية مدن أجدل التدفئدة وال خطدر فدي ذلدك 

وقبددل طلددوع . نظددرا لطبيعددة الوقددت فلددن يكددون أحددد خددارج الخيددام فددي تلددك الليلددة ليشدداهد النيددران
قدف المطددر ولكددن ال بدد مددن المسدير ولددم نتددردد فدي جعددل األمتعدة المبللددة فددوق الشدمس بقليددل تو 

لنصدعد " تدامورت أنعداج" ظهور الجمال وهو أمدر ضدار نظدرا لمدا بهدا مدن قدروح ثدم هبطندا فدي 
بعد ذلك بقليل فوق السهول الغربية وما كدنا نصدلها حتدى بددت ممتددة أمامندا تغطيهدا األشدجار 

كلدم لقدد كاندت  19ة المتتابعة من الجنوب إلى الشمال على أكثر من وتتخللها برك المياه الكبير 
األشجار المحلية ضخمة تضاهي في ظاللها وقاماتها ما نعرفه من أشجار البلدوط الجميلدة فدي 
فرنسددا وبدددت أشددجار الغابددة ميتددة فددي بعددض المواقددع لددم يبقددى منهددا سددوى جددذوع خشددنة وكانددت 

صددان اليابسددة وتحدددق فددي سددكون بعيونهددا البددارزة تهددوي مددن فددوق األغ 298"مربددو"طيددور اللقلددق 
" فددأخبرني أهلددده أن "  لكنتددده"عثرنددا وسدددط السددهول علدددى مخدديم . فددوق أعناقهدددا الطويلددة العاريدددة

قدداموا فددي مسدداء اليددوم األول مددن شددهر مددارس بهجددوم ثدداني كددان فاشددال ضددد معسددكر " إدوعدديش
يسدتعدون لمعداودة الهجدوم حدين مدارس  1عند البدر وأنهم كانوا مسداء األمدس " الميسيو دوري "

ورغم قلة العدد المرافق له تذكر عمله السابق فدي " أمويت"وهو قادم من " ميشالنجلي"شاهدهم 
سالح المدفعية فأطلق عليهم الرصاص عن بعد من مدفعده الرشداش الدذي كدانوا قدد خبدروه مدن 

مددن خسدائر مددن  بسددبب مدا سددببه لهدم" بولخسداره"وسددموه إذ ذاك  7191سدنة " أمويددت"قبدل عندد 
" مسددافة كددانوا يعتبددرون أنفسددهم  فيهددا خددارج مرمدداه، فددذعروا ولددم يصددمدوا وعدددلوا عددن مهاجمددة 

بالميسديو "مساء أمدس " ميشالنجي" التقى " كنته"وحسب جماعة . وتولوا هاربين" الميسيو دوري
ي المدؤن وبما أنه قادم بالذخيرة فلم يعد مدن المسدتعجل قددومنا كمدا أنده ال يوجدد نقدص فد" دوري

الغذائية ولكن حضورنا سيرفع العدد ويصبح مدن الصدعب تغذيدة كدل هدذه األعدداد مجتمعدة فدي 
فسنقضدي بددذلك " دوفددور" و المدالزم " ميشددالنجلي" و " والميسديو دوري" مددن رجدالي أنددا " البددر"

على جزء كبير من المؤن التي سيأتي بها هذا األخير يجب إذن أن ال ننتظره وبالتالي رغم أن 
" دوفدور"األخبار كانت مطمئنة ال بد من السير قدما لنصل مساء اليوم ونغادر قبل قدوم قافلدة 

من المحتمل أن نلتقي بالعدو وراء الجانب اآلخر من التل الصخري " كنته"ودائما حسب رواية 

                              
 ومفعم برائحة الجمل القوية   النتنة -297

 . يتعلق األمر هنا بالطيور ال برجال العلم والدين" مربو"  - 298
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المرتفع شرق هذا السدهل وبالتدالي أمدرت مدن هدذا الموقدع بالسدير فدي صدفوف متراصدة مسدتعدا 
وعنددد السدداعة "  إدوعدديش" وكانددت السدداعة الثانيددة بعددد الددزوال، ولكننددا لددم نلددق أحدددا مددنللقتددال 

الخامسة مساء عبرنا مضيقا صخريا وعرا هبطنا بعده في منحدر رملي سرنا علدى حافتده حتدى 
ذات المنظددر الجميددل تحفهددا األشددجار السددامقة وكنددا منددذ نصددف " تددامورت أنعدداج" وصدلنا بركددة 

كدددان مخددديم " . للميسددديو دوري"المنحددددر حدددين شددداهدتنا دوريدددة تابعدددة سددداعة نزحدددف هكدددذا فدددوق 
" تدامورت أنعدداج"متمركدزا فدوق كثيدب رملددي سداكن يطدل مدن ارتفداع خمسددين متدرا  علدى " البددر"

وكان علينا صعود منحدر صدخري صدلب وهدو أمدر صدعب دائمدا خاصدة بالنسدبة لمدن واصدلوا 
وعنددما تمكندا مدن .  بة طعام واحدة باردةساعة  لم نأخذ خاللها سوى وج 19السير ألكثر من 

" إدوعدديش" الوصدول إلدى أعلدى اسدتقبلتنا رائحدة كريهدة تنبعدث مدن  جثدث أكثدر مدن ثالثدين مدن 
تلدك " ميدر" متناثرة حول الزريبة وكانت إصابات عشرين منهم في الدرأس علدى يدد المقاتدل الفدذ 

فقددد " كنتده"اسدلم وكمدا أخبرندي  هدي حصديلة الهجدوم األخيدر وال بددد مدن دفدن هدؤالء القتلدى فددذلك
 19أي " ميشالنجلي" صدت الحامية قبل أمس هجومين وتلقت تعزيزات مساء أميس من فرقة 

الميسدديو " مسددلحا ومدددفعا رشاشددا وذخيددرة كانددت الحاجددة إليهددا ماسددة ومنددذ ذلددك الوقددت لددم يعددد 
عدد كافي  وهو" البدر"مسلح مجتمعين عند  099ومع قدومي أصبح العدد .  في خطر" دوري

يعتبدرونهم قدد دحدروا وتكبددوا مدن " كنته"إذا فكروا في معاودة الهجوم ولكن " إدوعيش" لمواجهة 
وكدان خلدف الزريبدة عددد مدن . مدن الجرحدى 19القتلى أكثر مما تركوه هنا باإلضافة إلدى نحدو 

 أندده كددان يشددرف علددى إطددالق رجالدده لبنددادقهم فيمددا يشددبه" ميددر" خنددادق الرمدداة وقددد شددرح لددي 
اإلطدددالق الموحدددد فلدددو تدددركهم منبطحدددين داخدددل الخندددادق إلطدددالق الندددار فلدددن يفكدددروا سدددوى فدددي 
االحتمدداء داخلهددا وسدددوف يركددزون مددؤخرة البندقيدددة علددى األرض وبالتددالي يكدددون إطالقهددا غيدددر 

" قدددف"دقيددق التوجيدده فدددأجبرهم بعددد إعددداد البندقيدددة داخددل الخندددق بدددأن يقفددوا عنددد سدددماع عبددارة 
ولدديس هددذا كثيددرا علددى جنددود لددم يتلقددوا إال شددهرا واحدددا مددن " نددار"نددد سددماع ويطلقددوا بنددادقهم ع

إذا أحسددنا " البددوالر" الخدمددة وكددان أكثددرهم مددن حددديثي السددن يمكددن أن نسددتفيد كثيددرا مددن هددؤالء
وكدددذا األوروبيدددين " أوالد أحمدددد" كبيدددرة ال تقدددل عدددن غبطدددة " البدددوالر" لقدددد كاندددت فرحدددة. تدددأطيرهم

ولدم "الشمبانيا"ين شاهدنا الجميع قادمين فاستقبلوني بحفاوة  عبر رش ح" البدر"الموجودين عند 
يكن لدي ما أرد به ردا مناسبا على هذه اللباقة فليس معي إال قليل من األرز والقهوة هو آخدر 

كددان الليددل قددد أرخددى سدددوله شددديد الظددالم ومددا زال فددي الجددو . مددا بقددي معددي بعددد رحلددة الخددالء
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" الميسدديو دوري"الليلددة لددم أشددعر بسدداعة تهاطددل األمطددار وكددان  مطددر ولكننددي نمددت كثيددرا تلددك
. محمومدا بسدبب جراحده وبسددبب معانداة األيدام الماضددية وهدو منددهش مثلددي لعددم إرسدال طبيددب

لتتحدول  299ولكي أعطي رجالي ما يشغلون به وقتهم أمرتهم بربط حفائر الرمداة حدول المعسدكر
حسدب مدا لددي مدن تعليمدات بهددف " و دوريالميسدي"إلى خندق يحديط بالمكدان ثدم تشداورت مدع 

وحسددب رأيددي ال توجددد طددرق كثيددرة لتحقيددق ذلددك فددالطريق " عددن تددامورت أنعدداج" إدوعدديش"إبعدداد 
يزحفددون  بمخيمدداتهم " إدوعدديش" ولددم أكددن أعددرف أن . الوحيددد هددو أن نلحددق بهددم هزيمددة نكددراء

هداربين وكندت أظدن أندي وقطعانهم فقدد كندت أظدنهم متخففدين وال يمكدن اللحداق بهدم إذا انطلقدوا 
" سأسددتدرجهم باالسددتيالء علددى مددؤنهم مددن الددذرة التددي ذكددر لددي أن مخازنهددا الكبددرى توجددد عنددد 

سدأوفر الحمايدة " أنتداكش" كما أنندي إذا وصدلت سدهل " البدر"على مرحلة واحدة شرق " أنتاكش
يمدن أن اسدتقبل  وفي حالة نقص األعداد المرافقة لدي( أوالد التناكيه" )كنته"لمجموعة كبيرة من 

إن الظددروف " الميسدديو دوري": وقددال لددي . والعكددس صددحيح" البدددر" التعزيددزات عددن قددرب مددن 
" إذ لددم يعددد يوجددد مددن مبددرر إلقامتدده بعددد قدددوم " البدددر"ستتحسددن بعددد قليددل ألندده يريددد مغددادرة 

"  للتمركز عندد مشدرع" وميشالنجلي" مير" سيتوجه مع " دوفور" وفور مرور قافلة " ميشالنجلي
وبهددذه الطريقددة " أنتدداكش" وهددو نقطددة اتصددال مهمددة علددى بعددد نحددو سدداعتين مددن " أتويزرزيددت

" الميسديو دوري" سيتقلص خط اتصالي وسأعول كثيرا على المحابداة والصدداقة العسدكرية لددى 
 1وأوصدديته خاصددة علددى إمدددادنا بددالمؤن الغذائيددة متددى اسددتطاع ذلددك وكنددت أنددوي المسددير ليلددة 

بعدد مغدادرتي بيدومين ومدن المناسدب أن أخلدي لده المكدان " دوفدور" ل قافلدة على أن تص 1إلى 
" إدوعددديش" ومددن جاندددب آخدددر ال أريددد أن أمدددنح " البددددر"فددي الوقدددت الحددالي ليتخدددذ موقعددده عنددد 

كاندت لده فائددة أخددرى " البددر" اسدتراحة طويلدة كمدا أن حفدر الخنددادق الدذي كلفدت بده فرقدي عنددد
يهامهم باالستقرار فتوافددوا مدن كدل الجهدات مدن " ي المنطقةالبيظان الموجودين ف" هي خداع  وا 

وغيددرهم فدال يمكددنهم إذا أن يظندوا أننددي علدى وشددك المغدادرة حتددى أن رجدالي مددن " أحيداء كنتده" 
ظنوا أنا سنستقر هنا وقد كانت مفاجأتهم كبيرة حين أيقظتهم  عند الساعة الثانية " أوالد إيبيري"

وعنددد السداعة الثالثدة كنددا نسدير زاحفدين بددبطء فدي البدايدة مددن  مدارس 1بعدد منتصدف الليددل يدوم 
الجافدة آندذاك فدي جدزء كبيدر منهدا ثدم عبدور حقدول "  تدامورت المشدرع" باب الحذر أثناء عبدور 

                              
 هذه أيضا هي الطريقة المتبعة لدى الرومان الذين لم يكونوا يتركون الجنود دون عمل فكانوا يكلفونهم بأشغال البناء  - 299
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" ميشددالنجلي"مدررت بالمكددان الددذي كدان مدددفع " التددامورت" أثنداء عبددور ". الطرطيددك" الدذرة فددي 
فرسددا جريحددة تتعدددارج علددى ثالثدددة قدددام ألن الرابدددع  الرشدداش قددد أحددددث فيدده نتدددائج هامددة فرأيدددت

مكسور حاولت أن تتبعنا فوضعت حددا لمعاناتهدا، قدال لدي الددليل إنهدا مطيدة أحدد أبنداء األميدر 
" وبعددددد . الرشددداش" ميشدددالنجلي" الدددذي جدددرح هدددو اآلخددددر فدددي ذلدددك اليددددوم بإصدددابة مدددن مدددددفع 

اء فوقهدا أشدكال مدن الصددخور اجتزندا معبدرا صدخريا بمنحددرات حجريددة سدوداء وملسد" الطرطيدك
أنها مساكن السكان األصدليين دون أن يدذكروا اسدمهم ولكدن ال بدد أنهدم " البيظان"الجافة يحكي 

فدي " لعصدابه"فدي  7111الذين كانوا مسيطرين على المنطقة منذ القدم وكدانوا حتدى " السرقله" 
كاندت " كيدد ماغده"ناء مدن المنطقدة آندذاك فغادروهدا باسدتث" البيظدان"وقدد طدردهم  300"مداج"زمن 

هذه األشكال لنوع من األكواخ الدائريدة يدتم دخولهدا مدن أعلدى فدي حدين توجدد فدي السدهول بقايدا 
قددرى متهدمددة مددا زالددت صددخورها متندداثرة علددى األرض ولكددن أسسددها وجدددران أسددوارها مددا زالددت 

يقولدددون إن يحترمونهدددا و " البيظدددان"ماثلدددة هدددذه األكدددواخ المعزولدددة المبنيدددة فدددي مواقدددع وعدددرة كدددان 
المساكن الموجودة في األعالي كانت المالجئ األخيرة للزنوج الدذين كدانوا قدبلهم فدي تكاندت ولدم 

ومهمدا يكدن مدن . يتم طردهم إال حتى آخر القرن الثامن عشر وسيتضح ذلك دون شك يوما ما
يده وهو عميق وواسع تغطيه حقول الزراعدة وف" أنتاكش" أمر فمتى تجاوزنا المعبر هبطنا سهل 

كوخدا مدن الحشديش لدم يبدد هدؤالء القدوم أيدة  19نحدو " أوالد التناكي" قرية زراعية لعبيد " أدباي"
نية حسنة ال في أعطاء المعلومات وال في إرشادي مع أنهم  من كنته المعدروفين بمواالتندا وقدد 

هدي سدبب " دركدل" ربما تكون هزيمدة  301المنتصرين عليهم" إدوعيش" خلصناهم قبل قليل من 
إال الطرف القوي أو المنتصر وقد كنا كدذلك إلدى " البيظان"لوك هؤالء وككل الناس ال يذهب س

إذن يقابلوننددا بالتثاقددل والتقدداعس حتددى عددن البحددث عددن شدديوخهم لددذا " كنتدده" ذلددك الوقددت فكددان 
يجوبون الحقول ليأتوني بالوجهاء وفي نفس الوقت يتأكدوا من " اوالد إبيري" أرسلت رجالي من 

بينمدا كدانوا يقومدون بالددوريات كندت أتفقدد المنداطق " انتداكش" فدي سدهل " إدوعديش" جدود عدم و 
كانت السلسلة الجبلية المحيطة بالوادي من الناحيدة . المجاورة ألحدد الموقع الذي سنعسكر فيه
متددرا تحددت قمددم الددتالل وتبدددو محمولددة علددى سددهل  19الغربيدة تهددبط رأسدديا علددى سددهل  بمسددافة 

                              
، المبداني التدي يدتم دخولهدا مدن األعلدى هدي فدي الغالدب مخدازن  8191وسلسدلة يوليدو   alفدي مجلدة ( افريقيدا الوسدطى" )ر تكاندت رحلدة عبد"   - 300

 . الحبوب
 . يعتقد أن المركزية تسود في قبائل البيظان وهذا خطأ ألن لكل فرع وحتى كل رئيس أو لكل جماعة استقالليتها الخاصة" فريرجان" يبدو أن   -301
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وتبدو هذه الوهاد . القديمة" السرقل"حته أنصاف الدوائر السوداء ألسس أكواخ ضيق نرى من ت
مددن الموقددع الددذي أراهددا مندده خالبددة المنظددر كأنمددا هددي قددالع أو حددواجز لنظددام مددن تحصددينات 
العصدور الوسدطى مشدديد مدن الحجدارة ذات اللددون الرمدادي وتهددبط ألسدنة الرمدال مددن تحدت هددذه 

كل زاويددة حددادة مددع الكثبددان الرمليددة الواسددعة التددي تنفددتح أمددام التحصددينات الرائعددة منحدددرة لتشدد
بحثت أوال عن موقع اآلبار لكدي يكدون المعسدكر قدرب المداء علدى هدذا البسداط الرملدي . الناظر

المجدداور للجبددل حيددث ال نخشددى شدديئا ألن أي هجددوم وحتددى ولددو كددان باألسددلحة ذات الطلقددات 
بددددأ . يكون منحرفدددا وال يشدددكل أي خطددر علينددداالسددريعة  ال يمكدددن أن يصددلنا إال مدددن أعلدددى وسدد

كدانوا قدد أخدذوا مدا لدديهم مدن حبدوب "  إدوعديش"يتوافدون وأخبروندي أن ( البيض والقادة" )كنته"
فددي المخددازن الواقعددة فددي الطددرف الشددمالي للسددهل فقددد غادرتهددا حتددى اآلن أربعددة جمددال محملددة 

. في ناحيدة الشدرق" أنتاكش" عيد من الموجود غير ب" إدوعيش" بالذرة منذ أمس باتجاه معسكر 
عند الرابعة مساء وكانوا قد أطلقوا بعض الرصاص وجاؤوا بجملدين محملدين " أوالد إبيري" عاد 

بالددذره انتزعوهمددا مددن أهلهمددا بعددد الهجددوم كمددا جدداؤوني أيضددا بالوجهدداء  المقيمددين فددي السددهل 
وتمكندت . ق للرماة خلف الزريبدةوالعبيد  فأمرتهم جميعا  بحفر الخناد" الحراطين"ومعهم بعض 

بصعوبة  من الحصول على ستة كبداش وبددأت البحدث عدن مخدازن حبدوب إدوعديش للحصدول 
قدد نفدد وال " قصر البركه" على الذرة من أجل صنع الكسكس لرجالي فما جئنا به من مؤن من 

" و" تددهكن"السددتدعاء رؤسدداء " أوالد إبيددري"رجددع . بددد مددن أن نعدديش علددى مددا يوجددد فددي المنطقددة
" إدوعددديش"وقدددد ابددددي هدددؤالء وأولئدددك سدددوء نيدددة وتقاعسدددوا عدددن إخبارندددا بمكدددان مخدددازن " لكرايدددر

إال أن معددي . ،الددبعض ألندده مددن أتبدداعهم والددبعض اآلخددر ألندده يريددد االحتفدداظ بمددا فيهددا لنفسدده
الددذي اكتشددف مكددان المخدازن بطريقددة ال تخلددو مددن براعددة ولدم يكددن يعددرف لمددن تعددود " مجيكدان"

نمدددا اقنددع بعددض السدددكان المحليددين بدددأن مددن مصددلحتهم أن يقودوندددا إلددى مكدددان هددذه المخددا زن وا 
المخددازن باعتبددار أننددا لددن نأخددذ كددل مددا فيهددا  ولكننددي أدركددت علددى الفددور أن الكميددات كبيددرة وال 

عنددد البدددر بواسددطة البريددد اليددومي الددذي نتبادلدده وفددي " دوري"توجددد معنددا وسددائل لنقلهددا فددأخبرت 
لنقددل الحبددوب علددى " أدبدداي"نفقددا فددي وسددط المعسددكر واسددتخدمت رجددال انتظددار  ذلددك حفددرت 

" إدوعيش" دفعات من المخازن وجعلتها في النفق وهكذا أضمن عدم أخذها من طرف دوريات 
" لقدددد حفدددزت يقظدددة الجميدددع وكدددان " كنتددده"التدددي تحدددوم حدددول المكدددان كدددل ليلدددة حسدددب روايدددات 

" تشددداف المخدددازن فاجدددأ شدددابين مدددن قدددد توقدددف بعدددض الوقدددت عدددن عمليدددة البحدددث واك" مجيكدددان
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كانا يراقبان حركاتنا من فوق الهضبة الشرقية وارسلهما لي فاسدتجوبتهما فدإذا همدا مدن " إدوعلي
علدى بعدد عددة كيلمتدرات مدن " واراب" كدان عندد " إدوعديش"وأخبراندي أن معسدكر " تجكجده"أهل 

إنهمدددا والدددد وشدددقيق  قددداال" إدوعلدددي"ناحيدددة الشدددرق وفدددي هدددذه األثنددداء حضدددر اثندددان آخدددران مدددن 
المرافددق للبعثددة ومعهمددا جمددل " إدوعلدي"قائددد " سدديد ولددد الددزين"المحجدوزين وقددال إنهمددا مددن أسدرة 

المجروحددان " إدوعدديش"لحمددل الحبددوب وقددد أخبرهمددا رجددال " التيسددوفرن"وحمددار وعدددد كثيددر مددن 
" ش الحدداليإدوعددي" بدداألمس فددي المعركددة مددع رجالنددا أننددا قدددمنا إلددى المنطقددة وفيمددا يعنددي موقددع 
وأهددل " أوالد طلحدده" فالمعلومددات التددي أورداهددا ال تتفددق مددع مددا ذكددره الشددابان فهمددا يزعمددان أن 

متوغلين في اتجاه الجندوب الشدرقي وال بدد " واراب"كانوا قد غادروا " إدوعيش"من " أسويد أحمد"
لمسددافة علددى مسدديرة يددوم مددن أنتدداكش وقددد ألحددا علددى طددول ا" فورواجدده" أنهددم قددد تجدداوزوا موقددع 

قددد قطعاهددا مبتعدددين لدرجددة أن إلحاحهمددا بدددا لددي مشددبوها وبندداء " إدوعدديش"التددي ال بددد أن فرعددا 
على معرفتي بخدع البيظان تأكد لي أنني أمام جاسوسدين للعددو يسدعيان لجعلندا نضدل الطريدق 

 1كدانوا يدوم " فأخبروني أن إدوعديش" كنته"و" لكراير" فسألت . وربما من أجل أن نضيع الوقت
ومعهدددم الخيدددام والقطعدددان فهدددم إذن يسددديرون بدددبطء شدددديد "  وفرواجددده" واراب" بدددين " اشدددرم"عندددد 

بسبب العراقيل من جهة وألنهم لم يقطعوا األمدل فدي أن يلتحدق بهدم مدن تخلفدوا ألخدذ بعدض مدا 
نفدس " كنتده"وأخبرندي أحدد أعيدان . لديهم من حبوب فدي المخدازن التدي لدم نهتدد إلدى مكانهدا بعدد

وال شدددك أنهدددم " فورواجددده" لدددن يصدددلوا إال مدددن الغدددد فدددي وقدددت متدددأخر إلدددى " إدوعددديش"الليلدددة أن 
هدددذه المعلومدددات جعلتندددي أقدددرر السدددعي للحددداق بأعددددائنا بددددل . مدددارس 1سيقضدددون فيهدددا يدددوم 

" انتظدددارهم كمدددا أن السدددير إلدددى األمدددام سددديمنح أمندددا أكثدددر للفرقدددة التدددي تحدددتم علدددي تركهدددا عندددد 
بي بمواصلة البحث عن مخازن الحبوب وتتدألف تلدك الفرقدة مدن والتي ستقوم أثناء غيا" إنتاكش

حددديثي السدن ممدن ال يسدتطيعون تحمددل مسديرة طويلدة جديددة أو مددن " البدوالر"مسداعدا مدن  71
الجميدع بقددي فددي " دوري" لتددأمين االتصدال بينددي وبددين " أوالد إبيددري"المرضدى ومعهددم اثنددان مدن 

الددذي أعطيتدده " بددن حمدداده محمددد"السددابق المعسددكر المحصددن تحددت سددلطة العريددف الجزائددري 
 :األوامر التالية

أن يقوم أوال وقبل كل شيء بتضييق المساحة بأقصى ما يمكدن مدع تحصدينها وتعزيدز دفاعدات 
 .المعسكر

 بأن يحصر من معه داخلها في مركز ضيق حتى عودتي
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يحومدون حدول الدذين " إدوعديش" أن يبحث ويحدد مكان المخازن وأن يسدهر علدى أن ال ينهبهدا 
 المكان

 .أن يجمع المعلومات عن كل ما يمكن أن يفيد أمنه أو أمني شخصيا
 ". دوري" أن يبقى على اتصال بالبريد اليومي مع 

" مسدلحا وهكدذا أصدبحت  719ومعده " أتويزرزيدت" وقد وصل هذا األخير من الغد إلى مشدرع 
مكددن ربددط االتصددال يوميددا مددع مددن رجددالي وي 19موقعددا متقدددما تتمركددز فيدده فرقددة مددن " تنتدداكش

" لددوري"التدابعين " الجمالدة البيظدان" الفرقتين الموجودتين على بعد ساعتين من السير بواسدطة 
هو الوحيد الذي يمكن أن أعهد إليه بمثل هذه المهمة وباستثناء العريدف " بن حمود محمد"كان 

أعجبتندي طريقتده فدي قيدادة  كان الوحيد الذي يقرأ ويكتب من بين رجالي وقدد" ريل هك"الدركي 
إذن بدذهابي الوشديك كندت مصدمما علدى " دوري"أخبدرت ". انتداكش"السكان المحليين فدي سدهل 

ن شاء اهلل أطردهم خارج " بإدوعيش"اللحاق   11ولتحقيق ذلك كان معي " تكانت"وأن أدفعهم وا 
كددان معددي إذن " رالبددوال"وهددم غيددر مشددهورين بالمهددارات القتاليددة وسددبعون مددن " أوالد إبيددري"مددن 
ولكن فضال عن ". دركل"مقاتل فقط أحاول بها بلوغ هدفي وتبدو المغامرة خطرة بعد وقعة  11

نية الهجدوم كندت أعدول علدى أن إدوعديش كدانوا مثقلدين بأسدرهم ومواشديهم كمدا أنندي أدرك أنهدم 
أكثدر  يدرا يبتعدون بالفعل ألن الفرق التي كان كبوالن يرسلها في جميع الجهات تظهر عددنا كب

ممددا نحدددن عليددده فدددي الواقدددع كمدددا أوحدددى لهدددم ذلدددك بأنندددا نتحدددرك بمنددداورة لتطدددويقهم طبقدددا للخطدددة 
المعهودة لديهم أعرف أيضا أن معنوياتهم قد تأثرت كثيرا بالخسائر الجسديمة التدي تكبددوها فدي 

تكدن ولدم . فالظروف لدم تكدن علدى مدا كاندت عليده بالنسدبة لهدم": المشرع"وفي " والبدر" "دركل" 
نحدن نسدير لديس فقدط بهددف الهجدوم ولكدن أيضدا . أيضدا علدى مدا كاندت عليده بالنسدبة لندا نحدن

ونعددول علددى غنيمددة كبيددرة إذا نحددن انتصددرنا وأخيددرا باالعتمدداد " دركددل" بعزيمددة االنتقددام لهزيمددة 
" إدوعدديش" علددى االنتشددار الددذي يظهرنددا أكثددر عددددا ممددا نحددن عليدده فددي الواقددع، فمتددى طردنددا 

ولددن . نددت فلددن يغددامروا بعدددها بددالعودة فددال بددد إذا أن يكددون االنتصددار سدداحقا ونهائيدداخددارج تكا
سيواصدلون ابتعدادهم حدين يرونندا " إدوعديش"مفترضدين أن ) نحصل عليه باالنتظدار والتسدويف 

حتدددى ولدددو كندددا بدددذلك نحددداول تفدددادي الخسدددائر فدددي هدددذه المرحلدددة ونؤجدددل ( مسدددتقرين دون حركدددة
كددون فيددده الظددروف أسدددوأ مدددن األفضددل إذا أن نسدددتجيب لحددددس الصدددام إلدددى وقددت الحدددق قدددد ت

علددى بعددد كيلددومتر واحددد " أنتداكش" انطلقنددا إذن عنددد الددزوال أوال آلخدذ المدداء عنددد نبددع .  ونتقددم
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أوالد "و" أوالد إعلددي"مددن  10فدي جهددة الشدمال الشددرقي مدن المعسددكر ولقيددت فدي عددين المكدان  
كمدددا أنهدددم " دوري" ونددداقتين للدددذبح مدددن عندددد  يحملدددون لدددي مئدددة وثمدددانون كلدددغ مدددن األرز" أحمدددد

إلدى " سديد أحمدد ولدد هيبده"سدألني ". الدذرة مدن المخدازن" ثيران للحمل من أجدل نقدل  1يسوقون 
 أين أنا متوجه؟ 

 " هبل تريد مرافقتي سنلحق بهم حتما" إدوعيش"لمهاجمة " أجبته -
ون هالكهدددم، أندددت تسدددير نحدددو معددداذ اهلل، الفرنسددديون لدددديهم إذا مقددداتلون جيددددون يريدددد" أجددابني-

 !" خذ حذرك" بكار"إن عددكم قليل من أجل مواجهة مقاتلي ! الموت أنت ورجالك
 " حسنا هل تريد الذهاب معي أم ال؟ " -
 !" أنا لم اصب بعد بالجنون! ال واهلل " -
وحددين رأى رجالدده !" يبدددو أنددك جبددان لقددد اتضددح لددي ذلددك وكنددت أظنددك شددجاعا يددا ولددد هيبدده" -

" حمدداده"الددذي بقددي مددع بددن " أوالد إبيددري" ابتعددد متددذمرا وفددي هددذه اللحظددة قدددم رجددل  يضددحكون
 : يحمل لي ورقة من هذا األخير جاء فيها

سيد النقيب الرجل الصدغير الدذي أرسدله لدك قدد شداهد فارسدين وسدأاله عدن عدددنا نحدن وعددد " 
ن بحثدا عدن األخبدار وهمدا دقائق إنهما مدن الدذين يدأتو  79فرقتكم أنتم وتوجها ناحية الشرق منذ 

" أوالد إبيدددري" اسدددتجوبت الطفدددل الدددذي جددداء بددده رجدددل " علدددى فرسدددين أبيضدددين ويسددديران أمامندددا
الفارسدان لدم يسدأاله عدن أي شديء، ال عددن هددفنا وال عدن نواياندا المحتملدة وكلمدا يعرفاندده اآلن .

تدي مدن المؤكدد إذن هو أننا منقسمون إلى فرقتين وأن الجزء األكبر منا يبتعد عن المعسكر برفق
أن الطفل قد ضاعف عددنا ثدالث مدرات علدى األقدل وهدو خطدأ طبيعدي بالنسدبة لمدن لدم يتعدود 
رؤية مثل هذه المجموعات من األشخاص المسلحين تمر أمدام خيمتده وفضدال عدن ذلدك يعدرف 

أيدن؟  الفارسان أننا قد ذهبنا ألخذ الماء وهذا طبعا ألننا نريد المسير بعد ذلدك مباشدرة ولكدن إال
" سدينطلق آخدرون لمراقبدة " إدوعديش"من المحتمل أنه بمجرد قدوم هذين الفارسين إلى معسدكر 

ال بد إذن من السير بسرعة وعلى آثار الفارسين مدا دامدت واضدحة علدى السدهل وهدذا " أنتاكش
من اليسير لقد توجها عدوا فدي البدايدة ناحيدة الجندوب بمحداذاة الحداجز الصدخري الشدرقي حتدى 

عينا أخذا منها الماء ثم صعدا المنحدر الصخري ومن هنا أصبح الدرب وعدرا وأخبرندي وصال 
" كنتده" فدي ناحيدة الشدرق وكدان معدي ثالثدة أدالء واحدد مدن " اشرم"األدالء أنهما يسيران باتجاه 

وكل منهم يراقب اآلخدر ولكدنهم يشدتركون فدي خدوفهم " إدوعلي"والثالث من " لكراير" وواحد من 
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" فمنذ انطلقنا وهم يصدعون أذني بأنهم ال يعرفون المنطقدة مدن مدا بعدد " إدوعيش"  الشديد من
هددو الددذي يقتفددي آثددار الفارسددين وقددد عثددر عليهددا فددوق " بددوبلير" ومددن حسددن الحددظ أن " فورواجدده

قمة الجبل على طرف سهل هابط في انحدار نحو حقول الذرة الواسعة التدي تتدوزع فيهدا بعدض 
وعند الساعة الخامسدة مسداء عثرندا فدي عدين المكدان ".  ، إنه سهل اشرم "ةالدوم الكبير "أشجار 

قدد نهبدوا مدا عنددهم مندذ " إدوعديش"كدان " إدوعلي" على مخيم صغير من خيمتين أو ثالث من 
وقت قليل أثناء تدراجعهم وهندا أخبروندا أن الفارسدين اللدذين نقتفدي آثارهمدا قدد عبدرا مدن هندا بعدد 

علدددى بعدددد مسددديرة خمدددس سددداعات وأثنددداء مرورهمدددا لدددم يكدددن " ورواجدددهف" الدددزوال متدددوجهين إلدددى 
إحددداها " إدوعديش"الفارسدان متأكددين مدن وجهتنددا فقدد أخبدرا المخدديم أن ثدالث فدرق تسددير باتجداه 

( فرقدة دوري" )البددر" شخصديا واألخدرى قادمدة مدن " كبدوالني"بقيدادة " كصدر البركده" قادمة من 
ه الفرق الثالثة تسير في الطريق بالفعدل فقدد رأيندا حركدة ومن الصحيح أن هذ. وأخيرا فرقتي أنا

" فمتوجددده بفرقدددة الجزائدددريين والخيالدددة المدددرافقين مدددن" كبدددوالني"وكدددذلك حركدددة فرقتدددي أمدددا " دوري"
مددن رصددد حركددة الفددرق " إدوعدديش"فقددد تمكددن فارسددا ". أتويجرجيددت"إلددى مشددرع " كصددر البركدده

" ة منهددا خشددية لمددا قددد يحدددث أنددذرا جماعددة الثالثددة ولكنهمددا أخطددآ فددي تحديددد وجهددة كددل واحددد
بضددرورة الرحيددل علددى الفددور لالنضددمام  " أشددرم"المنتشددرين بأعددداد كبيددرة فددي " حددراطين إدوعدديش
أدالئدي الثالثدة مجتمعدين ال يصدلح مدنهم دليدل واحدد فاستعضدت ". فورواجده" إلى أسيادهم عندد 

أنددده يعدددرف المنطقدددة تمامدددا أخبرندددي سددديده " حرطدددان" وهدددو " إدوعلدددي" عدددنهم بددددليل مدددن مخددديم 
حتدى اآلن وأن الطريدق فدي هدذه " فورواجده" لدم يغدادر " إدوعيش" فاستجوبته وأخبرني أن مخيم 

المنطقة وعر جدا لدرجة أن مثل هذا المخديم ال يمكدن أن ينطلدق قبدل طلدوع النهدار  ويجدب أن 
انتقددال القبيلددة مددن  ومددا يحدديط" البيظددان"ال ننسددى مددا يجددره أعددداؤنا مددن أثقددال وأنددا أعددرف تقاليددد 

جدددراءات كثيدددرة تبددددأ فدددي غيدددر الحددداالت االسدددتثنائية والضدددرورة  مكدددان آلخدددر مدددن تحضددديرات وا 
القصدددوى عندددد طلدددوع الشدددمس وال بدددد مدددن انتظدددار الحليدددب وهدددو مدددا يدددؤخر الرحيدددل كثيدددرا حيدددث 
يشدربون الحليدب فددورا ويتركدون كميدة قليلددة لصدنع  الدددهن واسدتخدام اللدبن اآلخددر ويحملدون هددذا 

يبدددأ بعددد ذلددك إسددقاط الخيددام ويكددون بسددرعة ثددم يددتم طددي الخيمددة علددى . جددزء فددي قددرب مناسددبةال
ثدددم يدددتم إدخدددال (. والخيمدددة مدددن وبدددر الضدددأن األسدددود) شدددكل اسدددطوانتين بينهمدددا مسدددافة محدددددة 

العمدددودين الكبيدددرين فدددي كدددل واحددددة مدددن االسدددطوانتين وتهيدددأ الجمدددال الضدددرورية وتجعدددل فوقهدددا 
تتدلى األسطوانتان من جانبيه وعلدى ذاك حدزم مدن األمتعدة  وعلدى هدذا األثقال على هذا خيمة 
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البيضدوات داخدل : اآلخر أكياس الذرة أمدا الحميدر فتخصدص لألمتعدة الخفيفدة ثدم تركدب النسداء
الجزائدري أمدا اإلمداء والبيضداوات مدن فئدة المسداكين " الباسدان" التي تماثل الهودج أو " الجحفة"

ينطلدق العبيدد . لدى التدوازن وقدد يركدب بعضدهن الثيدران أو الحميدرفتركب فوق الخيام لتحدافظ ع
عدادة ويكدون مدع  302في المقدمة خلف القطعدان تحدت حراسدة الرجدال المسدلحين يركبدون الخيدل

هذا الفريق حراس ففي حالة عدم الرقابة المحكمة يتراخى العبيد وتتبعثر القطعان أثناء الطريدق 
ولحظددات بعددد انطددالق آخددر . القافلددة وبددطء سدديرها بحثددا عددن المرعددى وهددو مددا يزيددد مددن حجددم

القطعان يتحدرك المخديم ويكدون الرؤسداء فدي المقدمدة علدى الخيدل أو الجمدال يتجداذبون أطدراف 
الحديث أثناء الطريق وبالتالي ال يهتمون بحث القافلة على السير بسدرعة أمدا الشدباب فيبددؤون 

لددة النسدداء ثددم يعددودون إلددى أمكنددتهم والخيددول العدددو بخيددولهم يوقفونهددا أثندداء سددير الهددوادج لمغاز 
ذا كدانوا علدى ظهدور الجمدال يفعلدون نفدس الشديء إال  تعدو في سدباق أو فدي رقصدة احتفاليدة وا 
أنهددم فددوق الخيددل يلتقطددون المنددديل السدداقط علددى األرض مددثال ويعددودون فددوق السددرج ويطلقددون 

ن فوق الراحلة كدل ذلدك بصدفة بنادقهم إلى الخلف أما فوق الجمل فيقفزون إلى األرض ويعودو 
ويسدير أغلدب . استعراضدية تظهدر مهداراتهم  لنيدل إعجداب النسداء المتفرجدات مدن فدوق الهدوادج

الرجددال معلقددين بنددادقهم علددى الراحلددة أو متمنطقددين بهددا ولكددن أثندداء عدددو الدابددة يمسددك الواحددد 
وتسدير . قدبض علدى جنبدهبندقيته بيده ويرفعها بمحاذاة رأسه أما على الفرس فكثيرا ما يثبدت الم

حيوانات األمتعة خلف القادة وتكدون هدوادج النسداء فدي المقدمدة  ومدن حدول هدذه الفرقدة حدراس 
مثل حراس القطعان فكثيدرا مدا تسدقط األحمدال خاصدة مدن فدوق الثيدران الكثيدرة فدي هدذه القوافدل 

ثددالث  خاصددة عندددما يكددون المخدديم ينتقددل مددن مكددان آلخددر فددال بددد مددن مرافددق علددى األقددل لكددل
حيوانددات محملددة باألمتعددة كددل هدددذه األحمددال التددي تسددقط وتعددداد علددى ظهددور الحيوانددات وهدددذه 
الحيوانات التي تبرك ويلزم رفعها أو تعويضها بغيرها تزيد من حجم وثقدل القافلدة ولكدن مدن هدم 
في المقدمة ال ينتظرون ابدا مدن يتخلفدون فدي المدؤخرة فيلحدق المتخلفدون بالركدب إن اسدتطاعوا 

المثقلددين بمددا يجروندده خلفهددم مددن أثقددال وعراقيددل " البيظددان"ك وهكددذا نددرى مددن هددذا الخلدديط أن ذلدد

                              
 يصح هذا إال في المناطق ذات المناخ السوداني في جنوب موريتانيا فكلما توغلنا إلى الشدمال أصدبح المسدلحون يركبدون الجمدال ومدن جاندب ال -302

 الددذي خدددم فددي" كوسددبي" هددذه المندداطق كانددت الخيددول فيهددا أكثدر ممددا هددي عليدده اليددوم فقددد ذكدر العقيددد " أفريرجدان" آخدر يبدددو أن الفتددرة التددي زار فيهددا 
وفي حالة انعدام الماء يسقونها " تكانت"أن شيوخ القبائل كانوا يعتنون بخيولهم بمصاريف كبيرة في بعض قبائل " أفريرجان" موريتانيا عشر سنوات بعد 

محدودا وندرك أن لبن اإلبل وكانت هذه الخيول من مظاهر الترف واألبهة ويمكن أن ترجح الكفة أثناء المعركة في  هجوم سريع ولكن ال بد أن يكون 
 .الجمل وحده يستطيع الصمود في المناطق الصحراوية مع أنه يسقط ميتا في المناطق الرطبة 
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" بدإدوعيش"فدإذا لدم ألحدق . يقضون وقتا طويال من أجدل الحركدة وال يقطعدون إال مراحدل قصديرة
فأغلددب الظددن أنددي سددألحق بهددم أثندداء الطريددق بعددد ذلددك وأهدداجمهم فددي ظددروف " أفرواجدده" عنددد 

ه مدن المستحسدن، كلمدا أمكدن ذلددك أن أبداغتهم مدع طلدوع النهدار أوأفداجئهم أثندداء إال أند. مناسدبة
النوم أو أثناء تحضيرات الرحيل وفي أسوء االحتماالت حتى ولو كان الفارسدان قدد أندذرا العددو 
فدي وقددت مبكدر يسددمح لده بتعجيددل رحيلده فقددد كندت متأكدددا علدى األقددل أنندي إذا انطلقددت بهدددف 

لبددداكر، فدددال بدددد مدددن أن ألحدددق بهدددم أثنددداء السدددير متبعثدددرين فدددي الفضددداء المباغتدددة فدددي الصدددباح ا
 . وأهاجمهم من موقع قوة في الصباح الباكر

اتخدددذت إذن احتياطددداتي مدددن أجدددل هجدددوم مباغدددت أثنددداء االسدددتيقاظ صدددباحا ومدددع حلدددول الليدددل 
عسددكرت وسددط ركددام مددن الصددخور الضددخمة يمكددن لرجددالي وحيواندداتي أن تختفددي خلفهددا وفددي 

للتأكددد مددن " أوالد إبيددري"دوريددة مددن " إدوعلددي" "حرطددان" ت أرسددلت مددع دليلنددا المقبددل نفددس الوقدد
. ولددم تصدددادف الدوريدددة مددا يثيدددر الشدددبهة" حددراطين إدوعددديش"خلددو الضدددواحي المجدداورة لندددا مدددن 

لنهداجم " أفرواجده" أننا سننام لغاية منتصف الليل وبعد ذلك سدنتوجه إلدى " أوالد إبيري" أخبرت 
لددوع الصددباح وهددم نددازلون فددي منبسددط صددخري ضدديق حسددب مددا أخبرنددي بدده مددع ط" إدوعدديش" 

أيددة مالحظددة ثددم أخلدددنا للنددوم حددالمين بتحقيددق انتصددار " البيظددان"الدددليل فلددم يبددد أي واحددد مددن 
وعند منتصف الليل أيقظت كافدة رجدالي دون ضوضداء وكندت قدد حملدت األمتعدة فدوق .  سهل

أنهدم ال يسدتطيعون السدير " أوالد إبيدري" خبرندي ثالثة جمال وأسرجت الخيول وفي ذلك الحين أ
لدديال، أمددن الكسددل أمددن الجددبن ؟ والجددبن أمددر طبيعددي لدددى الزوايددا المسددلحين ولكددن عرفددت أن 

 . وهو بالتأكيد من الجبناء"  بوبكر سيره"األمر كان من تدبير 
" أوالد إبيدددري "لدددم يطلبدددا إال المسدددير ولكدددن يبددددو أن " المختدددار ولدددد داداه" و " بدددوبلير" وحددددهما 

وأثددروا علددى الدددليل الجديددد " أنتدداكش" قددد أقنعددوا أدالء " الهددريم"اآلخددرين وعلددى رأسددهم المدددعو 
 . لدرجة أنه اختفى نهائيا فلم نعثر عليه

كنددت أغلددي غضددبا وأزبددد فسددتفوتني الفرصددة بسددبب هددؤالء المقدداتلين بالصدددفة الزوايددا المسددلحين 
لدم يكدن مثدل هدذه المحندة ليقدع لدي لدو كندت مدع " دار البركده"هذا الخلديط الدذي جمعدوه لدي عندد 

مقاتلين حقيقيين؟ ولكن ما الفائدة من إثارة الخصومة فإذا كانت هدذه الفرصدة قدد فداتتني فديمكن 
ومددع ... حددق بددإدوعيش أثندداء المسددير ولدددينا المدداء وقددد أكلنددا كثيددرا يددوم أمددس وليلددة البارحددةأن أل

الددددليل قاطعدددا العدددزم علدددى أن ال يفدددارقني طيلدددة اليدددوم " الحرطدددان"طلدددوع الشدددمس عثدددرت علدددى 
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كان قد أعطى خبرا كاذبا " أنتاكش" القادم من " إدوعلي"وانطلقنا فور انتهاء التحضيرات، رجل 
نمدددا كدددان سدددهال منبسدددطا ومكشدددوفا وأفضدددل بكثيدددر مدددن طريقندددا بددداألمس فدددالطريق لددد يس وعدددرا وا 

الخدددائفين مدددن " أوالد إبيدددري " فأطلقدددت العندددان لغضدددبي المكبدددوت وصدددرخت فدددي وجددده جماعدددة 
كاندددا يحثدددان " المختدددار ولدددد داداه"و" بدددوبلير" المسدددير لددديال وشدددبهتهم بالنسددداء ولحسدددن الحدددظ أن 

وبعدد أربدع سداعات مدن السدير .  اضدح علدى األرض أمامهمداالسير في المقدمة على الدرب الو 
وهددو نددوع مددن اليقطددين أوقفنددا فددي هددذا " فوندددي" تغطيدده حقددول الددذرة و" منبسددط أفرواجدده" دخلنددا 

قدد انطلقدت قبدل قليدل وتوجدد " إدوعديش"أخبرتندي أن مخيمدات " المكان قافلة صغيرة من إدوعلي
داخدل معبدر " كنتده"عاشرة عثرندا علدى قافلدة مدن وعند الساعة ال.  على بعد مرحلتين من موقعنا

فأخدددذت القدددافلتين رهينتدددين معدددي لمنعهمدددا مدددن " إدوعددديش"تغطيددده األشدددجار أخبروندددا أنهدددم التقدددوا 
" كرجدام" متوجهدون إلدى الجندوب نحدو " إدوعديش" أن " إدوعلدي"إشاعة خبرنا  وقد زعمت قافلدة 

أريد النظر إلى الموقع الذي ذهبوا منه وعرضوا علينا المرافقة إلى هناك ولكنني قبل ذلك كنت 
" كددان . ألحدددد حجمهددم واقتفددي آثددارهم مددن عددين المكددان فددذلك أفضددل عندددي مددن أمهددر األدالء

. قد عسكروا علدى منبسدط صدخري مسدتدير ومدا زالدت بقايدا النيدران تلمدع تحدت الرمداد" إدوعيش
ال فدي الصددباح البداكر فددي قدد أخبرتنددي أن الجمدال والثيددران قدد انطلقددت أو " كنتدده"وكاندت جماعدة 

عندد السداعة الثامندة وهدذا يدوحي " أوالد طلحده" حين انطلقت قطعان الضأن برفقة الفرسان مدن 
لدددم يخبدددرا إذن عدددن وجهتندددا فاسدددتعدت ثقتدددي " أنتددداكش" بعددددم السدددرعة أثنددداء االنطدددالق ففارسدددا 

قاربدة كمددا وال بدد أن المخديم كدان ضدخما فالخيدام تغطدي كدل مسداحة المنبسدط وهدي مت. وهددوئي
كلدم يتعلددق  7هدو واضدح اآلن مددن آثارهدا الواضددحة علدى األرض مدع أن عددرض المنبسدط يبلددغ 

فقددد " إدوعلددي"لقمددة مددن الصددعب ابتالعهددا أمددا "  إدوعدديش" األمددر إذن بقافلددة ضددخمة سدديكون 
ألن القطعدان كاندت قدد توجهدت علدى طريدق الجندوب " كرجدام" خدعونا بمحاولتهم توجيهنا نحو 

 . رقيوالجنوب الش
وعندد الدزوال " إدوعديش"بعد هذه المالحظات انطلقت إلى األمام على الدرب الواسع علدى آثدار 

" أنتددداكش" إلددى فارسددين علددى حصدددانين أبيضددين قادمددان لمالقاتنددا إنهمددا فارسددا " بددوبلير"اشددار 
 79خلفهمددا ومعدده " المختددار ولددد داداه"وبمجددرد رؤيددة مقدددمتنا عددادا أدراجهمددا مسددرعين فأرسددلت 

وتابعددت المسددير وخلفددي بقيددة الجمالددة ألسددتخدمهم عنددد الحاجددة وبعددد نصددف " أوالد إبيددري" مددن
تخلفدت بسددبب المددرض فجعلتهددا فددوق أحددد الجمددال " أوالد طلحددة"سداعة أخددذنا امددرأة بيضدداء مددن 
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الدددذين أوقفدددتهم هدددذا " كنتددده" وسدددألتها فأكددددت لدددي المعلومدددات التدددي حصدددلت عليهدددا مدددن جماعدددة 
إلددى المقدمددة " البيظددان"دفعددت كددل مددن معددي مددن " إدوعدديش" إذن مددن  لددم نعددد بعيدددين. الصددباح

وبعدد " البدوالر"وسدرت خلفهدم مدع فرقدة " المختدار ولدد داداه"على آثارهم مؤكدا لهم ضرورة دعدم 
جاثمددة فددوق المرتفعددات الصددخرية وهددم " إدوعدديش" سدداعة ونصددف بددع الددزوال اكتشددفنا عناصددر

هددذا االتجدداه ففرقدددت مجموعددة أوالد طلحددده  يصددرخون صددرخات اإلندددذار فأسددرعت بددالهجوم فدددي
رأس من الضأن بعد أن فر رعاتهدا وهدم يطلقدون الندار عليندا وفدي  199واستوليت بسرعة على 

فدي معركدة " المختدار ولدد داداه"جانبنا اليساري من ناحية المقدمة انددلع إطدالق ندار مكثدف إنده 
تمنعنا من رؤية مدا يجدري فدي هدذه  وكانت الغابة ذات األشجار القصيرة والكثيفة" إدوعيش"مع 

وعددداد . الناحيدددة ولدددم ندددرى أحددددا أمامندددا فسدددرت فدددي اتجددداه الطلقدددات الناريدددة وأندددا أسدددوق الغندددائم
" ومعهم الغنائم المأخوذة مدن المعركدة التدي مدا زالدت جاريدة بقيدادة المختدار ولدد داداه " البيظان"

أصدوات الطلقدات الناريدة شديئا فشديا وعشرة مدن رجالهمدا وعندد السداعة الرابعدة ابتعددت " وبوبلير
مددن خلفهددا تعزيددزات، قددرر التراجددع منسددحبا فالتحقددت " البيظددان"فبعددد أن تأكددد العدددو بددأن حفنددة 

 79صددحبة جميددع رجددالي وفددي هددذه اللحظددة كددان عدددد غنددائمي أكثددر مددن " بالمختددار ولددد داداه"
ئدع لحدد اآلن وهددو مدن الجمدال ومثدل ذلدك مدن الحميدر والثيدران هدذا را 799آالف مدن الضدأن و

بعشرة قرب من الماء البارد لمشاتنا " المختار ولد داداه"أفضل بالنسبة لنا وفضال عن ذلك قدم 
العطاش والمنهكين وجاء معه أيضدا بعددة بندادق اسدتولى عليهدا مدن العددو وشديئا فشديئا تدذكرت 

د مدن التفكيدر فدي وبعدد إعدادة نظدام غنائمندا ال بد... بحسرة اللكمة التي سددتها لده فدي بوتلميدت
الدددليل أندده سدديقودني إلددى نبددع المدداء " الحرطدداني"أخبرنددي . طريقددة لحفظهددا أثندداء الليددل الوشدديك

" حيددث يوجددد مددا يكفددي لشددراب رجالنددا فانطلقددت فددي المقدمددة مددع " تنشدديبه" المجدداور عنددد عددين 
مختددارة تسدداعدهم فرقددة " البيظددان"لتهيئددة موقددع المعسددكر وتركددت الغنددائم تحددت حراسددة " البددوالر
وعنددد السداعة الخامسددة والنصدف وصدلت عبددر ممدر صددخري وعدر إلددى واد ". مجيكدان" يقودهدا 

عميق نسبيا يشبه الشق وسط الصخور يهبط شيئا فشيئا نحو ساحة منبسدطة وجانبده المعداكس 
وعدر جدددا ال يمكددن للقطعدان أن تمددر مندده وكلمددا يمكدن هددو تجميعهددا داخدل المعبددر الددذي يجددري 

كاندت . يبقى أن نجد قرب هذا الماء مكانا يكفي لنتمركز فيه بصفة نهائيدة في وسطه نبع  ماء
الشمس تسير نحو المغيب معلنة نهاية النهار فجلت ببصري في األفق وقررت االسدتقرار فدوق 
سددهل صددغير يطددل مددن الغددرب علددى المنبسددط والمشددرب وعلددى حددافتي الددوادي  فددي شددكل وادي 
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الهضبة ويشكل هذا الوادي المتموج غورا يهبط فدي متر يفصل بين السهل و  19متموج عرضه 
 . انحدار متدرج نحو نبع الماء

أصبح الوقت يضايقنا، تركت الخيول ومرافقيها داخل المعبر وتسلقت الصخور مدع رجدالي مدن 
يجددري " البيظدان"أجدل التمركدز علدى الموقدع المختدار وأثنداء عمليددة الصدعود الشداقة التقيدت أحدد 

ألقددى علددي التحيدة العسددكرية وأخبرنددي أندده زاوي  303الخشددب عليدده الكتابدة بسدرعة وبيددده لددوح مدن
وطلب مني إذن الهبوط ألخذ المداء ولدم يكدن لددي الوقدت السدتجوابه مدع أنده أثدار " مسومه"من 

مخدداوفي وفددي نفددس الوقددت اندددلع إطددالق نددار كثيددف فددي الخلددف حيددث توجددد القطعددان تحدداول 
القدادمين " إدوعيش" فلة لهجوم مباغت من فرسان الدخول في المضيق فقد تعرضت مؤخرة القا

بسرعة مستخدما فرقته التي كدان يحكدم تنظيمهدا ولكدن " مجيكان" فأبعدهم . من الجنوب الغربي
وغيدرهم مدن المسدلحين المنتشدرين دون نظدام تعرضدوا للهجدوم عدن قدرب واسدتطاع " أوالد إبيري"

اثبوا وينبطحوا أرضا ويبددؤوا إطدالق الندار ومن معه قبل أن يتو " ببوبلير"المهاجمون أن يحيطوا 
الددذي كدان يبعدد العددو فددي " بمجيكدان"ورفيقداه الخددروج دون ضدرر وااللتحداق " بدوبلير"واسدتطاع 

وعند سدماع طلقدات . صمته المعهود حيث كان يمنع رجاله من إطالق النار إال عند إشارة منه
يددددفعها مدددن حولنددداه إلدددى رعددداة النددار األولدددى تمكندددت مدددن رؤيدددة القطعدددان وهدددي تدددخل المضددديق 

فأسرعت بتسلق المضيق للسيطرة على الهضبة التي أنوي التمركدز فوقهدا عبدرت الصدخور مدن 
خلف دورية المقدمة وفجأة انطلق الرصاص من خلف الكتل الصدخرية المحيطدة بندا عدن قدرب 

ريدف والع" رايدل هداك" كان من حولي كل من الرقيب الددركي . وحدث إطالق نار مصم لآلذان
ومجمددوع فرقنددا الخمسددة بضددع وسددتون مقاتددل صددمدوا فددي وجدده الزوبعددة " بوكددار وادو" المسدداعد 

رغددم كثافددة إطددالق النددار الصددادر عددن العدددو والددذي كددان لحسددن الحددظ غيددر موجدده بدقددة ألن 
كدانوا يحتمدون خلدف الصدخور ويكتفدون بتصدويب " البوالر" القريبين من فرقة " إدوعيش"مقاتلي 

جيه دقيق ويتركونها تفرغ ما فيها من قذائف ومع ذلك كان هذا الصدخب النداجم البنادق دون تو 
عن فرقعات البنادق المحشوة بالرصداص يثيدر حمداس جماعدة األطفدال المرافقدة لدي والتدي تدرى 

 . إطالق النار عن قرب ألول مرة

                              
 على هذه األلواح يكتب الزوايا سور القرآن ليدرسها تالميذهم أو يحفظوها عن ظهر قلب  - 303
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الهجدوم  الشجعان منذ األصل قد صدمدوا ببراعدة أثنداء" البوالر"عراقة األصل ال تكذب، فشباب 
وببضدعة طلقددات ناريدة محكمددة التوجيدده بددأ إخددالء السدداحة وبعدد ضددجة دامددت خمدس دقددائق لددم 

" إدوعدددديش" يكددددن أحددددد يسددددمح شدددديئا أثناءهددددا وال يددددراه بسددددبب سددددحب الدددددخان السددددوداء، هدددداهم 
ومددا أن ضددعف إطدددالق نددارهم حتددى صددرخت بقدددوة طالبددا مددن الفددرقتين المجددداورتين . يتراجعددون

فكدان العددو المددحور يجتداز . من إطالق النار الكثيدف لتنظيدف السدهل توجيه دفعتين أو ثالث
الددوادي تحددت وابددل مددن إطددالق نارنددا بددين السددهل والهضددبة فتمركددزت علددى الفددور فددوق جميددع 

قبل قليل مختبئدين " إدوعيش" جوانب الهضبة وأصبحنا نسيطر على الكتل الصخرية التي كان 
تعزيدزات كثيدرة " إدوعديش" للوادي حتدى قددمت إلدى وما كدت أصل قمة الطرف المقابل . خلفها

كنا نراها قادمة وأفرادهدا يهدوون إلدى األرض زاحفدين تحدت األشدجار وعلدى الفدور اسدتقبلنا وابدال 
مددن إطددالق النددار ولكددن سددرعة ردنددا أثددرت علددى العدددو فلددم يحكددم توجيدده إطددالق النددار وأصددبح 

تسداقط وقدد قضدمها الرصداص لدم الرصاص يمر على ارتفاع شاهق وكانت أغصان األشجار ت
نتكبددد فددي ذلددك الوقددت إال جريحدددا واحدددا هددو مسدداعدي الددذي أصددديب فددي مددؤخرة الرقبددة ولكدددن 
إطددالق النددار الكثيددف تواصددل ولددم أكددن أخشددى ضددررا كبيددرا علددى رجددالي الددذين يطلقددون النددار 

أقدم علدى منبطحين خلف الكتدل الصدخرية إال أن معنويداتهم ال بدد أنهدا آخدذة فدي الهبدوط إذا لدم 
هددفا إلطدالق ندار " إدوعديش" وعندها جعلدت مواقدع . الفور بهجوم حاسم أكسر به شوكة العدو

كثيف متواصل وهكذا أرسلت أمواجا من الرصاص على علو منخفض على وجه األرض وهدو 
وتوقفدوا عددن " إدوعدديش" تصدويب فعدال خاصددة إذا كدان مدن  بعددد خمسدين متدرا فددأثر ذلدك علدى 

لقدددد انتهدددت . وا داخدددل األشدددجار وهدددم يطلقدددون الرصددداص مدددن حدددين آلخدددرإطدددالق الندددار واختفددد
منبطحين على الوادي " إدوعيش"المعركة الكبرى بعد أن دامت ثالثين دقيقة الحظت أفرادا من 

نمدا يتظدداهرون بدذلك لخدداعنا حتددى يتمكندوا مدن إطدالق النددار عدن قدرب علددى  وال أظدنهم قتلدى وا 
ال شك أنه أخذها من أحدد قتلدى " شاشية" وق رأسه أهدافهم وبوجه خاص الحظت رجل منهم ف

وقددد كمددن وسددط السددهل بددين صددفوفنا فيمددا يشددبه الكهددف حيددث كددان فددي أوج المعركددة " دركددل" 
يطلق الرصاص في اتجاه الرقيب الدركي ويستهدفني أنا كذلك لدرجة أنه حطم مقبض بندقيتي 

ميدداليتي وهكدذا كداد  في يدي اليمنى وحكت إحدى رصاصاته على صدري وحطمدت جدزءا مدن
وهدو يشدير لدي بعصداه " را يل هاك" المالزم الدركي " أن يقتلني وعندها أعجبتني رباطة جأش 

 في اتجاه الصخرة التي قدمت منها الرصاصة ويقول في هدوء
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أجبتده هدل تعتقدد ذلدك وأندا أفكدر فدي أن " اعتقد سيدي النقيب أن هناك من يطلق علينا الندار"  
ومددن " مجيكددان" قدددم . ع يددرى إطددالق النددار ألول مددرة وكددذلك أفددراد فرقتددهضددابط الصددف الشددجا

وسد الوادي الذي كان أفدراد العددو ينتشدرون " البيظان"معه من الزنوج صحبة بعض رجالنا من 
فيددده متظددداهرين بدددالموت وكاندددت الغندددائم تددددخل المضددديق مندددذ بعدددض الوقدددت يجمعهدددا ويحرسدددها 

بإخالء الوادي من جميع من حاولوا نصدب كمدين فدي " انمجيك" فقام " أوالد إبيري"نصف فرقة 
صدداحب " إدوعدديش" المنطقددة ثددم صددعد الددوادي فطوقددت لدده الصددخرة التددي يختفددي خلفهددا رجددل 

فددي اللحظددة التددي كددان فيهددا " البددوالر"مددن فرقددة " مددودي أحمددد" فاكتشددفه علددى الفددور " الشاشددية"
ممسدددكا بفوهدددة " مدددودي"الشدددجاع فقفدددز " البدددوالر"يسددتعد لتوجيددده الرصددداص إلدددى واحدددد آخدددر مددن 

البندقيددة فتلقددى الرصاصددة تحددت إبطدده األيمددن فتمزقددت ثيابدده واشددتعلت وأصددابته الرصاصددة فددي 
وحداول " إدوعديش" الذقن ومع أنها أسقطت لحمدة ذقنده وكدان يندزف دمدا فقدد انتدزع سدالح رجدل 

الددتملص رغددم محاصددرته اسددتطاع بقفددزة كبيددرة " إدوعدديش" ضددربه بمقددبض بندقيتدده إال أن رجددل 
" مجيكدان"صدحبة " مختار ولدد داداه" مبتعدا داخل الوادي تحت وابل من إطالق النار فصادفه 

" إدوعديش" وحين رآه عبيدد . فكسر ذراعه فتمكنت من إصابته برصاصة من بندقية أحد رجالي
 .رحمه اهلل"  ولد وراد"السجناء لدينا خاطبوني قائلين هذا مقاتل شجاع يسمى 

قارب السادسة والنصف مع حلول الليل وقد أكملنا السيطرة على السهل ولكندي فكانت الساعة ت
مدع ذلددك أقمددت علددى الجهددة األماميددة وعلددى جهدة اليمددين حدداجزا مددن الصددخور الضددخمة الجافددة 
جعلدت الفددرق خلدف هددذا المتدراس ونمنددا فدي مواقددع القتدال وأسددلحتنا مهيدأة وفددي مقدمدة كددل فرقددة 

دى كل واحد أمر عند حدوث أي هجدوم للوقدوف فدي صدمت مترا ول 19يوجد حارس على بعد 
وفي الظدالم الددامس ندزل رجدالن . وانتظار إشارة القيادة إلطالق النار في الجهة المقابلة أمامه

مددن كددل فرقددة وسددط القطعددان ليختددارا كبشددين سددمينين ويقومددا بإعددداد وجبددة لحددم قويددة لرفقتهمددا 
لدم تتنداول أي طعدام " البدوالر"الليدل فجمداعتي مدن ليتناولوها بين نوبتين من النوم عند منتصدف 

وخالفدا لمدا توقعتده كاندت الليلدة هادئدة وشداهدنا . مدارس لقدد حدان الوقدت إلطعدامهم 1طيلة يوم 
" على بعد في جهة الجنوب الشرقي ضوء نيران كبيرة يتراءى عن بعد ونظنهدا مواقدع مخيمدات 

وبمددا أننددي لددم " أركيبدده"تكانددت فددي تخددوم  خددارج" عددين فددوك"أخبرنددي األدالء أنهددا عنددد " إدوعدديش
اذق الندددوم فقدددد كندددت أتوقدددع هجومدددا أثنددداء الليدددل وعندددد السددداعة العاشدددرة اختفدددت أضدددواء النيدددران 

وأمددرتهم بددأن يتكلمددوا بصددوت مرتفددع وهددم " أوالد إبيددري"فأرسددلت فددي ذلددك االتجدداه دوريددات مددن 
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ياليدة قادمدة مدن بقيدة البعثدة فأندا يتحدثون عن أعددادنا بأرقدام مبدالغ فيهدا وأن يدذكروا تحركدات خ
متأكددد أن أفددراد العدددو يحومددون حولنددا داخددل الغابددة وستصددل مسددامعهم هددذه األحاديددث وبددذلك 
وحده أفسر تدهور معنويات العدو باإلضافة إلى ما لحق به من خسائر وسنعرف بعدد ذلدك أن 

مددن أجددل االبتعدداد العميددق " فددوك" العدددو طيلددة تلددك الليلددة بددات زاحفددا فددي جموعدده يعبددر وادي 
كانددت قددرب المدداء مملددوءة بالمدداء الددزالل عنددد سدداعات الصددباح . بأقصددى السددرعة خددارج تكانددت

األولى ومع طلوع الشمس قدمت لرجالي وجبة أخرى من اللحم المشدوي فبهدذه الوضدعية يمكنندا 
طقدة أكدت الدوريات التي أرسلتها في الصدباح البداكر خلدو المن. عند الحاجة أن نستأنف القتال

 304مددن العدددو ولكننددا لددم ندددتمكن مددن االنطددالق بسددرعة ألن مدددن معنددا مددن المددواطنين النددداخبين
أصحاب الجمال ضمن القافلة قد فضلوا الندوم مدلء جفدونهم وتدأخر المسدير بسدببهم فلدم أنطلدق 
إال عند الساعة السابعة سلك بنا الحرطاني الدليل أحد ممرات الوحوش الوعرة عبر غابة كثيفة 

متجهددين نحددو الشددمال الغربددي " لحصدديره" كتددل مددن أجددل الخددروج مددن الدددغل عبددر سددهل فكنددا نت
وكنددا نسددير فددي شددكل مربددع يحدديط بالغنددائم التددي هددي البرهددان المددادي علددى االنتصددار والددذي ال 
يمكددن أن أتخلددى عندده بدداي ثمددن خاصددة وأن نقددص المددؤن الغذائيددة علددى مسددتوى البعثددة يجعددل 

 . بالنسبة لكبوالني قدوم هذه المواشي فرصة ال تعوض
فدي الواجهدة األماميدة فرقدة بسدديطة : وكدان المربدع المحديط بالمواشدي متشدكال علدى النحدو التدالي

رايددل " مددن البيظددان علددى الجمددال مددن أقلهددم شددجاعة وفائدددة وفددي ناحيددة اليمددين الرقيددب الدددركي 
ي الددزعيم مددع ثالثددة وعشددرين مددن أصددحاب البنددادق وعلددى الجانددب اليسددار " بوكددار وادو"و" هدداك

" مدن  71مدن الزندوج و 71وأخيدرا فرقدة المدؤخرة حيدث أوجدد أندا مدع " البوالر"من  71مجيكان و
وفددي وسددط المربددع تسددير المواشددي واألمتعددة " وبددوبلير" "المختددار ولددد داداه"ومعنددا " أوالد إبيددري

كتلة يسوقون القطعان ويجمعونها ( إدوعلي، كنته، وسجناء إدوعيش) والجماعات غير المقاتلة 
أي حيددوان يبقددى فددي المددؤخرة يجددب قتلدده بددالحراب : يوجددد أمددر صددارم. واحدددة مددا أمكددنهم ذلددك

. بحيث ال يبقى أي حيوان على قيد الحياة يمكن أن يقع في أيدي أفراد العدو المتربصين خلفندا
واصدلنا السددير هكددذا طيلددة سدداعة دون أي عددائق وال حددادث وعنددد السدداعة الثامنددة والنصددف كنددا 

                              
يعتبدرون بالفعدل مدواطنين فرنسديين وبالتدالي (  ار، رفسدك ، وسدين لدويكوري ، داك) سكان البلديات السنغالية األربعة  " المواطنون الناخبون "   - 304

وعددد يتمتعددون بحددق التصددويت النتخدداب النددواب كغيددرهم مددن سددكان فرنسددا ولددذا يحظددون بنددوع مددن العنايددة ويتلقددون وعددودا انتخابيددة ومددن أكثرهددا غرابددة ال
  .(استشهاد من العقيد جورج كوسبي)هدية من المترشحين إلى ناخبيهم االنتخابي الذي أقيمت بموجبه اسوار  مضمار ترويض الخيول في سين لوي 
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غابدددة صدددغيرة فرفعدددت الحيواندددات رؤوسددها وضدددمت آذانهدددا وعلدددى الفدددور تلقدددت فرقدددة  نخددرج مدددن
المؤخرة حيث أوجد وابال من طلقات النار قادمة من المواقع التي مررنا بها للتدو فاسدتدرت إلدى 
الخلف وأطلقت وابلدين مدن الرصداص ثدم تابعدت المسدير وبعدد أن أصدبحت فدي مكدان أرى منده 

أوالد "فدددارس أصدددبحوا قددريبين مندددا وكدددان بجددانبي واحدددد مدددن  099العدددو قددددرت أعددددادهم بنحددو 
مجروح في الساق وكنت أنا أيضا مصابا في أصبعي الوسطى اليمنى والطلقات تصدفر " إبيري

وفق رؤوسنا عرفت من صوتها طراز الرصاص ونوع البنادق ذات الطلقدات السدريعة الموجدودة 
ارسددتقراطية القبيلددة ولكددي أبعدددهم أعدددت فمعنددى ذلددك أننددا نواجدده نخبددة " إدوعدديش"لدددى فرسددان 

إطالق النار مدرتين فدي اتجداه الخلدف يبددو أن األميدر بكدار قدد أرسدل فرسدانه بهددف االسدتيالء 
على الغنائم من جهة ومن جهة أخدرى لكدي يشداغلنا حتدى يبتعدد بمدن معده مدن المخيمدات ومدن 

. " جالددده كدددان فرسدددانالطبيعدددي أن يختدددار لهدددذه المهمدددة أفضدددل المسدددلحين وأشدددجعهم مدددن بدددين ر 
يسيرون بخيولهم بطريقة ال تخلو من مهارة محتمدين باألشدجار ألنهدم يحرصدون علدى " إدوعيش

الخيددول وفددي بعددض المراحددل شدداهدنا طرفددا مددنهم وكلمددا خرجددوا مددن مددنخفض وشدداهدناهم نجدددد 
م مدن مضدايقته" أوالد إبيدري"إطالق النار باتجاههم وبعد سداعة مدن هدذه المراوغدة تمكندت فرقدة 

لقددد صددمد أفددراد . بوابددل مددن إطددالق النددار فغيددروا خطددة تقدددمهم وبدددؤوا يتراجعددون نحددو مددؤخرتهم
من الفرقة المرافقة لي تحت إطالق النار دون أن يتدأثروا بكثافتده أمدا مختدار ولدد داداه " البوالر"

ثنداء فأنا شديد الندم على اللكمة التي وجهتها له في أبدي تلميدت فقدد صدمد هدو ورجالده ببراعدة أ
قدددد قنطدددوا مدددن اسددددترجاع " إدوعددديش"أصدددبحنا اآلن فدددي هددددوء ويمكدددن أن نعتبددددر أن . المعركدددة

تلقى الجانب األيمن من المربع وهو المحداذي  79قطعانهم ولم يكن ذلك صحيحا فعند الساعة 
" رايدددل هددداك" لخدددط الصدددخور طلقدددات ناريدددة مدددن وراء الكتدددل الصدددخرية وكدددان الرقيدددب الددددركي 

" ترك مكانه لحظة ليشرب لدى خادمه وفدي غيابده واجده الرقيدب المسداعد المصاب بالحمى قد 
الهجددوم بطلقددات ناريددة سددريعة وأنطلددق برجالدده رافعددين الحددراب فددي اتجدداه العدددو فددي " بددوكر وادو

متددرا لدم يدتمكن الرقيدب الدددركي بعدد عودتده مدن الوصددول فدي وقدت يمكندده  19قفدزة علدى مسدافة 
ك انددفعت إلدى األمددام فدي ناحيدة اليمددين بفرقدة المددؤخرة مدن االعتدراض عليهددا وحدين شداهدت ذلدد

طدالق النددار الكثيددف خددرج " بوكددار وادو" ألدعدم فرقددة  وأمدام هددذا العدددد مدن البنددادق المتراصددة وا 
فرسان إدوعيش من وراء الصخور وقفزوا على السروج مبتعدين  عدوا بخيولهم وطلقات بنادقنا 

نصدف توقدف العددو تمامدا عدن إطدالق الندار فهدل أخدذ وابتداء من الساعة العاشرة وال. تطاردهم
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منه التعب أم نفدت ذخيرته؟ هل لديهم أوامر بدذلك؟ ومدع ذلدك مدا وزال الفرسدان يتبعونندا ولكدن 
كندا نجتداز " فورواجده" ففي حدود الساعة الثانية بعد الدزوال، وبمدا أنندا وصدلنا مددخل . من بعيد

يتمركدددزون فيددده بددداألمس وحينهدددا " إدوعددديش" مرتفعدددا صدددخريا وعدددرا يحددديط بالمنبسدددط الدددذي كدددان
التددي كانددت قددد صددعدت فددوق المرتفددع إلددى أن العدددد الكبيددر مددن " البيظددان"أشددارت طالئددع فرقددة 

فرسان العدو الذين كنا نراهم داخل األشدجار قدد بددؤوا يتحركدون فجعلدت فدوق المرتفدع المدذكور 
مواشددي وانسددحب بعددد ذلددك بعددد أن اشددرف علددى مددرور آخددر ال  71وعددددها "  مجيكددان" فرقددة  

علنددا وفددي هددذه األثندداء جعلددت فرقددة المددؤخرة فددي مهددبط المنحدددر قبالددة العدددو فاندددفع الفرسددان 
بسرعة ظانين أنهم يمكن أن يتكتلوا خارج الغابة معتبرين أنندا قدد خرجندا منهدا تمامدا وهندا وقعدوا 

جون من مدواقعهم متر وما كادوا يخر  199في الفخ حيث كنت قد عينت كتلة أشجار على بعد 
حتى تلقتهم موجتان من الرصاص فعادوا أدراجهم مسرعين هذه المرة بصفة نهائيدة فلدم يحداولوا 
حتدى إطدالق رصاصدة واحددة واختفدوا وبعدد ثالثددة أربداع السداعة سدمعت وأندا فدي مقدمدة المربددع 

. ولكدن إطدالق الندار توقدف فجدأة" إدوعديش"طلقات نارية جديدة ففكرت في هجوم شيطاني مدن 
من أسدرة الشديخ الكبيدر " تجكانت"مجيكان يقود عدة رجال من قادة " وبعد ذلك بلحظات جاءني

يقولون إنهم كانوا " إدوعيش"من أجل تفكيك كتلة : يقولون إنهم في مهمة إلى كبوالني" العبقري"
اصدطحبت رجددال . باالنفصدال وهدم أحددد الفدرعين الكبيدرين فدي القبيلدة" اشدراتيت"يحداولون إقنداع 

فمددن " أفرواجدده"معددي أقدداموا معنددا داخدل زريبددة منيعددة فددي الطدرف الشددمالي مددن وادي " تجكاندت"
غيددر المناسددب تددركهم يددذهبون ليتحدددثوا عددن مددا نقددوم بدده وعددن المكددان الددذي سأقضددي فيدده الليددل 

سيعاودون مهاجمتنا أثنداء " إدوعيش"أكدوا لي ووافقهم في ذلك جميع من يسوقون القطعان، أن 
السدددبب عدددززت التحصدددينات واتخدددذت جميدددع االحتياطدددات لمواجهدددة أي هجدددوم قدددد الليدددل ولهدددذا 

: " مدارس 79قال لي أحد أفراد تجكانت وأنا أودعهم صباح يدوم . يحصل على طريقة الطوارق
أبنددداء عمومدددة الطدددوارق فمدددن عدددادتهم الهجدددوم لددديال ويحددددث ذلدددك عنددددما يدددذهب أحدددد " إدوعددديش

ال لكددانوا حاصددروك هددذه  بقطعددانهم كمددا تفعددل أنددت اآلن فددال بددد أنددك قتلددت كثيددرا مددن رجددالهم وا 
لددم اسدرح األدالء وال الفرسددان الددذين احتجزندداهم " الليلدة، إنددك محظددوظ، إن اهلل يحمدي الفرنسدديين

" انتداكش" عند ... مارس فأنا بحاجة إليهم ليسوقوا الغنائم المتعبة بعد يومين من المسير 1يوم 
مدددن كبدددوالني يطلدددب أخبددداري فكتبدددت لددده الدددرد بقلدددم  يحملدددون بريددددا" أوالد أحمدددد"وجددددت رجدددال 

 . الرصاص
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جيدة فباإلضافة إلى الخسائر الضدخمة مدن القطعدان التدي " تنشيبه" وبالجملة كانت نتائج وقعة 
مدن القددادة هددذا بغددض  77فقددد فقددوا الكثيددر مددن محدداربيهم قيدل أن مددن بيددنهم " إدوعدديش"تكبددها 

لى هذا يرجع عدم حماسهم يوم " حراطينال" النظر عن الرجال العاديين خاصة من  مارس  1وا 
فقدد بددوا كمدا لدو " تكاندت"فقد تحطمت معنوياتهم خاصة بسبب مالحقتنا لهم فور خدروجهم مدن 

كمدا أعرفهدا " فدوك"كانوا مطرودين خارج المنطقة ولو كنت في  ذاك الوقت أعرف طبيعة معبر
مدارس أثنداء تددافعهم وسدطه  1إلدى  1اآلن لكنت قد هاجمتهم داخل ذلك المعبر وسحقتهم ليلة 

علدى كدل حدال فقدد هزمدوا تمامدا فدي يدومين متتداليين فضدال عدن ". تكاندت"مسرعين للخروج من 
 ".أنتاكش"خسارة قطعانهم ومخازن حبوبهم في 

تستطيع البعثة إذن باالعتماد على مدا حققتده مدن انتصدار أن تحصدل علدى كميدات فائضدة مدن 
ولدذلك كتدب إلدي ". كصدر البركدة"ا يخشدون المجاعدة الوشديكة فدي اللحم والحبدوب مدع أنهدم كدانو 

 :أتويزرزيت" مارس من مشرع  77كبوالني يوم 
ثورا يرافقها  17سيدي النقيب العزيز أهنئكم على ما أحرزتموه من نتائج وارسل لكم قافلة من " 
ولتتركدوا لدي " أنتداكش"ستمكنكم مدن نقدل كميدات الدذرة مدن " أوالد أحمد"من الرجال من بين  11

كنت قد استبقت أوامدر األمدين العدام حدين هاجمدت ." فرقة حراسة جيدة في انتظار عودة القافلة
لدم يصدلني إال بعدد " كصدر البركده"مدارس مؤرخدا مدن  1فهو كان قد أرسل بريدا يدوم " إدوعيش"

 لدم تدؤثر" فدإدوعيش"حسب المعلومدات التدي وصدلتني :  وكان قد كتب فيه" تنشيبه"رجوعي من 
فقدد حداولوا الحصدول علدى " ميشدالن جلدي"و" دوري"فيهم الهجمات الناجحة التي قادها كل مدن 

بخيدامهم ليحداولوا مدن " إنتداكش" ثدم عندد " اشدرم"التعزيزات ويبدو أنهم يستعدون لالسدتقرار عندد 
هنددداك هجومدددا يائسدددا مدددن أجدددل اسدددترجاع قطعدددانهم فدددإذا حصدددل ذلدددك، علددديكم أن تأخدددذوا كافدددة 

الددذي أنددوي " فددم البطحدده"لضددرورية وفددي حالددة غيددر ذلددك انتظددروا وصددولي إلددى االحتياطددات ا
التوجه إليه غدا ومنده أطلدب مدنكم إرسدال البريدد المندتظم حدول المهمدة المسدندة إلديكم وبالمقابدل 

كندت ." إذا وجدتم فرصة سانحة لتكبيد أعدائنا خسائر فادحة دون خسارة من جانبنا فال تتدرددوا
من الرسالة ولكنني لم أخرج عدن نطداق مدا ورد فيهدا فلدم يكدن لددي سدوى قد سرت بسرعة أكثر 

ثالثددة جرحددى جددراح واحددد مددنهم بليغددة فمسدديرتي المتواصددلة قددد حققددت األهددداف التددي تصددورها 
كبوالني مع أنني لم أكن على علم بهدا ومدع أنندي انطلدق مدن تصدور آخدر فقدد أصدبت عدين مدا 

ولكدن لديس بصدفة عامدة فمدن مدن ندالوا إعجددابي أوال لقدد كندت مرتاحدا ألداء رجدالي . كدان يريدده
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الرجدددل " مجيكدددان"وعدددن " رايدددل هددداك"األطدددر البددديض وسدددبق أن تحددددثت عدددن الرقيدددب الددددركي 
مدارس وأدى واجبده ببراعدة  1المنحدر من القبائل الدذي رأى إطدالق الندار ألول مدرة مسداء يدوم 

سددن تنفيددذ األوامددر أثندداء غيددابي قددد أح" بددن حمددوده محمددد"فائقددة فددي قيددادة فرقددة المددؤخرة كمددا أن 
أوالد "تحددت إطددالق النددار إعجدداب " البددوالر"وأمددن الددربط مددع بقيددة البعثددة كمددا نددال صددمود فرقددة 

قد نال إعجابي بصفة تامة وقدد عبدرت لده " المختار ولد داداه"وواحد فقط من هؤالء هو " إبيري
علنددت أمددام كافددة مددارس وأ 1صددباح يددوم " إدوعدديش"عددن ذلددك فددي معمعددان إطددالق النددار مددع 

الرجال أن اللكمة التي ارتكبتها في أبي تلميت كانت خطأ فادحا و قد أبدى ارتياحدا كبيدرا لدذلك 
فقدددد كدددان كعادتددده رائعدددا " بدددوبلير" ومدددن ذلدددك الوقدددت أصدددبحنا صدددديقين كأفضدددل مدددا يكدددون أمدددا 

ادا كطبيعدتهم فقدد بقدوا أوغد"  ولدد بركدام"  "بدوبكر سديره"و" الهدريم"أمدا . والجميع يعتدرف لده بدذلك
مدددارس فرصدددة  1الدددذين فوتدددوا علدددي يدددوم " أوالد إبيدددري" وأتمندددى أن يغيبدددوا عدددن نددداظري نهائيدددا و

لددم يبدددرزوا مسدداء نفددس اليدددوم إال مددن أجددل حمايددة نصددديبهم مددن الغنددائم فقدددد " إدوعدديش"مباغتددة 
م حتددى تأكدددوا مددن تفوقنددا علددى العدددو ليخرجددوا مددن المخددابئ وبالجملددة هدد" تنشدديبه "انتظددروا عنددد 

فقد برز كقائد من الدرجة األولى " مختار ولد داداه"مجرد تالميذ حرب وال يمكن أن نلومهم أما 
قدد جعلدت " تنششديبه"وعلمدت أن وقعدة " اتويزرزيدت" مارس عند مشرع  71التحقت بالبعثة يوم 

أكثدر مددن أي وقددت " لكنتدده"منصدداعا " كبدوالني"وبددا لددي " تكانددت"يخرجددون نهائيدا مددن " إدوعديش"
يسدتولون " الشيخ سديديا"التي عاد بعض رجالها من عند " أوالد إبيري" فهم ومعهم جماعة  آخر

على نفائس ما جئنا به من الغندائم ويأخدذونها كهددايا ألنفسدهم لقدد كدان مدن األفضدل أن أحدتفظ 
لجدانبهم ومدا " كبدوالني"انحيداز " كنتده" بمواشي أكثر لتغطية حاجة البعثة مدن اللحدوم فقدد انتهدز 

حه لهم من امتيازات ولم يترددوا في تقديم طلبات جماعية فقد قدموا طلبدا ضددي ومدن أجدل يمن
ليطددالبوا باسددترجاع " كبددوالني"حسددب مددا كتبدده لددي "كصددر البركدده"إلددى " أنتدداكش" ذلددك تنقلددوا مددن 

فهدم يريددون االعتددراف بدأنهم كددانوا محقدين فددي " بحبددوبهم"ونعددرف المقصدود "  حبدوبهم وعبيددهم"
" عريدة" لكي تبقى من نصيبهم أما العبيد فقد أخذتهم " إدوعيش"ا إلى مكان مخازن عدم توجيهن

وعقابددا علددى سددوء نيددتهم وسددوء تصددرف أسدديادهم وكددذلك فددي " تنشدديبه"لتحصددين المعسددكر عنددد 
. شكل تسخير طبيعي ألداء المهام أثناء الحدرب وهدم تدابعون لمدن يزعمدون أنهدم متحدالفين معندا

يبالغون بإفراط في اسدتغالل الوضدعية وفدي نفدس الوقدت ال يقددمون أيدة " كنته" لقد بدى لي أن 
هؤالء النداس يعتبرونندا اآلن مسدخرين للسدير فدي صدالحهم ضدد . خدمة ولذا تراكم حقدي عليهم
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أعدائهم ولن يسداعدونا فدي شديء وعنددما يتقددموا خطدوة صدغيرة نحوندا نفدرح بدذلك كمدا لدو كدان 
هم أكثر مما يستحقون وستكون دهشتنا أكثر حين نالحظ يومدا ذلك امتياز يقدمونه لنا إننا نمنح

الدذين سيصدوبون نحوندا األسدلحة التدي كندا سدعداء بمنحهدا " البيظدان"ما أنهم الوحيدون من بدين 
كبوالني وكتابه : ، يوجد اآلن ثالثة أرباع البعثة عند المشرع305"الذين يريد التخلص منهم"لهم؛ 

رقهم وأندددا وفرقتدددي والجزائريدددون والمدفعيدددة دون أن نأخدددذ فدددي وفددد" ميشدددالنجلي"و" ميدددر" والسدديدان
" كدارول" ليس اختيار الموقع سيئا فهو في تقاطع الطدرق بدين . الحسبان فرقة الرماة السنغاليين

" ولكدددن يوجدددد بدددالقرب منددده موقدددع أفضدددل بكثيدددر هدددو نقطدددة "  كصدددر البركددده " و " أنتددداكش" و
حيددث  71مددارس وينددوي التوجدده إليهددا يددوم  71يددوم التددي عاينهددا كبددوالني يددوم صددباح " الحسددينيه

عدن قدرب وفدي الوقدت الحدالي هدذه هدي أهدم نقطدة بدالنظر " كدرول " ستمكنه مدن مراقبدة طريدق 
وبالمقابددل سددنكون بحاجددة إلددى مسددتوى أقددل مددن الحراسددة ممددا لددو كنددا " دوفددور" إلددى عددودة قافلددة 

" كنتدده" كون فيهددا داخددل منطقددة ولكننددا مددن جهددة سددن" فددم البطحددة" أو عنددد معبددر " المشددرع"عنددد 
وهي من جانب آخر موقع جميل فيه النخيل والماء العدذب بغدزارة كمدا أنهدا حدديث السداعة كمدا 

 71ولددددي مندددذ " المشددرع" بعددض الوقدددت عندددد " كبدددوالني" تركندددي . سددابقا" كصدددر البركددده" كددان 
تحدت أوامدر  مدن أجدل اسدتغالل مخدازن الحبدوب" انتاكش" من البوالر عند  09مارس فرقة من 

شدكواهم لددى " كنتده" وما دام عجوز القبائل ذو اللحية الكثيفة يوجد هناك سيواصدل " مجيكان" 
كمدددا أنددده أصدددبح بارعدددا فدددي " إدوعددديش"كبدددوالني ألنددده لدددن يتدددركهم يأخدددذون شددديئا مدددن ممتلكدددات 

ثيران لنقل  79جمال  و 71مارس  71يوم " كبوالني"اكتشاف مواقع مخازن الحبوب أرسل إلي 
" ومدددن أجددددل حمددددل أمتعددددة البعثدددة المتروكددددة بدددداألمس عنددددد " انتدددداكش" حبدددوب المكدسددددة عنددددد ال

إلددى المشددرع وكمددا توقعددت  " انتدداكش"مددارس مددن  71ويجددب إرسددال كميددات الددذرة يددوم ". المشددرع
رفقددة قافلددة الحبددوب ولددن " البددوالر"وفرقددة " مجيكددان" علددى مددا يريدددون فقددد غددادر " كنتدده"حصددل 

" والتوجددده إلدددى " المشدددرع"مدددارس بمغدددادرة  71لقيدددت أمدددرا صدددباح يدددوم وت". انتددداكش"يعدددود إلدددى 
" ابددايين" مددارس مددر بالمشددرع النقيددب  71إلددى  71وفددي ليلددة . صددحبة جميددع رجددالي" الحسددينية

مددع فرقدة هامدة مددن البعثدة ومعدده فرقتدي مدن أوالد بسددباع العائددة مددن " كصددر البركده" قادمدا مدن 
الددذي يقددود " رنييددر" الضددابط المتددرجم " كصددر البركدده"وبقددي عنددد ". تددامورت أنعدداج"جولتهددا فددي 

                              
الدتخلص مدنهم يسدلط " جدوبيتير" الدذين يريدد : فدي هدذه الصديغة الالتينيدة والعبدارة كاملدة هدي" بواصدو نداد" التدي جعلهدا " أوريبيد" إشارة إلى فكرة  - 305

 عليهم الجنون أوال 
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بصفة مباشرة مدن " قصر البركه"من مصلحة القوافل وسيتم تموين " كوب" المركز ومعه السيد 
 71توجهت يوم ". تكانت"طرف المالزم الذي يقود مركز أالك والذي سيتمكن كذلك من مراقبة 

طريددق مدن المشددرع إلدى الحسددينية يمدر علددى مدارس إلددى الحسدينية طبقددا لألوامدر الددواردة وكدان ال
جانبده الشددمالي بسلسددلة جبددال ذات كهددوف ومنحدددرات تعلوهدا كثبددان مددن الرمددال الثابتددة تغطيهددا 

التي " التامورت"الضخمة ونباتات أخرى تأكلها اإلبل وتقع وسط الوادي ( تيتارك)نباتات الوزال 
األيمددن أملددس فددي سددواد تغطيدده تمتددد ضدديقة ومحصددورة بددين سلسددلتين مددن الجبددال كددان سددفحها 

الصخور ثم يتسع الوادي بعد ذلك لتعمه حقول الذرة واليقطين المحلي والفاصوليا المحليدة كدان 
مدا زال مغمددورا بالميدداه جزئيدا مررنددا بجددوار بركدة يحددوم فوقهددا ( وهكددذا يسددمونه" ) بورقعده" وادي 

متمركزة فوق تل مسدطح تهدبط  وجدت البعثة. اإلوز البري وبعض الطيور ذات المناقير البوقية
منه منحدرات صخرية في السفح الغربي للوادي وعند مدخل المعبدر الدذي تجدري منده ميداه نبدع  

متددر لتشددكل عدددة مسددتنقعات فددي عمددق المعبددر ويوجددد مددن المدداء مددا  799متدفقددة علددى مسددافة 
معبدر  بعدد يكفي لشراب جيش بكامله كما توجد األعشاب الخضراء واألشجار الظليلة ويتسدع ال

ذلدك ليتخدذ شدكل وادي مدنخفض ترتفدع فدي وسدطه رؤوس النخيدل المحملدة بالعناقيدد ذات اللدون 
 . الذهبي
، واسدتخدموا "بدايين" و " سديكولي " تدرك الجميدع خيدامهم باسدتثنائي أندا والنقيبدين " الحسينة"عند 

، وكمدا فعدل ويبدو هذا مؤشرا على اإلقامة بعض الوقدت 306الزنوج في بناء أكواخ من الحشيش
يبددو أن كبدوالني يريدد بنداء مركدز عندد الحسدينية سديكون لديده مدن المدوارد " كصدر البركده" عند 

ولكدن " إدوعديش"الذين يزرعدون السدهل مدن حلفداء " إيداتفاغات"و"  كصر البركه"أكثر مما عند 
ميلدة كنته يسعون للسديطرة علديهم وباإلضدافة إلدى الحقدول المزروعدة يتدوفر هدؤالء علدى أبقدار ج

كثير الطرائدد ويوجدد فدي حدوض المضديق عددد مدن " بورقعه" وقطعان من الضأن الجيد وسهل 
" ومدددا دام . وتصدددطاد فيددده أسدددماك جيددددة يمكدددن أن نعمدددل منهدددا بعدددض المقليدددات 307التماسددديح
بوجدود كميدات كبيدرة مدن الدذرة وبمدا أنده " كبوالني" فقد علم " أنتاكش" لم يعد اآلن في " مجيكان

نجدل " أحمدد"وقدد خلفده علدى المكدان " كنتده" عاء عجدوز القبائدل مددفوعا بصدراخ أسرع في اسدتد

                              
وهي بنايدات خفيفدة أكثدر مالئمدة مدن الخيدام ألن الهدواء يتخلدل الحشدائش ويضدفي بدرودة علدى الجدو " يتتيك" كوخ الحشيش ويسمونه بالحسانية  - 306

 وهي تقابل المظلة أو الخيمة عند اليهود في مناخ مختلف كما تماثل الخص أو المقصورة المعروفة عندنا في العصور الوسطى 
 . الصحراء هذه التماسيح الصغيرة هي بقية حيوانات العصر الرطب في - 307
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" كنتدده" لفتددرة قصدديرة  كافيددا ليقددوم " مجيكددان" فقددد كددان غيدداب " كنتدده" أحددد قددادة " سدديدي محمددد"
التددي كنددا نعددول عليهددا وهكددذا نكددون قددد تعبنددا مددن " ذرتهددم" بتحطدديم المخددازن واالسددتيالء علددى 

 . ا كبيرا فيما بعد على ترك كل هذه الحبوبأجلهم، كم سيكون ندمن
ومهمددددا يكددددن ورغددددم مددددا واجهتدددده مددددن منددددع ورغددددم الوسددددائل الرديئددددة الموضددددوعة تحددددت تصددددرفي 

فقددد أمنددت لهددا أيضددا مددا " تنشدديبه" فباإلضددافة إلددى كددوني أمنددت تزويددد القافلددة بدداللحم مددن غنددائم
معيشة القافلة طيلة شهر  ويمكن أن اقول إنني وفرت" انتاكش" يكفيها من الحبوب من مخازن 

وأثندداء .  القادمددة مددن الجنددوب بددالمواد الغذائيددة" دوفددور" علددى األقددل ومكنتهددا مددن انتظددار قافلددة 
بددأنا إعدادة تددريب الرجدال وباإلضدافة إلدى ذلدك كندا بعدد زوال كدل يدوم " الحسدينية"التوقف عندد 

كددن هدددؤالء الرجدددال مدددن نقددوم بأعمدددال بنددداء المركددز ولكدددن كميدددات الغددذاء كاندددت  ضدددعيفة وال تم
باالسدددتيالء علدددى مدددا أخدددذوه وأن " لكنتددده" اسدددتيعاب التمريندددات، كدددان مدددن األولدددى أن ال نسدددمح 

نسدتخدمه فددي تحسددين تغذيدة رجالنددا، الددذين بددؤوا يتددذمرون وصددرح الكثيدرون مددنهم معبددرين عددن 
 لتقدددددددددددع بعدددددددددددد ذلددددددددددك فدددددددددددي أيددددددددددددي " إدوعدددددددددديش"ندددددددددددمهم علدددددددددددى أخددددددددددذ حيواندددددددددددات وحبدددددددددددوب 

لم يكن لها  أدنى حضور في لحظدة الخطدر حتدى أنهدا رفضدت تقدديم " ظانالبي"جماعات من " 
" إلددى الحدداكم العددام يطلددب لصددالحي " ابدددور" مددارس مددن  71أبددرق كبددوالني يددوم .  أيددة خدمددة

وطبعا أعترف له بهذا الجميل الذي طلب بموجبه من الحداكم العدام " ترقية عاجلة إلى رتبة رائد
ن هذه الناحية كل مدا يمكنندي الحلدم بده هدو أنده مدا دام كبدوالني ترقيتي ولكنني ال أنتظر كثيرا م

دولحداج" أخبرندي . هنا لدن يجدرؤ أحدد علدى أن يمسدني بعدد خدروجهم " إدوعديش"أن " تجكاندت وا 
وهو منطقة جنوب " أفل"ومكثوا عدة أيام عند كيفه ثم انتقلوا إلى " أركيبه" عبروا " تجكانت"من 

وشاع بعض الوقت أنهم ينوون اإلقامة في . حوا في مأمنشرق كيفه حيث يظنون أنهم قد أصب
لاللتقدداء " آكددرراي"عبددر جبددل " آفطددوط كوركددل"وحتددى االنتقددال مددن هندداك إلددى " لعصددابه"جنددوب 

الدذي يبددو أنده تصدالح مدع " فأحمدد سدالم"،ولكن هدؤالء لدم يعدودوا مدن الثدوار " بترارزه"من هناك 
مددن الحصددول علددى الدددخول " الشدديخ سدديديا" وتمكددن بفضددل هددذا األخيددر وبوسدداطة" ولددد سدديدي"

وحدهم  7191مع من كانوا متمردين آخر سنة " ترارزه"تحت السلطة وقد يكون عاد إلى شمال 
. أي فدي آدرار" يغدرف" وهم زوايا مسلحون قد يكونون مدا زالدوا فدي سدهل " أعمر أكدبيجه"أهل 

لددم يعددودا " المعددزولين فددي أفددل" إدوعدديش"يبدددو أن العقبددات قددد زالددت اآلن أمددام كبددوالني كمددا أن 
. يرسدلون فدرقهم  لإلغدارة عدن بعيدد 19يشكلون خطرا على قوافلنا القادمدة مدن النهدر رغدم أنهدم 
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أعدددائهم " كنتدده"مصددمم علددى تعكيددر اسددتقرارهم هندداك حيددث يحتكددون يوميددا بددد " كبددوالني"إال أن 
 . أن يكسر شوكتهم نهائيا" كبوالني"األلداء، ويريد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 :معركة بوكادوم ضد إدوعيش
 

الدذي يتخدذ منده  واألخشداب مدارس داخدل كدوخ الحشديش 11استدعاني األمين العام يوم 
لدم يبتعددوا  "إيدوعيش"ف: قدم عرضا عن حقيقة الوضع. األمين العام" مكتب"نسميه نحن  مقرا

". اركيبدده"علدى سددهل منبسدط فددي قلدب منطقددة  "كيفددة"قددد شدوهدوا بضددواحي . بالقددر الددذي يشداع
ن . شددكلون خطددرا مددع احتمددال دخددولهم تكانددت عندددما تتوغددل بعثتنددا نحددو الشدددمالالددوا يومددا ز  وا 

يجددب إذن إبعدداد خطددرهم بأقصددى مددا . نجحددوا فسددوف يقوضددون كددل مددا حققندداه مددن انتصددارات
 .يكون بضربة قاضية
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يجب علي أن استكشف مكان . ليهمطريقا أسلكه للوصول إ "كبوالني"لقد حدد لي السيد 
بومحنده "مارس عند موقدع  11وقد بلغني أنهم كانوا يوم . وجودهم بالضبط أثناء المسير نحوهم

ومن المحتمدل  "كيفه"على نحو خمسين كليو متر من  "لعصابه"و( أفله) "اكوانيش"بين " الدرحه
وفدددي كلتدددا الحددالتين لددددي أمدددر بدددأن . أن أصددادفهم أثنددداء البحدددث أو أتلقددى مدددنهم هجومدددا مباغتددا

واألمدر فدي الواقدع أبسدط مدن . أبعدهم إلى الشرق دون المخداطرة بالفرقدة الموجدودة تحدت إمرتدي
وأحقدق أقصدى مدا يمكدن مدن القضداء  "إيددوعيش"فالمطلوب في ا لواقع هو أن أبحث عدن . هذا
بددددليلين مددداهرين مددددفوعين بأحقددداد  "كبدددوالني"أمددددني  "إيددددوعيش"لضدددمان العثدددور علدددى . لددديهمع

 "محمد ولدد أجداهي"يدعى  "سيد محمود"، أحدهما محارب من أهل "بكار"شخصية ضد األمير 
 ."البشير"يدعى  308"مسومه"والثاني زاوي من 

قابلددة لالنفصددال ويلزمنددي طيلددة عمليددات البحددث أن اسددتدرج كافددة مجموعددات البيظددان ال
، "سدديد محمددود"مددن أجدل تقددديم التندازل وبدداألخص أهدل  "تكاندت"عدن إدوعدديش، والمتوجهدة نحددو 

، وعلددي بصدفة خاصدة أن آخدذ فددي الحسدبان بعدض رؤسدداء "إدوعلدي"، و"مسدومه"، و"تجكاندت"و
، ومددن بددين هددؤالء، "إدوعدديش"ألنهددم كددانوا قددد أجبددروا فددي السددابق علددى الددذهاب مددع  "البيظددان"
إلى األمير  "كبوالني"والتزم بإيصال رسائل  "قصر البركة"الذي قدم معنا من  "ولد الزينسيدي "
نجددل األميددر الددذي جددنح إلددى السددلم مددع  "الحسددين ولددد بكددار"، ومددن ضددمن هددؤالء أيضددا "بكددار"

فددإذا مثددل هددؤالء الرؤسدداء أمددامي فلدددي أمددر بددأن أقددابلهم بالمعاملددة .  الفرنسدديين وآخددرون معدده
الددذين قددد جربددوا إطددالق النددار فددي تنشدديبه فقددد  "البددوالر"وباإلضددافة إلددى جنددودي مددن . الحسددنة

يسدهم البقداء مسدتلقيا تحدت أعطاني كبوالني مجموعة مدن المسداعدين السدودانيين، وقدد فضدل رئ
 .الشمس، فتركته إذ ال أفضل أرغام اآلخرين

متدددذمرة مدددن  "أوالد ابييدددري"إن مجموعدددة  "كبدددوالني"دي  مدددؤامرة إذ قيدددل لدددضددددلقدددد حيكدددت 
، ويشدداع أنهددم لددن يقبلددوا بالعمددل تحددت إمرتددي، وأنددا أعددرف مددن أيددن "تنشدديبه"قسددوتي أثندداء رحلددة 

                              
فقدد تحددالفوا مدع مشدظوف وهزمددوا بكدار فددي . لقدد كدان أهددل سديد محمدود خصددوما الدداء إليددوعيش خددالل النصدف الثدداني مدن القدرن التاسددع عشدر -308

ل مثد)إال أن نجل رئيسهم الزاوي الذي جمدع حولده عناصدر متنوعدة، أثدار ابنده سديدي المختدار حفيظدة بعدض فدروعهم . 8118سنة " التوسيرات"موقعة 
يدوعيش، في حين تربط . 8113فانشقوا عنهم ولذا هزمهم إيدوعيش في موقعة المدروم سنة ( اسواكره وتوجد مآخذ حديثة العهد بين أهل سيد محمود وا 

فتحدالف  مسومة عالقة الزوايا بإيدوعيش، فهناك إذن دافع شخصي جدا وراء سلوك البشير، أما إيدوعلي فلن تترسخ لديهم أبددا عدوانيدة ضدد إيددوعيش
 . كما أن تبديل المواقف كثيرا ما يعود إلى دواعي انتهازية بحتة. المجموعتين قديم جدا
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مدن كدوني أكلدف دائمدا بدالجوالت الحربيدة، وعلدى  مدن ضدابطين حاسددين: جاءت هذه الدسدائس
 ... "كنته"، ورؤساء "الهريم"، و"ببكر سيرى"رأسهم 

ن أكددددا لدددي إخدددالص خمسدددة ي، اللدددذ"المختدددار ولدددد داداه"و "محمدددد ولدددد أعمدددر"اسددتدعيت 
، يمكدن أن أعتمدد علدى هدؤالء بثقدة تامدة "أوالد ابييدري"، واثندين مدن "أوالد بالسدباع"وعشرين من 

، "أوالد دمددددان"و "أوالد أحمددددد"مددددا بددددين  "البيظددددان"جدددداءني بعشددددرة آخددددرين مددددن  "بددددوبلير" كمددددا أن
ببكدددر "، وبهدددذه الطريقدددة الحظدددت أن الدددذين تخلفدددوا كمدددا كندددت أنتظدددر، هدددم "تجكاندددت اتدددرارزة"و

هدذا مدا ندتج عدن المدؤامرة الراميدة . السدتة "الهدريم"ورجدال  "كنتده"، ورؤسداء "ولد بركدام"، و"سيرى
 .، وقد حصلت عليهم وحصد المدبرون الخيبة"البيظان"إلى حرماني من المجندين 
 "مدارين"ثالثدة ضدباط صدف والرقيدب : بندقيدة ذات طلدق سدريع 711وبالجملة كان لدي 

ن الزنددوج مسدداعد مد 719و "بلبشددير الهدواري"، والرقيددب الددركي "مجكدان"مدن األوربيدين والرقيددب 
كلدغ مدن  119ثدور تحمدل  77وصدلتني قافلدة مدن . طلقة نارية للمددفع الرشداش 11الراجلين، و

وكأغذيدددة للموريتدددانيين لدددم يكدددن هدددذا يكفدددي لمددددة . يدددوم مدددن أغذيدددة األوربيدددين 71األرز ومئوندددة 
أيدددام فقدددط تقريبدددا، ولكدددنهم يعولدددون علدددى شدددطارتي، ومدددع ذلدددك كندددت أشدددعر بخطدددر  1طويلدددة، 

ي خططي وسنرى فيما بعد كيف تصرفت، وفي انتظار ذلدك فعلدى هدذا المسدتوى المجاعة، ولد
 . نو ينتظرني الحساد المتربص

أوال بددأن أبقددى علددى اتصددال دائددم كلمددا أمكددن ذلددك بددرئيس البعثددة : ةرماصددتلقيددت أوامددر 
، ثددددم إن علددددي أن ال أقسددددم مفددددرزة "كيفددددة"عبددددر رسددددائل البريددددد الخدددداص، خاصددددة إذا تجدددداوزت 

 "البيظددان"وج وأخيددرا لدددي أمددر بددأن أسددهر لدديال وأرسددل بعثددات اسددتطالعية مددن المسدداعدين الزندد
 .المخلصين، وأن أحرص على كسب ثقة األدالء

وكمددا لددو كنددت أتصددرف بطريقددة مخالفددة، أرى عبددر هددذه التوصدديات واإلرشددادات مكائددد 
 صدباحا، ومدرة أخدرى أتدرك لددى القافلدة 11كدان علدي أن أنطلدق يدوم . الحساد وبصمات نقدهم

فرسدي الشدداب الددذي أتيددت بدده مدن نواكشددوط الددذي لددم يشددف رغدم العالجددات التددي قدددمها الرقيددب 
كنددت أعالجدده شخصدديا فددي إحدددى المددرات حددين . فجددراح ظهددره مددا زالددت فدداغرة "الدددركي رافددين"

اقتدددرب مندددي شدددخص ريفدددي ملتحدددي ذو عيندددين صدددغيرتين تلمعدددان تحدددت النظدددارات، دار حدددولي 
 .ثارة النقاشوحول الفرس كما لو كان يريد إ
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رفقة المالزمين،  "مال"وسلك معها الطريق منذ  "دوفور"وكان قد قدم منذ قليل مع قافلة 
وقدمدده الددبعض بأندده صددفحي فددي حددين قددال الددبعض إندده مجددرد صددديق لكبددوالني، أمددا أنددا فمنددذ 
. بضع ساعات أجده أمامي وقد عرفت فيما بعد أنده جزائدري قدد أصدبح مسديرا لبلدديات مشدتركة

ويبدو أنه انشغل بمعالجتي للفرس، واسدتغرب أن يدرى نقيبدا يضدمد بنفسده جدراح فرسده، فتوقدف 
ليس الخجل من طبيعتي، ولكنني لست جذابا وال أفاتح بالكالم بسرعة وقد بدا لدي هدذا  .قبنيير 

الشخص مشابها لي تماما وقد اشتركنا فيما بعد في ثرثرة طويلة حول سياسدة الخيدل، وعلدى مدا 
أتذكر لم أبد تذمري أمامه ألني كنت موقنا أن الموظف المكلف بخيول كبوالني كان سيقدم لي 

األمددر أننددي سددوف أقطددع المراحددل  ىهددذا يكفددي قصددار . ليدددا عوضددا عددن فرسددي المددريضفرسددا ب
 .القادمة مشيا على األقدام

ألنده ينظددر إلدي كمدا لددو  "كبدوالني"وكدان قدد تحددث عنددي مدع  309"أرنددو"السديد  معديكدان 
كنت حيوانا غريبا أو ظاهرة أو على األقل كائنا نادرا، وقدد تعارفندا أكثدر فيمدا بعدد وتطلدب ذلدك 

والتأمالت المشتركة ونحن نتناول المدخ مدن العظدام إذ  "تجكجة"قضاء أماسي رتيبة على كثيب 
قددد جدداءت بعددده  "كبددوالني"دلددم يكددن لدددينا مددا نأكلدده سددوى لحددم اإلبددل، كمددا أن المددوت المفدداجئ لدد

 . ليل نهارمستمر بشهر واحد عمليات استنفار 
سه لآلخر، ففي هذه الظروف ففي مثل ظروف الشدة هذه ال حاجة ألن يقدم البعض نف

 . تنشأ الصداقة الحقيقية عبر تقاسم البؤس والخطر
 "يالوسددك"مددا لديدده مددن  "ابددايين"أقدديم احتفددال صددغير بمناسددبة مغددادرتي، فسددكب النقيددب 

إلبقائندددا مسدددتيقظين تحدددت خيمدددة المطدددبخ المشدددترك، وقدددد صددددرت بعدددض األصدددوات، فدددالبعض 
لدة، أمدا اآلخدرون فقدد كدان لدديهم شدعور آخدر، وقدد يتطلع بدإخالص إلدى نجداح المهمدة، وهدم الق

بدا الحسد جليا على واحد أو اثندين لدم أكدن أحفدل لكدل ذلدك، فقدد وضدعت صدوب نداظري هددفا 
محددددا السددتخدام مددا لدددي مددن وسددائل ولددم أكددن أفكددر إال فددي تحقيددق هددذا الهدددف وهددو هزيمددة 

 . "إدوعيش"

                              
تحكددي تدداريخ " المستكشددفون، روايددة كبيددرة عددن الريددف"روبيددرت راندددو : ، جزائددري عمددل إداريددا لبلددديات مختلظددة، نشددر تحددت اسددم"روبيددرت أرنددو" -309

دون الحاجدة " البيظدان"يدتكلم العربيدة بطالقدة، وينسدجم مدع " كبدوالني"، وكصدديقه "تينبكدو"إلدى " كبدوالني" ، وقبل ذلك رافدق"تكانت آدرار"ومغامرات بعثة 
، وكدان قدد "كبوالني"سيرة حياة ( الجزائر، انبرت" )المربي" كبوالني"بين الرجال الزرق، خفير " الجزائر"من " كورسيكي" 8707نشر سنة . إلى مترجمين
منشددورات " )منطقددة ضددفة نهددر السددنغال اليمنددى: 8مددوجز فددي السياسددة اإلسددالمية، المجلددد : داري كتيبددا مثيددرا بعنددوانتحددت اسددمه اإل 8719نشددر سددنة 

 .حول المسألة" كبوالني"يشتمل هذا الكتاب على آرائه وآراء ( الحكومة العامة إلفريقيا الغربية الفرنسية، الجزائر العاصمة، جوردان
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ة انطلقنددا ومددا كدددنا نبتعددد عددن أيقظددت رجددالي عنددد السدداعة الواحدددة صددباحا، وبعددد سدداع
معسدددكر البعثدددة حتدددى كدددان علدددى الثيدددران الحددداملين لألمتعدددة أن يجتدددازا واديدددا تغطيددده الصدددخور 
الحدادة، كددان ذلددك مقدمدة لمددا ينتظرنددا فيمددا بعدد فلددم نسددتطع أن نتقدددم فدي الليددل البهدديم إال بددبطء 

وادي عنددد ممددر شددديد، وعنددد السدداعة الخامسددة صددباحا تمكنددا فقددط مددن الوصددول إلددى طددرف الدد
ثدددم تسددلقنا بمشدددقة المندددحر ذي الصدددخور  "الكلتددة"وقبدددل الصددعود تزودندددا بالمدداء مدددن  "إيريجددي"

المتحركة ولم تستطع الثيران المحملدة الصدعود فتحدتم عليندا إندزال األمتعدة والصدعود بالحيواندات 
تفدع فيده واحدا تلو اآلخر، ثم حمل األثقال على األيدي، وكان الممر مسدودا بحاجز حجري مر 

، وبالجملددة كددان هددذا "ةسددرقل"ثقددوب صددغيرة، وهددو مددن أطددالل األسددوار التددي كددان يحتمددي بهددا 
وعنددد السدداعة الثامنددة كنددا . الممددر متوسددط االرتفدداع، وقددد قضددينا ثددالث سدداعات كاملددة الجتيددازه

اكليبددات ": متجهددين نحددو الجنددوب فعبرنددا سددهال صددخريا، ومررنددا بددين ثالثددة رؤوس معزولددة هددي
، وتركنا يمينا بعض قبور المشاهير وقد بدت لنا كذلك من الصخور الحمراء التي تحمدل "فندي

وبعددض األدالء متدرحمين علددى األمددوات، وبعددد السدهل نزلنددا فددي منبسددط  "البشددير"كتابدات قرأهددا 
الكبيدرة، حيدث  "كلتده الظهدر"وصلنا إلدى  77عريض تنتشر فيه الصخور الكبيرة، وعند الساعة 

وقدد أعلنددا االسدتنفار بسدبب مجموعددات مدن القدرود الكبيددرة التدي حسدبناها هجومددا  توقفندا للمقيدل،
مباغتا من العدو، وبعد القيلولة انطلقنا، كاندت معدي مئوندة مدن المداء، ألنندي أندوي قطدع أطدول 

 .مسافة ممكنة قبل التوقف مع حلول الليل
ندا المعسدكر ، ومدع حلدول الظدالم أقم"فدودجي"مساء كندت شدرق مدزارع  1حوالي الساعة 

، وكان رجالي مدن البيظدان قدد ال حظدوا آخدر ذلدك اليدوم آثدارا حديثدة "أعكيلت فندي"على سهل 
الستطالع هذه المؤشرات، وعند العودة أخبرني أنها آثار  "البشير"لرجال قطعوا طريقنا، فبعثت 

وعلدي ، وهم قوم مدن البربدر يعيشدون علدى القدنص، ويددفعون الهديدة إلد"إيدوبجلن"مجموعة من 
مع أننا لدم ندتمكن مدن مقدابلتهم لشددة  "بكار"تجكجة، وهم من الموالين لنا بسبب عدائهم لألمير 

الفقدراء  "البيظان"أنهم مسلمون مسلحون ببنادق ويلبسون ثيابا كعامة  "البشير"توحشهم، وأخبرنا 
باحا مدارس عندد السداعة الثالثدة صد 11هبطندا يدوم  310أي من قماش النيلة ذات اللدون الرمدادي

 "أكنتددور"إلددى  "أكجددار"ثددم واصددلنا الصددعود مددن سددهل إلددى سددهل مددن  "كمسددت لخيددال"فددي سددهل 

                              
 .د البري أو القنص سوى أنمادي، وأعدادهم في تناقص مستمرال يعرف اليوم من محترفي الصي -310
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، كدددل ذلددك تحددت الظدددالم الدددامس، وكمددا كاندددت عليدده الحدددال "شددبعت لحمددار"سددلمه إلددى سدددهل 
ا صددعوبات جمددة مددع الثيددران التددي تتسدداقط أحمالهددا باسددتمرار ويتعددين إرجاعهددا نددبدداألمس واجهت

 . دائما
 "لددوث"كنددا علدى مدا يشددبه المسدطح الواسددع ينتهدي مدن الجنددوب بسدهل  79وعندد السداعة 

فاصدلة بينده وبدين  "اركيبه"الذي  ترتفع قمته في سلسلة تهبط إلى وادي كثير الحجارة في سهل 
تكانت، حيث تنتشر كتل الصخور مشدكلة مدن مكدان آلخدر كهوفدا وأنفاقدا طبيعيدة ويحديط سدهل 

كلددم، ويشدددكل هدددذا المسدددطح المنبسدددط مدددن الجندددوب  1بمسدددطح منبسدددط يبلدددغ قطدددره نحدددو  "لددوط"
مقدداطع مددن الجبددال تبدددو متآكلددة منددذ القدددم بسددبب حركددة المدداء التددي أكسددبتها أشددكاال هندسددية 

مساويا  "لوط"غريبة، وبين هذه المقاطع توجد ممرات ضيقة وعميقة ويبدو مستوى ارتفاع سهل 
الكبير الذي يمتد إلى المرتفعات المتموجدة للكثبدان التدي ترتفدع مدن  "يبهارك"تقريبا الرتفاع سهل 

، ويبددو المنظدر خالبدا مدن موقدع سدهل "لعصدابة"بعيد حول السهول السوداء الصدخرية لمنطقدة 
، وذلك بسبب تناغم الظالل السوداء وأشعة الشمس الساطعة، فيبدو المشهد رائعا كما لو "طلو "

ام في شدكل متسلسدل علدى شداكلة سالسدل الجبدال األندلسدية بريشدة كانت رسوما أبدعتها يد رس
كدان األدالء متدرددين لدم يتمكندوا مددن االهتدداء بدين ممدرات الصدخور إلددى . 311"كوسدتاف دورى"
وعند الساعة الواحدة بعد الزوال فقدط تمكندوا مدن اكتشدافها وراء معبدر ضديق متمدوج  "طكلتة لو "

ب الماء التدي يسدهل االندزالق عليهدا كمدا لدو كاندت بسب ةذي سطح طبيعي من الصخور المتآكل
 .ا إنزال األحمال عن الحيوانات لتتمكن من العبورنأحد الدروب الجبلية في روسيا، فتحتم علي

اسدتأنفنا الندزول وكدان الممدر  1ومألندا القدرب وعندد السداعة  "الكلتدة"تناولنا طعامندا عندد 
م أن طولده ال يتجداوز مدائتي متدر، فقدد تحدتم ضيقا صعبا جدا، تنتشر فيه الصخور الدائرية رغ
حملهددا علددى األذرع بمشددقة، وكثيددرا مددا تحددتم و علينددا مددن جديددد إنددزال األحمددال عددن الحيوانددات، 

علينا رفع الثيدران والجمدال لكدي تتقددم، واسدتغرق مندا ذلدك سداعتين ونصدف لتجداوز مدائتي متدر 
حمدال علدى ظهدور حيواندات القافلدة، زنا العقبدة وتمدت إعدادة األو فقط، ولكن مع حلول الليل تجا

ولدددم نكدددن فدددي نهايدددة المتاعدددب، فدددالطريق يشدددكل مهلكدددة حقيقيدددة فعشدددرة رجدددال فقدددط يسدددتطيعون 
القضددداء عليندددا دون مشدددقة، ورغدددم الظدددالم الددددامس كدددان عليندددا أن نواصدددل الندددزول، وال يمكدددن 

                              
حيدث "( التدوراه"لددانتي " الجحديم"،"بانتددا اكريدل)"رسام ونحات وفندان اشدتهر خاصدة بإبداعده فدي رسدومات الكتدب  8710-8103كوستاف دورى  -311

بداعا رائعا في رومانسية ودقة عجيبة  .أظهر خياال خصبا وا 
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دامددددس، المددددرور إال مددددن السددددفح الشددددرقي للجبددددل ذي المهددددابط الصددددخرية المتتاليددددة فددددي ظددددالم 
واستغرق مندا ذلدك أيضدا سداعتين ونصدف، كاندت مددة هدذا الهبدوط الشداق والخطيدر فقدط كاندت 
منحدددرات الصددخور حددادة تشددكل صددخورا ضددخمة انزالقيددة وهددو مددا يضدديف صددعوبة أقددوى إلددى 

غددرب  "طلددو "مسدداء فددي عمددق منبسددط  1العمليددة، ورغددم كددل ذلددك أقمنددا المعسددكر عنددد السدداعة 
 لكن أية ليلة كانت هذه يا إلهي؟ ، و "أعيون الكراشبة"منابع 

حيث كدان  "الرقيبة"مارس عند الساعة الثامنة وصلنا أخيرا إلى سهل رملي من  11يوم 
سددهال وسددط بعددض الكثبددان الرمليددة البيضدداء، التددي تعلوهددا نباتددات الطرفددة، ووصددلنا فددي  رالسددي

قدرب واحدة النخيدل  حدود الواحدة بعد الزوال إلى ثالثة كثبان من نفدس الدنمط تطدل علدى بئدرين
كان النخيل مغمورا داخدل كتدل  "قصر البركة"، وهنا أيضا كما هي الحال في "ببمبل"المعروف 

من بعيدد  "الركيبة"الصخور، فنزلنا للمقيل، ومن أعلى الكثيب بدت لنا الحافة الشمالية الشرقية 
وعندد . كالسور األسود في شكل سلسلة مسننة من الجبال الشامخة إلدى جاندب بعضدها الدبعض

وقد سدماها  الساعة الرابعة انطلقنا باتجاه أولى هذه القمم الجبلية التي تبدو في الجنوب الشرقي
لسدلة الجبليدة وقالوا لنا إن هذه المعابر وكل التي سنمر بها فيما بعد فدي هدذه الس" اللبة"األدالء 

كدان الليدل قدد . "تنشدبه"االستراتيجي الذي جرى الحدديث عنده فدي معركدة  "فوك"تؤدي إلى ممر 
، ولدم أكدن أتصدور هدذه القمدة علدى هدذه "اعويندات اللبده"أرخى سدوله وما زلندا نسدير فدي اتجداه 

ت  توقفندا فدي صددم ،يبددو هنداك ضدوء ندار فدي الخدالء علدى اليمدين! يدا إلهدي. الدرجدة مدن البعدد
وأرسددلت مجموعددة مددن البيظددان السددتطالع خبددر النددار، وبعددد نصددف سدداعة مددن االنتظددار فددي 

بنحددو خمسددين مددن األشددخاص ذوي البشددرة  "أوالد بالسددباع"صددمت مطبددق عددادت إلددي مجموعددة 
، "اكويفده يحاسد"، وقادني هؤالء إلى بئدر "أحراطين تجكانت"السوداء، رجاال ونساء، وكلهم من 

ذ الددذين ال ينتظددر أن خونونددا فددإن هدددؤالء  "إدابددوجلن"ا اسددتثنينا مجموعددة حيددث قضددينا الليددل، وا 
 . مارس 11الزنوج هم أول مجموعة بشرية تشاهدنا منذ 

ذا احتفظدت بهدم  ،كنت حائرا  "فتجكاندت"فإذا أخليدت سدبيلهم فدإن قافلتندا تددخل الخطدر وا 
وعنددد اسددتئناف المسددير . "كبددوالني"مدن القبائددل التددي أنددا مددأمور بمددداراتها حسددب تعليمددات السدديد 

، وكلفدت "اكويفده يحاسد"قررت أخذهم معنا علدى أن تبقدى خيدامهم منصدوبة حدول بئدر  11يوم 
بمرافقدددة هددذه المجموعددة فدددي الخلددف، وأصدددرت لهدددم أوامددر بحددثهم علدددى  "البيظددان"رجددالي مددن 

اإلسددراع خاصددة األطفددال والنسدداء مددن أجددل إتعددابهم وبعددد ذلددك نخلددي سددبيلهم فددإذا عددادوا إلددى 
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خيامهم فيكونون محتاجين إلى أيام من الراحة وبالتالي نضدمن صدمتهم، وهكدذا نحدتفظ بالرجدال 
معنددا رهددائن وال يتجدداوز عددددهم سددتة، وننددذرهم بأندده إذا صدددر أي إبددالغ مددن نسددائهم وأطفددالهم 
. فسددوف نحددتلفظ بهددم حتددى مالقدداة العدددو، ولكددنهم علددى كددل حددال سدديتلقون تعويضددا مددن الغنددائم

حيددث يحدديط بهددا بسدداط  1إال السدداعة  "أعوينددات اللبدده"لقنددا مددع الفجددر فلددم نصددل ومددع أننددا انط
وعندد . أخضر يطوق قمة الجبل الذي استمدت منه اسمها، وهي عين ذات مياه دائمة الجريدان

، وبعد ذلك بساعة توقفدت فدي وادي أخضدر كثيدر األشدجار "تقادت انجكو"الزوال تجاوزت قمة 
، واسددترحنا حددول مسدداحات مائيددة واسددعة "تكانددت"أخددرى رأيتهددا فددي والنباتددات المختلطددة بنباتددات 

تغطيها النباتات الخضراء الكثيفدة وتحميهدا مدن أشدعة الشدمس، فوجددت حيواناتندا المتعبدة عشدبا 
أخضر كثيرا وعندما انتهينا من األكل تمددنا نستنشق النسيم والهواء الرطب على حافدة الميداه، 

 "البيظدان"علدى قمدة الكثيدب المجداور، بوجدود أعدداد كبيدرة مدن  وفجأة أشار لنا الحدارس المدرابط
 . وسط السهل

وبعددددد هنيهددددة جدددداءني الحدددددراس الددددذين كددددانوا يتجولددددون حدددددول المعسددددكر يسددددوقون هدددددذه 
، وهدم "كبدوالني"اسدتجابة لندداء  "إدوعيش"، انفصلوا لتوهم عن "مسومه"المجموعة، إنها وفد من 

قددددد وصددددلوا  "إدولحدددداج"هددددذه أن  312"مسددددومه"جماعددددة أخبرتنددددا . متوجهددددون إلددددى بلدددددة الحسددددينية
نهم نشروا فدي منطقدة  "كبوالني"قبل مغادرتنا وأن  "الحسينية" خبدر  "اركيبده"سمح لهم بالعودة، وا 

يتوقعددون مالقاتنددا فددي طددريقهم، وقددد وجدددوا  "مسددومه"قافلددة فرنسددية تجددوب المنطقددة، وهكددذا كددان 
 .صلونا في المكان الحاليفساروا عليها حتى و  "حاسي أكويفه"آثارنا عند 

متدددوجهين إلدددى الجندددوب الشدددرقي فدددي  "كيفددده"مدددن  "إدوعددديش"وحسدددب هدددؤالء، قدددد ارتحدددل 
مدارس، وفدي اليدوم السدابق لدذلك،  11يدوم  "أفلده"في منطقدة  "مسومه"دفعات متتالية، وقد لقيهم 

 "البخداري"الشدرق يددعى  "تجكاندت"مارس انفصلت مجموعة منهم بعدد أن أقنعهدا رجدل مدن  11
 . "بشيشي"أي شرق  "بديزوك"وانتقلت هذه المجموعة إلى الشمال نحو 

                              
وكاندت بروقده هدي قبيلدة بيدت ( لعلده يقصدد مسدوفه" )مسومه"و" بروقه"سحق قبائل  89ومطلع القرن  85نهاية القرن  استطاعت قبائل حسان في -312

المرابطي وأصبح أتباع بروقه تحت ظل المنتصرين، وانسحبت بروقه إلى الجنوب الشرقي لشنقيط، ودخلت تحت حماية " أبي بكر"اإلمارة المنحدر من 
اتخدذوا " إيددوعلي"وكدل المتحدالفين مدع " )إيددوعيش"ولم تكن تدفع لهم فدية ولكن اتخدذت اسدما جديددا مشدتقا مدن اسدمهم هدو في أوج هيمنتهم، " إدوعلي"

قدد تدم تجريددهم مدن السدالح وتفرغدوا " تندقده"، و"إدبلحسدن"، و"تاشددبيت"، و"إديبوسدات"ولكدن إذا كدان بعدض مدن هدزمهم حسدان مثدل "( إيد"أسماء تبدأ بد 
لدن " إدوعديش"و" مسدومه"فأصدبحوا زوايدا ومدن هندا نفهدم أن مثدل هدذا التحدالف القدديم بدين " مسومه"احتفظوا بسالحهم، أما " إدوعيش"إن لسلوك الزوايا ف

وندادرا مدا تكدون القطيعدة ": كبدوالني"قدد بعثدوا بوفدد إلدى " إدوعديش"الجديد قد يكون من باب المناورة السياسدية، كمدا أن " مسومه"ينصرم بسهولة، فتحول 
 .يجهل هذه الوقائع التي لم يتم اكتشافها إال في الدراسات الالحقة" افرير جان"يبدو أن . نهائية
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نمدا أوفددوا بعثدتهم إلدى  "إدوعيش"وفي الخالصة يبتعد  كمنداورة  "كبدوالني"بصدفة بطيئدة وا 
، وأنددا مرتدداح ألننددي لددم أصددادفها ألننددي لددم أسددلك "بفددوك"لكسددب الوقددت، وقددد مددرت هددذه البعثددة 
وبمدا أن السدرية هدي . ل ذلك لكانوا قدد أخبدروا المنشدقينالطريق الذي كان محددا لي، فلو حص

أولى ضروريات نجاح المباغتة والهجوم عن بعد حسب رأيي فقد قررت أن أسلك الطريق الذي 
سدديكون وعددرا لهددذه  "طلددو "، والواقددع أننددي لددم أكددن أتصددور أن الممددر عبددر "كبددوالني"رسددمه لددي 

إذا حصدددل مدددن بدداب الصددددفة أن صدددادفنا  الدرجددة، ولكدددن لدددم نعددد نخشدددى شددديئا اآلن، اللهددم إال
لددم تددالق مددا يثيددر الشددبهات فددي طريقهددا فددإن الكتلددة الكبددرى مددن  "الصددربة"، وبمددا أن "إدوعدديش"

تلدك هدي األفكدار التدي استخلصدتها . إدوعيش ستعتبر نفسها فدي مدأمن مدن أي هجدوم مدن قبلندا
ني سددددأعتبرهم ، وقددددد أنددددذرتهم بددددأن"مسددددومه"مدددن المعلومددددات التددددي حصددددلت عليهددددا مددددن جماعددددة 

مسؤولين عن أية تسريبات تصل إدوعيش، وعما سترتب على ذلدك، وسدلمتهم النسداء واألطفدال 
وقدددددمت لهددددؤالء نفددددس اإلنددددذار الددددذي وجهتدددده لجماعددددة  "أكويفدددده يحاسدددد"المددددأخوذين مددددن مخدددديم 

 .وودعتهم "كبوالني"بتقرير موجه إلى  "مسومه"، ثم حملت رؤساء جماعة "مسومه"
ور واضدحة إلدى حدد مدا فأندا أعدرف المكدان الدذي يحتمدل أن أجدد لقد أصدبحت أرى األمد

فيددده العددددو، وأنددددا علدددى علددددم بأنددده يتنقددددل بدددبطء، وأنددده مبعثددددر أو منقسدددم، فحظددددوظ اللحددداق بدددده 
واالنتصار عليه تبددو لدي كبيدرة، ولكدن يجدب التصدرف بأقصدى السدرعة، وبمدا أن العددو يسدعى 

 .ي االنتصار عليهإلى كسب الوقت فإن عنصر المباغتة سيكون مفيدا ف
ذا كددان  قددد هزمددوا فددإن وفدددهم سدديكون مناسددبا للعددب دور الوسدديط مددن أجددل  "إدوعدديش"وا 

وضددعية الثيددران المحملددة بددالمؤن تمنعنددي منعددا باتددا مددن السددير لدديال، ورغددم اشددتداد . إقامددة السددلم
 "إدوعدديش"الحددر نهددارا فقددد قددررت االقتددراب مددن العدددو بسددرعة، وكددان مددن الددالزم أن أسددرع ألن 

بدأن أحمدي هدؤالء مدن صدولة  "كبدوالني"ولدي أوامر من  "سيدي محمود"يسيرون في اتجاه أهل 
مدارس عندد السداعة الرابعدة، سدرت بمحداذاة  11مسداء يدوم  "تغدادت انجكدو"غدادرت . "إدوعيش"

مجتدازا ممدرا مدن الصدخور الكبيدرة  "جبدل انتاكدات"الغابة الصغيرة داخل السهل، واتجهت شمال 
وبمددا أننددا أخلدددنا إلددى النددوم مددن حلددول الليددل إلددى السدداعة الثالددث . "الحديددد ياسددح"الحمددراء فددي 

والنصف صباحا فقد انطلقنا مع طلوع القمر، ومنذو ذلك الوقت ونحن نسير داخل وهد تحيطه 
المغطدددى  "إيمشدددكاون"الكثبدددان مسدددلكه سدددهل، وعندددد السددداعة السدددابعة صدددباحا وصدددلنا مدددنخفض 

ذات ميدداه غزيددرة ( عقددالت)فددي وسددطه خمسددة آبددار قصدديرة  باألعشدداب الخضددراء، وحيددث الددواد
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عددداد  وجيدددة، فاسددترحنا هندداك مددن السددابعة حتددى العاشددرة أول النهددار مددن أجددل سددقي المواشددي وا 
، حيدددث اجتزندددا مخيمدددات كبيدددرة تابعدددة "كيفدددة"الغدددداء، وعندددد السددداعة الثانيدددة بعدددد الدددزوال وصدددلنا 

، ويبدددو مددن اآلثددار وجددود كثيددر مددن ةوديددلألميددر بكددار فددي سددهل صددخري علددى جددانبي أحددد األ
الناس، سرنا نحو ساعة من الزمن على آثارهم وشاهدنا مواقدع الخيدام، ثدم هبطندا إلدى مدنخفض 

 . "أكمار"
وهدي بحيدرة جافددة  "زيدرت المشدرع"بددأنا نسدير علدى آثدار جديدددة فدي وسدط  "أكمدار"وبعدد 
وكاندددت السددداعة الثالثدددة وجددددنا فيهدددا آبدددار قصددديرة كثيدددرة شدددرب منهدددا رجدددالي  "كيفدددة"فدددي سدددهل 

 . "بلمطار"والنصف، وتحركنا قليال ثم غابت الشمس عند 
لى هذا الحد أصبحت اآلثار والدالئل جديدة، وبما أن الشمس حارقة والدريح تهدب مدن  وا 

رجدالي المتعبدين حتدى ذوي  ةالشرق، فإن هذه اآلثار تبدو قديمة إلدى حدد مدا، وهدو مدا يثدبط همد
 "بلمطدار"، ولكن عند بئدر "بإدوعيش"الرتب العليا من األوربيين بدءوا يفقدون األمل في اللحاق 

ثهدددا يعدددود لدددنفس اليدددوم، فأرسدددلت و وقعندددا علدددى آثدددار جديددددة للثيدددران والخيدددول، وكدددان بعرهدددا ور 
راعدي قطيدع بقدر المجندين يبحثون في كدل اتجداه، فجداءوني برجدل أخضدعته لالسدتجواب وكدان 

ولكدنهم أعدادوه إلدى الراعدي قبدل قليدل حدين  "مدال"فدي  "ملهجدكيإ"عنوة على  "إدوعيش"اغتصبه 
بعهم ويناشدهم بأن ال يجردوهم من كل ما يملكون، فعرضت الراعي أمام رفاقي تالحظوا أنهم ي

أو علددى ) ، فسدنعيد لدده ممتلكاتدده"إدوعدديش"فعرفده أحدددهم، وفرضددنا عليدده أن يرافقندا حتددى مالقدداة 
قد أقنعوه بمدوقفهم أو علدى األصدح أصدبح يعتدرف  "إدوعيش"لقد كان ( األصح ممتلكات أسياده

لهدم بدبعض الجميدل، الحظدت ذلدك مدن محاولتده إقناعندا باسدتحالة اللحداق بهدم، حيدث قدال إنهددم 
بعيدون جدا من مرمى أسلحتنا فبدا لي أنه يبالغ واستخلصت أن األمر هو علدى العكدس تمامدا 

والدذين أفقددهم كالمده كدل  "البيظدان"وعلدى العكدس مدن رجدالي مدن األطدر بمدن فديهم . يقولمما 
فدي السدابق أن يسدتعملوا  "إدوعلدي"، فقدد حداول "إدوعديش"األمل، كنت متأكدا من أنندا سدنباغت 

لدن يدتمكن . "تنشديبه"متوجهدا إلدى  "انتداكش"مارس عندما كنت أغدادر  1معنا نفس الخدعة يوم 
وبعددد ليلددة كاملددة مددن الراحددة علددى السددفح . خددداعي ذلددك مددا أقولدده فددي نفسدديهددذا الراعددي مددن 

كنددت أنددوي اجتيدداز مرحلددة طويلددة فددي اليددوم المددوالي ألقتددرب  "بلمطددار"الشددمالي الشددرقي لكثيددب 
مددارس مددع طلددوع  07انطلقددت يددوم . "بشيشددي"و "بددديزوك"أكثددر مددن العدددو فددي منطقددة أفلدده بددين 
، وفدي حددود "الملكده"فدي سدهل أم الشدكاك، ثدم مدررت وسدط النهار وعند الساعة الثامندة، كندت 
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دخلندددا منطقدددة أفلددده، وبعدددد اجتيددداز السدددهل الواسدددع المغطدددى بالنباتدددات  ةعشدددر  ةالسددداعة الحاديددد
تحددت األشددجار الملتفددة  "تددامورت المنصددور"نزلنددا للمقيددل عنددد  "تددامورت الراحددة"واألشددجار فددي 

وقددد أشدار لددي  "بشيشدي"هدو  "إدوعدديش"فيده وكددان أبعدد مكدان يوجددد . حيدث اختبأندا بقيددت النهدار
األدالء إلى مكانه يتراءى عن بعد في األفق، فقررت أن أمنح رجدالي اسدتراحة آخدر ذلدك اليدوم 

ألهاجمهددا بصدددفة  "إدوعدديش"نحددو مخيمددات  "بوبددال"علددى أن أنطلددق مددع حلددول الظددالم باتجدداه 
علددى أقصددر طريددق يحتمددل أن أقددع علددى مخدديم األميددر،  "بشيشددي"فبالمسددير رأسددا نحددو . مباغتددة

ذا تمكنت من شق كتلة العدو إلدى شدطرين فسيصدعب عليده لدم الشدمل خاصدة وأنهدم يجهلدون  وا 
قددددد أخبرتنددددي أن  "مسددددومه"كمددددا أن جماعددددة . أعددددداد رجددددالي، وال يعرفددددون جهددددة تمركددددز قواتنددددا

باالنفصدال عدن  "الجالفده"و "أنجايدات"يفعلون ما في وسعهم من أجل إقناع جماعات  "تجكانت"
وبمدددا أن  "دكجملدددهيإ"وكدددان رجدددالي مدددن القدددادة وغيدددرهم قدددد تدددأثروا مدددن ثرثدددرة راعدددي . "إدوعددديش"

أن يقنعنددي بددالتوقف فصددددته بعنددف  "مددارين"المعركددة أصددبحت وشدديكة فقددد طلبددوا مددن الرقيددب 
زائددريين وقلددت لدده كيددف أنددت األوربددي الوحيددد معددي فددي القافلددة وتفقددد شددجاعتك هكددذا وناديددت ج

ووجهددت لهددم نفددس الكددالم مسددتبدال كلمددة أوروبددي بددأبيض، ولمددتهم علددى االنخددداع بثرثددرة أحددد 
فلدم يكوندوا مرتداحين القتدراب  "ابييدري"الرعاة، وبسلوك مرافقيهم من الزنوج، أما رجالي من أوالد 

 313."بكار"الصدام مع األمير المشهور 
وبحلدول الليدل . لزنوج رفع معنويداتهمن لي في تشجيع المساعدين او انهمك األطر المرافق

يجتازوهددا طددوال وعرضددا ليتأكدددوا مددن عدددم  "تددامورت بوبددال"أرسددلت رجددالي مددن البيظددان داخددل 
تدامورت "وبحلدول الظدالم غدادرت شخصديا . موعددا عندد نقطدة المداء وأعطيتهم "إدوعيش"وجود 

، ولكي ال أفقد بعض الرجال كنت أسير ببطء وعند الساعة الثامنة نبهني الدليل إلى "المنصور
لدي الضدوء  ا، وبدد"إدوعديش"ضوء قوي إلدى الشدرق وجندوب الشدرق مؤكددا لدي أن ذلدك معسدكر 

 "تدامورت بوبدال"غير بعيد، ولكن في الظالم ال ندري حقيقدة المسدافات، فواصدلنا التوغدل داخدل 
ة تؤثر على معنويات رجالي من الزنوج، وكانت منخفضة أصدال ألنهدم ال وهي غابة كثيفة ملتف

يحبون السير ليال وسط األشجار، وكان المساعدون متعبين جدا بسبب األيدام السدابقة فلدم يكدن 
كدددان لهدددا علددديهم مفعدددول اإلسدددهال  "حاسدددي بدددابو"نصدددف يدددوم مدددن الراحدددة يكفددديهم كمدددا أن ميددداه 

                              
ن فدإن الواقع أن قبيلة إدوعيش تعتمد على الكثير من المحاربين الشجعان، الذين أثبتوا جدارتهم وشجاعتهم على مدر الدزمن، فلدوال تددخل الفرنسديي -313

 . أحفاد أبو بكر الصنهاجيين كانوا سينتصرون على بني حسان ويفرضون هيمنتهم على الترارزة ولبراكنة، بعد شربب
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هم لم يتمالك أمدام النعداس فدي السداعات األولدى مدن الليدل فأنهكت الكثيرين منهم، كما أن بعض
أوقفددت القافلددة والحظددت أن شددعاع . وبالجملددة كددان أكثددر رجددالي مددن الزنددوج شددبانا حددديثي السددن

لدن تصدل إلدى مسدامع  "التدامورت"النور الذي كندت أراه بعيدد لدرجدة أن طلقدة مدن بندقيدة داخدل 
ال يخلددوا األمددر مددن وجددود صددياد يدددور فددي  "نالبيظددا"، وكالعددادة فددي جميددع مخيمددات "إدوعدديش"

فأطلقدت رصاصدة . المنطقة، ولن يثير ذلك االنتبداه خاصدة إذا تعلدق األمدر بطلقدة واحددة بعيددة
مدن بندددقيتي الخاصددة بالصديد وهددي ذات صددوت مدنفض خالفددا لألنددواع األخدرى، وصدددق ظنددي 

قددرب مملددوءة بالمدداء يسددمعون الصددوت حتددى توافدددوا يحملددون ال "البيظددان"فمددا كدداد رجددالي مددن 
صدددفراء مدددن آثدددار الطدددين األحمدددر ولكنهدددا بددداردة وحلدددوة المدددذاق، فواصدددلت التوقدددف حتدددى مألندددا 

متددوجين تقريبددا إلددى الجهددة التددي شدداهدنا  "التددامورت"الصدفائح، وعنددد منتصددف الليددل خرجنددا مددن 
وا فيها ضوء الندار، وقدد كاندت األضدواء قدد اختفدت اآلن، ومدن حسدن الحدظ أن األدالء قدد حددد

وجهتنددا باالعتمدداد علددى مواقددع النجددوم وكددان الليددل مظلمددا، فسددرنا بددبطء كأننددا نتحسددس طريقنددا، 
فدددي المدددؤخرة يددددفع جماعدددات مدددن السدددودانيين يحدددثهم علدددى عددددم الندددوم  "مجيكدددان"كدددان الرقيدددب 

ومواصددلة السددير، وهددم يتثدداقلون، وعنددد السدداعة الثانيددة صددباحا سددمعت طلقددة مدددفع فددي الخلددف، 
قدد تمددد علدى الطريدق  "صدمب كيتدا"أن المساعد السدوداني  "يكانجم"أخبرني  وفي نفس الوقت

غيدر عددابئ بداألوامر ولددم يسددلم سدالحه وبقددي فدي الخلددف، وقددد يكدون هددو مدن أطلددق الرصاصددة 
الملعددون أن يفسددد علينددا يالهددا مددن فكددرة خرقدداء، أكددد لددي األدالء إننددا  دحددين بقددي وحيدددا، لقددد كددا

ع التدددي حدددددوها عندددد انطالقندددا، ولكدددنهم ال يسدددتطيعون التأكيدددد أصدددبحنا قدددريبين جددددا مدددن المواقددد
صدمب "بسبب الظالم الدامس، وأصبحت أحتاج ألن أمنح رجالي وقتا للنوم، فتوقنا والتحق بندا 

سأحاسددبه فددي مددا بعددد أمددا اآلن فالبددد مددن اإلخددالد إلددى النددوم، فانتظرنددا طلددوع القمددر وفددي  "كيتددا
جمدال ورجلدين متطدوعين ليقدوم بجولدة فدي المنطقدة  "اهرولدد اجد"انتظار ذلدك طلدب مندي الددليل 

فسددأبقى أقدداوم النعدداس فددي انتظددار  314"الشددوف"لقددد كددان طلبددا يتجدداوز رغبدداتي فددإذا ذهددب هددذا 
عودتهم وأنا الوحيد للقيام بذلك، وال يمكن أن أنام وعند الساعة الخامسة طلع القمر وعاد رجال 

يوجددد غيددر بعيددد منددا  "إدوعدديش"مسددرعين يلتقطددون أنفاسددهم بصددعوبة وقددالوا إن معظددم  "الشددوف"
إندده  "أحمددد يددوره"واسدمه  "أوالد بالسددباع"وأن األميدر يوجددد فددي المخديم، فقددد قددال أحددد رجدالي مددن 

                              
 .طالع األخبار واستكشاف األرضجماعة الست: الشوف -314
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شرب معه الشاي قبل ساعة حدين قددم نفسده بوصدفه أحدد الفقدراء مدن الزوايدا ثدم اختفدى والتحدق 
بددددأت تسددداوره الشدددكوك وأعطدددى إشدددارة  "بكدددار"غيدددر بعيدددد والشدددك أن األميدددر  برفاقددده المختبئدددين

فنسددي " إدوعدديش قددادمون"ثددم أضددفت " إلددى األسددلحة"فصددرخت  ،يجددب إذن أن نسددرع .اإلنددذار
 ةالرجدال التعددب واحتسددبوا أنهددم تحدت هجددوم مباغددت فانتصددب كددل واحدد واقفددا كأنمددا تلقددى ضددرب

 . سوط، فالبد من استغالل هذه الوضعية
بتشدكيل فرقدة احتيداط مدن أربعدين سدودانيا معهدم المددفع الرشداش،  "مارين"رت الرقيب أم

متدر تقريبدا، وأن يراقدب األطدراف ومدؤخرة  199وأصدرت له أوامدري بالسدير خلفندا علدى مسدافة 
القافلة، وعليه فضال عن ذلك أن يقود هذه الفرقة المصغرة التي ال تحمل أية مؤوندة، فقدد أكلندا 

ثدددم جعلدددت رجدددالي مدددن . فدددي الطريدددق حتدددى بعدددض المواشدددي المخصصدددة للحمدددلكدددل مدددا لددددينا 
يسدير فدي الخلدف  فدي المقدمدة كجنداحين يقدودون جمدالهم باألزمدة وبعضدهم "البيظدان"و "البوالر"

، وبمدا أنندا نسدرع الخطدى "ولدد اجداهر"قية، وكنا نتقددم بسدرعة خلدف الددليل بند 709ومعه نحو 
ية التدي يقسدمها نصدفين ممدر وعدر رأيدت الكثيدر مدن علدى بعدد نصدف كلمتدر مدن القمدة الصدخر 

الجمال تتماوج كاألشباح وكثيرا من الناس منشغلين في حركة غير منتظمة وكان الوقدت بداكرا، 
رأيت إلى ناحية اليمين فرسانا يبتعدون مسرعين، ال سك أنهم يريدون إندذار المخيمدات األخدرى 

فطلقددات مدددافعنا مددع ذلددك لددن ينتدده لهددا العدددو  فددي هددذه الناحيددة، لددن تكددون المباغتددة كاملددة إذن،
بسرعة، ولكن الهجوم المباغت بصفة مكثفة سوف يربك هؤالء يوكون لدذلك تدأثير بدالغ علديهم، 
يجب أن نسرع إذن حتدى ال تدتمكن المخيمدات عندد سدماع الخبدر مدن أن تهدب لنجددة اآلخدرين، 

الذي جئت به من الحسينية مرت هذه األفكار كالبرق في مخيلتي، وكنت أحث فرسي الصغير 
متقددددما بسدددرعة صدددعدت قمدددة الجبدددل، واسدددتوليت علدددى المعبدددر، وفدددورا صدددوبت خمدددس أو سدددت 
طلقات من كل جانب كانت تتهاطدل علدى الخيدام وتدأتي مدن األسدفل علدى بعدد أقدل مدن ثمدانين 
متدر فداختلط الرجددال والجمدال التدي كنددت أراهدا قبدل قليددل واشدتبكوا فدي فوضددى مدع الخيدام، كددان 

لكددل يخددرج مددن الخيددام وقددد تعالددت صدديحاتهم وانطلقددت المدددافع بصددفة غيددر منتظمددة فددي كددل ا
لى يميندي . االتجاهات  "أوالد ابييدر"ومجموعدة  "نامجيكد"كنت وحدي أركب فرسا وسط الممر وا 

لددى اليسددار "أوالد احمددد"و كددان الجميددع يطلدددق  "أوالد بالسددباع"، ومجموعددة "بلبشددير الهددواري"، وا 
كاندددت أعدددداد كبيدددرة مدددن رجدددال . البندددادق منبطحدددا علدددى األرض والطلقدددات تطقطدددق إلدددى األمدددام

يجولددون بددين الخيددام علددى خيددولهم مطلقددين البنددادق، وبعددد خمددس أو سددت دقددائق مددن  "إدوعدديش"
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تحدددت قدددوة الهجدددوم أن يتقددددموا مدددن ناحيدددة اليسدددار  "أوالد بالسدددباع"الفوضدددى العارمدددة اسدددتطاع 
لين تطويق العدو الذي انسحب محتميا بأشجار الغابة فقد أجبرتهم على ذلك بقدوة الهجدوم و امح
تصويب فوهات البنادق والحدراب البراقدة تحدت شدعاع الشدمس فتقددمنا بسدرعة وتجاوزندا الخيدام و 

باالسددتيالء علدى الخيددول وتفتدديش الخيددام والقضدداء علددى  "أوالد بالسددباع"بعدد أن أمددرت مجموعددة 
 .تبقين من العدو الذين كانوا يطلقون علينا النار من الخلفالفرسان الم

فاندددفعنا خلفده مطدداردين فوجدددنا  "البددوالر"لقدد فددر العددو إلددى الغابددة تحدت وابددل مددن فرقدة 
مخيما جديدا لم يتماسك أمامنا كثيرا لقد سارت األمور كما نريد ولكدن يجدب أن نبقدى فدي حالدة 

واسددتولينا علددى قمددة صددخرية جديدددة  "البيظددان"مجموعددة اسددتنفار فاندددفعت إلددى األمددام وبجددانبي 
 .ولكنها سهلة لألولىموازية 

بعد أن أعياهم الصمود أمامنا آخذين معهم ما أمكن مدن المواشدي  "إدوعيش"لقد اختفى 
وبعضددهن يتعثددر بسددبب  315وكانددت النسدداء تمشددين مسددرعات تحددت الغبددار متعثددرات بددالمالحف

الين وكانددت بعددض النسدداء قددد بقددين فددي المخدديم يتعددارجن السددمنة المفرطددة فتجاوزندداهن غيددر مبدد
وبعدد قليددل سدمعنا طلقددات ناريدة فدي الخلددف مدن ناحيددة اليسدار كددان ذلدك مددن . تحدت ثقدل الددوزن

 "مدارين"الذي يصد هجوما مضادا للعدو، لقد استولى الرقيب  "مارين"الفرقة االحتياطية للرقيب 
وباإلضدددافة إلدددى مدافعددده األربعدددين فقدددد علدددى المرتفدددع الصدددخري المطدددل علدددى سددداحة المعركدددة 

وفدددروا علدددى طدددول الخدددط  "إدوعددديش"اسدددتعمل المددددفع الرشددداش وفدددي طرفدددة عدددين توقدددف هجدددوم 
مجتددازين سددهال صددخريا يمتددد أمامنددا ومددن موقعنددا اسددتطعنا إصددابة عدددد مددن الجمددالين ثددم ذهبنددا 

 . نجمع الجمال المتناثرة ترعى العشب في هدوء بين الكتل الصخرية
بدأت المطاردة فانطلقندا فدي دفعدات تتخللهدا طلقدات مدن البندادق مدن أجدل دفدع ومن هنا 

، 316فدي الحددوض "كنتدة"و "أوالد الناصدر"العددو إلدى األمدام إلدى الشدمال الشدرقي باتجداه مدواطن 
، ولهدذا كندت أدفدع أكثدر مدن ناحيدة اليمدين فطداردت "أهدل سديد محمدود"ولكي يبتعد عن مناطق 

                              
افريدر "هدامش )يغطي جميع الجسم فهو في نفدس الوقدت كسدوة وثدوب داخلدي " البيظان"المالحف جمع ملحفة وهي لباس من النيلة خاص بنساء  -315
األقدام وهو مدا يعيدق المشدي  متر تلتحف بها المرأة تاركة طرفها على الرأس ومن المطلوب أن تبقى أطرافها تحت 5ويبلغ طول الملحفة نحو "(. جان

 .ولكن يمكن أن نرى الكعاب والسيقان وما فيها من خالخل من الفضة عبر فتحات الملحفة أثناء المشي
وكثدرة الخددم  كما أن السمنة إن لم نقل البدانة المفرطة من صفات النساء واألخص بنات األسر القيادية، ويددل ذلدك علدى الثدراء ووفدرة المدواد الغذائيدة،

 .الذين ال يتركون عمال تمارس المرأة من خالله رياضة بدنية
 ".إلدوعيش"فهم خصوم تقليديون " كنتة"و" أوالد الناصر"من حلفائنا أما " أهل سيد محمود" -316
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وعندد السداعة . العدو على مسافة ستة كلمتر دافعدا إيداه أكثدر فدأكثر إلدى الفدرار كأبعدد مدا يكدون
فددي األفددق مددع القطعددان التددي يدددفعونها  "إدوعدديش"الثامنددة انتهددى كددل شدديء واختفددى آخددر فلددول 

 ."بوكادوم"أمامهم بصعوبة بالغة فعدت إلى مخيمهم برجالي ونحن في بلدة 
انتصارا حقيقيا وكانت معركة طاحنة أكثر مما كنت أتصدور  "بوكادوم"لقد كانت معركة 

بكددار ولددد "لقددد أصدديب األميدر . فقدد كددان هجومنددا األولدي المباغددت علددى قددر كبيددر مددن الفعاليدة
بجددروح مميتددة بددين خيمتددين وبقيددت معدده اثنتددان مددن بناتدده همددا اآلن تحددت قبضددتنا  "اسددويد احمددد

أحددد  "سدديد المختددار"خدديم أن إحددداهن هددي زوجددة وقددد أخبرنددا بعددض الزوايددا الموجددودين فددي الم
فأعطيتهددا جمددال لكددي تددذهب إلددى أهلهددا وحملتهددا بتبليددغ تحيدداتي إلددى  "أهددل سدديد محمددود"رؤسدداء 

 .م7110زوجها حليفي القديم سنة 
الثانيدة فقدد كاندت حديثدة السدن وتكدره الفرنسديين بشددة وقدد عرفتندي علدى  "بكدار"أما بنت 

خال جثمان والدهما تحت إحدى الخيام وقدد كاندت تخشدى مدن أن نفسها فسمحت لها وأختها بإد
نقطع رأسه وقد فاجأها ما لم تكن تتوقعه من حسن معاملتنا له، فبكدار لدم يمدت ولكنده كدان فدي 

مدن خيمتده أثنداء فدرار القدوم مدن حولده  "بكدار"لقدد خدرج 317عداد الهالكين بسدبب جروحده البالغدة
أعمدر ولدد "يددعى  "أوالد بالسباع"لكن واحدا من مجموعة وتجاوزناه أثناء الهجوم دون أن نراه و 

كددان منشددغال بجمددع الخيددول بددين الخيددام فددرأى هددذا الرجددل  "محمددد ولددد أعمددر"وهددو خددال  "ببكددر
كددان طددول بكددار متددرين وهددو مصدداب بجددروح بالغددة )الضددخم ذي القامددة الطويلددة يبتعددد متثدداقال 

فرد عليه العجوز الجريح بطلقة مدن " ر؟يا هذا هل أنت بكا"فصرخ عليه الرجل ( تعرقل حركته
بندقيتدده فجدداءه الددرد مددن أعمددر بطلقددة ناريددة مددن بندقيددة أوتوماتيكيددة طرحتدده أرضددا، فوقددف فوقدده 

علددى  "أعمددر"وأفددرغ مددا فددي جعبددة بندقيتدده فددي جسددمه عددن قددرب فاسددتولى  "ابيليددد"" الحرطدداني"
 . الذي كان يستجديهم بأن ال يتركوه حيا "األمير"بندقية 

وأخددذ لحافدددا فألقدداه علدددى  "خددتم األميدددر"فدددي خيمددة مجددداورة واسددتولى علدددى  "أعمددر"دخددل 
جثمان العجوز الذي تجاوز التسعين سنة وهو ما زال يتنفس بصعوبة وعلى هذه الحال وجددت 

حدين وصدلت المكدان كدان عمدره سدبعة وتسدعين سدنة يومهدا وهدو أميدر قومده مندذ  "بكدار"جثمدان 
                              

لمجنددون الجزائريدون حصلت عدة حاالت تمثيل بالقتلى، ومدن أمثلدة ذلدك مدا فعلده ا" تكانت"ال يقطعون رأس العدو المقتول؛ أثناء بعثة " البيظان" -317
 .ربما ورثوا ذلك التقليد عن األتراك أو فعله المساعدون السودانيون الوثنيون

عندد " أوالد ابييدري"إن قلق بنات بكار وارد فقد كانت إحدداهن تتوعدد بدأن تأكدل لحدم أول فرنسدي يقدع بدين يددي أهلهدا وهدذا يفسدر عددم حماسدة مجموعدة 
 . فين ببسالتهم في القتالالمعرو " إدوعيش"اقتراب الهجوم على 
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علدى اإلطدالق وانتصدر علدى جميددع  "البيظدان"أقدوى أمددراء  "بكدار"خمدس وسدبعين سدنة، ويعتبدر 
سدوى الفدروع  "بوكدادوم"لدم تشدارك فدي معركدة  318"التدرارزة"من دخلوا معده فدي الحدرب باسدتثناء 

وأعتقد أنني واجهت في هذه المعركة نحو  "أهل اسويد احمد"وخاصة أمراء  "إلدوعيش"القيادية 
عدددن طريدددق بندددي  "الحسدددينية"بانطالقندددا مدددن  مقاتدددل ومدددع أنهدددم علمدددوا بصدددفة غيدددر دقيقدددة 199

لددم يحملددوا األمددر علددى محمددل الجددد، ولددم يكونددوا فددي  "إدوعدديش"، فددإن "دولحاجيددإ"عمددومتهم مددن 
وناقدة  انتظارنا ولو كان األمدر كدذلك لكاندت الغندائم كبيدرة وعلدى كدل حدال أخدذنا تسدعمائة جمدال

كدان علدي أن . من الضأن وسبعة خيول لألميدر 199و "ألهل اسويد احمد" 719وفصيل منها 
إبريدل ولدم أكدن أريدد أن أعرقدل  79التي يجب أن أصلها يدوم  "تجكجة"إلى  "بوكادوم"أعود من 

وأعددرف تددأثير ذلددك  "تنشدديبه"السددير بكثددرة المواشددي فأنددا أتددذكر مددا سددببته لددي مددن متاعددب غنددائم 
 . على القافلة أثناء المسير المتواصل

أدوات : إال مددا خددف وزندده وغددال ثمندده وكددان يفيددد أثندداء الرحلددة "بكددار"ن خدديم فلددم آخددذ مدد
. "الرواحدددل"و "التيسدددوفرن"الطددبخ، المراجدددل واألواندددي والقددرب والدددذرة والملدددح والسددجاد المغربدددي و

واإلضافة إلى المائتين من الضأن التي أخصصها لمئونة الطريق سدمحت لكدل رجدل بدأن يأخدذ 
ة أن تددذبح فددي األيددام األولددى للطريددق فأصددبح عندددنا مددا مجموعدده معدده كبشددين أو ثالثددة شددريط

 ،مددن الضددأن وكددان يمكددن أن آخددذ معددي عشددرة أضددعاف هددذا العدددد ففضددلت تددرك ذلددك 7199
والبداقي كلده مدن 319وأخذ األدالء بعض الثيران ألنفسهم وأخذت اثنين أو ثالثدة لتغذيدة األوربيدين

علددى حالدده، فلددم نضددرم النددار فددي أي شدديء قطعددان وخيددام بمحتوياتهددا تركتدده فددي عددين المكددان 

                              
م وخلدف أخداه فدي 8189ولد نحدو سدنة " بكار"قد زادها بعض الشيء ألن " افرير جان"فترة طويلة جدا ولكن " بكار ولد اسويد أحمد"دامت إمارة  -318

والرجدل فريدد عصدره مدن  (من العمر وهذه على كدل حدال فتدرة طويلدة 71-17سنة من اإلمارة و 91-97وهو ما يعني )م 8109سنة " إدوعيش"إمارة 
إن  "أملحااات" ويقدول. فصديت ومكاندة قبيلتدده مدن صدنعه شخصديا: حيدث الدذكاء والحنكدة السياسدية واللباقدة الدبلوماسدية والشددجاعة فدي الحدرب والشدهامة

 ."فيدرب"وانتصر على " تنبكتو"، و انتصر على جميع القبائل حتى "الويس فيلب"تعامل مع كافة الحكومات الفرنسية منذ "يمكن أن يفتخر بأنه " بكار"
 :تنقسم فترة إمارة هذا األمير الفذ إلى عدة مراحل

 ؛"موريتانيا"وجنوب شرق " تكانت"وبني حسان لتوسيع نفوذه إلى " كنتة"حارب القبائل المجاورة وخاصة : 8171-8109من  -
" أوالد اجعفريدده"وخاصددة ضددد " كنتددة"ضددد  بخددوض الحددرب" آدرار"ترسددخت سددلطته فددي الجنددوب وحدداول توسدديعها إلددى : 8711-8171مددن  -

 وانتصر في ذلك؛
المحددالفين مددع " كنتددة"جعلدده يتخلددى عددن غددزوة الشددمال وحدداول تعزيددز المواقددع المهددددة مددن طددرف " موريتانيددا"تدددخل الفرنسدديين فددي جنددوب  -
 .ميتة جديرة ببطل أسطوري مثله" بوكادوم"، ومات مقاتال في معركة "كبوالني"

األمددراء وأفدراد أسددرهم، ولكددن أيضددا : ولكددن يجددب أن ندذكر إلددى جانددب ذلددك عددد األشددخاص" إدوعديش"د فكدرة عددن ثددروة أمددراء تعطدي هددذه األعدددا -319
 .وزبناؤهم وخدمهم الذين يعيشون على هذه المواشي
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كمدا لدم يكدن أمدامي مدن  "بوكادوم"وقد فعلت ذلك عن قصد أوال لعدم وجود الماء في 320كالعادة
الوقددت مددا يكفددي ألخددذ المزيددد مددن المدداء بددالعودة إلددى بوبددال ثددم إننددي ارتأيددت أن مددن المفيددد أن 

ال "ألنانيين بناء على المبددأ القائدل غير األوفياء وا "كنتة"بدال من  "إدوعيش"أهيئ للتحالف مع 
قدد أمرندي بالتصدرف هكدذا فقدد كدان يريدد  "كبدوالني"كمدا أن " صدمدتستند إال على ما يمكن أن ي

ولكنه لم يكن يقصد تحويلهم إلى أعداء أبديين ال يمكن التصدالح معهدم  "إلدوعيش"تلقين درس 
اإلهانددة، فهددم يتشددبثون بالكرامددة  فالبيظددان عمومددا يمكددن أن ينسددوا كددل شدديء إال. بسدبب اإلهانددة

 "بوكدادوم"قبدل مغدادرة ف321ولكن ال يحقددون علدى مدن حداربهم بشدهامة ولدم يدذهب تصدرفي هبداء
حددددين بلغهددددا خبددددر مددددوت بكددددار وهزيمددددة القبائددددل  "الجالبدددده"و "أنجايددددات"علمددددت أن مجموعددددات 
بسددددرعة، وأن أوالد طلحددددة الددددذين كددددان مخدددديمهم مددددع مخدددديم  "بالددددديزوك"األميريددددة، قددددد غددددادرت 

فقدد غدادروا إلدى الغدرب  "بوكدادوم"عند عدين النعداج لدم يكوندوا حاضدرين أثنداء معركدة  "آكوانيت"
 "إدوعدددديش"وهددددم أقليددددة قددددد اسددددتقبلوا فلددددول  "أوالد انتوفدددده"و "أهددددل اسددددويد"مددددن أجددددل النهددددب وأن 

تددامورت "فعلدده هنددا فقددررت التوجدده فددورا نحددو إذن مددا أ لدددىفلددم يعددد  "بشيشددي"المنهددزمين عنددد 
 ."بيبال

 :"تكانت"رحلة عبر 
فقدد خلفدوا مخيمدا مكتظددا  ،لقدد كدان الددرس الدذي لقنتدده إلدوعديش كافيدا مدن وجهدة نظددري

الخيددول وآثددار الدددماء وغنمنددا مددنهم الكثيددر مددن البنددادق مددن بينهددا بندقيددة األميددر و بجثددث الرجددال 
الخاصددة بدده وبهددا  "التاسددوفره"وحملنددا كميددات كبيددرة مددن البددارود والددذخيرة وخدداتم األميددر و "بكددار"

وثائقه ووثائق األمراء الحاضرين معه الذين يدينهم بعض هذه الوثائق وكان علدي أن أسدلم كدل 
 ."كبوالني"هذه األشياء للسيد 

خدم الثيددران، فحملدت الجميدع علدى الجمدال وانطلقندا بسددرعة أكثدر مدن سدرعتنا ونحدن نسدت
وكندا قددد سددرنا سددتة أيددام بمئونددة . وكاندت القافلددة تحمددل أيضددا مئونتنددا ومدا تزودنددا بدده مددن المخدديم

معي مدا نصف الحصة فقط من األرز فقد بقي فقط ولكن بما أنني كنت أعطي للرجال  ةخمس
يكفي ليومين ونصف وبالمقابدل ذبحدت جميدع ثيدران الحمدل حيدث كندت أعطدي نصديبا مضداعفا 

                              
 .من عادات الحرب عند البيظان -320
( وأعدداؤه علدى السدواء يقدول إن لديده بركدة، وهدو مدا لدم ينفده قدط كدان أصددقاؤه)فعال خلف افرير جان في موريتانيا سمعة المقاتل الباسدل والشدهم  -321

 . وهو ما كان وفيا وسخيا وقد قدر الناس على الخصوص حسن معاملته ألبناء وبنات األمير بكار
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لحم كل يوم كمدا ضدحيت أثنداء المسدير بجميدع الجمدال التدي لدم تعدد قدادرة علدى اإلسدراع، من ال
ولم يتبق عندي سوى ثور واحد للحمدل وكدان  "بوكادوم"فبهذه الطريقة تمكنت من الوصول إلى 

يركبددون كددل اثنددين علددى جمددل وكنددت دائمددا أعددوض الندداقص مددن حصددة األرز  "البيظددان"رجددال 
اسددتبدلت األرز بالددذرة وفددي طريددق العددودة أصددبح رجددالي  "بوكددادوم"وفددي . بزيددادة حصددة اللحددم

 .يتناولون غذاء متكامال بغض النظر عما التهموه من لحم الضأن فذلك دعم إضافي
فبهدذه الطريقدة اسدتطعنا أن نعديش بمئوندة خمسدة أيدام لمددة خمسدة عشدر يومدا كمدا أنندي 

غددددادرت 322.ل األميددددر بكددددارأعطيددددت جميددددع رجددددالي مراكددددب جديدددددة وكددددان القددددادة يركبددددون خيدددد
عند السداعة العاشدرة صدباحا مصدمما علدى أن أبلدغ نقداط المداء عندد الدزوال، ولحسدن  "بوكادوم"

الحظ أن رجالي تمكنوا بعد المعركة من إرواء عطشهم من قرب الماء الموجودة في الخيام ألن 
 . األدالء كانوا يفسدون علي الكثير من الوقت

بدأ الرجال يشعرون بالعطش حين وصلنا إلى ترعة مداء كانت الشمس في كبد السماء و 
ومعده المددفع الرشداش بدأن  "مدارين"فبدأت بشراب مجموعة من الرجال ثم أمرتهم بقيادة الرقيدب 
ثدم بددأت بشدراب بقيدة . "التدامورت"يأخذوا مدواقعهم علدى الهضدبة المطلدة مدن بعدد علدى الغابدة و

ت حمايددة الفرقددة المراقبددة علددى الهضددبة وعنددد الرجددال والمواشددي وحملددت مئونددة المدداء ونحددن تحدد
يبددو أنهدم  ،الساعة الثانية والنصف بعد الظهيرة رأيت نحو مائة وخمسين فارسدا يددخلون الغابدة

وأطلقددددت وابددددال مددددن  "التددددامورت"يعدددددون لهجددددوم مباغددددت فوجهددددت فوهددددة المدددددفع الرشدددداش إلددددى 
مدن جهدة أخدرى بدأنهم تحدت الرصاص لكي أنبه رجالي من جهة ولكدي أندذر الفرسدان القدادمين 

ت المددفع الحظدت أنهدم تفرقدوا مبتعددين مخلفدين االرقابة وأصدهم عن االقتدراب، وفدورا بعدد طلقد
كندددت أظدددن أنهدددم يعددددون للهجدددوم عليندددا لددديال . وراءهدددم بعدددض الفرسدددان ربمدددا مدددن أجدددل مراقبتندددا

بدددين  فغددادرت المكدددان مدددع سددداعات النهدددار األخيدددرة ألسدددتقر فدددي موقدددع آخدددر غيدددر بعيدددد محتميدددا
الصخور وهو موقع كنت قد تعرفت عليه قبل ذلك بساعات وتركت النيران مشدتعلة فدي الموقدع 
القديم وجهزت المدفع الرشاش إلطالقه في كل اتجاه عند الحاجدة، الحظدت أن بعدض العسدس 
المتجولين جاءوا فقدط إلدى موقعندا القدديم رأيدت أشدباحهم مدن بعيدد علدى ضدوء الندار مدن موقعندا 

                              
لقائددهم، وفدي مطلدع هدذا رجداال أوفيداء " افريدر جدان"تجعدل مدن رجدال ( إعطاء الخيدل للقدادة)مثل هذا النظام الغذائي الغني باللحم وهذه المعاملة  -322

 .القرن العشرين كان يوجد الكثير من المأجورين
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صددمت مطبددق تحددت الظددالم الدددامس، ولكددن بضددع طلقددات مددن البندقيددة كانددت كافيددة القددابع فددي 
 .لجعلهم يفرون وهكذا قضينا ليلة هادئة

إنما قدمت الستطالع ما نفعلده  "إدوعيش"علمت فيما بعد أن هذه المجموعة من فرسان 
ون بشددكل كامددل ولددم يكونددوا يعتبددر  "بددديزوك"لددم يغددادروا  "إدوعدديش"نحددن فددي عددين المكددان ألن 

 .أنفسهم في مأمن من أن نهاجمهم في الليل
. فبواسدددطة رجدددال قدددد تمتعدددوا بالراحدددة ومعلومدددات أدق عدددن الخصدددم كندددت مسدددتعدا لدددذلك

قدددد ابتعددددوا بالكامدددل رغدددم النيدددران التدددي  "إدوعددديش"إبريدددل أثنددداء النهدددار مدددن أن  1تأكددددت يدددوم 
شاهدناها فدي الليدل ورغدم مدا رأينداه مدن حركدة الفرسدان لقدد حدان الوقدت ألخدذ طريدق العدودة إذا 

إبريددل طبقددا لألوامددر فقددررت أن نسددلك الطريددق  79يددوم  "تجكجددة"كنددت أريددد فعددال أن أكددون فددي 
ن مددن المسددير وهددي طريددق الددذي جئنددا معدده مددا دمددت فددي منطقددة الخطددر أي لمدددة يددوم أو يددومي
حيدث قسدمت  "بدابو يحاسد"معروفة تجنبندا مشداكل المداء، فكدان علدي إذن أن أندزل للراحدة عندد 

وأحكمددت تنظدديم القافلدددة بطريقددة دفاعيدددة  323"البيظدددان"الغنددائم بالقسددط بدددين مختلددف مجموعددات 
وا مع بعدض الغندائم لتعدويض مدن تضدرر  "اكويفه يحاس"الستة إلى  "انتكتج"وأرسلت حراطين 

عندد السداعة السدابعة مررندا بدوادي الروضدة حيدث توجدد و  .إبريل 0أثناء مرورنا من هناك ويوم 
وفجأة سدمعت طلقدات البندادق فدي طليعدة  "أهل سيد محمود" ةوقاد "سيدي المختار"قبور أجداد 

إلى وجود قطيع كبير يسدير فدي االتجداه  "أوالد أبييري"الركب وفي نفس الوقت نبهتني مجموعة 
كانوا أمسكوا به وقال إن القطيدع يمثدل جدزءا  "تاكاظ"اكس لنا وبعد قليل جاءوني برجل من المع

مددارس فدي شددكار،  11يدوم  "تاكداط"الددذين سدطوا علددى  "أوالد طلحدة"مدن مواشدي اسددتولى عليهدا 
 .من الضأن وبعض الحمير والجمال 7999ثور و  199ومعهم  "لبراكة"فهم عائدون إذن من 

يسددير فددي  "إدوعدديش"وتجدددر اإلشددارة أندده فددي وقددت حصددول هددذا النهددب كددان وفددد مددن 
وهدذا يعطدي فكدرة عدن  "الحسدينية"وقد يكون الوفد قدد وصدل فعدال إلدى  "كبوالني"الطريق لمقابلة 

فهددذا الوفددد  "مسددومه"قلددة اإلخددالص فددي المفاوضددات التددي يقددوم بهددا هددذا الوفددد كمددا يقددول رجددال 
وفددور اكتمدال التعددرف علددى الرجدل وقصددة القطيددع أمددرت . الوقددت كدان يهدددف إلددى مجدرد كسددب

بواسددطة مجموعددة مددن رجددال البيظددان مدددعومين بفرقددة مددن السددودانيين،  "أوالد طلحددة"بمهاجمددة 

                              
 ".البيظان"هنا لما جرى عليه العرف في الغزو عند " افرير جان"يمتثل  -323
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دفع الرشددداش إلددديهم مدددوبمدددا أنندددي أجهدددل عددددد مدددن سدددنواجههم فقمدددت مدددن بددداب الحدددزم بتوجيددده ال
 .واستنفرت جميع رجالي

تكبدددوا قتيلددين وجددريح  "أوالد طلحددة"ف ذكددر المجندددون أن وعنددد السدداعة الثامنددة والنصدد
الدذين كدانوا قدد أجبدروهم علدى مدرافقتهم لالعتنداء  "تاكداط"واحد وقد فروا مخلفين وراءهم مواشي 

مدن ورطدتهم وفدي  "تاكداط"بعدد أن خلصدت  "إمشدكاون"ثم واصلت المسير فدي اتجداه . بالمواشي
تركددت طريددق الددذهاب ونزلددت فددي المسدداء عنددد بئددر هددذا الموقددع تناولنددا طعددام الغددداء ومددن هنددا 

ومدع حلدول الليدل لحدق بدي جميدع رجدالي ومتعبدين . "تقدادت انجكدو"على الكثبدان خلدف  "بوجار"
 "تاكداط "وسدلبوهم مدا أخدذوه مدن جمدال فأعددت فدورا إلدى "أوالد طلحدة"ولكنهم قد قتلوا ثالثة مدن 

عدي باإلضدافة إلدى رعاتهدا متوجهدا بهدا إلدى قطعانهم وخمسين ثورا أما بقية الثيران فقدد أخدذتها م
مددن نقددص حدداد فددي اللحددم فتسددتطيع البعثددة بهددذه الطريقددة أن  "كبددوالني"حيددث يعدداني  "تجكجددة"

 . تشتري عددا كافيا من الثيران للتزود باللحم الطري
عبدددر سلسدددلة مدددن الكثبدددان ذات  "بوكعددداره"إلدددى  "بوجدددار"إبريدددل ذهبدددت مدددن  1وفدددي يدددوم 

يئا فشدديئا نحددو الشددمال الغربددي مشددكلة سلسددلة مرتفعددات رمليددة يشددقها ممددر شددالمتدددرج االرتفدداع 
حيدث توقفندا للمقيدل وعندد السداعة الخامسدة مسداء  "بوكعداره"يقودنا إلى السهل المدؤدي إلدى بئدر 

حيددث نزلنددا فددي الليددل علددى مرتفددع يطددل مددن  "فددوك"اسددتأنفنا المسددير بأقصددى السددرعة فددي اتجدداه 
 .ذات البساط األخضر "تامورت تنبل"بعيد على المنطقة كما يطل على 

إبريدددل وصدددلت عدددين فدددوك بعدددد خمدددس سددداعات مدددن المسدددير حيدددث اجتزندددا أوال  1ويدددوم 
مجموعة كثبان متراكبة بعضها فدوق الدبعض وتسدلقنا مجمدوعتين مدن الهضداب السدخرية تسدمى 

وعلى سفح هذا الجبل وجددت نفسدي أمدام شدق سدحيق  "كلب غينم حيران"و "االسكارين 324كلب"
 .يبلغ مائة متر داخل الرمال

نزلندددا طيلدددة عشدددرين دقيقدددة عبدددر ممدددر صدددخري صدددعب االجتيددداز لننتهدددي إلدددى مدددا يشدددبه 
وفددي عمددق هددذا 325مرتفعددة بشددكل عمددودي "تكانددت"السددطح الدددائري تحددده مددن الشددمال هضددبة 

تفدداع ثالثددين متددرا يوجدد قدداع بئددر جافددة لددم نسددتطع أن نجددد فيهددا المنبسدط وعلددى سددفح سلسددلة بار 
، فصددعدنا مددن جديددد إلددى الشددمال الغربددي وعبددر "تاكدداط"مدداء لشددراب الثيددران التددي أخددذناها مددن 

                              
 .هكذا يسمون الهضاب الصخرية": قلب"كلب ومعناها  -324
 ". اظهر"هذه الهضاب العمودية ذات السفوح الصخرية تسمى  -325
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بيدرة تجدري فدي أسدفلها عدين مداء رقراقدة هدي عدين كالممر وصلت إلدى معبدر صدخري بده دومدة 
م تكدن الكميدة كافيدة لشدراب الثيدران اللهدم إال إذا كان المداء بداردا ونقيدا ولكدن هندا أيضدا لد "فوك"

اليوم وكل الليدل لسدقي المواشدي مدع أنندا ال يحتمدل أن نتعدرض للهجدوم يجدب  ةكنا سنقضي بقي
أن ال نخاطر بمثل هذا التصدرف، فدال يمكدن أن نندام فدي مثدل هدذه المهلكدة مهمدا كدان منظرهدا 

 .تحت الدومة فكرت في كل ذلك وأنا أتناول طعامي. الطبيعي خالبا
ولكدي أخلدد مدروري مدن هدذه البقعدة التدي لددم ترهدا عدين أوربدي قبلدي كتبدت بحربتدي علددى 

قبلدددي قدددد حفدددروا  "بوندددا بدددارت"م وكدددان جندددود 8715إبريدددل  5جدددذع الدومدددة تددداريخ ذلدددك اليدددوم 
 . أسماءهم على أهرامات مصر

علددى مسددافة قصدديرة فدي ناحيددة الشددمال الشددرقي؟ هندداك سددأجد مددا  "تنشدديبة"ولكدن أليسددت 
مدارس كمدا أعدرف أنندي  1يكفي من الماء لشراب المواشي في منقطة أعرفهدا فقدد اجتزتهدا يدوم 

ممتدد يمكنندي إذن أن أمكدث فيده ألمدنح رجدالي صدبيحة كاملدة  لمن الغد سأكون فدي وسدط سده
وهذه النقطة كان  "فك"بين عين  "تنشيبه"مع حلول الليل كنت في  5في مساء يوم  .من الراحة

مددرور ثيددرانهم  "تاكدداط"الطريددق صددعبا قضدديت ثددالث سدداعات لقطددع مسددافة قصدديرة رفددض جددال 
ولكددي أتخلددص مددنهم، وهددم  "شددكار"منهدا وكددان هدددفهم مددن وراء ذلددك أن يتوجهددوا بمواشدديهم إلددى 

 .م باالنفصال عناقوم ملحاحون في الطلب سمحت له
حتدى السداعة الثانيدة بعدد الدزوال وتزودندا بالمداء ولكنندا عندد  "تنشديبه"استرحنا في  9يوم 

مدددارس وسدددرنا بسدددهولة نحدددو الشدددمال عبدددر سدددهل  7االنطدددالق لدددم نسدددلك طريقندددا السدددابق يدددوم 
 .الصخري "لحصيره"

صدخرية للكديدة إبريل انطلقندا فدي الصدباح وعندد السداعة السدابعة تجاوزندا القمدة ال 9يوم 
ثددددم وصدددلنا إلددددى وادي ضدددديق حيدددث توجددددد كلتددددة  "اتوريجددددات"وقضدددينا سدددداعتين لتجدددداوز معبدددر 

وكددان المدداء  "دري"فددي فبرايددر الماضددي لمهاجمددة المسدديو "إدوعدديش"التددي انطلددق منهددا  "آمددزوزل"
ملوثددا برجيددع وأبددوال الحيددوان فكاندددت سددوداء غيددر صددالحة للشددرب فمددن مدداء هدددذا  "الكلتددة"فددي 

لنددا مئونتنددا وتددأخر الكثيددر مددن الرجددال فددي هددذا اليددوم بسددبب التعددب، رغددم أنددي منددذ الكنيددف حم
ولكددن . قددد خصصددت لكددل مجموعددة جملددين مددن أجددل حمددل القددرب واألمتعددة والرجددال "بوكددادوم"

السن كانوا يفتقرون إلى ارتفاع المعنويات واالمتثال لألوامر لكي يصدمدوا  يالمجندين من حديث
: المتواصددل ولكددي أحددافظ علددى هددذا الجمددع لجددأت إلددى وسددائل عديدددة أمددام التعددب أثندداء السددير
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التوقددف عدددة مددرات، منددع الحددراس مددن مسدداعدة المتخلفددين أو حملهددم علددى الجمددال ثددم معاقبددة 
المتخلفددين عنددد الوصددول مركددزا فددي نفددس الوقددت علددى زيددادة حصددة اللحددم فددي الوجبددات فبهددذه 

 .برجالي بكامل أعدادهم "تجكجة"العناية المستمرة تمكنت من الوصول إلى 
 "آتدويرت"فيمكن أن أعول فدي المسداء علدى ميداه  "آمزوزل"وبما أنني قضيت النهار في 

العداملين فدي زراعدة هدذه  "تكجاندت"حيث وجدت ما يكفدي مدن المداء الجيدد وعلمدت مدن جماعدة 
 .بحثا عنا ومروا بهذا المكان "تجكجة"قدموا من  االحقول أن فرسان

إبريددل مددن الفجددر حتددى السدداعة الثانيددة بعددد الددزوال سددرنا دون توقددف باتجدداه بلدددة  1يددوم 
 .إن بها ماء نقيا "آتورت"المقيمون في  "تجكانت"حيث قال لي  "المجرمة"

لقد قضينا يوما متعبا كالكثير من أيام موريتانيا في شهر إبريل ومايو وقد صمد الرجدال 
نهدددا كاندددت جافدددة باسدددتثناء بئدددر واحدددد فقمندددا بتقدددديم المددداء علدددى المشدددقة حتدددى وصدددلنا اآلبدددار ولك

وهدو  "البدوالر"بمقدادير محدددة لكدل رجدل، ولدم ينتده التوزيدع إال فدي الليدل ولدم يتمالدك أحدد رجدال 
إنهددا  .حدديث السددن مددن تحمدل االنتظددار فسددقط جثدة هامدددة مغشدديا عليده وكددان البددد مدن عالجدده

أرسدلت رجدالي بكافدة القدرب ليملئوهدا  .ة كبيدرةضدربة حدر ومدع ذلدك تمكندا مدن إنقداذه لكدن بمشدق
شدربوا وتددزودوا بمددا  نأ وذهبدوا بكافددة المواشدي لتشددرب وعدداد الجميدع فددي الليدل بعددد "تنشدديبه"مدن 

 .يكفي من الماء
وعندد السداعة السادسدة والنصدف صدادفنا آثدار البعثدة  "إفرشية"مساء عبرت ممر  7يوم 

وقددد بدددت علددى اآلثددار خطددوط  "تجكجددة"إلددى  "يةالحسددين"التددي توجهددت فددي األيددام السددابقة مددن 
بسددبب العجددالت التددي تحمددل المدددفع وهددذا دليددل ال يقبددل الشددك ممددا أكسددب الرجددال المسدداعدين 

 .معي مزيدا من الثقة رفع معنوياتهم
الصددخري المتعددرج واصددطدنا بعددض الدددجاج الوحشددي ذي اللحددم  "إفرشددية"اجتزنددا ممددر 

وكاندددت اآلبدددار جافدددة تمامدددا مثدددل  "النددديمالن"الليدددل عندددد عندددد السددداعة الخامسدددة أدركندددا و الشدددهي 
 .على قلة جودته "تاورتار"بالماء من  مآلولحسن الحظ كانت قربنا  "المجرمة"مثيالتها في بلدة 

إبريدددل سنصدددل إلددددى  81وفدددي النهايدددة اجتزندددا المصدددداعب دون خسدددائر وهدددا نحدددن يددددوم 
لكننددي حددريص علددى اإلتيددان فددي ولددم يكددن األمددر بدددخولها فددي هددذا التدداريخ صددارما و  "تجكجددة"

الموعد المحدد باليوم والساعة وقدد اختفدى كدل احتمدال لمالقدات العددو نظدرا لقدرب وصدولنا مدن 
فكندددت فددي المقدمدددة علدددى رأس جماعدددة الحدددراس . مقددر البعثدددة فقسدددمت القافلدددة إلددى ثالثدددة ألويدددة
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وخلفندا الغندائم والمواشدي يسدوقها الزوايدا  "بلبشير الهواري"و "مجيكان"معي  "البوالر"وفرقتين من 
هم فرقة السودانيين وفي المؤخرة خلدف المواشدي تسدير فقدرة الحراسدة الخلفيدة سالمرافقون لنا تحر 

وفيهدا الفرقددة األخددرى مددن السدودانيين ومعهددم المدددفع الرشدداش ولدددى  "مددارين"تحدت إمددرة الرقيددب 
ة دون االهتمدام بداللواء األول الدذي سديمأل اللواءين األخيرين أمر بالسير حسب خطداهم المعتداد

 .القرب فور وصوله ويعيدها إليهم
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 في تجكجة
 

الدددذي غادرتددده عندددد الخامسدددة صدددباحا وصدددلت عندددد السددداعة الواحددددة بعدددد  "انددديمالن"مددن 
الزوال إلى مشارف واحدة تجكجة والحقيقة أنني كنت متعبدا وجائعدا ولديس لددي وقدت لمالحظدة 

 326ذلك فهذه الواحة الواسعة من النخيل كما لم أر قدط فدي موريتانيدا المناظر المحيطة بي ومع
فاجددأتني كثيددرا فهددي تمتددد داخددل مددنخفض مددن األرض ويجددب أن يكددون المددرء فددي مكددان مرتفددع 
ليشاهدها وخلف واحة النخيل توجد المدينة ذات المباني الحجرية ذات اللون الرمادي واألشكال 

 . رد المتراصة في غير انتظامالمكعبة شبيهة بكومة من أحجار الن
هدذا  ".بكدار"ي تعدود إلدى أحدد أبنداء ذال "الغزالة"بيض مررت في المقدمة على فرسي األ

 "بوكددادوم"الحيددوان ذو البنيددة القويددة المدددرب بذيلدده المصددبوغ بالحندداء كددان مطيتددي منددذ غادرنددا 
 .في هذه الرحلة "مجيكان"ويركبه  "الحسينية"ومعي كذلك فرسي الصغير الذي جئت به من 

الثيدداب كقطدداع الطددرق  ثوباسددتثناء مطيتددي ذات المظهددر الرائددع فددإني أبدددو شخصدديا ر 
 .ل مدن الصدابونطدألول نظرة وبيدي هراوتي الغليظة وأحتاج إلى أن استحم بنهر من المداء ور 

لدددم أندددزع األخفددداف الحمدددراء عدددن أقددددامي مندددذ خمسدددة عشدددر يومدددا وأتسددداءل مدددا إذا كدددان جلددددي 
باليددة وسددخة رغددم أنددي أخددذت حمامددا  "الكدداكي"د نزعهددا وكانددت كسددوتي مددن قمدداش سيتسدداقط عندد

كددان   ،وحلقددت ذقنددي لددم أسددترجع بيدداض بشددرتي كمددا بدددا لددي حددين اسددتطلعت وجهددي فددي المددرآة
لددددوني شدددداحبا كأنمددددا احتددددرق تحددددت أشددددعة الشددددمس، وكانددددت نظدددداراتي مثددددل عمددددال المندددداجم أو 

 .زات فكان عهدي بها فرنساالمتشردين، ويداي بلون الشوكوال أما القفا
اسددتقبلنا الرفددداق ولكددن صدددادف قدددومنا وقدددت اسدددتراحة القيلولددة فبقدددوا تحددت خيدددامهم ولدددم 

سدمرا وسددودا داخدل مقددر البعثددة  "البيظددان"يخرجدوا مددن الواحدة سددمعت زغاريدد نسدداء المدينددة مدن 
غرائدب وبإشارات كبيرة كان رجالي يحكون قصة رحلتهم وما صادفوه من . على خطوات أمامنا

بددين األيدددي وكددان  "بكددار"وتنقلددت بندقيددة  "إدوعدديش"وهددم يرفعددون األسددلحة التددي غنمناهددا مددن 
الجميع يتعرف عليها ثم جاء دور السدجاجيد المغربيدة وكدانوا يدذكرون أسدماء مالكهدا ثدم جداءت 

رت ولكنهدا أثدا "بوكدادوم"وما فيها من حاجات كثيرة العدد عديمة القيمة جمعناها في  "التاسوفره"

                              
 .كلم 11ى مسافة تمتد الواحة عل -326
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فضول الجمهور، وكاندت أعدداد النداس تدزداد شديئا فشديئا حدول الرجدال القدادمين الدذين يتقددمون 
 "بكددار"وهددم يتحدددثون بصددوت مرتفددع فددوق الجمددال لقددد كددذب أهددل المدينددة ممددن يعرفددون األميددر 

 . خبر موته فذلك مستحيل حسب رأيهم
 "إدوعدديش"وفددد الحسددين، نجددل األميددر بكددار الددذي بقددي فددي معسددكر البعثددة بعددد ذهدداب 

بدددو "والددذي خدددرج للتددو ليدددرى مشددهد قددددومنا، عددداد أدراجدده مقطبدددا واختفددى داخدددل خيمددة المتدددرجم 
المددرافقين  "البددوالر"وكددان رفدداقهم مددن  "البددوالر"دخلنددا واحددة النخيددل أوقفددت رجددالي مددن . "المقددداد
 .يحيطون بهم مصافحين وكان الناس يسألونهم عن التفاصيل "دوري"للمسيو 

الددرأي العددام قددائال إننددي رغددم بسددالتي فددي المعركددة كنددت قاسدديا  "بخددار ودو"لخددص السدديد 
كان رجالي . ال يهم، فقد سمع المنتصرون الرومان قبلي مثل هذه التعليقات. جدا أثناء المسير

مزهوين بعض الشيء وهذا طبيعي ولكنهم في الواقع محتاجون ألخدذ قسدط مدن الراحدة فأوكلدت 
الذي نقلهم إلى موقع إقامتهم المؤقتة تحت النخيل، حيث قدم  "افينر "أمرهم إلى الرجل الشجاع 

لهم العمال من الزنوج وغيرهم من أفراد الوحدات األخرى الطعدام و الشدراب وتعالدت ضدحكاتهم 
وتعليقددداتهم وهددددم يتضدددداربون األيدددددي متبددددادلين سلسددددلة غيدددر منتهيددددة مددددن عبددددارات التحيددددة وهددددم 

دين نددائمين لمدددة طويلددة، وأعتقددد أن ذلددك أصددبح فددي يحتدداجون قبددل كددل شدديء ألن يبقددوا متمددد
 .327وسعهم اآلن

والمسددديو  "أرنددو"نزلددت عدددن جددوادي تحدددت النخيددل وكدددان فددي اسدددتقبالي السدديدان المسددديو 
فعانقدددداني ورافقدددداني حيددددث يوجددددد  "كبددددوالني"علددددى التددددوالي صددددديق وسددددكرتير السدددديد  "كولوبدددداني"
 .أكثر برودة مما كنت أتوقعفي كوخه المظلم ولكن الجو داخله بدالي  "كبوالني"

خدداطبني األمددين العددام ثددم أخددذ نفسددا طددويال يكفددي إلدارة مروحددة " آه، هددا أنددت عدددت"-
طاحونة هوائيدة يبددو أن قلقده قدد تبددد اآلن إذ لدم تنقصده التقدديرات المتشدائمة واألخبدار الكاذبدة 

وا أننددي ضددللت أثندداء غيددابي فددال يبدددو مددن سددحنتي المبتسددمة أننددي فشددلت فددي المهمددة لقددد أشدداع
ليسددتعيد  "بوكددادوم"الطريددق أو قتلددت أو هزمددت وبقيددت الحددال كددذلك حتددى وصددل خبددر معركددة 

تفاؤله ويخسأ من أشاعوا األخبار المضللة الكاذبة، كم هي ساعات قلق طويلة عانى  "كبوالني"
ارتسدمت علدى وجهده ابتسدامة االرتيداح كعادتده عندد مدا تسدير األمدور علدى مدا  ،منها هذا الرجل

                              
الدذي ذكرنداه سدابقا وكدان شداهد عيدان " المستكشدفون"بأسلوب رائع في كتابده " تجكجة"إلى " افرير جان"مشهد قدوم فرقة " روبرت روندو"لقد روى  -327

 .على ما حدث
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يرام ولكنه ال يتكلم وأنا كدذلك وقدد تأكدد ذلدك فدي جدو التعدب والفرحدة بقددومي بعدد خمسدة عشدر 
يوما من العزلة وعندما صافحني بقوة ونظر إلي مليا دون أن ينبس ببندت شدفة أدرك حقيقدة مدا 

 :أشعر به فخاطبني قائال
 "ال شك أنك تشعر بالجوع؟"-
 "إلى حد ما سيدي األمين العام"-
 "اول الغداء معي وتقص علي متاعبك أيها المتمرد العجوزإذن ستتن"-
 "ولكن لدي كثير مما أقوله ولكن من األفضل أن أتناول الطعام أوال... مستعد"-

وأثندداء إعددداد طاولددة الطعددام قدددم الرفدداق وفددي مقدددمتهم سدديكولي واإلخددالص بددارز علددى 
 :المنتفخ ثم المسيو ري المنشرح لرؤيتي فخاطبني قائال هوجه

 .يعني عدوه بكار" لقد قتلتموه إذن"-
 ".ليس تماما، قلت، ولكن موته مسألة أيام قليلة"-

والمالزمدددون اآلخدددرون ومجموعدددة  "جيدددرار"والنقيدددب  "بددداين"فدددرك يديددده ثدددم دخدددل النقيدددب 
. المددوظفين وكددانوا يوجهددون إلددي عبددارات اإلطددراء جميعددا مددع أن المخلصددين بعددض مددنهم فقددط

ولكدن اإلطدراء ال يؤكدل فمندذ عشدرة أيددام وأندا ألدوك األرز واللحدم واللحدم واألرز وسدأكون أفضددل 
إنهددا اللحظددة يددخل ومعدده أطبدداق شدهية  "جددالو"إذا جلسدت حددول طبديخ حقيقددي، هددا هدو الطبدداخ 
زهددوا وأنددا ألددوي وأقضددم مفنظددر إلددي  "كبددوالني"الرسددمية كنددت أتضددور جوعددا وذلددك يددروق للسدديد 

 :وأبتلع فخاطبني قائال
هدذا "وشرع يسكب في الكأس فابتلعت ما فيها بعد أن شكرته وعلقت " هل تريد خمرا؟"-

 . وأنا أمسح شاربي وفمي" رائع
لقدددد كدددان . "تاورتدددا"و "لآلمدددزوز "اء الوسدددخة لقدددد كدددان الشدددراب بحدددق كفدددارة للميددداه السدددود

اختراعا يضاهي اختراع أبيندا ندوح، وبعدد أن أخمددت ندار الجدوع حدان وقدت الحدديث وقدص كدل 
شيء على المائدة والرد على األسئلة والحديث إلى الجميع ولحسن الحدظ وكدان تدوالي األطبداق 

اول الطعددام وأسددتطيع أن علددى فتددرات يمنحنددي فرصددة للتوقددف مددن حددين آلخددر وأخيددرا انتهددى تندد
وهدو ينظدر إلدي  "كبدوالني"أذهب ألعتني بشأني الخاص، وكنت مرتاحا ألن السعادة تبدو علدى 

وذلددك يعنددي أندده مرتدداح ألدائددي وأداء رجددالي ومددا أنجزندداه لقددد كنددت مرتاحددا لنظرتدده فددي صددمت 
مدن وأفضلها على خطاب من عبدارات اإلطدراء، خاصدة وأن اإلطدراء الكثيدر جداء بوجده خداص 
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أكثددر الرفدداق حسدددا لددي أمددا اآلخددرون، وال يتجدداوزون عدددد أسددابع اليددد الواحدددة، فدداكتفوا بددالتعبير 
عبر نظراتهم ومالمحهم ذات الداللدة البليغدة فدذلك بسديط ومعبدر فهدؤالء السدعداء مرتداحون حقدا 

 . النتصاراتي
ض ولكدي ورغم التعب الشديد الذي عانى منه رجالي فلم أسجل في النهاية أية حالة مدر 

يسددتعيدوا قددواهم يلددزم جنددودي مددن الشددباب قسددط كدداف مددن الراحددة والراحددة فقددط والتغذيددة الجيدددة 
وادي "وال فدي معركدة  "بوكدادوم"ال فدي معركدة  يحداولدم نسدجل جر  "كبدوالني"وذلك ما وعددني بده 

معركدة ويعود ذلك بالنسبة للمعركة األولى إلى تأثير المباغتة الذي أحدثناه وبالنسبة لل "الروضة
 . الثانية يعود إلى تفوقنا من حيث العدد وارتفاع المعنويات واألسلحة

وحددده موقددف الدددفاع خطيددر فددي مواجهددة البيظددان فهددم ال يتقنددون سددوى الهجددوم وحسددب 
المبددادئ الكبددرى فقددد خضددنا الحددرب لدديس فقددط علددى أقدددامنا ولكددن أيضددا بواسددطة األسددلحة فقددد 

مائدة كلدم ألنندا قمندا بدالهجوم علدى بعدد ثالثمائدة  تاجتزنا خالل خمسة عشدر يومدا أكثدر مدن سد
كلمتر من نقطة االنطالق وهي مسافة صعبة االجتياز دون شك بالنسبة للسائرين على األقدام 
. ولكدن فددي موريتانيددا إذا أردت تحقيددق عنصدر المباغتددة فشددرط ذلددك أن تنطلدق مددن نقطددة بعيدددة

ة فإذا كدان األميدر بكدار مدا زال علدى قيدد الحيداة لقد كانت النتائج السياسية لجولتنا بالغة األهمي
فددإن أيامدده أصددبحت معدددودة فقددد طرحنددا أرضددا أقددوى أمددراء البيظددان بدددون منددازع وطردنددا مددن 
تكانددت القبيلددة التددي تكتلددت ضدددنا وقاومتنددا بأقصددى مددا يمكددن مددن القددوة وكددادت أن تهزمنددا فددي 

القبائدل التدي كاندت تقدع تحدت  م وتمكندت7191سدنة  "دركدل"م ثم في 7190سنة  "أالك"موقعة 
هيمنتها وقهرها من أن تتقدم إلينا بكل حرية من أجل التفاهم وقدد قمندا بدذلك وحددنا بسدبب سدوء 

بدون أن تساهم في انتصدارنا أيدة قبيلدة محالفدة كمدا يحددث عدادة فدي  "كنتة"نية وجبن مجموعة 
 . بالد البيظان

اء اتجداه األميدر بكدار أو اتجداه بناتده سدو  "بوكدادوم"إن الموقف المعتدل الذي اتخذته في 
أو قبيلته بصفة عامة سيعطي النتدائج التدي توقعتهدا فدي وقدت قريدب عبدر تحدالف إدوعديش بعدد 
أن ضدددعفت شدددوكتهم ولدددم تعدددد لهدددم القددددرة علدددى مواجهدددة أعددددائهم الكثدددر وال مواصدددلة توسدددعهم 

ومهما يكن من أمدر . القرارومقاومتهم لتقدمنا ولكن كان يلزمهم عدد من المحن ليقتنعوا باتخاذ 
فددإن المسددتقبل أصددبح بأيدددينا فكبددوالني بإعادتدده إلددى الحسددين ولددد بكددار بعيددد العاشددر إبريددل كددل 
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ممتلكاتددده الخاصدددة ضدددمن مددددا غنمنددداه يسدددهل علينددددا الحصدددول علدددى موقددددف مدددوات أكثدددر مددددن 
 .إدوعيش

بدددأن يفدددتش خيدددام معسدددكر بكدددار إال رجدددال البيظدددان  "بوكدددادوم"لدددم أسدددمح أثنددداء موقعدددة 
المتحددالفين معنددا ولددم نكددن نسددعى إلددى أخددذ الغنددائم فددنحن لددم نأخددذ معنددا إال األغذيددة وحيوانددات 
حمددل األمتعددة والوثددائق الخاصددة واألسددلحة فباسددتثناء السددجاجيد المغربيددة لددم نأخددذ شدديئا ذا قيمددة 

نما أخذنا هذه السجاجيد لنفترشها على األرض  .وا 
لقد برهن لي رجالي من مجموعة البيظان على حسن نيتهم وعلى امتثالهم لألوامر حدين 
وقفدوا عندد مدا حددتده لهدم وكبحدوا ميدولهم الطبيعدي للنهدب أمدا المسداعدون مدن الزندوج فقدد كدانوا 
غاضبين جدا ألنني منعتهم من مغادرة أماكنهم بعد المعركة ليعيثوا فسادا فدي الخيدام كمدا كدانوا 

ن ومن حسن الحظ أنني حددت لهم نصيبا مما أخذناه ووعدتهم بتوزيعده فدور عودتندا إلدى يريدو 
درنددا اتجكجددة ومددن حيددث المطايددا ومواشددي الركددوب وحمددل األمتعددة فقددد وجدددوا مددا يكفدديهم منددذ غ

وفيمدددا يعندددي سدددلوك جندددودي الشدددباب أثنددداء المعركدددة فقدددد أعجبندددي خاصدددة شدددجاعة  "بوكدددادوم"
ن معنددا فقددد برهنددوا علددى بسددالة رائعددة، وقددد و ن المتحددالفو ان والمجندددأمددا البيظدد البددوالرمجموعددة 

مدن قدال  ،أوالد بالسدباعمدا فدي وسدعها لتضداهي مسدتوى مجموعدة  "أوالد ابييدري"بذلت مجموعة 
 إن األرانب ال تحول إلى أسود؟

طلب كبوالني أربعة أوسمة للبعثة من درجة ضباط الشدرف كاندت موجهدة باسدتثنائه هدو 
ا ومدددن بيددنهم اثنددان يسددتفيدان مدددن الترقيددة وقددد كنددت مدددن بددين المعنيددين بمكافدددأة إلددى خمسددة مندد

 .األمين العام على هذه النتائج غير المتوقعة
وكاالقتراح السابق الذي تقدم به األمين العام لصالحي، بقدي الطلدب الجديدد دون جدواب 

 .وذلك شعار الرواد الذين فتحوا موريتانيا
 "فيليدي"تحدت إمدرة المدالزم  "الحسدينية"إبريل وبقي مركز  1كانت البعثة في تجكجة منذ 

قدد أخلدوا المنداطق مدن  "كنتدة"أما مركز قصر البركة فقد غادرناه في شهر إبريل ألن  "مرانسى"
حدول الحاميدة الصدغيرة فأصددبح مدن الصدعب تموينهددا وبالتدالي فدأي احددتالل لتجكجدة يجعدل مددن 

ذات أهميدة  "قصدر البركدة"وبالجملدة لدم تعدد نقطدة اتجداه شدنقيط ي هذه الواحة قاعددة عمليدات فد
 .بالنسبة لدخول آدرار وال ننسى أن هذه المنطقة األخيرة هي هدف كبوالني لهذه السنة
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مدن أجدل ضدمان طريدق التمويدل بعدد  "لمدا"كان كبوالني يفكدر فدي إعدادة احدتالل مركدز 
سددتتم إعادتدده إلددى القائددد  أن غادرندداه منددذ شددهرين وكددان يريددد إعددادة تنظدديم مركددز اإلقامددة الددذي

ومددن جهددة أخددرى لددم يعددد نصددف مجموعددة الجزائددريين الددذين تددم اكتتددابهم  "بددايين"السددابق النقيددب 
على عجل في مدن إفريقيا الغربية قادرين على أداء الخددمات وكدان مدن الدالزم أن يصدطحبهم 

لتددأمين قافلددة المددؤمن وقددد أخددذ معدده بعددض الخيددول  "بددودور"أثندداء عودتدده إلددى  "سدديكولي"النقيدب 
مسدتعدا للندزول إلدى منطقدة النهدر ليشدغل  "دري"التي غنمناهدا علدى األميدر بكدار وكدان المسديو 

والمسديو  "ميدر"وبرفقتده المسديو  "بدودور"فدي  "سديكولي"في كيهيددي الوظدائف التدي كدان يشدغلها 
 "ري"الددذين كددانوا مددع المسدديو  البددوالروبقددي معددي ثمانيددة وخمسددون مددن رجددال  "جلددي" "ميشددالن"

وسديحلون بجدددارة محدل فرقددة السدودانيين المؤلفددة مددن أربعدين نفددر التدي أعدددتها بكدل ارتيدداح إلددى 
قاعدها السابق فور عودتي كنت أعتقد وكدذلك رجدالي أن مقامندا فدي المعسدكر لدن يددوم طدويال 

الدذي تحددثت عنده  "آكدويرت"فدي كان نتيجة منطقيدة لحدديثنا  "كبوالني"هذا التصور من المسيو 
ثمانيددة أيددام كاملددة مددن الراحلددة ثددم أسددتأنف معهددم التمددارين  "رالو بددال"مددن  يسددأمنح رجددال. سددابقا

وفضددال عددن  "ري"التدريبيددة لكددي أحكددم قبضددتي علدديهم عندددما ينضددم إلددي مددن كددانوا مددع المسدديو 
يجدددري بندداء مقدددر ذلددك، وبمددا أن لددددي أمددرا باإلقامدددة مددع مجمددوعتي فدددي موقددع منفدددرد وبمددا أندده 

لإلقامددة داخددل النخيددل طلبددت مددن رجددالي كددل يددوم تخصدديص سدداعات لألعمددال اليدويددة وهكددذا 
شيدت سورا للدعم أمام الواجهة ألستخدمه في حالة الهجوم وكان كبوالني قد أمدر سدكان الحدي 
بتددوفير مئونتنددا مددن الكسددكس لجميددع أفددراد المعسددكر وهددذا جيددد ولكننددي وجدددت الحصددص غيددر 

عليندا إذ أن نعمدل  .للحم سيصبح نادرا بعد قليل ولحسدن الحدظ أن التمدور بددأت تنضدجكافية فا
ومجموعدة الجزائدريين المدرحلين معده  "سديكولي"فغدادر النقيدب  ،على تقليص أعداد من نطعمهدم

ومن معه بعد ذلك بأيام قالئل متجهين نحدو  "رفين"ورجاله والرقيب الدركي  "أالك"رئيس مركز 
 .الجنوب

قيدددادة الفرقددة الجزائريدددة الباقيدددة معنددا وهدددي نحددو سدددبعين مدددن  "لوفددانكيون"وتددولى المدددالزم 
العرب من أفضل المقاتلين وكنت أتناول وجباتي مع المالزم الذي أظهر طباخه المختار مهارة 
منقطعدة النظيدر فدي إعددداد الوجبدات فقدد تجلددت خبرتده فدي اسدتخدام شددحوم اإلبدل مندذ منتصددف 

 .الزيوت وعن ما كان لدينا من دهن الخنزيرإبريل بديال عن 
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وصددلتنا أخبددار جديدددة مددن اتددرارزة فاالنفعددال الددذي أحدثتدده الهجمددات الددثالث فددي شددهر 
السنغاليين لم يخمد في األوساط العسدكرية للسدنغال فقدد كتدب القائدد العسدكري  ماةيناير ضد الر 

م وهددو يومهددا 7191سددنة  "اءسددهوت المدد"وهددو نفسدده الددذي تكبددد الهزيمددة عنددد ) "دكاندده"لمنطقددة 
قد تدم تسدليمها إلدى  "أديبونو"عند  "لعلب"قد كتب أن البنادق التي أخذتها مجموعة ( برتبة نقيب

ولكددن هددذه القبيلددة قددد أعددادت البنددادق  "لعلددب"قائددد اتددرارزة الشددرقية وطلددب عقابددا ضددد مجموعددة 
التخلدي عدن المتابعدة شدروط كدان يتمثدل فدي الولكدن أحدد  "أحمدد سدالم"حين قدمت للتحالف مدع 

 مددداةالمترتبدددة علدددى هدددذه األحدددداث فدددال مكدددان إذن للتصدددرف وهكدددذا قدددام المقددددم قائدددد مفدددرزة الر 
السدنغاليين قدد تدأثرت  مداةر ايات الرائد وأعلدم أن معنويدات الالسنغاليين األولى بالمزايدة على شك

ى آخر شهر مدارس فعلنا اتجاه البيظان المتمردين والحال أن كبوالني كان قد أعط ةلضعف رد
أمددرا بمعاقبددة حركددة التمددرد التددي أصددبحت مقلقددة إذا لددم يددتم اتخدداذ اإلجددراءات العقابيددة بسددرعة 

ت الوسددائل هددي التددي تنقصدده إذن وهددو يسددتخدمها بالقدددر الكددافي علددى مسددتوى البعثددة كمددا سددفلي
عدودة تشهد لذلك العمليات التي قمت بها ضد إدوعديش وهدو يندوي اسدتخدامي فدي اتدرارزة بعدد ال

مددن آدرار ولكددن إعددالن دخددول اتددرارزة تحددت سددلطتنا قددد حدددث بواسددطة بدداب ولددد الشدديخ سدديديا 
وعدداد جميددع المنشددقين تقريبددا إلددى جنددوب الددبالد وهددذا  "احمددد سددالم" "ولددد سدديدي لصددالح"وتنددازل 

التنددازل كدددان يشدددتمل علدددى عفددو تدددام وكامدددل إذن لدددم يعدددد هندداك مكدددان وال محدددل للمعاقبدددة علدددى 
 . وقعت في شهر يناير األحداث التي

وفيما يلدي وصدف لمدا  "أحمد سالم"في الخامس من إبريل حدث تغير مفاجئ فقد اغتيل 
ورغدم قلددة  "أوالد بالسددباع"قدد حداولوا فددي شدهر مددارس أن ينتقمدوا مدن  "أوالد أبييددري"كدان : حددث

فدي منطقدة  "تنويكندات"عدد هؤالء األخيرين فقدد هزمدوا مجموعدة أوالد أبييدري هزيمدة نكدراء عندد 
قتيل ونفدس العددد مدن البندادق التدي سدلمها لهدم قائدد منطقدة اتدرارزة  719التيجيريت حيث فقدوا 

 .الشرقية
أحمد سالم الذي أصبح مدن اآلن خاضدعا لسدلطتها يخشدى مدن أن يدؤدي هدذا االنتصدار 

فددي  إلدى أن يجتدداحوا اتددرارزة وللوقدوف فددي وجدده ذلدك يبددذل جهددده لتجميدع القبائددل أوالد بالسددباعبد
فددي الخريددف الماضددي، ولكددن الحقيقددة  "ولددد سدديدي"شددمال الددبالد وهددي القبائددل التددي سددارت مددع 

كدان يخفدي حقددا ضدد ( لقد كان غير مرتاح لتخليه عدن السدروال األبديض)بالنسبة لهذا األخير 
الذي وجه إليه الشتائم عبر الرسائل وهو أيضا يخفي مشاعره أما بالنسدبة التدرارزة  "أحمد سالم"
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الددذين ال  "أوالد بالسددباع"فهددم ال يهتمددون كثيددرا بالبقدداء فددي الشددمال فددي مواجهددة  "لعلددب"تثناء باسدد
، أمددا اآلخددرون "آوكددار"يناسددبهم البقدداء فددي ال  "لعلددب"ينتظددرون مددنهم سددوى الضددربات كمددا أن 

فيريددون الندزول إلدى الجندوب للتدزود بدالمؤن مدن المنداطق الجنوبيدة وعندد محطدات النهدر ولكددي 
عدن إقنداعهم بالبقداء فدي الشدمال  "أحمدد سدالم"وحدين عجدز  "شدمامه"نصيبهم من حصاد يأخذوا 

كمددا اسددتطاع فددي الماضددي فقددد راوده القيددام بفعددل سددلطوي محدداوال قيددادة تمددرد جمددع شددتاته فددي 
هددة علددى انفددراد مددع ولددد الديددد شددقيق ولددد سدديدي ر وعنددد قدومدده فددر هددؤالء ولكندده بقددي ب "نواتيددل"

فقتل بطلقة بندقية غدرا ومن الغد قتل هؤالء أخاه أعمدر األعدرج وحدين  والمختار نجل أخيارهم،
علم ولد سيدي بالخبر توجه من فوره إلدى الشديخ سديديا للتفداوض معده وتدرك أخدوي أحمدد سدالم 

ولددد إبددراهيم السددالم وسدديديا وكانددا الجئددين لدددى حدداكم اتددرارزة الشددرقية فقدددم الشدديخ : يفددرون وهمددا
لى حداكم بوتلميدت وطلدب مدن كبدوالني منصدب أميدر اتدرارزة لصدالحه سيديا ولد سيدي مباشرة إ

بوساطة الشيخ سيديا، وقال هذا األخير إن أحمد سالم لحظة موته كان قد دخل في مفاوضات 
الذين كدانوا فيمدا يبددو يندوون الددخول فدي القتدال وأن وفددا مدن هدؤالء كدان فدي  أوالد بالسباعمع 

 .مخيمه في ذلك الوقت
ت حقيقة الدور الذي لعبه العجوز أخيارهم في عملية االغتيال هدذه ألنندي بودي لو عرف

ن صددح ذلددك فسددتكون المددرة األولددى فددي  ال أصدددق أن ابندده قددد تددورط وحددده فددي هددذه المأسدداة وا 
 .اترارزة منذ خمسين عاما التي يحصل فيها اغتيال دون أن يتورط فيه صاحب اللحية الزرقاء

فددي المنطقددة الغربيددة قددد أصددبحت مبسددطة والواقددع أن وفددي الخالصددة يبدددو أن السياسددة 
 . قد تشكل من جديد حول ولد إبراهيم السالم "أحمد سالم"شيئا من ذلك لم يحدث فحلف 

كان الحر شديدا في تجكجة كالعادة في موريتانيا خالل شهري إبريدل ومدايو إال أن هدذه 
ر فددي المسددير خاصدددة وأن الفتددرة كانددت هددذه السدددنة هددي األصددعب وال يمكددن ألي كدددان أن يفكدد

فرقتددي المتعبددة بددالهجوم طيلددة خمسددة عشددر يومددا تحتدداج إلددى الراحددة كمددا يجددب انتظددار المددؤن 
وهدو الخدط األول للتمدوين وهنداك خدط  "كيمدي"و "أالك"عبدر  "سيكولي"الغذائية القادمة من عند 

جلدي وعبدر مدال  "ميشدالن"والمسديو  "دري"وجده كدل مدن المسديو يآخر يمر عبر كيهيددي حيدث 
 رمدداةثددم عبددر امويددت الددذي تسدديطر عليدده فرقددة مددن ال "ميددر"حيددث يوجددد بصددفة مؤقتددة المسدديو 

 . "الحسينية"السنغاليين وفيلق من الجزائيين ويلتقي الخطان عند 
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وقبل اشدتداد الحدر لدم يكدن علدى البعثده سدوى انتظدار وصدول القوافدل إلدى المعسدكر فدي 
قددد أرسدل فرقدة مدن البيظددان السدتطالع أمدر تيشدديت  "كبدوالني"وفدي هدذه األثندداء كدان . "تجكجدة"

حسب خرائط مستودع الحرب أن  دوأعمر ولد ببكر حيث كان يسود االعتقا "بو بلير"من بينها 
تيشيت بعيدة من تجكجة وأن الموفدين إليها قد أنجزوا عمال بطوليا بقطعهم المسدافة فدي أربعدة 

امدة صدغيرة كهديدة للسديد كبدوالني وعيندات مدن معددن أيام وقدموا برسدالة مدن سدكان تيشديت ونع
 ."جيرار"النيترات تم تسليمها إلى النقيب 

في األول مدن  "بوكادون"ثرا بالجراح التي أصابته في أتلقينا تأكيدا لموت األمير بكار وت
وحدده العجدوز لبارئدده وخلفدده أكبددر ر شدهر إبريددل وقددد كابدد لنحددو خمسددة عشددر يومدا قبددل أن يسددلم 

 .ة إدوعيش وقد نازعه إخوته الذين يتجاوز عددهم األربعينإمار نا وهو عثمان في أبنائه س
القائدددد  "محمدددد المختدددار ولدددد المريدددد"كمدددا أن  "آدرار"إلدددى  "كبدددوالني"توجددده مبعوثدددون مدددن 

، حيدث كدان يقديم إلدى الجماعدة فدي آدرار "البركدة"الذي كان قد كتدب مدن قصدر  "لكنتة"الحربي 
أوالد "وفي نفس الوقت استقدم من منطقدة الحدوض مجمدوعتي  "كبوالني"يطلب منها القدوم إلى 

ليهمددا ينتمدددي وقددد توافددددوا أمامنددا فدددي إحدددى الليدددالي فدددي  "أوالد سدديدي ببكدددر"و "سدديدي الدددوافي وا 
البطحة في استعراض على الجمال وقد بدت عليهم عالمات المجاعة ولدم نعدد بعدد ذلدك نسدمع 

علدى  "الرشديد"وواحدة  "لكصدر"قدد اسدتولوا علدى  "حدراطينهم"مدع أن  "ولد المريد"شيئا عن رجال 
بعد ثالثين كلم شمال شدرق تجكجدة تلدك هدي الخطدوات الوحيددة التدي أداهدا صدديقنا ولدد المريدد 

 .لصالحنا
 "إديشدددلي"خاصدددة مدددن طدددرف  "آدرار"اسدددتقباال سددديئا فدددي  "كبدددوالني"لقدددي بعدددض موفددددي 

و شدددخص محتدددال ينتسدددب إلدددى مجموعدددة وهددد "خليلدددو"فأرسددلنا ضدددد هدددؤالء متطدددوعين مدددن بيدددنهم 
حيدث كدان إلدى حدد مدا يعمدل  "آرندو"يزيد طوله على المترين قدم إلى البعثة مع المسيو  "سرقل"

كددان قددد شددد  "إيدشددلي"هددذا ومعدده ثالثددة أسددرى مددن  "خليلددو"وفددي أحددد األيددام عدداد  328خادمددا لدده
قددد فددك وثدداقهم قبددل االسددتجواب لفددارقوا الحيدداة بسددبب الوضددع الددذي  "كبددوالني"أن  وثددائقهم ولددوال

 .قدموا فيه

                              
" افريدر جدان"ر غريبدة فمدذكرات الذي يكتب تحت اسم كسارد إلى كسارد اصطحاب خادم يسمى خليلدو وهدو ذو أطدوا" روبير راندو"بالفعل ينسب  -328

 .تأتي ببعض التفاصيل التي هي من قبيل الخيال الروائي
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بمعلومددات  "كبددوالني"قددد زودوا  "التناكيدده"هددذان الددرجالن وأحدددهما ينتمددي إلددى فددرع أهددل 
إبريدل إلدى الجماعددة  19لدرجدة أن األمدين العدام قدد كتددب يدوم  "آدرار"حدول مدا يددبر ضددنا فددي 

شنقيطي وفدي هدذه الرسدالة يلدوم  "إدوعلي"أبلغها إليهم عن طريق  في هذه المنطقة رسالة تهديد
أميددر آدرار علددى إيددواء أعدددائنا ومنعدده الزوايددا المنحدددرين مددن المندداطق التددي نسدديطر عليهددا مددن 

 . العودة ودعاه بصفة قطعية إلى تبديد الخالفات
المخلدوع وابنده الفتدى  راألميد "المختار ولد أحمد ولد عيدده"أخذنا معنا في البعثة العجوز 

الدذي كدان قدد هددرب مدن آدرار، وكدان كبدوالني قدد وجدده يدوم قدومدده  "سديدي أحمدد ولدد المختدار"
صددمين فددي نفددس الوقددت اخمتالجئددا فددي تجكجددة وهددو خددال وابددن عددم أميددر آدرار الحددالي وكانددا 

أما  "إديشلي"المختار رغم أنه أمير مخلوع كان يتوفر على بعض األنصار خاصة في أوساط و 
فكددان فتددى عمددره خمسددة عشددر عامددا وكددان قددد فددر مددن آدرار ألن األميددر الحدداكم  "سدديدي أحمددد"

 . كان يخطط الغتياله( أثنى عشر سنة)وهو أصغر منه سنا 
احتفظنا بالرجلين تحت سلطتنا الستخدامهما عند الحاجدة والحقيقدة أنهمدا ليسدا صدالحين 

ما الفتى رغم أنه أفضل بدنيا فقد كان فدي أ 329.ألي شيء لقد كان العجوز وسخا كريه الرائحة
نفددس الوقدددت مخادعدددا ومغدددرورا ووقحدددا فعندددد تقسدديم الغندددائم المدددأخوذة مدددن معسدددكر بكدددار حددداول 

ممددا حددتم علددي رفددع الهددراوة عليدده  "البددوالر"االسددتيالء علددى كددل مددا وسددعه مددن نصدديب مجموعددة 
وكان االبن ووالده يعيشان حياة غريبة داخل المدينة وكانت أحاديثهمدا بذيئدة . لتخليص ما أخذه

 ."البيظان"ب لهم التقدير ال من جانبنا وال من جانب غيرنا من لال توحي بالثقة ولم تج
عرضدت مجموعدة مدن  تعطدي أكلهدا فقدد "الحسدين"الحسنة اتجداه  "كبوالني"بدأت معاملة 

الددخول تحدت سدلطتنا  "أبكداك"مدن مجموعدة  "إيدينيس"من أكثرهم احترافا للنهب هي  "إدوعيش"
فدددرع  "إدوعددديش"وهدددي مدددن  "أهدددل ديدددات"وضدددريبة حدددرب قددددرها مائدددة جمدددل كمدددا أن مجموعدددة 

وقدد قبلدت  "امبود"لعرض استسالمها أمام حاكم  "تجكانت"زعيم  "العبقري"قد قدم بها  "أشراتيت"
التددي مددا زالدت منشددقة قددد أرسددلت  "إدوعديش"مبدددأ دفدع الضددريبة كمددا أن فددروع  "لغددالل"مجموعدة 

 . "تجكجة"بعثتين ولكنها لم تجرؤ على القدوم إلى 

                              
 .هذه التفاصيل وردت أيضا في رواية روبيرت راندو -329
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بحجدز األمدالك  "كبدوالني"بواسدطة المصدلحة أمدر  "إدوعديش"ومن أجدل تسدريع استسدالم 
تدم هددمها  "لكصدر"فالمنازل التي كان يملكهدا هدؤالء فدي  "إدوعيش"والنخيل التابع للمنشقين من 

 .واستعملنا حجارتها لبناء األسوار
الددذي كددان علددى  "ابيدداين"وفددي نهايددة إبريددل فددي الوقددت الددذي كنددا نسددتعد لمفارقددة النقيددب 

 "كبددوالني"مددع سددتين مددن السددودانيين لإلسددراع بإرسددال المددؤن كلددف  "كيهيدددي"أهبددة الددذهاب إلددى 
وقدد امتدازت هدذه الوثيقدة  "تجكجدة"بتحرير أمدر يتعلدق بنظدام األمدن فدي معسدكر هؤالء الضباط 

المدددخل الرئيسددي للمعسددكر ولدديس فددي نقطددة  دبميددزة غريبددة هددي وضددع مركددز الشددرطة لدديس عندد
ولكددن علددى خددالف ذلددك فددي المقدمددة األماميددة  "كبددوالني"ثابتددة يكددون فيهددا تحددت تصددرف السدديد 

وهكذا أصبحت نقطة الشدرطة الوحيددة هدذه . مكلفة بالحراسةحتى الواجهة التي تحتلها الوحدة ال
بالنسبة لكافة المعسكر تغير موقعهدا كدل يدوم وقدد تكدون فدي بعدض األوقدات بعيددة مدن المددخل 

تقضدي بدأن ال أكدون ضدمن حاميدة المعسدكر فقدد طلدب  "كبدوالني"الرئيسي، ومع أن فكرة السديد 
وجددود حراسددة تقددوم بهددا الوحدددة فددي كددل  منددي إبددداء رأي حددول مختلددف التعليمددات وكنددت أحبددذ

واجهة على حدة بحيث يكون لكدل واجهدة مركدز شدرطة وتكدون جميدع المنافدذ خاضدعة للحراسدة 
فتثبيت الوحدات في نقاط محدددة يجعلهدا تتدأقلم مدع محيطهدا وبالتدالي يمكنهدا التعدرف علدى كدل 

ملحدا  "كبدوالني"السديد  ما يطرأ في المناطق التي يلفهدا الظدالم، وقدد عرضدت هدذه األفكدار علدى
بشكل قوي ولكنني لم أفلدح فدي إقناعده وتدم اعتمداد التعليمدات فدي صديغتها األولدى كمدا صداغها 
األمين العام فكان علي أن أنصاع لألوامر ولم أواصل اإللحاح كثيرا بعد ذلك مع أني أقدم في 

سدوى مجدرد عضدو  "رارآد"-"تكاندت"فأنا مثله لم أكن أمثدل فدي بعثدة  "بايين"الخدمة من النقيب 
في هذه البعثة وفي الوقدت الحدالي كندت بصدفتي هدذه قائددة فرقدة يسدتفيد مدن فتدرة الراحدة داخدل 

األمر عدن الواجهدة  ىالمعسكر بين رحلتين وبإقامتي في المعسكر كنت مكلفا بالدفاع إذا اقتض
 .الجنوبية الشرقية من ذات المعسكر

عن  "كبوالني"وقد عبر لي السيد  "آدرار" كنت أستعد للذهاب بعد وقت قصير في اتجاه
وكثيرا ما صرح رئيس البعثدة " هل رجالك مستعدون للمسير؟:"ذلك عدة مرات وسألني بنبرة قلق

بعددددم رغبتددده فدددي ضدددابط يقدددود كافدددة الفدددرق سدددواء كاندددت نظاميدددة أم ال وقدددد كدددان ذلدددك موضدددوع 
قدد سدمع الرائدد يتأسدف علدى  "كبدوالني"تعليقات من أعضاء البعثة وفي نهاية شهر إبريل وكدان 

غياب قائد لكافة الفرق وقائد مكلف باألسلحة فناداه وخاطبه بنبرة غضب ندادرا مدا تصددر عنده 



311 

قائال إنه ال يسمح بإصدار مثل هدذه األفكدار داخدل المعسدكر وأن الجميدع يعملدون تحدت أوامدره 
تعنيددف شددبه علنددي، قددد المباشددرة وأندده يتمتددع بكافددة السددلطات ويتحمددل كافددة المسددئوليات وكددان ال

 . سمعه الجميع
ممازحدددة العاديدددة التدددي تسدددامحه بالنسدددبة لل "كبدددوالني"وفدددي الظدددروف العاديدددة يعدددرف عدددن 

ا من أجل تلطيف الجو داخدل المعسدكر، فدنحن ال نحدرم أنفسدنا داخدل خيمدة المطدبخ تصدر عن
مددا يشددبه  الجماعيددة مددن أن نتحدددث عددن مناقددب الندداس والنددواحي الطريفددة فددي الحيدداة وكنددا نعددد

، نكتددب فيدده األغدداني وكنددت أحددد األوائددل الددذين أدوا األناشدديد كمددا أن رجددالي قددد جربددوا ةالنشددر 
نما أيضا في المراكز الجنوبية "تجكجة"لحظات من النجومية ليس فقط داخل معسكر   . وا 

وكأحدد 330كما كان يوجد اعتقاد سائد لدى الموريتانيين يعرفه الجميع وله نكهته الخاصدة
يسمح لحراسده باللعدب والمدزاح فدي مدا بيدنهم وحتدى معده هدو  "كبوالني"المنتصرين الرومان كان 

 .شخصيا وهو يعرف أنه في الواقع يمكن أن يعتمد عليهم
فبرايدر  77وبالعودة إلى مدذكرة األوامدر الخاصدة بالمعسدكر والقدرار الدذي تدم اتخداذه يدوم 

فددإن  "كيمددي"ثددة مددن أجددل االسددتيالء علددى منطقددة عندددما كنددت فددي مقدمددة البع "مددال"فدي  7191
الددذي كددان فددي السددابق وأثندداء غيددابي مكلفددا بقيددادة  "ابددايين"هددذه المددذكرة تكددرس سددلطات النقيددب 

، ومدددن الناحيدددة العمليدددة تدددم إبدددالغ "مدددال"الفدددرق النظاميدددة وغيدددر النظاميدددة للبعثدددة الحاضدددرة فدددي 
ضدابط وقدد تدولى توقيدع بعدض هدذه الوثدائق القرارات واألوامر إلى أعضاء البعثة بواسطة هذا ال
، أذكر ذلك قصد تحديد المسئوليات، "كبوالني"ومن بينها التوصية المذكورة سابقا بعد مصادقة 

قلت إن مذكرة األوامر هذه لم تعين مركز شرطة عندد المددخل الرئيسدي كمدا أنهدا لدم تشدكل أيدة 
إلى هذه النواقص دون جدوى وكل ما  "كبوالني"فرقة لالحتياط، وبما أن األمر كذلك لفت نظر 

 "كبددوالني"كددان فددي وسددعي القيددام بدده هددو تشددكيل فرقددة احتيدداط للجندداح الددذي أقددوده ولددم يعددارض 
ألداء المهمدة المسدندة  "بدايين"مدايو غدادر النقيدب  1ذلك، ولكن أحددا لدم يفعدل مثلدي، وفدي يدوم 

 . "الحسينية"عبر  "مال"إليه وسيصل إلى 
إال فدي اليدوم المدوالي حيدز التنفيدذ  "ابدايين"امدر التدي حررهدا النقيدب ولم تدخل مدذكرة األو 

 "كبدوالني"مدايو بحيدث تكدون بعدد مغادرتده ملزمدة لندا ومدن المعلدوم أن  1يدوم  "تجكجة"لمغادرته 

                              
آنددريوتي تسداهل معندا امنحندا مزايدا الغدزو وقافلدة الشدرطة وقددنا ضدمن : مدا نصده 831-887: ص" المستكشدفون"ذكر روبدرت رانددو فدي كتابده  -330

 .....دائما في اتجاه المغرب  موكبك
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يضطلع بكافة السلطات فضال عن اإلدارة العامة للبعثة ومذكرة األوامر تذكر بشكل واضح أنه 
يرسدل كدل قائدد وحددة أحدد أصدحاب الرتدب لتلقدي األوامدر مدن رئديس  في حالة إعالن االستنفار

آخدرهم هروبدا يدوم  اوكاند "خليلدو" االدذين جداء بهمد "إديشدلي"ا ينالبعثة وفي هذه األثناء هرب سج
أن تمنح لهم، بحيث يكونون  "كبوالني"مايو وقد حصل ذلك بسبب الثقة الزائدة التي فرض  79

، الدذي "المختدار ولدد أحمدد ولدد عيدده"أحرارا في التجوال داخل المعسكر وكذا الثقة في العجدوز 
كان يطمح إلدى اسدتعادة مكانتده وشدعبيته فدي منطقتده عبدر التحددث باسدم هدؤالء السدجناء وكدان 

هدو نظدام حراسدتنا  ذلك من باب الصدفة وكذا تمكنا على مهل من مالحظة تنظيم فرقنا وكيدف
 . إلى غير ذلك من األمور

أن يهددرب  الددم يسددتطع أي منهمدد "سدديد احمددد ولددد المختددار"ولددو كنددا اسددتمعنا إلددى الشدداب 
أن تقتدل الشديطان خيدر مدن أن : ليقص ما رآه على اآلخرين، لقد كان ذلك أفضل فالمثدل يقدول

 .يقتلك
ولكنندا علمندا مدن  "ارآدر "مدايو وصدلت بعدض األخبدار غيدر السدارة مدن  71وفي صباح 

لثددا عاقددد العددزم هددذه المدرة علددى التفدداوض مددن أجددل اقددد أرسددلوا وفددا ث "إدوعدديش"جهدة أخددرى أن 
إبريددل إلددى أميددر  19كددان ينتظددر ردا علددى رسددالته التددي بعثهددا يددوم  "كبددوالني"السددالم، ومددع أن 

ح، وبعدددد أن ، فإنددده اسدددتدعاني هدددذا الصدددبا"ولدددد الحامدددد"ورد هدددذا األميدددر  علدددى رسدددالة  "آدرار"
 :"حاورني بشأن الوضع السياسي في الجنوب الشرقي خاطبني قائال

أعمدر ولدد "يسداندوننا بقيدادة رئيسديهم  "النيدورو"القاطنون فدي  "أوالد الناصر"لقد كان  -
يطلبددون الدددخول فددي الصددلح  "اسددواكر"كمددا أن  "إدوعدديش"وكددانوا يهدداجمون  "لحبيددب

 .التي داريناها قد اتخذت موقفا مسالما "أهل سيدي محمود" ةمعنا وبقي

يتراسلون معنا ثم خدتم كالمده قدائال  "أوالد بله"و "ماسينا"كان الشرفاء و "تيشيت"وفي  -
 .إن األمور تجري على ما يرام في هذه الناحية

يبدددو أن الوضددع أخددذ فددي التدددهور عكسددا للمندداطق األخددرى فقددد  "آدرار"وفددي ناحيددة  -
من المنطقة بأن هناك حراكا يجري ضدنا وقد أكدد ذلدك  أنذر بعض التجار القادمين

 . العائد من هنالك "كبوالني"مبعوث 

لكدي أروي بدقددة فحدوى تلددك  "آدرار"لدم أكدن قددد تعدودت كثيدرا علددى سدماع أسددماء منطقدة 
-:كالمدده حددين قددال "كبددوالني"األخبددار ولكددن خالصددة كددل هددذا الحددديث كانددت فددي مددا خددتم بدده 
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عددددا معتبددرا سدديكون عندددك باإلضددافة إلددى فرقتددك مجموعددة مددن يمكددن أن تتأهددب، سددأعطيك "
مدددع مددددفعين رشاشدددين فبهدددذه الوسدددائل يمكدددن أن تسدددبقنا إلدددى  "البيظدددان" متطدددوعينالجزائددريين وال

ولكددن لدديس اآلن يجددب أن ننتظددر المددؤن القادمددة فددي مقدمددة القوافددل وبالجملددة يجددب أن  "آدرار"
لقد أصبح دوري فدي المسدتقبل " لعكل علي"لتابعين ا( الرواد)ننتظر ردود األمير وعودة مجبور 

 .واضحا على األقل
يمارس قيادة المعسكر بصفة مباشرة ومن أجل تنفيدذ أوامدره كدان  "كبوالني"مايو و 1منذ 

وكددان يخددص هددذا األخيددر  "السددنغاليين ةاالرمدد"مددن " شددريي"يتوجدده مددرة إلددي ومددرة إلددى المددالزم 
بدبعض التفاصدديل الصدغيرة فقددد كددان هدذا الضددابط يمسدك سددجل الخدمددة ويدنظم أوقددات الحراسددة 
بين األوربيين عسكريين كانوا أو مددنيين وبدين أصدحاب الرتدب مدن الجزائدريين كمدا كدان يسدجل 

 كدددل هدددذه التفاصددديل ضدددرورية السدددتيعاب "تجكجدددة"فتدددرات الحراسدددة بدددين الوحددددات الباقيدددة فدددي 
 .مايو 70-71الظروف التي أحاطت بوقوع كارثة ليل 

لقدد وضددع حددراس علددى كافدة جوانددب سددور المعسددكر فالواجهدة الشددمالية الشددرقية أسددندت 
وقدد كدانوا علدى ارتفداع للددعم  "اسدتيفان"إلى فرقة السدنغاليين والسدودانيين، التدي يقودهدا المدالزم 

ذه الواجهدة مدن المعسدكر التدي يرتفدع متر وقد كدان البداب الرئيسدي يقدع فدي وسدط هد 09يساوي 
 . وقد أوشك على االكتمال "كبوالني"خلفها على عدة أمتار مقر إقامة وسكن السيد 

كان الباب الرئيسي للمعسكر عبارة عن ممدر مغطدى نجدد تحتده عندد الددخول فدي ناحيدة 
كدز اليمين  المحل المخصص لمركدز الشدرطة وفدي ناحيدة الشدمال محدالت التأديدب وبمدا أن مر 

الشرطة بناء على التعليمدات الجديددة يبقدى علدى الواجهدة التدي تحتلهدا الوحددة المكلفدة بالحراسدة 
كدان  "كدامبو"وبما أنه لم يكن يوجد في ذلك الوقت باب يغلق على هدذه المحدالت فدإن الددكتور 

اء سددالحراسدة م تيقدديم فدي مكددان السدجن وكاندد "كبدوالني"يقديم فدي مركددز الشدرطة فددي حدين كددان 
وكانت تتمركز علدى  "مال"ايو من نصيب فرقة الجزائريين وفرقة السودانيين القادمين من م 71

 :النحو التالي
 .الفرقة األولى عند الواجهة الجنوبية الغربية للمعسكر -

 .الفرقة الثانية عند الواجهة الشمالية الغربية -

 .مركز الشرطة كان في الزاوية الغربية من المعسكر -

 :وكان هناك ستة حراس
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 .واحد على الواجهتين الشمالية الغربية والجنوبية الغربية -

اثنان على الواجهتين الشمالية الشرقية والجنوبيدة الشدرقية وهمدا األكثدر طدوال واألكثدر  -
 .عرضة

كان أحد هؤالء الحراس متقدما بمسافة ثالثين مترا على باب مدخل المعسدكر وتمتدد  -
جانددب اآلخددر منهددا تقددع المدينددةعلى وعلددى ال "البطحددة"أمامدده غابددة نخيددل فددي وسددط 

 .أرض صخرية

يمدثالن فدي البعثددة، العلدوم بالنسدبة لددألول واآلداب  "الويسدديو أرندو"و "جيدرار"كدان النقيدب 
بالنسددبة للثدداني وكانددا يقيمددان فددي وسددط المعسددكر تقريبددا وكددان كوخهمددا يقددع أسددفل الكثيددب الددذي 
لى جانبه توجد الخيمة البيضاء حيدث يقديم المتدرجم وكاندت باسدتمرار  تعلوه إقامة رئيس البعثة وا 

 . مكتظة برجال البيظان
الجلدوس علدى الرمدل الرخدو يحلدو يدأتي كدل مسداء إلدى الكثيدب حيدث  "أرنو"كان المسيو 

الدذي يصدطحبه وكدان ذلدك  "رابلدى"كثيرا ما فسدر عددة صدفحات مدن كتداب  "أرنو"وكان المسيو 
يضددفي مرحددا علددى الموقددف كنددا اثنددين أو ثالثددة نرتدداد هددذه الجلسددات فددوق الكثيددب تحددت ظددالل 

ترتسدم عبدر األغصدان كمدا يحددث دائمدا فدي النخيل التدي يتسدرب عبدر أغصدانها ضدوء القمدر و 
كدل مدا يمدر فدي السدماء ذلدك الوقدت وكدان النعداس يسدتولي عليندا فدنغط فدي الندوم  لالظدإفريقيا 

. ونحددن ننظددر إلددى هددذه األغصددان  المتباعدددة التددي تتمايددل عنددد هبددوب  أدنددى نسددمة مددن الددريح
لدب أخفدض ممدا هدي عليده فدي وبما أنني لم أكن مرتاحا لدرجة الحر في الليل مدع أنهدا فدي الغا

ذات لون أزرق داكن  "بازين"من  "غشابة"النهار في شهر مايو فقد اعتدت أن ارتدي في الليل 
ببضدع دراهدم وكندت اضدطجع فيهدا  "ابدودور"تماما كنت قد اشتريتها مدن  "البيظان"فأصبح مثل 

 ."ارجير "و "أرنو"على الرمل مباشرة وأنام في العراء على شقي أمام كوخ صديقي 
كون في كنت من هذا الموقع أوجد في الخط الخلفي لمنطقتي وتكفيني بضع خطوات أل

مركددزي وكددان بعددض أعضدداء البعثددة يقضددون أوقددات فددراغهم لدديال فددي لعددب الددورق وخاصددة فددي 
 ."ابكير"و "لبريدج"إقامات المالزمين كانوا يلعبون 

مدة الكثيدب حيدث كدان يتنداول عشداءه فدي الغالدب فدي وقدت متدأخر علدى ق "كبوالني"كان 
يسددحر ندددماءه ببالغددة كالمدده وكددان يطلددق العنددان لخيالدده المجددنح وكثيددرا مددا أذهددل الحاضددرين 
بسعة أفقه وعلى كل حال كان يحب القيام بعد تناول العشاء بعدة جوالت على الكثيب مع أحد 
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جلسددائه حيددث كدددان يعددرض عليددده دون تحفددظ أفكدداره ومشددداريعه المسددتقبلية وكدددان يتحدددث عدددن 
. ماضدديه ممددا يسددمح لنددا بددأن نتعددرف عليدده أكثددر وكددان يعددرف كيددف يشددد انتبدداه كددل واحددد منددا

فبالنسبة لي أنا كان يقص علي مغامرات خدمته العسكرية والمشداريع التدي كاندت عندده بالنسدبة 
ونظريات  "البيظان"للصحراء الغربية وجنوب المغرب وكان يقص علي تاريخ أو أساطير قبائل 

حظ اهتمامي بكل هذه األمور وكان ينصحني بأن أذهب لدراسة إفريقيا الشمالية اإلسالم وقد ال
وأرضا وكان يقص علي بعض النكات السدودانية تعدود إلدى مدا اتفقندا علدى تسدميته بدزمن  رجاال

ألن ذلك يعود إلى زمن مضى كان صعبا بالنسبة لي تمامدا كمدا كاندت عليده الحدال " البطوالت"
كددان يطلددب تعليقدداتي بشددأن األحددداث والرجددال  "كبددوالني"خاصددة وأن  "زةاتددرار "أثندداء مقددامي فددي 

والتواريخ بالنسبة لهذه المنطقة التي مازلت مهتما بها ولم يكن أحدد قدد قددمها لده بهدذا األسدلوب 
وبما أننا لدم نكدن نتفدق فدي الدرأي حدول أي شديء تقريبدا فقدد كاندت لددينا . ومن هذه الزاوية قبلي

كمدا أنده حسدب اعتقدادي معجدب أكثدر 331لحماسيموهبة التفاهم لقد استحوذ علي هذا الشاعر ا
بما قد أنجزته في السابق وما يمكن أن أنجزه في المستقبل أكثر من إعجابه بكالمدي ومدع ذلدك 
 .شددعرت باهتمامدده بمددا أقصدده عليدده وال أعجددب للمددرء مددن أن يحددس باهتمددام اآلخددرين بمددا يقولدده

يركندون إليده وهدم أشدد  "بيظدانال"قلت إنه يعرف كيف يشد انتبداه مدن حولده فاسدتطاع أن يجعدل 
الناس حذرا وخاصة منهم الزوايا كتجكانت الذين كانوا قبل أن يعرفوه يتغندون بمقطعهدم الشدهير 

 ".يا جكان يا جكان   ال يحكمن كبوالني"
هددذا الرجددل يسددتولي علددى :""الحسددينية"الخددروج مددن مكتبدده فددي  دوقددد سددمعتهم يقولددون عندد

علددى كددم مددن اآلالت يجددب أن نعددزف لكددي نشددد ".بددهأرضددنها ونحددن مجبددرون علددى اإلعجدداب 
هدو المسديح  "كبدوالني"انتباه أحد الزوايا، حتى أنني سمعت بعضهم يسأل جادا عما إذا لدم يكدن 

علدى األوربيددين  332ومهمدا يكددن مدن أمددر فقدد كدان لكالمدده أثدر السددحر. المنتظدر لددى المسددلمين
ن يددينون لده و ابون وفرسدان الحراسدة المرافقدلقد كان البو . والزنوج أنفسهم "البيظان"والجزائريين و

 "البيظدان"بإخالص تام مع أنه يتخذ من الزنوج نفس الموقف المبتعد ويتناءى عنه كمدا يتنداءى 
عن أغلى حراطينهم عليهم فلديه شعور اتجاه الزنوج تختلط فيه الشفقة بداالزدراء كشدعور المدرء 

صدددرفون واعتقدددد أنددده، لدددو تعدددين عليددده يدددف يتشدددخاص الناقصدددين الدددذين ال يعرفدددون كاتجددداه األ

                              
 . العبارة معبرة فعال" الشاعر الحماسي" -331
 وإلبطال هذا السحر ضحى أحد المتحمسين بحياته " الساحر"لقب " كبوالني"على " البيظان"فقط أطلق " سلطان السحر:"هي أيضا كلمة معبرة -332
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اإلسدددبانيون علدددى هندددود " فرندددان كورتددداز"وصدددفهم، ألطلدددق علددديهم الوصدددف الدددذي أطلقددده رجدددال 
وهددو ال يخفددي احتقدداره للزنددوج حددين يكددون بددين أصدددقائه ". أندداس بدددون صددفات البشددر" "آمريكددا"

األفعدال العنيفددة لتشددنيع بعدض التصدرفات و " عقليدة الزنجدي"فكثيدرا مدا تدرددت علدى لسددانه عبدارة 
القددادمين لمقابلتدده  "البيظددان"فهددو ال يتحمددل التصددرفات الهمجيددة التددي تصدددر عددن الزنددوج اتجدداه 

وقد اكتشف أن من يقومون بهذه األفعال هدم فدي الغالدب مدن المجنددين السدنغاليين والسدودانيين 
مددا يشددبه  المنحدددرين مددن أصددول العبيددد أو العبيددد السددابقين فددي مجتمعدداتهم وقددد اكتشددف لددديهم

الطبع الدفين المتمثل فدي الحقدد علدى ذوي البشدرة البيضداء حتدى مدن السدمر أوروبيدين كدانوا أو 
كعبيددد وهددم فددي السددابق أفضددل  "البيظددان"عرون باالرتيدداح لمعاملددة شددكمددا الحددظ أنهددم ي "بيظددان"

 333وغيرهم من تجار الرقيق األسود لقد فهم مصدر حسد الفئدة السدفلى "الساموري"زبناء الملك 
للفئدة الذكيدة األكثدر تعلمدا وبمدا أنده محتدداج إلدى هدذه الفئدة ويسدعى إلدى اسدتخدامها ال يمكندده أن 
يقبدددل كغيدددره مدددن األوروبيدددين أن يسدددمح الزندددوج ألنفسدددهم باسدددتغالل موقفددده لإلسددداءة إلدددى هدددؤالء 

الددذين كددانوا أسدديادهم فددي السددابق وهددذا االشددمئزاز ممددا رآه بددأم عينيدده مددن ( وبطريقددة متعجرفددة)
القددادمين بندداء علددى أوامددره لمقابلتدده مددن تلقدداء  "البيظددان"املددة سدديئة تصدددر عددن الزنددوج اتجدداه مع

وبددين وضددع مركددز حراسددة مددن الجنددود الزنددوج عنددد المدددخل  "كبددوالني"أنفسددهم، والددذي حددال بددين 
ولكن ألم يكن من الممكن تشكيل هذه الفرقة من . الرئيسي للمعسكر كما ورد في مذكرة األوامر

فدي وجدود مركدز شدرطة أمدام بابده هدو  "كبدوالني"الجزائريين؟ ومهما يكن السبب فدإن عددم رغبدة 
ن لددم يددرق ذلددك الددذي أدى إلددى موتدده وأعتقددد أندده كددان مددن الوا ال ، أن "لكبددوالني"جددب، حتددى وا 

نسددمح بهددذه المجازفددة دون االعتددراض عليهددا واعتقددد أننددي كنددت الوحيددد مددن بددين الددذين طلددب 
عام، الذي يجدب رأيهم، الذي أبدى اعتراضه وربما يكون هذا هو الذي جعل األمين ال "كبوالني"

لقد كنت أصرخ فدي ... ع بحججي يته ببعض الضرورات العسكرية، لم يقتنأن نعترف بعدم درا
 . وادي، ولهذا السبب خسرت من يقدم لي الحماية

 مخطط مركز تجكجة
 
 

                              
اختطداف البشدر مدن السدنغال ولكدن بصدفة أقدل علدى كدل " البيظدان"ق لقد مدارس أو التي أبقتها في الوضعية السفلى سنوات من الرعب واالسترقا -333

 .رباح مثال على ذلك: حال مما فعله العرب في شرق إفريقيا
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 وما ترتب عليها "كبوالني"وت م
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مدايو علدى بسداط الرمدال داخدل المعسدكر والحدراس فدي  71كان القمر يسددل أندواره ليلدة 
 .مواقعهم

فددي نوبتدده مددن الحراسددة، كددان كددل واحددد قددد بدددأ ليلتدده كددان الددذي  "آرنددو"باسددتثناء المسدديو 
قددد أطفددأ " جيددرار"كددان النقيددب . الورقيددة" أبددوكير"علددى طريقتدده الخاصددة، والددبعض يمددارس لعبددة 

أمدا أندا فقدد بددأ النعداس . الضوء داخل كوخه للتو وهو يتهيأ لإلخالد إلى النوم، رغم شددة الحدر
ووضدددعت " دراعتدددي"اد علدددى الرمدددل وقدددد التحفدددت يدددداعب أجفددداني وأندددا ممددددد فدددي مكددداني المعتددد

عصداي ذات العقددد تحددت رقبتددي وبندددقيتي تحددت يدددي وعلددى عقبهددا رتددق اإلصددالح الددذي أنجددزه 
 ".تنشيبه"حين انكسرت في موقعة  334التقليديين "البيظان"أحد صناع 

كان كبوالني الذي كان يتحدث مع ندمائه قد انتهى للتو من تناول طعامه ولبس كسدوته 
يضاء الشاملة واستند على الجدار المجداور إلدى يسدار بداب المددخل أمدام محدل إقامتده ينظدر الب

عشددرين دقيقددة، وفددي هددذه اللحظددة رأى الحددارس و  اإلددى المدينددة وكانددت السدداعة التاسددعة وخمسدد
رأى شخصدين يتقددمان كعادتهمدا  ،الموجود عند الباب لمراقبة النخيل المتناثر بينه وبين المدينة

كدان الدرجالن  "سديدي ولدد الدزين"الحرطاني التابع لبكدار ومعده  "عبدي ولد امبارك"ا كل يوم هم
لسدبب أجهلده يقدوم بدالطبخ خدارج  "كبدوالني"وكدان طبداخ . يحمالن كمية اللدبن الخداص بكبدوالني

الفناء في زاوية الجدار قرب مركز الشرطة فناداه الحدارس ليأخدذ اللدبن ويعدود  إلدى مكانده فعداد 
 .األرض من جديد ألن القادمين قد أيقظوه وهو في بداية النوموتمتدد على 

المسلحين تبرز فجأة بدين  "البيظان"وبعد ذلك بوقت قليل رأى نفس الحارس جماعة من 
وبمدددا أن  "كبدددوالني"النخيدددل وتجدددري بسدددرعة نحدددو مددددخل المعسدددكر توجددده بعضدددهم إلدددى مطدددبخ 

 . الحارس قد ناداهم دون أن يلقى جوابا فقد أطلق الرصاص وعاد أدراجه ليتسلق الجدار
وابدددال مدددن بندددادقهم علدددى  "كبدددوالني"األوائدددل الدددذين وصدددلوا إلدددى مطدددبخ  "البيظدددان"أطلدددق 

 . الطباخ فأخطئوه بل تمكن الطباخ من نزع سالح أحدهم وقتله
                              

وكدذلك األدوات الخشدبية، ( إلدخ...أقراط الزينة، الحلي، السدكاكين، )األدوات المعدنية ويصلحها ( أو لمعلم لدى البيظان)يصنع الصانع التقليدي  -334
وال يمكدنهم " إيكداون"و" اللحمدة"و يتمتع بعض الصناع بمهارة فائقة وذوق رفيع ولم يشفع لهم ذلك فهم في أسفل السلم االجتمداعي التقليددي إلدى جاندب 

 . الزواج خارج طبقتهم
فدي حدين أن أمثدالهم يحتلدون مكاندة مرموقدة فدي بعدض القبائدل اإلفريقيدة الوثنيدة كمدا فدي الكنوغدو حيدث يحكدم )مدع قددوم اإلسدالم " لمعلمدين"وقد بدأ نبذ 

 (. ملوك من الصناع التقليديين
، وهدم يمتلكدون أسدرار التدراب والحديدد أو مدن لقندوهم ذلدك، قدد قددموا مدن "لمدينلمع"كأسدطورة مدوت أبدي بكدر المرابطدي إلدى أن )يشير بعدض األسداطير 

 . تشير إلى أنهم ينتمون للدين اليهودي وأنهم كانوا وربما ما زالوا يتوفرون على قدرات شيطانية( المشرق، وفن صهر الحديد قادم فعال من مملكة كوش
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خادمدده بصددوت مرتفددع  "كبددوالني"ال نددادى ومددن مكاندده الددذي كددان يسددتند فيدده علددى الجددد
وحين تأخر عنه توجه مسرعا إلى محل إقامتده وفدي هدذه اللحظدة " جالو، ناولني مسدسي:"قائال

صادف المهاجمين قادمين من مدخل المعسكر فأطلقوا عليه رصاصة ولكنه تمكن رغم جراحده 
ق والندداء فدي أرجداء من االختفاء داخل غرفته فعمت فوضى وتعالدت األصدوات وطلقدات البنداد

يطلقددون النددار  "كبددوالني"المعسددكر، زحددف المهدداجمون وأحدداطوا بمقددر اإلقامددة وبدددأ الددذين تبعددوا 
داخددل البيددت الددذي لجددأ إليدده فتعالددت طقطقددات الرصدداص فددي كددل مكددان وفددي مددا يلددي سددرد لمددا 

 :حدث
بداخ فقد كان بعض المهاجمين قد تسلقوا سور المعسكر ومن بينهم الرجدل الدذي أرداه ط

 ."كبوالني"
وهددم يصددرخون ويطلقددون النددار فددي كددل اتجدداه أربددك فرقدددة  "البيظددان"دخددول المهدداجمين 

، فهبددوا مددن "بوكددادوم"، وأذكددر أن أداءهددم كددان رديئددا فددي معركددة "السددتيفان"السددودانيين التابعددة 
ندددومهم متدددراجعين إلدددى الخلدددف فدددي فوضدددى عارمدددة حتدددى انحشدددروا فدددي الزاويدددة الشدددمالية مدددن 

فدي . دفعهم إلى األمدامعلى المواجهة واستطاع أن ي" مارين"ومن هنا أجبرهم الرقيب المعسكر، 
حددين اندددفعت الفرقددة األخددرى المهاجمددة نحددو المدددخل وكددان البدداب مفتوحددا علددى مصددراعيه وقددد 

أفرغدوا عليده بندادقهم،  الطبيدبوحدين مدروا بمحداذاة مسدكن " اهلل أكبر"تعالت أصواتها بصيحات 
، وبكدل شدجاعة "كولومبداني"م يتحرك، ونفس الشيء فعلدوا بغرفدة المسديو ومن حسن حظه أنه ل

وقدد سداعدته شددة زحدام  راندفع هدذا األخيدر بيدنهم زاحفدا نحدو إقامدة األمدين العدام إلبالغده الخبد
المهاجمين وتدافعهم متشابكين، فلم يسمح لهم الوضع بإطالق أيدة رصاصدة بدل حملتده الموجده 

. يتمكنددوا مددن أن يشدددوا لدده طعندة خنجددر لشددة التصدداقه بصددفوفهم البشدرية إلددى األمدام، كمددا لدم
للددريح تحددت وابددل مددن  هومددا إن بلددغ نهايددة الممددر حتددى تملددص مددنهم بقددوة ذراعيدده وأطلددق سدداقي

السنغاليين، متجهدا نحدو كدوخ المدالزم  الرماةطلقات بنادق البيظان المهاجمين وتلك القادمة من 
 "كبدوالني"إقامة رئيس البعثة وفي هذا الوقدت بالدذات تلقدى  الواقع إلى الشمال قليال من" شروي"

 .الضربة القاضية
 الرمدداةيتبعوندده داخددل إقامتدده كددان معظددم المهدداجمين يواجدده  "البيظددان"وبينمددا كددان بعددض 

بدددءوا يطلقددون النددار، فددي حددين توجهددت الفرقددة األولددى مددن المهدداجمين التددي  نالسددنغاليين الددذي
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مرورا من خلدف اإلقامدة واتجهدت مدع سدفح الكثيدب نازلدة فدي  "كبوالني"أطلقت النار على إقامة 
 .المعسكر مرورا بين مقر اإلقامة وخيمة المترجم

وفددي هددذا المكددان بالددذات كنددت نائمددا كعددادتي فاسددتيقظت مددذهوال وقفددزت عنددد الطلقددات 
ت وأندا األولى فظننتها للوهلة األولى عملية استنفار كاذب ومع ذلك استمعت برهة إلدى األصدوا

ممسدكا سدالحه وصدعد مسدرعا علدى  "بدو المقدداد"واقف وقد أمسكت بسالحي ومر بدي المتدرجم 
وفددي نفددس الوقددت "كبددوالني"إندده هجددوم وأنددا متجدده إلددى مركددزي قددرب المسدديو :"الكثيددب وهددو يقددول

لي سوى برهة  اتقريبا سقطت رصاصات بيننا مثيرة سحابة غبار ولم يستغرق ذلك حسب ما بد
ين كنت وسط مركزي وبما أنني كنت أمشي في نفدس االتجداه مدع المهداجمين فقدد قصيرة وبقفزت

كنددت خلددف طلقدداتهم الناريددة التددي كانددت تمددر عددن يمينددي وعددن يسدداري ومددن حسددن حظددي أننددي 
فظنوني واحدا منهم وذلك مدا أنقدذ حيداتي، وفجدأة انحددروا إلدى الشدمال مطدوقين  "الدراعة"ألبس 

وجددت رجدالي فدي ". شديروي"دا منها كان يدافع عدن كدوخ المدالزم فرقة السنغاليين وقد قتلوا واح
موقعهم مذهولين من سماع الطلقات النارية والرصاص الذي يتسداقط قادمدا مدن الخلدف ولكدنهم 
لدم يكوندوا يتلقدون طلقدات ناريدة مددن الخدارج فكدان البدد مدن تهدددئتهم وخطدرت لدي فكدرة لقدد كنددت 

ابي وبددددأت أتبدددول جهدددارا باتجددداه العددددو فانطلقدددت أشدددعر بالرغبدددة فدددي التبدددول فوقفدددت ونزعدددت ثيددد
وال مكان لألسدلوب النبيدل وال للباقدة تحدت " واترلو"القهقهات واستعاد رجالي معنوياتهم هنا ليس 

أمطار الرصاص، لقد كان تصرفي مناسبا فأصبح الرجال تحت قبضتي كنت أجهدل مدا يجدري 
هندداك مددن يطلددق النددار فددي كددل مددن حددولي داخددل المعسددكر رأيددت المهدداجمين وكنددت أعددرف أن 

اتجاه ومن موقعي الحالي أرى في الزاوية األخرى مدن المعسدكر فرقدة الجزائدريين توجده طلقاتهدا 
. النارية باتجاه النخيل الواقع شمال غرب المعسكر حيث تصدر طلقات ناريدة قادمدة مدن العددو

كندت قدد بعثدت إلدى صداء خلدف الجددار أمدام جبهتندا، فومدن جدانبي كندت أنتظدر وأندا أجلدس القر 
ليلعب دور وكيل الربط ولم أكن أعلم  ةعريفا من الزنوج يتكلم الفرنسية بطالق" كبوالني"المسيو 

قد جرح ولم يعدد لدي المبعدوث فظنندت أن سدبب ذلدك عددم وجدود مدا يتطلدب  "كبوالني"وقتها أن 
لت حارسدين عودته إلخباري وبما أنني لم أكن فدي تلدك اللحظدة أتلقدى طلقدات مدن الخدارج فأرسد

مددن أحددد  "البمباريددة"قددف هنددا فجدداءهم الددرد باللغددة : "داخددل النخيددل وبعددد قليددل صددرخ الحارسددان
كان قد ذهدب ليندام فدي المديندة وهدو عائدد بعدد أن سدمع أصدوات " استيفان"السودانيين من فرقة 

ني لإلمسدداك بدده وتقديمدده لضددابطه وكلفتدده بددأن يددأتي" بلبشددير الهددواري"الطلقددات الناريددة فأرسددلت 
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سدديدي الرقيددب، األمدين العددام مصدداب :"باألخبدار فعدداد إلددي بعدد دقيقددة واحدددة وقدال لددي فددي أذندي
وأنددا األقدددم فددي  ،وكانددت المعركددة قددد هدددأت فلددم نعددد نسددمع سددوى طلقددات متقطعددة" بجددراح قاتلددة

فأمرتدده 335"دوفددور"الرتبددة ويتعددين علددي تددولي القيددادة فناديددت أقددرب الضددباط منددي وكددان المددالزم 
م صعدت الكثيب ووصلت إلى مقر اإلقامدة فدأخبروني ثالواجهة التي تدافع عنها فرقتي بمراقبة 

أن كبدددوالني يحتضدددر فتصددددرفت بسدددرعة وأمددددرت بإيقددداف إطددددالق الندددار وأعدددددت النظدددام داخددددل 
 . المعسكر ثم بدأت أجمع المعلومات عما حدث

عنددد سددماع قددد رمددى أوراق اللعددب " اسددتيفان"وعلمددت مددن الروايددات الشددفهية أن المددالزم 
قدد " مدارين"الطلقات األولى وتوجه مسرعا والمسدس بيده نحو فرقته من السدودانيين الدذين كدان 

إلددى المقدمددة ليسددتدرج رجالدده فددي ذلددك االتجدداه فعدداد بعضددهم " اسددتيفان"أوقددف تقهقددرهم فددانطلق 
عندة إلى استعادة موقف الدفاع، وفي هذه اللحظة كان المدالزم قدد تلقدى ط" مارين"مدفوعين من 

بالسدديف علددى الجمجمددة مددن شدديطان عمددالق علددى رأسدده عمامددة هددو بددالطبع قائددد المهددداجمين 
مهاجمدده وأعطدداه ضددربة ثانيددة كانددت القاضددية ثددم " اسددتيفان"البيظددان وبطلقددة مددن مسدسدده أردى 

نزع سيفه وغرزه في جسمه حتى غاص في التراب فأثار حماس رجاله فتمكندوا مدن صدد هجدوم 
سدكر وخاصدة فدي عفس الوقت أثاروا وابال مدن الطلقدات الناريدة داخدل المولكنهم في ن "البيظان"

ظهور فرقة المجندين السنغاليين الذين يتعرضدون لهجدوم مدن كافدة الجهدات دون اسدتثناء حيدث 
كدان " شديروي"كانوا يتلقون من الداخل وابال من الرصاص من جهة البطحة وعند كوخ المدالزم 

اخل مكان اإلقامة والذين سرت بين صفوفهم يطلقون النار أيضدا الذين أطلقوا النار د "البيظان"
السددنغاليين وأخيددرا احتددل بعضددهم مدددخل الممددر واسددتقبلوا الفددارين أمددام فرقددة  الرمدداةعلددى فرقددة 

هددذا " شديروي"ثدم انضدموا جميعدا إلدى الهداربين وهددم يتددافعون للخدروج فدانتهز المدالزم " اسدتيفان"
السددنغاليين ومعهددم حددراب البنددادق وهجددم علددى هددذا  الرمدداةن االرتبدداك وأخددذ أربعددة أو خمسددة مدد
وجراحددده تنددزف دمدددا، وتمكدددن بعددض المهددداجمين مدددن " اسدددتيفان"الخلدديط الدددذي يحاصدددره المددالزم 

 .الفرار ولكن باب المدخل أصبح اآلن خاليا من المهاجمين وتوقفت المعركة داخل المعسكر

                              
وقد أدى بعد ذلك مسارا مهنيا عسدكريا طدويال ومتميدزا فدي إفريقيدا، أوال " سينسير"يج مدرسة ، وهو خر 8118ماليو  30ولد المالزم دوفور بتاريخ  -335

ليقدود  8708-8731وعداد إلدى موريتانيدا فدي الفتدرة مدا بدين . وأخيدرا فدي النيجدر" الرجدوا"وبعد ذلدك أتشداد مدع " كورو"ثم مع " كبوالني"في موريتانيا مع 
وهدو دقيدق لكنده ال يخدوض فدي التفاصديل " 8731العمليدات العسدكرية فدي موريتانيدا مدن بدايدة التوغدل حتدى عدام  تداريخ:"ترك مؤلفا بعندوان. دائرة آدرار

" تاريخ التوغدل فدي موريتانيدا"قد استأنس به في كتابة مؤلفه " جيليى"ولم ينشر هذا المؤلف ولكن الرائد " مذكرات افرير جان"وأسلوبه أعذب من أسلوب 
 .8739جتنر 
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وقدد انحصدر . خمدس دقدائق فقدطكل هذه األحداث التي يطول سردها لم تسدتغرق سدوى 
القتال داخل المعسكر في شعاع ثالثين متر وفي الخارج سدلمت الواجهدة التدي كندت فيهدا وتلدك 
التددي كددان فيهددا الجزائريددون وحدددهما مددن الهجددوم ولكددن ومددع األسددف لددم تعددول مددذكرة التعليمددات 

ة الواجهدات التي فرضت علينا على تشكيل فرقة احتياط حتى تدتمكن مدع المحافظدة علدى حراسد
من مدؤازرة الواجهدات التدي تتعدرض للهجدوم، يجدب أن نواصدل تعزيدز حمايدة الواجهدات ألنندا ال 
ندددري حسددب الخطددة الجديدددة للبيظددان هددل سدديهاجموننا مددن أحددد جوانددب المعسددكر ليركددزوا فددي 

 .نفس الوقت على الجهة المعاكسة
أن تلقدى تقدارير مبتدورة  بعدد "سنلوياسد"وهنا أفتح قوسا لقدد اعتقدد قائدد إحددى الفدرق فدي 

ينقدل أن تشير إلى أننا تلقينا هجوما من خمسة وعشرين مدن البيظدان علدى األكثدر، أن بإمكانده 
والواقع أنده 336هذه المعلومة في أحد اإلخبارات التي كان يحرص على إدراجها في تلك التقارير

عددين المكددان، مددن  فيمددا يتعلددق بعدددد اللددذين هاجمونددا لددن أكددون أكثددر دقددة، وأنددا الددذي كنددت فددي
صداحب التقريددر الددذي لددم يحضددر أي شدديء فليسددت لددي أيددة بيانددات دقيقددة حددول عدددد األعددداء 
الددذين كدددانوا يحيطدددون بدددالواجهتين الشدددمالية الشدددرقية والشدددمالية الغربيدددة للمعسدددكر و الدددذين كدددان 

المديندة  السنغاليون يطلقون عليهم النار حتدى قيدل أن إطدالق الندار قدادم مدن الرماةالجزائريون و 
الددذي لفددظ " )كبددوالني"فكدل هددؤالء األعددداء يضددافون إلدى مددن اجتدداحوا المعسددكر وباإلضدافة إلددى 

ومجموعة كتابه والطبيب، نصف سداعة بعدد " شيروي"والمالزم " آرنو"أنفاسه بين أذرعي السيو 
 تكبدنا خالل هذه الدقائق الخمس من القتال جرح ضابط وقتل أربعة من الزنوج وجدرح( إصابته

في حقبدة  "لعجوز الجبل"دخلوا المعسكر كما دخل المتعصبون التابعة الذين أربعة من البيظان 
الحددروب الصددليبية لقددد ضددحى الهدداجمون بأنفسددهم مددن أجددل قتددل كبددوالني وقددد ثبددت أن أمثددال 

 . هؤالء الرجال المضحين يندفعون إلى األمام رغم كل شيء
أكثدر فعاليدة فددي القتدال لديال خاصدة عددن  مدن المعلدوم أن األسدلحة ذات الطلقددات السدهلة

 .قرب حيث تبدو أكثر دقة من األسلحة المسننة

                              
مدايو ويبددو أن مدن تلقدوا هدذه التقدارير لدم يحيطدوا بكافدة  83قبدل حادثدة " سدانلويس"ألرشديف تقدارير كثيدرة موجهدة إلدى فرقدة القيدادة فدي توجد في ا -336

يدو يول 3إلدى الحداكم العدام إلفريقيدا الغربيدة الفرنسدية بتداريخ " ابيدرو"يشتمل على تقرير الجنرال  85: ج 7أرشيف داكار رقم )الحيثيات في تلك اللحظة 
 . له ما يبرره" افرير جان"يبدو إذن أن امتعاض ( 8715
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ويبدددو كددذلك مددن غيددر الدددقيق القددول بددأن المهدداجمين لددم يكونددوا مسددلحين إذا علمنددا أن 
لديهم بنادق ذات طلقدات سدريعة والمعدروف أن طلقدات الرصداص وطلقدات الرشاشدة أكثدر دقدة 

 . فاألسلحة تكون أكثر فتكا كلما كانت مناسبة للموقفدائما من العبوات المتفجرة 
نمددا نحددو  وهندداك خطددأ آخددر هددو أن عدددد الددذين دخلددوا المعسددكر لدديس خمسددة وعشددرين وا 

بقدددي خمسدددة مدددنهم فدددي عدددين المكدددان مدددن ضدددمنهم قائدددد المهددداجمين الشدددريف  337العشدددرين فقدددط
وأعددمنا نحدن الثدامن ومات اثنان بسدبب جراحهمدا بدين تجكجدة وآدرار " سيدي ولد موالي الزين"

 .فيما بعد
فددإذا كددانوا قددد حققددوا هدددفهم فقددد دفعددوا الددثمن غاليددا وعلددى كددل حددال لددو تلقينددا معلومددات 
دقيقة بأنندا نواجده مجموعدة مدن المجاذيدب التدابعين لفرقدة لدم تكدن معروفدة تخلدص لقائددها حتدى 

لعددد القليدل علدى الموت كما يدل عليه وجود مجموعة من البيظان يقومون بهجوم مكثف بهذا ا
حامية تفوقهم عددا وعدة، كل ذلك يثبت أننا لم نكن أمام عملية عادية وقدد اتضدح ذلدك بجدالء 

لددم يكددن الوقددت قددد حددان، بعددد طددرد المهدداجمين لطددي صددفحة مقتددل . فددي األيددام القليلددة المواليددة
 . كبوالني فالبد بعد استتباب النظام من اتخاذ إجراء صارم

ف إطددالق النددار نظددرا لغيدداب قيددادة عسددكرية موحدددة ومركزيددة رغددم صدددور األوامددر بوقدد
فمازال هناك بعض إطالق النار بصفة معزولة كان العدو يرد عليه من المديندة ومدن البطحدة، 

( ولم أكدن متأكددا مدن رباطدة جدأش السدودانيين)أصدرت أمرا صارما بالتوقف عن إطالق النار 
" مدارين"كانه أن يقودهم في الوقت الحاضدر أمدا فقد جرح قائدهم وهو ينزف ويهذي ولم يعد بإم

الذي كان على مستوى عدال مدن الهددوء والحيويدة فقدد تمكدن مدن جعلهدم يصدمدون أمدام العددو، 
ولكدددن رتابدددة سدددلوك هدددؤالء الزندددوج كاندددت محيدددرة لدرجدددة أنهدددم أطلقدددوا الندددار علدددى كدددوخ المدددالزم 

ن وال يستبعد أن يكون واحد أو اثندان وقد كانت آثار طلقاتهم النارية بادية على الجدرا" شيروي"

                              
أن عددد المهداجمين المباشدرين ال يتجداوز الثالثدين  -"دوفدور"، المدالزم "فيلمين"، الرقيب الدركي "روبيرت روندو"-تفيد روايات شهود عيان آخرين -337

الددذي كددان هدو نفسدده قددد " اسدتيفيان"ولدد مددوالي الددزين وقدد قتلدده المددالزم سدديدي الصددغير " الغظفيدة"مدن الرجددال حدديثي السددن يقددودهم المقددم فددي الطريقددة 
 .جرحه
 .في هذه الفترة فرقة دينية تدعوا أتباعها إلى الطاعة التامةٍ لقادتهم وتقوم ببعض الممارسات التهتكية" الغظف"كان 

ي فدي منطقدة الحدوض وهدو والدد الشديخ مداء العيندين وهدذا تلميدذ الشديخ محمدد فاضدل القيداد" سيدي محمد بن الغظفي"هو الشيخ " الغظف"مؤسس فرقة 
خصم للشديخ األخير هو والد الشيخ حسن القائد الروحي والعراب السياسي ألمير آدرار الذي ال يتجاوز العاشرة من العمر، كما أن الشيخ ماء العينين 

لدديني رغددم أن القيداديين الثالثدة يتبعدون جميعددا للطريقدة القادريدة كمددا ويتجسدد هدذا الندزاع علددى الصدعيد ا(  وهدذا األخيدر شددقيقه)سديديا والشديخ سدعد بددوه 
 .يظهر نزاعهم على الصعيد السياسي أيضا
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علددى األقدددل مددن السدددنغاليين الدددذين قتلددوا قدددد لقدددي مسددرعه علدددى أيددددي السددودانيين فمنعدددتهم مدددن 
 ".مارين"مواصلة إطالق النار دون إذني أو إذن المسيو 

فأعطيتده قيدادة الواجهدة " جيدرار"بقي في المعسكر ضابط لدم تحددد لده مهمدة هدو النقيدب 
 ".ريل هاك"ية حيث لم يكن فيها من ذوي الرتب األوربيين سوى الرقيب الدركي الشمالية الغرب

لدم تددتمكن فرقددة السدودانيين أثندداء الهجددوم الددذي انتهدى للتددو وكانددت فدي هددذه الواجهددة، لددم 
تتمكن أثناء ردها على إطالق النار القادم من واحة النخيل المواجهة لهدا سدوى مدن إبدادة ثالثدة 

 .ي زريبة على بعد أمتار من مركز هذه الفرقةوعشرين كبشا كانوا ف
الموجودين في فرقتي ولهذا الغرض أرسدلت  "البوالر"وأخيرا شكلت فرقة احتياط من بين 

دوريدات تتجدول حتدى مسدافة خمسدمائة متدر مددن جميدع الجهدات خدارج المعسدكر وكندت حريصددا 
ى الددوريات أن تمسدك بدأي على التأكد من أن المهاجمين قد ابتعدوا تماما من هذه المنطقة فعل

 .رجل تجهده في المنطقة وتحضره أمامي
والبقيدة " أكلدي علدي"فدي مهمدة استكشدافية مدع  "البيظدان"كان أكثدر مدن نصدف الجمدالين 

ما في المعسكر حول خيمة المترجم  .يقيمون إما في المدينة وا 
قد هرعوا إلي من المدينة فور وقف إطالق الندار إذ لدو  "أوالد بالسباع"وكان رجالي من 

حداولوا االقتدراب قبددل ذلدك لوقعدوا تحددت نيدران فرقددة السدنغاليين فوجددتهم يحملددون سدالحهم حددول 
فشددكلت مددنهم مركددزا متقدددما فددي ناحيددة النخيددل شددمال غددرب المعسددكر حيددث " محمددد ولددد أعمددر"

 .كانت تصل إلى المعسكر قبل قليل طلقات نارية
، ورهطدده فقددد انهددارت معنويدداتهم تمامددا بعددد "ببكددر سدديرى"و "أوالد أبييددري"ا مجموعددة أمدد

فقدد بقدي طيلددة " ولددد الحامدد"وأكثدرهم انهيدارا كددان القائدد الحربدي لمجموعدة كندت  "كبدوالني"مدوت 
 .338الهجوم وبعده مختبئا داخل خيمة المترجم

الخمسددين مددن  بدددت األمددور وكددأن كددل شدديء انتهددى وقددد أحضددرت إلددي الدددوريات نحددو
. األشخاص مدن مختلدف األعمدار واألجنداس وجددتهم فدي محديط خمسدمائة متدر حدول المعسدكر

وكنددت أتأهددب السددتئناف خدمددة المناوبددة علددى الحراسددة عندددما سددمعت صددراخا حددادا متواصددال 
قادما من المدينة يشير إلى وجود نهب في ذلك الوقت وفي نفس الوقت سمعت طلقات البنادق 

                              
 .بكل بسالة" بو المقداد"في حين قاتل المترجم  -338
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قطيددع اإلبددل دخلددت فددي  سوقددد أدركددت أن فرقددة الجزائددريين التددي كانددت تحددر  مددن خلددف القريددة
جمالندا ترعدى بالفعدل حتدى فدي  تاشتباك مع العدو في الجهة المعاكسدة لجهدة الصدراخ فقدد كاند

وكاندددت تحرسدددها فرقدددة صدددغيرة مدددن " لكصدددر"شدددرق المديندددة " راس أدرك"فدددي منحددددر  339الليدددل
 . الجزائريين

لمدفعين الرشاشين فدي جميدع ندواحي القريدة وخاصدة مدن أصدرت أمرا بتصويب فوهتي ا
حيث كانت تصدلنا الصدرخات وفدي نفدس الوقدت أخبرندي حدراس الجمدال أن إطدالق الندار الدذي 
قددام بدده الجزائريددون قددد أجبددر مجموعددة مددن المهدداجمين التددي كانددت تسددوق عدددة مئددات مددن غددنم 

 . المدينة، على تركها والفرار في حالة فوضى
هددذه المددرة . ت الرشاشددات بقيددة العمليددة فتخلددى العدددو عددن نهددب القريددةوقددد أكملددت طلقددا

انتهددى كددل شدديء تمامددا وكانددت السدداعة منتصددف الليددل وانتهددى الليددل بكآبددة وكانددت األعصدداب 
مشدودة فقضينا الليل مستيقظين جميعا فوق الكثيب، لقد مات كبوالني مباشرة بعد أن تأكد مدن 

 .أو موت أي أوربي آخر جرحعدم 
افتقدنا جميعا بموته، مدن كدان يحميندا لقدد كندا نشدعر جميعدا بمددى العنايدة التدي كدان لقد 

يطنا بها وقد كان أسف من يعرفونه أكثر أشد عمقا فقد كدان حزندا شدديدا، لقدد كدان شدعورهم يح
 "عبدددي ولددد امبددارك"مزيجددا مددن الحسددرة والغضددب علددى قاتليدده والمتددآمرين معهددم ولددن ننسددى أن 

السددنغاليين قددد أكدددت  الرمدداةقددد شدداغال الحددارس لحظددة الهجددوم وأن فرقددة  "سدديدي ولددد الددزين"و
 . وناحية البطحة" لكصر"وصول طلقات نارية من منازل القرية 

متدددأخرة مدددع األسدددف وكاندددت مهمتهدددا إندددذارنا بقددددوم  "تجكاندددت"وأخيدددرا وصدددلت أمدددة مدددن 
هدذا الغدرض حددين مددن الشدهر مدع حلدول الليدل ل 83عصدابة المهداجمين فقدد بعثهدا أسديادها يدوم 

أن يوصددلوا إلينددا الخبددر ممددا يدددل علددى أنهددم كددانوا إلددى حددد مددا متددآمرين مددع  "دوعلييددإ"رفددض 
 .المهاجمين

انتظرندا وقددت النهددار الستيضدداح كددل هددذه الجواندب وكانددت األفكددار التددي تبادلناهددا كئيبددة 
ث هدو مدن بالنسبة لهم كلما حدد! وكانت مشاعرنا مزيجا من التعاسة وكيف ستكون حال رجالنا

والحقيقة أن أكثرية هؤالء كانوا أقل توترا مندا نحدن وقدد تمدددوا بكدل هددوء ونداموا " حيل البيظان"

                              
 .الجمال ال ترعى ليال إال تحت ضوء القمر -339
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فددي المعسدددكر  نوقبدددل طلددوع النهدددار بسدداعة كدددان كددل مددد. وهددم يضدددعون البنددادق تحدددت أذرعهددم
مسدددتيقظا وفدددي مراكدددز القتدددال وكاندددت دوريدددات تخدددرج مدددن أجدددل إكمدددال التفتددديش الدددذي بددددأ لددديال 

كنت أعتقد أنندي سدأعثر بدين األشدخاص الدذين . "سيدي ولد الزين"و "بعبد ولد امبارك"ان واإلتي
جاءت بهم الدوريات على أحد يعرف أسباب الهجوم الدذي تعرضدنا لده وكندت آمدل جمدع حزمدة 

لقد عولت على غضب الزنوج وعلى . من المعلومات تمكنني من تشكيل رؤية أولية عما حدث
 "البيظدددان"هدددا كثيدددر مدددن حماسدددتنا عنددددما رأيدددت المجموعدددة المنتحبدددة تسدددوقها الددددوريات ومدددن بين

أمسددكت بهددم الدوريددة قددرب المعسددكر وعلدديهم آثددار الضددرب المبددرح والدددماء تنددزف مددن بعضددهم 
ولكن كل هذا ال يصل مستوى فظاعة ما ترتكبه األلوية المركزيدة فدي قلدب بداريس حدين تحددث 

كدل هندا كدل فكدرة فدي غيدر محلهدا و  .االضطرابات وما تقوم به من معاملة قاسدية لجمدوع النداس
حركددة تعبددر عددن الضددجر كانددت تقابددل بضددربات بمقددبض المدددفع كددان الهلددع والخددوف يسدديطران 

الشددتائم والتهديددات والضدربات تنهدال عليدده مدن األوربيدين والزندوج علددى  تعلدى هدذا الجمدع كاند
حد السواء، وكان المالزم الذي جرح في الليلة الماضية وقد أقعدتده الحمدى يصدب جدام غضدبه 

الذي هاجمه، وبما أنه يتكلم العربية بطالقة فقد كان يصب عليده سديال  "الزينسيدي ولد "على 
من الشتائم البدوية لم يكن هذا الرجل لبقا بين ظهرانيندا فقدد كاندت سدحلته تدنم عدن اللدؤم وتعبدر 

فانهالددت عليدده " الشددينبانزى"فددي نفددس الوقددت عددن الخبددث والوحشددية لقددد كددان وجهدده كوجدده قددرد 
 .زائريين واألوربيينشتائم الزنوج و الج

فقددد سددجنتهما  "عبدددي ولددد امبددارك"ونظددرا للمسددئولية الواقعددة بصددفة خاصددة عليدده وعلددى 
قدد أفدرغ مدا فدي  "سديدي ولدد الدزين"محكمي الوثاق مربدوطين فدي عمدود مبندى اإلقامدة، وبمدا أن 

ذات األسددددنان " الغددددوريال"بطندددده بسددددبب الخددددوف و انزلددددق إلددددى أسددددفل العمددددود فدددداغرا فدددداه مثددددل 
تسدددداقطة وهددددو يتضددددرع ويتوسددددل بجميددددع المددددارين وبمددددا أندددده لددددم يعددددد يددددتحكم فددددي عضددددالته الم

 .الفسيولوجية فقد كانت الروائح الكريهة المنبعثة منه تعكس مفعول الرعب على أمعائه
فقد كان يعلن براءتده باسدتمرار وكدان يشدهد اهلل علدى ذلدك ويندادي كدل واحدد  "عبدي"أما 

وجهه شاحب من الخوف وعيناه تدوران فدي كدل اتجداه وسدط باسمه ويتوسل بأن نطلق سراحه و 
وجهه المتورم وأنفه الذي يقطر دما من شدة ما تلقاه من ضربات نظدرا لمدا يكنده لده الزندوج مدن 

يددي بعدض األوربيدين األكثدر ارتباطدا بداألمين أبغض ومن سوء حظه أنه وقع في الطريدق بدين 
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ا لدم يبدق منده سدوى خرقدة باليدة بسدبب الضدربات العام الفقيد وخاصة الحراس المقدربين منده ولدذ
 .وسوء المعاملة

لقد استغرقت الساعة األولى من الصباح استجواب هذا الخليط ولم نجد معلومات دقيقة 
وأكبر خطأ ارتكبه أغلب هؤالء الشياطين البؤساء هو أنهم كانوا موجودين فدي مكدان ال يمكدنهم 

 .تبرير وجودهم فيه حين مرت الدوريات
ا أن الزنجدي ذو عقليدة بسديطة فهدو يعتقدد أن كدل البيظدان مجرمدون ألن بعضدهم قدد وبم

السددنغاليون  الرمدداةا ولددذا قبضددوا علددى الجميددع وجدداءوا بدده عنددوة دون تفسددير وقددد اسددتمر نددهاجم
طيلدة اسددتجواب الموقدوفين فددي تهديددهم باإلشددارات ورفددع حدراب البنددادق والضدربات التددي تنهددال 

انه لقد كان ذلك كافيا لتحطديم معنويدات كدل هدؤالء الدذين لدم يكوندوا على كل من يتحرك من مك
هدو أن مدن : داولكنهم مدع ذلدك أدركدوا شديئا واحد340يفهمون ما يؤخذ عليهم ولماذا يعاقبون هكذا

ا بأقصى ما يكون عند حدوث أي هجوم ومنذ ذلدك الوقدت أصدبحوا يخلدون األفضل االبتعاد عن
ى الحددديث عددن هجددوم وشدديك وهددو مددا يشددعرنا بدداقتراب المندداطق المحيطددة بالمعسددكر كلمددا جددر 

 . الخطر ويمنحنا مزيدا من الحرية ومتسع من الوقت للتحرك
وبعددد قليددل أطلقددت سددراح جميددع هددؤالء البؤسدداء فدداختفوا جريددا ال يلددوون علددى شدديء فددي 

مدع الحدارس الدذي شداغاله  "عبددي ولدد امبدارك"و "سيدي ولدد الدزين"تمت مواجهة . اتجاه القرية
فلددم يسددفر اسددتجواب هددذين الوغدددين سددوى عددن ظنددون ولددم  "كبددوالني"ندداء الهجددوم ومددع طبدداخ أث

وخطر لي أنني بدإطالق سدراحهما ومراقبتهدا سأحصدل مدن مدا  ،إثباتا لتورطهما انستخلص منهم
ينقدل إلددي مددن أحاديثهمددا علددى بينددات وحجددج أثبددت لهمددا عددن طريقهددا تطورهمددا فددي الهجددوم كمددا 

فدي مدن العقداب وهمدا يقعدان تحدت طائلدة تهمدة جسديمة فأخليدت سدبيلهما أنهما قد تعرضا لمدا يك
ولكنني ألزمتهما بالحضور أمامي كل صباح وكل مساء وأنذرتهما أن كل فعل أو سلوك مريب 

اعتبددر كثيددر مددن األوربيددين الحاضددرين أننددي تصددرفت بلددين ورأفددة ال مبددرر . سيعرضددهما للمددوت
                              

ضدا بعدض النشدرات المعارضدة للمغدامرات االسدتعمارية كمدا كاندت بالفعل، نشرت بعض الصحف بعض المقاالت المنحازة ولكدن كاندت هنداك أي -340
زبدد المجتمدع : "هناك صحافة مولعة بنشر األحداث المثيرة وكانت من حدين آلخدر تجدد ضدالتها فدي بعدض انزالقدات المسدتعمرين فظهدرت عنداوين مثدل

قدد أثدرت علدى الدرأي العدام بعمدق بسدبب " شدانوان-فوليدت"ة ويبددو أن حادثد" األبطدال"في حين كانت صحف أخرى تقدم المستعمرين في صدورة " الفاسد
وتبددو قدراءة هدذه المقداالت المناهضدة للمسدتعمرين عديمدة الفائددة فدي الوقدت الحاضدر إذ يبددو أن كاتبهدا لدم . فالصدمت يولدد الشدكوك: جزئيدا" إخمادها"

ل والمشداكل فدي دول تختلدف عدن فرنسدها فدال يجدد المدرء بددا مدن يضع قدميه أبدا في المناطق التي يصفها وال يمتلك سدوى معلومدات عامدة عدن الرجدا
جرعدة "وهو يرتعش في تذمر وقح حين يتحدث عن ما يسميه أصحاب الحظ العاثر من الجنود الفرنسيين الدذين ال يجددون " جيرود دالين"الضحك من 

 .في اليوم وسط الصحراء" خمر
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بإشددارات ترمددز إلددى لددذبح عبددر  ايقابلونهمدد "البيظددان"المتطوعددون لهمددا مددع هددذين الوغدددين وكددان 
كل ذلك لم يقنعني بالتراجع عن قراري ! إمرار اليد على الحلقوم كأنما يقولون لي اقطع رأسيهما

 .تم اإلمساك بهم أثناء الليل "البيظان"وبعد قليل لم يبق في المعسكر سوى مجموعة من 
مدددايو حدددررت برقيدددة إلدددى الحكومدددة العامدددة ضدددمنتها وصدددفا لألحدددداث  80وفدددي صدددبيحة 

بحمدل هدذه البرقيدة  "المختدار ولدد داداه"المأساوية التي وقعت في الليلة السابقة وكلفدت الشدجاع 
قدد تمكددن فدي ظددرف  "المختددار"ولنددذكر مدن اآلن أن  .إلدى أول مكتدب فرنسددي علدى ضددفة النهدر

عنددد  "آدرار"أنده تعددرض لهجددوم مددن فرقددة مددن أهددل رغددم " أبددودور"ى صددول إلددو أربعدة أيددام مددن ال
أمددرا صدددارما باالنتظددار فدددي عددين المكدددان حتدددى  "داكدددار"وردا علدددى برقيتددي تلقيدددت مددن " كيمددي"

مدن سدالح المشداة االسدتعماري الدذي " مونتانى كبدد بوسدك"تصلني التعزيزات القادمة مع المقدم 
 .اعين مفوضا للحكومة العامة في موريتاني

لقد أصبحت أمامنا اآلن مهمة شاقة وهي مواراة جثمدان رئديس البعثدة وغيدره مدن جنودندا 
ن في الفرقة و وضباط الصف األوربي" الفوبيون"لقد طلب المالزم . مايو 80-83المقتولين ليل 

الجزائرية أن يتولدوا تغسديل األمدين العدام وكدانوا قدد صدنعوا لده نعشدا مدن صدفائح األكيداس يتسدع 
كانت كل ضربة بالمطرقة تزيدنا حزنا علدى حدزن فكدان الموقدف العدام متسدما  "كبوالني"لجثمان 

 .كان كل شيء قد أصبح جاهزا لحفل التأبين 0:01بالكآبة والوجوم وفي حدود الساعة 
حيدث كدان أول  341فقد تم حفر القبر في سفح الكثيب فكبوالني يرقد في عاصمة تكاندت

ميتدة الجنددي ( وال أقول المحب للسالم)هذا الرجل المسالم  من رفع العلم الفرنسي بعد أن مات
 .حيث سقط أمام العدو وهو يطلب أن يقدم له سالحه

كانددت الفدددرق العسددكرية، باسدددتثناء مدددا هددو ضدددروري لحراسدددة المعسددكر، أي نصدددف كدددل 
مفدرزة، حاضدرة بزيهدا وسدالحها وتدم تنظديم التجمددع فدي شدكل مربدع يحديط بدالقبر وكاندت منصددة 
الشرف من نصيب المقاتلين الفرنسيين الفرقدة النظاميدة والفرقدة الجزائريدة فقدط مدن البديض رغدم 

ل تراءى لنا النعش على قمة الكثيدب يحملده البوابدون الخلصداء الدذين أنها غير نظامية وبعد قلي
وكنت أقدود بنفسدي حفدل الشدرف فدأمرت . طلبوا شرف حمله وعليه العلم الفرنسي بألوانه الثالثة

                              
وبعددد ذلددك أقديم نصددب تددذكاري فددي تجكجدة كتددب عليدده اسددم . 311-311: الصددفحات" شدفونالمستك"فددي " روبيددرت راندددو"انظدر السددرد الددذي كتبده -341
وكل إشارة إلى ذلك ستثير حفيظة البيظان مثل السالسل التي تحيط النصب التذكاري (. كبوالني كان مسيحيا)ولكنه ال يحمل أي رمز ديني " كبوالني"

ولن " ع الفرنسيون سالسل حول قبر كبوالني ولكن روحه تقبع تحت خيمة أصدقائه البيظانلقد وض"وقد قال البيظان شعرا في ذلك ( ؟)لغرض الديكور 
 .ينفي كبوالني ذلك لو قدر له أن يتكلم
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بوضددع األسددلحة علددى المناكددب فتتابعددت أصددواتها فددي األيدددي المرتعشددة مددن االنفعددال ولمعددت 
 .اطعةالحراب كالبرق تحت أشعة الشمس الس

وبعدض  "البيظدان"وكانت الدموع تنهمر من أعدين كدل األوربيدين وكثيدر مدن الجزائدريين و
أما أنا فقد جف حلقي مدن االنفعدال وتعدود . سنجعل تحت التراب من كان يحمينا ،الزنوج فنحن

فلدم أندبس ببندت شدفة فقدد اخدتلط فدي رأسدي . إلي مهمة صعبة هي أن أقول كلمة الوداع لقائددنا
مددع الغضددب مددن الددذين اعترضددوا سددبيل مهمتنددا وتحددالفوا مددع العدددو الددذي أزهددق روح االنفعددال 

علددى اغتيدددال  "البيظددان"أندده فددي السدددنغال كددان هندداك مددن يحددرض  ففقددد كنددت أعددر  "كبددوالني"
األمين العام فقد أشيع في أوساطهم أنه بقتل قائدنا سننسحب إلى منطقدة النهدر وكندت مدا زلدت 

منذ الصدباح أمدر الوثدائق المثبتدة لدذلك والتدي كندا قدد عثرندا عليهدا تحت وقع الذهول وأنا أتذكر 
كددان يوجددد إذن طددابور خددامس . واختفددت الليلددة الماضددية ولددم نجدددها حتددى اآلن "بوكددادوم"فددي 

ندت قدد تعرفدت علدى وسدعي مدع األسدف سدوى الظندون، فلدو كحتى داخل معسكرنا ولم يكن في 
 .المجرمين لدفعوا الثمن غاليا

الصدددديق  "أرندددو"مكندددت مدددن نطدددق بضدددع كلمدددات متلعثمدددة وكدددان المسددديو وفدددي األخيدددر ت
الحمدديم للفقيددد، يبكددي بحددرارة لقددد كددان الموقددف صددعبا يتجدداوز كددل تعبيددر حددين نددرى هددذا الرجددل 
الملتحي ذي البنية القوية كالرياضي ومنكباه يرتجفان مدن شددة البكداء محداوال ضدبط نفسده دون 

 . أشار إلي دون أن يتكلمف" جاء دورك:"فأشرت إليه قائال ،جدوى
فدي جملتددي الوحيددة المقتضددبة والمتقطعددة تحددثت عددن أخدذ الثددأر ألمواتنددا ولدم يكددن ذلددك 
من قبيل التدبجح أو التحددي الدذي ال طائدل مدن ورائده فواجدب كدل قائدد هدو أن يعمدل علدى رفدع 
 معنويددات جنددوده خاصددة فددي ظددرف تتهددددنا فيدده الفوضددى وحيددث لددن يفهددم الندداس أكثددر إال إذا
تأكددوا مددن أنندا نخطددط لالنتقدام، حقددا أننددي نسديت أن السياسددة ال كرامدة فيهددا وال حيداء ولددم أكددن 

 .من الممكن ترك مثل هذا االعتداء دون عقاب طيلة كل هذه السنوات أن أتصور
نددزل جثمددان قائدددنا داخددل القبددر وأصددبح علددي، حتددى إشددعار جديددد، أن أتددولى مصددير  

البعثددة بعددد أن رمتدده صدددفة القتددال بددين يدددي فبعددد هددول الصددعقة يجددب أن أرفددع رأسددي وأحددافظ 
 .من أجلها" كبوالني"لفرنسا على ما حققه 

لددددى كنددت قدددد توليددت القيدددادة ومدددن المتوقددع أن نتلقدددى هجمددات أخدددرى وقدددد كنددت مقبدددوال 
األغلبيدددة وال أقدددول الجميدددع ألنندددي علمدددت أن أحدددد المدددوظفين المددددنيين مدددن فرقدددة االحتيددداط فدددي 
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إدارتنا قد كتب فيما بعد في تقرير أن البعثة مدنية وأن قيادتها كانت من حقده باعتبداره األسدمى 
ومدن سدوء الحدظ أنده . مدايو 80رتبة إن صح التعبير بين المدنيين الحاضدرين فدي تجكجدة يدوم 

 . يتحدث عن شيء من هذا طيلة وجوده في تجكجة لم
لقددد كانددت المسددئولية كبيددرة ولددم أكددن راغبددا فددي تحملهددا ومددا أظددن أن أحدددا غيددري كددان 

الجميع كانوا يددركون أن الظدرف كدان خطيدرا خاصدة بدين السدكان األصدليين فمدن هدو  ،سيقبلها
خددل المعسددكر أندده الددذي سينصدداع ألوامددر موظددف مغمددور حددديث السددن أثبددت سددلوكه وعملدده دا

 .عاجز عن مواجهة العدو وحتى وتولي أي قيادة أو أي مسئولية إدارية
لم يبد أحد اعتراضه علي في ذلك الوقت ومن سيبدي منافسدتي فيمدا بعدد كدان فدي ذلدك 
الوقت أقل النداس طموحدا إلدى احدتالل مركدز الصددارة فلدم يتدذكر هدذا الطمدوح إال الحقدا عنددما 

 .ودخل بين أوساط سينلوي المناوئة ليأصبح آمنا في السنغال 
وعلى كل حال ومن أجل قطع الطريق أمام القيل والقال قررت في الوهلدة األولدى أن ال 

آدرار فكان ذلك كافيا بالنسبة لي لتجسيد السلطة  -أحمل سوى لقب القائد المؤقت لبعثة تكانت
يتجداوز هدذا الحدد واعتدرف  التي أحتاجها في انتظار تسليم المهام إلى غيدري، لدم يكدن طمدوحي

 .بأنني لم أفكر في مثل هذه المعارضة السخيفة الساذجة
الددذي " كبددوالني"وقبددل أن نتوغددل إلددى األمددام ونبتعددد نهائيددا عددن هددذا الوجدده البددارز أعنددي 

أثار جدال كبيرا شأنه في ذلك شدأن كدل مدن لده قيمدة ليسدمح لدي القدارئ الكدريم بدأن أقددم تنويهدا 
فقدد . قا طالما أطلقه البعض على قائد بعثة تكانت آدرار وقدد ردده الكثيدرونفيه حكما مسب أفند

 .ال يحب العسكر وهذا كذب في كذب" كبوالني"قيل، وربما كتب، أن 
، ال 342فبوصددفه وطنيددا مخلصددا خدددم أكثددر مددن أي شددخص آخددر مصددالح فرنسددا الكبددرى

و لدده سددردها عددن فتددرة يمكددن بددأي حددال أن يكددون مناهضددا للعسددكريين فالددذكريات التددي كددان يحلدد
ومددن سددوء حظدده أن وجددد فددي . فددي كددل المناسددبات لسددانهخدمتدده العسددكرية كانددت تتددردد علددى 

ل أن يخدموه ويعينوه فدي مهمتده أثداروا دطريقه بعض العسكريين الذين وضعوا تحت تصرفه وب
والتدي هدذه العقليدة المناهضدة لكبدوالني  علدىله المتاعب وبما أنهم كدانوا متأكددين مدن  التعويدل 

تحدثت عنها مرارا، وكانوا متأكدين من قبول مواقفهم سواء كانت مناهضتهم لده خفيدة أو معلندة 

                              
م 8191فالوطنية كانت قبل كل شيء فضيلة عسكرية ترتبط بمبدأ استعادة المناطق الضدائعة سدنة : تدل هذه الجملة على األفكار السائدة آنذاك -342
 .الغزو االستعماري الذي كان ينتظر أن يمنح فرنسا نفوذا أكبر وقوة أوسع: أو لعمليات الغزو لتعويضها( لورن-ألزاس)
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لقد كانوا كثيرين وقد ضجر منهم  .فلم يكونوا بالنسبة له سوى عقبات بدل أن يكونوا في خدمته
 الفقيد ولم يعدد يتحمدل سدماع الحدديث عدنهم وهدو أمدر شدرعي فدبعض هدؤالء قدد اسدتغله واسدتفاد

ظلمددا تبعددات  "كبددوالني"ومددن جهددة أخددرى ألقيددت علددى 343مندده بخبددث دون أن يقدددم لدده أيددة خدمددة
أخدرى وحتدى  مسدتوياتتصرفات مبتذلة وحتى شنيعة ال دخل له فيهدا قدد ارتكبهدا مسدئولون فدي 

ومدن سدوء الحدظ  .منها ستاءبعض األفراد العاديين وكان يتعجب من سماعها حين تنقل إليه وي
م يكوندددوا متضدددررين منهدددا ولدددذا حجبوهدددا عنددده عدددن قصدددد خوفدددا مدددن إثدددارة أن المحيطدددين بددده لددد

المشددداكل، فالشدددتائم والتوبيخدددات الموجهدددة للعسدددكريين العددداملين فدددي موريتانيدددا كاندددت مدددن عمدددل 
بعدض السدلطات والمصدالح التدي بدددل أن تطعنندا مدن الخلدف كدان مددن واجبهدا أن تعمدل مدا فددي 

المبدأ كل شيء عن البلد والظدروف التدي تحديط وسعها لمساعدتنا والتي كانت تجهل من حيث 
نفسدده لتدددقيق  "كبددوالني"بنددا كددان عليهددا أن تطلددب المعلومددات مددن السددلطة المعنيددة المتمثلددة فددي 

األمور بدل السعي إلى إدارتها عن بعد بشكل مواز لسلطة هذا الرجدل أو، كمدا هدي الحدال فدي 
 .باتأغلب األحيان، العمل على تشويش الوضع ومضاعفة الصعو 

كثيددددر مددددن العسددددكريين الددددذين قدددددموا إلددددى موريتانيددددا قددددد نبددددذ وراء ظهددددره الشددددعار النبيددددل 
الكثيدرون أخلدوا بواجدب اإلخدالص متناسدين مدن بدين أمدور أخدرى أنده " أنا أخددم فقدط"المعروف 

في كل توغل سلميا كان أم ال، يكون فيده دور الدرواد األوائدل صدعبا جددا علدى الدرغم مدن كونده 
ربهم الشخصددية مسدتغلين الظددروف ومتخلدين نهائيددا آن قددد حرصدوا علددى تحقيدق مدكثيدرو  ،مشدرفا

 .حتى أن بعضهم يفتخر بذلك( أو طلبوها)عن المهمة التي التزموا بها 
وهددم )ممددن لددم يشدداركوا فددي عمليددة موريتانيددا  344هندداك أيضددا بالنسددبة ألكثريددة العسددكريين

ن معارضدة هدذه العمليدة ومدا علدى مدن فقد كان هؤالء يظهرو ( في الغالب من ذوي الرتب العليا
يشك في ذلك إال أن يفتح مدونة التعميمات اإلدارية ليقف على ذلك بجالء، ومن أبدرز األمثلدة 
علددى ذلددك التعمدديم المتعلددق بالعالقددات بددين رؤسدداء الوحدددات والضددباط خددارج اإلطددار المكلفددين 

هنئة وتقدير موجهة لعسدكريين قدد بالوظائف اإلدارية والسياسية والدبلوماسية، بل توجد إفادات ت
ثدم ألن هدؤالء ( وهم الذين، بالنسبة لهم على األقل، قد تفداجئوا بدذلك)ارتكبوا حاالت فشل ذريع 

، لددم يتوقفددوا عددن معارضددته والتحلددي بعدددم الوفدداء "كبددوالني"العسددكريين، بعددد أن غددادروا محدديط 

                              
 ".المستكشفون"روبيرت راندوط في "ونهجه المهني قد أكد خطوطهما العريضة " افرير جان"آراء  -343
 (.ح من إفرير جانتوضي)من التابعين إلفريقيا الغربية طبعا، فاآلخرون ال علم لهم بكل هذا  -344
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. النهدر أو الحداجز علدى األصدحاتجاه زمالئهم الذين بقوا فدي الخدمدة علدى الجاندب اآلخدر مدن 
وبإمكددان المددرء، دون أن يخشددى الوقددوع فددي الخطددأ، أن يقددارن المدددح الموجدده لهددؤالء الفاشددلين 

واإلسدداءة التددي كنددا موضددعا لهددا فيمددا بعددد نحددن المخلصددين لكبددوالني  دالمهددزومين بعبددارات الحقدد
فدي  345المسدئولين عنهدابشأن عملية ال ناقة لنا فيها وال جمل ولم يحاول أحد أن يكشف حقيقدة 

ناهضددة مددن الحددظ الطريقددة التددي مالوقددت الددذي حققنددا انتصددارات عديدددة ولددن يشددك فددي هددذه ال
وكيددف نبشددوا ( بددالمعنى الالتينددي للكلمددة" )رئيسددنا"عوملنددا بهددا فددور مددوت حامينددا والمدددافع عنددا و

ضدنا وضدي أنا شخصيا عن مآخذ قديمة جدا؟ وكيدف بدذلوا قصدارى جهددهم فدي البحدث عدن 
 مآخذ جديدة؟ 

هدو الفكدرة السدائدة  "كبدوالني"قد يكون من قبيدل الصدراحة أن سدبب الحدرب المعلندة ضدد 
نمددا هددي مدن نمددط آخدر وهددي راسدخة ال أدري لمدداذا لدددى  والتدي ال عالقددة لهدا بددالقيم العسدكرية وا 
الكثيددرين منددا ومفادهددا وجددود سددلطتين منفصددلتين إحددداهما مدنيددة واألخددرى عسددكرية وتعنددي هددذه 

كدددرة أن كدددل السدددلطتين مسدددتقلة عدددن األخدددرى دون أن تربطهمدددا أيدددة عالقدددة هدددذا فدددي أفضدددل الف
 .األحوال وهما في حالة صراع في األغلب األعم حسب هذه الفكرة السائدة

والواقدددع بالنسدددبة لكدددل بلدددد محكدددوم بصدددفة جيددددة أنددده ال توجدددد إال سدددلطة واحددددة تسدددمى 
وبمدا أنهدم ال يسدتطيعون  "كبدوالني"ربون دون الحاجدة إلدى أي وصدف آخدر، كدانوا يحدا" السلطة"

 "كبدوالني"النيل منده فهدم يهداجمون صدغار المدوظفين العداملين فدي موريتانيدا ونتصدور اسدتهجان 
 .وهو من هو حين يعلم أن بعض العسكريين يستخدمون مثل هذه الطرق بكل وقاحة

 "أتشداد"بالسدودان و" صدنعوا"مثلمدا  "موريتانيدا"بدد" يصدنعوا"والواقع أنهم حين فشلوا فدي أن 
مددن االنتصددار وبتصددرفهم هددذا ووضددعهم العراقيددل فددي طريقدده  "كبددوالني"فقددد حرصددوا علددى منددع 

بطاء حركته وبالتالي كدروا حياتنا عبر التقتيدر والشدح كلمدا وسدعهم  تمكنوا من التشويش عليه وا 
مدددا حددددث، وبالمقابدددل فدددإن ذلدددك، ولكدددنهم لدددم يثبطدددوا هممندددا وال همدددة قائددددنا ولدددن ننسدددى شددديئا م

لددم يكدن بددالنظر إلددى مناوئيده علددى درجدة مددن ضدديق األفدق وقصددر النظدر حتددى يعددزو  "كبدوالني"
المسئولية عن هذه العراقيل للعسكريين بصفة عامة بل كان يعرف بحدق إلدى مدن يتوجده عنددما 
 يريددد ذلدددك لددو أنددده عددداش عنددد البحدددث عددن المسدددئولين عمدددا حدددث، فبسدددبب هددذه المنددداوأة وهدددذه

                              
محدرر مدذكرة األوامدر المتعلقدة " ابدايين"لم يذكر أحدا باالسم إال أننا مع تتبع التفاصديل التدي يقددمها نددرك أنده يقصدد النقيدب " افرير جان"مع أن  -345

 .تجكجةط"باألمن داخل معسكر 
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مصدرعه ومدن أجدل تفدادي هدذه العالقدات الخشدنة  "كبدوالني"المعارضة التي لم تتوقف أبدا لقدي 
م عن الرغبة في قيادة الفرق 8715منذ  "كبوالني"المفروضة عليه طيلة السنوات السابقة تخلى 

العسكرية وألنه تخلى عن هذه القيادة فقد وثق بالمذكرة التخريبيدة التدي وضدعت ألمدن المعسدكر 
 . من المهم بالنسبة لذكراه أن يعلم الجميع بهذا التسلسل المنطقي للظروفإن 

يتددذمرون " "يونلندداب"كددان يعددرف أننددا مددن أولئددك الددذين قيددل عددنهم فددي زمددن  "كبددوالني"إن 
كدان يعدرف أنندا خددام فكرتده يجدب أن يكدون الجميدع علدى علدم بدذلك لقدد " ولكنهم يمتثلون دائما

أجله قد قمنا به بكل تجرد ودون أي إكراه وللتأكد من ذلدك يكفدي كنا نحب الرجل ما فعلناه من 
النظر إلى الطريقة التي نكافأ بها في الغالب بعد موته كنا ندرك العدداء الدذي يتهدددنا ولدم نكدن 
نهتم بآراء زمالئنا المتأتيدة مدن شدعور بشدري غيدر معلدن عدادة هدو الحسدد لقدد كندا نخددم مهمتندا 

ندبال بالنسدبة لندا ولسدنا ندادمين علدى أي شديء سدوى علدى مدوت طوعيدة ونشدعر أن ذلدك يشدكل 
كمددا يقددول النشدديد ولنتددرك موتانددا اآلن ... لننطلددق، فدداألرض مسددتديرة... قائدددنا علددى يددد العدددو

يهم ونواصددل يدديرقددون تحددت هدذه األرض التددي أصدبحت فرنسددية بعدد أن خصددبوها بددمائهم فلنح
 ! المسير

البدد مدن تصدحيح مدذكرة  ،دة هو إصالح خدمدة األمدنأول ما يلزم إنجازه عند تسلم القيا
األوامددر السدديئة الصددديت، ثددم بعدددد ذلددك، توقعدددا للهجمددات المقبلدددة التددي يمكدددن أن نتعددرض لهدددا، 

 . مباشرة رص الصفوف في شبكة إنذارنا وحمايتنا
 : مايو بدأت تنفيذ هذه اإلجراءات األمنية حيث ورد في تقرير ذلك اليوم 80فور يوم 

اليوم وحتى إشعار آخر تبقى خدمدة الحراسدة الليليدة مشدكلة طيلدة النهدار  اعتبارا من -
وسيوضددع حددارس منفددرد علددى كددل واجهددة تقدمدده إحدددى الوحدددات المتمركددزة فددي تلددك 

 الواجهة وعلى الواجهات التي تضم وحدتين يتفق رؤساء المفرزات على ذلك؛
 51مدن مسدافة  يجب على الحراس أن يراقبوا بوجه خداص غابدة النخيدل علدى األقدل -

 متر؛
 أثناء استراحة القيلولة ستقوم دوريات مفاجئة ينظمها رؤساء المفرزات؛ -
تتدددولى كدددل واجهدددة حراسدددة نفسدددها بوسدددائلها الخاصدددة وعلدددى مسدددافة كافيدددة وسدددتتلقى  -

المفرزات غير المتوفرة على القدوة الكافيدة للددفاع عدن واجهاتهدا، أوامدر خاصدة وعندد 
 كثر عرضة للتهديد ضمن واجهتهم؛الحاجة ستتمركز على النقطة األ
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 سيتم تنظيم عمليات رفع األسلحة عامة أو خاصة في كل وحدة عدة مرات؛ -
سيتم النداء باألسماء مساء وعند االستيقاظ في كل مفرزة بالنسبة للرجال الموجودين  -

 في مراكز القتال؛
 سيحكم إغالق الباب الرئيسي ليال بواسطة جذوع النخيل؛ -
ويمدون بالدذخيرة موجهدا فدي خلفيدة " كولومبداني"الرشداش بيدد المسديو سيوضع المدفع  -

 هذا الباب، سيترك منفذ يتسع لمرور الموظفين وفوهة المدفع الرشاش؛
يغطي بمدفعه الرشاش الواجهة الشمالية الغربيدة التدي تحميهدا " فوريي مارين"الرقيب  -

 ؛"مال"فرقة السودانيين القادمة من 
تمعددة كلمدا أمكددن تحددت حمايددة وحددة مددن الحددراس تتغيددر سترسدل القطعددان للرعددي مج -

 حسب الظروف وتحت قيادة في الصباح؛
 سيتم إدخال القطعان من اآلن فصاعدا داخل المعسكر في الليل؛ -
سدددتعتبر اإلقامدددة ومسددداكن الفرقدددة السدددنغالية مدددن اآلن فصددداعدا منطقدددة معزولدددة فدددي  -

 انتظار تحديد منطقة معزولة أكثر ضيقا؛
البيظددان بمددن فدديهم أفددراد فددرق الحراسددة أن يعرفددوا الحددراس علددى أنفسددهم يجددب علددى  -

ال سدديطلق علدديهم الحددراس النددار تلقائيددا  عنددد القدددوم أثندداء راحددة القيلولددة وفددي الليددل وا 
وفي فترة النهار يجب على البيظان من الحراس أو المساعدين أن يتوجهوا فقط إلدى 

افة بعيددة ويشدير إلديهم دون أن يغدادر حارس البوابة الرئيسدية الدذي يدوقفهم علدى مسد
مكاندده بوضدددع األسدددلحة علددى األرض وال يتدددرك الرجدددال يقتربددون منددده إال واحددددا تلدددو 
اآلخر وسيتم في وقت الحق وضع الئحة بأسماء البيظان المسموح لهدم بدالولوج فدي 

 أي وقت داخل المعسكر؛
حيتدداط العامددة سدتكون هندداك فرقددة احيتاطيددة علددى كدل واجهددة دون المسدداس بفرقددة اال -

 ؛"جيرار"والنقيب " أرنو"التي يوجد مكانها في وسط المعسكر أمام مسكن المسيو 
 ستترك خدمة الدوريات لتقدير قادة الواجهات الذين يتعين عليهم تقدير الموقف؛ -
 ؛"لوفجيون"و" دوفور"، "شيروي"، المالزمون "جيرار"النقيب : تعيين قائد كل واجهة -
قائد المؤقدت للبعثدة ومكانده العدادي تحدت سدارية الجنداح سديوجد أبواق المزامير مع ال -

 .الصوت يعمل تحت أوامر هذا الضابط جهوريفي كل مفرزة رجل يتكلم الفرنسية 
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بق بالتبددادل بددين أصددحاب اسدديتم العمددل بنظددام المناوبددة علددى الحراسددة كمددا كددان فددي السدد
 . الرتب من الجزائريين واألوربيين

اعدين البيظان الحاضرين في المعسدكر، وهدم نحدو األربعدين، توجه جميع الحراس والمس
في الصباح على آثار المهداجمين وتقصدوها بعيددا فدي اتجداه الشدمال ولدم يعدودوا إال بعدد غيداب 
الشمس معلنين أن العدو، الذي كان أكثر عددا مما كنا نعتقد، قد ابتعد بسرعة ولم يتمكنوا من 

 . اللحاق به
وكدان هدذا األخيدر بعدد " ابدايين"و" سديكولي"برسائل من النقيبدين  "هالمختار ولد دادا"عاد 
أنده :"رسالة بالبريد السريع يقدول فيهدا "كبوالني"قد أرسل في ذلك اليوم إلى  "الحسينية"توقفه في 

اء يدوم سد، وقدد وصدلتني هدذه الرسدالة م"دال يصدق نبدأ موتده الدذي قدد شداع فدي كدل ندواحي البلد
 .أن يؤكد له الخبر الذي لم يكن يصدقه "لد داداهالمختار و "وتعين على  81

هددو الوحيددد الددذي تلقددى تقريددرا مفصددال بالمعلومددات السياسددية وهددو " أبددايين"وكددان النقيددب 
والمسدديو " بددو المقددداد"الوحيددد الددذي يعددرف الوضددع السياسددي للبلددد، ولحسددن الحددظ أن المتددرجم 

أصددبحت مسددألة المددؤمن الغذائيددة  .كددان بمقدددورهما إطالعددي علددى تلددك المعلومددات" كولومبدداني"
" أكلدي علدي"ولكدن فرقدة  "كبدوالني"مطروحة، طبعا وصلتني قافلدة صدغيرة مدن األرز قبدل مدوت 

التي كنا ننتظر منها جماال للذبح لم تعدد حتدى اآلن وفدي الواقدع كاندت هنداك قافلتدان للمدؤن فدي 
تحمل أغذيدة " كيهيدي"من في نحو أربعمائة جمل واألخرى " أبودور"االنتظار واحدة قادمة من 

 .إلى كيهيدي لتسريع مغادرة هذه القافلة" ابايين"األوربيين بوجه خاص وسيتوجه النقيب 
عندددما علددم " تاورتددا"مددن  "دوعيشيددإ"لقددد رجددع وفددد : وبالجملددة، الوضددعية تبدددو كمددا يلددي

لتدي كدان ولكنهم بقوا على معزل ممتثلين جزئا للمطالدب ا "دوعلييإ"عن طريق  "كبوالني"بموت 
أهددل "، "أركيبدده"ثددم اقتربددوا وعددادوا إلددى منطقددة  "الحسددين ولددد بكددار"قددد عرضددها علددى  "كبددوالني"

قدد بقدوا فدي  "بكدار"وحددهم مدن القدادة الكبدار الدذين بقدوا علدى قيدد الحيداة مدن أسدرة  "أسويد احمد
 "أوالد الناصدر"فدي الحدوض و "كنتدة"حيث حبسهم، من جهدة خدوض الحدرب ضدد  "أفله"منطقة 

 . ومن جهة أخرى رغبتهم في االنتظار خارج منطقة نفوذنا لما ستؤول إليه األمور
مؤكددا لهدم أن ذلدك ال يغيدر أي شديء فدي  "كبدوالني"كتبت إليهم ألشدعرهم رسدميا بمدوت 

تسددددوية وضددددعه اتجاهنددددا باالسددددتجابة للوعددددود التددددي التددددزم بهددددا  "الحسددددين"سياسددددتنا وطلبددددت مددددن 
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فدي حالددة عددم تنفيددذ االلتزامدات، مسددتعد للضدرب مددن جديدد وهددم وقلددت للجميدع إننددي  "لكبدوالني"
 .يعرفون أن ذراعي طويلة

تعلددن  "سديدي محمدود"وأخدرى ألهدل  "ألوالد الناصدر"ووصدلت ضدمن نفدس البريدد رسدالة 
وتؤكد على أنني سأواصل تطبيق سياسته فذكرت لهدم إنندي المدالزم الدذي  "كبوالني"دائما موت 

الددذي بقيدت سديرته الفريددة فددي ذاكدرة هداتين القبيلتددين " سانسداريك"يدب عمدل سدابقا مدع الفقيددد النق
سددلمت بوجدده 346م حيددث التقددى بدداألولى كعدددوة وبالثانيددة كحليفددة8170اللتددين التقددى بهمددا سددنة 

الدذي كندت قدد أرسدلت إليده المدرأة فدي  "سديدي محمدود"رئيس أهل  "سيدي المختار"خاص على 
 . مراعاة لمكانته "بوكادوم"موقعة 

أخبدره فيهدا أنندي أنفدذ  347"الشديخ سديديا"محمدال رسدالة إلدى  "المختار ولدد داداه"كان  كما
وأن الخلف عندنا ال يغير شيئا في أوامر سدلفه وأن عليده  "كبوالني"حرفيا النهج السياسي للسيد 

شدفهيا  "المختدار"الشدرقية وكلفدت  "بدأترارزة"أن يثق ويطمئن ويواصل التعاون مدع الحداكم المقديم 
يقول للشيخ أن يعتبر نفسه من اآلن فصاعدا في نفس الوضع الدذي كدان فيده مدع كبدوالني بأن 

 .348فأنا شخصيا ال أمثل شيئا إنما أنا خلف لفترة مؤقتة
 :يلي يقرأ في التقرير ما. مايو 81جراءات العسكرية يوم اإلاكتملت 

التددابعين لفيلددق " البدوالر"ستشدكل فددرق االحتيدداط العامدة للمعسددكر مددن المجموعدة الثالثددة مددن  -
 الرمدداةسددترابط فرقددة مددن . وسددتتمركز كددل ليلددة فددي المكددان المحدددد لهددا سددابقا". أفريددر جددان"

السنغاليين ليال ونهارا بقرب البوابة الرئيسية للمعسكر ويجب على أفراد هذه الفرقة أن يبقدوا 
 .في حالة استعداد دائم ممسكين بأسلحتهم ورافعين الحراب

نقطددة حراسددة صددغيرة ستشددكل فرقددة مددن أربعددة رجددال لددديهم نفددس علددى كددل وحدددة فددي كددل  -
سدديعين قائددد كددل واجهددة معنيددة األفددراد . فرقددة حراسددة البوابددة الرئيسدديةمددع األوامددر الموجددودة 

سددتبدأ خدمددة نقدداط الحراسددة هددذا المسدداء عنددد بدددء عمددل . المكلفددين بتشددكيل نقدداط الحراسددة
حلدول الليدل عندد مركدز الشدرطة المدرابط وسيتم سحب هذه الفرقة إلى الداخل مدع . الحراسة

 .صاحب المدفع الرشاش "كولومباني"في الممر لدى 
                              

 . في إشارة إلى حملة السودان التي شاركت فيها قبائل من الحوظ -346
 . د داداه والشيخ سيديا من أسرة واحدةالمختار ول -347
لقد ". جدارته"وال يفهمه البيظان الذين تعودوا أن يتم إعالن اإلخالص من الرجل للرجل البد أن يثبت الخلف " فرنسي بحت"هذا التصور اإلداري  -348

 . ة التي كانت تطبع رسائله الموجهة إلى كبوالنيكانت رسائل الشيخ سيديا إلى خلف كبوالني لطيفة تتسم بالثقة ولكن دون مسحة الصداقة الحميم
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أن يكونددوا و يجددب علددى األوربيددين والجزائددريين أن يحملددوا سددالحا ناريددا أثندداء نوبددات الحراسددة  -
مصددحوبين فددي جددوالتهم بددرجلين مددن وحددداتهم يتددولى أحدددهما الدددفاع الفددردي عددن الشددخص 

جراء االتصاالتالقائم بإنابة الحراس  .ة في حين يتولى اآلخر مهمة المراقبة عن قرب وا 
غدا بدراسة مشروع لتشذيب غابة النخيل وآخدر إلحاطتهدا بسدياج مدن " جرار"سيقوم النقيب  -

مددن غيددر )وتقددوم المفددرزات . األسددالك الشددائكة يختددرق األمدداكن المعشددبة أمددام خددط الحراسددة
بإكمددال مئونتهددا مددن الددذخيرة غدددا صددباحا بحيددث ( السددنغاليين والسددودانيين والبددوابين الرمدداة

تكدددون فدددي حقيبدددة كدددل رجدددل مائدددة طلقدددة ناريدددة وباإلضدددافة إلدددى ذلدددك سدددتهيأ أربعدددة أكيددداس 
احتياطيددة مددن الددذخيرة تبقددى غيددر محكمددة اإلغددالق مددع تعيددين الواجهددة المقصددودة بددالكيس 

فددي ذلددك أن يسددتلموا هددذه األكيدداس غدددا صددباحا وينقلوهددا وبإمكددان قددادة الواجهددات الددراغبين 
 .معاينتهاإلى مساكنهم مقابل وصل أو يتركوها مكانها بعد 

سددتوزع كميددات جلددود البقددر الموجددودة فددي المخددازن علددى المفددرزات تبعددا ألعدددادها مددن أجددل  -
 .صنع األحذية وسيكون التوزيع بحيث يمثل الجلد الواحد عشرة أزواج من األحذية

قددادة المفددرزات أن يعلنددوا عددن عدددد قددرب المدداء الموجددودة عندددهم بمددا فددي ذلددك القددرب  علددى -
 .الفردية لرجالهم

 .أصبح النظام يسود شيئا فشيئا
يحتدرف " أهدل سديد محمدود"وهدم فدرع مدن " اسدواكر"أي وفد مدن " صربة" 85جاءت يوم 

يتحدداربون مددع  "كنتددة"و "أوالد الناصددر"كددل شدديء هددادئ فددي الجنددوب الشددرقي ومددا زال . النهددب
ليعلنوا دخولهم تحت السلطة بين يدي فددعوتهم إلدى تحديدد " اسواكر"وبالنتيجة قدم . "دوعيشيإ"

 .مبلغ الضريبة المطلوبة عليهم وأن يسددوه فورا على أن يكون ذلك بعدد من الجمال
وأعلندوا عدن 349وقد جاءوني بفدرخ نعدام" أكصر تيشيت"وصل وفد آخر نفس اليوم يمثل 

وعلمت منهم أن نبأ موت كبوالني قد وصل إلى آدرار وقدم مع هؤالء مبعوثدون  ةالحسننواياهم 
وهم مجموعة تمتهن النهب في الشرق وقد طلبدت مدنهم دفدع ضدريبة مدن ندوع " أوالد غيالن"من 

 ".اسواكر"تلك التي طلبتها من 
 : في التقرير اليومي

                              
النعامددة قابلددة للتدددجين كالحيوانددات )نالحددظ أن الوفددود تددأتي دائمددا مصددحوبة بهديددة حسددب التقليددد اإلفريقددي وهددي فددي الغالددب عبددارة عددن نعامددة  -349

 (.األخرى
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ا ثلددث المدددافعين عددن تلددك عنددد كددل واجهددة فرقددة مددن الجنددود يسدداوي عددددها تقريبدد عستوضدد -
الواجهدددة وسددديعد رؤسددداء الواجهدددات نظامدددا لدددألدوار لضدددمان هدددذه الخدمدددة وتعفدددى مدددن هدددذه 
الخدمة الفرقة االحتياطيدة العامدة ومدن الممندوع االسدتراحة أو التجدول فدي غابدة النخيدل ممدا 

ات يلي خط المطابخ أثنداء القيلولدة وفدي نفدس السداعات سديقوم قدادة الواجهدات بتنظديم دوريد
من أربعة رجال في محيط المعسكر حتى بعد كلمتر على األقل داخل غابة النخيدل ويجدب 
أن يقددود هددذه الدددوريات أصددحاب رتددب يوثددق بهددم ومددن الممنددوع بتاتددا االنفددراد أثندداء التجددول 

 . داخل الغابة وكل مخالف لهذه التعليمات يكون موضوع عقاب شديد
 .البد من الصرامة في مجال ضبط السلوك

يجوبددون  "البددوالر"صددحبة خمسددة وثالثددين مددن " بلبشددير الهددواري"رسددلت الرقيددب الدددركي أ
كافة الجزء الجنوبي من غابة النخيل من العاشدرة صدباحا وحتدى الرابعدة مسداء فلدم يعثدروا علدى 

 . ما يثير الشك
مدددن حلفائندددا باستكشددداف الجددددزء " البيظدددان"مجمددددوع  تبعدددد الدددزوال قامددد 0عندددد السددداعة 

فددي . ورفاقدده" بلبشددير الهددواري"علددى األقدددام فجدداءوا بددنفس النتيجددة التدي عدداد بهددا  الشدمالي مشدديا
" حدراطين كنتدة"داخدل لكصدر أي القريدة واحدد مدن " بدن حمداده محمدد"ئدري االمساء اكتشف الجز 

مدايو ممدن أصديبوا بجدراح  83وهو يقول آلخرين إن أحد المهداجمين ليلدة " الرشيد"المقيمين في 
 ."الرشيد"يوجد مختبئا في 

وبما أن هذا الجريح يمكن أن يعطينا معلومات حدول الهجدوم علدى المعسدكر فقدد قدررت 
مدايو إلدى الرشديد مدع أمدر  89أرسلت دورية علدى الجمدال يدوم . أن أرسل من يأتي به من الغد

وهدددفي هددو الددرد علددى مددا ذكددره . بالقدددوم بددالجريح المددذكور وتفتدديش المنطقددة المحيطددة بالرشدديد
سديأتون  "الحدوظ"الموجودين فدي  "كنتة"الذي ما زال يزعم أن " ولد الحامد" "لكنتة"ربي القائد الح

الموجدودين  "كنتدة"إذا شدعروا بأنندا قدادرين علدى دعمهدم فدأردت إشدعار  "تكاندت"لالسدتيالء علدى 
 . أننا نستطيع عند الحاجة إرسال الدعم "الرشيد"في 

ندددون اسدددتعدادهم عيل "دوعلييدددإ"و "نكدددةت"خاصدددة  "شدددنقيط"مدددن  "آدرار"فدددي  "الزوايدددا"كدددان 
ولكدن القبائدل الحاملدة  "تكاندت"للدخول تحت سلطتنا وقد كانوا ينوون ذلك حتى قبل قدومنا إلدى 

فوقدع حدراك فدي  "تكاندت"لم يكدن لهدا نفدس الموقدف عندد وصدول البعثدة إلدى  "آدرار"للسالح في 
مدن  "محمدد ولدد اسدويد أحمدد"اء وتحدثوا عن القدوم لمحاربتنا وقدد كدان أبند "آدرار"صفوف أهل 
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يدفعون في هذا االتجاه فداجتمع  "بكار"الذين لجأوا هناك منذ سنة وهم أحفاد األمير  "دوعيشيإ"
أوالد "لهجددددوم مددددن  "آدرار"وفددددي هددددذه األثندددداء تعددددرض . لدراسددددة قددددرار محاربتنددددا "آدرار"وجهدددداء 
فتحتمت على أمير هذه المنطقة مواجهتهم ولم يكن سوى شاب يافع تحت  "اركيبات"و "بالسباع

 "الشيخ سعد بدوه"وهو شقيق 350"الشيخ ماء العنين"قبضة جماعة الوجهاء وهو واقع تحت تأثير 
أن تقدوم  "المغدرب"وفي نفس الوقت معاد للمسيحيين ولموقف أخيه ولو استطاعت ممثليتندا فدي 

ألن هذا األخير كان من حدين آلخدر  "الشيخ ماء العنين"موقف بعمل جاد ألمكنها التأثير على 
للسلطان موالي عبد العزيز كان أحد أبناء ماء العنين هدو الشديخ  351يلعب دور المعلم الروحي

 "آدرار"ومندذ ذلدك اليدوم انسدحب إلدى  "بوكدادوم"عنددما هداجمتهم فدي  "دوعيشيإ"حسنا يوجد مع 
كددان  "آدرار"وبمددا أن أميددر  "دوعيشيددإ"ى حقيقددة وضددع ونقدل المعلومددات إلددى أميرهددا وأطلعدده علدد

 "للشدديخ مدداء العنددين"رسددالة  العددام فقددد سددلم األمددين" بكددار"يخدداف مددن أن يلقددى مصددير األميددر 
الددذي سددلمها إلددى مدداء العنددين فددي السدداقية " اعبيدددي"أوصددلها لدده الشدديخ حسددنا بواسددطة المسددمى 

 ."آدرار"مكث في الحمراء حيث يقيم عادة أما الشيخ حسنا شخصيا فقد 
منطقددة خطددر مجدداور كمددا أندده ملجددأ آمددن  "آدرار"يعتبددر  "تكانددت"بالنسددبة لنددا نحددن فددي 
، فمدن هندا ينطلدق جميدع قطداع الطدرق "أركيبدات"و "أوالد بالسدباع"لجماعات النهب والسلب من 

 . متوجهين إلى الجنوب مما يجعل المنطقة تمثل خطرا دائما محدقا بنا
تعرقل إخضداع إدوعديش واسدتتباب االسدتقرار  "إدوعيش"صحبة  "أهل آدرار"إن مآمرات 

أبندداء  "آدرار"يمثلدده فددي  "إدوعدديش"بصددفة دائمددة فهددم يحتضددنون جيبددا منشددقا مددن  "تكانددت"فددي 
يتصدرف بحريدة فدي آدرار يمكدن  "الشيخ ماء العيندين"كما أننا بتركنا 352"محمد ولد اسويد احمد"

يمدارس تدأثيرا قويددا  "الشديخ"قيقدي معداد لندا ألن هدذا أن نفدتح علدى أنفسدنا احتمدال قيدام تحدالف ح
نما أيضا على  "أهل آدرار"ليس فقط على   .إلخ... "أهل الحوظ"و "أهل سيد محمود"وا 

بدددأت . إبريددل لدده داللتدده 31فعدددم إرسددال جماعددة آدرار ردا علددى رسددالة كبددوالني بتدداريخ 
ت إلددى العمدددال المحليدددين بشدددأن عليمددداتأحكددم تنظددديم المعسدددكر شددديئا فشدديئا وقمدددت أوال بتجديدددد ال

                              
 .لم يكن وكيل األمير الطفل سوى أحد أبناء الشيخ ماء العينين هو الشيخ حسنا-350
زيدز هذا فهم بسيط إلى حد ما، فالشيخ ماء العنين قد نصب نفسه ممثال للسلطان في إقليم الساقية الحمراء ولكن السلطان الشاب مدوالي عبدد الع -351

صدوفية فدال كان يشعر بالضعف وال يقف أمام الشيخ الصحراوي ذي النفوذ الواسع الذي يتمتع بما يمنحه له العلم والقداسة من قوة بوصفه قائد طريقة 
 .يمكن إذن أن يكون للسلطان تأثير على الشيخ ماء العنين بل العكس هو الصحيح كما تؤكد ذلك أحداث المغرب

 .ال يمكن منع ذلك فعالقات النسب تقليدية بين أمراء آدرار وأمراء تكانت، تعتبر بقية المالحظة بشأن الشيخ ماء العينين من قبيل التنبؤ-352
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بالذين تعثر علديهم داخلهدا خاصدة وأن  نالقرية وغابة النخيل فالدوريات سوف تمسك بالمخالفين
يرغبددون فددي  "البيظددان الرمدداة"التددي بدددأت تنضدج تسدديل لعدداب رجالنددا فكثيددر مدن  "إدوعلددي"تمدور 

ل بقداءهم فدي القريدة قضاء الليل في المعسكر بدل القرية فحددت لهدم حيدا خاصدا ولكنندي أفضد
بدل لبثهم في المعسكر فوجودهم فدي القريدة يمكنندي مدن الحصدول علدى المعلومدات بإقامدة ندوع 

ومن المعلوم طبعدا أن الدراغبين فدي  .من المخابرات الخارجية كما سيشكلون حامية ومركز أمن
ربيدين مدن علدي مندع األو  مقضاء الليل داخل المعسدكر البدد أن يددخلوه قبدل حلدول الظدالم وتحدت

عشددر مددن صددباح الغددد ومددن  ةالتجمددع فددي مكتبددي لتبددادل األحاديددث مددن السادسددة حتددى الحاديدد
الثانيددة حتددى السادسددة والنصددف مسدداء، فكددل حددديث بصددوت مرتفددع يعتبددر نقاشددا لدددى البيظددان 
الذين ينتظرون مقابلتي ولذلك أثره السيئ فسيعتبرونني أمارس التمييز بين الناس وسيشاع ذلك 

 : مايو 89عدت إلى خدمة األمن مجددا في تقرير  ،رج المعسكربينهم خا
سيحدد قادة الواجهات مواقع بارزة للرماة وسيحددون لهم اإلجراءات المتخدذة بهدذه المناسدبة  -

وستوضع في نقاط المرمى أشياء تمكن رؤيتها ليال تحت ضوء القمدر ولمواجهدة أي هجدوم 
وج مددن المعسددكر لمالقدداة المهدداجمين عنددد مباغددت سدديمرن هددؤالء القددادة رجددالهم علددى الخددر 

 .الضرورة
تكددون شددمال المعسددكر تجمددع مددن الحددراطين والعبيددد المنحدددرين مددن القريددة مشددكلين مددا 

وكان وجود هذا أدباي يعرقل اتجاه الرماية في الوقت الذي تقدم هدؤالء النسدوة 353"أدباي"يسمى 
. ومدددن بيدددنهن مدددن يتعددداطين مهندددا أخدددرى غيدددر معلندددة. إلدددخ... خدمدددة الطدددبخ وطحدددن الحبدددوب 
 : فاتخذت قرارا استبداديا بشأنهن

مدددن اآلن فصددداعدا لدددن يسدددمح بدددأي تجمدددع للنسددداء تحدددت أضدددواء المعسدددكر، سدددوف يدددودع  -
 . حبوبهم للطحن لدى المعنيات وعند أي تذمر" الكانديولى"
اتخذت قدرارا بإرسدال جميدع أفدراد سدكرتيريا كبدوالني وكدذا أكثريدة وثائقده التدي كاندت موجدودة  -

كمددا سأرسددل أكثريددة الخيددول المهددددة بددالموت جوعددا  "السددنغال"فددي المركددز الصددحي، إلددى 
الخددددم، البوابدددون،  :بتجكجدددة وسدددأتخلص مدددن األفدددواه غيدددر الضدددرورية التدددي تتطلدددب غدددذاء

                              
الدذرة " كسدكس"أو السدنغاليون مدولعين بوجبدة " كاندديولى"من المسداكن البدائيدة للنسداء أو التجدار المدرافقين للمحداربين وكدان  تجمع صغير: أدباي -353

ويحتدداجون إلددى خدمددة النسدداء لطحددن الحبددوب باعتبددار ذلددك مددن اختصدداص النسدداء وال يليددق أبدددا بالرجددال مددع أن اسددتخدام آلددة الطحددن الثقيلددة ينمددي 
 . عضالت المالكمين العضالت حتى تضاهي
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ستمكننا مغادرة هؤالء من ترشيد المواد الغذائية وتدأخير فتدرة  354الفرسان المرافقون لكبوالني
 89يدوم . التقسيط بالنسبة للعدد الباقي حتى يكتمل نضوج التمور لندخلها فدي وجبدة الغدذاء

ذا القطيدع فكلفتده من الفرقة الجزائرية رقابة نقل الخبز وك" فيلمن"مايو تولى الرقيب الدركي 
 . والهدايا السياسية كما اتخذته سكرتيرا"  النيلة"بحراسة المخزن الذي يحتوي على قماش 

 : أعود في التقرير إلى مسألة الرعاة
اعتبارا من اليوم سيذهب جميع الرعداة إلدى المرعدى دفعدة واحددة تحدت إمدرة الرقيدب الددركي  -

يبددددو أن غابدددة النخيدددل تسددديل لعددداب  .الدددذي سددديكون مسدددئوال عدددن أي نهدددب يحددددث" بايددددي"
 : الجميع فالبد أن أثرثر

يمنع دخول غابة النخيل على كل أحد مسلحا كان أم ال إذا لم يكن مأمورا بددخولها إن أي  -
 . فرد يوجد داخل غابة النخيل سيعاقب عقوبة السرقة

حصلت حاالت سرقة داخل المعسكر ووجهت أصدابع االتهدام إلدى الحلفداء مدن البيظدان 
 . طبعا ثم إلى العمال الذين يخدمون األوربيين والواقع أننا لم نتعرف على من يفعل ذلك

ومعهدا المهداجم الجدريح الدذي نقدل " الرشديد"دورية الحراس عند الدزوال قادمدة مدن  تعاد
تمدارس  "اركيبدات"كما ذكرت هذه الدورية أن مجموعدة قليلدة مدن . "لكنتة"خبره الحرطاني التابع 

كان الذراع األيسر للجريح القادم من . "الرشيد"شمال شرق  "تلمست"في  "تجكانت"النهب على 
منتفخا من الورم فقد اخترقته رصاصة بندقية محولة عظمه إلى شظايا وقد تم عالجده  "الرشيد"

 خيدوطبواسطة جبيرة من األغصان وصفائح النخيل ربطت عليها قطعدة مدن الحصدير بواسدطة 
 .ه رائحة كريهةمن الجلد وكانت تنبعث من

ونظرتدده  اكددان لوندده داكندد. بعددد أن عايندده إن الجددريح ال أمددل لدده فددي الحيدداة الطبيددبقددال 
استجوبته بصفة سدريعة بواسدطة . ثابتة يتخذ هيئة بسيطة يعتبر نفسه متحمسا قد نفذ أوامر اهلل

نهددددم قدددددموا إلبددددادة  المتددددرجم فدددداعترف بأندددده كددددان ضددددمن العصددددابة التددددي هاجمتنددددا تلددددك الليلددددة وا 
لدم يكدن فدي ذلدك اليدوم فدي حالدة  "آدرار"المتحالفين معنا وباألخص الفرنسيين وهو يعتدرف بدأن 

حرب مع فرنسا وقال إن كلما قام به كان من أجل دخول الجنة بسدبب محاربدة المسديحيين كمدا 
 . يأمر القرآن بذلك

                              
 .إذ يصعب ضمان تغذية التجمعات الكبيرة من الرجال المواشي كما أن تسخير المواد والمواشي ينهك البلد: هذا أيضا رأي صائب -354



342 

خدعنا في وبما أنه سبق اتهامي بعدم مراعاة اإلجراءات المطلوبة في حالة الدليل الذي 
باعتباره إداريدا عمدل فدي إدارة البلدديات بدالجزائر ونجدم " آرنو"، فاستشرت المسيو 8711مارس 

فمدن المهدم أن يسدمع الجميدع اعترافاتده  ،عن ذلك اتخاذ قرار بمثول الجريح أمام محكمدة عرفيدة
 "والنيكبد"أمام أعضاء البعثة المدنيين و العسكريين حتى يدتم تصدنيف الحادثدة التدي مدات فيهدا 

أي ما يشبه . وطي ملفها نهائيا كجريمة حق عام ارتكبها أحد المتحمسين بمشاركة أفراد آخرين
ومدن المالحدظ أن الجدريح . سابقا فدي آسديا الصدغرى "عجوز الجبل"أو اغتيال " اكليبير"اغتيال 

أي " جامسددون"فددي أفضددل الحدداالت سدديكون فددي وضددعية مشددابهة لتلددك التددي كددان فيهددا الدددكتور 
سيكون مأخوذا بتهمة رفع السدالح ضدد أمدة يعتدرف هدو نفسده أن بلدده لدم يكدن فدي حالدة حدرب 

 .355معها في ذلك الوقت
بعثددة البددل استشددرت أيضددا جميددع أعضدداء " وآرندد"لددم اقتصددر فقددط علددى استشددارة المسدديو 

تشددكل محكمددة عرفيددة : الحاضددرين فددي تجكجددة وبندداء علددى رأي الجميددع اتخددذت القددرار التددالي
 : تتكون من

 من سالح المشاة االستعماري، خارج اإلطار، رئيسا؛" افرير جان"النقيب  -
 من فرقة الهندسة، خارج اإلطار، عضو؛" جيرار"النقيب  -
 اري مساعد من البلديات المختلطة في الجزائر، عضو؛إد" آرنو"المسيو  -
 من سالح الفرسان، خارج اإلطار، عضو؛" الفوجيليون"المالزم  -
 السنغاليين، كاتب ضبط؛ رماةمن المفرزة األولى لل" شيروي"المالزم  -
 .المترجم الرئيسي" بولمقداد" -

محاكمددة المدددعو سددتجتمع المحكمددة هددذا المسدداء عنددد السدداعة الرابعددة فددي مقددر اإلقامددة ل
المتهم بالقتدل والمشداركة فدي االغتيدال " أهل التناكي"من مجموعة " احمد ولد أباه ولد أحمورات"

 . والهجوم المسلح ضد مفرزة فرنسية
البددد مددن اإلسددراع ألن ورم الددذراع المتكسددر قددد يمتددد فجددأة كمددا يقددول الطبيددب إلددى بقيددة 

وعنددد السدداعة المحددددة . ه مددن معلومدداتالجسددم و يمددوت الرجددل قبددل أن نسددتخلص مندده مددا نريددد
. كددان أعضدداء المحكمددة الددذين تددم اختيددارهم مددن بددين المسددنين فددي البعثددة قددد حضددروا لالجتمدداع

                              
 ".الغزو"ما دام كبوالني يتحدث في الفقرات السابقة عن : هذا ضرب من الجدل الفارغ-355
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كددان المددتهم قابعددا فددي أحددد أركددان مكتددب اإلقامددة يبدددو غيددر عددابئ بددأي شدديء وكددان يددرد بكددل 
 . بساطة ودقة على كافة األسئلة التي يوجهها له المترجم باسمي

 :يته لألحداثاا يلي رو وفي م
فددي الفتددرة األخيددرة وذهددب األميددر  "آدرار"منطقددة  "اركيبددات"و "أوالد بالسددباع"عندددما اجتدداح  -

إنده " سديدي ولدد مدوالي الدزين"يسدمى " األوليداء"قدال شدريف مدن . لمحاربة هؤالء المهداجمين
وت في نفدس سيموت على يده ولكنه هو نفسه سيم "كبوالني"رأى اهلل في المنام فأخبره بأن 

المسدلحين لمرافقتدده  "أهدل آدرار"اليدوم وقدد اعتداد هددذا الشدريف أن يجمدع كددل سدنة فرقدة مددن 
وهددم " التندداكي"فددي الزيددارة التددي يقددوم بهددا إلددى الحددوظ وهددذه السددنة توجدده إلددى مجموعددة أهددل 

 ". إديشلي"وهم جزء من " آزناكه"بربر يقطنون الجبال من فئة 
حلتده السدنوية وأثنداء الطريدق التقدى الركدب ر م سيحرسونه أثناء أوال أنه" التناكي"فاعتقد أهل  -

هارب من معسكر تجكجة والحقيقة أن الرجل قد وجد الحريدة بدأمر مدن " إديشلي"برجل من 
كبوالني فهرب ولكنه لم يهرب بالطريقة العادية فقد ذهب في وضح النهار وفي حدديث مدع 

أن يقدددم " التندداكي"وهددو مددن أهددل " سدديدي ولددد بددو ابدديط"الشددريف قددرر هددذا الرجددل ويسددمى 
فقدد : للشريف كافة المعلومات المفيدة لمهاجمة المعسكر ولكنه رفض أن يلعب دور الددليل

 .كان معروفا جدا بيننا
علددى بعددد " غلنسددي"كددان مددع الشددريف ثمانيددة وعشددرون رجددال مسددلحا فتددرك سددتة مددنهم عنددد  -

التدي قددمت عليهدا الفرقدة مدن بلددة لحراسدة الجمدال المسدروقة  "تجكجدة"ثالثين كلمترا شمال 
جنوب شرق شنقيط ثم أخذ منهم اثنين ليسدوقا قطيدع كبداش مسدروق أثنداء الطريدق " الزركة"

وهددم مددن تعددودوا ممارسددة النهددب أثندداء  "التندداكي"وحتددى اللحظددة األخيددرة لددم تكددن فرقددة أهددل 
 .جوالتهم وسلب المجموعات العزل، لم يكونوا يفكرون إال في جمع الغنائم

يقدع  "تجكاندت"الحال أن قطيع الكباش الذي تحدثنا عنه قبل قليل مسروق على مخديم مدن و  -
ق بعلى مسافة قريبة وكانوا قد أرسلوا أمة إلبالغنا الخبر وقد رأينا فدي السدا "تجكجة"شمال 

الددذين يعرفددون الشددريف جيدددا قددد رأوه يجتدداز المنطقددة " إدوعلددي"أنهددا وصددلت متددأخرة وكددان 
 . ولكنهم لم يشعرونا ألن فرقته لم تأخذ عليهم شيئا

أعلن الشريف في اللحظدة األخيدرة لرجالده العشدرين عدن " بطحة تجكجة"عند ما بلغوا وسط  -
 .مشروعه الحقيقي
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ن  - سدديحجبنا اهلل عددن : هلكنددا جميعدا ولكددن يقددول الشددريفيتعلدق األمددر بقتددل كبددوالني حتددى وا 
المسدددديحيين وكددددان علددددى أفددددراد الجماعددددة أن يهدددداجموا مدددددفوعين مددددن طددددرف الشددددريف وهددددم 

متجهدددين رأسددا إلدددى األمدددام علددى أن يقتلدددوا كدددل مددن يقدددع فدددي طدددريقهم " اهلل أكبدددر"يصددرخون 
لتوجدده إلددى وخاصددة كبددوالني الددذي البددد أن يمددوت هددذه الليلددة حسددب حلددم الشددريف وقبددل ا

المختار ولد "قد تلقوا من أصدقائهم في آدرار أمرا بقتل العجوز  "التناكي"الجنوب كان أهل 
 .356وابنه إن استطاعوا ذلك "احمد عيده

وبعد أن حثهم في حمداس علدى القتدل انطلدق الشدريف دون أن يتدرك لهدم مجداال للتفكيدر أو  -
دون أن يددراهم أحددد وعندددما  التوقددف وحتددى لحظددة نفددس لالسددتراحة فوصددلوا تحددت المعسددكر

أطلدق الحددارس النددار لددم يصددب مددنهم أحدددا فصدداح الشددريف اهلل أكبددر وفددورا دخلددوا معدده مددن 
س أبيض طويل القامة فأطلقوا عليه الندار ثدم ابلالممر داخل المعسكر فرأوا أحد األوربيين ب

مددا أن المددتهم ك "كبددوالني"تبعددوه ليسددددوا لدده الضددربة القاضددية ولددم يكونددوا يعرفددون حينهددا أندده 
 ".كنته"عن طريق  "الرشيد"لم يعرف ذلك إال في  "أحمد ولد أباه"الذي أمامنا 

دفع الشريف رفاقه إلى األمام باحثا عن أوربي آخدر ليقتلده ولكنده لدم يفلدح فدي قتدل األوربدي  -
وفددي هددذه األثندداء كددان . ه بالسدديف فسدددد لدده األوربددي طلقددة ناريددة مددن المسدددسعنددحددين ط

أحمدد ولدد "رون ينتشرون فدي المعسدكر بحثدا عدن األوربيدين ليقتلدوهم فسدقط المهاجمون اآلخ
هذا جريحا ثم هرب مع المهاجمين الناجين واختبأ في ضواحي المعسكر ثم توجه إلدى  "أباه
قددد خددانوه فددي " كنتدده"ولكددن . قددالوا إنهددم سيكشددفون أمددره "إدوعلددي"ألن بعددض عبيددد  "الرشدديد"
 ...وهكذا" الرشيد"

لقضددية بعددض األمددور المسددتبعدة، فمددن البددديهي مددثال أن المتددآمرين مددا يوجددد فددي هددذه ا
 -كمدا يقدول أحمدد ولدد أبداه-كانوا ليهاجموا بهذا القدر من الحماس واالنددفاع وااللتحدام لدو كدانوا

لم يعرفوا حقيقة ما يدبره الشريف إال فدي آخدر لحظدة فمدن غيدر المنطقدي أن يكدون الشدريف قدد 
أن أخبدرهم بداألمر فدي آخدر لحظدة، كيدف يجدرؤ عشدرون رجدال أن أجبرهم علدى المهاجمدة بعدد 

يهددداجموا عكسدددا إلرادتهدددم أكثدددر مدددن خمدددس مئدددة رجدددل متحصدددنين داخدددل معسدددكر يعرفدددون أنهدددم 
قدد أعطداهم وصدفا دقيقدا للمعسدكر ومدن بداخلده  "فسيدي ولدد بدوبيط". يفوقونهم عددا وعدة؟ كال

                              
نالحدظ " الدنفس بدالنفس"ريبا مع قاتله ولو كان كبوالني قد علم بنبوءة الشريف العتبدر مدا وقدع قصاصدا لقد مات كبوالني فعال في نفس الدقائق تق -356

 .هأن التنبؤ يختلط بالسياسة األكثر واقعية ألن هناك مخلصين يصرون على الموت لقتل كبوالني وفي نفس الوقت يخلصون األمير الشاب من خصوم
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فيددذها بدقددة ال يمكددن أبدددا أن نتوقعهددا مددن وهددم يعرفددون مددا يفعلددون وقددد بيتددوا خطددتهم وأحكمددوا تن
رغددم المثدال الددذي " التنداكي"رجدال مجبدرين علددى المهاجمدة رغدم إرادتهددم، كمدا أن مجموعددة أهدل 

 .برفضه مرافقة الفرقة، قد أصروا على المسير إيمانا بقضيتهم" أحمد ولد بوبيط"ضربه لهم 
والتي استعاد منهدا " لكصر" عن العصابة التي هاجمت القرية "أحمد ولد أباه"لم يتحدث 

حراس القطعان ما استولت عليه من الضأن كما لم يتحدث عن الرماة الذين أطلقوا الندار علدى 
وقددد شدداع أن هددذه الطلقددات . وغابددة النخيددل الجنوبيددة الغربيددة" لكصددر"و" البطحددة"المعسددكر مددن 

ولدم يكدن لددي شدك فدي أن الهجدومين  "أوالد غديالن"و "آدرار"الالجئدين فدي  "إيدوعيش"من فعل 
 .الداخلي والخارجي منسقان

فما كان رجال الشريف المصممين على الموت معه ليغامروا بالددخول فدي المعسدكر لدو 
وقدد الحظندا التغطيدة القادمدة مدن خدارج . لم يكوندوا يعولدون علدى أن هنداك مدن يشداغل الحدراس

 .المعسكر
وبإجمدددداع . قمنددددا بالتصددددويت. لتدددددارسبعددددد نقدددداش مقتضددددب حددددول النقدددداط المعروضددددة ل

باقتراف جريمة القتدل، باعتبدار المحاولدة " أحمد ولد أباه ولد أحمورات"األصوات تم الحكم على 
فعددال إجراميددا كددامال وبددالتواطؤ فددي عمليددة اغتيددال سياسددي جمدداعي نظمهددا مجددذوب سددواء كددان 

ة مسدلحة منحددرة مدن وهي عملية اغتيال من فعل مجموع. يتحت تأثير سياسي أو ديني معاد
بلددد لددم يكددن فددي حالددة حددرب معنددا قامددت بهددا المجموعددة فددي عمليددة سددطو تخددرجهم عددن اإلطددار 

 .تم تدوين االستجواب والحكم كما هو مطلوب. القانوني
وباإلجماع أيضا تم الحكم باإلعدام شنقا على المعني وهدي طريقدة القتدل المقبولدة عرفيدا 

على هذه الطريقة أقل خدشدا  مالمناسب هنا أن نذكر أن اإلعداكما أن من . في بالد المسلمين
وبنداء علدى ذلددك . عتبدر تمثدديال منكدرا فدي حالدة المسدلميي ذلمشداعر البيظدان مدن قطدع الدرأس الد

 :أصدرت القرار اآلتي
" أحمد ولد أحمدورات"تنفيذا للحكم الصادر هذا المساء عن المحكمة العرفية ضد المسمى  -

جمدداع بالمسددئولية عددن القتددل والتواطددؤ فددي عمليددة اغتيددال والهجددوم الددذي تمددت إدانتدده باإل
المسلح ضد مفرزة فرنسية والدذي حكدم عليده باإلعددام طبقدا لألعدراف اإلسدالمية المعمدول 

 .بها في حق المجرم، سيتم شنق المحكوم عليه في المكان المعين لذلك
 .بعد تحقق الدكتور من الوفاة سيتم دفن الجثمان بعد ذلك بيوم -
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 .سنغاليين يقودهم ضابط محلي رماةستتولى حفظ النظام وحدة من عشرة  -
 ".جرار"سيكلف عمال األمين العام المغتال بالتهيئة والتنفيذ بإشراف النقيب  -
 .يعطي الزمار اإلشارة بنفخة في البوق -
لغدددرض إنسددداني ال يدددتم اإلعدددالن عدددن الحكدددم إال بعدددد وصدددول المحكدددوم عليددده إلدددى عدددين  -

 .المكان
السددداعة تقدددارب السدددابعة مسددداء والشدددمس تميدددل إلدددى المغيدددب وبعدددد إكمدددال نصدددب كاندددت  -

وهي عبارة عن عمود بدين جدذعين مدن النخيدل عليده بكدرة فوقهدا حبدل فدي طرفده )المشنقة 
، أحضدددر الحدددراس المحكدددوم عليددده وكاندددت المشدددنقة بدددين المعسدددكر والقريدددة وتدددم (أنشدددوطة

الدذي لدم يكدن يشدك فدي )لدى المعندي استدعاء الجميع لحضدور تنفيدذ اإلعددام وللتخفيدف ع
لم نقرأ له نص الحكدم برمتده ( أي شيء فقد أدار ظهره للمشنقة مع أنها فوق رأسه مباشرة

نما اكتفى المترجم بالقول  :وا 
 ".تهيأ، فأنت مقبل على الموت" -
 ".اهلل أكبر"فأجابه بكل هدوء  -

وقدددد تملكهدددم  وبعدددد ذلدددك مباشدددرة انعقددددت األنشدددوطة حدددول عنقددده وتركددده عمدددال كبدددوالني،
. وبعد نصدف سداعة حضدر الددكتور. صمت مطبق، معلقا على ارتفاع ستة أقدام فوق األرض

لقد دخل المعني في الغيبوبة ولكن قلبه ما زال ينبض ربما بسدبب عددم خبرتندا فدالموت بالشدنقة 
غدث سريع في العادة وبحلول الليل كان أحمد ولد أباه قد فارق الحيداة تمامدا ومدن الغدد كاندت تنب

من ذراعه رائحة كريهدة جددا لدرجدة أنندا اضدطررنا إلدى إندزال جثمانده قبدل الموعدد الدذي حدددناه 
 . لذلك

قال الدكتور إن الورم كان في حالة متقدمة ولو لم يتم شنقه لمات من جراحه لكنده كدان 
 .سيتألم كثيرا قبل مفارقته الحياة

أحمدد "لحكدم وتنفيدذه علدى المحاكمدة وا: ذلك هو المأخدذ الثداني المسدجل ضددي شخصديا
. فلددن يصدلها حيددا "سسدينلوي"ولددم يكدن مددع ذلدك بمقدددوري إرسداله للمثددول أمدام محكمددة  "ولدد ابداه

مدن أجدل ردع جماعدة البيظدان  "كبدوالني"كما كدان مدن الدالزم تنفيدذ عقداب فدي حدق مدن اغتدالوا 
المنطقدة محكمدة لقد تم اتخاذ قرار اإلعدام بإجماع المصوتين وكنت آخرهم ولدم تكدن توجدد فدي 

لدم يدتم تنظيمده بعدد فدي موريتانيدا ولدم نكدن أمدام ( وحتى القضاء العامل)أخرى فالقضاء األهلي 
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حدددث حربددي إذ مهمدددا كانددت درجددة سدددوء نويددا أهدددل آدرار فلددم يحدددث بينندددا وبيددنهم أي اشدددتباك 
قد تصرف بمحدض إرادتده كقرصدان متمدرس، ومصدير القراصدنة هدو  "فسيدي ولد موالي الزين"

وأبعددد مدن ذلددك يحددث فددي الحددروب . وت دائمددا مندذ أن قامددت الددنيا فددي حالدة اإلمسدداك بهدمالمد
نفدذ حكدم اإلعددام فدي حدق أحدد قتلدة كبدوالني فقدد تلدو لدم . 357"كيبدورون"األهلية ولنتذكر قضدية 

نكدون قددد بررنددا للبيظددان االعتقدداد السددائد لدددى الكثيددرين مددنهم والددذي فحددواه أننددا ال نهددتم بمصددير 
أخبددار قادمددة مددن  نعددام ومصدددر هددذا االعتقدداد هددو مددا قيددل وربمددا أشدديع عددن قصددد مدداألمددين ال

لقددد أصدددرنا حكمددا باإلعدددام ونفددذناه فددالجرائم  .السددنغال تددواترت عنددد البيظددان فددي منقطددة النهددر
االستثنائية تتطلب دائما عقابا استثنائيا كمدا أن البيظدان ال يدذعنون إال للقمدع التلقدائي وذلدك مدا 

مدايو بمواصدلة أعمدال تحصدين المعسدكر وأخليدت المنطقدة حدول جميدع  81مرت يوم أ. قمنا به
 . الواجهات كلما أمكن ذلك أمرت بتشذيب صغار النخيل ونزع ما تساقط في المنطقة

 : أمرت في التقرير بمزيد من التعزيز لنظامنا األمني
راسدة المعنيدة ستمر دوريدة كدل مسداء مدع حلدول الظدالم حدول كدل واجهدة تقدوم بهدا فرقدة الح -

بتلددك الواجهددة هدددف هددذه الدوريددة هددو التأكددد مددن عدددم وجددود أي شددخص كددامن فددي محدديط 
المعسددكر وخاصددة فددي المنخفضددات حيددث يمكددن لفرقددة مددن العدددو أن تختبددئ وسددتعمل كددل 

وفي نفس اليوم أمرت . دورية على التقاطع مع نظيرتها مع تغيير المسار والمسافة كل يوم
 "أحمد ولد ابداه"مايو وكذا جثمان  80إلى  83لتي عثر عليها ليلة بحرق جثامين األعداء ا

يدددة يسدددرقون ر بددددأ أفدددراد الفرقدددة الجزائ .358وبتلدددك المناسدددبة أمدددرت بتنظيدددف محددديط المعسدددكر
التمور فعاقبتهم بشدة وأجبرتهم على التعويض عبر االقتطداع مدن رواتدبهم لقدد كدان عقدابهم 

مايو على  امتداد المنطقة  87الحظت يوم . البطونرادعا للبيظان وباألخص الزنوج عبيد 
المحيطدددة بالمعسدددكر أن بإمكدددان الرجدددال أن يقومدددوا بالطلقدددات الناريدددة وقفدددين خلدددف أكدددوام 

 .الصخر

                              
 .ن الحروب األهلية مع ما لها من داللة سياسية هي األكثر وحشية ففيها يتم امتهان حقوق الناسمن المعروف أ: في هذه المقارنة نظر -357

حدرب "ففي الوقت الذي ال تعدرف إال خطوطهدا العريضدة فدي روايدة مواليدة للحكومدة الثوريدة، فدإن المدؤرخين يتحددثون اليدوم عدن " فاندى"بالنسبة لحرب 
 .اإلطالع عليه حتى اآلن من األرشيفات بعد اكتشاف ما تم" فرنسية-إبادة فرنسية

افريدر "المسلمون يدفنون الموتى وال يحرقونهم ولكن في هذه الحالة لم يكن من الممكن دفن هؤالء بعيدا من المنطقة التي يعيش فيها الناس فلجأ  -358
 .إلى حرق جثامينهم تفاديا النتشار أحد األوبئة" جان
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وقد تم وضع مدا يشدبه المقاعدد خلدف بعدض الجددران لتسدهيل ذلدك لقدد أصدبح المعسدكر 
ة إلصدالح القدرب ووزعدت من اآلن فصاعدا في مأمن مدن الغدزو ولدو عبدر التسدلق أقمدت ورشد

جلود الغنم الجديدة التي اشتريتها من القرية فابتداء من اليوم سيكون لكل مفرزة فريقها الخاص 
 .كل رجلين على قربة أي ما يساوي خمسة عشر لتر من الماء لكل رجل: بجلب الماء

رار لقد عاد اليوم مبعوث كبوالني سيدي العلوي الدذي كدان قدد حمدل رسدالته إلدى أهدل آد
مدايو فأهدل آدرار  83إبريل وأكد جميع األخبدار السديئة الدواردة مدن آدرار صدبيحة يدوم  31يوم 

كددان األميددر حددديث 359"ابالنشددى"الددذين لددم يجربددوا قوتنددا حتددى اآلن يعيشددون علددى ذكددرى بعثددة 
مدا  السن جدا ويتحكم فيه أعداؤنا وهدو يسدتعد اآلن للقددوم إلدى تكاندت إمدا مدن أجدل مهاجمتندا وا 

ومدن حسدن الحدظ أن القائدل . ل نهب وسلب ممتلكات الزوايا الذين يدفعون لنا الضدرائبمن أج
والدبعض اآلخددر  "الشديخ سدديديا"المحاربدة فدي آدرار منقسددمة علدى نفسددها فبعضدها خاضدع لنفددوذ 

وكددان 360"الشدديخ سددعد بددوه"والددبعض اآلخددر يتبددع حتددى لسددلطة  "الشدديخ مدداء العينددين"يددأتمر بددأمر 
 .آخر ملجأ للمنشقين الجنوبيين ومنطلق جميع الغزاة آدرار أكثر من أي وقت

متشائما وقدم لي رسالة من أمير آدرار الشداب موجهدة إلدى  "سيدي ولد العلوي"لقد كان 
اسددتخدم األميددر فددي هددذه الرسددالة عبددارات الفروسددية بأسددلوب وقددح بعددد أن " جماعددة الفرنسدديين"

بأنددده مسدددتعد لعددددم محاربتندددا إذا  لقدددد أخبرندددا 361وصدددف نفسددده بقائدددد سدددلطان المغدددرب فدددي آدرار
وباألخص إذا تخلينا عن نية دخدول آدرار فبهدذه الشدروط " موريتانيا"خرجنا من أرض السلطان 

يقبل بأن يبقى صديقا لنا رغم إلغاء االمتيداز العرفدي الدذي كندا ندفعده سدابقا ألمدراء آدرار وخدتم 
يتعلق األمر بددعوتنا للخدروج مدن  وبالجملة. في أي شيء" إدوعيش"رسالته مذكرا بأنه ال يشبه 

ال فسديعلن عليندا الحدرب فهدي ندوع مدن التهديدد إذا كندا نزمدع القددوم إلدى آدرار لقدد كدان  البالد وا 

                              
عددض العلمداء ونحددو العشددرين مددن الرمدداة السددنغاليين لالحتجداز فددي آدرار طيلددة سددبعين يومددا وليلددة وتوسددط التددي تضددم ب" ابالنشددى"تعرضدت بعثددة  -359
التوغدل داخدل آدرار لتوقيدع اتفاقيدة  8178قدد حداول سدنة " فدابير"وكدان المستكشدف . بالضدبط( 8711)مدن أجدل إطدالق سدراح هدؤالء " الشيخ سعد بدوه"

إلدي  " فدابير"ألنده ورفاقده مهدددون بمخداطر جمدة فكتدب " ترييدرا"بدالتوقف فدي حاضدرته عندد " فدوبير"د نصدح قد" الشديخ سدعد بدوه" تحالف مع األميدر وكدان
فرد األمير بخط قاضيه أنه يقبل التحالف ولكنه ال يوقع وهو ما لم يحل دون مصادقة فرنسا على  -!األمير وأرسل له مسودة االتفاق بين فرنسا وآدرار

 .8170يونيو  81خ االتفاقية بمرسوم صادر بتاري
 .هذا صحيح فالقبائل الخاضعة للشيخ ماء العينين كانت معادية لنا -360
نده اعتقد أمير آدرار الشاب أو باألحرى مستشاره السياسي الشيخ حسنا نجل الشيخ ماء العيندين أن مدن الددهاء ذكدر العالقدة مدع المغدرب ربمدا أل -361

مارس من نفس السنة وبدأت المحادثات الدبلوماسية وفي الواقع من  08بتاريخ " واقعة طنجه"حدثت لقد . يدرك أن المغرب يثير بعض المتاعب لفرنسا
اركيبدات، أوالد أدلديم، : السهل التحدث عن سلطة السلطان وهو بعيدد جددا مدن آدرار ومنشدغل كثيدرا بمشداكله الداخليدة دون ذكدر القبائدل البدويدة الكبدرى

 .ة وكذا بين القبائل المحاربة في آدرارالتي تثير الرعب في الجيوش المغربي
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أن ذلدك مدن إيحداء المستشدار الرئيسدي  "سديدي ولدد العلدوي"أخبرندي . األسلوب متغطرسا ووقحدا
التدي  "أوالد غديالن"ن مجموعدة مد" أوالد سدلمون"وهو رئيس فدرع  "سيدي احمد ولد مكيه"لألمير 

ووصدل مدع هدذه الرسدالة فدي نفدس الوقدت جدواب رسدالة . تحترف النهب وهو معارض لندا بشددة
الددذي يتمتددع بنفددوذ كبيددر فددي آدرار وهددو الكنتدداوي " كنتدده"القائددد الحربددي لمجموعددة  "ولددد الحامددد"

ال وكتدب إلدى أهدل كدان عديش منعدز . بعدد مدوت كبدوالني "تجكجدة"الوحيد الذي بقي حليفا لنا في 
آدرار يطلددب مددنهم القدددوم إلينددا وفددي الددرد طلبددوا مندده االنضددمام إلدديهم لمحاربتنددا فالرسددالة تحمددل 

مدع رسدالة " سدينلوي"فأرسدلتها إلدى  "ولدد الحامدد"اعترافا واضحا بنواياهم المعادية وقد سلمها لدي 
 .األمير

ديددد جدددا حديثدده عددن كتبدت ردا علددى رسددالة األميددر بأسددلوب مددتهكم وقلددت لدده إن مددن الج
وقلدت لده مدن جهدة  362تبعية أمدراء آدرار لسدلطان المغدرب فدي غيدر مدا يتعلدق بالمسدائل الدينيدة

أخدددرى إنندددي ال أتصدددور أن يكدددون أميدددر آدرار الحدددالي جددداهال لدرجدددة أنددده ال يعدددرف أن فرنسدددا 
 وبريطانيددا المتحددالفتين اآلن همددا مددن يحمددي سددلطان المغددرب كمددا أن آدرار خاصددة وموريتانيددا
عمومددا لددم يكددن أي منهمددا تابعددا للمغددرب فددي يددوم مددن األيددام فنظريتدده باطلددة تاريخيددا وانتهددزت 

 : وما تضمنته من أوامر من بينها "كبوالني"إبريل التي أرسلها  31فرصة الرد ألذكره برسالة 
محمددد ولددد اسددويد "والتوقددف عددن إيددواء نجددل  "تكانددت"األمددر بتددرك قبائددل الزوايددا تعددود إلددى  -

ذا لم يستجب األمير الشاب لهذه الشدروط ولدم يتوقدف فدورا  "إدوعيش"ألنه تبرأ من  "أحمد وا 
 .عن تصرفاته المعادية فال يلومن إال نفسه فيما سيترتب على ذلك من أحداث

أحد المفاوضين من شنقيطي الدذي كدان يراسدل كبدوالني لدم يكدن يدرى الوضدع علدى هدذه 
إن األمير كدان غاضدبا مدن أهدل : يقول أوال "العلوي سيدي ولد"الدرجة من القتامة التي يصفها 

آدرار ألنهددم قتلددوا كبددوالني دون موافقتدده وهددو كددان يعتبددره ممددثال لفرنسددا ولكددن المحيطددين بدده قددد 
لدرجدددة أنهدددم  "كبدددوالني"كدددانوا يعارضدددون " سدددينلوي"أوهمدددوه أن جميدددع الفرنسددديين وخاصدددة أهدددل 

ن نغدددادر الدددبالد بنددداء علدددى اسدددتدعاء مدددن مرتددداحون لمقتلددده وأنندددا بمجدددرد تهديدددد بسددديط يمكدددن أ
جماعتندا حيددث يوجددد كثيدر مددن ذوي النفددوذ فدي السددنغال المعارضددين لوجودندا فددي بددالد البيظددان 

ونجلده  "المختار ولد أحمد ولد عيدده"كما أن األمير مستاء من جهة أخرى ألننا استقبلنا وحمينا 

                              
ولكن لم تتم الدعوة له أبدا في صالة الجمعة ال في " أمير المؤمنين"ليست هناك تبعية دينية بين أهل آدرار وسلطان المغرب فهو مقدس باعتباره  -362

 . آدرار وال في أي مكان آخر من موريتانيا
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درار ال تمتلدددددك مدددددن البندددددادق وأكدددددد لدددددي نفدددددس المفددددداوض أن القبائدددددل المحاربدددددة فدددددي آ. "أحمدددددد"
يتوفرون على نفس الشيء عند " إدوعيش"لقد كان . األوتوماتيكية سوى واحدة لكل أربعين رجل

 ".امبود"قدومنا إلى 
أخبرنددي المفدداوض الشددنقيطي أن . يبدددو أن الكثيددر مددن سددكان القددرى يددودون القدددوم إلينددا

مددن " إدوعلددي شددنقيط"لفعددل أرسددل إلددي وبا. تددأمين آدرار سدديؤدي حتمددا إلددى تددأمين بقيددة موريتانيددا
وبعددد أن " أوالد محددم عاشددور"مبدددوعثين يحمددالن وثيقددة انضدمام فددرعهم المسددمى " آمكدداريج"فدرع 

وهدم مدن " إديشدلي"مدن " أوالد ساسدي"، أخبرندي هدذان المبعوثدان أن مجموعدة "األمان"تلقوا مني 
" الطدرش"كما فداوض  "تكانت"ي مستعدون لمسالمتنا أيضا فلديهم مصالح ف" أهل أوالد التناكية"

عبددر  8711تلميددت آخددر و بشددأن الخضددوع لنددا عنددد قدددومهم إلددى ب" أوالد غدديالن"وهددم فددرع مددن 
ومددثلهم فلعددت كافددة القبائددل التابعددة لهددذا الشدديخ الكبيددر فددي منطقددة  "الشدديخ سدديديا"وسدداطة مددن 

 ".آدرار"
من المناصدرين فدي  ونجله على عدد ال بأس به "المختار ولد أحمد ولد عيده"لقد حافظ 

المتدددوفرين علدددى " أوالد بالسدددباع"كمدددا أن 363القبيلدددة القياديدددة" أوالد عمندددي"وبددداألخص " إيديشدددلي"
 "ولدددد الحامدددد"أكبدددر كميدددة مدددن األسدددلحة األوتوماتيكيدددة تدددربطهم عالقدددة صدددداقة بهدددؤالء كمدددا أن 

موفددددا أكددد لددي . الموجددود معنددا فددي تجكجددة يتمتددع بنفددوذ حتددى فددي األوسدداط المحيطددة بدداألمير
 "أوالد يحيددددى بددددن عثمددددان"أندددده ال توجددددد أي قبيلددددة مددددن البيظددددان أكثددددر انقسدددداما مددددن  "آمكدددداريج"

 ".أوالد آكشار"و" أوالد عمني: "المجموعة القبلية القيادية في آدرار وتضم
" إدولحداج: "وايدا التاليدةز لن تلقى أبدا دعدوة مدن قبائدل ال" آمكاريج"فعلى حد قول موفدي 

 "انشيري"في " أهل باركاهلل"شنقيط و" تكنة"و" إيدوعلي"وادان، " كنتة"
مددايو وانتشددر  83بواسددطة الندداجين مددن هجددوم " آدرار"إلددى " كبددوالني"انتقددل خبددر مقتددل 

بسددرعة، ولكددن الموفددددين المددذكورين آنفددا أكددددا أن ذلددك ال يددؤثر علدددى المواقددف العامددة السدددابقة 
عة الثانية ليلة الهجوم المشئوم قد رعت الرعدب ويبدو كذلك أن نيران مدافعنا الرشاشة أثناء الوق

قدددد أصددديب أثنددداء ( القريدددة" )لكصدددر"د المهددداجمين فدددي جهدددة حدددفدددي قلدددوب أعددددائنا إذ يبددددو أن أ
تصددددويب المدددددافع الرشاشددددة بددددأربع عشددددرة رصاصددددة ولددددم يمددددت جراءهددددا كمددددا اسددددتقرت خمددددس 

                              
 . قبيلة حاملة للسالح وهي قبيلة عريقة فيها بيت اإلمارة في آدرار: أوالد عمني -363
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" إدوعدديش"و "أوالد غدديالن"رصاصددات فددي جسددم مهدداجم آخددر فالفرقددة التددي هاجمددت تتكددون مددن 
 ولكنها هاجمت من خارج المعسكر

ورغددم أن مسددتقبل األوضدداع مددا زال غامضددا بعددض الشدديء إال أننددا نتددوفر علددى بعددض 
" أهددل آدرار"و" إدوعدديش"االمتيددازات كمددا أننددي أعددول بصددورة أكثددر علددى العددداوة المترسددخة بددين 

د آدرار ولكن هذا ونرى فكرة القيام بزحف مشترك ض" إدوعيش"الف معنا حوكنت أسعى ألن يت
ال يمكن تحقيقه إال في حالة الهجوم وهو أمر ممندوع عليندا حسدب تعليمدات الحداكم العدام فالبدد 

البدد لندا مدن مدؤن غذائيدة وبالفعدل وصدلت يدوم . لنا من انتظار وصدول الددعم فدي عدين المكدان
الفدور جميدع  ىريت علدتأشد نديع كيلوغرامدات مدن األرز كمدا أضدمايو قافلة منفردة تحمل ب 87

ولددي فكدرة " ابدودور"مدن " سديكولي" ةوصلني خبر انطدالق قافلد. قوافل الحبوب المارة بمحاذاتنا
وهكددذا سددتلتحق فرقددة السددودانيين الثالثددين التابعددة للرقيددب . بددأن أمددد لدده يددد العددون بفرقددة صددغيرة

يشددكل مددع وهددو مددا س" مددال"بالخمسددة والعشددرين اآلخددرين الموجددودين فددي بلدددة " ريلهدداك"الدددركي 
وحدة فيها من القوة مدا يكفدي لتدأمين القافلدة وطلبدت مدن " لسيكولي"فرقة الثالثين فارسا المرافقة 

بدأن تشدارك فدي حراسدة القافلدة المنتظدرة " ميت"السماح لوحدة السنغاليين المرابطة في " سانلوي"
 .في كيهيدي كما أن حركة هذه الوحدة ستضمن االستقرار في المنطقة

" البيظدان"الحبوب بسعر مرتفع سعيا إلى إغراء الباعة وهو مكدن جماعدات  وقد اشتريت
 .من تحقيق أرباح معتبرة فنحن ال يمكن أن نعول على التجار البيض وال السود في السنغال
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 عن تجكجة الدفاع
 "آدرار"هجوم أمير 

 
فددي االتجدداه الجنددوبي الشددرقي حتددى بلددغ بلدددة " أكلددي علددي"لقددد توغددل الركددب الددذي يقددوده 

مدن نفدس  87مدايو أمدرا بدالرجوع فعداد يدوم  81وكنت قد أرسدلت لده يدوم " انيورو"شمال " خاب"
والبقيدة مدن ضدرائب " إيددوعيش"هداء سدتمائة مدن اإلبدل ضدمنها مائدة منتزعدة مدن ز الشدهر ومعده 

علدى مدا بددر مدنهم مدن سدلوك شدبه عددائي " تنواجيدو"ومدن تغدريم " إيدبوسدات"البداة و" إيدوعلي"
ورغم ذلك السلوك ومع أن هذه القبيلة لم تعلن خضوعها حتى اآلن، فلم احتفظ بمدا أخدذ عليهدا 

وفدهم لدم احدتفظ إال " تنواجيو"وحين بعث إلي . من الغرامة لكي أمنحها ذريعة لعدم القدوم إلينا
ض الحقا عما احتفظت به وحملت الوفد بهدية سياسية عند مغادرته قددرها بثالثين جمال للتعوي

ا أثنددداء نقدددد أرسدددلوا إلدددى بقبدددولهم الددددخول تحدددت سدددلطت" تنواجيدددو"مئدددة فرندددك وكاندددت النتيجدددة أن 
 الذي وقع في األيام الموالية" آدرار"رغم هجوم " تجكجة"حصار 

 31إلدى  87أرسدلت ليلدة " رارآد"مدن " سديدي العلدوي"وبناء على األخبار التي جاء بهدا 
أكلدي "وهدي محمولدة علدى الجمدال التدي جداء بهدا " خليدل"مايو دورية قويدة بقيدادة الرقيدب الددركي

مددا يمكددن أن يتعددرض لدده مددن  مددنومهمتهددا تددأمين المندداطق المحيطددة بالمعسددكر عددن بعدد " علدي
وهدو " رهداطأ"هجمات من جهدة الشدمال والشدمال الغربدي، ولددى الدوريدة أمدر بالسدير علدى خدط 
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سديرة متتجاوز هذا الخط ألكثر من ال ولكن عليها أن " آدرار"و" تكانت"المنخفض الفاصل بين 
يوم في اتجاه الشمال وألزمت هذه الدورية بمهاجمدة كدل فرقدة معاديدة ال تفوقهدا كثيدرا مدن حيدث 

يدع العدد وأن تتقصى المعلومات وتبعث بها على جناح السرعة وتبقى علدى اتصدال بندا فدي جم
" آدرار"األحوال وتحرص على بعث الثقة في نفدوس قبائدل الزوايدا فدي حالدة هدروب إحدداها مدن 

وهكدذا كندت أتلقدى المعلومدات . واشترطت على الدورية أن ال تغيب أكثر من خمسة عشر يوما
واجهدات وقلصدت العددد مواقدع الرجدال متقاربدة جددا حدول المدايو أن  38الحظت يوم . عن بعد

وقد مكنندي ذلدك مدن تشدكيل فرقدة احتيداط . ترين على طول خط إطالق الناربوضع رجل كل م
 .خاص خارجا عن فرق الحراسة

 
 :سجلت التعليمات التالية في التقرير

سدديتلقى كددل أوربددي أو جزائددري أثندداء نوبددة الحراسددة باإلضددافة إلددى حارسدديه االثنددين، دوريددة  -
. لوحدة التي يتبع لها هو نفسدهتوفرها إحدى وحدات المعسكر تكون كل ما أمكن ذلك من ا

وسيحدد لهذه الدورية مسارها في ما قبل خط الحراسة حسدب مدا يدراه الزمدا خاصدة بالنسدبة 
 .لغابة النخيل

وعند ما تكون الليالي مقمرة ستقوم فرقة االحتياط العامة بنصديبها مدن هدذه الخدمدة ولدن 
دمتها مددة نوبدة حراسدة األوربدي أو يتجاوز عددد أفدراد الدوريدة رقيبدا ومعده ثالثدة رجدال وتددوم خد

وال يمكدددن إرسدددالها فدددي مسدددافة أبعدددد مدددن خمدددس مئدددة متدددر وعلدددى هدددذه . الجزائدددري الدددذي ترافقددده
ولتفددادي السددهو أو . الددوريات أن تعددود مدن نفددس النقطددة التدي خرجددت منهدا علددى خددط الحراسدة

مدددن نقطدددة  الغفلدددة سددديقوم الشدددخص الدددذي يقدددوم بنوبدددة الحراسدددة باإلشدددراف علدددى خدددروج الدوريدددة
وفي حالة وجود إحدى هذه الددرويات فدي الخدارج . الحراسة التي ستعود لتدخل منها في ما بعد

( فددي الهددواء عنددد الحاجددة)وقددت إعددالن االسددتنفار فعليهددا أن تطلددق مجموعددة مددن الرصاصددات 
حتدددى ولدددو لدددم تشددداهد العددددو فهدددي بدددذلك تشدددعر المعسدددكر كمدددا أنهدددا تلقدددي الرعدددب فدددي قلدددوب 

ذا لددم تكددن الطلقددات الناريددة خلددف العدددو فإنهددا يجددب أن ال تكددون أبدددا فددي اتجدداه  المهدداجمين وا 
 .المعسكر

 : مايو، تعليمات جديدة 72يوم 
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مايو بشأن الددوريات المسديرة  81ال يلغي نظام الدوريات الصادر أمس القرار الصادر يوم  -
 يطمدددع حلدددول الليدددل مدددن كدددل واجهدددة للتأكدددد مدددن عددددم وجدددود مجموعدددات مختبئدددة فدددي محددد

ونظددرا لتقداعس أهددل القريددة عددن تددوفير اليددد . تواصددلت أعمددال تحصددين المعسددكر. المعسدكر
العاملة بالقدر الكافي فقد أمرتهم بالبقاء داخل المعسكر حتى يكتمل عدد العمال المطلوبين 
وبما أن الحراس يمعنون األهالي الدذين يدأتون إلدى هدؤالء بالطعدام داخدل المعسدكر فقدد فعدل 

دعددوة أهددل القريددة إلددى طعددام "لدده فانصدداعوا ألوامرنددا وهددو مددا نسددميه تهكمددا فدديهم الجددوع مفعو 
المتطفددل السددابق لدددى  "عبدددي ولددد أمبددارك"ورغددم ذلددك كنددت مجبددرا علددى تكليددف ". الغددداء
أثناء العمل وهدو معتداد علدى هدذه " الحراطين"بأن يجمع ويراقب  "تجكجة"في  "بكار"األمير 

الوظيفة كما أن تحمسه يبدو مفرطا في بعض األحيان ربما ليكفر عن سلوكه المريب أثناء 
وكدان مخزونندا . 364كان وقت المغادرة عند الساعة الثانية بعدد الدزوال .مايو 83عملية ليل 

. دد مددن األشددخاص الددذين كانددت تجددب تغددذيتهممددن األغذيددة قددد زاد نسددبيا بسددبب مغددادرة عدد
أمددا البداقي فلدديس فددي . ويتعلدق األمددر بإمكانيددة انتظدار التعزيددزات القادمددة دون المدوت جوعددا

صدارة اهتماماتنا فمن المحتمل أن مغادرة هؤالء فدي اتجداه النهدر سيشداع داخدل الدبالد أنهدا 
البيظددان أندده بمجددرد مددوت مؤشددر علددى بدايددة االنسددحاب فقددد أشدديع فددي السددنغال فددي أوسدداط 

فسدوف لددن نبدق كثيدرا فددي هدذا البلدد ولكددن بدين شدرين البددد منهمدا يجدب أن نختددار  "كبدوالني"
مدددايو ألن عددددد األوربيدددين قدددد نقدددص بدددثالث  30زادت فتدددرة المناوبدددة ابتدددداء مدددن . األصدددغر

وحدات فأصبحت مدة المناوبة ساعة ونصدف بددل سداعة واحددة وهدذا ممكدن ألن الشدخص 
إن حجددم قطيددع الجمددال يتطلددب زيددادة فرقدددة . فددي فتددرة المناوبددة للحراسددة كددل ليلددةال يكددون 

التددالي بالحراسددة المكلفددة بدده فكددان مددن الددالزم إدخددال الجمددال كددل مسدداء داخددل المعسددكر و 
 .سوف ينقص وزنها بسرعة ولكن ال مندوحة عن ذلك

إقامدة موقددع طريقددة " جيدرار"مدايو فتدارسددت مدع المددالزم  31يددوم  رانتهدت جدددران األسدوا
مالية الغربيددة وتددم شددمعددزول وانتهددى الخندددق حددول الواجهددة الجنوبيددة الشددرقية وعلددى الواجهددة ال

تسددييج الددركنين الشددرقي والشددمالي بأسددالك شددائكة ويوجددد فددي الددركن الشددمالي المدددفع الرشدداش 
" ارجيدر "أمدر النقيدب . أمدا المددفع الرشداش اآلخدر فيتنقدل مدع الفرقدة الجزائريدة( رشاش مدارتيني)

                              
يعندي مغددادرة فريدق حددراس كبدوالني فإرسددالهم إلددى السدنغال سدديقلص عددد األفددراد المحتداجين إلددى التغذيددة وقدد تمددت اإلشدارة إلددى ذلدك فددي الفصددل  -364

 . السابق



355 

مايو بالشروع في أشغال إقامة الموقع المعزول وأسرع في العمل لتكدون جددران الموقدع  35يوم 
وكما توقعدت، رافقدت ذهداب . المعزول على ارتفاع مترين وخمسين فوق الكثيب خالل ستة أيام

وخاصة من أهدل آدرار يقولدون " البيظان"عات مغرضة فكان ئالمفرزة المتوجهة إلى السنغال شا
وأشدديع خبددر مفدداده أنددي سددأبقى وحدددي بتجكجددة مددع  "تكانددت"شددرعنا فعددال فددي الخددروج مددن  إننددا

بهددددذه  31خمسددددين مددددن الحددددراس المحليددددين وعلددددم أميددددر آدرار الددددذي كددددان جنددددوب شددددنقيط يددددوم 
الالجئدون هنداك " إدوعديش"اإلشاعات كما وصله ردي على رسالته فاشتاط غضبا فبدادر رجدال 

إلدددى اسدددتغالل هدددذا الغضدددب الصدددبياني وهدددذه  "ةولدددد مكيددد سددديد أحمدددد"و" أوالد عمندددي"ورؤسددداء 
. األخبار الكاذبة عن خروجنا وتقليص عدد من يوجدون في معسكر تجكجدة فاسدتخدموه بخبدث

الدذي نقدل إليندا هدذه األخبدار أحدد مبعدوثي كبدوالني كدان قدد " إدوعلدي"وكان الزاوي المنحدر مدن 
لمهاجمتنددا وأن جماعددة آدرار قددد طلبددت بقددي فددي آدرار وهددو يقددول أن األميددر قددد قددرر المسددير 

وهددددم جميعددددا مسددددلحون ببنددددادق " أركيبددددات"و " أوالد بالسددددباع"المسدددداعدة مددددن أعدددددائها السددددابقين 
 .أوتوماتيكية

وكدان مدن المقدرر أن تنقسددم قدوات العددو إلددى فيلقدين بعدد تجميعهددا سديتوجه أحددهما إلددى 
فددي الطريدق فددي حددين يسددير الفيلددق  التددي يعرفددون أنهددا" سديكولي"الجندوب لالسددتيالء علددى قافلددة 

 "تكانددت"قددد انطلقددوا فعددال الجتيدداح " أوالد غدديالن"ويقددال إن  "تجكجددة"الثدداني لمهاجمددة معسددكر 
وأمام هذه األخبار وما خلفه توجده مفدرزة . "أركيبات"و "أوالد بالسباع"وينتظر قدوم ثالثمائة من 

تخليت عن ما كنت أنوي القيدام بده  نحو النهر من أثر سيئ على السكان المحليين،" كلومباني"
الدذي يرافدق " مونتدانى"فقدد كندت أفتدرض أن المقددم  "سديكولي"من التوغل جنوبا السدتقبال قافلدة 

عبدر البريدد الخداص بنوايدا " سديكولي"ومدن بداب الحيطدة أخبدرت النقيدب . القافلة يكفي لحراسدتها
 .حداث وقد أمسكت بزمام األموربشأن قافلته أما أنا فأنتظر ما ستؤول إليه األ" أهل آدرار"

قددد توغلددت شددرقا حتددى " ارهدداط"إلددى منطقددة  87التددي توجهددت يددوم  "خليددل"كانددت دوريددة 
لددم تددتمكن مددن اللحدداق بهددا فعددادت إلددى تجكجددة وأكدددت " اركيبددات"تطددارد عصددابة مددن " تلمسددت"

مددن خاصددة مددا يتعلددق منهددا بدداألثر السدديء الددذي خلفدده ذهدداب جددزء  35المعلومددات الددواردة يددوم 
أنددددذرت الجميددددع بأننددددا نتوقددددع هجومددددا وأجريددددت بعددددض التمددددارين علددددى . الرجددددال عددددن المعسددددكر

 :االستنفار الخاص والعام وكتبت في التقرير ما يلي
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في حالة حصول الهجوم بتوزيع الذخيرة وسيكون مكانده فدي " فيلمن"سيكلف الرقيب الدركي  -
وفي حالة االستنفار تبعث له كل مكتب القائد المؤقت للبعثة حيث توجد احتياطات الذخيرة 

 .مفرزة عاملين يتكلمان أو يفهمان الفرنسية إن أمكن
سدديتم تجميددع المرضددى والجرحددى فددي حالددة الهجددوم فددي قاعددة األكددل باإلقامددة ومعهددم الكتددور  -

 . وسيحملون أسلحتهم إلى هناك ويتولى القادرون منهم حراسة األبواب
ة وكانددت جدراندده مصددنوعة مددن الجلددود كددان المستوصددف المؤقددت فددي بهددو مقددر اإلقامدد

مدايو  83حدا وكدان جرحدى هجدوم يوكان المكان مر " بوكادوم"والسجاد المغربي الذي أخذناه من 
محملدة بالدذرة  "امبدود"قادمدة مدن  "لتجكاندت"مايو على قافلدة  39استوليت يوم . يتماثلون للشفاء

فاشتريتها على الفدور ودفعدت ثمنهدا نقددا وحدين الحدظ أصدحاب القافلدة السدعر المغدري وعددوني 
كدان . أرسدلت مبعدوثين أثدق بهمدا إلدى ناحيدة آدرار لمراقبدة تحركدات العددو. بالقدوم بقافلة أخرى

عددن حراسددة  وقحددين وال يلتزمددون بدداألوامر فكثيددرا مددا تخلددوا" فو الولدد"و" الكددانيولى"الجمالددة مددن 
 .القطيع فجعلتهم تحت سلطة الجزائريين بصفة خاصة فلن يرحموهم

 : كما نظمت خدمة دوريات على اإلبل
جزائريددان )اعتبددارا مددن اليددوم سددتتوجه كددل يددوم دوريددة محمولددة علددى اإلبددل مددن أربعددة رجددال  -

سددتجوب ضددواحي تجكجددة فددي مسددارات وأوقددات مختلفددة وبإمكددان هددذه ( واثنددان مددن البيظددان
ورجال " أوالد بالسباع"ريات أن تبقى في الخارج أكثر من نصف النهار وتم وضع فرقة الدو 
" دالفجيددون"تحددت تصددرف المددالزم " أوالد اعلددي"و" بددوبلير"الخمسددة البدداقين و" أوالد ابييددري"

وقددررت تنظدديم بعددض الدددوريات األكثددر قددوة مددن . المشددرف علددى خدمددة الدددوريات المحمولددة
 . أجل االستطالع للضباط

الدذي " اتيافدان"بتنظيم خدمة الشدرطة داخدل المعسدكر وكلفدت بهدا المدالزم  39قمت يوم 
يتكلم العربية بطالقة فعليه أن يتدولى مركدزة رقابدة البيظدان األجاندب علدى المسدعكر وينظدر فدي 

فاختدداروا " إدوعدديش"وصددلت أخبددار مغادرتنددا إلددى . أمددر جميددع مددن يحضددرون ألي سددبب كددان
الجئدين لدديهم منددذ زمدن طويدل فارسدلوهما الستكشدداف حقيقدة مدا يحدددث  رجلدين مدن اتدرارزة كانددا

 .بأم أعينهم
نهددم  "إدوعدديش"وكاندت مهمتهمددا المعلنددة هددي إخبدداري بددأن رؤسدداء  قددد وصددلتهم رسددالتي وا 

 31يسددتعدون إلرسددال وفددد رابددع ليحمددل إلددي أمددر دخددولهم تحددت سددلطتنا وصددل المبعوثددان يددوم 
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عات ليتأكدددا مددن أننددا ال نرتمددي فددي أحضددانهم بسددرعة ثددم مددايو فأبقيتهمددا فددي االنتظددار عدددة سددا
قررت أن ال أستقبلهما إال بعدد يدومين وفدي انتظدار ذلدك أسدكنتهما داخدل المعسدكر مدع المتدرجم 
وأصدرت األوامر بجعلهما يتأكدان من أنندا نوجدد هندا لديس فقدط بأعدداد كبيدرة ولكدن أيضدا بأنندا 

في الذهاب بل نحن باقون دون خوف فدي انتظدار نشدد الحراسة وفضال عن ذلك ال نفكر أبدا 
 . العدو لدحره

مايو إلى الرعاة بالدذهاب بالقطعدان قدرب فرقدة الجزائدريين المكلفدة  37أصدرت أمرا يوم 
بحراسددتها وبهددذه الطريقددة أتمكددن مددن جمددع عدددد كبيددر مددن الرجددال حددول نددواة مددن البدديظ فددالزنوج 

 رمددداةبعدددض هدددؤالء الزندددوج ينتمدددي لفرقدددة ال ولكدددن. حدددين يبقدددون وحددددهم تسدددهل مبددداغتتهم دائمدددا
السدددنغاليين فهدددم إذن نظدددداميون فلدددم أتمكدددن مددددن جعلهدددم تحدددت أوامددددر الجزائدددريين الدددذين يعمددددل 
النظدداميون مددنهم خددارج اإلطددار فلددن يقبددل الضددباط السددنغاليون ذلددك هددذا جانددب مددن قلددة مرونددة 

فكندت مجبدرا فدي األيدام وعدم سهولة التعامل مع فدرق الزندوج النظاميدة بسدبب ارتيداب ضدباطهم 
التددي يتددولى فيهددا المجندددون السددنغاليون المشدداركة فددي خدمددة حراسددة القطيددع بددأن أشددكل قيددادتين 

يون وتضم األخرى المجندين ر منفصلتين لهذه الحراسة إحداهما من غير النظاميين يقودها جزائ
ون تكانددت ومددن يجوبدد" أوالد غدديالن"عدداد أحددد المبعددوثين وأخبددر بددأن ! يالهددا مددن حيلددة ،وحدددهم

ضدددنا  وهددو مددا ضدداعف " آدرار"سدديتحالفون مددع أهددل " اركيبددات"و" أوالد بالسددباع"المعددروف أن 
" إكيددو"غددرور األميددر الشدداب لهددذه المنطقددة وحضددر مددع المبعددوث شددخص يقددوم بدددور المغنددي 

المرافدق لهدذا السدديد الشداب فقددم إلددي بطريقدة اسدتفزازية رسددالة مدن سديده وهددي عبدارة عدن إنددذار 
ال لبا وجددت الرسدالة حدادة بعدض . يكتدب لدي األميدر" سأحصدل علدى رأسدك"خروج مدن الدبالد وا 

يوجدون معنا فدي انتظدار مقدابلتي الموعدودة ومعدي فرقدة مدن  "إدوعيش"الشيء وبما أن مبعوثي 
بقددراءة وترجمددة الرسددالة " بددن حمدداده محمددد"الجزائددريين تعمددل داخددل الموقددع المعددزول فقددد كلفددت 

المختار ولد احمدد ولدد "وكان العجوز . سمع الجميع ما يتفوه به هذا الوقحبصوت مرتفع حتى ي
ونجلدده معنددا أيضددا فقددد كددان مددن عادتهمددا الحضددور بسددرعة كلمددا كددان مددن المتوقددع قدددوم  "عيددده

 .أخبار من آدرار
سدمع الجميددع قددراءة الرسددالة ورمقدوني بنظددراتهم، فهددل سددأقبل هدذا التحدددي أمددام أربعمائددة 

 ري؟ رجل وفي عقدر دا
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وقدل لده ! بعوثا مفاوضارجل محظوظ ألنني أعتبره مإنه قل له " بن حمودهرخت قائال الص" -
". إن لديدده ثددالث دقددائق فقددط ال أكثددر ليتددوارى خلددف المرتفددع الددذي نددراه هندداك شددمال القريددة

 ".ليس اآلن"قلت له . حاول المطرب الذهاب من فوره
ائي، بإحدى العبارات التي ال تصدر أرسلت معه إلى هذا األمير الغبي الذي حاول ازدر 

إال عن ذوق جزائري وتعبر في أقل عدد من الكلمات عن تهديدد أقدوى ممدا خدتم بده رسدالته فلدم 
ولم أنه عبارتي حتى انطلقت القهقهات عالية داخدل ! يتمكن المترجم من التقاط كالمي بالعربية

الحرفيددة لددبن حمدداده تناسددبهم  مجموعددة الجزائددريين الحاضددرين أمددا البيظددان فقددد كانددت الترجمددة
فأسدددرعت فدددي ندددداء فرقدددة السدددنغاليين مددددن  365"إدوعددديش"ا جميعدددا وخاصدددة مبعدددوثي و فاسدددتداور 

الحراس وكانت معهم بنادقهم مهيئة فأمرتهم باالصطفاف خارج السدياج فأشدار بدن حمداده علدى 
خلدف  المطرب بأن ينظر إليهم قلدت لده أخبدره بأنده إذا لدم يختدف فدي ومضدة عدين كمدا قلدت لده

 . هدفا لوابل من رصاص هؤالءا المكان الذي حددته له فسيكون
 . ندون السنغاليون الطلقات في جعبة بنادقهمجقلت له فهيأ الم" إذهب اآلن، انطلق يا كلب" -

ومع حركة أيديهم اختفى هذا المطرب واجتاز المسافة بسرعة ال يستطيعها سوى القرود 
ومدا زلدت أسدأل نفسدي هدل . ن السدرعة التدي اختفدى بهدامن البيظان حين يفرون وبقيت حدائرا مد

نقل رسالتي بصدق إلى سيده؟ على كل حال إذا لم يجرؤ على ذلك فمبعوثا إدوعيش والعجدوز 
أندا مطمدن . ، كانوا حاضرين وستصل األميدر بطدرق أخدرى عبدر البلدد"المختار ولد احمد عيده"

 .على ذلك
ل علدى أن األميدر مسدتعد وهدو علدى وشدك هذا التحدي يدد! لماذا استفزني؟ لنكن جادين

مدايو فدنحن  83الحمد هلل يمكنه أن يأتي، فنحن لم نعد في مكان بدائي كما كنا ليلدة . مهاجمتنا
أخبرنا المبعوث بدأن جديش . في مكان محصن سيصطدم به فقد بنيناه توخيا للهجمات المباغتة

رقم إلدى رجدالي أنهدم يفوقدون هدذا أهل آدرار يبلغ ثالثمائة رجل يهدددون تجكجدة فأرسدلت هدذا الد
الرقم عددا كما أننا قد احتطنا لألمر فكدل يدوم يدأتي دون حددوث الهجدوم يجعلندا أكثدر قدوة وكدل 
واحد منها ينام كل ليلة في نقطة الحراسة وحربته على فوهة بندقيته وقد أمرت بأن ال توقد ندار 

. رجدالهم بهددوء دون أي صدوت داخل المعسكر بعد حلول الظالم وبأن يوقظ رؤسداء المفدرزات

                              
علدى اسدتفزاز األميدر " افرير جدان"بصفة أقل تحفظا فترجم جواب  397-391: ص" المستكشفون"هذا المشهد في كتابه " روبيرت راندو"وصف  -365

 .وهي عبارة لم تعد مستخدمة اليوم( المقصود من الضحك" )استداروا جميعا. "الشاب
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ارة سددوقددد حملتهمددا بكددالم جميددل ويمكددن أن ينقلددوا إلددى رؤسددائهم أخبددارا " إدوعدديش"ذهددب مبعوثددا 
 .عن نوايانا الهجومية وعن المكان الذي وجد فيه أهل آدرار

يرافقهم خمسة مدن " الرشيد"مايو إلى  01أرسلت دورية على الجمال من الجزائريين يوم 
ونظمدت مفدرزة للهجدوم المضداد تحسدبا لمهاجمدة المعسدكر لديال " أكلدي علدي"نهم البيظان من ىبي

". دوفدور"و" لوفدانجيون"يقدودهم المالزمدان " التكلدور"شكلتها مدن خمسدين رجدال مدن الجزائدريين و
الخمسددة والعشددرين، وفددي حالددة احددتالل العدددو  "أوالد بالسددباع"وأضددفت إلددى هددذه المفددرزة رجددال 

وبعدد عمدل متواصدل انتهدى . إلحدى الواجهدات سدتنهال عليده وحددة االحتيداط الخاصدة بدالحراب
إعداد الموقع المعزول وأصبح الرجال يددخلون فيده كدل يدوم وقدد اسدتغلوا وسدالحهم مجهدز وفدي 

 .نامباغتمتناول أيديهم فلن يتمكن البيظان اليوم من 
مددايو ولكددن تحسددبا لحالددة  08مجندددون السددنغاليون حاميددة للموقددع المعددزول يددوم شددكل ال

استثنائية مستبعدة من الدفاع المستميت يحدد لكل وحدة مكانها المتوقع داخدل الموقدع المعدزول 
ثر شغل الموقع المعزول تمت إعادة تنظيم دفاع وشغل المعسكر عبر تقسديمه  وتتعرف عليه وا 

 : إلى ثالثة مقاطع
 الواجهة الجنوبية الغربية؛" لوفانجيون"ع قطا -
 الواجهة الجنوبية الشرقية؛" دوفور"قطاع  -
 .الواجهة الشمالية الشرقية" اتييفان"قطاع  -

وتصدبح فدرق االحتيداط الخاصدة فرقدا . قيادة فرقة االحتيداط العامدة" جيرار"يتولى النقيب 
دة مددن فددرقتين إحدددى هددذه احتياطيددة للمقطددع ويعدداد تنظيمهددا فددي العمددق هكددذا سدديكون لدددى وحدد

الفرق على خط النار وتبقى األخرى في االحتياط هذا من أجل ضمان خدط إطدالق الندار ومدن 
 .أجل تحريك عدد قليل من الرؤساء

يجددب علددى عمددال البندداء اليدددويين  أن يندداموا مددن اآلن فصدداعدا داخددل المعسددكر وفددي 
ه للمدوت، ال حظنددا حركددة كبيددرة حالدة االسددتنفار يبقددون ندائمين فمددن تحددرك مدنهم فسدديعرض نفسدد

جيئة وذهابا حول المعسكر كما الحظنا حاالت توقف مشدبوهة فأصددرت األوامدر لتحديدد هويدة 
طالق النار على كل من ال يرد على الندداء وأبلغدت سدكان  كل من يمر بالقرب من المعسكر وا 

حكددام السدديطرة علددى مع والحظددت .  سددكرناالقريدة بددذلك فمكننددا ذلددك مددن إخددالء المنطقدة حولنددا وا 
فدي بدايددة شددهر يونيددو أن مجموعدة الحددراس البيظددان متسدداهلين بعدض الشدديء ويفضددل بعضددهم 
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البقاء في القرية على خدمة الدوريات المحمولة فأمرتهم بتسليم أسلحتهم حتدى يطلبدوا مدن جديدد 
تبا وال العودة إلى الدوريات وهو ما فعلوه بسرعة ألن الحارس الذي ال يحمل سالحه ال يتلقى را

حصة من الغذاء كما فرضت على الحارس الذي يعدود لحمدل السدالح بعدد فتدرة توقدف أن يقدوم 
بنوبة حراسة إضافية خارج نوباته المعتادة وفي حالة العودة إلدى المخالفدة أقدوم باقتطداع خمسدة 
 عشر يوما من الراتب المستحق وفي هذه الحالة األخيرة اقتطع نفس المبلغ مدن البيظداني الدذي
يرأس الفرقة بوصفه مسؤوال عن رجاله ولم احتج إلى تطبيق هدذه العقوبدات إذ لدم يعدد أحدد إلدى 
المخالفة والحاالت االثنتان أو الثالث المعزولة التي تمت معاقبتها تعدود إلدى التعدب وأصدحابها 

رف حينمدا وجددوا نوعدا مدن التد366" مزايدا الكدوب"من البداة الذين استسلموا للراحة بعد ما نسميه 
فددي حيدداة القريددة يختلددف عددن مددا اعتددادوه مددن شددظف العدديش تحددت الخيددام ولكددن أكثددرهم تكاسددال 

أخبرونددي باختفدداء . يسددتأنف النشدداط متددى وقددع علددى ظهددر الجمددل ووضددع البندقيددة علددى فخذيندده
مجموعددة مددن كبدداش القطيددع فقددررت تعددويض كددل كددبش مفقددود باقتطدداع مددن الحصددة الغذائيددة 

قطيدددع أو مدددن الوحددددات المكلفدددة بهدددذه الحراسدددة إذا كدددان هنددداك عددددة للوحددددة المكلفدددة بحراسدددة ال
 .وحدات معنية

يونيو فور استيقاظهم متوجهين إلى المرعى دون أن ينتظروا ذهاب  0انطلق الرعاة يوم 
الدورية المحمولة التي تسبقهم عادة لتأمين المنطقة قبلهم وفور وصولهم إلى المنطقة الصخرية 

مهمددا . وا فددي عددين المكددان واتكددأ العريددف المكلددف بالحراسددة ونددامحيددث يجمعددون الحطددب تفرقدد
أصدرت من األوامر ومهما حذرت الزنوج فال فائدة من ذلك فمتى بقي هؤالء وحدهم في غياب 
رئدديس مددن البدديظ فددإنهم سدديجعلون األوامددر والتحددذيرات تحددت أقدددامهم وال يلددوون علددى شدديء بددل 

هددؤالء الرعدداة قددد خددالفوا األوامددر الصددادرة بددذهابهم الحظددت أن . يخلدددون إلددى النددوم واالسددترخاء
قبددل انطددالق الدوريددة المحمولددة علددى الجمددال فقددررت أن أعاقددب هددذا السددلوك بعددد عددودتهم مددن 

 .المهمة
وصل الرعاة إلدى المكدان الدذي ترعدى فيده المواشدي فدي الوقدت الدذي تسدتعد فيده الدوريدة 

القادمدة مدن  "إدوعلدي"صدلوا إلدى مجموعدة لالنطالق فدي مهمتهدا اليوميدة نحدو الشدمال وعنددما و 

                              
" تسدين"انتصداراته السداحقة علدى  فدي الحدرب البونيقيدة الثانيدة، فبعدد" رومدا"ضدد " حندا بعدل"إشارة في أسلوب مدرح إلدى حملدة الجندرال القرطداجني  -366
علددى أحيدداء الشددتاء فددي مدينددة معروفددة آنددذاك بترفهددا ولكددن جيوشدده " حنددا بعددل"اسددتولى ( قبددل المدديالد 3189-3181" )اتددرازمن"وقددرب بحيددرة " اتربددي"و
 .وهو ما مكن الرومان من إعادة الكرة عليه" إلى الراحة وانغمست في ملذات الكوبأخلدت "
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الجدددزء الشدددمالي مدددن النخيدددل وعليهدددا عالمدددات التدددأثر وهدددي تبددددي إشدددارات الخدددوف حيدددث يقدددول 
يحملددون السددالح قددد سددطوا علددى  "آدرار"أفرادهددا إن عصددابة مددن نحددو ثمددانين رجددال مددن أهددل 

سديدي "بنداء عدم أ367"الشدرفه"خيامهم واسدتولوا علدى مواشديهم وكاندت العصدابة بقيدادة رجدال مدن 
أوالد "و" إديشلي"كما تضم العصابة بعض ( قائد الفرقة التي اغتالت كبوالني) "ولد موالي الزين

 . وما زالت هذه العصابة قريبة فقد رأوها في المنطقة الصخرية جنوب المعسكر" غيالن
 

 : األوامر التالية" لوفيجيون"فأصدرت إلى المالزم 
أن ينطلدددق علددددى الفددددور صددددحبة أكبدددر عدددددد مددددن الرجددددال " لوفيجيددددون"يجدددب علددددى المددددالزم  -

ويأتي بها إلى المعسدكر، وفدي " إدوعلي"المحمولين ويسترجع القطعان المسلوبة من جماعة 
م ز حالة عدم تمكنه من اللحاق بالعدو أو في حالة كون العدو كثير العددد وال يسدتطيع المدال

را أو يعدود أدراجده وعلدى كدل حدال أن ينتصر عليه فعليه في هذه الحالة أن يرسدل لندا إشدعا
عليده أن يعدود إلدى المعسدكر قبدل حلدول الليدل ويرسدل األخبدار كلمدا أمكدن ذلدك بمدا رآه ومددا 

ومعهدددا الدددذرة التدددي كاندددت  "تجكاندددت"ومدددن جهدددة أخدددرى بلغندددي فجدددأة أن قافلدددة مدددن . صدددادفه
ة مددن وتطلددب فرقددة حراسددة فقددررت أن تتكددون هددذه الفرقدد" الندديمالن"موجهددة إلينددا توجددد فددي 

التدي شددكلناها لتسدتخدم عنددد الضدرورة مددن الفرقدة التددي  "البيظددان"الخمسدة عشدر حارسددا مدن 
لتخلدديص القافلددة وأمرتهددا " الندديمالن"سددتتوجه هددذه الفرقددة مسددرعة إلددى " لوفيجيددون"جدداء بهددا 

 .بالحرص على القدوم بها في نفس اليوم
دمها الرجدل الدذي تطدوع اسدتعداداته، وحسدب المعلومدات التدي قد" لوفجيون"أنهى المالزم 

مفادهددا أنهددم يسددتطيعون اللحدداق ( وهددو نجددل أحددد القددوم الددذين سددلبت حيواندداتهم)بمرافقتدده كدددليل 
بالعدددو بسدددرعة واسدددترجاع القطعدددان وذهدددب إلددى الجندددوب دون أن يتدددزود بالمددداء كاندددت السددداعة 

 "انالبيظدد"ن مددن و ن مددن الجزائددريين وعشددر و والنصددف صددباحا وكددان معدده خمسددة وثالثدد ةالسادسدد
حتدى انطلقدت مدن " النيمالن"وما كاد يختفي مع فرقته خلف الهضبة الدائرية التي تقطع طريق 

الجهدددة الغربيدددة لدددنفس الهضدددبة عددددة طلقدددات ناريدددة جددداء بعددددها وابدددل علدددى ثدددالث دفعدددات مدددن 
الطلقات النارية وبعد قليل رأيت أحد الرعاة ثم واحدا آخر يعودان مسرعين أخبرني الرجالن أن 

                              
 . قبيلتان تعارضاننا في آدرار" أوالد غيالن"و" إديشلي"من ينتسبون إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم، ( شريف: هامفرد: )الشرفه -367
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هددداجموه بأعدددداد كبيدددرة عنددددما كدددان الرعددداة   "البيظدددان"قدددد جدددرح وأرسدددلهما إلخبارندددا أن العريدددف 
منشغلين بقطع الخشب والحشيش وأنهم قتلوا منهم اثنين واستولوا علدى بندادقهم وذخيدرتهم وأنهدم 
أصابوا العريف بجراح وكان قد استيقظ مدذعورا ورأى المهداجمين يطلقدون الندار علدى راع ثالدث 

من أخدذ ( الراعيان السنغاليان والعريف)وقد تمكن هؤالء الثالثة . ين آخرين بجراحويصيبون اثن
الجرحى وسالح الراعي المقتول ثم أطلقوا ثالث دفعات مدن الرصداص علدى المهداجمين فهدرب 

قدددد جدداءت علددى الجمدددال وحينهددا توجدده الحارسدددان  "البيظددان"هددؤالء ولكددن مجموعددة أخدددرى مددن 
 ،السدنغاليان إلددى المعسدكر ليبلغددا الخبدر ويزعمددان أن العريددف قدد بعثهمددا والحقيقدة أنهمددا هاربددان

المحمولة على الجمال التدي رأوهدا  "البيظان"وبما أن إطالق النار قد توقف فقد بدا لي أن فرقة 
قدد دفعهدا إلدى األمدام عنددما " لوفيجيدون"ان المدالزم إنما هي فرقة حراسنا نحن التي أرسلناها وك

سمع طلقات النار األولى وقد تأكد لي ذلك عندما رأيت اثنين أو ثالثة من هدذه الفرقدة يحملدون 
 .الجرحى خلفهم على الجمال ومعهم األسلحة وجثامين القتلى

ن فهدددؤالء المجندددددون السددددنغاليون رغددددم أنهددددم يعيشددددون جنبددددا إلددددى جنددددب مددددع أنظددددارهم مدددد
مندددذ سدددتة أشدددهر فهدددم ال يسدددتطيعون حتدددى اآلن التمييدددز بدددين أعددددائنا وحلفائندددا مدددن  "البيظدددان"
أي كدل شدخص غيدر أسدود هدو سديء  "بيظداني"نهم بيظدان جميعدا وكدل فدبالنسبة لهم  "البيظان"

بددددين المجندددددين السددددنغاليين المددددذعورين  اعلددددى كددددل حددددال وكثيددددرا مددددا أوشددددكنا أن نواجدددده اشددددتباك
ينقدذون الموقدف بعددم  "البيظدان"التابعين لنا ولحسدن الحدظ أن  "البيظان"ومجموعات من حراس 

 .إطالق النار ويفضلون الفرار خوفا من حدوث المعركة
ثالثدة قتلدى، ثالثدة جرحدى، : لقد حاول هؤالء الرعاة التصرف بمفردهم فكلفهم ذلك غاليدا

ق فددي اتجدداه الشددمال كددان الحددراس قدد قطعددوا بعددض الطريد. وفقددان مدددفعين ومددائتي طلقدة ناريددة
 .عندما سمعوا طلقات النار األولى

بعددض الوقددت لرفددع الجرحددى والقتلددى وفددي هددذه األثندداء ابتعددد " لوفيجيددون"ولبددث المددالزم 
المهاجمون ولم يتمكن من اللحاق بهم إال زواال بعد سداعتين مدن المسدير عنددما كدانوا يحداولون 

تداركين القطعدان التدي  "أهل آدرار"نار فر اجتياز ممر صخري وبعد التبادل القصير إلطالق ال
ولكن الحر كان شديدا وهم لم يأخذوا مئونتهم من الماء العتقادهم . كانت معهم فأخذها المالزم

 . ستغرق وقتا طويالتأن العدو كان قريبا وأن مهمة استرجاع المواشي لن 
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لمحرقددة شددعر أفددراد الفرقددة بددالعطش وقددد زادت حدددة ذلددك بسددبب الجددري تحددت الشددمس ا
ولكنهم لم يهتدوا إلى مكانده " مأشاري"فأخذوا الطريق عائدين يزحفون بالمواشي متجهين إلى بئر 

سدلم المدالزم . وبسبب عدم تمكنهم من ذلك أصيبوا باإلحباط واجتداحتهم ضدربة الحدر الجماعيدة
جزائدريين الذي توجده رفقدة الددليل وثمانيدة مدن ال" خليل"القطعان إلى الرقيب الدركي " لوفيجيون"

وثمانيددة مددن الجددزائيين وبمددا أندده  "البيظددان"ثددم توقددف المددالزم مددع فرقددة الحددراس  "تجكجددة"إلددى 
شخصدديا وكددذا الجزائددريين يشددعرون بشدددة العطددش فقددد قددرروا ذبددح بعددض األكبدداش لشددرب دمهددا 

تبحث في  "البيظان"العتقادهم أن ذلك سيمكنهم من االنتظار أكثر وفي هذا الوقت كانت فرقة 
أمدا فرقدة خليدل " مأشداري"تجاه وأخيرا عثروا علدى بئدر شدرب منهدا المدالزم وفرقتده تبدين أنهدا كل ا

وما معها من القطعان فكانت قد ابتعدت كثيرا عند العثور علدى البئدر كمدا أن حلدول الليدل مندع 
وفي الطريق مات الدليل من العطش وضدل الجزائريدون طدريقهم وتخلدوا . من البحث عن آثارها

 . رقت في كل اتجاهفان فتعن القطع
أرسددلهم المددالزم فددأخبراني بمددا لددديهم مددن  "البيظددان"يونيددو وصددل اثنددان مددن  1وفددي يددوم 

الدذاهبين السدتعادة قطعدانهم أكبدر عددد ممكدن  "إدوعلي"تفاصيل حول هذه القضية فأرسلت مع 
ارة ثدم أخدذ وعند الساعة العاشرة صباحا كان المدالزم وفرقتده يشدربون المداء بغدز . من قرب الماء

بالقطعدان ومعهدم عددة جمدال محملدة بالمداء وعندد التاسدعة " خليل"ها كالطريق التي سل "إدوعلي"
إلى المعسكر صحبة عريف جزائري يوشك على الهالك من العطدش وبعدد " خليل"مساء وصل 

فأرسددلت . ذلددك بقليددل عدداد المددالزم وفريقدده فقمنددا بالنددداء والحظنددا غيدداب ثمانيددة مددن الجزائددريين
القرية كل واحد  "حراطين"على الجمال للبحث عن هؤالء واستنفرت كافة  "البيظان"وريتين من د

يحمل قربة مداء لتفديش المنطقدة فدي كدل اتجداه وهدم علدى درايدة بطبيعدة األرض وبمدا أن بعدض 
قدد أرسدلت فسدألتهم عدن أخبارندا،  "أهل آدرار"بعد أن صادفوا عصابة من  اقد عادو  "الحراطين"

مع فيلق من المجندين السنغاليين للبحث عن هدذه العصدابة فلدم يعثدر المدالزم " شيروي"المالزم 
 "مأشدداري"مددررت سددت مددرات علددى األقددل بمنطقددة  "تجكجددة"ومنددذ حصددار . علددى شدديء" شدديروي"

حيث يوجدد المداء كدل أربعدة كلمتدرات فدي موسدم األمطدار وفدي كافدة المواسدم يكفدي حفدر بسديط 
" انيبددا"لددوادي للعثددور علددى بحيددرة مدداء عددذب وفددي أسددوء األحددوال هندداك آبددار حاسددي فددي بدداطن ا

حيث يوجد الماء دائما فلم أجد تفسيرا مقنعا لهذه الكارثة سوى عدم خبرة الدليل " متول"وحاسي 
 . والخطأ الفادح الذي ارتكبته الفرقة عند انطالقها بعدم اصطحاب كمية من الماء
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ويمكدن أن " النديمالن"مدا زالدت فدي  "لتجكاندت"افلدة الدذرة التابعدة يونيدو أن ق 5بدالي يدوم 
حدوالي ثالثدين كلمتدر " النديمالن"القريدة تبعدد  "حراطين"تقع في أيدي العصابة التي تحدث عنها 

صددددحبة عشددددرين مددددن المجندددددين " جوكسددددتل"فقددددررت أن يتوجدددده إليهددددا المسدددداعد  "تجكجددددة"عددددن 
بالقافلددة مددن الغددد وأصدددرت لهددم أمددرا صددارما بالسددير السددنغاليين ينطلقددون بعددد الددزوال ويعددودون 

إلدددى  "تجكاندددت"سددديتوجه أحدددد " النددديمالن"كتلددة واحددددة دون أن يتفرقدددوا أبددددا وفدددور الوصدددول إلدددى 
 5إلددى  1هبدت ليلددة . تجكجدة بأخبددار الفرقدة وطلددب الدددعم مدن الجمددال إذا اقتضدت الحددال ذلددك

مدل فدي العثددور علدى الجزائددريين عاصدفة متربدة هوجدداء محدت جميدع اآلثددار وهدو مدا يضددعف األ
 .ما زالوا في الخالء يبحثون عنهم "الحراطين"المفقودين مع أن نصف 

أي شدرق  "وراس أدرك"فدي الشدهر بدالقرب بدين القريدة  0كاندت القطعدان ترعدى مندذ يدوم 
أو  "بيظدان"المعسكر وفضال عن فرقة حراسدة المواشدي كاندت هنداك دوريدة محمولدة فيهدا أربعدة 

 .ور باستمرار في المنطقة بحثا عن الفرق المعاديةجزائيين تد
سدددمعنا " جوكسددتل"نحددو السدداعة الثانيدددة بعددد الددزوال فدددي الوقددت الدددذي انطلددق فيدده فيلدددق 

" أوالد غديالن"يتعلق األمر بعصابة مدن . طلقات نارية قادمة من الجهة التي فيها قطيع الجمال
هددل آدرار كددان قددد أغددار علددى مخدديم وهددو مقاتددل شددهير مددن أ" محمددد ولددد فدددار"يقودهددا المدددعو 

داخل غابة النخيل فهاجمه أربعة من الجزائريين في الدورية المحمولة فجعلوه يتخلدى  "إلدوعلي"
عن المواشي التي استولى عليها ويهرب فمن حسن حظهم أنهم دفعدوه فدي اتجداه حدرس القطيدع 

 .الذين أطلقوا عليه النار وهو يمر بمحاذاتهم
علدى طريقدة " ولدد فددار"إلى بنادقهم واستقبلوا  "البيظان"ب الحراس وبمشاهدة ما جرى ه

يخدرج مدن المعسدكر حتدى سدمع " جوكسدتل"في هذه األثناء، ما كداد المسداعد  368"أهل اكرنوبل"
تحدداول االختفدداء خلددف الكثيددب بمحدداذاة  يطلقددات البنددادق، فتوجدده نحوهددا، فشدداهد العصددابة وهدد

لتزحدف نحدو المعسدكر " ولدد فددار"ال الحدرس بمطداردة غابة النخيل وتحاول انتهاز فرصة انشغ
فهدداجمهم المسدداعد وأجبددرهم علددى الفددرار وعدداد إلددى المعسددكر ليكددون تحددت تصددرفي فددي حالدددة 
الهجوم ولكن لم يحدث شيء من ذلك رغم أننا في حدود السابعة بلغتنا أخبار من سكان القرية 

وهدددو مستشدددار أميدددر  "جكجدددةت"علدددى إحددددى الهضددداب شدددمال " سددديد أحمدددد ولدمكيددده"عدددن وجدددود 

                              
هانته -368  .استقبال معاد باإلشارات والصراخ وهو تعبير عن مطاردة الشخص وا 
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ولم يستطع هدؤالء تحديدد مكانده بسدبب الدذعر مدن رؤيتده  "ألوالد غيالن"د الرئيسي ئوالقا "آدرار"
تحدت " روالبال"وخمسة وعشرين من " أوالد بالسباع"فلم يعرفوا كم معه من الرجال فأرسلت فرقة 

الرهيددب ينطلددق فددارا، وفددي " ولددد مكيدده"وكانددت هددذه الحركددة كافيددة لجعددل " دوفددور"قيددادة المددالزم 
 .المكلفين بالبحث عن الجزائريين دون أن يجدوا شيئا "الحراطين"المساء عاد آخر 

التدددي لدددم أتمكدددن مدددن أخدددذها بسدددبب الظدددروف  "تجكاندددت"يونيدددو أن قافلدددة  9علمدددت يدددوم 
نفسدده مددع األسددف، كنددت متأكدددا مددن " الندديمالن"فددي  9إلددى  5هددب ليلددة الطارئددة قددد تعرضددت للن

أنني بعد الحصدول علدى هدذه القافلدة لدن أسدجل نقصدا فدي المدؤن الغذائيدة، ولحسدن الحدظ أنندي 
فدي األيدام الماضددية قدد اشددتريت بالتددريج طنددين مدن الحبدوب كمددا أن التمدور بدددأت تنضدج ومددع 

 81ب القافلدة المنهوبدة، أقدول فيده إنندا سدنكون يدوم ، أصدحا"لتجكاندت"ذلك بعثت بتقرير سلمته 
يونيو في حالة نقص تام في المؤن الغذائية فمدن المفيدد إذن أن نتلقدى مدا ال يقدل عدن طدن مدن 
األرز لكي نتمكن من االنتظار دون مجاعة حتى تصل المؤن األخرى بعثدت بهدذا التقريدر إلدى 

هددم يسددرعون فددي إرسددال المددؤن وخاصددة قافلددة وأنددا فددي الواقددع أبددالغ فددي بؤسددنا لكددي أجعل". مددال"
عشددرين جمددل الصددغيرة التددي كنددت أنتظرهددا مددن األرز وفددي الحقيقددة لدددي المددؤون الكافيددة لغايددة 

ذا لدددم يصدددلني شدديء فسدددأقوم بالتقسددديط وأعددوض نقدددص الدددذرة أو األرز بمضددداعفة  81 يونيددو وا 
 . حصة اللحم

م أسددلحتهم فقددد اسددتقبلهم مخدديم ن ومعهددو يونيددو الجزائريددون األربعددة المفقددود 9عدداد مسدداء 
ويبدو أن األربعة اآلخرين قد فارقوا الحياة في الخدالء علدى كدل حدال هدذا أمدر مؤكدد  "تجكانت"

يونيدو مدن الهدالك عطشدا  1الدذي كدان قدد تأكدد يدوم " أعمدر بدن محمدد"بالنسبة لواحد مدنهم هدو 
في يد العدو وهدذا سدلوك  تفاديا منه ألن يقع ذلك "خليل"فسلم سالحه وذخيرته للعريف الدركي 

بطددولي عفددوي يحسددب لهددذا الرجددل الشددجاع ولكندده قددد هلددك وقددد وسددنذهب بعددد أيددام بحثددا عددن 
 .جثمانه لدفنه في مقبرة تجكجة أما الثالثة اآلخرون فقد ماتوا في مكان ما ال نعرفه

شخصدديا قدد اجتدداز منطقددة  "آدرار"أن أميدر  "لولدد الحامددد"التددابع  "كنتده"" حرطدداني"أخبدر 
الالجئدة فدي آدرار ومعده " إيددوعيش"يونيو على رأس مائتي مقاتل ومعه جماعدة  5يوم " ارهاط"

الدذي ال يتحدرك عدادة لمجدرد النهدب يتعلدق األمدر إذن " سدالم ولدد بوحيندات"المحارب المعروف 
وقدد نزلدت مائتدان مدنهم إلدى  "أوالد بالسباع"باستعدادات لمنازلتنا وينتظر األمير كذلك مائة من 

 ". سيكولي"والتربص لالنقضاض على قافلة  "كنته"لنهب  "التامورت"طقة من
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يونيددو وأخبرنددي أن الفددرق المعاديددة تجددوب تكانددت  9يددوم  "الحسددينية"اتصددل بددي مركددز 
حددد عشددر يومددا ويتوقددع أن تكددون فددي أمنددذ  "أالك"طددوال وعرضددا وأن قافلددة المددؤن قددد غددادرت 

يونيدو يلدزم إذن تقسديط  31ن تصدل إذن قبدل يدوم فهدي لد" الحسدينية"و" مدال"الوقت الحدالي بدين 
وعنددد إشددراقة الصدددباح " الحسددينية"الغددذاء وبالمقابددل وصددلت قافلددة حددرة مددن الددذرة والخمددر إلددى 

ذا أرسددلوا لنددا حمولددة عشددرين " الحسددينية"األولددى يمكددن أن أرسددل مددن يأخددذ هددذه المددؤمن عنددد  وا 
 .من األرز فيمكنني تحمل الباقي جمال

فددي القريددة إال أننددا قددد " إيدددوعلي"حتدداج إلددى مصددادرة مواشددي الددذبح مددن أعتقددد أننددي ال أ
قددمنا لهدم الحمايدة الفعليدة ولندا الحدق فدي أن ننتظددر مدنهم ضدريبة فدي شدكل تدوفير اللحدوم، فقددد 
أعدنا لهم في الوقت الحالي جميع ما أخذه العدو منهم وقد كلفنا ذلك سبعة قتلى وفقددان عشدر 

وأربعددة عشددر جزائريددا " أكلددي علددي"صددحبة " دتددال"الرقيددب الدددركي سدديتوجه . بنددادق وهددذا كثيددر
ليقومدددوا بدوريدددة أخيدددرة فدددي المنددداطق الشدددمالية الغربيدددة لمحاولدددة العثدددور علدددى جثدددامين وأسدددلحة 
. الجزائريين المفقودين وباستثناء وجود قدوة قداهرة لدديهم أمدر بدأن ال يددخلوا فدي اشدتباك مدع أحدد

قدد تملكهدم الرعدب ويطلقدون  "إيددوعلي"ليدات النهدب تتدوالى وتصلنا من الخدارج أخبدار سديئة فعم
إشددارات اإلنددذار للمعسددكر باسددتمرار حتددى أصددبح هددذا يثيددر الضددجر فكنددا فددي كددل لحظددة نسددمع 
صراخ النساء الحاد الذي يطلقنه ألدنى سبب وعند رؤية أي مجهول وحتى عند سماع الحديث 

حددب وصدور لتلجدأ فدي المنطقدة الفاصدلة فندرى فدورا القطعدان تتددافع مدن كدل  "أهدل آدرار"عن 
 .بين القرية والمعسكر وتأتي وقد أثارت سحبا من الغبار وضوضاء من الرغاء والصياح

حتى أنه من السهل بالنسبة للعدو المحترف أن يتسلل داخدل القريدة وسدط هدذه القطعدان 
تدم االسدتيالء علدى إن ن يصمدوا أمامه ومتدى ل القرية لفمجموعة الحراس الذين وضعناهم داخ

القرية فلن يكون بمقدورنا فعدل أي شديء سدوى الهجدوم العدام دون اسدتعداد للمشدي نحدو المكدان 
لددينا نظدام حراسدة مشددد . "الحسدينية"إلدى " بدايين"باعتبار أن المددفع الكبيدر قدد عداد بده النقيدب 

فمهمتهدا شداقة  لقدد تعبدت الحاميدة ةفدوريات االستكشاف والمراقبة تجوب المنطقة بصدفة مسدتمر 
. جدا وما هو أصدعب مدن ذلدك هدو هدذا االنتظدار المضدجر وترقدب خطدر وشديك وعددو ال ندراه

وفضال عن ذلك، خاصة بالنسبة لي شخصيا، هناك قلق الحرص المستمر علدى تغذيدة رجدالي 
وأبددادر فدأقول إن معاناتندا أقدل بكثيدر ممدا عانينداه فددي  .ومدع ذلدك نحدن نقداوم البدؤس بشدكل جيدد

فددنحن هندددا فرقدددة محدددودة العددددد تتمتدددع بكددل االمتيدددازات إن صدددح التعبيدددر  "اتدددرارزة"فدددي السددابق 
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" ألبيسدينيا"فدي " االصدطياف"و" منلدك"الذي رأى فدي حياتده  "المختار"فالطباخ الجزائري العجوز 
يقدم لنا فطائر خبز مغذيدة تمكنندا بعدد المضدغ مدن ابدتالع قطدع اللحدم " بورك دبوزاس"مع بعثة 

والحدال أن هدذا اللحدم يتنداوب " كدبش السدباق"ان يجمع بين الهدزال والرشداقة نسدميه الصلبة لحيو 
والمدالزم " دوفدور"كنا أندا والمدالزم . أثناء عمليات التوزيع مع لحم الجمال المصابة أو المنهوكة

نرتشدف فدي المسداء عندد الخامسدة شدرابا قدد اكتسدب لونده الغريدب مدن شددة الغليدان " لوفدانجيون"
 .وكنا نقطعه بالتهام فطائر متنوعة الشكل مغموسة في سمن اإلبل" شايال"يسمونه 

اكتشدفت فدي ( كم هو ثمين هذا الحيوان)يدخل بعر اإلبل في غليونه " دوفور"بينما كان 
وبجانبهمدا ( المسديو أرندو وكتداب رابلدى والنقيدب جيدرار وبيدده مقيداس األبعداد)كوخ المسدتودعات 

أخدرى ودون استشدارة الددكتور فتدرة ألخدرى بنش بها الشاي مدن قنينة من الكحول المشتعل كنا ن
 369.استخدمت هذه المادة إلخماد حركة الدودية الشريطية التي تمرح داخل أمعائي

كانت نشاطات اللهو ليال غير متنوعدة وتتمثدل فقدط فدي الددوريات وخدمدة المناوبدة وهدي 
نفار فدالثيران والجمدال والحميدر رياضة أصبحنا نتقنها مع مرور الزمن وتوجد هناك حداالت اسدت

التابعة لسكان القرية ال تعبأ بصيحات اإلنذار وكثيرا مدا أثدارت الرعدب لددى الحدراس كمدا توجدد 
وتمتدداز بأنهددا كددل ليلددة تجعددل المالزمددين والدددكتور يقضددون " البريدددج"هندداك ألعدداب فكريددة كلعبددة 

قدد جلسدات للثرثدرة والنقداش ال جل الليل ساهرين، وقبدل أن نندام تحدت عمدود المبندى كمدا كندا نع
نما حول مستقبل  370من أجل تسوية المشكل االجتماعي  ."آدرار"و "تكانت"وا 

مددددع كددددل هددددذه النشدددداطات وخاصددددة انشددددغاالتي المتعددددددة لددددم يكددددن لدددددي وقددددت للشددددعور 
 .بالضجر

وقددد " أعمددر بددن محمددد"يونيددو حاملددة جثمددان  81عددادت فرقددة االستكشدداف اليددومي يددوم 
تأبينيا ولدم نجدد أي إشدارة تددل علدى وجدود العددو الدذي نبحدث عنده ولكنندا  جف فنظمنا له حفال

 80وقددد وجدددنا مددا يثبددت ذلددك ليلددة 371كنددا نشددعر بدده يحددوم حولنددا كددالوحش يبحددث عمددا يفترسدده
يونيددو حيددث كدددان القمددر سددداطعا وكنددا ندددرى األشددياء واضدددحة كمددا لدددو كددان الوقدددت نهددارا كاندددت 

" البطحدة"فدي نوبتده مدن الحراسدة فدي دوريدة داخدل " وردوفد"الساعة تقترب من العاشرة والمدالزم 
                              

 .آنفاالمشار له " المستكشفون"في كتابه " روبير راندو"كل هذه التفاصيل المثيرة قد أوردها  -369
 .أحد مواضيع الجدل والنقاش في الصحافة والرأي العام داخل فرنسا آنذاك" المشكل االجتماعي" -370
ضمن رسالة التقوى حيث يشبه الشيطان باألسد الذي يزأر وهو يحوم " ابيير"تضمين لمقطع من خطبة وعظ للقديس " يبحث عن ضحية يفترسها" -371

 ".مدرسة اليسوعيين"قد درس في " افرير جان"ان وك" بحثا عن ضحية يفترسها"حول المكان 
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فانطلقدت رصاصددة مدرت بقربدده وسددقطت علدى الرمددل ومددر طندين أخددرى قددرب أذنده فددرد حارسدده 
ورجالدده إلددى المعسددكر وفددي الوقددت " دوفددور"فعدداد " البطحددة"فددزادت الطلقددات الناريددة القادمددة مددن 

خيدل وطلقدات ناريددة مدن هنداك وعلددى نفسده سدمعنا صدراخا مددن الجهدة الشدمالية الغربيددة لغابدة الن
المدفع الرشاش في تلك الجهة من غابة النخيل وأطلق وابال من " لوجوروت"الفور وجه الرقيب 

الرهيدددب صدددوت الجلبدددة " بوتاسدددارت"الرصددداص مدددر يكسدددر سدددعف النخيدددل فدددأوقف زئيدددر مددددفع 
 .وأصوات المدافع األخرى وانتهت الليلة في سكون تام

مدددن " بكدددار ولددد محمدددد ولددد اسدددويد احمددد"ونيددو أن ذلدددك كددان ي 81علمنددا مدددن الغددد يدددوم 
الددذي كددان مددن حسددن حظدده أن " دوفددور"الالجئددين فددي آدرار هددو الددذي أخطددأ زميلنددا " إيدددوعيش"
 . ولم تكن بيده بندقية أخرى" رباعية"كان يستعمل بنقدية قديمة  "بكار"

ع برمتهدا ألميدر آدرار كانت داخل غابة النخيل فرقة من أربعدين محاربدا قيدل لندا إنهدا تتبد
الذي كان على الهضبة الغربيدة المطلدة علدى المعسدكر ينتظدر نتدائج الهجدوم األول ليغيدر علدى 

المعروفددة ولكنندا تعودنددا علدى مثددل  "البيظدان"المعسدكر مدن الجانددب المعداكس طبقددا السدتراتيجية 
ولكددن هددددوء  فلددم تكددن القضددية خاسددرة بالنسددبة للعدددو فقددط. هددذه الحيددل ولددم تعددد تنطلددي علينددا

وصددمت ورباطددة جددأش كددل واحددد منددا والطريقددة التددي اسددتخدمنا بهددا المدددفع الرشدداش كددل ذلددك 
يجعلنددي اعتقددد شخصدديا أن المسددتقبل سدديكون لصددالحها فددنحن بعيدددون جدددا مددن الفوضددى التددي 

فلددم يددذهب مددا أصدددرته مددن أوامددر صددارمة ومتكددررة أدراج الريدداح . مددايو 83كانددت سددائدة قبددل 
وكنتيجدددة لوقدددع الهزيمدددة التدددي ألحقناهدددا بالعددددو، اسدددتطاع . فدددي حصدددن حقيقددديفأصدددبحنا اليدددوم 

علددددى قددددريتهم ويبعثددددون " أوالد غددديالن"أن يصدددددوا هجومددددا مددددن  "الرشددديد"فددددي  "كنتدددده" "حدددراطين"
لإلخبددار بددذلك وهكددذا يكددون األميددر قددد جدداء لسددبر المنطقددة فلقددي مقاومددة لددم يكددن يتوقعهددا وقددد 

ى المعلومات التي أوصلناها له عن طريدق مدن ينقلدون األخبدار أخافته طريقة تعاملنا المبنية عل
لصددالحنا ويزرعددون الخددوف لدددى خصددومنا مددن عددددنا بعددد أن كددان يتوقددع أن يجددد أمامدده فددي 
تجكجة ما ال يزيد على خمسدين رجدال تسدهل عليده السديطرة علديهم وهدو كدان ينتظدر قددوم فرقدة 

ومدع ذلدك . العدودة علدى أدراجده نحدو آدراردون جدوى وقد علمت أنه يفكدر فدي " أوالد بالسباع"
فإن هذا العدد من المحاربين يثير قلقي إلى أقصى حد أكثر من أزمة الغذاء الوشيكة فأشدعرت 

يونيدددو فدددي تقسدددديط  85سأشدددرع غدددددا : "السدددلطة بدددذلك ألن رجددددالي فدددي حركدددة مسددددتمرة فكتبدددت
التقسدديط سددأجد حصددص الزنددوج  الددذين لددن يتلقددوا إال نصددف حصددة مددن الددذرة ولكددن رغددم هددذا 
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وكتبدت فدي التقريدر يدوم ". يونيدو 31أو  30نفسي خالي الوفاض تماما من األغذية بحلول يوم 
ابتداء من اليوم ولغاية قدوم القافلة نجدد أنفسدنا مجبدرين نظدرا لقلدة مدا فدي المخدازن "ويونيو  85

اس مدن الدذرة ألن نقوم بتقسيط الدذرة وهكدذا وحتدى إشدعار آخدر لدن نعطدي إال ثالثدة أربداع المقيد
لكل رجلين بدل رعين لكل رجل واحد وبالمقابل سنعطي لكل رجل ستمائة أغرام من اللحم بددل 

مددن " خمسددمائة وقددد أخبددرت الرجددال أن هددذه الوضددعية سددتدوم زهدداء عشددرة أيددام وال مندداص منهددا
المكتوب أنني لن أجدد القافلدة الصدغيرة التدي كندت أعدول عليهدا فقدد وصدلتني رسدالة مدن المقددم 

فددي مددا يعنددي مددا تطلبوندده مددن "جدداء فيهددا " مددال"يونيددو قادمددة مددن  81تحمددل تدداريخ " مونتددانى"
توجيه قافلة صغيرة على الفدور، فدإن مدا وصدلني مدن معلومدات أثنداء الطريدق والدراسدة المتأنيدة 
التي أجريتها على تنفيذ هذا الطلب قد قادتني إلى العدول عن إرسال هدذه القافلدة ألن اإلعدالن 

متوجهددة إلدديكم قددد أسدال لعدداب قطدداع الطددرق وهددم  فلددة كبيددرة مددن ثالثمائددة وخمسدين جمددالعدن قا
يتربصون الدوائر فال يمكن إذن أن تفلت منهم قافلة صغيرة ويصعب علي ما أنتم فيه من ندرة 
الغددذاء ومددا نحددن فيدده مددن صددعوبات فددي مجددال التمددوين اعتقددد أن المجازفددة ببضددعة أطنددان مددن 

ثم أضاف " أربعة أيام فقط قبل قدوم قافلتنا المحروسة، من غير المجدي األرز لتصل ثالثة أو
يونيدددو وأندددا علدددى وعدددي تدددام بمدددا تواجهونددده مدددن  35أندددوي الوصدددول إلدددى تجكجدددة يدددوم :"المقددددم

مصداعب أشدعر أنهددا فدي تزايددد مسدتمر ولكنندي أطلددب مدنكم بددذل جهدد أخيدر فعلددى ذلدك يتوقددف 
خالصكم وحتى تضحيتكمنجاح مهمتنا والتي من أجلها اعتمد على ص  ".مودكم وطاقتكم وا 

يونيدو  35ولكنني سعيد جدا ألنكم حددتم لي هدذا التداريخ بيدوم ! كما شئت سيدي العقيد
لندا بدد مدن شدد األحزمدة،  ىأي نفس التاريخ تقريبا الذي سينفد فيه كل ما معندا مدن زاد ولدن يبقد

 . هنا ال يوجد وال حتى حجر نقضمه
يونيددو فدي وظيفددة  89يدوم  "عبددي ولدد امبددارك"السدتكمال نظدام جمددع المعلومدات عينددت 

مفددوض شددرطة مكلددف بالقريددة فقددد بلغنددي مددا يفيددد أن األميددر قددد زرع فيهددا جواسيسدده ومددن جهددة 
قدددموا لتعزيددز  "أوالد بالسددباع"مددايو وقددال إن  35أخددرى عدداد أحددد مددن أرسددلتهم إلددى آدرار يددوم 

لى تكانت وأن األمير قد تلقى تعزيزات وأنده توجدد فدي تكاندت اآلن صفوف عصابات اإلغارة ع
تسددعمائة بندقيددة معاديددة منهددا ثالثمائددة مددن النددوع األوتومدداتيكي أجددد صددعوبة فددي تصددديق هددذه 

 .المعروفة "البيظان"األرقام فالبد أنها من مبالغات 
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ين تحدت العمدود يونيو يوما هادئا وبما أن الحر شديد أول الليل كندا متمددد 89كان يوم 
المركزي للبمنى نتجاذب أطراف الحديث فوق الرمل الرخو وكانت الساعة العاشرة مساء وفجأة 

وعالمددات االنفعددال باديددة عليهمددا يصددطحبان " اسددتيفيان"والمددالزم " بوالمقددداد"قدددم إلددي المتددرجم 
وعلدى ر علدى الددخول صدكان قد حضر إلدى المعسدكر وأ "آدرار"عائدا من  "تجكانت"رجال من 

وبدددأ 372أن يسددتمع لدده علددى الفددور فقلددت لدده إن بإمكاندده أن يددتكلم أمددام الجميددع فجلددس القرفصدداء
على رأس ثالثمائة وخمسين رجدل ( كنت أعرف ذلك)يحذرنا من أن األمير يحوم حول تجكجة 

وهددو يسدتعد لإلغدارة علددى المديندة وعلدى المعسددكر " أوالد بالسدباع"مدن أهدل آدرار  وثمددانين مدن 
 . ونجله "المختار ولد أحمد ولد عيده"إن استطاع أن يقتل  وهو ينوي

ومدددن ضدددمنها عددددد مدددن  "تكاندددت"األخدددرى التدددي وصدددلت  "أوالد بالسدددباع"أمدددا مجموعدددة 
فقدد امتنعدوا عدن محداربتي ولكدنهم " أدميسدات"و" أوالد البكدار"أصددقائي الشخصديين خاصدة مدن 

ن تطلددب ذلددك البحددث " كنتدده"لإلغددارة علددى أعدددائهم التقليددديين مددن " التددامورت"يتجهددون نحددو  وا 
ين التدي أكثريدة المجموعدة الثمدان. حيث يعتبدرون أنفسدهم فدي مدأمن" الحسينية"عنهم حتى مركز 
مدن الشدباب مدن هدذه السداللة المغدامرة التدي تجدوب الصدحراء  "أوالد بالسدباع"ترافق األميدر مدن 

وهدم مسدلحون جميعدا ببندادق سدريعة الطلقدات ولكدنهم الفرقدة الوحيددة 373الغربية وتحارب الجميدع
 89يدوم " النديمالن"أمدا هدو فقدد كدان قدرب . المتوفرة على مثل هذه البنادق ضمن حلدف األميدر

. يونيددو ويبدددو أندده ينددوي السددير علددى فرسدده سددالكا الطريددق الطبيعددي الددذي تسددلكه قوافددل تمويننددا
سدديرفع عدددد جيشدده إلددى أربعمائددة وعشددرين بندقيددة  "أوالد بالسددباع"ومددن المتوقددع أن قدددوم فرقددة 

فكدل " أوالد بالسدباع"وسيجعل مستشاريه يقررون الهجوم في أسرع وقت مستغلين حماس شباب 
أو " التددامورت"ل هددؤالء يسددأمون ويتوجهددون لالنضددمام إلددى قددومهم الموجددودين فددي تددأخير سدديجع

 .التوجه إلى جهة أخرى لغرض النهب
أن الهجوم سيقع الليلة أو غدا صدباحا وهدو يلدح علدى هدذه النقطدة  "تجكانت"يعتقد رجل 

ندا فهدف العدو هو قبدل كدل شديء اإلغدارة علدى معسدكر الفرنسديين ولديس جميدع القريدة فمدا علي
وقدددد تحققدددت التوقعدددات فدددي السددداعات األولدددى . "تجكاندددت"صدددرفت رجدددل . إال أن نبقدددى حدددذرين

فمددا كددادت الشددمس تطلددع حتددى دوت صدديحات اإلنددذار التددي لددم نعددد نصدددقها  81لصددباح يددوم 

                              
 .هي الجلسة العادية عند أهل البادية إذ ال وجود للمقاعد لديهم فيتضايقون بسرعة إذا جلسوا بطريقة أخرى -372
 . ممن المعارف عليه لدى القبائل الحاملة للسالح إرسال الشباب للمشاركة في اإلغارات قبل الزواج كطريقة لتنمية مواهبه -373
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لكثرتها انطلقت عن بعد جنوب المعسكر داخل غابة النخيل وكالعادة رأينا موجات صاخبة من 
قطعددان البقددر تجددري وثغاؤهددا يدددوي فددي عنددان السددماء قددد خفضددت المدداعز والضددأن ثددم جدداءت 

رؤوسها ورفعت أذيالها والرعاة يجرون خلفها ومن حولها يصفرون ويصرخون ويرفعون أذرعهم 
بالهروات في كل اتجاه ويضعونها على مناكبهم وبعض الجمال تجدري ورؤوسدها تتمايدل وتهتدز 

ت هجمدة مدن الحميدر تجدري وآذانهدا مصدوبة بسبب إثارتها في هذا الوقت من الصباح ثدم ظهدر 
إلى األمام وخلفها الجحوش تجري وتتوقف فجأة لتصهل ثدم تواصدل الدركض عندد اقتدراب العبدد 

ورؤوسدها . لى حندين الندوق كدل واحددة تندادي فصديلهااعدتالذي يحثها مدن الخلدف رافعدا هراوتده و 
ثدا علدى كفدل إحدداها أشدعث وقدد ج" كاألفعوان األسطوري ذي الرؤوس السدبعة"تدور في الهواء 

أغبددر مقمددل يتشددبث بددوبر ذروتهددا ويحثهددا إلددى األمددام بالصددراخ الحددداء المتكددرر  فددي مثددل هددذه 
ويلف جميع هدذه القطعدان غبدار كثيدف صدبيحة هدذا اليدوم الحدار الضدبابي وتصداعد . الظروف

ك هذه السحب من غابة النخيل يؤشر على تواصل النزوح وأن الصخب مستمر والسبب في ذل
وفدي . يوجد فدي مدؤخرة غابدة النخيدل الملتفدة المعتمدة التدي لدم يتدراءى لندا منهدا شديء حتدى اآلن

مدن داخدل القريدة يتندادون فيمدا بيدنهم محداولين شدد األحزمدة  جمالدةهذه األثناء هرع أفراد فرقة ال
الذي سدقط بسدبب الجدري وهدو يحداول إدارتده علدى  374على عجل كل واحد يحاول التقاط لثامه

كنا داخل . يبدو أن االستنفار حقيقي هذه المرة ،الكث أو تركه فوق كتفيه تعبث به الريحشعره 
المعسددكر فدددي مواقددع القتدددال فأرسددلت مدددن يبحددث عدددن المتددرجم ألعدددرف سددبب هدددذه الضوضددداء 

طبيددب " "المقددري"و "عبدددي ولددد أمبددارك"علددى مهددل يتحدددث مددع " بددو المقددداد"الصددباحية فصددعد 
وكدددان هدددذا األخيدددر يتدددذمر بحركدددات قويدددة تدددذمر الرجدددل الدددذي أصدددبحت ممتلكاتددده فدددي " إدوعلددي
هددذا إن معدده كثيددرا مددن الرجددال  "المقددري"قددال ": بددو المقدداد"إندده األميددر هددذه المددرة يقددول . "خطدر

المسددلحين بعدددد مددا علددى هددذا الكثيددب مددن الحصددى وأنهددم قددد اسددتولوا علددى غنددائم كبيددرة أكثددر 
ذا لددم نتددخل بسددرعة فدإن بالضدعف م الموجددودين فدي هددذا  "تجكاندت"و "إيدددوعلي"مدا يمددوج هندا وا 

الذي جداء  "تجكانت"النخيل سيفقدون كل شيء وفوق ذلك انظر هناك في الجنوب حيث مخيم 

                              
(. فدي حالدة الغبدار واألتربدة)قطعة من القماش تشبه الوشاح طولها نحو ثالثة أمتار تدار حول الرأس وأحيانا حول الوجه كلده " الحولي"اللثام أو  -374

الوقدت الكدافي  الرابدع عشدر" الدويس"لم يجد ضباط " استينكرت"ففي معركة . وعملية لف اللثام فن يشبه عقد ربطة العنق يشير إلى مدى مهارة صاحبه
 . ليتقنوا عقد ربطات أعناقهم وكذلك المحاربون البيظان هنا لم يجدوا وقتا للف اللثام كما ينبغي
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أمددس واسددتقر هنددا علددى بعددد ثمانمائددة متددر مددن المعسددكر ألنهددم يخددافون علددى أنفسددهم قددد بدددأوا 
 ".امهم لقد أصيبوا بالهلع إنها الحقيقة ال يتعلق األمر بمزحةيجمعون قطعانهم وينقلون خي

لن نتدركهم ينهبدون أمدام أعينندا . الواقع أن هؤالء القوم يشبهون الدجاج حين يرى الصقر
لقد تلقى الحراس خمسين طلقة نارية لكل واحد وأنذرتهم بأن هذا كدل مدا سديجدون ألندي أعدرف 

م بددالهجوم مشدديا علددى األقدددام داخددل غابددة النخيددل أنهددم يسددرفون فددي اسددتخدام الرصدداص أمددرته
السدنغاليين تتدبعهم علدى الحاشدية  رمداةوأمرت المساعد بدعمهم عبر خمسة وعشرين من فرقة ال

ومدن حدظ هدذا " لوفيجيدون"الشرقية للغابدة وعلدى الحاشدية الغربيدة وراءهدم بقليدل سيسدير المدالزم 
البد لي من فرقدة احتيداط تمكنندي مدن . ع قتالاألخير أن فترته من الحراسة تعود دائما عند وقو 

مددع بقيدة كتيبتده مناسددبا للعدب هددذا " شديروي"تعزيدز فرقتدي للخددروج عندد الحاجدة سدديكون المدالزم 
علددى المندداطق المحيطددة " بددوالرال"ومعدده نصددف فرقددة " دوفددور"الدددور فددي حددين يسددتولي المددالزم 

المعسدكر األخدرى فسدتبقى بتشدكيالتها السنغاليون أما جوانب  رماةبالموقع المعزول حيث كان ال
ولدن أعداني  "البيظدان"لم يبدق لدي سدوى انتظدار هجدوم رجدالي مدن . إال في حالة تغييرات طارئة

جاثمددا علددى سددطح كوخدده فددي الددركن الشددرقي مددن " دوفددور"كددان المددالزم . مددن الضددجر طددويال
حيدث  375المعسكر حيث يرى كل شيء عن بعد وفي أسفل السور يتددافع شدعب مدن المسداكين

فدي المالحدف الطويلدة تدرفعن طرفدا بيدد وبداألخرى  ناء تتعثدر سيعلو النواح والبكاء والصراخ والن
قدد " غشدابة"تمسك تحت ذراعها طفال يبكي أما األطفال المراهقون فكانوا يجرون عرايدا إال مدن 

نفختهددا الريدداح وهدددم ينظددرون خلفهدددم مددن حدددين آلخددر وقددد انتصدددب علددى رأس كدددل واحددد مدددنهم 
الرجدددال فدددروا هددم اآلخدددرون عاقدددين أطدددراف ثيدددابهم وراء . إنهدددم زوايددا صدددغار جبندداء 376"تبيددب"

رقددابهم وقددد رفعدددوا أذرعهددم العاريددة يتوقفدددون مددن حدددين آلخددر السددتماع الضوضددداء القادمددة مدددن 
الخلف كان المسنون والعجائز في هيئة القرفصاء على الحميدر يددفعها العبيدد بضدربات متتاليدة 

األمددام ال تلددوي علددى شدديء لقددد تعددودوا علددى مثددل هددذا الفددرار هددذه  بالعصددي وهددي تددركض إلددى
يونيو بنصدب  81أصدرت أمرا يوم ". البطحة"الفوضى عمت جميع القرية وبقيت المواشي في 

الدذي كددان يراقدب األفددق فشداهد عدن بعددد سدحبا مددن " دوفدور"مددفع الرشداش داخددل كدوخ المددالزم 
لبنددادق بعددد ذلددك وقريبددا منهددا فددي غابددة النخيددل الدددخان األبدديض وتناهددت إلددى مسددامعنا طلقددات ا

                              
 .فقير ودائما الفقراء هم الذين يتعرضون أكثر لقدان القليل الذي يملكونه: مسكين -375
 .لفرس ينطلق ما بين الجبهة ومؤخرة الرأسحالقة األطفال حيث يتم حلق شعر الرأس باستثناء خط في الوسط يشبه ذؤابة ا -376
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إن فرقة حراسنا تواجه طلقات من بنادق سريعة ما من شك . انطلق وابل من الرصاص الجاف
أن الطلقددات الناريددة رغددم تددأثير األشددجار قددد أصددبحت مكثفددة وتطقطددق بددالقرب منددا لكننددا لددم نددر 

لناريدة التدي كاندت تبتعدد مدن الغابدة بقيت مذهوال بعض الوقت فالطلقات ا. شيئا في هذه الناحية
مدرت لحظدة مدن  ،بدت وكما أنها تركدزت فدي مكدان واحدد فمعنداه أن فرقدة حراسدنا لدم تعدد تتقددم

أتمندددى أن تكدددون هدددذه أصدددوات العددددو يفدددرغ ! ابتعدددد إطدددالق الرصددداص ولكدددن يدددا إلهدددي. الرعدددب
يرة ألرسددلها ذخيرتده بدال فائدددة ولسدت متأكدددا مدن ذلدك وعلددى كدل حددال أعدددت حقائدب مددن الدذخ

إلى فرقة المقاتلين ألنني أعرفهم فهم ال يلتزمون باألوامر أثناء القتال فال تلبث فدي أذهدانهم إال 
اآلن أسمع طلقات نارية أخرى على يميندي إنهدا طلقدات  .قدر ما يلبث دخان بنادقهم في الهواء

هد الهضبة في ذات وقع خاص ميزت من خاللها مدافع الفرقة الجزائرية ومن موقعي كنت أشا
األفدق تغطيهددا سددحب الدددخان فدي ناحيددة الجنددوب الشددرقي وتعرفدت مددن صددوت الطلقددات الناريددة 

قدد اضدطر إلدى مدؤازرة فدرق " لوفيجيدون"استنتجت أوال مدن ذلدك أن 377على مدافع فرقة البيظان
وا المعادين من غابة النخيدل حيدث كدان" أوالد بالسباع"بزحفه في ناحية اليمين إلخراج  "البيظان"

هم الذين يحتلون غابدة النخيدل إذ لدم أسدمع فيهدا  أوالد بالسباعيقاومون فرقة حراسنا وأعرف أن 
كمدا استخلصددت . إال طلقدات البندادق السدريعة وهدم وحددهم مدن يتدوفرون عليهدا مدن بدين أعددائنا

لددم أسددمع حتددى . يواجدده اآلن الجددزء األكبددر مددن جدديش األميددر ومددن رجددال آدرار" لوفيجيددون"أن 
فرقددة السددنغاليين التددي يقودهددا المسدداعد وال شددك أن المددالزم قددد أمرهددا بالتددأخر ليددتمكن مددن اآلن 

وبعد قليل شداهدت فدي " راس أدرك"إلى األمام ألنني أالحظ أنها تتقدم نحو  "البيظان"دفع فرقة 
الدذين يتقددمون وهدذا واضدح  "البيظدان"مهبط الهضدبة سدبحا أخدرى مدن الددخان إنهدم رجالندا مدن 

ثدم اختفدوا عنددي ولدم أعددد أسدمع طلقددات بندادق العدددو مداذا يجددري؟ فهدل تراجعددت فرقدة الحددراس؟ 
 ! لغز محير

فددي هددذه األثندداء أطلددق المددالزم وابددال مددن الرصدداص علددى العدددو مددن الناحيددة الجنوبيددة 
دي وهدو فدي حركدة الشرقية وبواسطة المنظار الصغير كنا نميدز أحدد األعدداء علدى فرسده الرمدا

فهو ال يعرض نفسه كثيرا للخطر فهدو علدى  "ولد عيده"متوموجة أخبرني بو المقداد أنه األمير 
بعد ألف متر على األقل من الجزائريين كمدا أنده بعيدد جددا خلدف مددافع رفاقده الدذين يبددو أنهدم 

                              
 "(.افرير جان"اإلشارة لد)جمع مدفع وهو البندقية : مدافع -377
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وكددان " دركراس أ"وتركهددا وحيدددة علددى هضددبة  "أوالد بالسددباع"قددد شددرعوا فددي التخلددي عددن فرقددة 
" األزرك"أهددل آدرار قددد اسددتولوا علددى بدداطن وسددفح الددوادي مددن الناحيددة الجنوبيددة الشددرقية مددن 

مهم مندذ اثندي عشدر ز كان قد هد "بكار"" إيدوعيش"بالضبط في نفس المكان الذي يقال إن أمير 
فدم "ر ورجدال األميدر وفيهدا بالدذات يوجدد معبد "أوالد بالسباع"توجد منطقة خالية بين فرقة . عاما

وفدي نفدس  "أوالد بالسدباع"اغتنام هذه الفرصة للتخلص من فرقدة " لوفينجيون"وسيحاول  "الزرك
 .الوقت يوقف تقدم المغيرين من أهل آدرار الشك أنه سيحاول ذلك

قبدل قليدل  "البيظدان"السنغاليون يبدءون الهجوم في المنطقة التي كدان فيهدا  رماةوهاهم ال
لددددذي بددددأ المدددددافعون علدددى قمددددم الصدددخور يطلقددددون وابدددال مددددن فطقطقدددت البندددادق فددددي الوقدددت ا

وهدي أصدوات قدد  "أوالد بالسدباع"الرصاص وكندا نسدمع صدراخا وأغداني مدن البيظدان وال أظدنهم 
تددأثرت مددن بعددد المسددافة تقطعهددا طلقددات المدددافع مددن حددين آلخددر تصددل إلددى مسددامعنا ليسددت 

يد وأندا أميدز أصدواتهم عندد الهجدوم صادرة عن فرقدة السدنغاليين التدي ال تعدرف مثدل هدذه األناشد
ولكددنهم لدم يعددودوا يطلقددون الندار ومعنددى ذلددك أن  "البيظدان"إنهدا دون شددك أصدوات أناشدديد فرقددة 

 .ذخيرتهم قد نفدت، يا لهم من مبذرين للبارود
أبقتني طبيعة منصبي هناك داخل المعسكر فلزمندي القيدام بتصدرف سدلطوي، فأصددرت 

رشدادات أمرا يلزم كل واحد بالبقاء ف مدن ( نعدم إرشدادات)ي مكانه بسبب مدا تلقيتده مدن إزعداج وا 
أندا . اثنين أو ثالثة من المغرورين حتى أنندي وجددت نفسدي مضدطرا مدن اإلزعداج إلدى طردهمدا

أعرف مدا علدي فعلده وكدل مدن هدم حدولي يقددمون دروسدا فدي غيدر محلهدا ومدن بيدنهم أصدحاب 
ره بالتحدداق بمحددل عملددده بددين الحقدددن سددلوك غريددب مثدددل هددذا الدددكتور الدددذي اضددطرني إلددى أمددد

فقددد جدداء مدددججا بسددالحه محدداوال إعطددائي دروسددا فددي الحماسددة والقتددال وهددو متمنطددق . واإلبددر
ببندقيتدده وعلددى حقفدده مسدددس وقددد أحدداط جسددمه بحددزام مددن الددذخيرة ونظاراتدده فددوق جبهتدده تحددت 

ه سدوى علبدة وال ينقصد. قميصده المفتدوحفدي قبعة من الحشيش وقد بدا صدره المغطدى بالشدعر 
 .أعشاب على الظهر وشبكة الصطياد الفراشات

نما كان يراقب ساحة المعركة بانفعال وقد انضدم إلدى " أرنو"أما المسيو  فلم يكن يثرثر وا 
ولكدن  378.إلبعاد الدكتور الذي بدأ يزعجني فعاد إلى مستوصدفه سداخطا ليضدع بهرجده الحربدي

                              
 .بشدة" افرير جان"بدره وصفا غير متوقع للطبيب الذي أسكرته رائحة البارود وتضايق منه " راندو"قدم -378
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السدنغاليين  رمداةيحملدون اثندين مدن ال "البيظدان"فقد عداد للتدو بعدض فرقدة . ها أنا أجد ما يشغله
بعدد أن قطعدت " البيظدان"على جمل من الغنائم وجراحهما شبه خطيرة ومعهما جثة حدارس مدن 

 ماذا يجري؟ . وفي هذه األثناء كانت المعركة حامية الوطيس. رصاصة أحد أوداجه
مددع أحددد " دبددو المقدددا"فددي حددين تحدددث . قددص علددي أحددد الجددريحين السددنغاليين مددا حدددث

وفدي مدا يلدي سدرد لمدا حددث . ثم أرسلت هؤالء بأكياس ذخيرة معددة لدزمالئهم" البيظان"الحراس 
 :على ساحة المعركة

الددذين " أوالد بالسدباع"مدن دحددر مجموعدة ( كوميدات" )البيظدان" جمالددةفقدد تمكندت فرقدة ال
" لوفدانجيون"مدالزم قدد زحدف ال. كانوا يحاولون التسلل داخل غابة النخيدل ليصدلوا إلدى المعسدكر

مدن هدذا الجاندب فانسدحب " أوالد بالسدباع"بفيلق الجزائريين إلى ناحية اليمين ليحاصر مجموعة 
في الوقت الدذي كدان " الجمالة"وتبعتهم فرقة " رأس أدرك"هؤالء من غابة النخيل وتسلقوا مرتفع 

الذين استقبلوهم بالنار  "أهل آدرار"فيه الجزائريون يتصدون  في ناحية اليمين، لوابل من بنادق 
المعهدودة حيدث " البيظدان"كان رجال األمير يقاتلون علدى طريقدة . فور بروزهم من غابة النخيل

يطلق بعضهم بنادقده مدن مسدافة بعيددة للفدت االنتبداه فدي حدين يتسدلل الدبعض الحدتالل المواقدع 
وصدمدوا أمدام " س أدركرأ"فوق " أوالد بالسباع"المناسبة لتصويب طلقات بنادقهم السريعة تمنع 

على األرض بعدد نفداد " الجمالة"انبطح . الذين كانت ذخيرتهم على وشك النفاد" الجمالة"هجوم 
الددذخيرة فددي حددين شددرع الشددباب فددي الددرقص واإلنشدداد بحماسددة وفددي هددذه الظددروف قتددل رجددل 

 رمداةفرقدة الالذي جاءت جثته كما ذكرنا سابقا بعد قليل كانت  "أحمد سالم ولد التايب" الجمالة"
فددي هجددومين أحدددهما يقددوم بدده فيلددق يطلددق " الجمالددة"تتدددخل خلددف فرقددة " التيراييددر"السددنغاليين 
تفاديددا لإلصددابة برصدداص " كوميددات"مددع تقدددم الفيلددق الثدداني، فددانبطح أفددراد فرقددة  يالنددار بددالتواز 

 . وحين التحق بهم هؤالء انطلق الجميع على خط واحد. الزنوج
الء لددم يعددد فددي وسددعهم إطددالق النددار بسددبب نفدداد الددذخيرة، فشددرعوا ولكدن ثالثددة أربدداع هددؤ 

". بدو المقدداد"يغنون ويصرخون لتخويف العددو ذلدك مدا أخبرندي بده كدل مدن الجدريح السدنغالي و
" الرمدداة"نظددرت مجددددا وسددمعت إطددالق نددار سددريع يتبعدده صددراخ حدداد عرفددت أندده صددراخ فرقددة 

قددف واسددتؤنف إطددالق النددار السددريع مددن جديددد ولكددن الهجددوم تو . السددنغالية وهددي تقددوم بددالهجوم
آخدر تفدوق الفرقدة المتمركدزة علدى راس أدرك بسددبب و بشدكل أعندف ثدم تداله هجدوم ثداني فتوقددف 

موقعها االستراتيجي هو السبب وكان علي أن أنتظر حتى أسمع خمس مجموعات مدن إطدالق 
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سدال فرقدة االحتيداط وكندت فدي السدابق قدد فكدرت فدي إر . النار المتتالي وخمس هجمات متتابعة
وأرسلته لتعزيز فرقدة المسداعد كمدا أنندي صدوبت المددفع الرشداش مدن " شيروي"ودعوت المالزم 

أعلى السطح وقد وضعت حزاما على مسافة ألف ومائتي متر كان ذلك أمرا عاديا جعلته فدوق 
اإلجددراء السددنغالية السددائرة فددي األسددفل ولكننددي لددم أجددد سددببا السددتخدام هددذا  رمدداةموقددع فرقددة ال
 .االحتياطي

أي شيء يددل علدى وجدود العددو الدذي دحدره الجزائريدون " لوفيجيون"لم يعد أمام المالزم 
أوالد "وقهم عدددددا لدددم يجددددوا بددددا مدددن الهدددروب تددداركين مجموعدددة فدددرغدددم بسدددالة رجدددال األميدددر وت

لتها بالدذخيرة التدي أرسد" الجمالدة"تواجه مصيرها منفردة ومن جهة أخرى توصلت فرقدة " بالسباع
ليهاجم من جديد فزحف الجزائريون بسدرعة  الرماةإليها وبمؤازرة هذه الفرقة تقدم المساعد بفرقة 

بتعزيزاتده علدى  "شديروي"المدالزم وفدي نفدس الوقدت زحدف  "والد بالسدباعأل"على الجانب األيسر 
اهم أمددام هددذا الهجددوم المنسددق فرأيندد" أوالد بالسددباع"تحطمددت مقاومددة مجموعددة . الجانددب األيمددن

مدن أن يسدبقهم الحدتالل " لوفيجيدون"حيدث لدم يدتمكن المدالزم " فدم ألزرق"يفرون في اتجاه ممدر 
فقددد كددان تحددت سدديطرة رجالنددا وكددان الجزائريددون يطلقددون مندده وابددال مددن " راس أدرق"الممددر أمددا 

بتعزيزاتده " شديروي"الرصاص باتجاه العدو أثناء عبوره المعبر وفي هذه اللحظدة وصدل المدالزم 
كددان اليددوم فددي صددالحنا تمامددا فالعدددو يفددر وقددد . ركددز فددوق هددذه الهضددبة برجالدده المنهددوكينوتم

" أوالد بالسدددباع"انقسدددم شدددطرين غيدددر متسددداويين فمدددن اإلنصددداف أنندددا إذا الحظندددا أن مجموعدددة 
المناهضة لنا كانت قد استماتت في القتال ونجحت في الصدمود أمدام قدوات تفوقهدا عدددا وعددة 

 "آدرار"هذه الفرقة من سالح سريع وأيضا بسبب موقعها الرائع أمدا مقداتلو فذلك بفضل ما لدى 
المعروفدون فقدد تصدرفوا بصددورة مخزيدة رغدم عددددهم الكبيدر فقدد فدروا أمددام حفندة مدن الجزائددريين 

ى وهو ما لن يغفره هؤالء الحلفاء ألهل آدرار غفي ساحة الو " أوالد بالسباع"تاركين حلفاءهم من
 .بسهولة

تلون متمركزين على الموقع الذي استولينا عليه لكي يقضوا فيه سداعة القيلولدة بقي المقا
تتدولى الحراسدة بينمدا كدان " شيروي"وهي على قدر من الراحة بقيادة المالزم  ماةوكانت فرقة الر 

 .رفاقهم المنهوكين يخلدون إلى الراحة
بقيددادة المسدداعد قددد  السددنغاليين" مدداةالر "أثندداء هجومهددا مددع فرقددة " الجمالددة"وكانددت فرقددة 
مسدنا بعدض الشديء وكدان طدريح األرض مندذ بدايدة الهجدوم " أوالد بالسدباع"التقطت أحدد رجدال 
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. معتقددين القضداء عليده. السدنغاليون بحدرابهم" ةامدالر "بسبب رصاصتين في الصدر وقدد طعنده 
فرقددددة ن معنددددا ضدددمن و الموجدددود" أوالد بالسددددباع"ولكنددده مددددا زال يتدددنفس وقددددد تعدددرف عليدددده أفدددراد 

العاملددة معنددا بعددد أن ربطدده خلفدده " أوالد ابييددري"قائددد مجموعددة " أحميددد"وقددد جدداء بدده " كوميددات"
كدددان سددديتكلم فسدددآخذ منددده بعدددض  افدددي راحلتددده وأسدددرع بددده إلدددي فدددإذ" أحميدددد"علدددى الجمدددل فقفدددز 
الددذي سددد الضددربة القاتلدة لألميددر " أوالد بالسدباعحرطداني " "أعمددر ولدد ببكددر"المعلومدات وكدان 

ليراقبده خوفدا مدن أن يقتدل " أحميدد"قد امتطى جمال مدن الغندائم وسدار خلدف  "بوكادوم"في بكار 
وهددددو أحددددد قددددادة فددددرع " أوالد بالسددددباع"األسددددير أثندددداء الطريددددق والحددددال أن األسددددير مددددن وجهدددداء 

ألنهدم " أوالد بالسدباع"استقبلته في البداية بجفاء لقدد كندت حانقدا علدى " الولي"واسمه " أدميسات"
بسددكينه  "أحميدد"دي رغدم مددا قدمتده لهددم مدن خدددمات فمدا كدداد الجمدل يبددرك حتدى قطددع قداتلوا ضدد

با وشددتما ولكددن فكددرة سددريعة سددالحبددال فسددقط الرجددل علددى األرض وتقلددب عدددة مددرات فأوسددعته 
" آدرار"خطرت لي فيمكن أن استخدمه لزرع الفرقة والشقاق في صفوف العدو خاصة وأن أهل 

اسددمه  عماسددفافتعلددت الدهشددة عنددد ". أوالد بالسددباع"فددائهم مددن تصددرفوا بطريقددة دنيئددة اتجدداه حل
ولدد الشديخ المختدار فبددأت أطلدف " ميسداتدا"ليظن أنني أعرفه فقلت إنه ابن عم صديقي قائدد 

فبددددت . وطلبددت منددده فحددص جدددراح األسددير طبيدددبالحددديث بسددرعة وأرسدددلت مددن يبحدددث عددن ال
لهم قبدل قليدل يعتندون بده ويعالجونده حدين رأى مدن كدان يقدات "الدولي"عالمات الدهشة علدى وجده 

متظدداهرا بعدددم المبدداالة بالمصددير الددذي ينتظددره ربمددا ألندده كددان علددى يقددين مددن أن جراحدده قاتلددة 
تدامورت "قدد انفصدلوا بتجداه " أوالد بالسدباع"وستقضي عليه فشكرني وأعلن أن أفرادا آخرين من 

لفعددل مددثلهم ولكندده فضددل  ةحكمددبدددل قتالنددا فددي تجكجددة قددائال إندده لددو كددان قددد تحلددى بال" أنعدداج
الدذين سدوف " أوالد بالسدباع"السير مع أبنائه ولكن الحظ لدم يكدن حليفده ونصدحني بالكتابدة إلدى 

إذا قدددص علددديهم  هالدددذين خدددذلوهم وتطدددوع بحمدددل رسدددالتي مؤكددددا أنددد" أهدددل آدرار"ينتقمدددون مدددن 
ره قددد متأكدددا مددن مصددير الجددريح فصددد طبيددبكددان ال. معدداملتي لدده سددوف يسددهل ذلددك قدددومهم

اخترقته ثالث رصاصات في نفدس الوقدت كمدا فتكدت طعندات الحدراب بأمعائده كمدا أن الطريقدة 
لدم يكدن مدن شدأنها " أحميدد"التي نقل بها على جمل يجري بأقصى السرعة تحت ضربات هراوة 

تحسين وضعه الصحي ولكن قد يبقى على قيد الحياة وبعد تضميد جراحه سدلمته إلدى المتدرجم 
ل بموتدده فأعطيتدده لتددر اللددبن الوحيددد الددذي كددان معنددا جب األكددل وهددو أمددر سدديعوفددي المسدداء طلدد

ولكن ما باليدد حيلدة فقدد مدات تلدك الليلدة وطبعدا تهكدم أكثدر . فشكرني والدموع تترقرق في عينيه
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من واحد على الطبيب بطريقة الذعدة حدين قدالوا إنده قدد نجدح فدي تضدميد الجدريح ولكنده قضدى 
التصدرف بعدد مهزلتده الصدباحية وفدوق ذلدك لقدد كدان أكثرندا " امبوركد" طبيبلقد أحسن ال. عليه

جميعا ارتياحيا لالنتصار الذي حققناه فقدد كدان يدذهب جيئدة وذهابدا وعلدى رأسده قبعدة الحشديش 
 .وهو يؤكد أن الجرحى سيقفون على أقدامهم في أقرب وقت

ذة صدددباحا والواقدددع أن نجاحندددا يسدددتحق كدددل ذلدددك فقدددد اسدددتعدنا جميدددع الممتلكدددات المدددأخو 
وهرب العدو وبلغت خسائره عشرين قتيال وزرعنا بذور الشقاق في صفوفه عن طريق استغالل 

حدين تخلددوا عدن حلفدائهم فددي سداحة المعركددة " آدرار"التصدرف غيدر الالئددق الدذي بددر مددن أهدل 
هددذا باإلضددافة . فأصددبح الطريددق مددن اآلن فصدداعدا سددالكا بالنسددبة لقافلددة المددؤن المتوجهددة إلينددا

ما سيتركه من أثر على معنويدات كافدة التجمعدات فدي البلدد كاندت تلدك هدي النتدائج األولدى إلى 
التدي أرسدلتها لتقصدي األخبدار حدول تجكجدة قدد أخبرتندي أن " الجمالدة"كمدا أن فرقدة . النتصارنا

جل العصابات قدد خرجدت مدن المنطقدة وأولهدا األميدر وفرقتده فقدد ابتعدد يجدر أذيدال الخيبدة وقدد 
الذي سيساعده على تهدئة غضب  "ماء العينين"نجل  "هبحسن"درار حيث سيتصل يكون دخل آ

كان قد شاع وسبقه إلدى آدرار الدذي تعدرض " راس أدرك"ولكن خبر هزيمته في " أوالد بالسباع"
الغاضددبين علددى األميددر وهددم ينهبددون " أوالد بالسددباع"لهجمددات أخددرى مددن الشددمال والغددرب مددن 

قدد انضدم إلدى " تدامورت أنعداج"الذي كدان موجدودا فدي " د بالسباعأوال"مناطق آدرار وكان فريق 
وغدددادر الجميدددع منطقدددة آدرار غدددداة المعركدددة متدددوجهين إلدددى " راس أدرك"رفاقدده المهدددزومين فدددي 

وقدد تملكهدم الغضددب علدى األميددر وجماعتده فأصددبح هدؤالء بددين ندارين وبددين كتلتدين مددن " آدرار"
يونيدو إلدى المقددم أنقدل لده فيده تفاصديل انتصدارنا وأعتقدد  38وجهت تقريرا يوم ". أوالد بالسباع"

أنه أصبح قريبا منا وبما أنني أعتقدد فدي وجدود بعدض األعدداء المهداجمين يختبئدون فدي الخدالء 
فكتبدت برقيدة مشدفرة علدى ورقدة " النديمالن"عليده فدي  اعتراضدهخاصة وأن بريددنا األخيدر قدد تدم 

فلن يفكر أحد في أخذ هدذه  379داخل عظمة فخذ" الديماني"وأعطيتها للدليل من علبة السجائر 
الصدغيرة ضدمن أشدياء أخدرى عديمدة القيمدة قدد لفهدا " التاسدوفرة"العظمة التافهة الموجودة داخدل 

صدداحبنا فددي خددرق مددن القمدداش الملددون البددالي ووضددعها علددى كتفدده إذا كنددت قددد عالجددت بشددكل 
 : رنا فإنني قد ركزت فيها على ما نعاني من بؤسموجز في هذه البرقية قصة انتصا

                              
 .تم استخدام هذه الطريقة عدة مرات -379
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لددم يعددد عندددنا غددذاء إطالقددا سددوى لحددم الحيوانددات الهزيلددة والتمددور الجافددة عندددنا مددا يكفددي " -
فدأخبروني عدن الجهدة  35ثالثة أيام فقدط مدن هدذه األشدياء فمدن المهدم أن تدأتي القافلدة يدوم 

طيعون المشدددي بسدددبب شدددظف التدددي ستصدددل منهدددا سدددأذهب السدددتقبالها إذا كدددان رجدددالي يسدددت
العدديش أندددا بدددون مؤوندددة غذائيدددة منددذ العاشدددر مددن الشدددهر تقريبدددا وال يمكددن أن ننتظدددر لفتدددرة 

 ".أطول
تصدادف هددذا البريددد مددع بريدد آخددر مددن المقدددم الدذي كددان يعتقددد أننددا مدا زلنددا فددي المددأزق 

-81تهمددا يددومي تدين بعثلالرسددالتين ال" الحسددينية"يونيددو تقدول إندده تلقددى فدي  81فرسدالته بتدداريخ 
 :يونيو 85
يونيو يقدول المقددم وأندوي الوصدول إلدى تجكجدة يدوم  31سأستأنف المسير بعد غد أي يوم " -

وهدددو التددداريخ الدددذي تقولدددون إن مدددؤنكم تمكدددنكم مدددن الصدددمود لغايتددده أكدددد لكدددم تعليمددداتي  31
لتددي يونيددو وأجدددد لكددم التعبيددر عددن ارتيدداحي لكددل الترتيبددات ا 81الدواردة فددي رسددالتي بتدداريخ 

آدرار خاصدددة فدددي هدددذه الظدددروف الصدددعبة التدددي -اتخدددذتموها للقيدددادة المؤقتدددة لبعثدددة تكاندددت
 ".اجتزتموها قبل حين

 :يونيو يقول فيها 88بتاريخ " سيكولي"وفي نفس البريد وصلت رسالة من النقيب 
لدن أعدود، علددى األقدل بسدرعة، إلدديكم ولديس بوسدعي إال أن أقددول لكدم كدم كددان انفعالندا قويددا " -

علمنددا باألحددداث األليمددة التددي وقعددت فددي تجكجددة ولكددن البددد أن أعبددر لكددم أيضددا عددن حددين 
إعجابنا بمقاومتكم والطاقة التي واجهتم بها الوضعية الصعبة وثقتكم في المستقبل ليس من 

 ".مهمتي أن أقول لكم ذلك ولكن ما أقوله مجرد رجع صدى لما نسمعه عنكم
يونيدو  81فدي رسدالته بتداريخ " مونتدانى"داء المقدم لقد أنستني هذه االعترافات المريحة ن

 . لقد تذكرت ذلك بسرعة. حين استحث تضحيتي
 

 :بعد هزيمة األمير
، لدم نعدد بحاجدة إلدى اإلجدراءات األمنيدة المتخدذة يونيدو 81، بعد انتصدارنا يدوم نايبدو أن

تابعددت وهددذه عقليددة فرنسددية بحتددة انخفددض مسددتوى اليقظددة لدددى الرجددال ولدددى بعددض الضددباط 
. أو شدددرطة" جمالدددة"القريدددة نفسدددها بواسدددطة مدددا لددددي مدددن " لكصدددر"و" تجكجدددة"مراقبدددة ضدددواحي 

ما زالوا يحومون فدي  منداطق تكاندت " آدرار"وهم أساس عصابة أمير " أوالد غيالن"فعلمت أن 
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وهددم يراقبددون حركتندا بجواسيسددهم ومدا لددديهم مددن ". راس أدرك"يونيددو فدي  81رغدم هددزيمتهم يدوم 
بداء أثبدت عددة مدرات مددى إطدالع العددو نمدا حددث إثدر هدذه األ. داخدل القريدة نفسدهامتعاطفين 

ونكتفي، كمثال على ذلك، بكون الفرقدة التدي هاجمدت المعسدكر . بدقة متناهية أفعالنا وتحركاتنا
مايو قد اختارت لحظدة انشدغال حدارس البوابدة باسدتقبال اثندين مدن سدكان القريدة، لتغيدر  83ليلة

هنددا وهندداك " أوالد غدديالن"كمددا أن عمليددات السددطو الجريئددة التددي قددام بهددا . هامندفعددة نحددو هدددف
برندي أكثدر مدن واحدد خوقدد أ. فرادى وجماعات، قد أثبتت لي وجود متآمرين معهم داخدل القريدة

المختدار ولدد "، أن هدذا األخيدر يددبر الغتيدال "آدرار"الذين أفلتوا من قبضة أمير " إيدوعلي"من 
. لالجئددين عنددنا، فقدد تدبجح أمدام مخبددري أنده سيسدتطيع ذلدك بسددهولة" احمددسديد "ونجلده " عيدده

بمددا ينويدده أميددر آدرار، اكتشددفت مددؤامرة أخددرى " إيدددوعلي"وفددي نفددس الوقددت الددذي أنددذرني فيدده 
والقيددادي الوحيددد الددذي بقددي معنددا مددن " لكصددر"داخددل " ولددد الحامددد"الغتيددال " إيدددوعيش"يدددبرها 

" أوالد غديالن"ي هذه الوضدعية، ونظدرا ألنندا بفضدل تحركدات فدرق ف". كبوالني"بعد موت " كنته"
 .يونيو، قد بقينا في حالة استنفار، فقد اتخذت بعض اإلجراءات 81حولنا رغم انتصارنا يوم 

ي داخددل تفمددع المحافظددة علددى اليقظددة الصددارمة حددول المعسددكر، أحكمددت تنظدديم شددرط
داخدل " الجمالدة"أيضدا بإسدكان فرقدة مدن ولكدن  "عبدي ولد امبدارك"اعتمادا طبعا على " لكصر"
لجعلهددا هدددفا لالغتيددال فددأخبرت أفرادهددا بددالخطر الددذي يتددربص بكددل واحددد وكددان مددن " لكصددر"

المقبدول إطدالق النددار فدورا علددى أي رجدل يوجددد متلبسدا بمحاولددة التجسدس أو التددآمر ضددنا فددي 
مازلندا فددي . شدتبه فيدهوالمعسدكر عندد رؤيددة أي م" لكصدر"كمدا يدتم إطدالق النددار خدارج . الدداخل

الددذي فدرض عليندا حصددارا مدن حسدن الحدظ أندده رفدع اآلن ولكنندا مازلنددا " آدرار"حالدة حدرب مدع 
 . مهددين من هذا العدو

يونيو الذي اكتسى طدابع الجدرأة والتجاسدر مدن العددو علدى  81مازلنا تحت تأثير هجوم 
ونجله مصديرهم بقضديتنا وهدو  "المختار ولد أحمد عيده"مهاجمتنا حتى داخل معسكرنا لقد ربط 

يونيددو  89الددذي أنددذرنا يددوم " الجكنددي"لقددد أخبرنددا " كنتدده"القيددادي مددن  "ولددد الحامددد"مددا لددم يفعلدده 
 . بقدوم األمير ورجاله أن أحد األهداف الرئيسية لألمير هو اغيتال خصميه الالجئين عندنا

 "سدديد أحمددد"ونجلدده  "المختددار"يونيددو بثمددان وأربعددين سدداعة، أحضددر لددي  81بعددد معركددة 
 :أمسكاه داخل القرية كنت قد تلقيت بشأنه المعلومات اآلتية" أوالد غيالن" "حراطين"أحد 
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المختددار ولددد "ثددم اسددتمر كددذلك لدددى " إيديشددلي"هددذا الزنجددي كددان فددي البدايددة عبدددا لدددى 
الددذي تخلددص مندده أو حتددى طددرده إثددر عدددة اغتيدداالت وعمليددات سددطو، فلجددأ إلددى  "أحمددد عيددده

" حرطانيددا"وأصددبح " أوالد غدديالن"لتلصددص الددذي يناسددبه، فعتقدده احيددث وجددد جددو " الد غدديالنأو "
فحدداول مواصددلة " تكانددت"ولكددنهم طددردوه بعددد ذلددك بقليددل بسددبب سددلوكه فهددرب إلددى . ا لهددمعددتاب

ولكندده بعددد مغددادرة آدرار قددد حددافظ علددى عالقددات ". تددامورت أنعدداج"عنددد " كنتدده"حرفتدده داخددل 
خدمدددة الددددليل والمخبدددر ويشدددارك فدددي " تكاندددت"فكدددان يدددؤدي لهدددم فدددي " نأوالد غددديال"خاصدددة مدددع 

أوالد "ن مدع يالذين يعيش بين ظهرانيهم متحدالف" كنته"غاراتهم وسطوهم المربح وسهل أمره كون 
بعددد " كنتدده"بدايددة شددهر إبريددل قددد غددادر حددي " تجكجددة"إلددى " كبددوالني"ولكندده بعددد قدددوم ". غدديالن

" لكصدر"ى وخاصدة الفرنسديين مدنهم، وذهدب ليسدتقر فدي حدي تحالفهم معنا ألنه يبغض النصار 
فتسدلل إلدى هدذا . فكان يريد أن يبقى غيدر معدروف بيدنهم" الحراطين"بتجكجة نفسها حيث يكثر 

الحدددي صدددحبة شدددقيقه األصدددغر مندددده سدددنا ومندددذ ذلدددك الوقدددت وهددددو يعددديش مدددع صدددانع تقليدددددي 
فقدط زاده وكسدوته، ولكدن  ، كدان هدذا اللدص المحتدرف، يشداركه، لديس"سدات"يدعى  380"امعلم"

يعدديش هكددذا، ولكندده أصددبح، كعادتدده حيثمددا " الحرطدداني"فمنددذ ثالثددة أشددهر وهددذا ا. أيضددا زوجتدده
حددل، مصدددر رعددب لجيراندده، ومددع ذلددك كددان يتحاشددى مالقدداة سدديده السددابق المختددار ولددد أحمددد 

كن أميدر يونيو باالقتراب من سد 31إذ سيتعرف عليه فورا إذا صادفه، ولكنه جازف يوم . عيده
أخبروهمددا " إيدددوعلي"ولكددن . السددابق ونجلدده ليتعددرف علددى أخبارهمددا ويراقددب تحركاتهمددا" آدرار"

 . حمل األمير السابق ونجله سالحهما وأمسكا بالحرطاني وقدما به إليفبوجوده 
فأخضعته الستجواب أولي فأظهر بعض الغرور ولدم أحصدل منده علدى شديء، وبمدا أن 

يونيددو وسددلمت أمددر الرجددل للمددالزم  08ت تأجيددل التحقيددق إلددى غددد الوقددت كددان متددأخرا فقددد قددرر 
ولددم يكددن لدددى هددذا األخيددر مكددان ليحبسدده فيدده فربطدده بجددذع نخلددة وحددين الحظنددا أندده " اسددتفيان"

باسددتمرار علددى الجددذع للددتخلص مددن وثاقدده والهددرب اجتهدددنا فددي شددد وثاقدده  ليحدداول حددك الحبدد
ليسددتنطقوه وهددم مدددن " الكبدداش"ن نسددميهم وبينمددا هددو هكددذا مشدددود الوثددائق كلفددت بددده بعددض مدد

 .الجزائريين والبيظان المخلصين

                              
فسلوك هذا الحرطاني " إيكيو"في مجتمع البيظان التقليدي الرتبة األخيرة في السلم االجتماعي إلى جانب المطرب " لملمع"يحتل الصانع التقليدي  -380

 .لم يكن ليوافق عليه غيره من الحراطين فمعناه أنه متشرد أو منبوذ



382 

ألوالد غديالن غيدر صدحيح وزعدم أنده " حرطانيدا"فزعم في البدايدة أن مدا شداع عدن كونده 
ليسددوا سددوى أبندداء عمومددة ولددد مددوالي " الشددرفه"للشددرفه فددي تكانددت ولددم يخطددر لدده أن " حرطدداني"

النسدبة لتسداعده اتجاهندا أكثدر مدن انتسدابه ألوالد غديالن، الزين الذي قتل كبوالني فلم تكن هدذه 
وفي الليل غير رأيه وأعلن بكل صراحة للفرقة التي تستجوبه إنده فعدال مدن أوالد ! بعيد من ذلك

 80-83غيالن ثم حاول صرف أنظارهم وبدأ في سرد قصص مختلفة فزعم مثال أنه في ليلدة 
ولددم " كبددوالني"ل إنهدا كانددت تددؤوي فددي دارهدا قتلددة ذكرهددا باالسددم قددا" لكصدر"مدايو رأى امددرأة فددي 

ن " أوالد أعددل"تكدن هددذه المددرأة فددي الواقددع سددوى المددرأة التددي أسددكنت عندددها فرقددة الجمالددة مددن  وا 
من أن فرقة جمالتنا قد تآمرت مع ( وهو ما سيتناقض مع األحداث الالحقة)افترضنا ما يزعمه 

ل هذا العدد من الرجال في المحل الضيق الذي فمن المستحيل موضوعيا إيواء ك"كبوالني"قتلة 
فالحرطاني يكدذب إذن ". أوالد أعل"تهما مع خمسة عشر من ر تسكن فيه امرأتان وبقية أفراد أس

. فانقلدب عليده تدددبيره. لصدرف االنتبداه عدن شخصده ومددن أجدل تضدليل التحقيدق فدي اتجدداه آخدر
رطة في القرية واسدتدعيت معده الذي كنت قد أوفدته كصاحب ش" عبدي ولد امبارك"استدعيت 

مسؤول الحي الذي يقيم فيه الحرطاني فأكدا بأدلة كثيرة اتهام المرأتين ومدن " سيدي ولد اخليفه"
جهة أخرى صرح المختار ولد احمد ولد عيده ونجله بإلحاح أن هدذا الرجدل لدم يكدن فقدط قداطع 

نمدا هدو أيضدا مكلدف باغتيدال المختدار ونجلده فاسدتدعيت وجهداء القريدة . طريق ولصا محترفدا وا 
وطلبت رأيهم فيه فاستغربوا جميعدا كدوني لدم أتعدرف ألول وهلدة علدى نمدط حيداة هدذا الحرطداني 
وهدددو المعدددروف لددددى الجميدددع وفدددي وضدددح النهدددار أنددده كدددان يدددرتبط بعالقدددات وطيددددة مباشدددرة أو 

 ولكندده كددان يبعددث الخددوف لدددى الجميددع فلددم يكددن أحددد يجددرؤ علددى. بواسددطة أخيدده مددع األعددداء
الحددديث عندده فاعتقدددت أن كثيددرين غيددره مددن سددكان القريددة قددد يكونددون متددورطين فددي عمليددات 

أندده أنمددا تددم كشددف أمددر الحرطدداني لصددرف نظددري عددن اآلخددرين فددالبعض يخدداف مددن و مماثلددة 
وبما أنده اآلن قدد وقدع فدي المصديدة فتلدك قضدية . كشف أمره عبر ما سيدلي به من تصريحات

التهمددة عليدده وحددده سدديجعلني أكتفددي بدده  وال أوسددع البحددث إلددى أخددرى فهددم يعتقدددون أن إثبددات 
فاجتهد ثالثة من الوجهاء على إقناعي بأن تعامدل هدذا الحرطداني مدع العددو أمدر واضدح . غيره

يعرفه الجميع كالشمس في رابعة النهار وأن أخاه كان يراسله وهو اآلن في حي األمير وقد رآه 
ثدم أكددوا لدي . مسدتمرة مندذ قددم الفرنسديون إلدى تجكجدة وأن هدذه المدؤامرة" إدوعلدي"هناك بعض 

أن هذا اللص مستعد لفعدل أي شديء ومدن المعدروف أنده طدرد عددة مدرات بسدبب سدلوكه اتجداه 
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الكثيددر مددن القبائددل وناشدددوني بكددل إلحدداح أن أخلصددهم مندده قددائلين إننددي إذا أطلقددت سددراحه لددن 
انت الحال هناك أمر مؤكدد هدو أن هدذا ومهما ك. يستريح أحد من السكان المسالمين في القرية

الرجددل جاسددوس للعدددو وهددو لددذلك يسددتحق القتددل رميددا بالرصدداص ففددي زمددن الحددرب ال وجددود 
لمعاملددة أخددرى غيددر هددذه للجواسدديس كمددا أننددي ال يمكددن مددن جهددة أخددرى أن أطلددق سددراحه إندده 

اة المختدار النتقامه فدي القريدة وال أن أعدرض حيد" إدوعلي"مجرم حق عام وال يمكن أن أعرض 
ونجله للخطر ومدن المعدروف أن زعمداء البيظدان يكلفدون عدادة أتبعداهم مدن الحدراطين بعمليدات 
. اغتيدددال العددددو فالرجدددل الدددذي بدددين أيددددينا هدددو دون شدددك الرجدددل الدددذي يعدددول عليددده أميدددر آدرار

فاستشرت في المسألة بعض األوربيين الذين كان لهم نفس الرأي وذكراندي فدي هدذا السدياق بمدا 
الدذي كدان سدجينا ولدم يكدن لصدا محترفدا " إيديشدلي"كجدزاء لتسدامحه مدع رجدل " كبدوالني"ده حص

. إن من الخطير دائما أن نخلي سبيله أو نتركه يهرب وهذا مدا لدم أكدن أريدده أبددا. وال جاسوسا
ولددم تكددن لدددي الوسددائل مددن جهددة أخددرى لالحتفدداظ بالسددجين إلددى مددا ال نهايددة فلدديس لدددي محددل 

يس لدي حراس أثق بهم تماما وأتأكد مدن أنهدم يسدتطيعون حراسدته وال يمكدن أن بأبواب تغلق ول
فهدو علدى كدل حدال يسدتحق المدوت لألسدباب . أتركه يستمر مشدود الوثاق مربوطا على العمود

ولم يكن من المفيد تشكيل محكمة عرفيدة . التي ذكرتها سابقا مع مالبسات تشديد مشددة أخرى
ة قد استنفدها التحقيق العميق الذي قمت به سابقا فأصبحت قضيته فالمعلومات الوحيدة المتاح

واضددحة ولددن أستشددير أحدددا إال وكددان لدده نفددس الددرأي الصددارم فددي نتيجددة المحاكمددة حسددب مددا 
وأعطيتده أمدرا بإعدامده بالرصداص خدارج " مددجيكان"الحظته وبالتالي سلمت الحرطاني للرقيدب 

السددتجواب أمددام مجلددس التحقيددق بسددبب ل 8719خضددعت سددنة 381.المعسددكر فددي غابددة النخيددل
عدم احترام اإلجراءات في إعدام هذا الرجدل ولكدوني لدم أشدكل محكمدة عرفيدة كمدا فعلدت سدابقا 

وهكذا كانوا يأخذون علي تقديم هذا األخيدر لمحكمدة عرفيدة ويأخدذون ". أحمد ولد أباه"في حالة 
لمنطدددق فإمدددا أن أكدددون علددي عددددم تقدددديم الجاسدددوس لمحكمدددة عرفيدددة أيضدددا وهدددو مأخدددذ يجدددافي ا
 . مخطئا أو مصيبا؟ وقد توصل المجلس في النهاية إلى أنني كنت مصيبا

لدددن أعدددود إلدددى المسدددألة ولكنندددي سأسدددوق األسدددباب التدددي جلعتندددي لدددم أكدددن أرى ضدددرورة 
إلشدداعة أمددر إعدددام هددذا الجاسددوس فددي مثددل هددذه الظددروف فددال شددك أن الجميددع يتددذكر مدددى 

                              
 ".المستكشفون"هذه الحادثة في كتابه " روبيرت راندو"أورد  -381
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ذي مارسددته لمنددع سدرقة التمددور حتددى علددى رجددالي مددن الزنددوج اإللحداح والصددرامة فددي العقدداب الدد
والجزائريين فكل الذين عاقبتهم كنا قدد قبضدنا علديهم متلبسدين بالسدرقة ولدم يمندع ذلدك مدن معدي 
مددن الزنددوج مددن أن يتهمددوا البيظددان بددأنهم هددم الددذين وشددوا بهددم وهددم يضددمرون لهددم الحقددد لهددذا 

 . السبب
 : مايو 13كتبت في التقرير يوم 

لعمددددال التددددابعون للبعثددددة يسددددتغلون وجددددودهم قددددرب غابددددة النخيددددل لسددددرقة التمددددور رغددددم ا
التحذيرات وما أنزلته من عقاب بالمتورطين في ذلك لقد عاقبت بشدة على مثل هذه المخالفات 
كلما علمت بها ولكن رغبة هؤالء كاندت شدديدة خاصدة بالنسدبة للزندوج وحتدى بعدض الجزائدريين 

عية مدددن هدددذا الجاندددب طيلدددة شدددهر يونيدددو بدددالتزامن مدددع نضدددج التمدددر لقدددد سددداءت الوضددد. أحياندددا
فتعارض المصالح كان يتحول إلى خصام وكانت الرغبة في سرقة التمور شديدة بسبب تقسيط 
المواد الغذائية وبنفس المستوى كان حرص البيظان علدى منتدوج نخديلهم وهدم معروفدون بشدحهم 

بددين الفئددات االجتماعيددة بلددغ درجددة يسددتحيل كلمددا اقتددرب الحصدداد فتددأزم العالقددات  382وجشددعهم
يونيددو فلددم يكددن مددن الددالزم تددأزيم المشددهد بددإطالق  38معهددا إعدددام جاسددوس بصددفة علنيددة يددوم 

الرصدداص عليدده علنددا أمددام الجمهددور فددإن بنددي جلدتدده الحاقدددين أصددال علددى البيظددان سددينتقمون 
وحددوث مذبحدة ونشدوب فقررت إذن إعددام الجاسدوس بصدفة سدرية تفاديدا لتدأزيم الوضدع . منهم

كمددا أننددي كنددت متأكدددا جدددا أننددي . تفددادى نهددب غابددة النخيددلأالعنددف مددن جديددد ومددن أجددل أن 
 .فور قدومه" مونتانى"سأقدم تقريرا شفهيا عما قمت به إلى المقدم 

ومنذ ذلك الحين كان تصرفي موضدوع نقدد شدديد حتدى اعترفدت الجهدات الرسدمية بدأنني 
الطريقددة ذلددك هددو المأخددذ الثالددث واألخيددر الددذي قددادني سددنة  ال يمكددن أن أتصددرف بخددالف هددذه

يونيددو فكددرة اغتنددام  81راودتنددي بعددد انتصددارنا يددوم . إلددى المثددول أمددام مجلددس التحقيددق 8719
فرصة االنتصار من أجل الدخول إلدى آدرار ومطداردة األميدر المنسدحب فقدد بددت لدي الفرصدة 

لسدريعة وكدان المحداربون أقدل حماسدا وجماعدة سانحة فآدرار لم يكن يتدوفر بعدد علدى األسدلحة ا
وقددد انفصددلوا عندده " راس أدرك"ممتعضددة مددن سددلوك األميددر اتجاههددا فددي معركددة  أوالد بالسددباع

الغاضدبين والمدددربين " أوالد بالسدباع"تمامدا وكدذلك الددخول المددوي لنحدو ثالثمائدة وخمسدين مدن 

                              
ا ألصدحابه وهددو مكمدل غددذائي يمتداز بقابليددة االدخدار وفدي بلددد فقيدر يكددون كدل مصددادر الددخل مهمددا مهمدا كددان يمثدل حصداد النخيددل دخدال مهمدد -382
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زال عدددد رجددال البعثددة يتجدداوز  مددا. جدددا والمسددلحين بعددد أن كتبددت لهددم وهددم يعرفددونني شخصدديا
ذا تركددت مائددة رجددل فددي حمايددة مقرنددا فددي تجكجددة يمكددن أن أشددكل  أربعمائددة وخمسددين بندقيددة وا 

" مونتدانى"فيلقا من ثالثمائدة بندقيدة علدى األقدل وال أشدك فدي أن فيلدق الددعم الدذي يقدوده المقددم 
ة مدددن المدددؤن الغذائيدددة سيصدددل بسدددرعة ال ليحدددل محدددل الثالثمائدددة بنقديدددة وال لكدددي يتبعهدددا بقافلددد

 . الكافية
" إدوعلدي"وفي انتظار ذلك، سواء تعلق األمر بالمؤن الغذائية أو بوسائل النقل، بإمكدان 

أن يددوفروا لنددا مددا هددو ضددروري مددن ( فقددد حافظنددا علددى قطعددانهم)الددذين دافعنددا عددنهم باسددتماتة 
 .8711سنة " لعكل"وسائل النقل عبر التسخير كما فعلنا سابقا في منقطة 

ذا ابتعددددنا كثيددددرا فسنحصدددل علددددى وسددددائل النقدددل، كرهددددا أو طوعدددا، ألن  الددددذين " كنتدددده"وا 
يزعمون محالفتنا ولم يقدموا لنا حتى اآلن مساعدة ذات بال، سنمنحهم الفرصة هدذه المدرة لكدي 

كما أن سلوك . يثبتوا صدقهم أو نأخذ مهم بالقوة ما نستطيع به المسير على أن يلتزموا مكانهم
مددد زعدديمهم الحربددي الددذي مددا زال تحددت قبضددتنا يؤشددر علددى أن مددن األفضددل مواصددلة ولددد الحا

المسير بدل البقاء فدي مكدان واحدد، فمدن األفضدل أن نضدعه أمدام مسدؤولياته ونفدرض عليده أن 
يثبت لنا ما يدعيده مدن نفدوذ بصدفة ملموسدة وسدوف نتأسدف الحقدا ربمدا، أو ننددم علدى األصدح 

كن أن يعود بالفائدة عليه من الناحية الماديدة وهدذا يجعلده وقومده إن لم نقم بذلك فغزو آدرار يم
وتسددير األمددور علددى مددا يددرام بالتفدداهم باعتبددار أن الوسددائل الضددرورية . مسددتعدين للمسددير خلفنددا

مددا هددو ضددروري لدددخول آدرار " كنتدده"فإننددا نعددول علددى أن يقدددم لنددا " إيدددوعلي"النطالقنددا قدددمها 
تددددالي حملهددددم لنددددا علددددى تفتيشددددهم بددددالقوة فإننددددا بددددذلك ندددددفع وفددددي حالددددة نكوصددددهم عددددن ذلددددك وبال

إلى االنضمام إلى صفنا ألنهم سديوجدون معندا فدي نفدس الخنددق فهدم يعدادون بشددة " إيدوعيش"
 ". كنته"أهل آدرار وبنفس الدرجة كذلك يعادون 

فمددا نمنحدده مددن ". إيدددوعيش"أشددرت سددابقا إلددى عدددة محدداوالت فاشددلة للتقددارب بيننددا وبددين 
قد أوقفوا تقددم أهدل " إيدوعيش"للقدوم إلينا رغم أن " إيدوعيش"يحول دون تحمس  "لكنته"امتياز 

حين اتجهوا إلى تكانت، وأرسلوا لي في ذلك الوقت وفددا مفاوضدا لكنده كدالوفود السدابقة " آدرار"
ولكدن نوايددا ". كنتده"دراجده قدرب تجكجددة خوفدا مدن مقابلددة أعددائهم التقليدديين، أهددل آدرار وعداد أ

 . كانت أفضل في األخير" إيدوعيش"
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يونيددو كبيددرة جدددا والشددك أنهددا سددتجعل  81إن حظددوظ نجدداح غددزو جددريء بعددد انتصددار 
غدزو فدي هدذه فمثل هذا ال" بوكادوم"ينضمون إلينا وقد مددت لهم يد المسالمة خارج " إيدوعيش"

أوالد "وتددددذمر " آدرار"الظددددروف المحيطددددة بنددددا ونظددددرا النخفدددداض مسددددتوى التسددددليح لدددددى قبائددددل 
مدا مدن " كنته"والمساعدة التي يمكن أن نستمدها إما من " بالسباع يمكدن لكدل ذلدك " إيددوعيش"وا 

 . أن يضمن لنا النجاح
كمددا فعلنددا " آدرار"لنوضدح األمددور، ال يتعلددق األمددر هنددا بالسددير مددن أجددل االسددتقرار فددي 

نمددا المقصددود هددو مجددرد توغددل عددابر كمددا فعددل  فددي القددرن " إيدددوعيش"و" اتددرارزة"فددي تكانددت، وا 
ولدديس احددتالل أرضددهم وبعددد ذلددك نعددود إلددى " أهددل آدرار"التاسددع عشددر فالمقصددود هددو معاقبددة 

ن اقتضدى األ مدر ذلدك المناطق الجنوبية من موريتانيا لنستعد في السدنة المواليدة إلعدادة الكدرة وا 
، وبالمقابدل إذا نياتهدانستعين بقبائل الجنوب التي ستكون قد انضمت إلينا أكثريتهدا بعدد وضدوح 

. فإن ذلك يشجع هذه القبائل على االنشدقاق" داكار"التزمنا بالبقاء كما تريد األوامر القادمة من 
ممثدددل "أنددده الشددداب ب" آدرار"وال نخشدددى عرقلدددة أوروبيدددة وال مغربيدددة علدددى الدددرغم مدددن زعدددم أميدددر 

تجعلنددا ال نخشددى "  آدرار"بيننددا وبددين  383فددي بددالده فددإن االتفاقيددات السددابقة الموقعددة" السددلطان
إكمدال ب" جيدرار"كنت في األيام األخيرة من شدهر مدايو قدد أمدرت النقيدب . شيئا من هذا الجانب

" أوجفدت"في اتجداه " كبوالني"الدراسات عن طريق المعلومات التي كان يجمعها سابقا بأمر من 
وكنت شخصيا قد أرسلت مبعوثين الستكشاف أخبار هذه المناطق وأتوفر " أطار"و" شنقيطي"و

على أدالء ماهرين وفضال عن ذلدك تلقيدت الكثيدر مدن رسدائل الددخول تحدت سدلطتنا وعدروض 
كددان كددل شدديء جدداهزا مددن ناحيددة أتددرارزة مددن أجددل التعدداون " كبددوالني"الخدمددة وأخيددرا قبددل مددوت 

وهي جداهزة " اتويزكت"لمسير نحو آدرار فكان من المقرر وصول قافلة تموين عبر معنا أثناء ا
ولددم يكددن الشدديخ سدديديا يطلددب سددوى التعدداون معنددا فددي هددذه العمليددة باتجدداه آدرار " بوتلميددت"فددي 

وهو سيستغل بذلك نفوذه الديني من أجل شق صف قبائل آدرار التي دب فيهدا الخدالف فعدال، 
من قيام حدرب مقدسدة ضددنا وهدو هداجس قدديم فدي موريتانيدا ال ينقصده كما أن تدخله سيحمينا 

سديؤدي حتمدا " آدرار"إن إخضداع .384م8719سوى عدم فعاليتنا ومدا ارتكبنداه مدن أخطداء سدنة 
إلددى السدديطرة علدددى كافددة األراضددي الموريتانيدددة باعتبددار آدرار ملجددأ المنشدددقين ومركددز انطدددالق 

                              
 ".فابير"انظر الهامش السابق بشأن  8178سنة " فابير"االتفاقية التي وقعها المستكشف  -383
 . صدى محدودالم تجد لديهم إال" الحرب المقدسة"هذا صحيح فالبيطان ليسوا متحمسين دينيا و -384
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ابع حددين لددم يعددد أي شددخص يسددتطيع اللجددوء إليدده الغددارات فالسدديطرة عليدده تعنددي تجفيددف المندد
ذا اسدددتخدمنا لهدددذه المهمدددة القبائدددل المحاربدددة فدددي الجندددوب  ويعدددرض نفسددده لغاراتندددا كدددل سدددنة وا 

وفضال عدن ذلدك،  385فسيكون العمل محكما ويكون هؤالء في صفنا بدل أن يكونوا خصوما لنا
يددف لضددمان وجددود المدداء مددن بالنسددبة للعمليددة التددي أفكددر فيهددا البددد مددن المسددير فددي فصددل الخر 

أجل الزنوج ولكي نصادف موسم حصاد التمور حيث يستقر النداس فدي منداطق متفرقدة ويمكدن 
أن نحكمهم عن طريدق المدؤن ولكدن يبددو أن الحصداد فدي آدرار يدأتي بعدد الحصداد فدي تكاندت 

كدل تدأخير  وبالمقابدل. بفترة قليلة، فإذا انطلقنا في الوقدت المناسدب فسنصدل فدي الفتدرة المناسدبة
الددذين " آدرار"وبقدداء دون التحددرك يفددرض علينددا االنصددياع لألوامددر ويجعلنددا تحددت ضددغط أهددل 

حددين " أوالد بالسددباع"سدديعودون حتمددا إذا تمكنددوا مددن رص صددفوفهم ولكددن سدديكون ضدددنا أيضددا 
سيفسدرون عددم تحركندا " إيددوعيش"يقتنعون بعدم الجدوى معنا النعدام تصميمنا وعزمندا وكدذلك 

أنفسددهم، وهددم لددن يغفددروا لنددا أبدددا مددا " كنتدده"ويؤجلددون دخددولهم تحددت سددلطتنا كمددا أن  بالضددعف
 . عانوه من نهب على أيدي أعدائنا بحجة تحالفهم معنا، سيأخذون علينا ذلك

والمختار ولدد . من انقسام بسبب تعارض المصالح" آدرار"ومن ناحية أخرى يعاني أهل 
كمدا أن قبائدل الزوايدا تددعونا لدذلك . لعالقدات هنداكاحمد ولد عيده نجله يحافظان علدى بعدض ا
 . والشيخ سيديا سيسير معنا في هذا االتجاه

إن األوامر الواردة ال يمكن أن تقدر الظرفية التي نوجد فيها وبالتدالي يلدزم تغييرهدا حتدى 
تتكيف مع الوضدع الحقيقدي لألشدياء فهدل نريدد االسدتفادة مدن الظدروف مدن أجدل التقددم والتنفيدذ 

لكامدل لبرنددامج البعثددة الددذي أعدده كبددوالني ووافددق عليدده الحداكم العددام أي وافقددت عليدده الحكومددة ا
أما أنا ولو كندت سدأتعرض للنقدد " بعثة تكانت وآدرار"الفرنسية؟ وال ننسى أن هذه البعثة تسمى 

فدددإنني خشدددية التدددداعيات الخطيدددرة التدددي سدددتترتب علدددى عددددم التحدددرك، سدددآخذ المبدددادرة وأتحمدددل 
ال أريد المسدير ": فوليت شانوان"لية ولكن هل سيتبعني الجميع؟ ال أريد أن أكرر تجربة المسؤو 

إال بموافقددة الجميدددع، إذا كاندددت هدددذه الموافقدددة، كمدددا هدددو محتمدددل، سدددتحدث بنددداء علدددى األسدددباب 
 .المذكورة أعاله والتي شرحتها بصراحة لرفاقي

                              
 ".أوالد بالسبع"وخاصة ... يحلل األمور بمنطق القائد الحربي إلحدى قبائل الجنوب " افرير جان"يجب أن نالحظ هنا أن . دون شك -385
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هدو السدائد سداندني ضدابطان  ورأيهدم! هناك كثير من المترددين في البعثدة! لننطلق إذن
فقد أما اآلخرون فقد اتخذوا ذريعة من األوامر الواردة فهم يفضدلون انتظدار المقددم ويريددون أن 
تبقى فرقنا في مكانها حتى ولو أضدر بهدا هدذا السدكون وعددم التحدرك هدذه االستشدارة أوضدحت 

يريدددون مخدداطرات  لددي بجددالء مددا يمكددن أن أطلبدده مددن األطددر العدداملين معددي فهددم متعبددون وال 
ال "! برجوازيدون"جديدة وال أتعابا جديدة فهم يفكرون في مستقبلهم الشخصي إنهم مترددون فهدم 

 . لننتظر القافلة: فائدة
ربما تكون لدى المقدم أوامر بإنهاء برنامج البعثة على كل حال سأعرض عليده أفكداري 

رددين عدداجزون عددن كددل فعددل إن المتدد ،إن التددردد يعنددي دائمددا الضددعف والخددور. فددور وصددوله
إنندي لسدت " سدينت بترسدبورغ"قال لي قبل أيام أحد أصدقائي في رسدالة مدن ! يا للقذارة! جسور

ولكدن " الجديش العظديم"ذلك ممكدن كندت أود أن أكدون قدد عشدت فدي فتدرة . من أهل هذا الزمان
عرفددة مددن أي م 386مددا يهمنددا اآلن هددو أن تعددرف مددا هددي كلفددة األمددور المهمددة بالنسددبة لفرنسددا؟
وعلددى كددل حددال . سددينفذ الخطددة التددي أقترحهددا ومددن سدديتردد ويبقددى سدداكنا كددالحلزون فددي قوقعتدده

يبقى اآلن أن أتخدذ 387.لست مسؤوال عن تدبير األمور أو كما يقولون ال أمسك بمقبض المقالة
. نزلت إلى الثكندة. اإلجراءات بصفة ال تخلو من ركاكة الستقبال المقدم مفوض الحكومة العام

رغم كل شيء لم نعد فدي أزمدة بفضدل جهودندا الخاصدة  وتقسديطنا للمؤوندة ولكدن مدا هدو أهدم و 
ذا لددم نكددن قددد اسددتمتعنا بهددذا االنتصددار فلدديس ذلددك بسددببي شخصدديا . هددو شددعورنا باالنتصددار وا 

سدددنخرج السدددتقبال الضددديف منتظمدددين وسدددنقدم لددده كافدددة  ،يجدددب إذن أن نعطدددي للحدددادث أبهتددده
سددتة أشددهر مددن العمددل داخددل القوافددل سددوف تبدددو الخبددرة علددى المراسددم بصددفة منضددبطة بعددد 

سلوكنا وانتظامنا ولدن يكدون مجدرد اسدتعراض مبتدذل فسدتكون ضدمن االسدتعراض فرقدة الجمالدة 
. البيظددان بهيئددتهم الموحشددة وشددعرهم الكددث والثيدداب الرثددة التددي يسددترون بهددا أجسددامهم الهزيلددة

ا حفداة األقددام وشدعر رؤوسدنا ولحاندا الطويدل ونحن سوف نكون بمختلف مالبسنا ونعالنا وأحياند
األشعث وأشياءنا المصنوعة من الجلود القديمة وكل ما يبدو علينا من مظاهر البؤس وشدظف 

 العيش، سيبدو المشهد جميال؟ 

                              
 .التي غزت آدرار قد كلفت كثيرا بالنسبة لفرنسا وبالنسبة لبالد البيظان" قافلة كورو"من المؤكد أن  -386
 .تستعمل آنذاك بشأن رجال السياسةهذه عبارة كثيرا ما  -387
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أجددد نفسددي مجبددرا فددي آخددر أيددامي فددي القيددادة، علددى أن أصدددر أحكامددا قاسددية ضددد مددن 
دات باتجاه من ينهبون التمر وتوعددتهم بدأني سدأربط كدل يسرقون التمر فأطلقت وابال من التهدي

مدن يسدرق إلددى جدذع النخلدة التددي سدرق منهددا حتدى ولدو كانددت تقدع فدي الخددط األمدامي للحراسددة 
ولددددى الحددراس الليليددين أوامدددر صددارمة بددإطالق الندددار دون . وسدديبقى هندداك مربوطدددا لدديال نهددارا

وال يهمندددي أمدددر مدددن يقدددع تحدددت  رحمدددة علدددى كدددل مدددن يتحدددرك فدددي الخدددارج قدددرب غابدددة النخيدددل،
 ارغم هذه التحذيرات والوعيد استمرت حاالت السرقة فالجوع والشره أقوى تأثير . طالقاتهم النارية

لرؤيددة مددن سددرقوا تمددرهم " إيدددوعلي"علددى هددؤالء مددن الخددوف ولكننددي نفددذت كالمددي فقددد ارتدداح 
على خط األفق الجندوبي  أخبرنا الحارس المراقب عن رؤية القافلة. مربوطين إلى جذوع النخيل

الشددرقي وفددورا خرجددت مددن المعسددكر مختلددف األولويددة بندداء علددى األوامددر وتمركددزت علددى بعددد 
فاصدطفت الوحددات مدن اليمدين إلدى الشدمال . مائتي متر أمام الواجهة التي يحرسها الجزائريدون

الجميدع راجدال علدى كدان . ، السدودانيون، ثدم البيظدانالبوالر، الجزائريون، "السنغالية الركاة"فرقة 
األقددام فقددد مدات نصددف الخيدول مددن الجددوع والبقيدة ال تصددلح لتأديدة أيددة خدمدة وليسددت الجمددال 

كددان استعراضددنا مهيبددا رغددم هيئتدده فرجالنددا يقفددون بثقددة فددي زيهددم الددرث وكلهددم ثقددة . أحسددن حدداال
ن الجدددد وفخددر ألنهددم يحضددرون اآلن منتصددرين أمددام القائددد الجديددد القددادم وكانددت فرقددة المجندددي

أما البيظان فالبدد مدن ريشدة فندان لرسدم مشدهدهم الفريدد فدي "شاشيته"وعلى رأس كل واحد منهم 
علدى كدل حدال  ،كانت كل األسلحة براقة رغم قلة الشحم فدي اللحدم الدذي كندا نأكلده. زيهم الرث

تددددولى قيددددادة الفددددرق المددددالزم . اسددددتطاع كددددل واحددددد أن ينظددددف بندقيتدددده ويحددددرص علددددى لمعانهددددا
 الطبيددببوصددفه األقدددم رتبددة أمددا أنددا فكنددت فددي المقدمددة علددى ربددوة صددغيرة ومعددي " يونلوفددانج"
ذا كددان هندداك مددا يلفددت النظددر فددي هيئتنددا فهددو علددى كددل حددال تنددوع  "جيددرار"والنقيددب  "آرندددو"و وا 

حدذاءان كبيدران مدن أحذيدة المحداربين أمدا  الطبيدبأحذيتنا فقد كان لدي حدذاءان مهددبان ولددى 
أخفداف " لوفدانيجون"والمالزم " جيرار"ديه حذاءان عاديان في حين لدى النقيب فل" آرنو"المسيو 

حدددذاءان سدددليمان أمدددا أفدددراد الفدددرق كضدددباط الصدددف " شددديروي"فالليدددة متهالكدددة ولددددى المدددالزم 
إن  388"سدينت اكدربين"فأحذيتهم من نفس المستوى معنا وعلدى كدل حدال لسدنا جميعدا مدن زبنداء 

ءى فوق فرسه وخلفده إلدى اليسدار ضدابط آخدر يبددو مدن هيأتده ها هو المقدم يترا. صح التعبير

                              
 . سينت اكربين هو زعيم اإلسكافيين أي صناع األحذية -388
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وخادم قيادات األركان هذا معدروف فدي " فيراديني"أنه حديث عهد بالمدرسة الحربية إنه النقيب 
. 389"إرشدادات لدإلدارة االسدتعمارية"وبمؤلفده  "الدداهومى"سالح االسدتعمار بإصدابته بجدروح فدي 

نحن وهذا أمر طبيعي بسبب الطريدق الطويدل الدذي قطعدوه بدا اإلرهاق على القادمين أكثر منا 
وصلت الفرق وكنت في المقدمدة لتحيدة القائدد الجديدد وتقدديم . في أكثر فترات السنة جفافا وحرا

الفرق أثناء االستعراض وخلفي الفرقة المختلفة التي أقودها وكانت هيئتنا أقدرب إلدى هيئدة رعداة 
ويبدو غير قادر على الجلوس مستقيما ( ره البيظان أسمرتصو )البقر كانت بشرة المقدم شاحبة 

داخل راحلته وقد أدار حول عنقه لحافا وبعد أن رد علدي التحيدة أشدار للتعبيدر عدن عددم قدرتده 
على الكالم فبدأ النقيب يتكلم نيابة عنه وهو علدى فرسده وقددم إليندا شدكر وامتندان رئيسده وأسدفه 

بسددبب ورم فددي الحلقددوم وكددان القائددد الكبيددر يعبددر عددن علددى عدددم القدددرة علددى مخاطبتنددا بنفسدده 
موافقته علدى مدا يقدال بواسدطة إشدارات بعينيده ويدده ثدم نظدر إلدى الفدرق المتراصدة واتجده بفرسده 

السددنغالية فرفعددوا بنددادقهم علددى المناكددب فلمعددت الحددراب محدثددة برقددا خاطفددا " المدداة"نحددو فرقددة 
 . تحت الشمس

-بصدوت عدال" فيراديندي"قالهدا النقيدب -السدنغاليين؟ اةالرومهل أنت راض عن فرقتك من " -
قلددددة الحمددداس، الحددددرص علددددى : هدددؤالء القددددادمون معنددددا ليسدددوا أفضددددل مددددنهم فصدددفاتهم هددددي

 ".الحصول على امتيازاتهم والتكاسل
طبعا ليسوا على المستوى "أجبته هكذا " أما أنا فالفرقة التي معي مقبولة أو حتى جيدة جدا" -

 ".لكنهم جنود شجعان أثناء القتال وأنا مرتاح ألدائهمالمطلوب بصفة مطلقة و 
 81اب عددن الهجمددات الخمددس المتتاليددة التددي أداهددا هددؤالء يددوم ضددتقثددم بدددأت أحدثدده با

 .يونيو وهو أمر يعكس قيمتهم
استمع المقدم ثم مر أمامهم متباطئا وكانوا جامددين فدي مكدانهم دون حدراك لكدن أعيدنهم 

 .كانت مناخيرهم تستنشق رائحة األغذية القادمة مع القافلةكانت تعبر في الوقت الذي 
بدددا الجزائريددون بدددورهم فددي هيئددة حسددنة فقددد احتفظددوا جميعددا بددزي مقبددول وكانددت خددذات 
بعضددهم متقادمددة بعددض الشدديء وبشددراتهم شدداحبة بسددبب حددرارة الشددمس كددان كددل واحددد ينظددر 

يكندون لدي مدودة خاصدة بسدبب  أمامه بانضباط تعبيدرا عدن االنسدجام واالنضدباط العسدكري وهدم

                              
 .غير معجب به" افرير جان"ويبدو " إرشادات لإلدارة االستعمارية"قد جرح في الرقبة بالداهومى وكان معروفا بمؤلفه " فيراديني"كان النقيب  -389
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مدايو ودورهدم  83ما اكتشفوه من حبي للعرب بدأت أصف للمقدم الخدمات التدي يقددمونها مندذ 
يونيددو، ولددم أفلددح فددي أن يصدددر مندده سددوى حركددة خفيفددة فددي الددرأس وابتسددامة  81أثندداء معركددة 

جداء دور . فأندا أعدرف بعدض مدن جداءوا معده: باهتة ثم تجاوزهم ولم يفاجئني هدذا السدلوك منده
صددرخة بصددوته المبحددوح خرجدت مددن بددين شددفتيه المغمددورتين تحددت " مجيكددان"فددأطلق ". البدوالر"

فلمعت حدراب البندادق فدي صدف واحدد تحدت الشدمس فدوق أغطيدة " استعداد: "شعر لحيته الكثة
رؤوسددهم ذات األلددوان الباهتددة كانددت السددعادة باديددة علددى وجددوههم وهددم ينظددرون بدداعتزاز، إنهددم 

هددذه المواقددف ولكددن بددذالتهم الزرقدداء كانددت باليددة فددوق سددراويلهم مددن أسددمال قمدداش  يحبددون مثددل
البددالي، إنهددا الفرقددة التددي قطعددت أطددول المسددافات وهاجمددت عبددر الصددحاري فددي أبعددد " هلددينال"

 ".بوكادوم"وعند " عين تنشيبه"النقاط عند 
" فيراديندي"والتقطدت أذندي جملدة صددرت مدن النقيدب . نظر إليهم نظدرة خاطفدة! لنتجاوز

الدذي شدفي جرحده " اسدتيفان"بدأ المدالزم ". البمبارى"ولكنها في صالح " البوالر"تنقص من شأن 
ونزع العصابة عدن رأسده فدي تقدديم فرقدة السدودانيين فدي ثيدابهم الرثدة أكثدر مدن سدابقيهم ولكدنهم 

السددادة ولكددنهم ال يمكددن أن يددعوا مكانددة هددؤالء " ربدوالال"يبددون فددي مظهددر أفضدل عسددكريا مددن 
بددددا علددديهم . السدددابقين فهدددم إمدددا عبيدددد أو مدددن أبنددداء قبائدددل السدددودان التدددي قهرهدددا هدددؤالء قدددديما

ون إلى إثارة عطف القائد علده يدأمر لهدم بنصديب أكبدر مدن سعاالسترخاء داخل الصف كأنما ي
المؤن أو يمنح أذنا صاغية لما سيقدمونه من شدكاوى تتعلدق أساسدا بمدا تعرضدوا لده مدن عقداب 

وجهت كلمتين خلسة إلى العقيد فبدرت منه إشارة خاطفة عبرت له عن عدم . قة التمرعلى سر 
دون مراعدداة أي  "خدداي"فددي  مارتيدداحي لهددذا الخلدديط مددن خدددم المنددازل والعبيددد الددذين تددم اكتتددابه

لخدمتده " ربدوالال"معيار، فالحظت أن تعليقي ال يروق له وأعرف السدبب أيضدا فالدذي يسدتخدم 
سدودانيين األكثدر تحمدال لألعمدال اليدويدة المنزليدة مدن أعمدال الحدرب فلكدل الخاصة سيفضدل ال

فئة اختصاصها، أمدا مهنتدي فهدي الحدرب فدالبعض يفضدل العمدل فدي المعسدكر والقيدام بأشدغال 
 . يوجد في الطبيعة ما يرضي ذوق الجميع. البناء بدال من هذه األعمال األخرى

مدة لهدؤالء ومدر أمدامهم بسدرعة لدم يكدد ينظدر وأخيرا هاهي فرقة البيظدان لدم يوجده أيدة كل
" كنتدده"القيددادي العجددوز فددي " محمددد المختددار ولددد الحامددد"إلدديهم إال أننددي عندددما ذكددرت لدده اسددم 

لمعت عيناه وخصه بتحية باليد وهو الوحيد الذي سيخوننا بعدد ذلدك بعدام ولدم يندبس ببندت شدفة 
يجوبدون الصدحاري مدن أجلندا فكدل مددا تعبيدرا عدن شدكر هدؤالء البيظدان الدذين يخددموننا كددل يدوم 
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صدر عنه كتعبير عن الود اتجاه هؤالء هو مجرد قبضة يد للرجل الذي لم يخرج معنا في يدوم 
استاء الجمالة من هذه المعاملة، والبدد أن هنداك مدن خددع هدذا القائدد ! من األيام حامال سالحه

ن يسددتحقون علددى كددل حتددى يتصددرف هكددذا مددع مددن يخدددمون مصددالحنا ويسدداندون قضدديتنا والددذي
 ! حال التشجيع

وقددد جدداء هددذا االنطبدداع فددي . موجهددا كالمدده إلددي" فيرادينددي"قالهددا " لددى المقدددم انطبدداع جيددد" -
 :مالحظة أوردها المفوض العام للحكومة في تقريره

اسدددتعرض المفدددوض العدددام للحكومدددة عندددد قدومددده إلدددى تجكجدددة الفدددرق العاملدددة فدددي الحاميدددة  -
يدداح أن هددذه الفددرق رغددم اإلرهدداق بسددبب المراقبددة الصددارمة التددي الموجددودة هندداك والحددظ بارت

تقوم بها ورغم عمليات االستنفار المتكدررة ونقدص المدؤن الغذائيدة فقدد عاشدت تحدت تقسديط 
 . الوجبات منذ عشر يونيو، فقد كانت معنويات الرجال مرتفعة ولم تتأثر بهذه الظروف

ن المقددم عندد دخولده المعسدكر وفدور وبما أن انطباعه في صالح رجالي، فقدد اقتربدت مد
نزولده عددن الفددرس فأشددرت عليدده بددأن يسدتخدم هددؤالء الرجددال المدددربين إلنهدداء مهمددة آدرار طبقددا 

فأكمدل ! ال: فأخذ نفسا طويال وأشار إلي قدائال. التي اعتقد أن تنفيذها متواصل"كبوالني"لخطط 
. فلم أتمالك التعبير عدن امتعاضديمفسرا كالمه بأن هناك أمر بعدم القيام بأي شيء " فراديني"

. وكان الطبيب حاضرا فذهب بالمقدم ليضعه على سرير المستوصف فقد أطبقدت عليده الحمدى
كانت الجمال متراصة في انتظام كالعدادة وأخدذ منهدا . وفي هذه األثناء انتقلنا إلى مقدمة القافلة

فعلدى األقدل حدين . مدن المدؤنحمدل لندا كميدات كبيدرة لم تعد تقوى على الوقوف ولكنها تالتعب ف
حرمندا مدن المكافدأة المعنويدة سدنجد عوضدا عدن ذلدك مكافدأة البطدون رغدم أن هدذه ال تقدوم مقددام 

كاندت فرقدة الجزائدريين علدى الخيدول  ،لكن يجب دائما أن نتقبل القليل الدذي نحصدل عليده. تلك
 ". ينراف"تحرس القافلة وها هو صديقي الشجاع الرقيب الدركي " رابول"بقيادة 

لتعددوض خوذتددك " لبددوير"وقبعددة مددن قبعددات " الشددانباني"سدديدي النقيددب، جئتددك بشدديء مددن " -
 ."المكسورة

، فقليلدة ليس الحصدول علدى الخمدر مدن بدين األمدور التدي لدم تدرق لدي فدي هدذه المناسدبة
هي أيام األعيداد، واليدوم الدذي أجدد فيده مدا يدذكرني بالحيداة األوربيدة يسدتحق االحتفدال، فددعوت 

علدى مائددة الطعدام مدن إلدى مأدبدة عشداء فاسدتهلكنا كدل النبيدذ وثالثة من القادمين معه محدثي 
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ونعبددر عددن امتعاضددنا مددن عدددم الموافقددة ذلددك الوقددت حتددى نفددد كلمددا أمامنددا وكنددا نتحدددث بحريددة 
 . على المسير نحو آدرار

مديددد الفتددرة فاجددأني أنهددم تركددوني قائدددا للمعسددكر ولكنددي أدركددت للتددو أنهددم إنمددا يريدددون ت
 .مفاجئ للقيادةاالنتقالية حتى تبتعد كل األخطار وتفاديا النتقال 

بعددد عدددة أيددام مددن اإلخددالد إلددى الراحددة تحسددنت حددال المقدددم وبقيددت فددي وظددائفي طيلددة 
الوقدت رغدم أندف مدن كدانوا يريددون أن يطلدق لهدم الحبدل علدى الغدارب وسداندني القائدد فدي قمدع 

 . قتراب من غابة النخيل والتوجه إلى القريةسرقة التمور وحتى في منع اال
لقدد . تكاندت-، وهو في أفضل ظروفه، حاكما مقيما بمنقطة مال"بايين"تم تعيين النقيب 

الددذين فددروا مددن تكانددت فددي فتددرة الخطددر أن يعددودوا ولكددن لدديس اآلن " كنتدده"أصددبح اآلن بإمكددان 
اسددتولت إحدددى . ت اإلنددذارفددبعض الفددرق مددا زالددت تحددوم حددول المنطقددة ومددا زلنددا نطلددق صدديحا

جندوب تجكجدة " حيدرات"المقيمدين فدي منطقدة " إيددوعلي"يونيو على قطعدان  01العصابات يوم 
 . يوليو السترجاع هذه القطعان 3فأرسلت عشرة من الجزائريين وخمسة عشر من البيظان يوم 

ة الفرسددان فرقددو " رابددول"تفككددت الفرقددة المرافقددة للقافلددة فغددادرت فرقددة الجزائددريين بقيددادة 
يونيو متجهتان نحدو النهدر السدتقبال القافلدة الجديددة التدي  39يوم " رافين"بقيادة الرقيب الدركي 

 ". سيكولي"هيأها النقيب 
الموجدودة معدي وقدد أدت " التكدولير"استمرت الحملة المنظمة منذ زمن طويدل ضدد فرقدة 

، حددين رأى علددى قيددد الحيدداةكبالنددي  كددان ففددي األيددام األولددى مددن شددهر مددايو، حددين ،إلددى نتددائج
إلدددى الجندددوب صدددحبة بعدددض الفدددرق، فجددداءوا " ابدددايين"والنقيدددب " دري"ذهددداب المسددديو " ربدددوالال"

يطلبون متأخرات رواتبهم  واإلذن بالذهاب قريبا إلى النهر حيث حقولهم بقيت بدون زراعة منذ 
وطلدب مندي فقدط أن أعيدد فلم أجد ما أقوله لهم . فقد تم اكتتابهم دون تحديد لفترة الخدمة. زمن

االنضباط إلى صفوفهم فعاقبت من قادوا العملية وعند سماع صوتي عادوا جميعا إلى مواقعهم 
 390.بانتظام كما جاءوا أصال وقد عاقبت من قادوا العملية بشدة

ال مانع، مع معاملة أخرى غير التي أتبناها، والتي قد ال يستطيعها كل واحد، أن يكدون 
. قددد يحدددث مددع غيددرهمبددرفض الرمدداة السددنغاليين لالسددتمرار فددي الخدمددة كمددا  األمددر يتعلددق هنددا

                              
حسددب الظددروف التددي كددانوا فيهددا فقددد تددم اكتتددابهم دون تحديددد لفتددرة الخدمددة، وحددين توقددف تسددديد رواتددبهم  بددالثورة" البددوالر"ال عالقددة لسددلوك فرقددة  -390

 .مصادفة مع موسم الزراعة، فمن الطبيعي أن يطلبوا اإلذن للذهاب
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يعددرف ذلددك أكثددر مددن غيددره لددو كددان قددد احددتفظ فددي ذاكرتدده بالسددلوك الطددائش " ابددايين"النقيددب 
نقداط الضدعف التدي الحظتهدا وذكرتهدا . م8711سنة " مال"لحراس الحدود بمنطقة الساحل في 

ف تم استخدامها ضدد هدذه الفرقدة رغدم أن نقداط الضدع" بوكادوم"أثناء رحلة " ربوالال"بشأن فرقة 
ر و نحدددن ندددذكر سدددلوك بدددوالالتدددي تدددم دمجهدددا مدددع فرقدددة ال" نالسدددودا"تلدددك كاندددت مدددن فعدددل فرقدددة 

 . مايو أثناء إطالق النار 83السودانيين يوم 
  العاملة معي كما كانت فرقة ذات سلوك استقاللي" ربوالال"لقد تم تقديم صورة عن فرقة 

هددذا صددحيح كمددا وصددفوا بددأنهم متمددردون علددى األوامددر وهددذا غيددر صددحيح عندددما يجدددون مددن و 
يحكم القبضة على قيادتهم كما تدم التركيدز علدى تنظديمهم االرتجدالي ونقدص تدأطيرهم وهدذا فيده 
نصيب من الحقيقة ولكن ما يجافي الحقيقة هو القول بأن تكوينهم كان ناقصا في الوقدت الدذي 

ألشددهر األخيددرة رحددالت وتمددارين ميدانيددة فددي تجكجددة منحددتهم قدددرة وتجربددة خاضددوا فيدده خددالل ا
كما تم تناسي خدماتهم الباهرة أثناء الحرب وقيل إنهم لدم يخضدعوا ألي .  كافية للفرق النظامية

وضددي أندا بصدورة " دري"تنظيم منضبط وهذا غير صدحيح وهدو مجدرد نقدد موجده إلدى المسديو 
نهدم كدانوا مصددر خاصة وقيل إن استعمالهم لألسل حة لم يخلو في بعض األحيان من ارتباك وا 

 . خطر في بعض الحاالت
مددايو  83لددم نشدداهده ليلددة أ ،وسددلوك الرمدداة السددنغاليين، وسددلوك السددودانيين! لنقددف هنددا

لقددد تبادلددت هاتددان الفرقتددان إطددالق النددار : حددين عرضددوا أنفسددهم وأنفددس قددادتهم للخطددرخاصددة 
إذن لقدد اتضدح لدي كدل ذلدك، مندذ بعدض الوقدت تتعدرض فرقتدي  !مترا 01على مسافة أقل من 

حدددث ذلددك فددي ر لحملددة انتقدداص مددن قيمتهددا كمددا تعرضددت مددن قبددل فرقددة البيظددان بددوالمددن ال
فداألمر الطريق بين مال وتجكجة، إنه تحالف كهيدي يواصل حملتده ضددي وال غرابدة فدي ذلدك 

ن كدل مدن عمدل فدي خددمتي م يريددون الدتخلص مد8711يتعلق بنفس األشخاص كما فدي سدنة 
وبلغت بهم الشطارة، أن حصلوا على الوسيلة المناسبة إلبعادي شخصيا . وكلما يحمل عالمتي

غير المرغدوب فديهم ولكدن مدن الصدحيح " ربوالال"وفي نفس الوقت استخدموني الستبدال هؤالء 
 . ر أنفسهم لم يعودوا يرغبون في البقاءبوالكذلك أن ال

 نهاية الحملة 
ضددددرورة التوجدددده إلددددى كيهيدددددي عبددددر يوليددددو  10فقددددد تددددم إشددددعاري يددددوم : لددددةالحمانتهددددت 

 :، ويمكن أن ترافقني مائة وسبعة وعشرون مسلحا"ميت"و "مال"و "الحسينية"
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، "ميدددت"الفيلدددق التدددابع للفرقدددة العاشدددرة مدددن الوحددددة األولدددى للرمددداة السدددنغاليين العائددددين مدددن  -
 . حاميتهم األصلية

 ."الحسينية"ثمانية وعشرون من السودانيين المتوجهين إلى  -
 "مال"ثالثة عشر جزائريا لمربكز  -
 ."كيهيدي"ر سيتم تسريحهم في بوالفرقة من سبعة عشر من ال -

كان علي أن أتوجه في مهمة إلدى بدالد السدودان الكتتداب مجموعدة مدن المسداعدين مدن 
بعدد  سدبتمبر ألعدود 85أن تنتهدي مهمتدي يدوم وكدان العددد المطلدوب ثالثمائدة علدى " البامبارى"

 .ذلك
علدى " قلعدة كبدوالني"يوليدو إلدى مركدز واتخدذ رسدميا اسدم  19تحول معسكر تجكجة يدوم 

أن يمكددن ذلددك بددإعالن حالددة الحصددار عندددما يتعددرض مددن فيدده للهجددوم مجددددا وهددو مددا لددم يكددن 
 .بوسعي القيام به داخل المعسكر

وب الموريتدداني عنددد مغددادرتي ولكددن األمددور كانددت كانددت األمددور علددى مددا يددرام فددي الجندد
الدذين نزلدوا " أوالد غديالن"علدى " أهدل سديد محمدود"مخالفة لدذلك فدي منطقدة آدرار، لقدد انتصدر 

مدددرة أخدددرى علدددى فرقدددة النهدددب التابعددددة  "تيشددديت"كمدددا انتصدددر أهددددل " أركيبددده"مدددن تكاندددت إلدددى 
حدددائز علدددى رضدددا حددداكم اتدددرارزة وهدددو ال" ولدددد سددديدي"أمدددا فدددي اتدددرارزة فقدددد تعدددرض . "الركيبدددات"

البيظدان مدن " الجمالدة"و" لعبلدب"بمساندة " ولد إبراهيم السالم"أمام " آمدير"الشرقية، للهزيمة في 
ومندددذ هدددذه الواقعدددة لدددم يتحدددرك " سدددهوة المددداء"مدددايو قدددرب  88حددددث ذلدددك يدددوم . اتدددرارزة الشدددرقية

" آبداخ"ن اتجده اآلخدر إلدى فدي حدي "الشيخ سديديا"في كنف  "بوتلميت"الخصمان فبقي األول في 
تجدددري عمليدددة ندددزع األسدددلحة بدددبطء وهددددوء فدددي . حددداكم اتدددرارزة الغربيدددة" ريلدددي"صدددحبة المسددديو 
 .المنطقة الغربية

" أوالد بالسدباع"استغل الشيخ حسدنا فدي آدرار عددم تحركندا وتمكدن مدن إقامدة صدلح بدين 
يطلدب  "واد نون"فقد توجه إلى أما األمير . واألمير وقد أرسل بعثاته تجوب المناطق التابعة لنا

سدديندمون بعددد قليددل علددى  ،، كددل هددذا ينددذر باألحددداث391والسددلطان "مدداء العينددين"األسددلحة مددن 
 . يونيو 81عدم امتثالهم لرأيي وأنهم لم يتحركوا نحو آدرار مباشرة بعد انتصار 

                              
ان يحصددل علددى األسددلحة الشديخ مدداء العينددين هددو وحددده الددذي يسددتطيع فددي ذلددك الوقددت االسدتجابة لطلددب أميددر آدرار، ألن الشدديخ مدداء العينددين كدد -391

ية الفاضلية والذخيرة في وادن نون والساقية الحمراء عبر التهريب في زوارق صغيرة تبحر ليال من جزء الكناري وهو يتوفر بوصفه زعيم الطريقة القادر 
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المبخدرة  المقددم مونتدانىقدرب "يوليو وفي لحظة انطالقي  19غادرت تجكجة مساء يوم 
ى لددو ذفهدذا ال يكلدف أمثالده شديئا لكدن حبد، بعبدارات المددح واإلطدراء أمدام المددأل 392"مدن وجهدي

ولكدن تلدك المعاملدة " 393فحبة واحدة من الذرة أفضل بالنسدبة لدي"كان هذا السخاء من الحبوب 
 . تخص آخرين
مجتمعددين حددول المركددز الددذي أعيددد " كنتدده"يوليددو وجدددت  88صددباح  "الحسددينية"دخلددت 

ورغدم اإلرادة . بناؤه في عدة مجموعات فتركت فرقة السودانيين هناك وأنا سعيد بالتخلص مدنهم
مدددن أجدددل " رينييدددى"والضدددابط المتدددرجم " فيليدددى مورانسدددى"الحسدددنة التدددي بدددذلها كدددل مدددن المدددالزم 

قددد أخلددوا المنطقددة حددول المركددز " كنتدده"ودليددل إال أن  المتدداع  لحمددل حيواندداتالتزويدددي بددبعض 
حلفاؤنددا "، "كنتدده"فددد. نددي علددى التدددخل شخصدديا مددن أجددل الحصددول علددى كددل مددا نريدددهممددا أجبر 

كانوا حريصين جدا على خدمدة مصدالحنا لدرجدة أنهدم ابتعددوا دون الحصدول علدى " المخلصون
والحدال أنندي أحتداج إلدى ". تجكاندت"موافقة قائدد المركدز ولدرجدة أنهدم اسدتدرجوا معهدم مجموعدة 

فصدادرت مددنهم بعددض " كنتدده"وكددانوا أقدرب مددن  "بتجكانددت"اللحداق  دليدل وانتهددى بدي األمددر إلددى
لم أتمكدن ". كراول"فاكتتبه ليرافقنا دليال حتى نصل " كنته"الكباش ووجدت رجال مسنا من عبيد 

يوليدو عندد السداعة الثامندة صدباحا وبعدد سداعة ونصدف مدن  83إال يدوم  "الحسدينية"من مغادرة 
ولحسدن الحدظ . مغافلة حراسه من الرمداة السدنغاليين فهدربمن  العجوز" كنته"عبد تمكن  السير

فأعطوني دليال آخر مع حلول الليل نزلت عندد " تجكانت"عثرت بعد ذلك بقليل على مخيم من 
يوليدددو وهددي إحدددى مدددداخل  80يددوم " كددراول"وصدددلت . حيددث تعرضدددنا لعاصددفة رمليددة" سددناس"
ائية حدول  عدين مداء وعددة أحدواض األكثر ارتيادا وبها ممر صخري ضيق وغابة استو  "تكانت"

اسدترحت فدي أحدد الكهدوف وعندد السداعة الخامسدة مسداء غادرتده ألندام  394تسبح فيها التماسديح
 .في السهل اآلخر بعد أربع ساعات من السير

                                                                                             
ر آدرار الشاب هو ابن الشيخ ماء يتوفر على مصادر مالية أكبر من تلك الموجودة لدى السلطان الضعيف ولنتذكر أيضا أن الشيخ حسنا مستشار أمي

 .العينين
كنايدة عدن اإلطدراء والتملدق وهدي إشدارة إلدى ممارسدة شدائعة فدي الطقدوس " تقريدب المبخدرة مدن لحيدة الشدخص"عبارة أخرى شدائعة فدي تلدك الفتدرة  -392

 .لمبخرة من وجوههمحيث كان أحد األطفال يوزع البخور بين الحاضرين بتقريب ا: الدينية، أثناء حفالت القداس الكبيرة
 . الديك والجوهرة": النفونتين"إشارة إلى حكاية  -393
وتوجدد الفيلدة " المجريدة"وفدي " الكلتدة"إشارة نادرة إلى وجود مثل هذه الحيوانات في مطلع القرن العشرين حيث مازالت التماسيح آنذاك تعديش فدي  -394
فيلة حنا )"الوسطى، ولكن بنوع منها أصغر حجما بكثير كان يوجد في إفريقيا الشمالية قديما وال يتعلق األمر بالفيلة الضخة كما في إفريقيا " تندل"في 
للحمايدة الرسدمية فدي الوقدت " فيلدة لعصدابه"وتخضدع "(. السدرك"التي انقرضت إثر عمليات الصيد المفرط التي مارسها الرومدان مدن أجدل ألعداب " بعل
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وكاندددت المسدددافة طويلدددة وفقددددنا أحدددد الرمددداة " وريدددكلتدددة أط"يوليدددو إلدددى  81اتجهدددت يدددوم 
يوليدو حتدى السداعة السادسدة مسداء كاندت هنداك  85ويدوم  81السنغاليين فقضيت هناك مسداء 

عشرون من الكباش وجمل عجوز وال يوجد راع معها الشك أنها بقية ما أخذتده إحددى الغدارات 
وعبدر هدذا الطريدق ولدم " تنددل"ه سرت لديال فدي اتجدا. فاستوليت على هذه الغنيمة غير المتوقعة

وقدد تمكندت مدن اختصدار الطريدق ويمكنندي " مايدت"بل أسير في اتجداه " مال"أكن متوجها نحو 
الطريق الذي كان قد رسم لي ملزما فبعد أن سرت مددة " إلى مال" مايت"إرسال الجزائريين من 

هنددا وهندداك، األبدديض حيددث كانددت توجددد مسددتنقعات مائيددة  "كوركددول"أربددع سدداعات فددي حددوض 
وكاندت البحيدرة التدي تشدير إلدى المكدان جافدة تغطيهدا األعشداب وهدي مكدان " تنددل"وصلت إلى 

ترتاده الفيلة وأثناء نومنا ليال مر بنا أسدان مسالمان مرا بيننا بين الجمال وكان القمر قد غداب 
 . نحو منتصف الليل

حددود السداعة الرابعدة فدي  "أطويدل"وتجداوزت نقطدة يوليدو  89مساء يدوم " تندل"غاردت 
وجددت ". مايدت"وبحلول الليل نزلت في الخالء ومن الغد عند الساعة الثانية بعد الزوال دخلت 

وهددو قائددد المركددز والوحدددة العاشددرة التددي ينتمددي إليهددا فيلددق الرمدداة " مايددت"عنددد " اكريفددوا"النقيددب 
الجزائدريين عرفدت  الخيلدة مع فيلدق مدن" هوبير"السنغاليين القادم معي كان هناك أيضا المالزم 

جندوب " مونكدل"هدي بقيدة قطيدع تدم نهبده فدي " وريدكلتدة أط"هناك أن الكبداش التدي وجددناها فدي 
 الخيالددةتعددرض للنهددب مددن فرقددة مغددامرة مددن أهددل آدرار وكددان " كيهيدددي"علددى طريددق " مايددت"

". وريدددطأ"قدددد طددداردوا هدددؤالء اللصدددوص إلدددى الشدددمال الغربدددي لكلتدددة " ربدددول"الجزائريدددون بقيدددادة 
بالوسدام الدذي حصدل " هدوبير"يوليو حيث وشحت المدالزم  87-81يومي " مايت"استرحت في 

بحداجتي " لمتونده"وكنت قد أخبرت زعيم حدراطين ". فارس شرف"عليه قبل ذلك بفترة من درجة 
 87وحدددت لده يدوم " ر المرافقدة لديبدوالال"لحمل األمتعة أريدها لي أنا وفرقة  رانإلى بعض الثي

للحصول عليهدا واسدتعنت فدي ذلدك بالوسديط المعتمدد لددى قائدد المركدز ولكدن بمدا أن هدذا  يوليو
األخير لم تكن له وظائف إدارية فلم يكونوا يمتثلدون أوامدره وعندد السداعة الخامسدة مسداء لدم أر 
أي ثددور فددي عدددين المكددان فددأمرت علدددى الفددور بسدددجن زعدديم الحددراطين فأعطدددت هددذه المعاملدددة 

                                                                                             
ات، أما األسود فقدد أصدبحت مدن األسداطير فدي هدذه المنطقدة وكدون األسدود لدم تهدتم بالجمدال يعندي أنهدا الحالي، ولكن عدد أفرادها ال يزيد على العشر 

 .كانت شباعا
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لى الفور فبعد ساعة فقط كانت جميع الثيران المطلوبدة أمدامي مدع قائدد كدل الصارمة نتيجتها ع
 . واحد منها فأخليت سبيل السجين

فوجددددت هنددداك فدددي أحدددد  88يوليدددو فدددي حددددود السددداعة  31-87ليلدددة " بمونكدددل"مدددررت 
مدددع فرقدددة مدددن خمسدددين مدددن الرمددداة " تجكجدددة"فدددي اتجددداه " سدددينلويس"األكدددواخ مالزمدددا قادمدددا مدددن 

ان يغدط فدي نومده دون حراسدة لدرجدة أنندي دخلدت كوخده دون أن ينتبده أي واحددد السدنغاليين وكد
يوليددو عنددد السدداعة التاسددعة  31يددوم " كيهيدددي"دخلددت . المرافقددة لددهمددن فرقددة الرمدداة السددنغاليين 

الدذين يمدثالن " اكروسدتي"و" ميشالن جلدي"صباحا حيث وجدت استقباال حسنا سواء من طرف 
 ".روس فلدر"لمركز العسكري الذي كان آنذاك تحت قيادة المالزم أو على مستوى ا" موريتانيا"

وبعد عدة أيدام " خاي"متوجها إلى مدينة " باني"يوليو على متن الباخرة  30صعدت يوم 
وهدي مركدز عسدكري فدي أعدالي " كداتي"من االنتظار في هذه المدينة أخذت القطار متجها إلى 

وتوقدع الحداكم بالنيابدة لهدذه " البامبدارى"ثمائدة مدن السنغال كدان علدي أن أقدوم هنداك باكتتداب ثال
المسدددتعمرة عددددم نجددداح مهمتدددي قدددائال إن الزندددوج ال يريددددون الدددذهاب إلدددى الدددبالد البعيددددة حيدددث 

القائدد " سدايمونو"ولكدن بفضدل اإلرادة الحسدنة للعقيدد . ظروف الحياة الصدعبة كمدا فدي موريتانيدا
 0يددوم " كدداتي"الكتتدداب فددور وصددولي إلددى مدينددة العسددكري ألعددالي السددنغال والنيجددر فقددد بدددأ ا

سبتمبر الموالي دون أن أبرح مكاني، وفي نفس اليوم تلقيت  81م لينتهي يوم 8715أغسطس 
فدي أول وأسدرع فرصدة وكدان علدي أن أقدوم أثنداء الطريدق " سدينلويس"أمرا بالتوجه شخصيا إلدى 

حيدث سديتم حملهدم مدن " كيهيددي"عندد " يالب"و" لبيرن"بإنزال المكتتبين الثالثمائة من الباخرتين 
التدابع " لدكانا"وصادف ذلك مرور المركب البخاري الصغير  ".موريتانيا"هناك إلى المراكز في 

 . سبتمبر 31يوم " سينلويس"للدولة، فركبته من كيهيدي ونزلت في 
كدان علدي أن . 395"قائدد كتيبدة"علمت أثناء الطريق بترقيتدي، حسدب األقدميدة، إلدى رتبدة 

عدة أشدهر انشدغلت خاللهدا  "سينلويس"م فانتظرت في 8715نوفمبر  39أتوجه إلى فرنسا يوم 
 396بددالرد علددى عدددة أنمدداط مددن األسددئلة المطروحددة مددن طددرف وزارة المسددتعمرات ووزارة الحددرب

كما كان علي أن أقدم تبريرات مكتوبة للوقائع الثالث التي لددى الحداكم . مايو 83بشأن حادثة 

                              
إلى هدذه الرتبدة كمدا طلدب عددة أوسدمة شدرف كدان أحددها مخصدص لهدذا " افرير جان"، قد طلب ترقية "بوكادوم"كان كبوالني، إثر االنتصار في  -395

 الني ما يستحقه من بقوا بعده على قيد الحياة؟ فهل أنسى مقتل كبو ... المقاتل 
 .توجد هذه المراسلة محفوظة في األرشيفات بداكار -396
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م، 8711رميددا بالرصدداص سددنة " لعكددل"قتددل الدددليل فددي منطقددة : لددي بشددأنها وهدديالعددام مآخددذ ع
وأخيدرا إعددام الحرطداني الجاسدوس يدوم  8715مدايو  89وشنق أحمد ولد أبداه فدي تجكجدة يدوم 

 . 8715يونيو  38
كمددا كددان علددي مددن جهددة أخددرى أن أقددوم بتسددوية بعددض المسددائل الماليددة مددن بينهددا تلددك 

واألغذيددة المقدمددة لولددد سدديدي ومجموعتدده مددن عنددد التدداجر عبددد اهلل سددك فددي المتعلقددة باأللبسددة 
وبمددا أن هددذه النفقددة قددد تمددت دون إذن واضددح مددن المكتددب فقددد 8711فددي شددهر يونيددو " دكاندده"

وحملوني مسؤوليتها وهو مدا سديعتبر " ظم اإلداريلالممارسات غير المطابقة للن"صنفوها ضمن 
نددوفمبر علددى البدداخرة  39أبحددرت يددوم . ة مجلددس التحقيددقمددن قبيددل اإلجحدداف الحقددا أمددام قضددا

دجمبدددر  10متجهدددا إلدددى فرنسدددا وهدددي بددداخرة المراسدددالت البحريدددة ونزلدددت منهدددا يدددوم " مددداجيالن"
وكنت أعتبر بناء على سدلوك السدلطات فدي داكدار أن مدا قدمتده مدن تفسديرات مكتوبدة م 8715

فمددا . لقددد كنددت واهمددا. ني وشددأنيكددان كافيددا وأن أمددري قددد أصددبح واضددحا لددديهم وأنهددم سدديتركون
ديسدمبر حملددة صدحفية ضدددي سدأعطي منهددا بعددض  35ت أصددل فرنسدا حتددى انطلقدت يددوم دكد

فسددديمكن ذلدددك مدددن مالحظدددة مسددتوى الطريقدددة التدددي كاندددت صدددحفنا تجمدددع بهدددا . المقدداطع الحقدددا
من ترهات غريبة بمجرد ظهورهدا علدى المعلومات وكيف كان الفرنسيون يصدقون كلما يصلهم 

" تددوكى"و" كددود"عدات لقددد كندا فددي حقبدة الفضددائح االسددتعمارية فقدد انتهددت قبدل فتددرة قضدية مطبو 
كمددا انطلقددت فددي غينيددا اتهامددات ضددد إداريددين " الكونغددو"يحقددق فددي " دبددرازا"حيددث كددان المسدديو 

الكونغدو األوسدط تدم تجدريم عريدف عسدكري أمدا فدي موريتانيدا فالضدحية هدي "وفدي . 397وضدابط
 . أنا

كندددا نعدددرف أن : "المقدددال اآلتدددي" لوجورندددال"بعدددد جريددددة " يتي مارسدددييهلدددوب"جريددددة  تكتبددد
آدرار -المكلددف بدداحتالل الضددفة اليمندى لنهددر السددنغال ومنطقددة آدرار الشددرقي" كبددوالني"المسديو 

، كددان مددن أنصددار التوغددل السددلمي -398"تمبكتددو"الشددرقي بعيددد إلددى جهددة الشددمال الشددرقي مددن 
 . دون إطالق رصاصة وكان يريد أن يتم احتالل هذه المناطق

                              
 ".الفضائح"من الصعب اليوم العثور على أي أثر لهذه  -397
بدين آدرار الموريتداني الدذي  غلدط ال يغتفدر": إفكدان"يتعلق األمدر بدآدرار ( إشارة من افرير جان" )تمبكتو"آدرار الشرقي بعيد في الشمال الشرقي لد -398

 ".آدرار التمر"يسمى أيضا 
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علددى تخددوم آدرار نحددو السدداعة التاسددعة وثالثددين  "تجكجددة"مددايو فددي  83كددان ذلددك يددوم 
مسدددتندا علدددى سدددور المعسدددكر يوجددده بعدددض األوامدددر إلدددى طباخددده  "كبدددوالني"دقيقدددة مسددداء كدددان 

فتعرض لرصاصتين من بندقيدة قطعدت الثانيدة منهمدا أصدابعه فحداول الددخول إلدى كوخده ألخدذ 
الدذين اجتداحوا المعسدكر قطعدوا عليده الطريدق وضدربوه فدي  "البيظان"عشرين من مسدسه ولكن 

تمكدن المدالزم . الصدر فهوى على ركبته مصابا بجروح قاتلة وسدرت الفوضدى داخدل المعسدكر
مدددن تجميدددع الرمددداة وصدددد " لدددوجيرو"شددديروي وأحدددد المجنددددين برتبدددة مسددداعد صدددحبة العريدددف ال

خ قائد البعثة وفدروا مخلفدين أربعدة قتلدى هدم قائدد المهداجمين المهاجمين الذين كانوا قد احتلوا كو 
تدم نقدل كبدوالني علدى سدريره ولفدظ أنفاسده بعدد أن تأكدد مدن . واثندين مدن أبنائده وأحدد المهداجمين

قائدد الكتيبددة قيدادة البعثدة وبدذل جهددده " افريدر جدان"فتدولى . عددم إصدابة أي واحدد مدن األوربيددين
ة نخيدل علدى بعدد وهدي واحد" الرشيد"على أحدهم في  85يوم ألقي القبض . للقبض على الجناة

 "افريدر جددان"ومثدل أمددام مجلدس حدرب تددم تشدكيله طبقددا للدنظم مدن الرائددد  "تجكجددة"كلدم مدن  01
المقبدوض عليده  "البيظدان"اعتدرف رجدل . ومالزمين وأحد المترجمين 399والكاتب األول لكبوالني

بتدددبير مددن رجددل الزوايددا الددذي واجدده بعددض  بانتمائدده إلددى المهدداجمين وحكددى أن الهجددوم قددد تددم
وحكم علدى الرجدل باإلعددام بتهمدة الهجدوم المسدلح . الصعوبات في إقناع أفراد فرقته بالمهاجمة

مراعددداة لألعدددراف المحليدددة وتفاديدددا والقتدددل وتدددم شدددنقه بددددال مدددن إطدددالق الرصددداص عليددده وذلدددك 
المسددددالمين وبقيددددت جثتدددده أربددددع أو خمددددس سدددداعات بعددددد موتدددده  "البيظددددان"للمسدددداس بمعتقدددددات 

وذلدك فدي  83معروضة حتدى تحللدت تمامدا إلدى جاندب جثدث القتلدى األربعدة الدذين سدقطوا يدوم 
فعلى أساس حادثة الشدنق هدذه  .مكان يمر منه جميع سكان تجكجة متوجهين إلى غابة النخيل

بممارسددة " افريددر جددان"يددث اتهددم الرائددد تددم نسددج القصددة الخياليددة لفضدديحة موريتانيددا الفرنسددية ح
وغدادر هدذا الضدابط السدنغال فدي شدهر ندوفمبر الماضدي تحدت حكدم بددالتوقيف . التعدذيب البشدع

لعدم االنضباط ولكن لم توجه له أية تهمة بممارسة التعدذيب ويعتقدد أنده مسدؤول إلدى حدد كبيدر 
لقدة بالتددابير العسدكرية التدي فقدد يكدون قدد تجاهدل أوامدر هدذا األخيدر المتع" كبدوالني"عن اغتيدال

يتعددين اتخاذهددا بوصددفه المسددؤول الوحيددد عددن حيدداة الموجددودين معدده كددان عليدده أن يحدديط نفسدده 
 .بشبكة حراسة أمامية

                              
 (.إشارة من افرير جان)دون شك؟ ولم يكن كاتبا لكبوالني " أرنو"هو المسيو  -399
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قدد رفدض الحراسدة وأنده، نظدرا لسدلطته، مدن " كبدوالني"ألن " افرير جدان"وقد رد أصدقاء 
هنداك مأخدذ آخدر علدى الرائدد . رهغير المدهش أن نرى أحد الضباط ال يجرؤ على مخالفة أوامد

خمسدمائة رجدل مدن قبائدل فدي يونيدو  80حين تعرض معسكر تجكجة للهجوم يدوم " افرير جان"
وفي نفس اليوم شوهد بعض المسدلحين علدى مسدافة قريبدة علدى الجمدال يعلقدون ". أوالد غيالن"

وكددان المددالزم  .رواد جدداءوا يستكشددفون المنطقددةى الرواحددل وتبددين مددن هيئددتهم أنهددم بنددادقهم علدد
قد ذهب خارج المعسدكر علدى رأس خمسدة وعشدرين مدن الرمداة السدنغاليين وفرقدة مدن  "شيروي"

حاميددة تمكدن مدن صددهم دون أن يفقددد الجمالدة فاصدطدم بعددة مئدات مددن البيظدان وبعدد معركدة 
أي واحددد مددن رجالدده سددوى جددريحين، كددان أحددد الجمالددة قددد انفصددل عددن رفاقدده فعثددر علددى أحددد 

يحا فسدد له الضربة القاضية ببندقيته وقطع رأسه وحمله إلى المعسكر كغنيمة بعدد البيظان جر 
وهكذا نرى أنهدم " افرير جان"عملية قطع الرأس هذه هي المأخذ الذي اتهم به الرائد . االنتصار
 ."لكثير من القصص حول هذه الواقعةقد لفقوا ا

 . ف: التوقيع
كمددا سددردت جرائددد . ة يزخددر باألكاذيددبنالحددظ أن هددذا المقددال الددذي كتددب عددن حسددن نيدد

 80أخرى مشاهد من نسج الخيال المحض تتحدث عن مجازر لم يسدبق لهدا مثيدل حددثت يدوم 
ن وهددم يسددددون الددركالت لضددحاياهم المرتعشددة يمددايو فددي الصددباح وهددي تصددف الرمدداة السددنغالي

 !بينما يقوم رماة آخرون بتصوير المشهد
ى هددذه القصددص ولكددن حكايتهددا الخياليددة التددي قضدديتها علدد" بتددي مارسددييه"بنددت جريدددة 

حاة مددن وثددائق صددحيحة تددم تحريفهددا دون شددك مددن طددرف و اختلطددت فيهددا األحددداث تبدددو مسددت
المحرر وهو معذور في ذلك ألنه يريد تلميع فرقة الرماة السنغاليين وخاصة مدنهم تلدك المرافقدة 

در هددذه المعلومددات التددي وهددو مددا يشددير بوضددوح إلددى مصدد" روجيددرو"والرقيددب " شدديروي"للمددالزم 
خاطئا لألحداث في نفدس الجريددة وعلدى نفدس العمدود مدن المقدال في صورتها هذه سردا تشكل 

اسمي شخصين يتبعدان للسدلك أو خدمدة موريتانيدا  "بريد السنغال"المذكور نجد في نفس الزاوية 
مدن بعثدة " روهدانري لدوجي"المسدؤول المسداعد عدن الشدؤون المحليدة والرقيدب " دليل"هما المسيو 

والشدك ". التالنتيدك"علدى مدتن البداخرة 8715ديسدمبر  08يدوم " بدوردو"كبوالني وقد وصال إلى 
فددي محاولددة توجيدده لفتددة إلددي قددد أعطددى المعلومددات السددابقة ألحددد المراسددلين ولكددن "لددوجيرو"أن 

تسدمح لدم كدن "( شديروي"عريف في فرقة الرمداة السدنغاليين التابعدة للمدالزم )وضعيته في البعثة 
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لددده بدددداالطالع علددددى مجددددرى األحددددداث وهددددذا هدددو مصدددددر الخلددددط بددددين الحقددددائق وتقددددديم بعددددض 
 ".بتي مارسييه"المعلومات الخاطئة التي بني عليها مقال 

ذا كنت سدأتوقف عندد نقطدة معيندة، فهدي أنندي لدم أخضدع فدي يدوم مدن األيدام للتوقيدف  وا 
دور كددل واحددد مددن الناحيددة بسددبب عدددم االنضددباط ولددم تطلددب منددي وزارة الحددرب سددوى تحديددد 

العسكرية على مسدتوى بعثدة كبدوالني، ولدم يترتدب أي رد علدى التفسديرات المكتوبدة التدي قددمتها 
صداحب المقدال بدأنني أدركدت أنده لديس مدن ضدمن أصددقائي ألنده لوالتمسدت عدذرا . بهذا الشأن

طي اتجددداه وا لدددي انضدددبار الدددذين لدددم يغفددد" سدددينلويس"يسدددند الدددرد لهدددؤالء وأولئدددك والشدددك أن أهدددل 
القائددد المدددني لبعثتنددا كددانوا كثيددرين كمددا أن المقددال يددذكر بالتحديددد أن الحملددة كانددت " كبددوالني"

، مبددرزا دوره الشخصددي، أن يرفددع مددن شددأن "لددوجيرو"أن يحدداول الرقيددب . بقيددادة هددؤالء األعددداء
لى فرقة المالزم الذي يقوده فهذا شعور حسن من حيث المبدأ وكذلك محاولته إسناد البطوالت إ

ذا لددم يكددن كاتبدد فكانددت لديدده علددى األقددل مشدداعر إلحدددى زوايددا الصددحافة  االرمدداة السددنغاليين وا 
طيبة اتجاه رؤسائه ومن يعملون تحت إمرته، وهدذا تصدرف مدن رجدل شدهم وعسدكري جيدد كمدا 

إال أن قصددة الددرأس المقطددوع غيددر صددحيحة تمامددا، فمددا حدددث هددو . تدددل عليدده خاتمددة المقددال
 "أوالد بالسدباع"كمدا ذكدرت، تطدارد  "البيظدان"يونيو كاندت فرقدة الجمالدة  81حة في صبي: اآلتي

وقددد تعددرف " أوالد أحميددده"ثددة أحدددهم وهددو شدداب مددن جمددن غابددة النخيددل وقددد انسددحبوا مخلفددين 
وبمددا أندده لدديس مددن عددادة هددؤالء كغيددرهم مددن . باالسددم" أوالد بالسددباع"عليدده رفاقنددا الجمالددة مددن 

ا يطدداردون العدددو المنسددحب ولكددن و فقددد تركددوا الجثددة وتجدداوز  أن يمثلددوا بجثددث القتلددى، "البيظددان"
توقفددوا عنددد جثددة ن القددادمين خلفهددم، والددذين أخددذوا عددن األتددراك عددادة قطددع الددرؤوس، يالجزائددري

طبددداخي أندددا " مختدددار"القتيدددل وتقددددم أحددددهم فقدددط رأسددده، ولدددم يكدددن صددداحب هدددذه الفعلدددة سدددوى 
يددروى أن . مددن المعركددة جدداءني وهددو يحمددل الددرأس ممسددكا بشددعره وعنددد عودتدده 400"لوفجيددون"و

فلدددم يكدددن مدددن المددددهش . م8191سدددنة " ويسدددانبورغ"األتدددراك قدددد فعلدددوا نفدددس الشددديء فدددي واقعدددة 
ولكدن لددم يسدتخدم هددذا الطبداخ سددكين . بدين يدددي أحدد العددرب" الغنيمددة"هدذه بالنسدبة لددي أن أرى 

التصدددرف القددرف والتقدددزز لددددي ولددددى جليسدددي المطددبخ للتمثيدددل بجثمدددان القتيدددل؟ لقددد أثدددار هدددذا 
 . عن عدم رضانا وأوسعناه شتما وتعنيفا" مختار"وبالمناسبة عبرنا للطباخ 

                              
" لوفدانجيون"وذكر ردة الفعل المشمئزة التي صدرت عدن المدالزم  391-357: ، ص" المستكشفون"هذه التفاصيل في كتابه " روبرت راندو"أورد  -400

 .علم أن طباخه قد استخدم سكين المطبخ في قطع رأس القتيلحين 
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إال أنندي حددين تدذكرت مددا تثيدره الددرؤوس المقطوعدة مددن نفدور وخددوف لددى البيظددان، فقددد 
يهدا تركت هذا الرأس معروضا أمام بوابة المعسكر وذلك بالضبط في اللحظدة التدي كندت آمدر ف

 . هذه بالضبط هي قصة الرأس المقطوع" أوالد بالسباع"بعالج سجين  طبيبال
ندرى أن هدذه :"التدي ختمتده بقولهدا" إيكو دبداري"تمت إعادة نفس المقال تقريبا في جريدة 

 . القضية قد تم تضخيمها مع أنها ال تتجاوز أحداثا يمكن تفسيرها أو تبريرها
وهندداك بددالطبع مختلددف اآلراء . بالموضددوعيةهددذه بعددض الصددحف التددي حاولددت التحلددي 

ولكن أكثرية النشرات التي كاندت آندذاك مولعدة بالفضدائح المتعلقدة بدالفترة االسدتعمارية . األخرى
لدددم تكدددن علدددى نفدددس المسدددتوى مدددن الموضدددوعية وسددديكون العمدددل كبيدددرا إذا حاولدددت ذكدددر جميدددع 

غلبيدددة هدددذه الصدددحف قدددد النسدددبة ألبف. األباطيدددل والترهدددات التدددي نشدددرتها ضددددي هدددذه الصدددحف
وكدددان العددداملون فدددي اإلدارة . ارتكبددت الفظدددائع المنسدددوبة إلدددي وأندددا قدددادم مدددن بعيدددد لنجددددة البعثدددة

االسددتعمارية يسددرعون فددي نشددر هددذه األخبددار فددي الصددحف الموزعددة فددي المددوانئ الكبددرى دون 
اعم وفيما يلدي االهتمام قدر الكافي بحقيقة األمور وحتى بالناحية المنطقية فيما ينشرونه من مز 

 ":مذابح موريتانيا:"المقال المنشور تحت عنوان
قريبددا جدددا أمددام مجلددس الحددرب الددذي سيسددتجوبه حددول جملددة مددن " افريددر جددان"سدديمثل الرائددد "-

األحدداث التددي تسددتحق المعاقبددة وكنددا قدد تحدددثنا عنهددا وكتبنددا أن هددذه الوقدائع قددد تددم سددردها مددع 
يمكدن أن نقدرأ أن هدذا ... لم يتجداوز أبددا حددود سدلطاته  "افرير جان"بعض المبالغة وأن الرائد 

الددذي ذكددر هددذه األحددداث فددي الحدداكم العددام إلفريقيددا الغربيددة الفرنسددية " روم"لدديس رأي المسدديو 
تقريددره الموجدده إلددى وزارة المسددتعمرات وهددي أحددداث، إن ثبتددت صددحتها، سدديكون هددذا الضددابط 

قد تدبجح مفتخدرا بأنده قدد أعددم أحدد الزندوج دون " انافرير ج"مسؤوال عنها وهكذا يبدو أن الرائد 
محاكمددة بتهمددة االنتمدداء إلددى قتلددة كبددوالني وبعددد إعدددام هددذا الزنجددي تبددين أن الرائددد قددد أخطدددأ 
الهدف وأعدم أخ المذنب بدال منه ولكن ذلك لم يغير شيئا في األمر فبعد أن قتدل البدريء أخدذ 

أمام مجلدس الحدرب  "افرير جان"علق بمثول الرائد فيما يت. المذنب الحقيقي وشنقه دون محاكمة
 .فقد كان ذلك بإلحاح من الوزير نفسه

لقددد اسددتوحى الكاتددب مقالدده مددن أحددد المقددربين مددن هددذه الددوزارة والقصددة التددي تددم التلمدديح 
ومما تقدم نرى درجدة التحريدف والخلدط المتعمدد بدين " حرطاني أوالد غيالن"إليها هنا هي قصة 

افتخدر لقدد . كل ذلك كان محض اختالق مدن نسدج الخيدال. أباه وبين ما حدث إعدام أحمد ولد
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كاتددب هددذه السددطور أيضددا، ولددم يكددن ذلددك مددن حقدده، بأندده علددى إطددالع بمحتددوى تقريددر المسدديو 
فلدم يكدن مثدولي أمدام مجلدس الحدرب بطلدب . دون شك ولكن لدي فكرة محددة عدن خيالده" روم"
نما بطلب مني" ملح من الوزير نفسه" شخصيا لكي أضع حدا لسيل التهم الكاذبة الذي كندت  وا 

أتعرض له وقد انتظرت ثالثة أشهر قبل أن يصدر القدرار بشدأني لديس مدن أجدل أن أمثدل أمدام 
نمددا أمددام مجلدس التحقيددق وقددد كددان المثددول أمدام مجلددس الحددرب سدديمكنني مددن  مجلدس الحددرب وا 

ي األمور خلف أبواب موصدة دحض أكاذيب الصحف أمام المأل أما في مجلس التحقيق فتجر 
ولن تتاح لي فرصة دحض ما تعرضت له مدن إهاندات بالطريقدة التدي كاندت سترضديني إال أن 
مرسوما جديدا كان قد سمح لدي باالسدتعانة بمددافع، فطلبدت مسداعدة أحدد المحدامين المعدروفين 

اصددة وكنددت أريددد مددن وراء ذلددك أن يتسددرب بعددض الحقيقددة إلددى خددارج الجلسددة خ"سددينلويس"فددي 
فيمددا يتعلددق بالحكايددة التددي تقددول إننددي تبجحددت، كمددا ورد فددي الصددحافة المناوئددة لددي، بارتكدداب 

المعروفددة " لوتددان"وفيمددا يلددي مددا نشددرته جريدددة . جملددة مددن األفعددال التددي يعاقددب عليهددا القددانون
 :م8715ديسمبر  39والتي نستغرب مشاركتها في هذه الحملة، فقد نشرت في عددها ليوم 

فدي عدددها الصدادر " لوجورندال"نشدرت جريددة "/افريدر جدان"االتهامات الموجهة ضدد الرائدد " -
المكلدف بالبحدث عدن قتلدة " افريدر جدان"أمس تفاصيل حول االتهامدات الموجهدة ضدد الرائدد 

. "البيظددان"الدذي قتددل فدي تجكجددة كمدا نتددذكر مدن طددرف فرقدة منشددقة مدن " كبددوالني"المسديو 
فحدين امتنعدوا حدين امتنعدوا عدن إخبداره بمكدان وجدود القتلدة  "يظدانالب"فقام بتعذيب عددد مدن 

عن الرد على أسئلته أمر فرقة الرماة السنغاليين بإعدام عدد منهم بعد أن تعرضوا للضرب 
 .باألحذية ومقابض البنادق فتم القضاء عليهم بالضرب بالعصا وتم شنق بعضهم

للمثول أمام مجلس الحرب وقد قص " جان أفرير"قد قدم الرائد " روم"لقد قلنا أن المسيو 
وضوح تفاصيل الوقدائع التدي سدردناها قبدل قليدل هذا الضابط السامي بنفسه على المجلس بكل 

عدن خدماتدده " أفريدر جدان"يتحددث الرائدد . وقدد تدرك بعدض الحاضدرين يأخدذ صدورها أمدام عينيده
دعيدده مددن إنجددازات فهددو العظددام فددي حددين يعتبددره الددبعض مجددرد مغددرور ال يسددتطيع القيددام بمددا ي

، "النيدددورو"يفتخدددر بأنددده رد علدددى مدددذكرة مدددن السدددلطة تطلدددب منددده حدددين كدددان مسدددئوال عدددن دائدددرة 
يفددرض " النيددورو"النقيددب القائددد لدددائرة :"تفاصدديل نظددام األمددن فددي منطقتدده، يتددبجح بأندده رد قددائال

الضدرورية  على السكان المحليين الغرامات التي يراها مناسبة ويسددد لهدم عددد ضدربات السدوط
طبعا لم يكن هذا المقال " ويحكم عليهم باإلعدام وفي الحاالت الخطيرة يرجع إلى السلطة العليا



405 

يحمددل توقيعددا والفقددرة األخيددرة تددذكرني بددبعض الدددعابات حددول المائدددة كانددت تصدددر بددين اللقمددة 
ة أحدد بحضدر "سدينلويس"بأحدد الفندادق فدي  8710والجرعة قبل ذهابي إلى موريتانيا فدي ندوفمبر 

كلمددا فددي " النيددورو"أنددا أرفددض أننددي كنددت يومددا مددا قائدددا لدددائرة . الكتدداب المتحمسددين جدددا آنددداك
وأذكدر لجلسدائي دعابدة مدن . م وأنا برتبة مدالزم8170األمر أنني كنت فيها تحت األوامر سنة 

الذي كنت أعمل تحت أوامدره آندذاك وكدان مهدذارا يجدب أن أقدول أن الدذين " سامساريك"النقيب 
 ".الحالات الخطيرة"دة باستثناء يكان يتحدث عنهم آنذاك تحت أوامر قائد للدائرة في مناطق بع

مددذكرة السددلطة المقصددودة لددم تصدددر إال عشددر سددنوات بعددد الفتددرة التددي كنددت فيهددا موجددودا فددي 
هكددذا نددرى الكيفيددة التددي يددتم فيهددا بكددل خبددث تحميلددي مسددؤولية بعددض المسددائل التددي ". النيددورو"

أحدداديثي عددن آخددرين فددي فتددرة أخددرى فأوصددف بددأنني أتددبجح بارتكدداب هددذه الفظددائع وردت فددي 
وهكدذا فدي الوقدت الدذي كنددت أواجده اتهامدا عنيفدا يجدرؤ رجددل سدافل التفكيدر ليكتدب ضددي هددذه 
التفاهات متالعبا بمصيري الذي يريد آخرون القضداء عليده وأتمندى أن يكدون قدد تداب مدن ذلدك 

ال أتمنى أن تتحول ضده يوما  . كل هذه العبارات التي صدرت منه ضدي وا 
اعتدرف باسدتغرابي بدأن . وبالجملة لم يكن المقال المذكور آنفا سوى نسديج مدن األباطيدل

فأندا مدثال لدم أكلدف يومدا بالبحدث ". لوتدان"يصدر مثل هذه األمدور فدي صدحيفة جدادة كصدحيفة 
ندداء المعركدة وأمسددكت فقددد كندت موجددودا فدي عددين المكدان وقتلددت بعضدهم أث" كبدوالني"عدن قتلددة 

ولدم أضدرب ال " لوتدان"بمن أمسكت بهم ولكنني لم أرتكب أبدا المجزرة التي نسبتها إلدي جريددة 
. بالعصي وال باألحذية أبددا كمدا أنندي لدم أرتكدب عمليدات الشدنق التدي زخرفدوا بهدا حدديثهم عندي

الستقصداء األمدر  فقدد أرسدلت دوريدات" كبدوالني"أبدا عدن مكدان وجدود قتلدة " البيظان"ولم أسأل 
تمكنددت بسددرعة مددن طددرد المهدداجمين وحنيهددا أرسددلت فرقددة الجمالددة التابعددة لددي لمطدداردتهم ربمددا 

الذين جاءت بهم الدوريات قد اعتبر من طرف هؤالء من مشاهد " البيظان"يكون ما تعرض له 
يدة لشدرطة للفرقدة المركز التعذيب ولكن ال نبالغ إذن ولنتمنى مثل االعتدال الذي نطالب به هندا 

 ".باريس"
" كبددوالني"هندداك أيضددا قضددية الصددور الفوتوغرافيددة فحسددب علمددي أخددذ عمددال سددكريتيريا 

ن كددانوا قددد أخددذوا غيرهددا صددباح يددوم . صددورة ألحمددد ولددد أبدداه وهددو فددي المشددنقة مددايو فددال  80وا 
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وهددو مددا ال أصدددقه ألن حددزنهم كددان  401شددك أنهددم بفعلهددم ذلددك قددد ارتكبددوا مهزلددة غيددر مقبولددة
ا وكبيرا ولم يكن لديهم وقت وال قددرة للتفكيدر فدي االحتفداظ بوثدائق مدن هدذا الصدنف علدى حقيقي

كل حال لن أسمح أبددا بأخدذ صدور فوتوغرافيدة لشدخص مشدنوق إذا كدان كورسديكي قدد أراد أن 
يثبت لبلده انتقامه ممن قتل كبوالني، فإنني ال أرى أي صدلة لهدذه الصدورة بدي شخصديا وال أي 

 .تضيفه إلى اتهاميإسهام يمكن أن 
أعرف جيدا أن واحددا آخدر مدن كتداب كبدوالني قدد حدرر ضددي تقريدرا وقدد ذكدرت سدابقا 
سدبب ذلددك وقددد قيددل لدي عدددة مددرات إندده قدد وشددى بددي لدددى السدلطات العليددا ليقدددمني فددي صددورة 
المتغطدددرس وربمدددا يكدددون قدددد اسدددتعان فدددي ذلدددك بصدددور فوتوغرافيدددة غريبدددة طلبدددت بإلحددداح أثنددداء 

راهدا دون جددوى ربمدا تكدون عددة صدور وال نددري بدأي مشداهد تتعلدق تلدك الصدور التحقيق أن أ
فددي الحقيقددة، لقددد تصددورت كددل االحتمدداالت ألنهددم رفضددوا مشدداهدتي لتلددك الصددور لكددي أعطددي 

م 8710ندوفمبر  89مدن " روم"أخيرا، أعلن جازمدا أنندي لدم ألتدق مدرة ثانيدة بالمسديو  .رأيي فيها
ت األحداث بشكل رسمي في تقدارير أي فدي وثدائق ال وقد وصف. م8719حتى شهر أغسطس 

نما المطلوب هو الحقيقة والحقيقة فقدط، وأتحددى  يمكن ألي كان أن يتبجح أو يفتخر فيها بل وا 
حقائق مقدسة كمدا أنندي " لوتان"أيا كان بأن يجد في هذه التقارير الترهات التي اعتبرتها جريدة 

الددذي أتمكددن مددن مقابلتدده طيلددة وجددودي فددي " روم"و لددم أتمكددن أبدددا مددن سددرد هددذه األمددور للمسددي
" الرعونددة"و" روم"فأنددا إذن لددم أفتخددر بشدديء أبدددا أمددام المسدديو  8715إلددى  8710إفريقيددا مددن 

اسددتجابة لهددوى )ن لفقددوا كددل هددذه األباطيددل يالتددي تحدددثوا عنهددا هددي الصددفة الالئقددة بأولئددك الددذ
ة ألنهدددم جبنددداء وال يسدددتطيعون المخددداطرة جمهدددور مولدددع بالفضدددائح المتعلقدددة بدددالفترة االسدددتعماري

ومددع ذلدك فبسددبب مثددل هددذه (. وال اإلقامددة بددين شدعوب شرسددة ئبأنفسدهم وال تحمددل المندداخ الرديد
م، مخلفا أبا مريضا وأما مدذعورة، وقددمت إلدى دكدار 8719التهجمات غادرت فرنسا في إبريل 

قيددق عدددم إمكانيددة تجريمددي ألمثددل أمددام مجلددس التحقيددق بسددبب هددذه الوقددائع التددي ثبددت بعددد التح
مددايو  33إبريددل إلددى  81بعددد محاكمددة اسددتمرت مددن  عتددي باإلجمددائوبالجملددة تمددت تبر . بسددببها
 . م8719

                              
 .مايو هو يوم دفن كبوالني وقد أجمع الكل على مدى الحزن الذي كان مسيطرا على جميع أعضاء البعثة 80يوم  -401
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" تددونكين"بدأن أرى أحدد أعددائي يكتدب فدي  ةوقدد سدنحت لدي الفرصدة أثنداء هدذه المحاكمدد
بعدد أن إطلدع علدى األوراق اإلجرائيدة، كتدب وزيدر الحدرب مدا ! محاوال أن يسدد لي رفسة حمدار

 : يلي
يسدددتنتج مدددن التصدددريحات التدددي حصدددلت أمدددام المجلدددس عددددم تماسدددك أي مدددن االتهامدددات " -

وأضدم صدوتي إلدى رأي مجلدس التحقيدق وأصددر أمدرا " افريدر جدان"المصرح بها ضدد الرائدد 
" افريددر جددان"صددي للرائددد الملددف الشخ ترفددق مددعبحفددظ ملددف هددذه القضددية دون متابعددة وأن 

مالحظددة تلغددي شددكل ومضددمون المآخددذ وتحددول دون أخددذها فددي الحسددبان مددن طددرف القددادة 
الدددذين سددديتولون تقييمددده فدددي المسدددقبل بمدددا ال يددددع مجددداال للشدددك فدددي صدددحة أو عددددم صدددحة 

 ".االتهامات الصادرة ضد هذا الضابط السامي
مدن . مثدل هدذه المالحظدات الشك أن الوزير كان مقتنعا جدا، حتى تصدر منه طواعيدة

ة بناء على السلوك أثناء الحرب حبرا على ورق يجهة أخرى بقيت كل مقترحات األوسمة والترق
وبما أن مجلس التحقيق لم يكن علنيدا وأنهدم قدد تجداهلوا بكدل بسداطة أن يكدون قدد اسدتدعي مدن 

قددد ال تكتسددي  أجددل محدداكمتي فقددد ثبددت فددي أذهددان الكثيددرين أن قضدديتي إنمددا تددم إخمادهددا وأنهددا
عروفا وربما بالغ فيه الدرأي العدام ولدم أحصدل منده مأهمية ألن كلما قدمت به في موريتانيا كان 

ن انتقلندددا إلدددى تددداريخ الحدددق وقيدددل لدددي إنندددي حصدددلت علدددى وسدددام ضدددابط . علدددى أيدددة مكافدددأة وا 
 الشرف، سأرد بأن الوسام لم يسلم لي إال بعد مرور ثالث سدنوات علدى انعقداد مجلدس التحقيدق

وعلى خلفية حملة آدرار أي مكافدأة " كورو"وأنني لم أحصل على ذلك الوسام إال بفضل العقيد 
حقيدق وقدد يعتقدد أنندي إنمدا حصدلت علدى هدذا الوسدام تعلى الخدمات التي قدمتها بعد مجلس ال

مكافأة على هذه الخدمات األخيرة وأخيرا وحتى بعدد المالحظدة والتقيديم الجيدد الدذي رافدق تسدليم 
سام فلم يمح ذلك االنطباع السيء الذي خلفته حملة شرسة في الصدحافة العموميدة والتدي ال الو 

عالنهدا قددد تركددوني  يخفدى منهددا ألي مالحددظ موضدوعي أن الددذين تددم تكلديفهم بإظهددار الحقيقددة وا 
 . ضحية دون أي اعتراض

 ولهذا السبب أجعل اآلن من القارئ حكما، فهل سيجد في ذلك إجحافا به؟
سدتمثل مغدزى الصددفحات . الحملددة بهدذه األفكدار التددي أقرؤهدا لمؤلدف معددروف أخدتم هدذه

السددابقة، فتظهددر أننددي، مهمددا بدددوت قاسدديا فددي هددذه المرحلددة الصددعبة مددن حيدداتي، فقددد تصددرفت 
 .كما ينبغي
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إن اإلفدراط فدي الصدرامة متدأتي " الهند الجنوبي، الكوروماندل"في كتابه " ماندرون"يقول 
العقددداب . توجدده بالمثددال ليحتدددذى أكثددر مددن تركيزهددا علدددى فكددرة العدددل أكثددر مددن السياسددة التدددي

المتراخددي يددؤدي إلددى العصدديان الددذي يعتبددر مددن قبيددل الضددعف مددا هددو محددض تصددرف إنسدداني 
 . أسيء فهمه

مدددا االحتدددرام بالنسدددبة . إن مدددن واجدددب كدددل حكومدددة تحتدددرم نفسدددها، أن تفدددرض االحتدددرام
ه ال يبجددل سددوى القددوة، فهددو يتددذكرها إذا كانددت للمشددرقي إال الجانددب الخددارجي للرعددب وبمددا أندد

. مشدرقي مدن حيدث األصدل والتقاليدد والددين" البيظداني"مشفوعة بالعقاب ومما ال يقبل النفي أن 
 .نتيجةالعلى القارئ أن يستخلص 
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فدذهبت أوال إلدى . مكثت خمسدة عشدر شدهرا فدي فرنسدا بعدد عدودتي مدن مجلدس التحقيدق
اللدواء الواحدد والثالثدين مدع كتيبدة المشداة لعدالج ألدم فدي حلقدومي ثدم حضدرت منداورات " كدوتري"

كنت في وضعية إعدارة ووحيددا فدي قيدادة إحددى الفدرق فدي ". سيت"في الجيش االستعماري في 
علددى " ابددو"وهددي مندداورات مفيدددة حصددلت فيهددا مددن الجنددرال " الفيددرون"هددذه المندداورات فددي إقلدديم 

ومنددذ هددذه المندداورات لغايددة آخددر . شددهادة مكتوبددة تعبيددرا عددن الرضددى عددن هيئددة وسددلوك كتيبتددي
 402".سيت"بقيت على رأس الكتيبة ذاتها وكوني قائد سالح في  8719مايو 

الجنددوب ذي المندداخ الرطددب والريدداح العاصددفة، علقددت إلددى جانددب الددذكرى السدديئة إلقلدديم 
بمخيلتددي مددن هددذه الحقبددة ذكددرى مريحددة عددن هددؤالء الرجددال الشددجعان الددذين قدددتهم وعددن أهددل 

الطيبين الذين كنت ألقاهم، وبقيت معدي بصدفة خاصدة ذكدرى كوكبدة مدن القدادة األكفداء " سيت"
 . الذين هم من أفضل من لقيتهم طيلة مسيرتي العسكرية

م، لم يكن علدي 8719منذ نهاية سنة  403ا أنني حصلت على وضعية اإلقامة الحرةوبم
وبمددا أننددي كنددت قددد . 404أن أشددارك فددي قمددع االضددطرابات فددي أقدداليم زراعددة الكددروم بددالجنوب

أجدل تعجيدل ذهدابي إلدى المسدتعمرات، فقدد بلغندي خبدر  أخذت دور شخص آخر مرة أخرى من
 .عودتي الوشيكة إلى إفريقيا الغربية

                              
 .فقط 7111منذ ( Cette)وقد أصبحت تكتب  (Séte)مدينة  -402
افريددر "إشدارة مددن )فتددرة راحدة تشددترط فيهددا العدودة عنددد أول ندداء مددع احتفدداظ المعندي براتبدده  :وضدعية خاصددة لقدوات البحريددة والقددوات االسدتعمارية -403
 ".جان
رد تم في بداية القرن العشرين قمع الكثير من االضطرابات االجتماعية بأوامر من الحكومة التي أرسلت الفرق ضد المتظاهرين كما أرسلتهم لطد -404

حصاء الكنائس ولم يمر ذل  . ك دون إثارة مآسي من أزمات الضمير أدت إلى استقالة بعض الضباطرجال الدين وا 
 8719أدت حركات نقابية واجتماعية إلى مظاهرات عنيفة في بعض األحيان خاصة سنة ( 8717إلى يوليو  8719أكتوبر " )اكلمانصو"تحت وزارة 

أدى الصدام بين الفرق والمتظاهرين إلى وفاة " أدرافيل"في ( يس وعمال البريدإضرابات عمال الكهرباء واإلدارة والمكتتبين البحارة وعمال البناء في بار )
كاندت االضدطرابات بسدبب خدوف صدغار مدالك األراضدي الدذين كسدد " هيرولدت"وفدي " كدارد"وفي أقاليم زراعدة الكدروم فدي . ثالثة أشخاص من العمال

بددالفرق " اكلمانصدو"كعدالج لهدذه المأسدداة االقتصدادية دفدع " نداربون"حداكم شدجار، حريدق مكاتددب : إنتداجهم مدن الخمدور فتحدول الوضددع إلدى اضدطرابات
ن ولكن فرقة الخط السابع عشر المؤلفة في أغلبها مدن المكتتبدين الجددد المنحددرين مدن اإلقلديم قدد امتنعدوا عدن الهجدوم وتضدامنوا مدع المدواطني. األمنية

الحكومدة بدإعالن عفدو شدامل والمصدادقة علدى قدانون ضدد الغدش وخاصدة بعدد ارتفداع  ولدم ينتهدي التمدرد إال بعدد صددور وعدد مدن" بزييدر"للزحدف علدى 
 . أسعار الخمر هدأت األوضاع
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يدوم  405"النديمالن"حدين وقعدت المأسداة التدي تعدرض لهدا جنودندا فدي  8719في ندوفمبر 
أكتدددوبر الماضدددي، عرضدددت التطدددوع باإلعدددادة إلدددى الخدمدددة فدددي موريتانيدددا ومدددع أن العقيدددد  35
 .قد سجل طلبي إال أنه لم يتمكن من البت فيه" مونانى"

م تحدت 8715ا فدي يونيدو لقد كان إرسالي إلى إفريقيا الغربية التدي كندت قدد ذهبدت إليهد
س م ألمثدل أمدام مجلد8719طائلة االتهامات التي تحدثنا عنها وحيث كان علي أن أعدود سدنة 

التحقيددق، يمثددل بالنسددبة لددي نوعددا مددن إعددادة االعتبددار إلددي مددن طددرف رؤسددائي إن كنددت أحتدداج 
 .إلى ذلك

كمرافدق أثنداء " آرندو"بالمسديو " بدوردو"التقيدت فدي . لقد كنت مسدرورا بدالعودة إلدى إفريقيدا
آدرار ومعده سدكرتير شداب -وهو صديق قديم في بعثة تكانت" الشيلي"الرحلة على متن الباخرة 

م حيددث تقدددمت للمددرة 8719أغسددطس  81نزلددت فددي داكددار يددوم . للجنددرال بدددا بشوشددا ولطيفددا
رت حيث استقبلني وكأن شيئا لم يكن من األمور التدي جد" روم"ام المسيو الثانية إلى الحاكم الع

كمدا أنندي كندت بيننا في السابق فأدركت للتدو أنندي أذهدب هدذه المدرة فدي مهدامي بطريقدة أخدرى 
طدرق إلدى أي شديء مدن ذلدك وحتدى باإلشدارة أو التلمديح وقدد انتبده بعدض تمصمما على عدم ال

وهدو آندذاك القائدد " أوديدود"لقدد وجدد الجندرال . الحاضرين، وليسدوا مدن أقلهدم شدأنا، إلدى تصدرفي
لقددوات فددي إفريقيددا الغربيددة، نفسدده محرجددا بسددبب رتبتددي، فلددم يكددن يسددتطيع تعيينددي فددي األعلددى ل

" كتيبددة السدداحل"السددنغاليين فددي مددا يسددمى  ةموريتانيددا فأرسددلني إلددى المفددرزة الثانيددة مددن الرومددا
مددن بددين الفددرق الخمددس التددي كانددت تخضددع ألوامددري مددع رتبددة قائددد " خدداي"ويوجددد مركزهددا فددي 

وواحدة على الحدود مع هدذه الدبالد فكاندت " البيظان"الث توجد في بالد قوات الساحل، كانت ث
، لقددد كانددت لدددي إذن رجددل فددي المندداطق "سددوكوتو"و" كومبددو"و" النيددورو"و" كيفدده"الوحدددات فددي 

التددي كانددت تسددتهويني أكثددر والتددي سددأزورها أثندداء مهمددات التفتدديش وأتمكددن بتلددك المناسددبة مددن 
" مشددظوف"و" أوالد أمبددارك"و" أوالد الناصددر"و" لغددالل"و" اكراسددو "و" أهددل سدديدي محمددود"زيددارة 

                              
 الشديخ مدداء العيندين عمددل علددى أن يعينده المخددزن ممدثال رسدديما لدده فدي جنددوب المغدرب فوجدده نددداء إلدى القبائددل المناوئدة للفرنسدديين ووزع األسددلحة -405

، ابن عدم السدلطان الدذي أخدذ قيدادة جميدع المنداوئين الدذين قددموا لحصدار تجكجدة التدي "موالي إدريس"م الدعم للشريف وأطلق الغارة على موريتانيا وقد
معهما ستين من الرماة السنغاليين " ديفرانسو"و" آندريه"ضد مهاجميه المالزمين " تيسوت"ولفك الحصار أرسلت " تيسوت"كان يدافع عنها آنذاك النقيب 

وقتدل كمدا " النيمالن"فوقع في كمين عند " آندريه"من أهل تجكجة قد خذلوا " إدوعيش"ولكن ". كنته"لة البيظان وفرقة من الموالين من وثمانية من الجما
 رسدائل Nأرشديفات سدينلويس السلسدلة . )الذي كان عائددا بالنداجين إلدى المركدز قدد قتدل بددوره مدن طدرف المدوالين الدذين انتقلدوا إلدى العددو" دفرانسو"أن 

 .(.8793داكار " اكلير آفريك" "مساهمة في تاريخ موريتانيا: "دزرى فيلمين. وج" نيشار"والكلونل " تيسوت"النقيب 
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سددأتمكن مددن العددودة إلددى . وتمددتهن النهددب فددي بعددض األحيددانوهددي قبائددل مهمددة حاملددة للسددالح 
م وسدددأجوب مدددن جديدددد أقددداليم بدددالد 8715وهدددي المنددداطق التدددي اجتزتهدددا سدددنة " أفلددده"و" اركيبددده"
قتلدده العددددو فدددي " )سانسددداريك"النقيدددب مددع  8171و  8170التدددي مددررت بهدددا سدددنتي " البيظددان"
قبدل صدعودي فدي ". جدوفر"و" أرشدينار"وقوافل (. م8171يناير  85يوم " تينبكتو"قرب " دونكو"
" بوالمقدداد"إلدي المتدرجم الرئيسدي  مقددالتي سدتقلني إلدى خداي " تونمبكتو"على سفينة " سينلويس"

عدني فددي تحسددين مسددتواي فددي واحدددا مددن البيظددان يقبددل مرافقتددي فقددد كنددت أحتدداج إلددى مددن يسددا
فددي جميدددع رحالتدددي . اللهجددة الحسدددانية أو علددى األقدددل يمكنندددي مددن تدددذكر مدددا قددد تعلمتددده سدددابقا

المقبلة عبر منطقة الساحل كنت أعرف أن بإمكاني التعويل على مرافقة واحد من البيظان مدن 
المعلومددات منطقددة الغددرب، مددن أجددل مراقبددة البيظددان الشددرقيين الددذين سددألقاهم ومددن أجددل جمددع 

التي ستكون ضرورية بالنسبة لي يوجد تنافر شدديد بدين الفئتدين مدن البيظدان أهدل الشدرق وأهدل 
وكان يكدره مدن يسدميهم الغرب كما أن الشخص الذي اكتتبه يعتبر نفسه منحدرا من فئة العرب 

 .أبناء آزناكه البربر الذين ينتشرون في منطقة الساحل
لددذي قددد لعددب منددذ ذلددك الوقددت دورا هامددا فددي حيدداة أقدددم هنددا نبددذة عددن رجددل البيظددان ا

. لتنقل التي كنت أعيشها والذي كان، من واجبي أن أعترف بذلك، مخلصدا لدي بحدقالترحال وا
فددي اتددرارزة " تاشدددبيت"ابددن رجددل مددن زوايددا  "أحمددد يحظيدده ولددد المصددطف ولددد أسدديود"لقددد كددان 
مدن قبيلدة " لكوافيدف"فدرع " لعلدب"أما أمده فكاندت مدن وكان قد توفي منذ فترة " لغالل"أصله من 

 "أحمددد يحظيدده"وكددان األب قددد تخلددى عددن المددرأة وأطفالهددا الثالثددة وأكبددرهم سددنا . تحمددل السددالح
وهددو أحدد أبطددال  "سديدي ولددد لحبيدب"وتدركهم يعيشدون حيدداة البدؤس فددذهبت األم لتلتحدق بأخيهددا 

ه تخلدى عدن حيداة اللصوصدية والنهدب ليصدبح وكان صيادا محترفا إال أن" لكوافيف"فرع " لعلب"
لددم يلبددث . ؤجر جمالدده لبنددي جلدددتنا فددي السددنغاليددحيددث كددان " الفسددتق"مقدداوال مشددهورا فددي نقددل 

فأصدبح لده بمثابدة األب وسدنتحدث فيمدا  "سديدي"وأخدذ اسدمه  406أن ارتبط بخالده "احمد يحظيه"
 . بعد عن سيدي هذا

                              
وهو يستقبل أخواته عندد . يلعب الخال دروا تقليديا مهما في األسرة اإلفريقية وكذلك لدى البيظان، فهو وكيل أبناء أخته في حالة اليتم أو الطالق -406

كان سيدي ولد لحبيب هذا خاال بالمعنى التقليدي للكلمة كما كان تاجرا ناجحا، حيث تمكن من اغتنام الفدرص واالسدتفادة مدن نشداط كدان لقد . الحاجة
 . مثمرا فضله على حياة الغارات التي فيها كثير من الخطر خاصة مع تزايد نفوذ الفرنسيين
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لرمدداة علددى يددد خالدده وكددان صدديادا مدداهرا بعددد فتددرة قليلددة مددن أمهددر ا "سدديدي"لقددد أصددبح 
لقددد كددان نحيفددا متوسددط القامددة صددلبا كددل مواصددفاته تجعلدده ضددمن فئددة 407وفارسددا وجمدداال مجربددا

الذين كان يلعب مع أترابده مدنهم وهدو طفدل صدغير، لقدد كدان . "لعلب"حملة السالح من أخواله 
 . والده تصرفه معهميكن حقدا شديدا للزوايا ربما كان ذلك من وحي أمه التي لم تغفر ل

 "سيدي ولدد لحبيدب"لم يذهب معهم خاله  8715سنة " لعلب لكوافيف"عندما انشق فرع 
بددل توجدده ناحيددة السددنغال حيددث كانددت تدددعوه تجددارة الفسددتق وعندددما مددرض وتددوفي فددي جنددوب 

" أوالد اللدب"مع ابنها إلى أختها التدي كاندت زوجدة رجدل مدن  "سيدي"اترارزة توجهت أخته والدة 
أن عدداملوا  "لعلددب الكحددل"ومددا لبددث . الددذين لددم ينشددقوا" لعلددب الكحددل"يش معدده فددي مضددارب تعدد
خوته أسوء معاملة لدرجة أن األسرة فرت لتستقر في  "سيدي"  ".سينلويس"وا 

وكانت سنه يومها سبع عشرة سنة أوال أن يلتحق بفرق الجمالة ويذهب  "سيدي"هنا أراد 
وهي فترة مقتل كبوالني، فلدم يسدمح لده صدغر سدنه . حيث كنت آنذاك "تجكجة"للعمل معي في 

بددذلك كمددا أن والدتدده كانددت قددد أقنعتدده بعدددم الددذهاب وفضددلت االنتقددال بدده إلددى جنددوب السددنغال 
" فاتيدك"وهكدذا قدام سديدي بعددة رحدالت إلدى  408حيث استأنفت النشاط التجاري ألخيهدا المتدوفى

حد أعضاء فرقة الجمالة التي كانت تعمدل معدي وهدو مدن أوال مع والدته ثم مع أ" كازمانس"في 
يسمى محمد سدالم ولدد اعبيددي الدذي حشدى رأس الشداب سديدي بقصدص الحدرب  أوالد بالسباع

لدرجدددة أن سدديدي لدددم يعددد يحلدددم إال بدداالقتراب مندددي وبددالعودة إلدددى موريتانيدددا  ،التددي كندددت بطلهددا
 .لخوض الحرب تحت أوامري

ن هدذه القوافدل حيداة الترحدال فإنده أيضدا قدد عاندا خاللهدا ولكن إذا كان سيدي قدد تعلدم مد
مددن حمددى المالريددا التددي ال ينجددو منهددا أي واحددد مددن البيظددان عندددما يجتدداز النهددر نحددو الضددفة 

" سدينلويس"فاضطر إلى ترك الدذهاب إلدى جندوب السدنغال وعداد ليقديم مدع والدتده فدي . الجنوبية
وتركدت  "لعلدب الكحدل"لمتعلقدة بالمصدالح لددى التي ما لبثت أن ذهبت لتسوية بعض المسدائل ا

فأصدبح أوال . ولكي ال يبقى عالة عليها فقد بحث عن عمدل فدي المديندة "سينلويس"في  "سيدي"
ولكدددن نجددل رب عملددده قددد شدددتمه يومدددا ( المّولدددين)سددائس خيدددول لدددى أحدددد التجددار الخالسددديين 

ا عددن مكددان آخددر، فوجددد فكددان عليدده الددذهاب بحثدد" زنجددي قددذر:"وخاطبدده قددائال "سدديدي"فضددربه 

                              
 .سالحهذه هي التربية المثلى للشاب في القبائل الحاملة لل -407
 . النساء البيظانيات وكذلك السنغاليات يتمتعن غالبا بموهبة تجارية فقد نجحن كمديرات شركات -408
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ضددالته لدددى بددائع الحلويددات األوربددي فددي المدينددة حيددث تعلددم صددناعة الحلويددات وتعلددم الفرنسددية 
وفي هذه األثناء أظهر اإلخالص للفرنسيين عبر تصرفاته فقد هب عدة مدرات لمسداعدة رجدال 

جدراء  فتلقدى". الولدوف"الدرك وهكذا تلقدى يومدا طعندة بسدكين علدى الحاجدب علدى يدد واحدد مدن 
ن لددى أحددد ز ذلدك مكافدأة قدددرها أربعدين افرنددك قددمتها لدده قيدادة الدددرك وأخيدرا أصددبح عامدل مخددا

الددذي مددا فتددئ أن سددلمه كعامددل مهددام يوميددة لدددى  "سددينلويس"الوجهدداء مددن التجددار المغاربددة فددي 
" بدو المقدداد"وهندا تعدرف عليده " أوالد بالسدباع"وهدو تداجر مدن  "مدوالي ولدد عبدد الواحدد"صديقي 

 ".تونمبكتو"على ولعه بالمغامرات رغبته في مرافقتي فجاء ووأخذه وأتاني به على متن باخرة و 
تعدودا علدى حيداة مهو الشدخص المناسدب لدي بالضدبط فقدد كدان عصداميا و  "سيدي"كان 

. البادية، يتكلم الفرنسية بمستوى جيد وهدو نبيده ورشديق كدالقرد وكدان قناصدا مدن الدرجدة األولدى
ثقته المفرطة في قدراته، وبسبب ذلك كانت له فيمدا بعدد بعدض المغدامرات مدع عيبه الوحيد هو 

فددي هددذه القضددايا فددي  "سدديدي"الزنددوج فددي السددودان، وكددانوا يكنددون بغضددا دفينددا للبيظددان وكددان 
أغلدددب األحيدددان يدددوزن علدددى األقدددل بثالثدددة رجدددال وبالتدددالي تكدددون لددده الغلبدددة دائمدددا ولكدددن هدددذه 
التصرفات سببت له بعض المشاكل مدع وكيدل الجمهوريدة فدي خداي الدذي كدان شدديد التعداطف 

أنندددي كندددت يومهدددا أتنددداول الطعدددام فدددي مكدددان واحدددد مدددع  "سددديدي"ومدددن حسدددن حدددظ . مدددع الزندددوج
في صدارة اهتمامات صداحبي  المتحضرةحياة الوفي الحقيقة لم تكن . رئيس المحكمةاالقاضي 

، أصدبح أكثدر اسدتقرارا فقدد تدزوج واحددة مدن 409ومع ذلك، عندما تزوج بموافقتي ودعمي المدالي
". عبددد الددرحمن"مددن أصددل عربددي لددم يمددر وقددت طويددل حتددى رزق منهددا ولدددا هددو " أوالد لغددويزي"

 . فيما بعد سنعود إلى الحديث عن سيدي
وكددان رفيقدي فدي الرحلددة علدى مددتن . 8719مدايو  30يددوم  "خداي"كندت قدد وصددلت إلدى 

عمددل وكددان ضددابطا سدداميا . المفددوض بالنيابددة للحدداكم العددام لموريتانيددا" أبدداتى"الرائددد " تونمبكتددو"
كمدا صدعد معندا علدى " تونمبكتدو"منذ ثالث عشرة سنة خلدت مالزمدا فدي نفدس الوقدت معدي فدي 

هددو نقيددب سددابق مددن سددالح المشدداة كنددت عرفتدده منددذ " هددانري بوناسددياس"ة اإلداري نفددس السددفين
" باكدل"فدي " أبداتى"لتسلم مهامه في الددائرة ندزل الرائدد  "خاي"أربع سنوات وهو اآلن متوجه إلى 

اإلقامدددة " غيدددديماغا"كدددان ذاهبدددا فدددي مهمدددة تفتيشدددية فدددي : واجتددداز النهدددر متدددوغال نحدددو الشدددمال

                              
 .المساعدة المالية دون شك ضرورية لدفع مهر الزوجة -409
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معروفددون آنددذاك الزنددوج ينتشددرون فددي نصددف المنطقددة وهددم " السددرقوله"د الموريتانيددة حيددث يوجدد
بددأت أسدتعد للدذهاب فدورا فدي رحلدة " خداي"فدي . 410بأنهم قد دسوا السدم لحداكمين علدى التدوالي

واشددتريت فرسددين " ماتددام"وكدان عندددي فددرس جيدد مددن خيددول الحددرب كميدت كددرزي اللددون أسدميه 
يمتطيده ويطلدق بندقيتده مدن علدى  "سديدي"وكدان " بوشدويمه"آخرين خصصتهما لعمدالي أحددهما 
وهددو حيددوان جميددل خالسددي بددين فصدديلتين خصصددته " كيمدده"ظهددره فددال يتحددرك والفددرس اآلخددر 

لددم أكتتددب طبدداخي إال فددي نهايددة سددبتمبر . لطبدداخي وكددان لددون الفرسددين األخيددرين كميتددا أشددقر
بمباريا " ممدو كونه"لقد كان  .قائد الدائرة" بوناسياس"وكنت لغاية تلك الفترة أعيش مع اإلداري 

أصدديال كددان وجهدده بلددون الشددوكوال الددداكن تحدديط بدده لحيددة قصدديرة وكددان وجهدده األشدددق يناسددب 
كان من عادته ارتداء ثدوب رمدادي اللدون أعطيتده لده ويضدع فدوق رأسده قبعدة غيدر  مهنته تماما

قددد كددان هددذا ف "سدديدي"وكددان فددوق الفددرس يشددكل تناقضددا كددامال مددع . منتظمددة الشددكل وال اللددون
األخيددر فارسددا أنيقددا يلددبس ثيدداب البيظددان ويغطددي رأسدده بالعمامددة فددي حددين كددان مامددادو يمتطددي 

كددان يطددبخ مددا يصددطاده . فرسدده بتبدداطؤ ممسددكا غليوندده بددين أسددنانه وقددد مددد رجليدده إلددى األمددام
سيدي فدي حدين كدان هدذا األخيدر يضدع بندقيتده مهيدأة علدى راحلتده وينتقدل مدن مكدان إلدى آخدر 

دمددة الفاقلدة وأطرافهددا بحثدا عمددا يطلدق عليدده بندقيتده أو مددا يكتشدفه فددي حدين كددان مامددادو فدي مق
المسالم يسير في الخلف وراء الثور الدذي يحمدل األمتعدة وآالت الطدبخ كدان ينظدر بتركيدز إلدى 
قالدة فرسه وال يفتح شفتيه إال ليمزح مع فرقة الرماة السنغاليين المرافقدة لده وكدان يكدره البيظدان 

باسدتمرار إال فدي أيدام اسدتالمه لراتبده، فقدد كدان وهدو المتعلدق  "سيدي"ع ذلك تفاهم تماما مع وم
ويضدعها علدى رأسده زاعمدا أنده ينحددر مدن أسدرة ملكيدة  411تمائم واألحراز، يأخدذ قبعدة الدريشبال

يسدخر مدن  "سيدي"وتنتابه نوبة من الشراسة حين يضحك البعض من هذا الزعم في حين كان 
فلم تكن اإلقامة في المديندة مناسدبة لمامدادو بسدبب مسدألة . ابن الملوك هذا الذي يدمن الشراب

المعهدود إال أنده مدع ذلدك " البمبداري"الشراب هذه فلدئن كدان مخلصدا بأقصدى مدا يكدون إخدالص 
كان يتمتع بالحياة ويكون مرتاحا وال يريدد شديئا حدين يكدون قدد حصدل علدى كدل مدا يحتاجده مدن 

بهدددذا الفريدددق المتواضدددع مدددع بعدددض الرمددداة السدددنغاليين آخدددر " خددداي"انطلقدددت مدددن . أكددل وشدددرب

                              
 .السموكانوا يعدونه بإتقان وتصاحب العملية تعاويذ سحرية لمضاعفة مفعول " السرقوله"فعال السم هو السالح المفضل لدى  -410
 .عبارة أخرى كانت شائعة في زمن أفرير جان لإلشارة إلى انفعال المتكبر، ولم تعد مستخدمة في الوقت الحالي: أخذ قبعة الريش -411
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وكانددت تلددك المددرة الثانيددة التددي أخددوض فيهددا هددذا السددفر وكانددت ".النيددورو"سددبتمبر متوجهددا إلددى 
 . 8173األولى أواخر سنة 

كراندى،  مدن، كانمان، كونو، سكاال، منيا، ديكوالن، يليمدانى،: مررت أنثاء الرحلة بقرى
" أعمددر"كددان مركددز يليمددانى فددي ذلددك الوقددت تحددت قيددادة المسدديو . كرسددينيارى، كاركددا، وأفوسددى

" محمدددودسددديد أهدددل "ذلدددك عالقاتددده مدددع  لوهدددو جزائدددري يدددتكلم لهجدددة البيظدددان بطالقدددة، وقدددد سددده
القاطنين في اإلقليم، وقد عرفته قدما وكانت فتدرة إقدامتي القصديرة فدي مركدزه مريحدة " تنواجيو"و

". أنيددورو"، إال أندده ارتكددب خطددأ بعدددم إعطددائي معلومددات عددن سددلوك اإلداري الددذي يحكددم جدددا
وعند وصولي لهذا المركز قضيت أياما في تفتيش الحامية ثم أبديت رغبتي في الحصول علدى 

مددن أجددل  "كيفددة"بعدض الحيوانددات القددادرة علددى حمددل المتدداع ألنقددل بعدض األلبسددة والمتدداع إلددى 
 . كالفرقة المرابطة هنا

كدان صداحبنا . دم الحماس والتردد في تلبية طلبديبع"انيورو"فقابلني اإلداري الذي يحكم 
تخضددع لسددلطته بشددكل "هددذا فددي السددابق طبيبددا مددن البحريددة ولديدده ميددل شددديد إلددى جعددل الدددائرة 

في ذلك الوقدت مفدتش شدؤون محليدة غيدر " انيورو"وكان في . مطلق وال رأي ألحد فيما يقوم به
والحددال أن المفدتش كدان برتبددة . وكددان اإلداري الحداكم يسدتغل ذلددك ويسديء معاملتدهمقبدول جددا 

فكدان بالنسدبة لدي يسدتحق مدن التقددير واالعتبدار أكثدر رائد سابق في سالح المشاة االستعماري 
باحترامده بسددبب فكندت أتكلدف فدي كدل مناسدبة التظداهر " النيدورو"ممدا يسدتحقه السديد قائدد دائدرة 

" النيدورو"ومن جانب آخر كدان فدي . ي شيء آخر وخاصة جانب التهذيبالمنصب أكثر من أ
وهو أسير سابق لمدة طويلة لدى البيظدان . 412"مارث"شخص مهم عندي شخصيا هو المسيو 

 . ولديه معرفة جيدة بهم عموما وخصوصا أهل الساحل الذين كانت معلوماتي عنهم محدودة
مشدداة البحريدة وقددد فددر مددن الخدمددة فددي أحددد األيددام عريفددا سددابقا مددن سددالح " مددارت"ان كد

في اترارزة " إدولحاج"ولجأ إلى مجموعة بسبب عدة افرنكات كانت ناقصة من الحساب اليومي 
حيددث عدداش معهدددم زمنددا طددويال وقدددد اسددتعبدوه رغددم اعتناقددده اإلسددالم وهكددذا جددداب معهددم كافدددة 

وذات صدباح . افدق قوافدل أسديادهحيدث كدان ير " واد ندون"مناطق الصحراء الغربيدة بمدا فدي ذلدك 
طفح كيلده مدن حيداة التشدرد القاسدية فسدلم نفسده للسدلطات الفرنسدية ومثدل أمدام  7111من سنة 

                              
 .8173نوفمبر " نشرة اللجنة اإلفريقية الفرنسية"انظر حول الموضوع  -412



417 

وبعدد . خاصدة ألن المجلدس أخدذ فدي الحسدبان مدا عانداه مندذ فدرارهمجلس الحرب فتمت تبدرئتده 
حيددث " انيددورو" ثددم اسددتقرت بدده الحددال فددي" تونمبكتددو"اإلقامددة فددي " مددارت"أن أصددبح حددرا حدداول 

أقددام تجددارة رابحددة مددع البيظددان الددذين كددان علددى درايددة واسددعة بلهجددتهم وعدداداتهم إال أن حدداكم 
المتجبر لم يكن بطبيعة الحال ليسمح بأن يكون هذا التاجر أكثر اضطالعا منده علدى " انيورو"

ن شدددؤون البيظدددان القددداطنين فدددي المنطقدددة وخاصدددة أن يكدددون جددداهال بمدددا يددددور بينددده وبيدددنهم مددد
أما أنا فوجددت . ويتمنى زواله" مارت"حسدا شديدا لدمعامالت وربما مآمرات، فكان الحاكم يكن 

رجال محترما يتمتع بعالقدات ممتدازة مدع ضدباط الحاميدة لديده معرفدة عميقدة " مارت"في المسيو 
بالمنطقة وسكانها وقد أسدى لي خدمة حين أعطداني بسدرعة كلمدة السدر لفهدم األطدوار الغريبدة 

كددان البيظددان يرجعددون . ممارسددات العنيفددة التددي تصدددر علددى الدددوام مددن هددذا الحدداكم المتجبددروال
مع أنده ارتدد عدن " عبد اهلل"في كل شيء وألدنى سبب وقد استمروا يدعونه " مارت"إلى المسيو 

اإلسدالم وكددانوا يخبروندده بكددل صددغيرة وكبيددرة فددي شددؤونهم وحتددى عددن مددا يكتشددفونه هنددا وهندداك، 
ما سيشعر به الحاكم المتجبر من إهانة حدين يعلدم أن هنداك مدن هدو علدى درايدة فلنتصور إذن 

 . دقيقة بكل ما يجري في دائرته
فدي  يانتظرت الحصول على الثيران عدة أيام بسبب تقاعس الحاكم وهكدذا مدددت إقدامت

عاصمة دائرتده، وقدد اسدتخدمت ذلدك الوقدت للتعدرف مدن جديدد علدى هدذه المديندة التدي لدم أرهدا 
واسدتخدمت حجارتهدا " الحداج عمدر"التدي بناهدا  413لقدد تدم هددم القلعدة... 7110أخرى مندذ  مرة

أنملدة، ولكن المدينة القديمة ما زالت كما هي لم تتغيدر قيدد لبناء مساكن األوروبيين في المدينة 
بلهم تتجمع في الساحة الكبيرة كعهدي بها قديما  . ومن جانب آخر مازالت جماعات البيظان وا 

تمكنددت اإلدارة أخيددرا مددن إعطددائي بعددض الثيددران الهزيلددة لحمددل األمتعددة فواصددلت مهمددة 
فددي ناحيددة " الكددانكم"تركددت آخددر قددرى الزنددوج عنددد ". كيفدده"إلددى " النيددورو"وانتقلددت مددن التفتدديش 

وكم كانت سعادتي كبيرة حدين وجددت نفسدي فدي الصدحراء الخاليدة " كيرانى"الشمال الغربي من 
ث تنتشددر حواضددر البيظددان ومتددنقال مددن مرحلددة إلددى أخددرى وصددلت أخيددرا مددن سددكان القددرى حيدد

" بطحةو ب"وزحفت من هناك عبر الصخور المسطحة إلى " دوويناي"مررت ببحيرة " كيفه"مدينة 
مدن " كيفده"الدذي كدان عائددا مدن تفتديش " مدارتن"وفي الغد لقيت مفتش الشؤون المحلية المسديو 
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وأخيددرا " النددايريس"ثددم بدالممر المددوحش فددي " اديكددوم"ت ببلدددة الناحيدة اإلداريددة والسياسددية ثددم مدرر 
" النيدورو"في اليوم السابع بعد ذهابنا مدن " كيفه"ثم وصلنا  414"يورأم اط"ثم " أم آدوير"وصلت 

أبعد من هدذا بكثيدر فقدد " كيفه"كنت أتخيل . كلم من الفيافي واألدغال 119بعد أن قطعنا نحو 
فدي بوكدادوم، وكدم كاندت " بكدار"ي للهجدوم علدى األميدر فدي طريقد 7191كنت مدررت بهدا سدنة 

هندا، كمدا هنداك، يجدري تطبيدق " حداس بدابو"عندد آبدار " كيفده"مفاجأتي كبيرة حين وجدت مركز 
وجدددت المركددز قيدد البندداء، كددانوا يشدديدون فيدده . العدادة الفرنسددية بتشددويه جميددع المعدالم الجغرافيددة
ا بذلك ألن المركز في حالته القديمدة كدان أوسدع منطقة معزولة بجدار من الحجارة وكنت سعيد

بكثير من األعدداد المرابطدة فيده ولدم يكدن مدن الممكدن الددفاع عنده إذا تعدرض لهجدوم مدن عددو 
سددنة " كبددوالني"مصددمم، فلددم يكددن المقيمددون فيدده يسددتطيعون الثبددات مثددل مددا حصددل فددي قلطعددة 

مرعبدة  قلعدة أمدام هجمداتحدين صدمدت ال" النديمالن"حين تعرضت للحصار بعد كارثة  7191
 . متعددة

الذي كان يسير من هنداك " مانجيو"على حالته تلك مقر إقامة النقيب " كيفه"كان مركز 
وكدان معده داخدل المركدز نصدف فرقتده " لمسديله"و" أفلده"و" اركيبده"شؤون منطقة شاسدعة تشدمل 

القبيلدة " محمود أهل سيدي"فقط صحبة مالزم وطبيب، وقد الحظت أنه أفلح كثيرا في استمالة 
أنده يحسدن إدارة مدن حولدده، ولدم يكدن ذلددك " مددارتن"المسديطرة فدي المنطقدة وقددد بددا لدي ولزميلدي 
تشدتمل علدى فيلدق مدن  "كيفده"كاندت فرقدة ". النيدورو"طبعا هو رأي صاحبنا الحاكم المتجبر في 
وجدد علدى لتفتديش هدذا الفيلدق الدذي كدان ي" مدانجيو"الجمالة تجوب المنطقدة، ذهبدت مدع النقيدب 

مكنندي ذلدك مدن أن أمدر مدن جديدد " أفلده"كلم إلى الجندوب الشدرقي فدي وسدط منطقدة  719بعد 
، "بيبدال"، "المنصدور"، "تدامورت الراحدة: "م7191باألماكن التي كانت شاهدة على رحلتدي سدنة 

" بكدار ولدد اسدويد أحمدد"ضدريحا فخمدا مدن الحجدارة ألميدرهم " إدوعديش"حيدث أقدام " بوكدادوم"ثدم 
وسدط "أم البدارز"، "ببشيشدي"، ومن هنا سدرت مدرورا 7191انتصرت عليه في فاتح إبريل  الذي

الخاضددددعين لنددددا والددددذين كددددانوا يشددددكلون حددددول فيلددددق الجمالددددة بقيددددادة المددددالزم " اسددددواكر"أحيدددداء 
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فوجدت هذا الفيلدق منظمدا ومددربا كأحسدن مدا تكدون عليده فرقدة محمولدة  .حزام أمن 415"اباكت"
 .فلم أخف ارتياحي لذلك عن ضباطيفا من الزنوج النظاميين تقريبا على الجمال، وكان مؤل
أم "و" بانمبدددارى"ورجعدددت عبدددر أفلددده مدددرورا بدددد" امخيريدددف"عندددد " مدددانتجو"فارقدددت النقيدددب 

ذا كاندت . حيث ينتظرندي الحدراس المرافقدون" آدوير ، فدإن "كدوربير"قدد ذكرتندي بدإقليم " تكاندت"وا 
نفدددس الجبدددال : حيدددث شددداركت فدددي المنددداورات السدددنة السدددابقة" آفيدددرون"قدددد ذكرندددي بدددإقليم " أفلددده"

وقددد اقتصددرت فددي هددذا  المنغرسددة فددي التربددة والتددي تبدددو وكددأن قممهددا قددد خرجددت مددن األرض
بددين النباتددات  الشاسددع الوصددف علددى الناحيددة الطبغرافيددة البحتددة، ولددم آخددذ فددي الحسددبان الفددرق

 . المنتشرة في هذه المنطقة وتلك الموجودة في فرنسا
ينتشدر حدول المنطقدة التدي يدرابط فيهدا فيلدق " أهل سديدي محمدود"من " اسواكر"كان فرع 

الددذين شدداركوا سددنة " لغددالل"وكددان علددى أعدددائهم مددن . مسددتفيدين مددن حمايتدده" أباكددت"المددالزم 
، أن يددددفعوا ضدددريبة حدددرب بسدددبب ذلدددك "النددديمالن"ومعركدددة  "تكاندددت"فدددي الغدددارة علدددى  7191

يتمكنددوا مددن دخددول أراضددي منطقددة السدداحل، والحددال أنهددم، بسددبب استرضدداء للفرنسدديين، ولكددي 
ميلهم إلى المكر، ولكي يجعلوا سدلطة فرنسدية تواجده سدلطة فرنسدية أخدرى مجداورة، قددموا علدى 

الدذي تفداوض " النيدورو"الذي رفض استقبالهم وأرسلهم إلى اإلداري الحاكم في " مانجيو"النقيب 
 .ين لدائرته من الناحية النظريةمعهم بشأن خضوعهم والذي أصبحوا تابع

وبناء على ذلك فحين وجدوني حاضرا مع الحاكم، اعتقدوا أنهم إذا خداطبوا هدذا األخيدر 
فإنه يستصرف حتما بعكس ما فعله النقيب، وهدذه الحسدابات تصديب فدي العدادة عندد مدا يتعلدق 

ن المحليددون علددى مددا األمددر بالقددادة الفرنسدديين أو األوربيددين عمومددا، وهددي حسددابات يبنيهددا السددكا
 . استنتجوه من مالحظاتهم وتجاربهم مع األوربيين

" لغدالل"وبما أنني لم أكن أشغل أية وظيفة، ال إدارية وال سياسية، فقد اسدتقبلت جماعدة 
بجفدداء، ولكددن بمددا أنهددم جدداءوا لمخدداطبتي وأصددبحت سدديد الموقددف، فقددد وجدددت الفرصددة سددانحة 

ء كددانوا منددذ عددام يتبجحددون بددأنهم قددد طددافوا بمختلددف ذلددك أن هددؤال. للتعبيددر عددن شددعوري نحددوهم
ومعلقددة علدى راحلددة أحددد " الندديمالن"األمداكن بددرأس واحدد مددن الفرنسدديين األربعدة الددذين قتلددوا فدي 

رخت فددي صددولددذلك وجدددت فددي قدددومهم إلددي شدديئا مددن الثقددة بددالنفس لدرجددة الوقاحددة، ف. جمددالهم
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يتمرنددون علددى الرمايددة بددين يدددي، فمنحددت  وجددوههم فددي الوقددت الددذي كددان فيدده الجمددالون والرمدداة
ال جعلددتهم أهدددافا متحركددة لرمدداتي" لغددالل" وكمددا فددر . بضددع دقددائق فقددط ليختفددوا عددن األنظددار وا 
هداربين وتوجهدوا " لغدالل"أمير آدرار أثناء حصار تجكجة، لم أكمل كالمي حتى انطلق " إيكيو"

فدي االتجداه المعداكس علدى الطريدق " والنيور "ذهبت أنا بدوري إلى . للشكوى" النيورو"رأسا إلى 
أطلب خمسة جمال ألنتقل " خاي"أياما قبل ذلك ثم أرسلت خيولي إلى " كيفه"الذي سلكته نحو 

وفددي انتظددار ". مددارث"ولددم أكددن أبدددا ألحصددل عليهدا بدددون مسدداعدة المسدديو " كومبددو"عليهدا إلددى 
يدان بعدض البيظدان حيدث أجدد فدي بعدض األح" مدارث"وصول الجمال كنت أتردد علدى المسديو 

يطل على سداحة السدوق " مارث"خاصة فقد كان محل تجارة المسيو  "تكانت"الذين أعرفهم من 
علدى الجمددال " مدارث"صدول حوفدور 416ويسدمح بمشداهدة وسدماع كدل مدا يجدري فدي هدذا المكدان

ولكندي لدم أتمكدن مدن الدذهاب . لمتابعدة التفتديش" كومبو"التي أحتاجها ودليل ماهر توجهت إلى 
فدي أسدرع وقدت ألن العقيدد الحداكم العسدكري " كداتي"فقد تلقيدت أمدرا بالتوجده إلدى " سوكوتو"إلى 

أن أندوب عنده فدي  ألعالي السنغال والنيجر سديتوجه وشديكا فدي جولدة داخليدة فكدان مدن المقدرر
عبددر " كدداتي"وصددلت إذن إلددى . القيددادة العسددكرية وقيددادة المفددرزة الثانيددة مددن الرمدداة السددنغاليين

وهكددذا أنهيددت جددولتي بواسددطة السددكة الحديديددة " كوليكددورو"ثددم انطالقددا مددن " بونومبددا"و" مورديددا"
نفدس الطريدق الدذي سدلك العقيدد  ،األولى والوحيدة في المراكدز التدي تتمركدز فيهدا كتيبدة السداحل

والطريقدة سلكته أثناء الجوالت التي انتهيت منها قبل قليل فاطلع بنفسه على جودة وضع فرقي 
 . التي تم بها التفتيش وكذلك الشخص المستبد الذي كان علي أن أتعامل معه وأتحمل نزواته

ندداير فدي نهايدة ي" كدداتي"ألسددتأنف قيدادة كتيبتدي فددور عدودة العقيدد إلدى " خداي"عددت إلدى 
م، حيدددث بددددأت حيددداتي داخدددل الحاميدددة برفاهيدددة تضددداهي البرجوازيدددة، المدددنغص الوحيدددد 7191

سيء السلوك رافقني هناك حتدى شدهر مدايو وكدان ذلدك النشداز لمتعتي هو التعامل مع شخص 
مدن بدين األحدداث . الوحيد من بين أطر الكتيبة ذات التشكيل الجيد التي كان لي شرف قيادتها

فدي شدهر " بدونتي"هدذه الفتدرة، اسدتقبال الحداكم العدام الجديدد المسديو " خداي"تها الهامة التي شهد
فدي مهمدة تفتديش وكدان قادمدا مدن موريتانيدا، وقدد أنهدى " أودوود"يناير وفي إبريدل قددوم الجندرال 

ووجد الفرق األخيرة التي فتشها في ظروف ممتازة خاصة فيلق الجمالة بقيادة " كيفه"جولته في 

                              
كأحددد تجددار البيظددان تمامددا فمنزلدده ملتقددى القوافددل حيددث يتوافددد أهددل الباديددة للبيددع والشددراء ولكددنهم أيضددا يلتقددون ويتبددادلون " مددارث"يعدديش المسدديو  -416

 . األخبار
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وفدددي هدددذه األثنددداء بالدددذات ازدادت خطدددورة . الدددذي تشدددرف بنيدددل تهدددانئ مكتوبدددة" تباكددد"المدددالزم 
 :الوضع في موريتانيا والبد من ملخص تاريخي عن ذلك في ما يلي

م، عنددددما كندددت فددددي فرنسدددا، هزيمدددة ال مثيدددل لهدددا فدددي تاريخنددددا 7191تكبددددنا فدددي سدددنة 
س تضدم أيضدا أهدل الحدوض بموريتانيا، فقد كانت الفرق المتحمسدة بقيدادة الشدريف مدوالي إدريد

على الرغم من صد الهجمات العنيفة على مركدز . وأهل تكانت، وأهل آدرار، وكوركل، واركيبه
وكونهددا " ميشددار"بقيددادة العقيددد  7191قلعددة كبددوالني وعلددى الددرغم مددن وصددول قافلددة الدددعم سددنة 

األولددى المهدداجمين علددى االنسددحاب نحددو الشددمال ورغددم الخددالف الددذي دب منددذ األيددام أجبددرت 
بين القبائل التي تبعت الشريف في حركته االنسحابية وعلى الرغم من أن ذلك قد  7191لسنة 
" كبدوالني"بالدخول جماعيا تحت الطاعة، إال أننا تكبدنا كارثة مثدل كارثدة مدوت  "إدوعيش"أقنع 

مدة يفالسرعة، دون تروي التي قبلنا بها غرامدات الحدرب ذات الق .بقيت هي األخرى دون عقاب
قد قللت مدن شدأننها لددى هدؤالء القدوم الدذين ال التافهة لدى قبائل الساحل وقبائل الزوايا خاصة 

إال أن مددن الصدددق . 417يقبلددون ألسددباب تقليديددة ودينيددة عدددم الثددأر للدددم بمددا يسدداويه فددي القيمددة
ور القول إننا لم نتصرف في عموم موريتانيا تصرفا أكثر فعالية من هنا ففي الغرب كاندت األمد

 . أفضل
قدددد انشددقوا بعدددد الحددادث العددارض الدددذي وقددع فدددي  "لعلددب"كددان  7191فددي ارتددرازة سدددنة 

حيث فاجأتهم فرقة األعوان من اتدرارزة الشدرقيين الداعمدة لولدد سديدي " قرب تندكاديش" آكيرت"
ولدم تكدن سياسدة اتدرارزة الشدرقية مضدبوطة . 7191حليفنا آنذاك الدذي ذهدب بددوره خدالل سدنة 

احدددة شددرقا وغربددا تحدت نفددس السددلطة لددم بالقددر الكددافي، سياسددة اتدرارزة عنددد النظددر إليدده كتلدة و 
عبدر " آكدويرت"استطاع مع ذلك أن يصلح خطدأ  418"بيرجير"إال أن النقيب . تكن أكثر إرضاء

التي لم تكن فقط بطولة رائعة ولكنها كانت أيضا عملية سياسدية ذكيدة، " اعكيلت أنعاج"معركة 
فانضدموا إليندا " مدوالي"رأسدهم  وعلدى "لكوافيدف"فرع " لعلب"و" أوالد بالسباع"فقد تمكن من عزل 

ويرجدع الفضدل فدي ذلدك نهائيا وأصبحوا مدن أفضدل حلفائندا ولدم يتغيدر مدوقفهم مندذ ذلدك الوقدت 
حافظدددة علدديهم كحلفدداء مقتنعدددين بددأن ذلددك مدددن مالدددذي اسددتطاع اسددتدراجهم وال "بيرجيددر"للنقيددب 

                              
 . جبر الدم أو الدية هي قيمة مماثلة كما ورد في القرآن وتتفاوت قيمتها إذا تعلق األمر بقائد أو بعبد -417
، حيدث قددمت قافلتدده لددعم فرقددة 8789-8789" اليددر"هدو اآلخدر كددان لده مسدار مهنددي رائدع كواحدد مددن ضدباط الجمالدة، خاصددة أثنداء انتفاضدة  -418
 .وقد ختم حياته المهنية برتبة عقيد" ديسأكا"من أجل فك الحصار عن مركز " مورين"
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لددم يلبددث أن فددي سددهوة المدداء، ف" تجكانددت"الددذي طرحدده المددرض عنددد  "مددوالي"أمددا . مصددلحتهم
قدددد سدددقاه شدددايا مضدددرا بالصدددحة ومهمدددا تكدددن الحدددال فدددإن " أخيدددارهم"مدددات، ويشددداع أن العجدددوز 

م مسددتقرا فددي اتددرارزة الشددرقية مددع 7191فددي آخددر  "ولددد إبددراهيم السددالم"وبقدداء  "لعلددب"انضددمام 
 يمكدن أن تعتبدر تحدت السديطرة" الشديخ سدعد بدوه"و" الشيخ سيديا"أغلبية األمراء فإن اترارزة مع 

وذلدك بمبدادرة مدن الرائددين " أعكيلدت انعداج"وجاء تأسيس مركز أكجوجت، بعد حادثدة . النهائية
م 7191سددديدخل السددداحة فدددي بدايدددة . ، جددداء كإشدددارة أمدددل علددى أبدددواب آدرار"أبددداتى"و" كرنييددى"

عنصددر جديددد مندداوئ كددان يعمددل ضدددنا منددذ زمددن قددديم فددي المغددرب وكددان يعمددل فددي الصددحراء 
بعدد " مدوالي إدريدس"فسلطة هذا الزاوي حلدت محدل سدلطة الشدريف " العينينماء "الغربية أقصد 

فدددي السدددابق علددى عالقدددة حسدددنة معندددا فددداألموال " مددداء العيندددين"ولدددم يكددن . عودتدده إلدددى المغدددرب
بالحصول عليهدا جعلتده يعتقدد أنندا " الشيخ سعد بوه"الطائلة التي كانت مستعمراتنا تسمح ألخيه 

قدد رفدض دعدوة سدلطان " مداء العيندين"ة وترمى قشرتها، لدرجدة أن كالبرتقالة تعصر حتى النهاي
 .إلى حد ما 419المغرب ضدنا وقد كان قائده الروحي

قد غير موقفه تماما بطلب من أمير آدرار تلميذه، والذي كان " كبوالني"ولكنه منذ مقتل 
يقديم لديده كندوع مدن المنددوب المقديم الدذي يراقبده ويوجهده، لقدد تأكدد الموقدف  هنجله الشديخ حسدن

 "تكاندت"المناوئ لدى الشيخ ماء العينين في الوقدت الدذي دخدل فيده أشدريف مدوالي إدريدس إلدى 
وأثنداء " النديمالن"ما أنه سيطردنا، وكان معده اثندان مدن أبنداء الشديخ مداء العيندين فدي معركدة عز 

 .420"يقلعة كبوالن"حصار 
انسحب الشريف آخذا معده إلدى سدلطان المغدرب ابدن عمده " ميشار"عندما وصلت قافلة 

رؤسددداء كثيدددر مدددن القبائدددل المتمدددردة وتدددولى مددداء العيندددين تقدددديم هدددؤالء الرؤسددداء المنشدددقين إلدددى 
السددددلطان مددددوالي عبددددد العزيددددز وحصددددل مندددده علددددى بنددددادق أوتوماتيكيددددة وذخيددددرة حديثددددة لجميددددع 

                              
حول الشيخ ماء العينين دقيقة جدا، فلم تحل سلطة الشيخ محل سلطة موالي إدريس الذي لم يكن له نفوذ قوي أبددا " افرير جان"ليست معلومات  -419

هددايا )كبيدرة جددا، وتوازيهدا قوتده االقتصدادية وعلى العكدس مدن ذلدك كاندت السدلطة الدينيدة للشديخ وهدو نجدل الشديخ البدارز محمدد فاضدل ووريدث بركتده 
هدو مستشدار أميددر آدرار " الشديخ مداء العينددين"التددي تمكدن مدن شددراء األسدلحة مدن المهددربين باإلضدافة إلدى قوتدده السياسدية فأحدد أبندداء ( أتباعده الكثيدرين

السلطانان موالي عبد العزيز وموالي ... أن يحل محله الشاب، والشيخ نفسه لم يلبث أن سيطر على سلطان المغرب ذي النفوذ الضعيف في انتظار 
 . حفيظ كانا حديثي السن في حين أن الشيخ الصحراوي العجوز يمثل قوة دينية واقتصادية وسياسية

 . اسم يطلق على تجكجة -420



423 

الشخصي يحل محل العملية الشريفة وبعدد ذلدك بقليدل تفداوض مباشدرة  وهنا بدأ دوره 421أعدائنا
فأغرقوا الصحراء الغربية باألسلحة والذخائر الحديثدة القادمدة مع أوربيين ال يراعون إال وال ذمة 

ومحطدات " سينلويس"من المغرب ومن مركز الداخلة اإلسباني ومراكز وادي الذهب وأخيرا من 
لقددد كانددت الددذخيرة تبدداع فددي هددذه المسددتعمرة للبيظددان . غال الفرنسدديالمندداطق الجنوبيددة مددن السددن

لدم يعدد . ملفوفة في قماش النيلة، أما األسلحة فقدد كاندت تبداع بدالمفرد سدرا فدي سدينلويس نفسدها
ن فددي و يهددتم بالتعليمددات الددواردة فددي مقددررات الحكددام العددامين بشددأن األسددلحة الناريددة إال األوربيدد

التعليمددات عائقددا أمددام تسددليح أعدددائنا، ولددن تشددكل مصدددرا ماليددا  ذلددك الوقددت، ولددن تشددكل هددذه
م كانددددت األسددددلحة الحربيددددة تبدددداع للبيظددددان خفيددددة فددددي 7177ففددددي مددددارس . للخزينددددة العموميددددة

" لبددل"فددي هددذا التدداريخ خمسددين أفرنكددا للقطعددة وبنقديددة " أكددراس"فكددان سددعر بندقيددة " سددينلويس"
ة جيددة مدن صدنع الشدركة الفرنسدية للدذخيرة بددين وسدنجد فدي آدرار ذخيدرة فرنسدي. عشدرين أفرنكدا

يم لقددد أغدرق مدداء العينددين اإلقلدد. أتبدداع الشدديخ مداء العينددين 422(أتالميدد)يددي المنشددقين وخاصددة 
باألسلحة ذات الطلقات السريعة، كما أصبح كبيدر مدوردي البندادق فدي الصدحراء الغربيدة وكدان 

امتيدازا وزاد قطعانده وضدداعف منداوأة القبائدل التدي كانددت  هيطلدب الدثمن مدن اإلبدل وهددو مدا منحد
تشدتري مددن عنددده، وبهددذا النظددام وجددد وسدديلة رفدع قيمددة السددالح لدددى حلفائدده، وفددي نفددس الوقددت 
حرمنددا مددن وسددائل النقددل الضددرورية لركددوب فرقنددا فأصددبحت االضددطرابات بالمندداطق الخاضددعة 

كدان مدن المشدروع وحتدى مدن الواجدب علدى  للفرنسيين دائمة إذ كانت تعتبر خزانات لإلبل التي
الصدعيد الددديني أخدذها مددن القبائدل المتحالفددة معندا، هكددذا أصدبحت الغددارات تتدوالى دون هددوادة، 

 423.أن أصحابها متأكدين من وجود سوق في الشمال لبيع ما يحصلون عليه من غنائم
بدل التدي تعديش فدي لم يكدن ثدراء الشديخ مداء العيندين يدزداد كثيدرا ألن أندواع اإلوبالجملة، 

الجنوب ال يناسبها المناخ في الشمال والعكس صحيح، ورغم ذلك فقد كان نظامه المبندي علدى 
معرفددة عميقدددة بعدددادات البيظدددان، ذكيددا جددددا واسدددتطاع اسدددتنزاف المندداطق الجنوبيدددة التدددي كاندددت 

 . خاضعة لنا واستطاع فوق ذلك أن يعيق حركتنا، وهذا هو األهم بالنسبة له

                              
البندقيدة بأربعدة : التدالي فدي موريتانيدا م على النحدو8719كان هو نفسه موردا لجزء كبير من هذه األسلحة، لقد كان سعر األسلحة المهربة سنة  -421

تهريددب  IV,2 A-Sموريتانيددا : وأرشدديفات وزارة مددا وراء البحددار واآلن األرشدديفات الوطنيددة 9G18أنظددر أرشدديفات دكددار )طلقددة بناقددة حبلددى 15جمددال، 
 (.األسلحة

 . تابع أو تلميد ألحد الزوايا: مفردها تلميدي: أتالميد -422
 .لشيخ ماء العينينهذه رؤية صائبة لخطة ا -423
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 "مدوالي عبدد العزيدز"خالفدة أخيده " مدوالي حفديظ"مع تدولي  424ور بالنسبة لناساءت األم
كسددلطان للمغددرب فددتم توزيددع شددهادات القيددادة باسددم السددلطان علددى رؤسدداء القبائددل مددن البيظددان 

وتكثفت عمليات جلب األسلحة والذخائر على نطداق واسدع، وكدان " سينلويس"حتى على أبواب 
والالجئددين " هالشدديخ حسددن"نجلدده آدرار المندداوئين لنددا بواسددطة  يددنظم انطالقددا مددن" مدداء العينددين"

لألسلحة خاصة بالنسبة لهؤالء،  االقادمين من الجنوب، فكان آدرار نقطة تمركز وملجأ ومصدر 
وأصبح من المؤكد شيئا فشيئا، أنه لن يقوم لنا استقرار وال سيطرة على المنداطق الجنوبيدة التدي 

" الزندابير"دمنا لم نحكم القبضة على آدرار، وما لدم نسدحق زمدرة  استولينا عليها بثمن باهظ، ما
كددان رؤسدداء قبائددل آدرار قدد رجعددوا مددن المغددرب بوعددد . التدي تلسددعنا باسددتمرار مددن هدذا الجانددب

بأتباعددده  "الشددديخ مددداء العيندددين"بتقدددديم اإلمددددادات ومدددن أجدددل دفعهدددم إلدددى السدددير ضددددنا عدددززهم 
مددن البيظددان تعمددل بشددكل فوضددوي إلددى ذلددك الحددين كددل  وكانددت الجماعددات المحاربددة" التالميددد"

بضددرورة جمددع هددذا  م7191شددعر فددي بدايددة " مدداء العينددين"فرقددة تهدداجم منفددردة لحسددابها ولكددن 
الشددتات وتشددكيل قددوة واحدددة مددن هددذه القددوى المناوئددة لنددا، فشددكل نددواة مددن تالميددذه المتحمسددين 

الحاملددة للسددالح فددي إقلدديم السدداحل الددذي المكتتبددين علددى السددواء مددن قبائددل الزوايددا ومددن القبائددل 
وكذا من المنداطق الخاضدعة للسدلطة الفرنسدية، وصدمم علدى مهاجمتندا ينحدر منه هو شخصيا 

 . وغيرهم" التالميد"بشكل مباشر بهذا الجمع من 
تفددوقهم مددن وقددد وجدده هددؤالء ضددرباتهم ضددد الوحدددات الفرنسددية معتمدددين فددي ذلددك علددى 

ومددا لددديهم مددن تعدداطف فددي مختلددف أوسدداط البيظددان دون أن  حيددث التسددليح وحماسددهم المفددرط
يتخلدوا عدن عمليدات النهددب التدي هدي الدددافع األساسدي وراء الحدروب التددي يخوضدها أهدل البدددو 
الصدددحراويون، كمدددا نشدددر هدددؤالء التالميدددذ فدددي مدددن حدددولهم دعايدددة مضدددادة للنصدددارى ولكدددل مدددن 

الرهبددان "إال أن هددؤالء . ممشددكلين بددذلك عامددل لحمددة ورص لصددفوف جماعدداته يتحددالف معهددم
م، حيث كان باسدتطاعة الفدرق المحاربدة 7191بقوا دائما في المؤخرة حتى آخر مارس " الجنود

 . ركز في المقدمة إلعطاء المثال أمام الجميعملهم أن تأخذ عليهم عدم الت
ندت فدي اتجداه آدرار، فكا" واد ندون"كانوا في هذه الفتدرة قدادمين مدن " التالميد"والحال أن 

التددي وعددد بهددا السددلطان الرؤسدداء الددذين قددابلوه  425القبائددل تعتبددرهم مجددرد طالئددع لجيددوش الدددعم

                              
 .الشيخ ماء العينين هو الذي عجل بسقوط عبد العزيز وسعود موالي عبد الحفيظ، وقد حاول اإلطاحة بهذا األخير وأخذ مكانه -424
 "(.افرير جان"إشارة من )مفردها جيش، أي الفرق المسلحة المقاتلة : جيوش -425
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وقددد أحددددث قدددومهم حركددة فدددي آدرار خلفددت تصدداعد حددددة . رغددم أن عددددهم ال يتجددداوز المائددة
قائددد مركدز أجكوجددت قددد انتقددل إلددى وادي " ريبددو"كددان النقيددب . المنداوئين مددن أهددل هددذه المنطقدة

عندد  7191مدارس  71عددد غدارات أهدل آدرار ليستكشدف المنطقدة فاصدطدم يدوم بعد ت" يغرف"
وهدذا األخيدر كمدا قلدت . "ولد سديدي"بفرقة يقودها أمير آدرار شخصيا صحبة " أعكيلت الخيبة"

سابقا، كان قد بقي معنا طويال ودخدل تحدت سدلطتنا فدي منطقدة أتدرارزة الشدرقية إال أنده اختلدف 
وانضددم إلددى صددفوف المندداوئين لنددا . تددرارزة، فغددادر منشددقا عددن صددفنامددع الحدداكم المقدديم لدددائرة أ
قدددد فاجدددأ  426"اشدددميت"بيدددده علدددى الدددرغم مدددن أن قددددوم المدددالزم " ريبدددو"ويشددداع أنددده قتدددل النقيدددب 

المهدداجمين البيظددان وأدى إلددى انهددزام فرقددة األميددر رغددم أن المددالزم قددد عدداد إلددى أجكوجددت دون 
فددي جميددع المندداطق " ريبددو"انتشددر خبددر مقتددل النقيددب قتددال حددامال معدده جثمددان رئيسدده المقتددول ف

إبريدل فدي  1سدتظهر فرقدة التالميدد يدوم . تناقله البيظان وروجدوا لده كانتصدار بداهر علدى العددو
بإنيشيري حيث سطوا في وضح النهار على قافلة من الرماة السنغاليين العائدين " دمان"منطقة 

أمددا " جددودال"و" أرنددو"ا الددرقيبين األوربيددين إلددى الجنددوب عنددد خروجهددا مددن مركددز أجكوجددت وقتلددو 
قائد القافلة فقد هرب واختفى في الغابة، وقد تم هذا الهجوم بتواطؤ مدع أهدل " جيربير"المساعد 

" التالميدد"ويوجدد ضدمن " دمدان"وهما مدن الزوايدا القداطنين فدي منطقدة " بوحبيني"وأهل " باركلله"
 . أفراد منهم

ل حماسا وأصبحوا يتحددثون علدى نطداق واسدع عدن جديش لقد زادهم هذا االنتصار السه
يصدرح  427"فتوى"السلطان القادم ويدعون إلى الحرب المقدسة ضدنا، فقد أصدر الشيخ حسنه 

، بدأن الغددارات علددى المسدلمين الخاضددعين للفرنسدديين، تعتبددر "كددورو"فيهدا علنددا، كمددا قدال العقيددد 
ن اإلمددددادات لمركدددز أكجوجدددت نظدددرا وفدددي هدددذه األثنددداء كدددان مدددن المتعدددذر تدددأمي. عمدددال صدددالحا

 . حصاراللموقعه فنفد كل ما فيه وحين علم التالميد بذلك أثناء مراقبتهم للمركز أحكموا عليه 
ذا كان النقيب  إال " ريبو"قد تمكن دون عناء من دخول المكان ليخلف النقيب " بابلون"وا 

، فقدد االتصدال بالمنداطق الجنوبيدةأنه كان عليه بعد ذلك بقليل أن يواجده صدعوبات جمدة لدربط 
علددى رأس فرقددة الجمالددة مددن أتددرارزة قادمددا بقافلددة تمددوين ألجكوجددت، وجددد " أوبيددر"المددالزم وجددد 

                              
وكدان (. 8773)مساره المهني كقاعد عام ألركان القدوات المسدلحة " وريس اشميت"نجله سيحقق هو اآلخر مسارا مهنيا عسكريا باهرا وقد أنهى  -426

 ".ماجين"الذي تلقيت شهادته الشفهية خاصة بشأن األيام السابقة لموت النقيب " جورج كوسبي"المالزم اشميت أحد رفاق المالزم 
 .حكم أو توصية ذات طابع ديني -427
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". أعكيلدت تمدادي"نفسه مجبرا، لكي يعدود إلدى بوتلميدت، علدى أن يقدتحم صدفوف التالميدد عندد 
النهدب فدي كدل اتجداه، فلدم وفي هذه األثناء اجتاحت المناطق الخاضعة لنا موجة مدن الغدارات و 

يعد العدو مكتفيا بالنهب بل كان يهاجم الفرق المسدلحة التابعدة لندا، وقدد وصدلت بده الجدرأة إلدى 
لقد أصدبح مدن . على بعد ثالثين كلمترا من السنغال" العزالت"إبادة قافلة من الرماة الزنوج عند 

السددكان االعتقدداد فددي ضددعفنا الددالزم أن نقددوم بددردة فعددل فلكمددا طددال انتظارنددا كلمددا ترسددخ لدددى 
وحصددار تجكجددة سددنة " كبددوالني"وهددو االعتقدداد الددذي سدداد بعيددد سددكوتنا علددى مقتددل . وتقاعسددنا
وكنددا فددي كلتددا الحددالتين نتددوفر علددى الوسددائل للقيددام بددردة فعددل ولهددذا االعتقدداد مددا يؤيددده  7191

 بالسدديطرة علددى فبالنسدبة للجميددع كددان مددن البددديهي منددذ زمددن طويددل أننددا لددن نكسددب المعركددة إال
آدرار ولكن كان ذلك مجرد كالم جميل لدى الفرنسيين آنذاك أما اليوم في الظرفية الديمقراطيدة 
المتوجسة في الوقت الحالي من االنقالبات فالبد من انتظار دوافع تجبرنا على التصدرف والدرد 

 . ة تجعله يختفيعلى هذا العدو الهزيل الذي يجرؤ على لسعنا، وال يكون ذلك إال بتسديد ضرب
وقد جاء هذا السبب القاهر على يد فرقة التالميد التي جعلت السدلطة الفرنسدية المحليدة 

يونيو تعرضت  70في يوم . تطلب من الوزير اإلذن في إعطاء الكلمة الفصل في هذا الوضع
ء مددن مددن التالميددد القددادمين مددن آدرار رقفددة أداللهجددوم " مددانجين"وحدددة الجمالددة بقيددادة النقيددب 

فدرع أوالد سديد ببكدر  وهدم جميعدا مدن الخاضدعين لسدلطتنا، " كنتده"أوالد ساسدي و"فدرع " إديشلي"
فدي " الميندان"وقد تعززت صفوفهم بالضعف من خيرة المحاربين من كافة القبائل، فتمكندوا عندد 

منطقة الخط شمال تكانت من القضاء في وضح النهار على فرقة من ثالثدين رجدال كدان معهدا 
وأرسدلوا رأسدده " مدانجين"يدب الدذي أجبرتده نددرة المداء والمرعدى إلددى إخفداء قواتده فقتدل النقيدب النق

ثددم أرسددلوا إلددى السددلطان  428مددع الندداجي الوحيددد مددن فرقددة الرمدداة السددنغاليين" كبددوالني"إلددى قلعددة 
وفددي اليددوم المددوالي هدداجموا وحدددة مددن نفددس الحجددم عنددد . المدددفع الرشدداش الددذي اسددتولوا عليدده

كنهم هندا أجبدروا علدى التقهقدر بعدد سدبع سداعات مدن القتدال لعبدت فيهدا نسداء فرقدة لو " تالمست"
الرمدداة السددنغالية دورا حاسددما بإمددداد خددط القتددال بالددذخيرة وقددد انهددزم العدددو عندددما ظهددرت فددي 

 .األفق دورية قادمة من الخلف بشكل مفاجئ
                              

تددم إثددر : 111-119: ، صTXXXVIII ،7117فددي مجلدة التدداريخ السلسدلة "" مددانجين"حددول النقيدب :"فيلمدين. حدول هجددوم الميندان انظددر مقددال ج -428
 .ورفاقه" جورج مانجين"ذلك بناء نصب تذكارية في تجكجة لد

. ب.رقيدب الددركي أمانجين كما أعطاهدا ال. الذي كان آنذاك مالزما رفقة ج" جورج كوسبي"، العقيد "مانجين"أعطى التفاصيل حول الهجوم على فرقة 
 . مربوطة على رأسه" مانجين"فيلمين الذي كان موجودا في تجكجة آنذاك وكان شاهد عيان عند وصول أحد الرماة السنغاليين يحمل رأس النقيب 
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بدأن أهدل آدرار  قبدل خمسدة عشدر يومدا" خداي"قدد أخبروندي فدي " أهل سديد محمدود"كان 
ويكدددن أهدددل سددديد محمدددود، شدددأنهم فدددي ذلدددك شدددأن . يخططدددون لقتدددل أحدددد الضدددباط فدددي موريتانيدددا

خلددف الشددريف حددين وصددفهم  7191إدوعدديش، بغضددا حددادا ألهددل الشددمال منددذو نددزوحهم سددنة 
رغم ما أبانوا عنه من إخالص وشجاعة أثنداء الهجمدات علدى " آزناكه"أهل آدرار بأنهم ثلة من 

لهجدوم مدن الدذي تعدرض " أبكدت"وكنت أخشى على فيلق الجمالة بقيدادة المدالزم . يقلعة كبوالن
أوالد غيالن في هذه المنطقة ولكنه استطاع التخلص منهم بكل شجاعة ولم أكن أتوقدع انددحار 

قبل أن يصلني الخبر بالتلغراف، ولكن لم ينته األمر عند ذلك فقد أصدبح مدن " مانجين"النقيب 
بإيصددال " برجيددر"فددتم تكليددف النقيددب . يددو تزويددد مركددز أكجوجددت مددن جديدددالددالزم فددي شددهر يول

" لعلدب"قافلة من المؤن وكان معه باإلضافة إلى فرقته من الرماة السنغاليين، عدد من شدجعان 
 ". اعكيلت أنعاج"الجيد معهم في حادثة الذين أصبحوا مخلصين له تماما بعد تصرفه 

عنددد بلدددة " بيرجيددر"اتجدداه أكجوجددت اصددطدم النقيددب فددي " نواكشددوط"وأثندداء مسدديره مددن 
كلددم مددن كددل نقدداط المدداء، بفرقددة مددن التالميددد وكددان رجالدده قددد  10الواقعددة علددى بعددد " الشددبكة"

محكمة الدردم بدالتراب " أرماش"ولكنه وجد آبار  المهاجمين سيطر عليهم العطش فاستطاع صد
ماة السنغاليين بسبب العطش فتراشقوا وهنا وقعت مشاهد من الهستيريا الجنونية في صفوف الر 

وفدي هدذه األثنداء كدان رجدال ... بينهم بطلقات البنادق وهددوا النقيب بدالتمزيق بوسداطة الحدراب
: ورغدم هدذين االنتصدارين. بعد انتهاء المعركة" لبيدات"من آبار يطاردون فرقة التالميد  "لعلب"

، فلدددددم يعددددد تحددددت قيدددددادة "لبيدددددات" عندددددد آبددددار "لعلددددب"وانتصددددار " الشدددددبكة"انتصدددداره هددددو عنددددد 
فدي " برجيمدات"إال فرقة منهكة المعنويات وتمكن بصعوبة من الوصول إلى بئر " بيرجي"النقيب

وأنده، " برجيمدات"أغسدطس أرسدل خبدرا بأنده يحداول لدم شدتات فرقتده عندد  1وفي يدوم " إينشيري"
 . إذا لم يتلق تعزيزات، فسيكون من المستحيل أن يواصل تقدمه

يتنقلددون بحركيددة غيددر مسددبوقة حتددى بلغددوا " المينددان"ن مددن و صددبح التالميددد العائدددهكددذا أ
ان، وفددي وقددت تفدالحددود الغربيددة إلنشديري وكددانوا يظهددرون فدي كددل مكددان أمدام قواتنددا ويقدداتلون ب

قياسدددي أصدددبحت لهدددم سدددمعة وطدددار صددديتهم وأصدددبح النددداس يبدددالغون فيمدددا ينسدددبونه لهدددم مدددن 
فبعددد حاثددة . موريتانيددا، كانددت أحددداث جسددام أخددرى تتهيددأوفددي الطددرف اآلخددر مددن . انتصددارات

، "ولدد العبداس"ممثلدين فدي جماعدة  "سديد ببكدر"فدرع أوالد  "كنتده"حيث كان قدوم )بقليل  "المينان"
، ظهدددر مدددن جديدددد فدددي جندددوب آدرار صددداحبنا القدددديم "(تالمسدددت"جهدددوا التالميدددد عندددد بلددددة اقدددد و 
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العجدوز هدذا الدذي اسدتدعاه كبدوالني  "كنته"ن قائد ويذكر أ". محمد المختار ولد الحامد"العجوز 
وقدددد كدددان  7191حليفندددا الدددذي لدددم يفدددد بشددديء أثنددداء حصدددار تجكجدددة سدددنة  مدددن الحدددوض، كدددان

يحددرص علددى عدددم تعددريض نفسدده للخطددر بددالخروج معنددا أثندداء المعركددة، وقددد ذكددرت فيمددا سددبق 
ولدم يكددد يمدر عددام علددى  429"مونتددانى"االمتيداز غيددر المسدتحق الددذي حصدل عليدده مددن الكلونيدل 

وقومده مدن  "ولدد الحامدد"ذلك حتى وقدع حددث فريدد حتدى اآلن فدي تاريخندا الموريتداني حدين قدام 
وقتلددوا ضدباطنا وأفددراد رماتنددا مددن السددنغاليين " الندديمالن"بخيانتهددا بكددل خسددة أثنداء معركددة  "كنتده"

رب حيث ذهب يحرض وكان بعد عودته من المغ. باألسلحة التي طلبوها منا بحجة الدفاع عنا
وفدور . "تكاندت"المنحددرين مدن " كنتده"السلطان ضدنا، قد توقف قليال بآدرار الستطالع مواقف 

تأكده من دعمهم تجرأ على القدوم ليستقر في واحة الرشيد على بعد أقل من أربعين كلمتر من 
 7191نة ففددي سدد. وفدي هددذه األثنداء وقعددت حادثددة غريبدة. تجكجدة ليباشددر الحصداد أمددام أعيننددا

أهددل "دخددل جميددع إدوعدديش تقريبددا فددي طاعتنددا فتجمددع الددذين مددا زالددوا منشددقين مددنهم تحددت اسددم 
ومدع أنده لدم يعتدرف " بكدار"االبن األكبر آلخر أمرائهم  "عثمان"بقيادة ( أصحاب الجبل" )الكدية

، "كنتدده"وقومدده مددن  "ولددد الحامددد"بسددلطتنا إال أندده ورجالدده مددن أهددل الكديددة قددد ذهبددوا لمهاجمددة 
ومددن معدده علددى  "ولددد الحامددد"فسددحقوه داخددل واحددة النخيددل واسددتولوا علددى المحاصدديل وأجبددروا 

 "ولددد الحامدددد"تمكدددن  "الكديددة"وبعددد انسدددحاب أهددل " الرشددديد"االنددزواء داخددل منطقدددة لكصددر فددي 
وهدم مشدهورون بالنهدب والخبدرة فدي  "آدرار"مدن أهدل " أهدل أحجدور"بدهائه المعتاد من استدراج 

 "أهدل أحجدور"فانضدم " سدبخة اجدل"نجدهم أمامندا فدي كدل مكدان مدن تيشديت حتدى  الرماية وكنا
في الرشيد وباالعتمداد علدى هدؤالء المسداعدين المهدرة وعلدى التحصدينات التدي  "ولد الحامد"إلى 

فدي تكاندت اسدتعاد " كنتده"وباالعتماد على التواطؤ المعلدن أو الخفدي لجميدع " لكصر"أقامها في 
حدداكم دائددرة تكانددت أثندداء جمددع ثالثمائددة مقاتددل اسددتعدادا " شددامبير"لرائددد العجددوز قوتدده، وكددان ا

 ... وتوقفت األمور عند هذا الحد. من حصنه "ولد الحامد"إلخراج 
كدددان النددداس فدددي خددداي يتنددداقلون هدددذه األخبدددار ويضدددخمونها فدددي تعلقيددداتهم بسدددبب بعدددد 

 .ن المتعلقة ببالد  البيظانالمسافة والجهل المطبق والمقصود من األوربيين في السودان للشؤو 

                              
 . القائد الوحيد من البيظان الذي سلم عليه الكولونيل بيد، في الوقت الذي اكتفى بمجرد نظرة خاطفة في اتجاه الرجال المخلصين الحاضرين -429
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وأيضا بسبب، وربما أكثدر، شدعور المنداوأة لموريتانيدا المندامي فدي المسدتعمرات المجداورة 
فقدد كندت ... ولنتصور أنني إذا كنت أغلي ضجرا من كوني عديم الفائدة في أحدد المراكدز. لها

علدددى الثقدددة  أعكدددف علدددى تددددريب فرقندددا التدددي أوكلدددت أمورهدددا إلدددى فريدددق مدددن الضدددباط الحدددائزين
" خداي"وهدو أن ":أوديدودو"والجديرين بتقديري، ولكنني كندت مدع ذلدك أذكدر مدا قالده لدي الجندرال 
 . كنت أنتظر ساعتي. حسب رأيه كانت نقطة االنطالق لعملية عسكرية محتملة في موريتانيا

كما كنت، كلمدا كدان ذلدك ممكندا، قدد أعلندت أمدام كدل مدن يعيرندي أذندا صداغية، رغبتدي 
الشددديدة فددي العددودة إلددى موريتانيددا فقددد كددان الحدداكم العددام الددذي قابلتدده فددي شددهر فبرايددر ورئدديس 

وجميع رؤسائي وجميع رفاقي وحتى العاملين " أدواودو"ديوانه العسكري الذي كتب إليه الجنرال 
علددى علددم برغبتددي فددي الخدمددة مددن جديددد فددي هددذا البلددد الددذي تددؤهلني معرفتددي تحددت سددلطتي، 

بسددكانه طيلددة حمددالت سددابقة فددي ظددروف صددعبة فقددد يكددون مددن المفيددد أن أعمددل فيدده فددي هددذه 
وهدو فدي تلدك الفتدرة منددوب )نفسده " كورو"كنت قد طلبت من العقيد . الظروف الحالية الصعبة

خدذني معده إذا كدان ذلدك ممكندا ورغدم تفضدل السديد الحداكم أن يأ( الحكومة العدام  فدي موريتانيدا
بالسعي لدى الكولونيل، بقي طلبي دون جواب، فإن كانت لدي بقية من أمل فسديكون " اكلوزل"

 . ذلك على المدى البعيد
فسيتم : بأن أكون مستعدا 7911أغسطس  1وفجأة أبرق إلي ضابط أوامر الجنرال يوم 

ورغدم الطدابع الشخصدي للخبدر لدم يخدامرني الشدك أيدة لحظدة . يدااستدعائي للذهاب إلدى موريتان
يدرقص فرحدا لمجدرد التفكيدر بدالعودة  "سديدي"كدان . في صحته، أكملت اسدتعداداتي علدى الفدور

اس فددإلددى بلددده وللددذهاب مددن أجددل القتددال لدرجددة أندده نسددي زوجتدده المريضددة مددن مضدداعفات الن
فقددد تملكتدده هددذا المسدداء  "ممددادو"يول أمددا فكددان يقضددي وقتدده فددي االعتندداء بددالخ. وولددده الرضدديع

 . ، فكان علي أن أتناول العشاء في المدينة"قبعة الريش"نوبة كبر ال حدود لها ورفع 
أغسددطس وأشددعرني قائددد األركددان بضددرورة  1-1وصددلني األمددر الرسددمي بالمغددادرة ليددل 

يددد القائددد عددن طريددق النهددر ألكددون تحددت تصددرف العق" دكاندده"اغتنددام أول فرصددة للددذهاب إلددى 
وكددان عندددي أمددر بدداإلبراق بتدداريخ :"تقددول البرقيددة" لمرافقددة إحدددى القوافددل"العسددكري لموريتانيددا، 

 . كان على علم بذلك" كورو"ذهابي وأشعروني أن العقيد 
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 إلى موريتانيا وبةأ
 

مددع األسدف وسدديلة نقددل نهريدة سددريعة فكدان الحددل الوحيدد هددو انتظددار " خداي"ال تدود فددي 
المراكدددب التجاريدددة التدددي تتعاقدددب بسدددهولة علدددى نهدددر السدددنغال فدددي هدددذه الفتدددرة التدددي يرتفدددع فيهدددا 

 . مستوى المياه
 : فيها ما يلي" كورو"أغسطس برقية من العقيد  79تلقيت يوم 

يتعلدق األمدر بالتوجده إلدى " سدينلويس"إليكم بالنزول فدورا إلدى  الجنرال القائد األعلى قد أبرق -
وا بأقصدى مدا يمكدن صدأحر . بقافلة كبيرة صحبة مدائتي رجدل فدي ظدروف عسديرة" اكجوجت"

أغسددطس وتوجددد أسددباب قدداهرة  71أكجوجددت يددوم "علددى النددزول ألن المفددرزة سددتتوجه إلددى 
 .أثناء الرحلةحطة أشعرونا بمغادرتكم وانطالقكم من كل م. لتعجيل مغادرتها
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 :الخبر العاجل اآلتي 71وصلني يوم . ال يوجد أي مركب تجاري على الرصيف
قددددد أبرقددددا أمددددس " شددددومت-دفددددس"ممثددددل دار " المسدددديو دوان"و" أكويهددددو"المعتمددددد العسددددكري  -

لديده أمدر باإلسدراع " بدورنييس"، ربدان 430"بورنييش"بصعود وتفريغ وعودة المركب  عباإلسرا
 .71مساء يوم " سانلويس"أن تصلوا  يود" المسيو دوان"و

ومسدار محداذي " انددياكو"أغسدطس عبدر  71يدوم " سدانلويس"من الممكن مغادرة القافلدة 
فدي هدذه الحالدة سأرسدل مفدرزة إلدى نقطدة النهدر قبالدة . إلى حد ما لشاطئ البحدر إلدى نواكشدوط

 .السابق" أبياخ"قرب مركز " كرمسين"
ألخددذ برقيددة تشددعركم بمددا إذا " دكانددا"برهددة فددي " سبددورنيي"سدديتوقف . مددن أجلكددم والمفددرزة

إال أنندي تلقيدت . لقدد اتضدح ذلدك". كرماسدين"أو التوجده إلدى " سدانلويس"كان عليكم النزول فدي 
 :"كورو"البرقية التالية من العقيد 

، أرسدل لكدم مركبدا صدغيرا بعجدالت يعمدل بدالبترول تدابع لشدركة "بورنييس"لقد تعطل مركب  -
 .431"آيكرت"هو " دفس شومت"

التددددي سددددتتوجه إلددددى " أكددددرت"توجهددددوا علددددى الفددددور بددددالزورق أو بالعوامددددة لتكونددددوا أمددددام 
 . فور صعودكم" سينلويس"

انتبهدددوا لددديال نهدددارا حتدددى ال تتجددداوزوا المركدددب ... فقدددط ألخدددذ الخبدددر" دكاندددا"توفقدددوا فدددي 
 . دون أن تالحظوه" آكرت"

ب فرسدددي يسدددمحوا لدددي باصدددطحاندددت علدددى أتدددم االسدددتعداد، لدددم لقدددد ك. ال مجدددال للتدددردد
 "خداي"قامت المعتمدية العسكرية في ". كيمه"و" بو اشويمه"الشخصي فسآخذ الفرسين اآلخرين 

فأقمددت علددى " سددينلويس"وهددو مركددب بخدداري كددان متجهددا فددي المسدداء إلددى " ال كامددارك"بتسددخير 
. ولوسدائس الخيد "ممددو"و  "سديدي"صدحبة فرسدي وعمدالي أي " الكامدارك"زورق مسطح تجدره 

انطلقنددا عنددد السدداعة الثامنددة مسدداء فددي الظددالم الحالددك بعددد توديددع جماعددة مددن أصدددقائي الددذين 
 .قدموا لتحيتي والمباركة لي

                              
احتفداء " بدونييس"ويختصدر علدى " )بدورونييس دس بدوردس"والمركدب النهدري يسدمى " سدينلويس"من أقدم مثيالتها فدي " دفس وشومت"دار التجارة  -430
 ". تونكين"اشتهر في السودان وفي " في فترة االستعمار"حد كبار القادة بأ

ربمدا رأى أصدحاب " كدورو"، تضدع أحدد مراكبهدا التجاريدة تحدت تصدرف العقيدد "كبوالني"نالحظ أن دار التجارة التي طالما عرقل مسيروها مهمة  -431
 ".من بيده المقبض"الدار أن من مصلحتهم االنحياز لجانب 



432 

عندد الصدباح حيدث توقفدت نحدو سداعة أمدام المركدز " باكدل"وفي اليوم الموالي كندت فدي 
جهددا فددي مهمددة مفددتش الشددؤون المحليددة الددذي كددان متو " رو"أنتظددر قائددد المشدداة السددابق المسدديو 

مدريح فقدد كندا علدى عوامدة ص علدى اإلقامدة معدي فدي مكدان غيدر فقد حدر " سالتدى"تفتيش إلى 
مدددن الخشدددب والمسدددامير مكشدددوفة ال غطددداء فوقهدددا يحميندددا مدددن لسدددع البدددرد وأشدددعة الشدددمس كندددا 
محشددورين هندددا إلددى جاندددب الفرسددين وأعالفهمدددا ومسددتلزمات المطدددبخ، كنددا فدددي النهددار نسدددتخدم 

وكنددا عنددد . يددة وفددي الليددل نتمدددد علددى حصددائر فددوق الجسددر بددين األمتعددة المتندداثرةاألسددرة المطو 
أشدعة الشدمس ورغدم كدل  نستظل بالشدراع مدناشتداد الحر نهارا ننتقل إلى جسر المركب حيث 

ذلددك، صدددقوني، فلددم أكددن أشددعر بددالحر الددذي يلفحنددي تحددت الشددمس الحارقددة زواال فددي شددهر 
" برنسدي"من حين آلخر هدفا لزوابدع ثلجيدة ال يقدوى  وكنت. أغسطس على سطح نهر السنغال
كدددان الحدددر ومهمدددا كدددان البدددرد فدددال شددديء يهدددم فأندددا أعدددود إلدددى  اعلدددى حمدددايتي منهدددا ولكدددن مهمددد

 .موريتانيا وال أشعر بشيء من ذلك لشدة الفرح، فأنا أتحمل كل ذلك من أجل هذا الهدف
واحددد وعشددرين سددنة خلددت، وكنددت قددد عرفتدده منددذ " سددالدى"عنددد " رو"افترقددت مددع الرائددد 

" كوشينشدددددين"حيدددددث بددددددأت معددددده التددددددريب العسدددددكري فدددددي األقددددداليم الكامبودجيدددددة مدددددن منطقدددددة 
" وسدينلويس" خداي"ومدرات أخدرى فدي  7111مدرة أخدرى فدي السدودان سدنة  هوقدد لقيتد432القديمدة

يبدددو أن سددنوات العمددر والحمددالت الكثيددرة لددم تددؤثر علددى ظرافددة ومددرح هددذا الصددديق فلددم أشددعر 
أن تتوقددددف فددددي " الكددددامرك"كددددان علددددى . الرحلددددة التددددي تفصددددلني عددددن األرض الموعددددودةبطددددول 

جداء " كدورو"أغسطس للتزود بالفحم، وكانت تنتظرني هنداك بقريدة مدن العقيدد  71يوم " أبودور"
 : فيها
ذا توقفدت ". أبدودور"قبالدة " الكدامرك"رجاء أبرق علي فدورا بسداعة مدرور  - رجداء " الكدامرك"وا 

 ".سينلويس"بأن عليه التوجه فورا حتى " فرير جانا"أخبروا الرائد 
أغسدددطس عنددد السددداعة السادسددة مسددداء، فأنزلددت الفرسدددين  71يددوم " سدددينلويس"وصددلت 

تسددتعد لالقتددراب مدن الرصدديف ألنددزل " الكدامرك"كانددت . "ةمحمددد ولدد اميسدد"والسددائس  "سديدي"و
وسددلمني " ومتدفسدي"هنداك مددع أمتعتندي وطبدداخي، وفجدأة وصددل مركدب صددغير يقدل ممثددل دار 

 : جاء فيها" كورو"ورقة من العقيد 

                              
 ".IIIنابليون "إلى عهد " كوشينشين"ستعمار إقليم يعود ا -432
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بعددد نصددف سدداعة مددن " كددامرك"، ال تنددزل، سددآتي ألصددطحبك علددى "افريددر جددان"عزيددزي " -
حيدث يمكدنكم أن تلتحقدوا بالفرقدة التدي " مدارينكوين"عندد " فرع النهر"قدومك، وسأرافقك حتى 

كدذا يمكنندا أن نتجداذب فسترسدل مفدرزة السدتقبالكم فدي هدذا المكدان وه. غادرت هذا الصباح
 .أطراف الحديث مع كسب الوقت فال وقت لدينا نضيعه

فددي شددهر ديسددمبر " بامدداكو"أنددا سددعيد فددي ظددروف الحددرب أن أعيددد تعارفنددا القددديم فددي 
 ".العقيد كورو"تحية حارة . 7111

قددد صدددعد علددى مدددتن المركددب فأوصدديته باالعتنددداء بكددل مدددن " بدددو المقددداد"كددان المتددرجم 
لخيددول، الفرسددين علددى أن يلحددق بددي كددل هددؤالء عددن طريددق البددر فددي مركددز سدديدي و سددائس ا

فانعطفت فورا متجهة إلى أعالي النهر ثم " الكامرك"القديم صعدت بأمتعتي على جسر " ابياخ"
صدغيرة قبالددة  433وبعدد ذلددك بلحظدات توقفدت عربدة  فكتوريدا. توقفدت علدى مسدافة مدن الرصديف

في استعادة صورة العقيدد، كدان  7111تسعفني ذكريات لم ". كورو"المركب وصعد إلينا العقيد 
ولم أكن أعرف سوى اسمه ومعهما اثنان مدن الخددم مدن فرقدة " جرت هرد"معه مساعده النقيب 

المختدار "نجدل  "سديدي احمدد"الرماة السنغاليين، وكم كانت دهشدتي حدين رأيدت صدحبته الشداب 
لدددى جانبددده أحدددد  7191الدددذي عرفتددده سدددنة  "ولددد احمدددد ولدددد عيدددده فددي تجكجدددة أثنددداء الحصدددار وا 

وكدان قادمدا هدو اآلخددر  "يمدهغعبدد الدرحمن ولدد أز " أوالد بالسدباعالجمالدة القددماء مدن أصددقائي 
أوالد إني أريد منه اكتتاب ثالثين مدن  "أعبيدي فال"أوصيته بأن يقول لمترجمي القديم . لتحيتي
فددي نواكشددوط، أعددرف أننددا ال يمكددن أن نسددتغني عددن الجمالددة فددي  علددى أن يلتحقددوا بددي بالسددباع

، فارتبدداطهم بشخصددي أوالد بالسددباعبددالد البيظددان، وكنددت أود أن اسددترجع فرقتددي القديمددة مددن 
خالصددهم لددي لددم يكونددا محددل أي شددك كددان فددي ذلددك الوقددت عددامال فددي  "أعبيدددي فددال"ولكددن . وا 

 ."باول"إحدى دور التجارة في مكان بعيد في جنوب 
حتددى تحددرك  "لعبددد الددرحمن"ولددم يكددد العقيددد يسددتقر علددى مددتن المركددب وأنهددي توصددياتي 

ر صداعدا بحدولكن، شيء أن ينزل هذا المركب إلدى عبداب النهدر، وشديء آخدر أن ي" الكامرك"
" جيرهدارد"وما كاد المركب يتحرك حتدى وجددت نفسدي وحيددا مدع العقيدد والنقيدب . نحو األعالي

 . ن الوضعيةاللذين قدما لي عرضا ع

                              
 . فكتوريا عربة مكشوفة تجرها أربعة خيول -433
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أغسدطس كدان هدذا الضدابط يوجدد فدي  1يدوم " بيرجيدر"حسب التقرير الوارد مدن النقيدب 
، وطلددب تعزيددزات قويددة لكددي يتقدددم "بددو ارجيمددات"قددال إندده كددان متوقفددا عنددد : الوضددعية اآلتيددة

الدذي كاندت تحدت إمرتده وقدد أصدبح يفتقدر بإلحداح  "أكجوجت"ويوصل قافلة األغذية إلى مركز 
صحبة مائة مقاتل مدع " أوبير"إلى األغذية وفور وصول الخبر أرسل العقيد في البداية المالزم 

مدددن االنتظدددار حتدددى تصدددل قافلدددة  "اكجوجدددت"قافلدددة صدددغيرة مدددن األغذيدددة لكدددي تدددتمكن حاميدددة 
و اجيمات ليمدد يدد العدون، إن أمكنده على ب" أوبير"وكان من المنتظر أن يمر المالزم " بيرجير"

لدم تكدن حاميددة . ومدن أجددل نقلده إن اقتضدت الحددال إلدى مكدان آخددر" بيرجيدر"ذلدك، إلدى النقيددب 
نمدا كاندت أيضدا فدي حالدة عجدز تدام عدن التحدرك  "اكجوجت" محاصدرة فقدط مدن طدرف العددو وا 

أو فسدداد الدددم، " طاالسددكربو "و تأو نقددص الفتامينددا" البربددري: "فقددد اجتدداح مددن فيهددا وبدداء مددزدوج
فالبددد إذن مددن إسددعافها باألغذيددة مددن أجددل معالجددة الوضددعية الغذائيددة للجميددع ألن هددذا الوبدداء 
يعددود إلددى حددد كبيددر إلددى تغذيددة تقتصددر علددى األرز فقددط، فقددد كددان المركددز بدددون لحددم كمددا أن 

 .434يئا يشوبه الملح والنحاسردالماء فيه كان 
وعدتده وبنداء علدى مدا لديده مدن معلومدات حدول  كنا نخشدى أن يقدوم العددو بعددده الكثيدر

الحالدددة الجسدددمية والمعنويدددة للحاميدددة، بهجدددوم مباغدددت يسدددتولي فيددده علدددى المركدددز قبدددل وصدددول 
مسدددلح قدددرب أكجوجدددت، ورغدددم التحصدددينات القويدددة حدددول  709التعزيدددزات، وذلدددك رغدددم وجدددود 

راع بمعالجددة كمددا أن ضددرورة اإلسدد. المركددز، ورغددم شددجاعة الضددباط الددذين كددان يقددودون الفددرق
اء الذي يفتك بمنهم في أكجوجت كانت تفرض علينا اإلسراع بتقدديم اإلمددادات بأقصدى مدا بالو 

مدن الرمداة السدنغاليين فدي  099مدن األوربيدين و  11يكون من السرعة فعلى ذلك تتوقدف حيداة 
 . عين المكان

 ما هي الوسائل التي سيمدونني بها؟
هددددي الرابعددددة مددددن الفيلددددق الرابددددع للرمدددداة : ليينمددددن الرمدددداة السددددنغا 719فرقددددة مددددن : أوال

مدن هندا وهنداك مدع  "ردكدا"السنغاليين وبغض النظر عن رقمها فقد تم تشكيلها علدى عجدل فدي 
مدددا قدددد يصددداحب ذلدددك مدددن عددددم انسدددجام بسدددبب االرتجدددال إال أنهدددا تتكدددون أساسدددا مدددن الجندددود 

أعضدائها قادمدة مدن سداحل السابقين الذين لديهم خبرة فدي الحمدالت إلدى حدد مدا، ولكدن أغلبيدة 

                              
 . يوجد هناك منجم للنحاس كان يستغل إلى وقت قريب -434
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وهددو بلددد ال يشددبه فددي أي شدديء البلددد الددذي يتعددين علددى هددؤالء أن يعملددوا فيدده مددن اآلن العدداج 
 ...فصاعدا

ات الشاسدعة فولكي أجعل هذه الوحدة تتمكن بسرعة ودون تعب كثيدر مدن اجتيداز المسدا
ي فرقدة محمولدة التي تفصلها عن هدفها قررت أن أجعل الرجال يركبون الجمال كما لو كانوا ف

علددى طريقددة الكتيبددة الخارجيددة أي تخصدديص جمددل لكددل اثنددين بحيددث يقطددع كددل واحددد نصددف 
كما أن القافلدة الكبيدرة الواقعدة تحدت حراسدة هدذه الفرقدة تتطلدب . الطريق فقط مشيا على األقدام

 ةعدددددا كبيدددرا مدددن الجمدددال والحدددال أن موريتانيدددا قدددد تعرضدددت للكثيدددر مدددن الغدددارات علدددى القبائلددد
عكدف الجميدع علدى . الخاضعة لنا ولم يعد هناك من الجمال مثلما كان يوجدد فدي الدزمن القدديم

مبلددغ مائددة ألددف افرنددك لشددراء الجمددال علددى " كددورو"تسددوية ذلددك فسددلم الحدداكم العددام إلددى العقيددد 
وكدان " سينلويس"جناح السرعة من السنغال، وقام اإلداريون بكلما يلزم من أجل القدوم بها إلى 

 ". سينلويس"أغسطس في  70شيء جاهزا يوم كل 
فالنقيدب قددم مباشدرة . أما بالنسدبة ألطدر الفرقدة فداألمر يختلدف فجميدع هدؤالء كدانوا جدددا

على العمل في المستعمرات من حامية في إحدى العواصم الشرقية ولم تكن لديه خبرة وال تعود 
الفرق واألطر الذين يستعرضون فكان يندهش ألدنى سبب وكان على الدوام مذهوال أمام مشهد 

أمددا اآلخددرون فقددد تعددودوا علددى التصددرف حسددب الظددروف السددائدة فددي . أمامده فددي هيئددتهم الرثددة
المستعمرات وكانوا أكثر خبرة بالحرب من أمثدال المالزمدين القدادمين مدن الهندد الصدينية ومددى 

لواحدد مدنهم تجربدة فدي ورغم الكفداءات العسدكرية العاليدة لكدل هدؤالء فلدم تكدن . غشغر والسنغال
مثل هذه الظروف وال بأحوال السكان في موريتانيا وال حتدى بمنداطق صدحراوية مشدابهة وكاندت 
تلدددك هدددي حدددال ضدددباط الصدددف األوربيدددين والرمددداة السدددنغاليين، فقدددد كدددان هدددؤالء يخدددافون اإلبدددل 

ورهددا، ويتعداملون معهدا بخشدونة وال يعرفدون كيدف يركبونهددا، وال كيدف يحملدون األمتعدة علدى ظه
خاصددة وأنهددم وفددي مثددل هددذه الظددروف كددان مددن المؤكددد أن تندداقص عدددد الجمددال سدديكون كبيددرا 

غيدددر متحمسدددين للدددذهاب إلدددى موريتانيدددا البلدددد المعدددروف بنددددرة مصدددادره وبالتدددالي كدددان الرمددداة 
 . السنغاليون ينفرون منه

ا وفدي من بين األوربيدين العداملين معدي كدان واحدد فقدط يرغدب فدي الدذهاب إلدى موريتانيد
من االحتياط الدذي رافقندا حتدى نواكشدوط وهدو يعدرف " سينتبير"ركوب اإلبل، إنه المالزم األول 

بدالد البيظدان ويدتكلم الحسدانية بطالقدة، وبمدا أنهددم لدم يمنحدوني متدرجم فقدد كندت سدعيدا بوجددوده 
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 فعالقاتندداوهددو يعددرف مددا أقددوم بدده فددي موريتانيددا  7191منددذ " سددينتبير"، كمددا أننددي أعددرف يمعدد
الجيددددة ومعرفتندددا المشدددتركة بنددداء علدددى التجربدددة الماضدددية لكدددل مندددا كدددل ذلدددك زاد مدددن غبطتدددي 

 . وكان يشاطرني نفس الشعور وكثيرا ما كتب لي بذلك" سينتبير"بااللتقاء من جديد بالمسيو 
وبصفتي قائدا كنت الوحيد ضمن القافلة الذي سوف يكلفونه بالمهمدة بنداء علدى خبرتدي 

لقد كنت تقريبا الوحيدد الدذي يعدرف موريتانيدا والبيظدان ومدا . طق الصحراويةفي السير في المنا
يمكن أن نستفيده منهم وما يجب أن نخشداه مدن جدانبهم وعقليداتهم ومدا يجمعهدم ومدا يفدرقهم أي 

الوقت كنت أرتاح دائما وفيما يعني الجمل فتلك قضية أخرى، فلحد ذلك . طريقة التعامل معهم
ن كددددان مالسددددتخدامه،  وهدددداهم يخبروننددددي أن الجمددددال . رهقددددا، كوسدددديلة نقددددل لفتددددرة مددددن الددددزمنوا 

الموضوعة تحت تصرفي ليست من الفصيلة الريفية المتعودة على نوعية العشدب فدي موريتانيدا 
نمددا هددي جمددال م حيددث تأكددل كثيددرا وتشددرب كددل يددوم فددي حددين أن " خدداي"عددودة علددى منطقددة توا 

كيف مددع ظددروف مخالفددة تمامددا؟ الضددابط العكددس هددو مددا ينتظرهددا فددي هددذه الرحلددة فكيددف سددتت
الوحيد الذي لده درايدة بطريقدة التعامدل مدع الجمدال لدم يسدتعمل هدذه الفصديلة أبددا، وال يوجدد أي 
راع مدن الرعدداة المختصددين فيهدا معنددا، السددبب الثدداني الدذي سدديجعلنا نعدداني مدن نقددص حدداد فددي 

لفرقة الموضدوعة تحدت إمرتدي أن ا" كورو"لم يخف عني العقيد . االستفادة من الجمال هو ذاك
هدي األخيددرة وأن الجهدد المددالي الدذي بذلتدده الحكومدة العامددة كدان هددو أقصدى مددا يمكدن، فددإذا لددم 

والتراجدع نحدو النهدر ومدا سديترتب علدى ذلدك، . أنجح فدي مهمتدي فمعناهدا الخدروج مدن موريتانيدا
ولم أتعرف إال فدي . هولم يخف عني العقيد كذلك أن تعييني لقيادة هذه الحملة قد تم بدون علم

وعلددى كدل حددال فأندا أعددزو . وقدت متددأخر علدى الشددخص الدذي يرجددع لده الفضددل علدي فددي ذلدك
أرسددلوني علددى عجددل ألقددود : ، إن ظروفددي واضددحة"أوداودو"ذلددك فددي الوقددت الحددالي للجنددرال 

حملة دون أن يأخذوا رأي القائد العسكري لموريتانيا، ومن ذلك يتضح حجم ما أتدوفر عليده مدن 
، وهدذه فعدال مدن أكثدر مسدؤوليات المغدامرةوأتحمدل كافدة رغم كل شديء كندت واثقدا ائل إذن و وس

المغددامرات تعقيدددا ضددف إلددى ذلددك أندده خددارج الصددعوبات التددي كنددت أتوقعهددا ولدددي تجربددة فددي 
مواجهتها، قد واجه مدن سدبقوني علدى هدذا الطريدق صدعوبات جديددة خاصدة بالمنطقدة وبطبيعدة 

العدو الذي وصفوه بأشرس من يمكن أن أواجهه حتى اآلن في موريتانيا والحال أن هذا . العدو
لقد كنت واثقا أنني لن أجد أصعب مما كنت قد واجهتده فدي حمالتدي الصدعبة فدي  .كان أمامي

ولم يصدق ظني فالحملة التي تبددأ سدتكون مدن أكثدر مدا خضدته . "التوارك"موريتانيا وفي أقاليم 
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الحددرب الموضددوعة تحددت تصددرفي ناقصددة وعلددي أن أقبلهددا صددعوبات وعقبددات، كمددا أن وسددائل 
وبالجملدددة كانددت اللحظدددة حاسددمة كمدددا هدددو . كمددا هدددي واسددتخدمها دون أن أجدددد الوقددت لتكييفهدددا

فددإذا لدم أنجددح فسددينتهي كددل شديء بالنسددبة لددي كمددا . قيدددواضدح مددن القلددق البددادي علدى وجدده الك
ذا بالنسدبة لدده ويتبدددد حلددم السديطرة علددى موريتانيددا الددذي ناضدد لنا فدي السددابق مددن أجلدده وتألمنددا وا 

نجحت فسيحدث العكس وقد أسر إلي العقيد بأن وزير المستعمرات سيأذن عنددها فدي السديطرة 
 435.البد من االنتصار إذن. على آدرار من أجل بسط النفوذ على عموم البالد

" بيدددداخا"قائدددد الفرسدددان الجزائدددريين قددددد تلقدددى أمدددرا بمرافقتدددي إلدددى " أوداودو"كدددان النقيدددب 
المدددرافقين لندددا كمدددا يحدددرس عشدددرة مدددن المدددرافقين  "البيظدددان"بفصددديلين مدددن رجالددده وكدددان يحدددرس 

رغدم الجفدداء  7191الدذي بقدي حليفدا لنددا مندذ  "ولدد إبدراهيم السددالم"اآلخدرين قددمهم لنددا  "البيظدان"
 وكدان. المنشدق فدي آدرار" ولدد سديد"المناصدر لغريمده  "الشيخ سديديا"واإلعراض الذي يقابله به 

وكان من المقرر أن ال تتجاوز معنا فرقدة على أحد فصيلي الفرسان أن يرافقني حتى نواكشوط 
الفرسدددان إلدددى المنددداطق الخاليدددة مدددن المددداء ولكدددن نظدددرا لمدددا يدددوحي بددده منظرهدددا مدددن أبهدددة لددددى 

مدن  "البيظان"فقد تم الترخيص لها في تجاوز نواكشوط بمرحلة حتى يتمكن جواسيس  "البيظان"
 .رؤيتها ونقل خبرها وهو ما سيترك أثره في نفوس القبائل

رسددددم لددددي العقيددددد لوحددددة قاتمددددة عددددن حالددددة البددددؤس التددددي يوجددددد بهددددا زمالؤنددددا فددددي مركددددز 
فاعترض على مائدة العشاء على استهالك المعلبات ونصدحني بتوفيرهدا لألوربيدين . "أكجوجت"

المدريض والدذي كدان يحتداج " ابلونبد"الموجودين هناك، وكدان يفكدر خاصدة فدي صدديقه النقيدب 
ورغم ذلدك  ،إلى استعادة صحته إذا قرر الوزير ذلك مبدئيا "آدرار"في حالة ذهابه ضمن حملة 

فقد تلقى العقيدد خبدرا سدارا حيدث علدم . في موريتانيالم يكن الوضع على هذه الدرجة من السوء 
فدددي ضدددواحي  7191يوليدددو  71مدددن فرقدددة الفرسدددان كدددان قدددد اشدددتبك يدددوم " البرييدددر"أن المدددالزم 

مددن دحددرهم رغددم وتمكددن  "كنتدده"مددن  "ولددد الحامددد"وجماعددة  "أحجددور"تجكجددة مددع فرقددة مددن أهددل 
بجدددروح خفيفدددة ومعددده العريدددف الددددركي  "البرييدددر"لقدددد أصددديب المدددالزم . إصدددابته بجدددروح خفيفدددة

الددخول نفسده مضدطرا إلدى " البرييدر"ووجد المدالزم . ته رصاصة في القدمبالذي أصا" افويلمن"
أخبرندي العقيدد . انتصدار يتحقدق مندذ زمدن طويدل لوكدان ذلدك أو . في عراك مع أحدد المسدلحين

                              
 . فوائده الحقا" كورو"سيجني الكولونيل" من االبتزاز"يتعرض لنوع " افرير جان"كل هذه الفقرة توحي بأن  -435
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لطددردهم " كنتده"سديكون فدي الوقددت الدذي نتحددث فيده فدي اشددتباك مدع جماعدة " شدابير"أن الرائدد 
 .من الرشيد

ولتحقيدق " اكجوجدت"نعود إلدى الهددف المحددد لدي، فهدو أوال إيصدال التمدوين إلدى مركدز 
بقافلتي وحراسها وهم فدي وضدع جيدد، ومتدى تمكندت " بارجيمات"البد لي من الوصول إلى  ذلك

وتلددك التددي يقودهددا " أوبيددر"مددن ذلددك فيجددب أن أنضددم إلددى القددافلتين األخددريين تلددك التددي يقودهددا 
 .وأزحف بهما نحو المركز" برجير"

" أوبيدر"قتدي يتعين إرسال الحامية إلدى نواكشدوط تحدت حراسدة فر  "اكجوجت"وبعد تموين 
. على أن أبقى في المركز مع الكتيبدة الرابعدة التابعدة للفرقدة الرابعدة للرمداة السدنغاليين" برجير"و

ذا قددام العدددو، كمددا هددو متوقددع، بمحاصددرة المنطقددة يجددب أن أشددق الطريددق عبددر صددفوفه لفددك  وا 
ن سدتكو  "نشديرييإ"وهذه طبعا مهمة هجوميدة تليدق بدي فمتدى وصدلت . "اكجوجت"الحصار عن 

وهددذه . بنقديددة دون أخددذ الحاميدة المريضددة فدي الحسددبان 511نحدو : تحدت سددلطتي أعدداد كبيددرة
أغسدطس ال تدنقص  1قيادة مناسبة والمصداعب الجمدة التدي توقعهدا لدي العقيدد فدي رسدالته يدوم 

مددن غبطتددي مددن مواجهددة هددذه المصدداعب والتغلددب عليهددا مددن أجددل مواصددلة المسددير علددى رأس 
أغسطس على حافة نهر السنغال عند مدخل بحيرة  89زوال " كاماركال"توقفت باخرة . حلمتي

وعندد السداعة الرابعدة بعددد الدزوال شداهدنا فرقدة مدن نحددو اثندي عشدر رجدال علددى  436"البداعوض"
وقددد " ابيدداخ"وقددد تددرك نصددف كتيبتدده فددي مبدداني المركددز القددديم عنددد " بلددود"الجمددال، إندده المددالزم 

ف ساعة صبالنزول على األرض لتودعي وبعد ذلك بن" جيرهارت"شرفني العقيد صحبة النقيب 
وكندددت أفكدددر أثنددداء " سدددينلويس"فدددي اتجددداه " الكامدددارك"فدددي حدددين انطلقدددت " ابيددداخ"إلدددى  تتوجهددد

الطريق إلى وجهتي في الحديث الذي تبادلته للتو مع قائدي الجديد وقد أدركت من عباراتده أن 
فقدد " كدورو"للعقيدد  منداوأتهماسدمي إلظهدار  أفرادا ممن لم أرغب أبدا في مخالطتهم، قد اسدتغلوا

حدددثني هددو نفسدده بكددل صددراحة عددن ذلددك وجعلنددي ذلددك أعبددر لدده عددن رفضددي واسددتنكاري لمددا 
فدي سدلة واحددة  العقيددإن الشرذمة التي كانت تحاول جعلي أندا و ! كيف ذلك. يصدر عن هؤالء

جديدددد بندددا نحدددن أن السدددلطة كاندددت مجبدددرة علدددى االسدددتعانة مدددن " سدددينلويس"وتشددديع فدددي مقددداهي 
 لعقيددلذلك ما صرحت بده . السابقين في الخدمة، طبعا أنا كنت من هؤالء السابقين أما هو فال

                              
 ".الباعوض"في القرن السابع عشر على " مارينكوين"بارة كانوا يطلقون ع -436
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والحقيقة أني كنت راغبا جدا في العودة إلى موريتانيا وقد أفلحت في ذلك وال أعرف حتى اآلن 
 437".كورو"كيف حصل ذلك ولكن لم يكن ذلك أبدا من أجل حملي لواء معارضة العقيد 

قد مرت بي فيما بعد مواقدف شدك وعددم ارتيداح اتجداه هدذا األخيدر وذلدك بسدبب ظدروف 
الحرمان من الوسائل وما صاحب ذلك من عقبات ولكنني متأكد من أن العقيد لم يخدامره أدندى 

خالصي  .شك أبدا في صدقي وا 
كدان يحداول التسدتر تحدت اسدمي للقيدام بعملده  المريب الذي حدثني عنه العقيدد"الصديق"

عددالن براءتددي مددن هددذا  الدددنيء الددذي اعتدداد القيددام بدده فلددم يكددن بوسددعي سددوى اسددتنكار ذلددك وا 
نحو السابعة مساء بعد أن غمرتني المياه عدة مدرات حتدى السدرة، وصدلت أكدواخ . 438الشخص
قدد أشدعرني بإمكانيدة حصدول مفاجدآت حدول الكيفيدة " ابلدود"وكدان المدالزم . القدديم" ابياخ"مركز 

 ".بياخا"لفرقة المحمولة والجمال إلى التي ستصل بها ا
المبلددل بددين البحددر والنهددر 439حصددل لدددي انطبدداع غددامض مددن طبيعددة اللسددان األرضددي

 .وعدم خبرة القائد الذي ذكره لي العقيد

                              
وأن خدماتدده قددد خولتدده الترقيددة بسددرعة وهكددذا ( كددان صدديادا فددي األصددل)قددد التحددق متددأخرا بددالجيش االسددتعمار " كددورو"يجددب أن ال ننسددأة العقيددد  -437
المتخرجدة مدن نفدس " مداغشدغر"فهدو مدن دفعدة " افرير جدان" أما" سينسير"من مدرسة  71-8111المتخرجة " النصر الكبير"ينتمي إلى دفعة " كورو"فد

 .8115-8110المدرسة 
 .17-8719" تونمبكو"من دفعة " ابايين"يتعلق األمر دون شك بالنقيب  - 438
غيددر  وفدي شددهري يوليدو وأغسددطس تندزل األمطدار وتبتددل األرض فتصدبح. وهددو شدبه جزيددرة رمليدة" سدينلويس"عندد " لسدان باربدداري"يتعلدق األمدر بددد -439

 . فموسم الخريف يصعب على الجمال اجتياز هذه المنطقة. مناسبة للجمال
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 "أكالل فاي"معركة ، "اكجوجت"قافلة 
 

وفرقددة الفرسددان " آودادو"أغسددطس كددل مددن النقيددب  81صددباح يددوم " ابيدداخ"وصددل إلددى 
قدادمين مددن المدذرذرة، وقددد أتدداني  "ولددد إبدراهيم السددالم"الجزائدريين صددحبة المدوالين مددن أصدحاب 

كن هدؤالء تدم اكتتدابهم مدن قبائدل الجندوب المتعدودة علدى ب ببعض المرافقين من البيظان ولالنقي
وقدد ترتدب علدى ذلدك نقدص . والحميدر لنقدل األمتعدة وال يعرفدون اسدتخدام اإلبدلاستخدام الثيران 

 440.عام في كيفية التعامل مع اإلبل في هذه القافلة
الذي تخرج معي ضمن نفس الدفعدة رجدال مدن السدودانيين قدد " آوداودو"لقد كان النقيب 

رقددة الجمالددة فددي وكددان آنددذاك قادمددا مددن تفتدديش ف" خدداي"رأيتدده قبددل ذلددك فددي . تقدددمت بدده السددن
فدي موريتانيدا  هأعالي السنغال والنيجر متوجها لقيادة فرقة الفرسان السنغاليين وهي آندذاك عاملد

أطلعته على أوامدر العقيدد وأمرتده بمرافقتدي صدحبة أحدد الفيدالق التابعدة لده حتدى نصدل . بكاملها
لمعاقبدة أتبداع ا نواكشوط على أن يعود بعد ذلك للعمل في اترارزة، وعمله هناك أصدبح ضدروري

 . الذين يقومون بالنهب هناك" لعلب"
أثناء الطريق لعدة أيام فقد كان صديقا حميمدا بكدل مدا " آوداودو"لقد كنت مسرورا برفقة 

فدددي الكلمدددة مدددن معندددى وضدددابط خيالدددة متمدددرس يمكدددن االعتمددداد عليددده وطلبدددت منددده هنددداك أن 
ل صدباح لتحديدد سداعة انطدالق يسامحني في التعجل الذي فرضته عليه وأندي جعلتده ينتظدر كد

المحمولدة علدى الجمدال السدنغالية " ربدول"كان على فرقدة المدالزم . الجمال بعد تحميلها باألمتعة
" ربول"كما كان لدى . ذات القامات القصيرة، أن تبقى تحت تصرف الحاكم المقيم في المذرذرة

 . الكثير مما يتعين عليه القيام به خلف قافلتنا
وقددد " سدديدي"رعان عنددد السدداعة العاشددرة صددباحا، يتعلددق األمددر برفيقددي قدددم فارسددان مسدد

وقد جداءاني بأخبدار الفرقدة المحمولدة القادمدة " كيمه"وسائس الخيول يركب " بو اشويمه"امتطى 
بطريقدة فيهدا أكثدر مدن معندى رأسده " أبلود"بمشقة حسب ما يقوالن وعند سماع ذلك هز المالزم 

لسداعة الثانيددة وكانددت مبعثددرة لدرجدة لددم أتصددورها  وبدددا أن فرقددة ، بددأت القافلددة تصددل عنددد ا...
الرماة السنغاليين قد خرجت على النظام وكان الضباط ساخطين وقدد ضداعت أمتعدة األوربيدين 

                              
 .شكل ذلك معوقا خطيرا بالنسبة للعمليات الالحقة -440
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وقدد هدرب جميدع المدرافقين وهدم مدن الزندوج . حتى الصندوق الخاص للفرقة فقد بقي في الخدالء
سدوى تسدعة عشدر هدم الدذين لدديهم خبدرة فدي التعامدل مدع ولم يبدق مدنهم " اندياكو"المكتتبين في 

، وقدددد امتنعددوا فدددي البدايدددة عدددن فعدددل أي شدديء ثدددم قدددالوا إنهدددم لدددن "كاندددديولى"الجمددال السدددنغالية 
الجميدع  ت، ولكي أعيد االنضباط إلى القافلة وأحكم قبضتي عليها فقدد أرسدل"...أبياخ"يتجاوزوا 

كان جميع مدن يعملدون معدي . في تمرين ميداني وفي المساء دعوت الضباط إلى مائدة العشاء
نما يحتاجون إلى التمدرين وكسدب الخبدرات يعانون من نقص الخبرة، وليس ذلك عن سوء نية  وا 

إعددادة االنضدددباط إلددى هددذا الخلدديط المبعثددر لدرجددة أن القافلددة بعدددد  فددي الفتددرة األولددى البددد مددن
لم تصادف فيهما أي عدو وال أية عقبة، دبت فيها الفوضدى " سينلويس"سير يومين فقط من الم

 . حتى أصبحت وكأنها قد تعرضت باألمس لكارثة
نمدا المطلدوب هدو إعدادة النظدام  وبالجملة كان األطر الموجودون معي من النوع الجيد وا 

زالة االختالل الحاصل بسبب الذهاب بصفة مرتجلة والبد أيضا من تعويد الرماة  .واالنضباط وا 
السنغاليين على استخدام الجمال وتبديد خوفهم منها، والبدد مدن جهدة أخدرى مدن تشدجيع الجندود 
النشطين وتخويدف الكسدالء، ويكدون ذلدك بمندع الجميدع مدن االسدتراحة والتوقدف مدا دمندا قدريبين 

وأثنداء المسدير " ابيداخ" فبهذه الطريقة يمكن أن نعيد االنضباط عند وصدولنا إلدى" سينلويس"من 
. ستتحسن األمور، فإقامدة النظدام واالنضدباط تكدون أسدهل أثنداء المسدير منهدا فدي حالدة التوقدف

لقد كان العدد مكتمال فيما يخص الرجال كما كنت أتوفر على كميات الذخيرة والمواد الغذائية، 
افلددة، ووزع المددرافقين قددد قددام مددرتين بإعددادة تنظدديم الق" سددينبير"ومددن جهددة أخددرى كددان المددالزم 
، وهكددذا كانددت جميددع األلويددة السددائرة ضددمن القافلددة "آوداودو"البيظددان الددذين جدداء بهددم النقيددب 

 . أغسطس 87جاهزة يوم 
" ربددول"أغسدطس فدي اتجدداه نواكشدوط علدى أن يبقددى المدالزم  31قدررت الدذهاب صددباح 

الفاصدددلة بدددين البحدددر والنهدددر  خلفندددا مدددع فرقدددة الفرسدددان الجزائدددريين المرافقدددة لددده لمراقبدددة المنطقدددة
أغسددطس عنددد  31انطلقنددا صددباح . والقددبض علددى كددل مددن يجدوندده والددذهاب بدده إلددى المددذرذرة

الساعة الثالثة فجرا بجميع القافلة، وكنت قد قررت فرض انضدباط صدارم أثنداء السدير وخاصدة 
 . في الليل، حيث يتم النداء باألسماء عند االستيقاظ تحت جنح الظالم

ة الحظنا أن واحدا من فرقة الرماة السنغاليين قد نسي بندقيتده فدي مكدان إقامتندا وبعد فتر 
توقفندا . هذه الحالة تقددم فكدرة عدن طبيعدة بعدض أفدراد هدذه الفرقدة. ولم يتمكن من العثور عليها
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عند الساعة التاسعة صباحا في انتظام  وانضباط أكثر مما كنت أتصوره وكدان ذلدك عندد آبدار 
وهددم مددذهولون لرؤيتددي بعددد  "الشدديخ سددعد بددوه"ث زارنددي رجددال قددادمون مددن عنددد حيدد" السمسدديات"

أكثددر مددن أربددع سددنوات مددن الغيدداب، فطلبددت مددنهم تزويدددنا بددالثيران بددأمر مددن العقيددد فددأعطوني 
 . وعودا معسولة مبالغا فيها

لددم يكددن مددن المنتظددر أن نجددد المراعددي الكافيددة لجمالنددا علددى الطريددق الددذي سددلكناه مددن 
ولددم نجدد الكثيددر حددين ابتعدددنا فددي " أزبددار"إلددى نواكشددوط عبددر آفطدوط السدداحلي ومنطقددة  "أبيداخ"

اتجاه كثبان اترارزة، فقد كانت المراعي قليلة ربما لجهلنا بأماكن وجودها بكثافة كما أن محاولدة 
البحث ستجعلنا نضل الطريق في منطقة ال نعرفها ونتأخر عن هدفنا العسكري وهو فك العزلة 

سددلكت إذن الخددط المسددتقيم عبددر آفطددوط السدداحلي وكنددت . بأسددرع وقددت ممكددن "وجددتأكج"عددن 
أدرك، نظددرا لتهاطددل األمطددار منددذ فتددرة وجيددزة، أن الميدداه سددتكون فددي البددرك والمسددتنقعات فددي 
عمددددوم المنطقددددة، وكانددددت هدددددذه الظددددروف مناسددددبة لفرقددددة الرمددددداة السددددنغاليين وخيددددول الفرسدددددان 

 . الجزائريين
النضددباط كددان علددي الحددذر مددن مددا سيصدددر مددن سددلوك وتصددرفات وفيمددا يعنددي إعددادة ا

اإلنهدداك الشددديد، إذا مددا حاولنددا التوغددل فددي و غيددر محسددوبة حددين يتعددرض أفددراد القافلددة للعطددش 
 . المناطق الرملية بحثا عن المراعي أثناء مسيرتنا

ولدددد " أخددو" ولدددد الديددد"بوجدددود فرقددة معاديددة يقودهددا " ابيدداخ"وأخيددرا كنددت قددد علمدددت فددي 
توقفنددا . االقتراب منهدابدتتنقدل فدي المنطقدة السدداحلية فالبدد إذن مدن مضدايقة هددذه الفرقدة " سديدي

مترعدة وسط آخر كثبان آفطدوط السداحلي قدرب أضداة " مختيري"أغسطس عند  31للنوم مساء 
 . بمياه األمطار العذبة

ب أغسددطس متوغلددة فدي اتجدداه الغددرب والجنددو  38كاندت فرقددة الفرسددان تقددوم بدوريدة يددوم 
التي لم تكدن تتدوفر إال علدى أربعدين بندقيدة فلدم تجدد طريقدة  "ولد الديد"الغربي بحثا عن جماعة 

وقد وجدنا الماء على " تنجيمان"وعند الزوال وصلت القافلة إلى . أفضل من الفرار من المنطقة
مال، اء ملبدة بالغيوم وقد استغرق شدراب الجمدال يومدا كدامطول الطريق وكان المناخ ثقيال والس

وفدي المسداء انهمدرت األمطددار بغدزارة واسدتمرت طددول الليدل حيدث قضدينا تلددك الليلدة فدي العددراء 
الصدفراء حيدث " انجدبخ"أغسطس وسرنا متثاقلين عبر كثبدان  33وانطلقنا صباح . تحت المطر
، وهنددا "تيفورنددوت"وبعددد الددزوال وصددلنا " أم لخشددب"وتوقفنددا للمقيددل عنددد . 30إلددى  33نمنددا ليددل 
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ألخدذ الجمدال التدي وعدد بهدا، فلدم " الشيخ سدعد بدوه"بنا الفرقة التي كنت قد أرسلتها إلى  التحقت
ولكددن بمددا أننددي أحتدداج إلددى نحددو مائددة لنقددل . وعددده "الشدديخ سددعد بددوه"يعددودوا بشدديء فقددد أخلددف 

أهدل "القافلة وتوصيل المؤن إلى مركز أكجوجت فقد صادرت الفرقدة نحدو سدتين دابدة مدن عندد 
 31، توجهدددت يدددوم ...وهدددي قبيلدددة مدددن الزوايدددا كندددا نشدددك كثيدددرا فدددي إخالصدددها" أعمدددر أكدبيجددده
نمدا بعدض اآلبدار وهنا لدم أعدد أجدد بدرك ميد" أجدير"إلى " تيفورنوت"أغسطس من  اه األمطدار وا 

ذات المياه الملوثة السوداء، فوزعت كمية من احتياطي الماء المحمول في البراميل وقدررت أن 
نزحف ليال لقطع أطول مسافة ممكنة على طريدق نواكشدوط وقدد أرسدلت إلدى هدذا المركدز فرقدة 

 . لإلعالن عن قدوميالجمالة 
قدددد " جزيدددرة الشدددياطين"كشدددوط لدددم تكدددن أغسدددطس دخلدددت بقدددافلتي إلدددى نوا 35وفدددي يدددوم 

، جعلت الفرق تتمركز غرب المركز، حيدث كدان 8711تغيرت كثيرا عما تركتها عليه منذ عام 
وتوجددد بهددا أعددالف الحيوانددات أرسددلها إلددي  سااينلويسمددن " المدداري"علددي انتظددار قدددوم البدداخرة 

ذلددك سدديمكنني مددن تحتدداج إلددى ذلددك كمددا أن " الكانددديولى"العقيددد، وقددد أصدداب الهدددف فجمددال 
 ردكاالم تصدل البداخرة مدن . المسير دون الحاجة إلى البحث عن المراعي النادرة في هذه الفترة

أغسطس وقد خيبت أملي فقد غير الجنرال األوامدر األوليدة التدي أصددرتها وقدد زاد  39إال يوم 
مدن  بدإخالء الحاميدة لديس فقدط" أكجوجدت"ذلك من مصاعبي، حيث ألزمني فدور الوصدول إلدى 

نما من كافة اللوازم واآلالت القابلة للنقل كما ألزمني بضرورة تحطيم ما بقي والتراجدع  الرجال وا 
 . وامر للتقدم من جديدحيث سأبقى في انتظار األ" اتبرجيم"إلى الخلف نحو 

لقددد كانددت هددذه مسددؤولية عظمددى وثقيلددة ألزمتنددي بهددا أوامددر الجنددرال، فقددد ألزمنددي بنقددل 
ولددم يكددن لدددي  8719منددذ " أكجوجددت"للددوازم وحمددل جميددع مددا أرسددلوه إلددى كميددات هائلددة مددن ا

للقيام بذلك سوى عدد قليل من الجمال غير الجيدة كما أن األدهى واألمر هدو إلزامدي بدالتراجع 
خلددف العدددو أطددارده، لقددد  أمددام العدددو، لقددد أثددر علددي ذلددك كثيددرا، فقددد كنددت متعددودا علددى السددير

فلدم أكددن أفكدر إال فددي تخفيدف حجددم القافلددة . ن امتثدال األوامددروجددت األمددر سديئا ولكددن البدد مدد
فليس من المفيد أن أذهب بجميع كميات المئونة إلى أكجوجت، فيكفدي أن أحمدل مؤوندة فرقتدي 

كانددت تكفددي لتغذيدددة " برجيددر"و" أوبيددر"تحددت الحراسددة وأغذيددة قددافلتي " بارجيمددات"ألتركهددا فددي 
ابطين حتددى يتوجدده الجميددع إلددى نواكشددوط كمددا فضددال عددن فرقتددي هددذين الضدد" أكجوجددت"حاميددة 

أنني سأسدتخدم الجمدال التدي نزعدت عنهدا األغذيدة المتروكدة فدي نواكشدوط، ألحمدل عليهدا أكبدر 
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. كميددة مددن الحشددديش وعددددا إضدددافيا مددن براميدددل المدداء التدددي سأصددادرها مدددن منطقددة نواكشدددوط
ي ما زالدت ناقصدة فأصدبح لددي عند طلبنا فأرسل األربعين ثورا الت" الشيخ سعد بوه"وأخيرا نزل 
استراح جميع المرافقين لي أثناء اإلقامة في نواكشوط، حيدث تهاطدل مطدران غزيدران . مائة ثور

التدي سددأكون الخاليدة مددن نقداط المدداء  كيلددومتر 70نندا سددنجد الميداه فددي منطقدة وهدو مدا يبشددر بأ
 . نجده في اآلبارفسنجد إذن برك الماء أو " برجير"أول من يجازف بدخولها بعد النقيب 

على مضدد فقط كان عليه، وهو المتزوج حديثا، أن يتوجه إلدى " سينبير"فارقت المالزم 
إلدى نواكشدوط، فقدد " أبيداخ"السنغال عبر البحر، لقد أفادني هدذا الرجدل كثيدرا أثنداء المسدير مدن 

لمددالزم فعينددت ا. عدود رجددالي علدى اسددتخدام الجمددال، كمدا مددرنهم علددى سدير القوافددل فددي انتظدام
وكنددت متأكدددا أننددي فددي مرحلددة الحقددة سددأجد ضددمن فددرق " سددينبير"ألخددذ مكددان المسدديو " جيددرار"
وحتى في حامية اكجوجدت بعدض الخبدراء الدذين بإمكدانهم أن يواصدلوا تددريب " أوبير"و" برجير"

 . رجالي على التعامل مع الجمال
أقددل سددوءا ممددا كانددت عليدده فددي بدايددة الشددهر فقددد تمكددن " بارجيمددات"كانددت آخددر أخبددار 

قدد رفدع معنويدات " أوبيدر"من اإلقامة برجاله قدرب اآلبدار كمدا أن قددوم المدالزم " بيرجير"النقيب 
وعلى كل حال لم يكن من المتوقع أن يحدث لي مثل ما حدث للنقيب . هذه الفقرة المنهكة جدا

ن حدث ذلك  فلن" بيرجير" فلن يكون من فرقدة أتعرض لهجوم في المنطقة الخالية من الماء، وا 
 يسددتكون لددي بمثابددة الطليعددة أو الحدداجز األمددام" بارجيمددات"قويددة، فددالفرق التددي توجهددت إلددى 

 . وستشعرني في أي وقت بكل ما تصادفه قادما من جهة آدرار
من الثيدران الضدرورية فدإن نجلده قد أرسل إلي العدد اإلضافي " الشيخ سعد بوه"إذا كان 

لم يحفدل بإرسدال رعداة اإلبدل الدذين طلدبهم منده حداكم المدذرذرة المقديم ليحلدوا محدل " سيدي بويه"
فكددددان مدددن المقدددرر أن ال يتجدددداوز هدددؤالء منقطددددة نواكشدددوط، ولكددددن " ابيددداخ" دمدددن أخدددذناهم عندددد

" سدديدي بويدده"كددان  للضددرورة أحكامهددا، فقددد تحددتم علددي أخددذ أكثددريتهم معددي أثندداء المسددير، وقددد
وحددده مسددؤوال عددن هددذا الددنقص وعدددم الوفدداء بالوعددد، لقددد كددان شخصددا ال يوثددق بدده وكددان مددن 

" أحمدددو"والددة " مددوالي"كانددت أرملدة ". مدداء العيندين"السدذاجة أن نعدول علددى واحدد مددن أبنداء أخ 
وجدود تزورني يوميا طيلدة إقدامتي فدي نواكشدوط وتوصديني علدى ولددها الم" كوافيفللعلب "زعيم 

، لقدد كاندت "بيرجيدر"العاملة مع النقيب " لعلب"على رأس فرقة " بارجيمات"في ذلك الوقت عند 
وال بدد مدن مدداراتها وبمدا أنهدا " لعلدب"الفعليدة لقومهدا " القائدة"امرأة عنيدة وهي " مكفوله"العجوز 
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لهدا  كانت تعيش في بؤس فقد أعطيتهدا خنشدة مدن األرز وكاندت أفضدل هديدة يمكدن أن أقددمها
 .في مثل هذه الظروف، كما جعلتها تأمل في أنني سأعتني بولدها

بة فرقتدده مددن الفرسددان مبتعدددا نحددو حأغسددطس صدد 37مسدداء " آوداودو"غددادرني النقيددب 
الذين سيغير علديهم بعدد ذلدك بأيدام عقابدا " لمزازكه"مضارب الجنوب الشرقي يتسلل خفية وسط 

لدى جماعدة " مكفولده"لهم على التحالف مدع أعددائنا، ليعدود إلدى  مدا نهبده أتبداعهم ولقدد " لعلدب"وا 
من الفطنة أن نجعل حلفاءنا يستفيدون من الغنائم خاصة من مجموعدة تابعدة لهدم تسدتحق كان 

 . العقاب
كدان " لعلب"وهو شاب من " سيدي"أغسطس في المساء صحبة الدليل  01غادرت يوم 

، ونظددرا لتكاسددل الرعدداة المددرافقين فقددد قضدديت أربدددع "لبيدددات"قددد جددرح فددي يوليددو أثندداء معركددة 
سدداعات طددوال هددذا المسدداء ألجتدداز كيلددومتر واحددد بصددعوبة كبيددرة فكانددت األمتعددة تسددقط وكددان 

لقددد تملكتنددي حالددة . حددت جددنح الظددالم، والجمددال تفددر فددي كددل اتجدداهالرعدداة المرافقددون يهربددون ت
ممددا اضددطرني علددى التوقددف ولكننددي صددممت علددى أن أكددون أكثددر غضددب شددديد ولكندده خفددي 

 . عنادا من هؤالء الرعاة، فالبد من جعلهم يستسلمون وينقادون مذعنين لألوامر
ند الساعة التاسدعة حيث وصلته ع" لحطبواد "اليوم األول من سبتمبر حتى زحفت في 

صباحا وقدد خلفدت فيده األمطدار الغزيدرة فدي األيدام الماضدية بركدة مدن المداء مثلثدة الشدكل نزلندا 
حولها وتحسبا للمسدتقبل قمدت بإصدالح اآلبدار لكدي ندتمكن بعدد شدراب جمالندا مدن البركدة وكدان 

لحدظ محكمدة ، نستطيع الشراب والتزود بالماء داخل البراميل وكانت لحسدن ا441عددها ثالثمائة
 . اإلغالق

كلدم المعطشدة، حيدث أشدرفت قافلدة  70انطالقا مدن هدذه النقطدة نكدون قدد دخلندا منطقدة 
، فجعلتدده منددذ البدايددة المدداء ييجددب علددي إذن أن أحددافظ علددى احتيدداط. علددى الهددالك" بيرجيددر"

تحددت حراسددة مشددددة بقيددادة ضددابط صددف أوربددي يجددب أن ال يحددول نظددره لحظددة عددن مراقبددة 
حاويددات المدداء، وأثندداء الليددل ينددام األوربيددون غيددر المكلفددين بنوبددة الحراسددة علددى الجوانددب، قددرب 
حاويدددات المددداء، وأسدددلحتهم مهيدددأة إلطدددالق الندددار علدددى كدددل مدددن يقتدددرب منهدددا، قدددد تبددددو هدددذه 

إلجددراءات جددائرة فددي نظددر مددن ال يدددرك أهميددة المدداء خاصددة بالنسددبة للزنددوج، وقددد مكنتنددا هددذه ا

                              
 . تدل هذه اإلشارة على حجم البركة وغزارة مائها -441
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التددابير مدن العبدور دون مشدقة ودون مشداهد فظيعدة فدي هدذه المنطقدة الخاليدة مدن المداء والتدي 
قددد تقدداتلوا فيهددا باألسددلحة وتصددارعوا فددي " برجيددر"كددان أفددراد فرقددة الرمدداة السددنغاليين التددابعين لددد

جرعدات مددن المداء، وقدد اكتسددبت خبدرة قديمددة فدي مثدل مشدداهد العطدش، فقددد  عك حدول بضددعدرا
 ".تنمبكتو"التي عبرت الشرق الموريتاني على طريق " جوفر"كنت ضمن قافلة 

مررنا يوم الثالث سبتمبر عند الساعة الواحدة بعد الزوال وسط الميددان الدذي جدرت فيده 
اثرة هنا وهناك، وقدد افترسدتها الوحدوش، وتوجدد أعدداد مازالت جثث البيظان متن "الشبكة"معركة 

مددن الددذخيرة متندداثرة يبدددو أن أصددحابها قددد رموهددا، وتوجددد عظددام جمددال وحقائددب سددفر حديديددة 
وقدددد بددددا لدددي مدددن الغريدددب وجدددود هدددذا العددددد مدددن األشدددياء فدددي سددداحة . لألوربيدددين قدددد تدددم فتحهدددا

الهروب إلدى األمددام بحثدا عددن المدداء المعركدة، حيددث كدان رجالنددا منتصدرين ولددم أفسددر ذلدك إال بدد
 ".انورماش"في اتجاه آبار 

من مكانه في مقدمة الجمالة مسرعا فجدأة إلدى ناحيدة  "سيدي"عند الساعة الثالثة انطلق 
اليمين، وجملده يعددو وهدو يصدرخ قدائال إنده شداهد رجداال مسدلحين وفعدال بعدد ذلدك بقليدل سدمعنا 

قف ثم جمعت القافلدة فدي مدنخفض مدن األرض ثدم أمرت بالتو . طلقات بنادق تمر فوق رؤوسنا
وفرقتدده قددد انطلقددوا مسددرعين " جيددرار"زحفددت فددي اتجدداه الطلقددات الناريددة وكددان الجمالددة والمددالزم 

فبدددأ ، فشداهد المددالزم بعدض البيظددان يتسدللون داخددل الغابدة ثددم اختفدى كددل شديء "سدديدي"خلدف 
ر يرقصددون فرحددا وهددم يرمددون صددحبة فرقددة الجمالددة يرفعددون أصددواتهم منشدددين بالنصدد "سدديدي"

 .بنادقهم إلى أعلى، ويتلقفونها
فهل نحن متأكدون مدن وجدود . وعند توقفنا مساء ضاعفت إجراءات الحراسة على الماء

؟ وحتى إن كان في اآلبدار مداء فقدد تتعدرض للدردم، فالبدد إذن "انورماش"الماء غدا صباحا في 
سبتمبر وصلنا عند الساعة العاشرة إلى  1م من االحتفاظ بزاد من الماء من أجل الغد، وفي يو 

وكان فيها الماء ولكن ليس بكمية كثيرة، أمدرت بدالنزول حسدب خطتندا المعتدادة " انورماش"آبار 
ثددم ذهبددت الستكشدداف حالددة اآلبددار، فالبددد مددن إخددراج مددا فيهددا مددن التددراب واألوسدداخ مددن أجددل 

الرجددال مددا يكفددي لشددراب  الحصددول علددى كميددة أكثددر وأجددود مددن المدداء، وهكددذا سنحصددل علددى
وما كاد الزنوج يرون منظر اآلبار للوهلة األولى حتى استيقظت في رؤوسهم . والجمال والثيران

األفكار الشيطانية، فاتجهوا إلى فوهدات اآلبدار مشدهرين أسدلحتهم متددافعين حولهدا ليشدتبكوا مدن 
ة التددي حصددلت لقافلددة أجددل الحصددول علددى المدداء، كنددا باتجدداه تكددرار مشدداهد الهسددتيريا الجنونيدد
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بددأت أوال بإعطداء الشدراب مدن البراميدل للفرقدة ولحسن الحظ أنني قدد . بسبب العطش" بيرجير"
التدي سددتتولى حراسددة اآلبددار، فبدددأت بددالتوزيع دفعدة واحدددة مسددتخدما مجمددوع الكميددة التددي كانددت 

الفدددور  وعلدددى. موجددودة معندددا، فعددداد المهددداجمون العطدداش أدراجهدددم ليجددددون نصددديبهم مددن المددداء
أرسددلت فرقددة أولددى لتأخددذ حصددتها مددن المدداء مددن البئددر وخصصددت بئددرا للخيددول والثيددران، وبدددأ 
الرجال والحيوانات يشربون ببطء ولكن بالقدر الكافي، ومدع حلدول الليدل كاندت ثدورة العطدش قدد 

كيلدومتر المعطشدة  70خمدت لنتمكن من الندوم فدي هددوء، فقدد زال الخطدر، وأصدبحت منطقدة 
 . د نجونا بأعجوبةخلفنا، لق

تعرفدت " أوالد ابييدري"قادمدا وهدو شدخص مدن " احمويدد"فور وصولي إلدى البئدر شداهدت 
مع اثني عشدر مدن الجمالدة، ويبددو أنهدم هدم مدن أطلقدوا عليندا " كبوالني"عليه قديما ضمن بعثة 

لددى الندار مسدداء اليددوم الثالددث مددن الشددهر ظنددا مددنهم أنندا فرقددة مددن العدددو، ولكددنهم حددين تعرفددوا ع
فرقة الرماة السنغاليين قد أوقفوا إطدالق الندار ولحسدن الحدظ اقتصدر ضدحايا هدذه الحادثدة علدى 

بأخبدار سدارة، فقدد تمكدن النقيدب بيرجيدر مدن التقددم بقافلتده " احمويدد"قددم إلدي . موت جمل واحد
تاركا إياه مع فرقة الجمالة الزندوج فدي مضديق صدغير يشدرف علدى " أوبير"فور وصول المالزم 

ثدم توجده إلدى أكجوجدت عبدر " أوبيدر"فقد جمع قافلته مع الجمالة البيظان التدابعين لدد" رجيماتبا"
آخدذا معدده مئدون القدافلتين معددا، والبدد أن أكجوجددت قدد وصدلتها اإلمدددادات فدي هددذه " اتويرجيدت"

 5لددم أبدددء المسددير إال يدددوم . اللحظددة، فمددا علددي إال أن أقددوم بددإخالء المركددز رغددم أنددف العدددو
وبعددض الجمددال علددى " أوبيددر"بعددد الددزوال وعنددد السدداعة السادسددة مسدداء رأيددت المددالزم سددبتمبر 

فتبادلندددا السدددالم " بدددو اشدددويمه"ظهدددور الجمدددال خلدددف الكثيدددب، فأسدددرعت نحدددوهم ممتطيدددا الفدددرس 
حيدث كدان " بارجيمدات"باأليدي، وقد تملكنا االنفعدال وتوجهندا معدا إلدى المضديق المشدرف علدى 

ديق الحديدية التي كانت فيها مدواد البسدكويت والددقيق ومألهدا بالمداء، قد استخدم الصنا" أوبير"
 . فتمكن رجالي من الشراب فور نزولنا

وقافلتدده مددن أكجوجددت فددي الغددد، فقددد نجحددت عمليددة التمددوين، " بيرجيددر"سدديعود النقيددب 
 "بلحطواد "ألتحدث معه قبل الوصول إلى أكجوجت، وألول مرة منذ غادرنا " بيرجير"سأنتظر 



448 

دون أن أشدعر  442"أوبيدر"أخلدت إلى النوم في هدوء تحت حراسة فرقة الجمالة التابعة للمالزم 
 . بهاجس الماء

تمتاز المنطقة التدي اجتزناهدا مندذ نواكشدوط بندوعين مختلفدين مدن التضداريس حيدث نجدد 
فدي المنخفضدات  443"الطرفه"انطالقا من المركز هضابا واسعة بين الكثبان تنتشر فيها أشجار 

وفدي هددذا األخيددر  "واد لحطددب"و" بدديال"م تددأتي بعدد ذلددك الكثبددان الثدائرة المغطدداة بالنباتددات بدين ثد
أمددا اآلن فلددم يبددق سددوى بعددض " واد الحطددب"كانددت توجددد غابددات منهددا جدداءت تسددمية المكددان بددد

ويمتددد نحددو " أم التونسددي"النددوع اآلخددر مددن التضدداريس يظهددر عنددد كثيددب .444األشددجار الشددائكة
تطوقه طبقدات كثيفدة مدن المحدار األبديض غيدر المتماسدك بعضدها " أم التونسي"الشرق، فكثيب 

توجددد سددهول صددلبة التربددة مغطدداة بشددظايا " الددرك"فددوق بعددض، ال رابددط بينهددا وبعيدددا مددن هددذا 
خور الصدلبة العاديدة التدي تغطدي كامدل صدحجارة صدلبة حمدراء مختلطدة بمدا يشدبه الحديدد أو ال

مجدداري كانددت تحددوي الميدداه وهددي جافددة بددين هددذه السددهول  دالمسدداحة فددي بعددض المندداطق، وتمتدد
اآلن تحددديط بهدددا بعدددض النباتدددات التدددي ال توجدددد إال فدددي مثدددل هدددذه التربدددة، وعلدددى هدددذه المنطقدددة 
الساخنة باستمرار تحوم أمواج من السراب الدائم، في حين تطل مدن ناحيدة الجندوب قمدة كثيدب 

: الحدزن، وفدي منحددره الشدمالي تقدع آبدار محافظا على مظهره الشاحب كأنما يعبر عن" الترينا"
" بيرجيدددر"، وحولهدددا مراعدددي جيددددة للجمدددال، ولكدددن قدددافلتي "بارجيمدددات"، و"لبيددددات"، و"انورمددداش"
كيف سنحصل على العشب لحيواناتنا؟ الحل الوحيد لهذا المشكل ... لتهمتاهااكنتا قد " أوبير"و

إن " أوبيدر"ان آخدر لقدد قدال المدالزم هو عدم التوقف لفترة طويلة واالستمرار في البحث في مكد
فدي ناحيدة الشدرق، ومدا دام ذلدك علدى طريدق " اتويرجيدت"من الممكن وجود بعض المرعى عند 

سبتمبر عند الزوال وحسب المعلومات  91يوم " بيرجير"وصلت قافلة . أكجوجت فاألمر مقبول
داخدل حاميدة أكجوجددت ، بعدد أخدذه علمددا بالوضدع "هالشدديخ حسدن"التدي أوردهدا النقيدب، يبددو أن 
مقاتليده مدن أجدل االسديتيالء علدى المركدز وهدو يتدوفر علدى سددالح بواسدطة جواسيسده، قدد جمدع 

لددم يجدددد . كثيددر ويعتمددد علددى تواطدددؤ أو علددى األقددل تعددداطف جميددع قبائددل الزوايددا فدددي المنطقددة

                              
 8710وانتقل إلى الميدان فور سنة  8718مالزم سنة  هو اآلخر مسارا مهنيا متميزا في فرقة الجمالة بموريتانيا، كان برتبة" أوبير"حقق المالزم  -442

، "رسدائل مدن السدانتريون"فدي كتابده " أبسيشداري"، حيث ذهب وهو برتبة نقيب إلى تكانت، تحدث عنه 8788حيث أقام طويال دون انقطاع، حتى سنة 
 . 817-811: ص
 . الطرفه ومفردها طرفاية هي نوع من شجر األثل -443
 .جفاف المنطقة الجنوبية من الصحراءوهو ما يؤكد فرضية  -444
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توقعها وال فرقة األوربيين المرابطة في أكجوجت على الدرجة من المرض التي " بيرجير"النقيب 
 .في الذهاب كما في اإلياب الزنوج كذلك، أما الطريق فقد كانت مفتوحة أمامه

بأخدذ قسدط " بيرجيدر"وبما أنه من المفيدد فدي هدذه الظدروف مدن ناحيدة، أن نسدمح لقافلدة 
" بارجيمدات"من الراحة، ومن ناحية أخرى قد يكون من المفيد أن نتدرك لهدا حريدة الحركدة حدول 

ا سدتنتظر أوامدري قدرب هدذه اآلبدار وهكدذا سدنجعل مدن المكدان المحصدن قدرب ومن المفهوم أنه
معقال ينطلق منه الدعم لجميع عملياتنا بين هذه النقطة وأكجوجت، وسيقوم النقيب " بارجيمات"

وفدي . اليين بتقوية تحصينات هدذه النقطدةالذي يقود الفرقة الرابعة من الفيلق الرابع للرماة السنغ
لمالزم أوبير بعد أن أخذ الجمالة السنغاليون قسطا من الراحة ليرافقندي ويسداعد المقابل سيأتي ا

 . بواسطة جمال فرقته في إخالء المركز
 : سبتمبر على قوات تتشكل كما يلي 91كنت أتوفر يوم ذهابي في 

 ": بارجيمات"عند  -

 مسلح؛ 19ومعه " أبير"المالزم : في الطليعة 

 جمل؛ 099فرقة الجمالة،  رفقة 709: جمهور القافلة الكبير 

مسددلح  119وبمددا أن فرقددة الطليعددة محمولددة فينددتج عددن ذلددك أن هددذه الكتلددة المؤلفددة مددن 
مدن الجمدال للنقددل أثنداء عمليدة اإلخددالء،  199متنقلدة جددا، وهكدذا أصددبح عنددي فدي أكجوجددت 

 ، حيددث"رك أعكيلدة ارفايددك"سددبتمبر نزلدت الفرقددة المتوجهددة إلدى أكجوجددت عنددد  91وفدي مسدداء 
ونزلددت قدددرب " اتوجييدددك"حتدددى بلغددت  91زحفددت يددوم . يوجددد بعددض المراعدددي المناسددبة للخيدددول

 .خضراء "445أكراره"اآلبار وسط 
سبتمبر في حدود الساعة الثالثة انطلقت بالقافلة في اتجداه أكجوجدت وعندد  1مساء يوم 

دمين فظهدر عددد كبيدر مدن الرجدال قدا. المعدزول" تمكدوت"الخامسة تقريبا كنت قدرب رأس جبدل 
فددوق الجمددال مددن ناحيددة اليمددين وهددم يتقدددمون بسددرعة رافعددين أيددديهم بإشددارات التعددارف، أوقفددت 

: المكوندددة مدددن عشدددرين رجدددل فدددي مقددددمتهم صدددديقاي القدددديمان" أوبيدددر"يبددددو أنهدددم فرقدددة القافلدددة 
فاسدتلمت . وقد قدم هذا األخير مسرعا بجملده يلدوح بورقدة فدي يدده" المختار ولد داداه"و" بوبلير"
الشدديخ "يقددول إندده بدداألمس قددد تلقددى مددن " بددابلون"تقريددر مددن النقيددب  فددإذا بددهلمظددروف وفتحتدده، ا

                              
 "(.إشارة من أفرير جان)بقعة معشبة " أكراره" -445
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ال فسديتعرض مدذكرة وقحدة  "حسنه تدأمره بدإخالء مركدز أكجوجدت فدورا ودفدع الجزيدة للمسدلمين وا 
 .للهجوم

ال فلددم يعددره أي ث، قددد تلقددى إنددذارا ممددا"المينددان"، قبددل مقتلدده عنددد "مددانجين"وكددان النقيددب  
فكددان مددن الممكددن إذن أن يكددون التهديددد فددي حالددة أكجوجددت متبوعددا بالفعددل، ومددع  .446اهتمددام

ومن ثم إلى نواكشوط عبر البريد السريع المحمدول " بوارجيمات"في اتجاه " بابلون"متابعة تقرير 
لإلعددالن " أبيددر"نحددو أكجوجددت، وأرسددلت علددى الفددور فرقددة علددى الجمددال، قددررت السددير مسددرعا 

 . وتوقفت مدة خمس ساعات 77شيك ثم سرت حتى الساعة عن قدومي الو 
صدباحا والبدد أن العددو الدذي كدان  77سبتمبر كنت في أكجوجت عندد السداعة  79يوم 

يتوفر على جواسيس في عين المكان قد بلغه الخبر وأدرك أن أي هجوم علدى المركدز سديواجه 
االسددتيالء علددى قافلددة النقيددب لدديس فقددط ب "للشدديخ حسددنه"بمقاومددة قويددة فدداألمر يتعلددق بالنسددبة 

" الميندان"المكونة من ثالثين من الرماة السنغاليين ومعهم مددفع كمدا فعدل ذلدك فدي السدابق عندد 
نما سيكون عليه هذه المرة أن يهاجم مركدزا محصدن عليده سدور سدميك تددافع عنده فدي الوقدت  اوا 

. مددفعين رشاشدينفدي حالدة جيددة باإلضدافة إلدى  119مسدلح مدنهم  199الحالي فرق من نحو 
أرسدددلت فرقدددا . وسددديكون علدددى العددددو أن يفضدددل السدددالم" فحجدددم القطعدددة عسدددير علدددى االبدددتالع"

 . ةاستكشافية ألتأكد من عدم وجوده في المناطق القريب
ة داخددل مدالمكو ي الوقدت إذن لتحطديم المركدز وحمددل مدا أمكدن مدن اللدوازم دلقدد أصدبح لد

سدديكون  447(مددن الخشددب ومقاعددد سددميكةلقددد كانددت هندداك أسددرة مددن الحديددد وطدداوالت )المركددز 
شددياء التددي البددد مددن األكانددت لدددي إمكانيددة فددرز . زلدددي الوقددت إذن إلتددالف كددل مددا فددي المركدد

حملها وتوزيع األمتعة الثقيلة على الجمال حسب مدا أراه مناسدبا مدع التحضدير إلخدالء الحاميدة 
باسددتثناء خمسددة رجددال، والبددد لددي مددن حمددل الرجددال علددى ظهددور الجمددال بواقددع  مددن كددل شدديء

قافلة األمتعة الثقيلة ونقل العمال -لقد أصبح اآلن من المؤكد أن كل هذا. اثنين على كل جمل
سيشددكل كتلددة ضدخمة ثقيلددة ال تسدتطيع الدددفاع عددن نفسدها أثندداء المعركددة -العداجزين عددن السدير

لطريدق للحصدول علدى المداء، واعتبدارا لهدذا الشدرط األخيدر أرسدلت كما تتطلب وجود آبار فدي ا

                              
فدديلمن، المجلددة التاريخيددة . تددأليف ج" مددانجين"حددول النقيددب "انظددر " جددورج كوسددبي"حصددلت علددى تفاصدديل الحادثددة مددن شدداهد عيددان هددو العقيددد  -446

 .مTXXX ،VIII ،7117المجموعة 
 .أسرة من الحديد، طاوالت ومقاعد: المعروف بصرامته" افرير جان"البذخ والترف قد أثار حفيظة  ال شك أن هذا المستوى من -447
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ويقدوم بإصدالحها، فوجدود فرقتدده " أتوجيددك"بالقدددوم ليتمركدز عندد آبدار " بيرجيدر"أمدرا إلدى النقيدب 
ومتدددى وصدددلت . ا وال ندددراهنحسددده قريبدددا مندددعددددو عندددا بعدددض أنظدددار فدددي هدددذه النقطدددة سيصدددرف 
 دإلعددداد موقددع للتراجددع لفرقددة اإلخددالء عندد" ميدداتبارج"إلددى " بيرجيددر"أكجوجددت فسدديرجع النقيددب 

ن إضدرام الندار أللكبرى لليوم األخير، لديس فقدط احاجتها لذلك قررت أن أترك أعمال التحطيم 
إليده أدندى شدك  بفي كافة األشياء التي ال أستطيع حملهدا، سديلفت انتبداه العددو الدذي لدن يتسدر 

خدرى ألن التحصدينات يجدب أن تبقدى مكانهدا في أننا ما زلنا هنداك فدي ذلدك اليدوم، ومدن جهدة أ
 . حتى اللحظة األخيرة

كنا في ذلك الوقدت نعدد األحمدال لجعلهدا فدوق الجمدال فدي معسدكرنا خدارج المركدز، وقدد 
طداوالت، مقاعدد، أثداث مختلدف ال : طلبت من األوربيين أن يضحوا بكل مدا هدو غيدر ضدروري

لقدد وجددت الوضدع الصدحي . أثناء المسير يستعمل إال في حالة االستقرار، ويكون ثقيل الحمل
لألوربيين أفضل بكثير مما كنت أتوقعه فقد استعادوا قواهم بفضل المئونة التي قدم بهدا النقيدب 

وقد ساعدهم على ذلك استعمال كميات الخمر والنهم الذي تداعت به فرقة المصابين " بيرجير"
وكندت " خداي"محنطدة التدي جئدت بهدا مدن على أفخداذ الخندازير ال(" سوء التغذية)الطربوت"بداء 

أود االسدتعانة بهددا علددى مواجددة الشددتاء القددادم، ولكددن يبددو أن تفدداؤلي قددد تحطددم، فلددم تقددو أفخدداذ 
الخنددازير المحنطدددة علددى الصدددمود أمددام هجدددوم األشددواك بأيددددي جماعددة خمسدددة منهددا مصدددابون 

 ."بالطربوت"
ال ويعدود ز درجدة كبيدرة مدن اإلهدن فقد الحظت عليهم يأما المنحدرون من السكان المحلي

ذلك طبعا إلى طبيعة المياه الرديئة ولكن السبب األساسي لهزالهم يعود بوجه خاص إلى فقدان 
واالقتصار على التغذية باألرز الفاسدد، ولكدن انهيدار معنويداتهم كدان أكثدر  اللحوم طيلة شهور 

 .حدة من هزال أجسامهم بسبب هذه التغذية
ت فيه الحاميدة اسدتيالء العددو علدى الجمدال أمدام أعينهدا بحجدة عددم فمنذ اليوم الذي قبل

القدددرة علددى حراسددتها وتغددذيتها، عدداش المركددز منغلقددا علددى ذاتدده فالضددباط المعروفددون بنشدداطهم 
، كانوا قد صرحوا منذ شهر مدايو "أفيولت"والمالزم األول " اثميت"والمالزم " بابلون"مثل النقيب 

 . القيام بأية حركة خارج أسوار أكجوجت بعجزهم عن حمل رجالهم على
وفي الخالصة كانت المعنويات داخل هذه الحامية منهدارة أكثدر مدن الوضدعية الجسدمية 

" بددالبربري"والصددحية لمددن فيهددا وربمددا أثددرت األولددى علددى األخيددرة، طبعددا كانددت هندداك إصددابات 
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ولكددن ال . أكدددها طبيددب المركددز وهددي السددبب دون شددك فددي مددا حصددل مددن وفيددات" الطربددوت"و
ن ضددباط حاميددة أكجوجددت النشددطين، قددد بلددغ بهددم التعددب درجددة لددم يسددتطيعوا أيمكننددي أن أقبددل 
 .رجالهممعها إثارة حماس 

بكتمدان " الكامارك"وهناك شيء آخر، فقد سبق لي أن عاهدت العقيد على ظهر سفينة 
وقد التزمت بذلك فلم أنبس ألحد ببنت شفة حدول . وافقة الوزير على انطالق حملة آدرارأمر م

 . الموضوع
بين ضباط المركز الذين  لى أكجوجت الحظت أن الخبر متداولولكنني فور الوصول إ

والحدال أنهددم يددون جميعددا المشداركة فددي . حصدلوا عليده مددن جهدة أخددرى ولدم يتلقددوا أمدرا بكتماندده
الدددذين سدددبق لهدددم أن خددددموا فدددي منطقدددة " بدددابلون"خاصدددة الضدددباط، مثدددل النقيدددب هدددذه الحملدددة 

لقدد كدان مدن حقدي االعتقداد فدي أنده، إذا . مع العقيد الدذي كدان صدديقا حميمدا للنقيدب 448"كانم"
بدأن قافلدة آدرار ستتشدكل وأنهدم كان هؤالء الضباط لم يتلقوا الخبر من مصددر موثدوق ومدأذون 

وجددت، للمشدداركة فدددي القافلددة بدددل البقدداء فدددي هددذا المركددز غيدددر لددو لددم يسددرعوا فدددي إخددالء أكج
المناسب، ولم يكونوا قد تسببوا في انهيدار معنويدات وأجسدام رجدالهم وبدالغوا فدي إبدراز ذلدك ولدو 
لدم يتركددوا الفوضدى تدددب فددي صدفوفهم بدرجددة أصددبحت معهدا لحاميددة بكاملهددا فدي حالددة فوضددى 

خدمددة، ولددو لددم يحدددث كددل ذلددك مددع ضددباط ال رفض القيددام بأيددة لددوتددذرعوا بتشددخيص الطبيددب 
انهيار معنوياتهم، قلت إذن إن من حقي االعتقاد أننا لو لدم يحصدل ذلدك مدا كندا لنحصدد يمكن 

 .في أكجوجت هذه النتيجة السيئة
فحرص هؤالء الضباط على اصطحاب هذه الفرقة التي يزعمدون أنهدا ال تفيدد فدي شديء 

تبدادل، يندوون اسدتخدامها مدن جديدد ممسدألة االرتبداط اليددل علدى أنهدم، باسدتثناء عند اكجوجت 
والحقيقة أنهم قد استخدموها فعال وسنجدها بعد ذلدك بأربعدة شدهور فدي . وفي أسرع وقت ممكن

ومن الطبيعي أن يستغل هؤالء الضباط حادثدة المدرض الدذي أصدابهم ورجدالهم لتحسدين . آدرار
وكددان مددن . للمشدداركة فددي الحملددة المقبلددةأوضدداعهم بددالتقرب مددن العقيددد والتحددرر مددن الددروابط 

المؤكد من جهة أخرى أن أمر الجنرال بدإخالء المركدز وتحطيمده مدع بقدائي فيده صدحبة رجدالي 

                              
 ".اتشاد"منطقة في  -448
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محل الحامية القديمة التي ستكون قد غادرت إلعادة تنظيمها في ذلك الوقت ولكي يتحسن من 
 .متعة المنقولةوضعها، أما تلك فمسألة أخرى فسنلعب دور الحراسة للحامية واأل

وال يستطيع أي واحد مدن الرجدال السدير علدى األقددام حسدب تشدخيص طبيدب أكجوجدت 
فتحدتم علدي إذن تفكيدك الفرقدة الرابعدة مدن الفيلدق الرابدع للرمداة السدنغاليين " بابلون"ورأي النقيب 

قمددت أيضددا بمصددادرة كافددة الجمددال الموجددودة مددع فددرق . لتددوفير الجمددال الالزمددة لحمددل هددؤالء
جمالة وتلك غير القادرة على خدمدة االستكشداف وحفدظ األمدن فدي المنداطق البعيددة وهدو أمدر ال

كانت فرقة . ضروري لقوافلنا ولكن البد من التضحية بكل ذلك نظرا لمتلطبات حامية اكجوجت
 : المرافقة تضم إذن

 .قدام جميعاوهم تقريبا على األ" أوبير"الفرقة الرابعة وفرقة الجمالة بقيادة : فرقة التأطير -

 .مجموعات الجمالة: الفرقة المخصصة للقافلة -

 .رجال حامية اكجوجت: وهم جميعا على الجمال: فرقة العاجزين -
وكانت هذه األخيرة غير مقاتلة مع أنها تحمل السالح، تحول جميع مدن فدي القافلدة مدن 

قدة المدؤطيرن مدن البيظان إلى حراس مرافقين مسلحين وقد كان سدير القافلدة المتثاقدل يسدمح لفر 
 .مسايرتها بسهولة رغم أن أفرادها راجلين

تقددرر كددل شدديء هكددذا ولددم يبددق إال أن أقددوم بدداإلجراءات األخيددرة فددي المركددز، البددد مددن 
لنددتمكن مددن  449وتطلددب ذلددك إخراجهددا مددن القبددر وتمريرهددا علددى النددار" ريبددو"حمددل جثددة النقيددب 

 .جعلها في كيس نحمله على جمل
كز جميع المواد القابلة لالشتعال بسرعة بما فيها مدواد الدذخيرة ت حول المر مكنت قد كو 

سددبتمبر بإشددعال المحرقددة، ولكددي أزيددد سددرعة تحطدديم  71قمددت يددوم . معدددا بددذلك لتفجيددر القلعددة
تالف الموجودات وزعتها في حفر أشعلت فيها النار وبعدد قليدل سدتدوي أصدوات االنفجدارات . وا 

. ع االتجاهات لتنذر العدو بطبيعة العمل الذي نقوم بدهوتتصاعد ألسنة اللهب والدخان في جمي
لقد كانت المتاريس على درجة من االرتفاع والصالبة تطلبت منا مزيدا مدن الهددم لجعلهدا غيدر 

ثدددم خدددرج الجميدددع مدددن المركدددز وأشدددعلنا الندددار فدددي أكدددواخ الحشددديش . صدددالحة لالسدددتعمال نهائيدددا
طافددت بمخيلتددي فكددرة أخددرى، فالبددد أن .  فتصدداعدت ألسددنة اللهددب متشددابكة فددي منظددر رهيددب

                              
 . حملتهم الضرورة هنا على القيام بإحدى الممارسات المعروفة في القرون الوسطى -449
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العدو الذي يتربص بنا وقد أعلن نواياه العدوانية سيتبعنا، ومدا دمندا بهدذا العددد الكبيدر فسديحجم 
أمددا بعددد ذلددك فبعددد تددرك فرقددة العدداجزين . إال إذا اسددتدرجناه إلددى ذلددك باالسددتفزازعددن مهاجمتهددا 

حينها في المنقطة المعطشة، فال شك ونحن " بيرجير"تذهب إلى نواكشوط تحت حراسة النقيب 
 ".الشبكة"قوى على مهاجمتنا وسيحاول تكرار ضربته السابقة في أن العدو سيكون أ

مسدتريحة وتتمتدع بمعنويدات عاليدة، فقدد كندت " بيرجيدر"وفي الوقدت الدذي تبددو فيده فرقدة 
أعتقددد، أندده إذا كانددت حاميددة أكجوجددت فددي الوضددعية التددي يظهرهددا ضددباطها، فمددن غيددر الددالزم 
حملهدا علدى القتدال أثنداء الطريدق، مدا مدن شدك حسدب آخدر المعلومدات أنندا سدنواجه عددوا أكثدر 

وأميدر آدرار قدد جمعدا  "سدنهالشديخ ح"فنحن على علم بأن ". الشبكة"قوة وتعدادا مما حصل في 
فرقددا كبيدددرة تتجددداوز بكثيدددر المائدددة مدددن التالميدددد التدددي كاندددت قدددد اشدددتبكت فدددي يوليدددو مدددع النقيدددب 

المتشددكل حدول فرقددة التالميددد لدن يكددون قدد تحددرك مددن فجدديش بهدذه القيددادة وهددذا العددد " بيرجيدر"
لوقدت الدذي تحركدت أن يواجهه منفدردا فدي ا" بيرجير"أجل معركة بسيطة، فليس بمقدور النقيب 

وهو ما لم يكدن مدن الواجدب فعلده، لديس فقدط بسدبب مدا يحدوم مدن شدكوك : فيه حامية أكجوجت
. حدول نتددائج المعركددة ولكددن أيضددا بسددبب المنطقددة غيددر المناسددبة التددي قددد يحصددل فيهددا الهجددوم

فالبددد إذن مددن العمددل علددى أن يحصددل هددذا الهجددوم الددذي ال مندداص مندده فددي وقددت مددا زال فيدده 
فالبد أن تكون الحامية المنقولة خالل مسيرها من " بارجيمات"و" أكجوجت"كبيرا أي بين عددنا 

. نحددو نواكشددوط آمنددة مددن أيددة مضددايقة لكددي تددتمكن مددن اجتيدداز المنطقددة المعطشددة" بارجيمددات"
فالبددد  إذن مددن اسددتدراج العدددو نحونددا بأسددرع مددا يمكددن وجعلدده يهاجمنددا ولتحقيددق ذلددك البددد مددن 

 . استفزازه
لوحددة " أكجوجددت"ا الغددرض جعلددت فددوق القمددة الصددخرية المطلددة علددى بقايددا مركددز ولهددذ

 : ما يلي" المختار ولد داداه"على عمود طويل كتب عليه 
أغدادر أكجوجدت لديس بسدبب :"قائدد حملدة الفرنسديين إلدى أهدل آدرار" افريدر جدان"مدن الرائدد  -

نما ألنني تلقيت أمرا من رؤسائي للقيام بدذلك، أسدتط يع تقيديم رجدال جديش آدرار، رسالتكم وا 
أندتم مجدرد كدالب أبنداء كدالب ولسدتم . يفدر أمدامي فدي تجكجدة" ولدد عيدده"فقد رأيدت األميدر 

نحن نغادر أكجوجت ألن المياه في آبارها تشدبه مداء بئدر ثمدود وال يشدربها إال . رجال حرب
ندا ال نخدرج مدن ولدذا نتركهدا لكدم ولكنالخنازير البرية المنحددرة مدن خندازير بريدة مدن أمثدالكم 

فال أعرفه، فأنا ال أعرف إال " الشيخ حسنه"أما المدعو . إينشيري فستجدوننا كلما نزلتم إليه
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وال أرغدب ال . صدديق الفرنسديين" الشيخ سيديا"رجال واحدا من الزوايا جديرا بهذا االسم هو 
أصددقائي  ال أسلم عليكم بل أسدلم فقدط علدى. وال في التعامل معه" حسنه"في معرفة الشيخ 

 . ثم وقعت على ذلك". القدماء الموجودين معكم
يمكددن أن نفتددرض أن متعددة شددتم العدددو ال تكفددي وحدددها لحملددي علددى إلصدداق مثددل هددذه 

إلدى ردة الالفتة، وبناء على معرفتدي بالبيظدان فقدد كندت متأكددا أن مثدل هدذا االسدتفزاز سديؤدي 
. بت األحدداث الالحقدة دقدة حسداباتيفعل تلقائية في شدكل هجدوم وذلدك مدا أريدده بالضدبط، سدتث
وأميدر آدرار، ال يعددل  "الشديخ حسدنه"كما أن ما قد يصدلني مدن تدوبيخ علدى عددم اللياقدة اتجداه 

شيئا فدي ميدزان النتيجدة التدي سأحصدل عليهدا مدن تصدرفي، ولكنده سديثبت لدي أن المنداورة التدي 
وصحيح في الوقت الدذي لدم قمت بها لم تلق الفهم الصحيح في المستويات العليا من السلطة، 
 . تشكل فيه حامية أكجوجت وهي في  السنغال لعدم وصولها إلي

كدان البيظددان يتندداقلون خبددر هددذا اإلعددالن ويتوقعددون مدا سدديكون لدده مددن أثددر مدددمر علددى 
 . العدو الذي سيشعر بالتحدي ولن يتأخر عن مهاجمتنا

وهدو  ساألمبدسبتمبر وكانت أمطار غزيرة قد تهاطلدت مسداء  71غادرت أكجوجت يوم 
 .ما مكنني من االطمئنان على أن األودية ستكون مترعة بمياه األمطار

مبعثددرة تمامددا أن ضددعف الرقابدة قددد جعددل حاميدة أكجوجددت تسدير الحظدت أثندداء المسدير 
وقدد فضدل كثيدر مدن أفرادهدا المشدي  إلى مجموعات منعزلة في غير انتظام على طرفدي القافلدة

علدى األقدددام بدددل ركدوب الجمددال التددي تعبنددا فدي تحصدديلها مددن أجلهدم ونزلددوا عددن ظهورهددا دون 
كمدا الحظدت أن . وبقوا متثاقلين فدي الخلدف فدي غيدر انتظدام غيدر مبدالين بسدير القافلدة 450إذن

اتهم الشخصدية ضباط الصف األوربيين في حامية أكجوجت لم ينصاعوا لطلب التضحية بحاج
غيددر الضددرورية فبضددعهم قددد أخددذ معدده تسددع جمددال محملددة بمقاعددد الحديقددة والمقاعددد المطويددة 

أو مددن  451كمددا شددعرت بددأن أفددراد حاميددة أكجوجددت يعتبروننددا مجددرد جنددود حراسددة. والحصددائر
فدددأفراد هدددذه الحاميدددة ال يبدددذلون أي جهدددد فدددي هدددذه الظدددروف غيدددر المريحدددة . يسدددوقون العربدددات

نمددر بهددا بسددبب هددذه الحاميددة نفسددها وكددان ذلددك هددو الشددعور السددائد لدددى كافددة  والصددعبة التددي
ضباط القافلة الذين يقومون في الوقت الحالي بمرافقة وتأطير هدذه القافلدة التدي تنقدل محتويدات 

                              
 .على األقداميعتبر ركوب الجمال شاقا على غير المتعودين عليه، ولذا يفضلون المشي  -450
 . يسمون جنود القطار في التعبير العسكري الذي يوحي باالستخفاف وهم من غير العسكريين أصال -451
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ورجدددال حاميدددة أكجوجدددت لقدددد تفاجدددأ ضدددباط أكجوجدددت حدددين عبرندددا لهدددم عدددن اسدددتيائنا وخاصدددة 
شدعورهم مهمدا عنددي مدا دمدت سأحصدل علدى مدا أريدده مدن  بالنسدبة لدي أندا شخصديا، ولدم يكدن

لقدد كاندت فرقدة أكجوجدت أثنداء التوقدف . وراء تصرفي، أي عودة النظام واالنضباط إلى فرقتهم
 . وكذلك أثناء المسير تسير على انفراد
قدد وصدلها بقافلتده وكاندت " برجيدر"سبتمبر وكان النقيب  71وصلت أتويجيك مساء يوم 

قد خلفدت بحيدرة كبيدرة  71جيد فقد تم تنظيفها كما أن األمطار المتهاطلة ليلة اآلبار في وضع 
والمرعى ولكي أمنح الجمال الرازحة تحت األثقدال قسدطا من المياه ولكي نستفيد من هذه المياه 

، وقمت من جهة أخرى سدعيا إلدى تخفيدف الضدغط "اتويجيك"من الراحة، فقد قررت النزول في 
أصدددرت  71سددبتمبر، وفدي يدوم  71يدوم " بارجيمدات"إلددى " برجيدر"قافلدة علدى المكدان، بإرسددال 

أوامري مساء بجمع الجمال عند الساعة الرابعة لتحميل األمتعة وفجأة ظهر بعدض أفدراد العددو 
. يطوفددون بالمنطقددة علددى بعددد وأطلقددوا نحونددا عدددة عيددارات وانسددحبوا أمددام اثنتددين مددن دورياتنددا

، وأخبرنددي 71كددان الحددر شددديدا يددوم . ألمتعددة وننطلددق بسددالمأصددبح بإمكاننددا اآلن أن نحمددل ا
وجدتهم على الطريق، بأن تلدك القافلدة قدد عاندت كثيدرا مدن " بيرجير"بعض المتخلفين عن قافلة 

وأن رجالهددا قددد تعرضددوا مددرة أخددرى لنوبددة مددن هبددوط المعنويددات، فهددل يمكددن أن  الحددر والعطددش
 ؟ "نواكشوط"و" بارجيمات"بين " العاجزين"نعول عليهم لمرافقة مجموعة 

" العاجزين"قبل طلوع النهار فالبد أن أصل في الليل ألعاقب مجموعة  71انطلقت يوم 
الذين استولوا على أفضل الجمال التي كانت مخصصة لحمدل األمتعدة وركبوهدا بددل تلدك التدي 

 فددي" أوبيددر"جعلددت المددالزم . كانددت مخصصددة لهددم وكانددت متعبددة وتعدداني مددن الجددراح بسددببهم
وعند السابعة صباحا بدأت الحرارة تشدتد، وكاندت . مؤخرة القافلة وهو األكثر خبرة بين ضباطي

وكان السدراب يخديم " اترينا"على مسافة كيلومترين تقريبا شمال " رك"القافلة تسير بانتظام وسط 
على المنطقة والظباء تجري هنا وهنداك أمامندا، فسدمحت لسديدي وعشدرين مدن الجمالدة بمماريدة 

حتى ردت عليهم من وما كاد هؤالء يطلقون الرصاصات األولى،  .452لصيد في مقدمة القافلةا
فظنندت أن فرقدة . ناحية الشرق أصوات البنادق ومرت رصاصة أو رصاصتان من فوق القافلة

مدددن اللحدداق بنددا وفددي هدددذه " أوبيددر"الطليعددة قددد ارتكبددت خطددأ، فأوقفدددت القافلددة ليددتمكن المددالزم 

                              
 .، أصبحت الظباء نادرة بسبب اإلفراط في صيدها"افرير جان"لحم الظباء طري جدا ومفضل لدى البيظان ولدى األوربيين ولكن منذ زمن -452
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الجمالة يواصلون القنص فدي المقدمدة، وفجدأة قددم إلدي مدن فرقدة الجمدال المتكتلدة األثناء تركت 
جاء فيه أنه تعرض لهجدوم وأن " أوبير"ا من ر وسلمني تقري" كازنيف"في مؤخرة القافلة، الطبيب 

 .ثالثة من الجمال أصيبوا بجراح، وأنه تمكن من مواجهة الهجوم
بحثددا " اترينددا"متددر مددن  7199إلددى  7199ة وأثندداء الحركددة إليقدداف القافلددة اقتربددت مسدداف

مددن يددد الطبيددب، " أوبيددر"وبعددد تسددلمي لتقريددر المددالزم . يتسددع الحتددواء مجمددوع القافلددة" رك"عددن 
بقليل رأيت فرقا كثيرة من الجمالة تظهر عند سفح الكثيب وسط مدا يشدبه المدنخفض فدي ناحيدة 

و معروف، فأظهرهم لندا ولدوال ذلدك الشمال ولحسن الحظ أن السراب قد زاد قاماتهم طوال كما ه
لبقوا مختفين في المنخفض، وفي نفس الوقت أطلق الصيادون وابال من الرصاص على شديء 

إنهدم ". بارجيمدات"آخر غير الظباء ورفع لنا السراب ظالل العدو القادم بأعداد كبيرة في اتجداه 
" أكددالل فدداي"صددلنا موقددع لقددد و . يحدداولون تطبيددق اسددتراتيجية التطويددق المعروفددة لدددى البيظددان

ولحسددن الحددظ أن فددرق العدددو األقددرب إلينددا مددا زالددت بعيدددة جدددا وأن الطلقددات الناريددة المتعاقبددة 
بكثيددر وكلهددا قادمددة مددن العدددو، وال شددك أن علددو ارتفاعهددا مددن تددأثير كانددت تمددر فددوق رؤوسددنا 

ندت الطلقدات الناريدة علهم يخطئون في تقدير المسافة ألنه يزيد قاماتنا طوال فكاجالسراب الذي ي
تمر على ارتفاع شاهق، كما يبدو أن لدى العدو كميات كثيرة من الذخيرة ألنهدم يطلقونهدا دون 

كانت القافلة قد توقفت واقتربت مندي الفرقدة الموجدودة . ترشيد محدثين ضجة وصخبا من حولنا
العددو يحدداول فيده أن الهجدوم قددادم مدن جهدة الكثيددب، يبددو أن  افدي الخلدف فددي الوقدت الدذي بددد

مددن " العدداجزين"القافلددة، تركددت الجمددال تحددت حراسددة مجموعددة  453"بركددت"وحددين . اإلحاطددة بنددا
ومجموعدددة " ندددافون"بإعدددارة العريدددف  "بدددابلون"فرقدددة أكجوجدددت وجمعدددت الجمالدددة وأمدددرت النقيدددب 

م لتقدددي "أحمويددد"، و"المختددار ولددد داداه"بقيددادة " أوالد أبييددري"المدددافع الرشاشددة ثددم أرسددلت فرقددة 
الدعم لفرقة القناصة فأصبح العدد ستين مسلحا من غير النظاميين، وفي نفس الوقت أصدرت 
األوامر بالهجوم في ناحية اليمين والوسدط اتجداه العددو الموجدود فدي ذلدك الوقدت فدي المدنخفض 

وكددان بددديهيا أن العدددو قددادم مددن الخلددف يتبعنددا فددي البدايددة وفددي ذلدددك " اترينددا"الشددمالي لموقددع 
ه يوجد خط انسحابه األساسي فالبد إذن مدن قطدع الطريدق عليده مدن هنداك وأقدرب الفدرق االتجا

فهي القادرة فدي الوقدت الحدالي علدى تنفيدذ هدذه المنداورة " أوبير"الخمس من هذا الخط هي فرقة 

                              
 . قد استعملها لجميع القافلة تعبيرا عن توقف حركتها من أجل النزول" افرير جان"، ولكن عبارة عربية تخص الحيوان: بركت -453
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، وأمدرت فرقدة مدن ثالثدين مدن الجمالدة ضد العدو، كما أنها األكثر عددا وتدريبا واألحسن قيادة
وغيددرهم، بددأن تمددر مددن " سدديدي"و" بددوبلير"وبعددض التددرارزة ضددمنهم " أوالد دمددان"مددن  فيهددا اثنددان

وتسددير فددي انتظددام إلددى ناحيددة الشددمال لتصددل بسددرعة إلددى الطددرف اليمينددي " أوبيددر"خلددف فرقددة 
، وكدان لددى فرقدة ...سدعيدا بهدذه المهمدة "سديدي"وكدان " اتريندا"للعدو وتتمركز على قمة مرتفع 

أمر بالهجوم على دفعدات فدي ناحيدة اليسدار التدي سدتتبعها مدن اليسدار إلدى اليمدين فرقدة " أوبير"
" أديدونيس دو سدجور"مدن الفرقدة الرابعدة وفدي ناحيدة أقصدى اليمدين توجدد فرقدة " ابلود"و" جيرار"

ة يوجددد مغدزى المندداورة، سدرت مددع فرقددة التدي تشددكل مرتكدزا للتوجدده إلددى اليمدين وفددي هدذه الناحيدد
بعدددد أن صدددد الفرقدددة التدددي هاجمدددت  "المختدددار ولدددد داداه"كددددرع واقدددي ودعدددوت " لدددوران"العريدددف 

فدي مدؤخرة " بدابلون"وأمدرت النقيدب ". نافون"جمالنا كما كانت معي فرقة المدافع الرشاشة بقيادة 
فددي الوقددت . المسددلحة" عدداجزينال"القافلددة بددأن يتمركددز فددي موقددع دفدداعي حددول الجمددال مددع فرقددة 

يتقدددم فددي اتجدداه العدددو الددذي بدددأ يظهددر شدديئا فشدديئا علددى بعددد " أوبيددر"الددذي كددان فيدده المددالزم 
" أوالد أبييددري"أن يبقددى علددى يمينددي مددع فرقددة " أحمويددد"متددر فددي ناحيددة الجنددوب أمددرت  7199

، اختفدت "د داداهالمختدار ولد"المكونة من سدتين رجدال فدي انتظدار أوامدر أخدرى سأرسدلها لده مدع 
فرقة الجمالة الثالثين وبدأت تزحف نحو قمة المرتفع المحددة لهدا وبعدد وقدت قليدل وجددت هدذه 

مدن التقددم فوجهدت فرقدة  انفسيهما مجبرتين على إطالق النار لتتمكند" أوبير"الفرقة وكذلك فرقة 
وبمددا أن العدددو " ودأبلدد"و" جيددرار"المدددافع الرشاشددة إلددى الخددط الددذي توجددد عليدده الفددرق التابعددة لددد

بواسدطة  7199يتحرك بنشاط أمامنا وسط السدراب الكثيدف أمدرت بدإطالق الندار مدن علدى بعدد 
المدددافع الرشاشددة مصددوبا إلددى المكددان الددذي يحتمددل أن تصدداب مندده سدديقان الجمددال فددي منحدددر 

الحظددت علددى . الكثيددب فكنددا نددرى ظددالل الجمددال يحركهددا السددراب تتمايددل فددوق أقدددامها الطويلددة
كاندددت فعالدددة فقدددد شددداهدنا الرجدددال فدددوق الجمدددال يترنحدددون " ندددافون"فدددور أن تصدددويبة الرقيدددب ال

مذعورين من الرصاص المنهمر عليهم مدن هدذه المسدافة ولكدي أزيدد ارتبداكهم عدززت الطلقدات 
الدواقعتين " أبلدود"و" جيدرار"النارية الصادرة من المدافع الرشاشة بوابل من الرصاص من فرقتدي 

فالبدد، رغدم بعدد المسدافة، مدن اسدتغالل فرصدة عددم الحدذر الواضدح لددى . اسبعلى ارتفاع من
بالتوجده بفرقدة السدتين مسدلح  "المختدار ولدد داده"أمرت . العدو حين ظهر بأعداده الكبيرة أمامنا

ليتسلل معهم للضغط على العدو من ناحيدة اليسدار والحدرص " أحمويد"بقيادة " أوالد أبييري"من 
وفرقددة " أبلددود"وفرقددة " جيددرار"تقدددمت بالوحدددات الثالددث فرقددة " اتراينددا"فددوق علددى التمركددز قبلدده 
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علدى مسدافة " لدوران"دائمدا علدى دفعدات فدي الوقدت الدذي تتبعهدا فيده فرقدة " أديونيس دو سدجور"
قريبدددة ولكنهدددا مختفيدددة بحيدددث تسدددتطيع التددددخل متدددى دعدددت الحاجدددة إلدددى ذلدددك، بقيدددت المددددافع 

 ".بابلون"قلت لتصبح تحت أوامر النقيب الرشاشة في مكانها أوال ثم انت
فددي البدايددة ( بفددتح الددواو)األمددور تسددير علددى مددا يددرام حتددى اآلن، فبعددد أن كنددا مطددوقين 

فددي الوقددت الحددالي لدم يددتمكن العدددو مددن الصددمود أمددام المددالزم ( بكسددر الددواو)أصدبحنا مطددوقين 
قبددل أن يصددله الهجددوم " ااتريندد"بسددبب مددا تكبددده جددراء المدددافع الرشاشددة، فانسددحب فددوق " أوبيددر"

" جيددرار"وفجددأة هبددت فرقددة . الددذي وجهتدده عبددر فرقتددي الجمالددة وتمددت األمددور بانتظددام وانضددباط
وحالددت بيننددا وبددين " اترينددا"واندددفعت إلددى األمددام نحددو منحدددر " أوبيددر"وكانددت األقددرب إلددى فرقددة 

إلدى هدذه " لدوران" جهتهدا، فأرسدلت فرقدةاقسدم مدن العددو بقدي فدي مو ربما استدرجها " أوبير"فرقة 
بالصددعود فددوق الكثيددب صددحبة فرقتدده، بحيددث نسددتعيد " أوبيددر"الناحيددة، وفددي نفددس الوقددت أمددرت 

وضع خطتنا األولية ونتابع التحرك فدي اتجداه اليمدين الدذي سديمكننا حسدب تخطيطدي مدن قطدع 
جبدداره علددى الفدددرار فددي اتجدداه الجندددوب والجنددوب الغربددي خددط االنسددحاب أمددام العددددو وحدددين . وا 

التددي توقفددت عددن " أبلددود"وفرقددة المددالزم " لددوران"يتحددرك اقتربددت صددحبة فرقددة " أوبيددر"هدت شددا
السددير فددي الوسددط بحيددث انسددجمنا مددع الحركددة العامددة، هكددذا أعدددت االنضددباط داخددل مختلددف 

لية في المقدمة على ناحية اليمدين يصداحبها إطدالق اوفي هذا الوقت سمعت أصواتا ع. األلوية
مضدداد مددن العددو الددذي وجدددنا أمامده علددى الكثيددب فتراجدع مهاجمددا فرقددة  ندار كثيددب، إندده هجدوم

ولكنهددا تمكنددت مددن الصددمود مختفيددة وراء األشددجار واسددتمرت فددي إطددالق النددار " أوالد أبييددري"
" أوالد أبييددري"مشددكلة حلقددة هجددوم، وكددان هجددوم العدددو قددد توجدده إلددى ناحيددة اليسددار بددين فرقددة 

قددد تحركددت  تتفددت بإيقافدده فقددط ولددم تبددرح مكانهددا، ولددو كانددالتددي اك" أديددونيس دو سددجور"وفرقددة 
مدن " أوالد أبييدري"إلى ناحيدة اليمدين السدتطاعت أن تشدكل طوقدا حدول العددو وتدتمكن مدع فرقدة 

 . إبادته
" لددوران"إلددى األمددام مددن أجددل اإلحاطددة بالمهدداجمين، واقتربددت فرقددة " أبلددود"دفعددت بفرقددة 

الحظدوا الحلقدة تكداد تدنكمش مدن خلفهدم حتدى تراجعدوا  لدعمنا، ولكن المهاجمين البيظدان مدا أن
فانتقلدت المعركدة " أتريندا"يطداردونهم متسدابقين معهدم إلدى قمدة " أوالد أبييدري"إلى الخلف وتبعهم 

متددر،  719إلددى الكثيددب، كددان يوجددد أمددام فرقددة الوسددط بعددض المجموعددات الصددامدة علددى بعددد 
ق الرصاصات األولى في حياته تواصدلت وجد الفرصة إلطال" كازانيف"ولكن الطبيب الجسور 
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طلقات النار وقد أخمد الكثيب أصواتها لتتناقص بعد ذلك وتضدعف ولكنهدا كاندت كافيدة إلبعداد 
بدددإطالق اإلندددذار وتحدددت " الزمدددارة"العددددو الدددذي كدددان متخلفدددا فدددي منطقدددة الوسدددط فدددأمرت فرقدددة 

جددداه تاركدددا القتلدددى كندددا نشددداهد العددددو يفدددر فدددي كدددل ات. الصدددخب صدددعدنا بانتظدددام فدددوق الكثيدددب
، ولكندده اختفددى، كيددف حصددل ذلددك؟ يبدددو مددن اآلثددار أندده اتجدده علددى سدداحة الميدددان ىوالجرحدد

إنه متجه إليها ألخذ الماء، " أوالد أبييري"يقول " أركش"ناحية الجنوب الشرقي حيث توجد بركة 
مالدة أن فإذا كان الحدر والعطدش قدد أضدرا بندا فدإن العددو يعداني مدن نفدس الشديء، ولدم يفتدأ الج

دليال على ذلك فقد عثروا على جمل جدريح يبددو أن العددو قدد بقدره لشدرب مدا فدي كرشده  او دوج
يددا إلهددي لددو كانددت عندددي مثددل هددذه الجمددال أثندداء معددالجتي لقضددية حاميددة أكجوجددت . مددن مدداء

جددالي يشددعرون بعطددش ر و  ةعشددر  ةفكيددف كددان رجددالي سدديتعاملون معهددا؟ كانددت السدداعة الحاديدد
الددذي كدان بجددانبي ونحددن " أوبيدر"أخبرندي المددالزم . الوقددت لتدوجيههم نحددو المدداءان حدشدديد لقددد 

سيكون ساخطا ألننا تركناه فدي حراسدة القافلدة، ذلدك يمكدن ولكدن مدا " بابلون"عائدان أن النقيب 
إال أنني من أجدل إرضدائه تظداهرت بمعاملتده كقائدد ". عاجزون"العمل؟ فرجالي حسب ما يقول 

كاندت هدذه ". اتريندا"طائي فرقة لكي أشكل موقع تراجع على قمة عت منه إلفرقة االحتياط وطلب
الفرقة من موقعها العالي تراقب الضواحي بينما نحن نشرب ونتناول طعامندا، ومتدى انتهيندا مدن 
ذلك سنقوم باستجواب الجريحين الموجودين معنا من العدو وهما مصابان بجدراح قاتلدة إال أنهدا 

 "الشدديخ حسددنه"وهمددا يقددوالن إننددا قددد واجهنددا نحددو أربعمائددة مسددلح بقيددادة  .ال تمنعهمدا مددن الكددالم
مدن " بكار ولدد الشديخ"بقيادة " اتالميد"وقد كان من ضمن هؤالء فرقة . 454وأمير آدرار شخصيا

أنده صدديق  "بكدار"الذين كنت قدد أصددرت األوامدر بمحاولدة اسدتدراجهم ويعدرف عدن " إيديشلي"
وهددو  "أحمددد سددالم ولددد الشدديخ محمددد ولددد سددليمان"منهم كددذلك ومددن ضدد" سددينلويس"فددي " للمكتدب"

فدي اتدرارزة، كمدا أن هنداك فدرق مدن مختلدف قبائدل آدرار ترافدق " أوالد ديمان"شقيق أحد رؤساء 
وفرقدة اركيبدات هدي التدي هاجمتندا " اركيبات"ونحو مائة مسلح من  أوالد بالسباعاألمير وبعض 

مين انسددددحاب بقيددددة المهدددداجمين، يقددددول الجريحددددان مددددن ناحيددددة اليمددددين فددددي نهايددددة المعركددددة لتددددأ
والمجموعددة التددي جدداءت بهددا فرقددة الجمالددة إن العدددو كددان يظننددا مددا زلنددا نيامددا فددي الصددباح فددي 

                              
 . هذا جمع كبير فالشيخ حسنه واألمير ال يتحركان إال بعد التأكد من حصول انتصار ساحق -454
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ليباغتندا بهجدوم بداكر، ولكنده وجددنا قدد انطلقندا فسدار علدى مكان إقامتنا وقدد اقتدرب منهدا بحدذر 
 . آثارنا وحصل ما حصل

هدا فدي أكجوجدت قدد أثدارت ردة الفعدل المطلوبدة، فقدد حطموهدا يبدو أن الالفتة التي تركت
فددأدى ذلددك إلددى ثددورة  أحددد زوايددا آدرار الددذي حملهددا فددورا إلددى األميددر" أديددافرات اختدداير"وقرأهددا 

 .غضب وهجوم ويبدو حسب األخبار أن العدو منهار ويعاني من العطش
الخدروج مدن جميدع الدبالد ولكن قد شاع منذ ذهابنا من أكجوجدت أن انسدحابنا هدو بدايدة 

كافدة الجمددال التدي يركبهددا األعدداء الددذين . الفرنسدديين" جماعدة"وأن االنسدحاب قددد فرضدته علينددا 
" أهل بدوحبيني"و" أهل بار كلل"هاجمونا قد حصلوا عليها من قبائل الزوايا في المنطقة خاصة 

فيدده أمامنددا كددل  الددراغبين فددي المسدداهمة فددي طردنددا مددن الددبالد فددي نفددس الوقددت الددذي يحضددرون
وفدددي األخيدددر جمعندددا مدددن سددداحة . صدددباح محملدددين بشدددهادات موقعدددة مدددن القدددادة السدددابقين علدددي

أرسلت عيندات منهدا  455"الشركة الفرنسية للذخيرة"المعركة كميات من الذخيرة الجيدة من صنع 
فدي نفدس الليلدة أو مدن الغدد  "بارجيمدات"إلى العقيد كأمثلة لما وجددناه، كندت أندوي الددخول إلدى 

الصددباح فانطلقددت عنددد السدداعة الثالثددة كددان الحددر شددديدا والمندداخ ثقدديال ولكددن النهددار قددد انتهددى 
لدم أر " بارجيمدات"بالمطر فعند الساعة السادسة مساء فاجأتنا الزوبعدة ونحدن غيدر بعيددين مدن 

فأثددارت علينددا األتربددة والحجددارة " الددرك"فددي حيدداتي زوبعددة أشددد منهددا، فقددد باغتتنددا ونحددن وسددط 
( كاد بعضها أن يحطم المنظار فوق عيني ومنها ما هدو بحجدم بديض الحمدام)زوجة بالغبار مم

أجبرتنددا العاصددفة علددى التوقددف واالحتمدداء قددرب الجمددال والخيددول، كددان الظددالم شددديدا حتددى أن 
الشخص ال يرى من بجواره وكانت الحجارة الصغيرة تصفر فوق رؤوسنا وبعد قليدل اخدتلط بهدا 

 . وكان طوفانا فكنا نرتجف وتصطك أسنانا من البرد ماء المطر البارد
توقف المطر عند منتصف الليل فحاولنا أن ننام دون جددوى، وكاندت الفرقدة الخلفيدة قدد 

لإلعدالن " بارجيمدات"تجاوزتنا دون أن تشعر بوجودنا أثناء الزوبعة أرسدلت بعدض الجمالدة إلدى 
وقد جفت أمتعتنا بعدض الشديء جل التسخين بقدومنا ثم أشعلنا النيران في الصباح الباكر من أ

حيث وصلناه عند الساعة السابعة يدوم " بارجيمات"وعاد بعض النظام إلى القافلة فانطلقنا نحو 

                              
الشديخ مداء العيندين هدو مدن )السداقية الحمدراء هذا دليل على ازدهار تهريب األسلحة الفرنسية، فمن أين جداءت هدذه الدذخيرة وهدذه األسدلحة؟ مدن  -455

 (.بواسطة دور التجارة)ومن سينلويس في السنغال ( كان يشتريها
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سددبتمبر كانددت الفرقددة الخلفيددة قددد وصددلته لدديال، باسددتنثاء رجددل واحددد ضددل طريقدده فددي الليددل  19
 . برحامال سالحه وأمتعته سنجد جثته فيما بعد في بداية نوفم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فرقة إينشيري المتنقلة
 

تددالف مددا فيدده مددن  لقددد أنجددزت الجددزء األول مددن مهمتددي، فمركددز أكجوجددت تددم إخددالؤه وا 
ألننا هزمنا العدو ونحدن نتمركدز لوازم كما حافظنا على الشرف وأكثر من ذلك إثناء االنسحاب 

في وسط إينشديري لدم يبدق لدي مدن التعليمدات األولويدة سدوى " بارجيمات"عند  "آدرار"بالة قاآلن 
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إلددى نواكشددوط ولكددن وصددلت أوامددر جديدددة أثندداء إخددالء " مددن العدداجزين"إرسددال فرقددة أكجوجددت 
 :مركز أكجوجت ألخصها فيما يلي

" برجيدددر"علدددي أن أزيدددد عددددد الفرقدددة النظاميدددة بواسدددطة الرجدددال الدددذين سددديتركهم لدددي النقيدددب  -
لولددد "ح العدددد مددائتين وخمسددين مسددلحا وأنددا مطالددب بإرسددال الجمالددة العشددرة التددابعين ليصددب

ولكدددن علدددي االحتفددداظ بالجمالدددة السدددتة مدددن فرقدددة أكجوجدددت والعشدددرة الدددذين  "أبدددراهيم السدددالم
لعلدب "، كما يجب علي اكتتاب عشرة مدن جمالدة "أوالد أبييري"من جماعة " أحمويد"يقودهم 
كل هذا العدد أي مدا . مدفعي أكجوجت الرشاشين "بابلون"النقيب  وأخيرا سيترك لي" الكحل

علددى أن يصددبح مركددزي ". فرقددة إنشدديري المتنقلددة"مسددلحا سدديطلق عليدده اسددم  111مجموعدده 
ولكدن بإمكداني التنقدل حولده بحثدا عدن " بارجيمدات"من اآلن فصائدا هو المعقل الموجود في 

حيددة الشددرق مخافددة أن أتوغددل منفددردا فددي المراعددي للجمددال، ولكددنهم عينددوا لددي حدددودا فددي نا
آدرار كمدددا تلقيدددت تعليمدددات باالعتنددداء بالجمدددال والحدددرص علدددى راحدددة الرجدددال بحيدددث يكدددون 

ومدددن الناحيددة السياسدددية يجدددب أن . الجميددع قدددادرا علدددى المسددير عندددد وصدددول األوامددر بدددذلك
مددن أعمددل علددى اسددتقطاب انتبدداه أهددل آدرار وهددو مددا سدديمكن العقيددد فددي الوقددت المناسددب 

 .مفاجأتهم بالهجوم من جانب آخر
عددديم القيمددة مددن رجالدده خاصددة عددددا " بيرجيددر"وكمددا كددان طبيعيددا، فقددد تددرك لددي النقيددب 

كيلدومتر المعطشدة،  10أولئك الذين أخلوا بالنظام في شهر يوليو الماضي أثناء اجتياز منطقة 
إال كفرقدة حراسدة لمعقلندا " بيرجيدر"لددفلم يعد بإمكاني أن أستخدم فرقدة الرمداة السدنغاليين التابعدة 

 10توجهدددت قافلدددة إخدددالء أكجوجدددت يدددوم  .سدددأواجه مدددع ذلدددك مشدددكل تغدددذيتهم" بارجيمدددات"فدددي 
سبتمبر إلى نواكشوط ومعهدا جدزء مدن جمدال القافلدة وكافدة الجمدال التدي كاندت تسدتخدمها فرقدة 

فرقدة "ا لدم يعدد معدي فدرد مدن باعتباره األقدم رتبة وهكذ" بابلون"الجمالة وكان في القيادة النقيب 
وقدددد أخدددذت مندددي القافلدددة المغددددادرة بأمتعدددة أكجوجدددت ورجالددده، تسدددعة عشدددر حمددددارا " العددداجزين

اسددتخدموها فددي حمددل النسدداء المددأخوذات أنثدداء الغددارات فددي المندداطق المحيطددة بأكجوجددت مددن 
توجهدددت فرقدددة . وكدددن ذاهبدددات إلدددى نواكشدددوط صدددحبة أسددديادهن 7191شدددهر مدددارس إلدددى مدددايو 

و مائددة مدددن الجمددال المخصصدددة للحمددل علدددى أن تعددود لندددا حدددإلددى نواكشدددوط كددذلك بن" ايددرجير "
تصددبح ضددرورية لنددا فددي بددالمؤن الغذائيددة التددي كنددت قددد تركتهددا أواخددر أغسددطس هندداك والتددي س

فدي " بارجيمدات"الوقت الحاضر، وبعد مغادرة قافلة اإلخالء المتوجهة إلى نواكشوط لم يبق في 
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بقينا نعاني من ". سيدي"لك سوى سبعة عشر من الجمالة بما في ذ" حللعلب الك"انتظار قدوم 
نقددص األدويددة البيطريددة وانعدددام خبرتنددا فددي تضددميد جددراح الحيوانددات وقلددة المراعددي وقددد ازداد 
الوضع سوء ألن الجمال ليسدت مملوكدة مدن طدرف مدن يسدتعملونها ولدذا فهدم ال يشدفقون عليهدا 

" بدآزواكي"أو مريضدة " التابوريدت"أن الحيوانات مصابة بدداء كما الحظنا . ويبالغون في إرهاقها
ولن يقوى أي واحد منها على تحمل مناخ اترارزة الشمالية .456بسبب حقنها بمصل هذا المرض

أو إينشددديري وسددديكون الوضدددع أسدددوء فدددي آدرار ألن بعدددض النباتدددات تقتدددل اإلبدددل القادمدددة مدددن 
خبددر بوشددوك وصددول حاميددة أكجوجددت وصددلني بريددد مددن انواكشددوط ي". آسددكاف"الجنددوب مثددل 

وبقية قافلة اإلخالء إلى هذا المركز، وطبقا لتوقعاتي لم يتعرض أي من هدؤالء للمضدايقة أثنداء 
إلى نواكشدوط حتدى انطلدق مقتفيدا آثدار فرقدة سدطو مدن  "بيرجير"وما أن وصل النقيب . الطريق

وهدزم فرقدة  وسدحقه" تيفرندوت"عند ، وقد لحق بهذا األخير "لولد الديد"وأخرى تابعة " أوالد أدليم"
الجندددوب الشدددرقي حمدددل إلدددي نفدددس البريدددد كدددذلك خبدددر فدددي ناحيدددة " تنددددغادش"عندددد  "أدلددديم"أوالد 

الذي تم طرده مدن الرشديد " كنته"زعيم  "محمد المختار ولد الحامد"على " شانبير"انتصار الرائد 
يبددو أن عملياتندا بددأت تنتشدر . بعد أن استعملت القافلة ضدده المددافع وقدد هدرب إلدى الحدوض

في كافة المنطقة، ولكن من الناحية الظاهرية فقط، فأعدؤنا بعد أن تخلوا عن الهجمدات الكبيدرة 
تنهدب وتقتدل حتدى سدعاة بريددنا وتصدطو  قد اعتمدوا استراتيجية مشداغلتنا بدالفرق المتعدددة التدي

على جميع القبائل غير المتحالفة معها، وقدد حصدلت بعدد ذلدك بقليدل علدى مدا يثبدت كدون أهدل 
" المامي"قد ترك لي " بابلون"كان النقيب . آدرار لم يتراجعوا عن مشروعهم لطردنا من إينشيري

مدددن  7191لدددذي أصددبح منددذ ا 7191رجددل مخددابراتي القدددديم فددي منطقددة أتدددرارزة الشددرقية سددنة 
وكالء السياسة في مركز أكجوجت وبعدد مغدادرة قافلدة األخدالء بأيدام قليلدة شداهدت رجدال قادمدا 

يصدفونه بددالجنون وكندت قدد لقيتده هنداك ويرافقدده رجدل ال أعرفده وقدد أعلددن " أتويجكدت"مدن جهدة 
فددي " الميدددات"أن المعنددي هددو المخبددر الرئيسددي لمجموعددة حددين رأى الرجددل المجهددول " المددامي"

مركز أكجوجت وما علي إال أن أقوم ببحث بسيط في أوساط فرقة الجمالة التي كاندت موجدودة 
 . يوافي األعداء بكلما يجري في أكجوجتعلى الدوام كان فأكدوا لي أن هذا الرجل هناك 

                              
قدرب األنهدار والبدرك وأثنداء موسدم األمطدار، )االمنتشدرة فدي المنداطق الرطبدة " اتسي تسدي"مرض قاتل يصيب اإلبل بسبب لسع ذبابة " التابوريت" -456
 (.مريض بسبب الحقن بمصل مرض التابوريتفهو الحيوان ال" آزواكي"أما 
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معي ولذا فكر في استئناف عمله الميداني فدي " المامي"فال شك إذن أنه ال يعلم بوجود 
بحثدا عدن مجموعدة " بارجيمات"استدعيت الرجلين واستجوبتهما فزعما أنهما قدما إلى . امعسكرن

حميددر ضددائعة وهددو مددا ال يصدددق ألننددا لددم نصددادف آثددارا للحميددر فددي الجهددة التددي قدددموا منهددا، 
فأجلددت بقيددة االسددتجواب إلددى وقددت الحددق، وبحثددت لهمددا علددى الفددور عددن عمددل شدداق يشددغلهما 

ولكدددي أعدددوض لطافدددة المنددداخ، " بارجيمدددات"بدددار طيلدددة مقامندددا فدددي فكلفتهمدددا بحفدددر وتنظيدددف اآل
أجبرتهما على البقاء وقت المقيل وأثناء الليل داخل حفرة عميقة تحدت رقابدة أحدد الحدراس، ومدا 
كان يضايقهما أكثر هو استحالة الهرب من العمل الشداق الدذي ينتظرهمدا خدارج الحفدرة خاصدة 

 . وأيديهم موثقة وراء ظهريهماوأن أعينهما تبقى معصوبة طول الوقت 
خضددعا لالسددتجواب مددن فلددم يمددض وقددت طويددل حتددى أثددرت فيهمددا هددذه المعاملددة وحددين 

قد بعثهما شخصيا لمعرفة أخبارنا، وبما أن األجدل  "الشيخ حسنه"جديد على انفراد، اعترفا بأن 
ة إلدى مجموعدة عددم العدود االذي حدده لرجوعهما قد تجاوز وأنهما تعودا علدى معاملتندا فقدد قدرر 

 .وفضال مواصلة العمل معنا لغاية دخولنا في آدرار" اتالميد"

لقد ذابت الثيران المائة القادمة من انواكشوط وسنواجه نقصا في اللحدم الطدازج وأندا متأكدد بنداء 
الدذي اجتدداح " اسددكاربوط"و" البددري بدري"أن وبداء " تددونكين"علدى تجربدة السددابقة فدي أعددالي إقلديم 

جوجت كان أساس بسبب نقص اللحم ولم يكن بسبب الماء وال عدم تنوع التغذيدة، رجالنا في أك
بددأن يبحددث لددي " المددامي"فكلفددت " برجيمددات"مددن " أهددل باركللدده"وفددي ذلددك الوقددت اتقتددرب مخدديم 

لديهم عن ثيران للبيع وزيادة في االقتصاد ومن أجل تحسدين تغذيدة رجدالي ومضداعفة كمياتهدا، 
يبحددث عددن أقددرب تجمددع معددادي تتددوفر لديدده المواشددي ألصددادر منهددا نفسدده بددأن " المددامي"كلفددت 

 .وأحصل بالمجان على ما يكفي من اللحم لفترة طويلة
الحلفداء الحميمدين " أوالد اللدب"البحث كثيرا، حتى وقع على خبر جماعة من " بالمامي"لم يطل 

" هددل باركللددهأ"واندسددت هددذه الجماعددة ضددمن مخيمددات " أوالد أدلدديم"ألهددل آدرار وهددم فددرع مددن 
 ".تن يدين"في ناحية " برجيمات"على بعد مسيرة ليلة ونصف شمال غرب " أهل بوحبيني"و

 87وهددؤالء الزوايددا هددم الددذين أعطددوا جمددالهم عددن طيددب خدداطر المغيددرين الددذين صددددتهم يددوم 
حدين يدذهبون لإلغدارة علدى " أوالد اللدب"وفدوق ذلدك، فقدد اعتداد ". أعكيلدت ارفايدك"سدبتمبر عندد 

المنداطق الخاضدعة لندا، أي يتركدوا خيدامهم وقطعدانهم لددى هدؤالء الزوايدا رغدم وضدوح وصددراحة 
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كدل جماعدة مدن الزوايدا تتسدتر علدى ممتلكدات تابعدة ألعددائنا : ل هدذه المخالفداتاألوامر فدي مثد
 .ستتم مصادرة ممتلكاتها الخاصة مع الممتلكات المخفية

سددبتمبر  37يددوم " دور ويددي"هددذه بالضددبط هددي المناسددبة المنشددودة بالنسددبة لددي أرسددلت النقيددب 
ين مسلحا من الفرقة الرابعة على رأس قوة من سبعة عشر من الجمالة المتطوعين ومائة وخمس

" البيظدان"ومدن معده مدن " سديدي"سدبتمبر اسدتولى  01وفي صباح يوم " تن يدين"إلى مخيمات 
وطداردهم فدي اتجداه الغدرب حتدى " تدن يددين"من أكباش في مخديم " أوالد اللب"على كل ما لدى 

ائمده لقدد أصدبحنا، بغن" برجيمدات"إلدى " دور ويدي"وفي األول من أكتوبر عاد النقيدب " أم أكراع"
ليس فقط في مأمن من نقص اللحوم، ولكن أيضا صار في مقدورنا أن نضداعف حصدة اللحدم 

ولدددو وجددددت وسددديلة لتحسدددين تغذيدددة " اسدددكاربوط"و" البدددري بدددري"وبالتدددالي نقضدددي علدددى مرضدددى 
 .الجمال لكان ذلك أفضل، ولكن ما باليد حيلة مع األسف

سديدي "وعددهم عشدرة بقيدادة رئيسدهم الشداب " لكحللعلب ا"وفي نفس اليوم التحقت بنا جماعة 
 .وقد جاؤوا لالنضمام إلينا وتقاسم مصيرنا من اآلن فصاعدا" محمد ولد امريبع

لقددد أصددبح لدددي إذن سددبعة وعشددرون مددا بددين متطددوع وجمددال وهددو مددا سدديمكنني مددن استكشدداف 
د عددداد مدددن قددد" جدددرار"وكدددان المدددالزم " برجيمدددات"المراعدددي وتسددديير دوريدددات شدددرطة فدددي محددديط 

 .انواكشوط بما يكفي لشهرين من المؤونة الغذائية لقد أصبحنا مطمئنين من هذا الجانب
المعقل الذي سدلمنا لده فدي حالدة بدائيدة، إلدى منشدأة محصدنة وسدط " دور ويي"لقد حول النقيب 

سددددياج مددددن األشددددجار مدددددعم باألسددددالك الشددددائكة نسددددتطيع ونحددددن داخلهددددا أن نتحدددددى هجمددددات 
اغتنمدت فرصدة الهدندة إلعدادة االنسدجام داخدل فرقتدي باسدتئناف تمدارين . منطقةالمنشقين في ال

" كددازانوف"والطبيددب " أبلددود"الرمدداة السددينغاليين، كمددا أصددبح بإمكدداني أن أقددوم بواسددطة المددالزم 
بتشدددكيل وحددددة نموذجيدددة للمددددافع الرشاشدددة يتدددوفر فيهدددا القدددادة ورجدددالهم علدددى مهدددارة عاليدددة فدددي 

 .استخدام هذه اآلليات
قددد كددانوا قددد اسددتولوا فددي " اركيبددات"أكتددوبر بخيددر ثالثددين مددن  31قدددم إلددى بعددض الزوايددا يددوم 

قبددل التوغدددل فدددي اتجددداه " أركدددش"اتددرارزه علدددى قطيدددع كبيددر مدددن الثيدددران يتجهدددون بدده نحدددو بركدددة 
وفرقتددده صدددحبة المتطدددوعين وكمدددن لهدددم عندددد البركدددة فكاندددت " أبلدددود"الشدددمال، فسدددبقهم المدددالزم 

باسدددتثناء أربعدددة وتدددرك جميدددع الثيدددران فأخدددذها مالكهدددا " اركيبدددات"ميدددع رجدددال مقتدددل ج: النتيجدددة
 .األاصليون وغادروا دون أن يكلفوا أنفسهم عناء التعبير عن شكرنا
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لقد أصبح من الملح أن نبتعد أكثدر بحثدا عدن المراعدي فبددون ذلدك سدتموت جمالندا مدن الجدوع، 
في " واد اتويجيل"و " أعكيلت ارفايك"بين بوجود مرعى جيد " أهل باركلله"فأخبرني أحد رؤساء 

فالشدك أنده يندوي مدن وراء اختيداره " أهدل باركللده"يقدع قدرب مخديم زعديم " امزيريدف"مكان يسمى 
االسددتفادة مددن جوارنددا لالحتمدداء مددن صددولة عصددابات النهددب، كمددا علمددت مددن ناحيددة أخددرى أن 

" اتويجيدل"ارزة، داخدل مثلدث العديد من هذه العصدابات تتوقدف، أثنداء دخولهدا وخروجهدا مدن اتدر 
 ".اعكيلت لحبيب"و" دمان"و

فالبد إذن من توجيه معظم فرقتي إلى الشرق، فسأحمي بذلك أعز ما عندي وهو الجمال وعند 
دور "االقتضدداء أرد علددى عصددابات التددي قددد يتكلددف وجودهددا أثندداء اجتيدداز المثلددث تددرك النقيددب 

ح معهددم فرقددة المدددافع الرشاشددة والطبيددب علددى رأس مائددة مسددل" برجيمددات"فددي معزلددة فددي " ويددي
الندي ولددد أحمددد "بقيدادة الددزعيم الكبيددر " أهددل بحبينددي"وغددادرت إلدى اسددتقبال وفدددا مدن " كدازانوف"

الذي عفته قديما فدي انواكشدوط، وبأيددي الجميدع " الشيخ عبد اهلل"ثم وفدا بقيادة العجوز " مولود
نمدا قددموا لهددف إفادات إدارية عديمة القيمة عندي ليقيني أن حام ليها متواطئين مدع أعددائنا، وا 

ولددئن " أم اكددراع"و" تددن يدددين"أن يأخددذوا منددي أقصددى مددا يمكددن ممددا صددادرته مددنهم فددي : واحددد
تنازلت لهم بسهولة عن الحمير، فقد امتنعت عن إعطائهم الحيوانات األخدرى الصدالحة للدذبح، 

فدي تغذيدة فرقتدي بعدد خمسدة  وقد زاد من حرصي على التمسك بها كون مضاعفة حصة اللحدم
 .شهور من حياة الصحراء، قد بدت األحسن حاال من بين جميع الفرق المتوجهة إلى آدرار

أوالد "وفرقدة المتطدوعين مدن " احمويدد"حاكم دائرة اتدرارزة  457"غايدن"في نهاية أكتوبر استدعى 
ولدم يددر بخلددي أنندي وغدادروا إلدى بوتلميدت مدرورا بانواكشدوط، " اتويجيدل"فتركوني عندد " ابيري
آلخددر مددرة، فمددا كددادت تمددر االيددام األولددى مددن شددهر نددوفمبر حتددى لددم يبددق معددي " أحمويددد"أودع 
وستة جمالة من فرقة اكجوجت أي مدا مجموعده سدبعة عشدر " لعلب"وعشرة من " سيدي"سوى، 
 .المسلحين، وهو عدد كافي لتنظيم الدوريات" البيظان"من 

ن فددزادت أحجامهددا ولكنهددا مددا زالددت خددائرة القددوى، فكنددا نفقددد بدددت أحددوال الجمددال وكأنهددا تتحسدد
جمال أو جملين في كل واحد من تنقالتنا حيث يضجع علدى األرض وال يقدوم بعدد ذلدك توجهندا 

أن المنشدقين كدانوا " أهل باركللده"للشراب والتزود بالماء فأنذرنا " اتوجيل"نوفمبر إلى بئر  9يوم 

                              
تددل تقداريره المحفوظدة فدي االرشديف علدى ( الحسدانية، البوالريدة، األولفيدة)كل حياته المهنية فدي موريتانيدا وتعلدم اللهجدات المحليدة " غايدن"قضى   457

 (.سور)ودفن في مقبرة كفاءته العالية ونباهته وبعد أ، أصبح حاكما لموريتانيا بقي فيها بعد تقاعده إلى أن مات 
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سلت فرقتي المتطوعين والجمالة في المقدمة الستكشداف خبدر عند البئر ولكن عددهم قليل، فأر 
، وعنددد الطلقددات األولددى أخلددى "أديددونيس دو سددجور"العدددو تعززهمددا مددن الخلددف فرقددة المددالزم 

 .فطاردهم رجالنا لمسافة حتى أبعدوهم" آدرار"المنشقون المكان وهم من أهل 
 883وجماعتده المكوندة مدن " ينولدد الدد"نوفمبر كنا على موعد مع حدث آخر، فدد 81وفي يوم 

" أعكيلددت لحبيددب"وهددم يقومددون بإصددالح آبددار " دمددان"و" اتويجيددل"مسددلحا قددد شددربوا مددن آبددار 
الدذين سدئموا " أحدراطين أهدل باركللده"عدن طريدق " امزيريدف"ونحن نزود بالمداء مندذ قددومنا إلدى 

جدوم علدى معسدكرنا ولكدن وحثدوه علدى مدرافقتهم لديال لله" ولدد الديدد"هذا العمدل الشداق والتحقدوا بدد
مدن  883الدذي كاندت لديده مشداريع أخدرى أكثدر مردوديدة مدن جهدة، وأكثدر رجالده الدد" ولد الديدد"

 .فلم يكن يريد المجازفة بهم في وجه عدو يفوقهم عددا 458اركيبات الرديئين في الحرب
" يولد سيد"حين كنت صديقا ألخيه، " اخروفه"وهو، من جهة أخرى، يعرفني خاصة منذ زمن 

ويدرك مدى يقظتي، كما أنندي مدا زلدت مطمئندا علدى أن ال يلحقندي ضدرر، ال منده هدو وال مدن 
أخيدده نظددرا لمددا أسددديته لهمددا مددن خدددمات فددي السددابق، ومددن جانددب آخددر، أثندداء سددحق المددالزم 

يبدو أنده نجدل زعديم فدرع )وقع في أيدينا طفل منهم " أركش"عند بركة " اركيبات"الجمالة " أبلود"
أننددا " اركيبددات"وبمددا أن البيظددان مطلعددون علددى دقددائق األخبددار، فقددد شدداع بددين "( وسددىأوالد م"

نعامل الطفل بالتي هدي أحسدن وهدو يرافقندا بمدلء إرادتده حيثمدا حللندا، وهكدذا حدين علدم رجدالهم 
يدددبرون مددع هددؤالء لإلغددارة " أحددراطين أهددل باركللدده"أن " ولددد الديددد"الموجددودون ضددمن جماعددة 

الدذي تدزعم المدؤامرة وقطعدوه إربدا " الحرطداني"تمدردوا بعندف لدرجدة أنهدم هداجموا علينا ليال، فقد 
 .إربا بالسكاكين

، مددن إمددرأة مددن قبيلددة "اتويجيددل"هددذه التفاصدديل حصددلنا عليهددا، أثندداء، مرورنددا علددى طريددق بئددر 
 .أهل باركلله"كانت سجينة وهربت ولجأت إلى مخيم " لعلب"

فدي المقدمدة باتجداه اآلبدار وعدززتهم بوحددتين، وبعدد ذلدك  "البيظدان"كالعادة، أرسلت رجالي مدن 
بدال من االنطالق رأسا إلدى اآلبدار، انحرفدت ناحيدة اليمدين فدوق كثيدب فدي الجندوب، واسدتوليت 

واتخذت منها موقعا استراتيجيا يطل علدى جميدع السدهل " الشيخ سعد بوه"بالقوة على بقايا منزل 
فددي الشددمال الغربددي وجبددال اكجوجددت فددي الشددمال  "تمكددوت"الواقددع شددمال اآلبددار حتددى هضددبة 

                              
اركيبدات هدم الدذين أمندوا انسدحاب "والحكدم الدذي أطلقده علديهم هندا غيدر صدحيح رغدم أ،ه قدد اعتدرف قبدل قليدل أن " اركيبات"ال يعرف " افريرجان"  458

 . مهاجميه في المعركة ضد جماعة الشيخ ماء العينين
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إلددى اآلبددار، فتلقدداهم رجددالي بالطلقددات " ولددد الديددد"والشددمال الشددرقي وبالفعددل قدددم بعددض رجددال 
تصميمي على منعه من ورود اآلبار، قررت المبيدت " لولد الديد"النارية وصدوهم، ولكي أظهر 

قدد أطلدق الندار " جيرار"ا وكان المالزم كنت أعرف أن العدو يراقبن" الشيخ سعد بوه"حول منزل 
من مسافة بعيدة عند مغيب الشمس على مركزه الذي يرصدنا علدى الكثيدب فدي الجندوب، وبمدا 

في الخلف يمشون على األقدام، وهكدذا " البيظان"أننا سنسير في الظالم، فقد تركت رجالي من 
فعلددت، إذ مددا كدددت  أضددمن أن يصددلني باسددتمرار خبددر أي طددارئ يحدددث فددي المددؤخرة، حسددنا

قبل طلوع القمر، حتى دوت خلفنا طلقات نارية تصاحبها، " أمزيريف"المؤدي إلى " الرك"أصل 
إشعاعات مضيئة، فردت عليها فرق الجمالة والمتطوعين على الفور، فشدكلت المربدع وانطلقدت 

ديدة مسدرعا يلهدث وعالمدات الرعدب با" لعلدب"استكشف األخبار، وما كدت أفعل حتى قدم أحدد 
 :عليه فقال لي

 
من اترارزة لقد كانوا منبطحين في حوض الوادي الجاف وأطلقوا علينا " ولد الديد"إنهم رجال  -

ويمكدن أن أوريدك آثدار قدميده الكبيدرتين " عبد اهلل ولد كومبده"النار من مسافة قريبة، ومن بينهم 
 .فال مثيل لهما في المنطقة

الددذي عدداد مسددرعا لقددد انطلددق كاألرنددب " لعلددب"جددل لسدديدي، وأنددا أشددير إلددى ر : حسددنا، قلددت -
 وتركك في المؤخرة، ما رأيك؟
ولددم يلبدث أن ذاق طعددم ذلددك، وبمددا أن القمددر قددد تعددالى فددي : سدديدي"لقدد بدددأ الحقددد يسددري ضددد 

 .وانتهت تلك الليلة في هدوء" امزيريف"السماء فقد وصلنا معسكرنا عند 
وفدي نفدس " اعكيلدت لحبيدب"قدل بكدل مدن معده إلدى قدد انت" ولد الديدد"نوفمبر أن  83علمت يوم 

حيدث " أكدالل فداي"والتوجه بفرقتي إلى آبار " برجيمات"اليوم وصلتني أوامر من العقيد بمغادرة 
يتعين أن أبقى في انتظار أوامر أخرى، اعتبرت جمدالي غيدر قدادرة علدى حمدل أي شديء حتدى 

ن اسدتطاعت السدير خلفددي حتدى  بدالها بددالحمير التدي هدي حيوانددات إذن تدم اسدت" )أكدالل فدداي"وا 
حمددل األثقددال الوحيددد الموجددودة فددي المنطقددة إلددى جانددب اإلبددل ألن الثيددران تعدديش فددي الجنددوب، 

قددد ارتكبددوا فددي األيددام األخيددرة سددلوكا مهاديددا لددي، فقددد فرضددت " أحددراطين أهددل باركللدده"وبمددا أن 
 .عليهم دفع غرامة من خمسين حمارا
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باإلضدافة إلدى حميدر " تدن يددين"فدي " أوالد اللدب"تقريبدا مدن  وكنت قد حصلت على نفس العددد
وأخبرتده " محمد ولد أحمدد مسدكه"أخرى كنت قد امتنعت عن تسليمها لبعض الزوايا، استدعيت 

وبمدا أنندي ال أريدد أن يدذهب ويعلدن " أكالل فاي"و" برجيمات"بقراري تسخيره ليرافقني دليال بين 
ليهددا، فقدد أمددرت علدى الفددور باحتجدازه حتددى انطلقدت بدده فدي كددل مكدان عددن الجهدة التددي أتوجده إ

كدان فدي السددابق " المحددرز"معدي، لقدد كنددت فعدال قدد قدددمت مدن أكجوجدت بدددليل محتدرف اسدمه 
وهدو دليدل  459من أدالء عصابات النهب وكانت تلك هي مهنة أبيه وجميدع أسدالفه المعدروفين،

 .فس حتى يشعر بالمضايقةماهر لكنه انتفاعي جدا، فكنت بحاجة إلى الضغط عليه بمنا
كانددت الجمددال تقدداوم مادمنددا ال نطيددل المسددير، " برجيمددات"نددوفمبر أسددير باتجدداه  80كنددت يددوم 

حتدى بلدغ العددد اثندي " التابوريدت"فالحظنا بكدل دهشدة أنهدا بددأت تهلدك الواحدد تلدو اآلخدر بدداء 
ى، يتعددين علددي عشددر جمددال وهددو مددا يعددد أهددوال تنتظرنددا عنددد اجتيدداز منطقددة الكثبددان، مددرة أخددر 

إنجدداز مهمددة غيددر عاديددة، وسددتكون لدددى قافلددة معتبددرة فأنددا أحددتفظ فددي المعقددل بمددا يكفددي شددهرا 
كددامال علددى األقددل لنفقددة ثددالث مائددة رجددل مددن المددؤن الغذائيددة وكثيددر مددن الددذخيرة وعتدداد ضددخم 
لجلب الماء من ضمنه اثني عشر برميال سعة الواحد مائة لتر، فمن أين لدي سدتة جمدال يقدوى 
كددل واحددد منهددا علددى السددير فددوق الكثبددان بحمولددة مددائتي كيلددو غددرام؟ ليسددت براميددل مائددة لتددر 

أكددالل "و"   برجيمددات"كلددم معطشددة بددين  01مناسددبة فددي مثددل هددذه الظددروف، وبالفعددل مسددافة 
 ".فاي

ذا كددان رجددال الفرقددة الرابعددة قددد صددمدوا علددى  فالبددد ترشدديد الحصددص الموزعددة علددى الرجددال، وا 
" لبيرجيدددر"ف، فلددديس األمدددر كدددذلك بالنسدددبة لفرقدددة الرمددداة السدددينغاليين التابعدددة مثدددل هدددذه الظدددرو 

حيدث : أثنداء المسدير نحدو أكجوجدت" انوارمداش"فمازلت أذكر ما الحظته من آثار تمردهم عند 
جثث رفاقهم القتلى قرب البئر وبراميل الماء المثقوبة بحراب البنادق، لم أكن أخشى شيئا أكثدر 

 .ه المحنة ألنها ستجعلنا نصارع مجانين مسلحينمن خشيتي تكرار هذ
نددوفمبر بكاملدده فددي تحضدديرات القافلددة وفضددال عددن األخطددار المددذكورة آنفددا، أنددا  81قضدينا يددوم 

وعصددابته قددد شددوهدوا فددي ضددواحي المنطقددة، فقددد ندددخل فددي معركددة " ولددد الديددد"علددى علددم بددأن 
لكدم المعطشدة بدين  71ة الجتيداز الددونحن بدون ماء وهو احتمال غير سار بالمرة، وكإستراتيجي

                              
بغض النظر عما تتطلبه من قدرات ومواهب )مشرفة، فرغم ما يحبط بها من أخطار كانت مهمة الدليل، قبل التدخل الفرنسي، مهنة مدرة للدخل و   459
 .فهي تعود بأرباح طائلة من الغنائم( خارقة
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قسدمت رجدالي إلدى أربدع فدرق علدى أن تتدولى كدل فرقدة بقيدادة ضدابط " أكالل فداي"و" برجيمات"
مرافقدة وحمايدة قافلتهددا الخاصدة كمدا يجددب علدى كدل فرقددة أن تضدبط خطاهدا بحيددث تبقدى دائمددا 

-العامدة أن تتخدذ  على مرأى من اثنتين علدى األقدل مدن الفدرق األخدرى وهكدذا تسدتطيع القافلدة
 .كافة أشكال المضلع الرباعي -تبعا لطبيعة األرض

ولدم يكدن لهدا " لدوران"كانت قافلة الماء المحمولدة علدى الجمدال تحدت الحراسدة الخاصدة للعريدف 
مكددان محدددد، فددالمهم أن تبقددى فقددط وسددط المضددلع الربدداعي، وأخيددرا اجتهدددنا فددي تشددكيل فرقددة 

والطبيددب " ابلددود"حمولددة علددى الجمددال تحددت أوامددر المددالزم الحراسددة الخلفيددة كمددا تلقددت فرقددة م
 .تضم كافة الجمال والمتطوعين باستثناء يسيران برفقتي كسعاة" كازانوف"

يركبدون الجمدال فقدد كاندت مدع كدل واحدد مدنهم مؤونتده الغذائيدة وقربتدان " البيظدان"وبما أن كافة 
إحدددى القدربتين إلغاثدة المتخلفددين  كبيرتدان مدن المداء تتليددان مدن جنبدي راحلتدده علدى أن يسدتخدم

عن الركب، فمن مهام المتطوعين التقاط المتخلفين وحملهم ولهذا الغدرض وضدعت هدذه الفرقدة 
 .تحت قيادة الطبيب

ندددوفمبر بعدددد أن حطمدددت معقلندددا فدددي  85وبعدددد تنظددديم القافلدددة علدددى هدددذا النحدددو انطلقدددت مسددداء 
قطددع فددي الليلددة األولددى إال مسددافة برجيمددات، تمددام كمددا فعلددت مددن قبددل بمراكددز أكجوجددت لددم أ

 ".اترينا"قصيرة ونزلت للمبيت على المنحدر الجنوبي لد
كنا في شهر ندوفمبر ودرجدة الحدرارة مقبولدة وهدذا مدن حظندا حيدث نسدتطيع تقسديط توزيدع المداء 
إلى ثالثة لترات فقط كل يوم للفرد الواحد من الزنوج الذين يحتاجون إلى ضعف هذا العددد فدي 

 .لعادية في حالة التوقفاأليام ا
المعطشدة  70ولكن رجال الفرقدة الرابعدة الدذين سدبق لهدم أن اجتدازوا معدي دون عنداء منطقدة الدد

كدددانوا يددثقن بددي وهدددم موقنددون أنهدددم " انوارمدداش"و" واد الحطددداب"بددين ( فددي ظددرف مدددواتي طبعددا)
" بيرجيدر"قدة بامتثال أوامري لن يموت أحد منهم عطشا، وعلى العكس من ذلك ال أثدق تمدام بفر 

فقدد وزعدتهم بواقدع اثندين أو ثالثدة علدى كدل واحددة مدن وحددات الفرقدة .. من الرماة السدينغاليين 
الرابعة وكانت عاقبدة هدذا اإلجدراء محمدودة فتقسديم هدؤالء الضدعاف قدد قلدل مدن عددد المتخلفدين 

 .عن الركب
جده نحدو الجندوب وهدو مت" ولدد الديدد"مدع طريدق " آمليدل"نوفمبر تقاطعت فدي سدهل  89في يوم 

الغربي، وتمكنت من عد آثار اثنين وسدتين جمدال مركوبدا فاتخدذت اتجاهدا جنوبيدا شدرقيا، ولكدي 
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أخفددف أحمددال الجمددال قددررت اسددتهالك جميددع براميددل مائددة لتددر فددي اليددومين األولددين، وبمددا أن 
إضدافي توزيع الماء قد تم، فالبد مدن تشدديد الحراسدة علدى الكميدات االحتياطيدة  وتدأمين توزيدع 

ندوفمبر وتحملدت فرقدة الحراسدة الخلفيدة  81في الغد قبل االنطالق، كان الحر شديدا طيلة يدوم 
" تاركه"ثم في سهل " براويه"مهمة شاقة فقد كنا نزحف على الرمال الرخوة المتحركة في منطقة 

لركدب ، كان عدد المتخلفين عدن ا"تماشانت"المنخفض وأخيرا توقفنا على القمة الشمالية لكثيب 
 .أكثر من عددهم باألمس فقد ناهز الثالثين

هدؤالء النداس، ..... وتفانيهما قد مكن من التغلدب علدى " ابلود"ولكن إخالص الطبيب والمالزم 
مع أن فرقدة المتطدوعين والجمالدة قدد انتزعدت أسدئلة بعضدهم وأخدذت معهدا الدبعض اآلخدر فدوق 

سدماء فددي المسدداء، ولكدن أعددين الفرنسدديين الجمدال، وفددي النهايدة لددم يتخلددف أحدد عنددد النددداء باأل
سبتمبر ونحدن  85بدت غائرة، فلم يشربا بما فيه الكفاية منذ يوم " كيمه"و" بوشويمه"المسكينين 
عطائهما ست لترات من  81في يوم  منه فقد كنت اكتفي كل يوم برش الماء على مناخيرهما وا 

غيدر المقبدول أن أعطيهمدا أكثدر مدن الماء ولكن بمدا أنندي أتحمدل مصدير األنفدس البشدرية فمدن 
 .هذا

ندددوفمبر شددداقة جددددا، فدددالحمير بعدددد أن صدددمدت باسدددتماتة،  87لقددد كاندددت المرحلدددة األخيدددرة يدددوم 
وصبرت على العطدش أصدبحت منهكدة وتزحدف بدبطء شدديد فدوق الرمدال الرخدوة حيدث تغدوص 

مس يتثداقلون حتى األرساغ وما كادت الشمس تتعدالى فدي كبدد السدماء حتدى بددأ المتخلفدون بداأل
من جديد محاولين التوقف والنوم تحت األشجار، ولحسن الحظ أننا خففندا أحمدالهم خاصدة مدن 

الددذين اسددتدعت " البيظددان"األسددلحة فلددو لددم نكددن قددد فعلنددا ذلددك لتبددادلوا إطددالق النددار مددع رجددال 
عمال كافة الوسدائل لحملهدم  منهم الحالة انتزاع السكاكين من أيدي هؤالء المجانين الغاضبين وا 

 .على السير
والنصدف تعدرف بعدض الرمداة علدى معدالم األرض اعتمدادا علدى ذكريداتهم أثنداء  1عند الساعة 

فاندددفعوا نحددو اآلبددار ال يلددوون علددى " أكددالل فدداي"مرافقددة قافلددة كانددت قددد مددرت فددي ضددواحي، 
فهم شيء، فانطلقت بوحدة من الفرقة الرابعة وطوقتهم بصعوبة فبدون ذلك سيكون الصعب إيقا

" أكدالل فداي"وصدلنا آبدار  7وفور تجميعهم توجهت صدحبتهم إلدى المقدمدة وفدي حددود السداعة 
 .وهنا حاول بعض الحمقى االندفاع نحو فهوة البئر
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البئر الذي يبلغ عمقه ستين مترا، كان لددينا رشداء واحدد ال يكفدي لجلدب المداء مدن هدذا العمدق، 
الغددرض، لحدددث أثندداء سددحب المدداء مشددهد حددول  ولددو لددم أكددبح هددؤالء بالوحدددة التددي هيأتهددا لهددذا

ولددم ألبددث أن حصددلت علددى رشدداء كددافي وبكددرة مناسددبة " انوارمدداش"البئددر مماثددل لمددا وقددع عنددد 
 .وسحبنا الماء بالكميات الكافية وشرب الجميع حتى ارتوى

كنت مقدما جدا على مسافة بعيددة مدن المجموعدات األولدى مدن القافلدة وكندت األوروبدي الوحيدد 
ذه المرحلة فالبد من إظهار الصرامة ليتم تنفيذ أوامري، وحين ما تعمد أحدد الثدائرين عددم في ه

االنصددياع ألمددري لددم أتددردد فددي إطددالق النددار عليدده مددن مسدسددي ولكنددي تعمدددت عدددم التسددديد 
فأخطأته عن قصد، إال أن مرور الرصاصدة فدوق رأسده كدان كافيدا لجعلده يرتمدي منبطحدا علدى 

أصددحاب الرتددب الحاضددرين إلددى شددد وثاقدده، فهدددأ وعدداد االنضددباط إلددى  األرض مددذعورا فسددارع
الصدددفوف بسدددبب هدددذه الرصاصدددة فأصدددبحت األمدددور تحدددت سددديطرتي مندددذ تلدددك اللحظدددة، كمدددا 

، من تشكيل الكتيبة وتوزيدع المداء، فدي هددوء دون 88تمكنت، عند وصول القافلة نحو الساعة 
 .حدوث أي عراك

حكددام القبضددة لكددي تنددتظم األمددور وعنددد ولكددن لددم تطلددب ذلددك مددن األوروبيددين مدد ن الصددرامة وا 
وصددلت فرقددة المتطددوعين ومعهددا آخددر المتخلفددين عددن الركددب فلددم نسددجل فقدددان أي  3السدداعة 

 .رجل وذلك ما لم نكن نتوقعه
خددالص خددالل هددذه المسدديرة الشدداقة وبدداألخص  لقددد خدددمتنا فرقتنددا الجمالددة والمتطددوعين بتفددان وا 

ه أثنداء مرافقدة الطبيدب وقدد اعتدرف لده الرمداة السدينغاليون بدذلك، الذي أبدان عدن جدارتد" سيدي"
فحدددين فدددي المسددداء متعبدددا بحمدددل أحددددهم علدددى مدددؤخرة جملددده، تلقتددده الفرقدددة بكاملهدددا باالحتفددداء 

 ".البيظان"والهتاف، وهو أمر الفت لمن يعرف مدى الحقد الذي يكنه هؤالء الزنوج لجنس 
قدددرة والصددمود الضددروريين لنجدداح مهمددة علددى هددذه لقددد تحلددى األوروبيددون بمسددتوى عددالي مددن ال

قددد أبنددان، مددن موقعهمددا فددي " أبلددود"والمددالزم " كددازانوف"الدرجددة مددن الصددعوبة، ولكددن الطبيددب 
": كدورو"حراسة المؤخرة، عن مستوى منقطع النظيدر مدن اإلخدالص والتفداني، كمدا كتدب العقيدد 

جة لم أشاهدها من قبدل حتدى فدي أيدام لقد أبان رجالي في هذه األيام الصعبة عن جدارتهم بدر )
 (.المعارك الطاحنة
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أمدددا أنددددا فتجسدددددت جدددددارتي فددددي اجتيدددداز منطقددددة الكثبددددان مشدددديا علددددى األقدددددام، رحمددددة بفرنسددددي 
سدالمين، فقدد تدم إنجداز الجاندب الصدعب " أكدالل فداي"وبمدا أنندا اآلن قدد وصدلنا  460،"بوشويمة"

 .من العمل ولم يبق إال تقدير الخسائر
عن نحو العشرين من الجمال، ولكنندا لدم نتدرك إال خمسدة ثيدران  87و 81و 89أيام لقد تخيلنا 

حتدى أفدرط " غيمده"أما بالنسبة للخيول، فعندد وصدولنا غفدل السدائس األسدود عدن فرنسدي )فقط، 
نفدس " بوشدويمه"في الشراب فمات من حينه ولو لم أتصل قبل فوات األوان لقي فرنسدي اآلخدر 

 .المصير
إذ يتعدين أن يدذهبوا " بيرجيدر"بإرسال الرجال التدابعين سدابقا لقافلدة " بوتلميت"وصلني طلب من 

 .لتعزيز الفرقة الثالثة من كتيبة موريتانيا" أالك"إلى 
المتوجهدة بجميدع الجمدال الموجدودة إلدى " جدرار"ندوفمبر صدحبة فرقدة المدالزم  30فأرسدلتهم يدوم 

مائدة وعشدرون مدن " أكالل فداي"فبقي معي في  قائد دائرة اترارزة بحثا عن المواد الغذائية هناك
 ".لعلب"الرماة السينغاليين وعشرة متطوعين من 

وبينمددا كددان رجددالي يأخددذون راحلددتهم ونحددن نعيددد تنظدديم فرقتنددا، كانددت القافلددة تعددود شدديئا فشدديئا 
عندد بئدر " محمد ولد أحمد مسدكه"بقيادة " أهل باركلله"بسبب وجودنا لتقيم في المنطقة، فاستقر 

وقدد احتجدزت زعديمهم فدي المعسدكر كدان " أكدالل فداي"على بعد ثالثين كيلدومتر شدرق " انواكل"
الرمدداة السددينغاليون يقضددون وقددتهم فددي طددبخ وجبدداتهم الخاصددة وترقيددع ثيددابهم الباليددة وتصددليح 
أحذيتهم وتبذير ما ليدهم من نقود في لعب الورق، فاستأنفت لهم التدريب ولكن ال التمدارين وال 

 .عراضات كانت كافية لقطعهم عن تلك المشاغلاالست
بمجرد مرور ثمانية أيام تبخرت من رؤوسدهم الدذكريات األليمدة لمشدقة اجتيداز الكثبدان المهلهلدة 

 .وعادوا إلى سابق عهدهم بالمرح والالمالة
أما أنا فقد وجهت تقريرا إلى العقيد وصفت فيه مسيرتنا الشاقة محذرا من المجازفة بتكرار مثدل 

 .ذه المغامرة فما دمنا نجونا من الهالك فيجب أن نأخذ العبرة وال نعيد الكرةه
أكددالل "كاندت الفدرق المناوئدة تجددوب المنطقدة طدوال وعرضددا وهدو مدا يجعدل اسددتيالءنا علدى بئدر 

أمرا مهما، فمن شأن ذلك أن يضايقهم وتجبدرهم علدى البحدث عدن المداء فدي أمداكن بعيددة " فاي

                              
 .رغم ما يشاع عنه من قسوة" افريرجان"في شخصية " الرقة"يعكس هذا السلوك جانب   460
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وابن عمده " سيدي"كانت هذه الفرق تحوم حولنا باستمرار، وهكذا كان وغير معروفة، ومع ذلك 
يقومون بدورية، فاصدطدموا بعصدابة مدن سدبعة عشدر منشدقا مسدلحين " لعلب"واثنان آخران من 

فلددم يتددردد رجالنددا فددي " اركيبددات"و" أوالد اللددب"بالبنددادق ذات الطلقددات السددريعة، تبددين أنهددم مددن 
 .بروهم على الفرارمهاجمتهم رغم فارق العدد، فأج

" اكجوجدت"دجمبدر وأعداد لدي فرقدة جمالدة  80يدوم " بوتلميدت"قدد عداد مدن " جيدرار"كان المالزم 
" بدوبلير"يقودهم أحمد ولد امبارك شقيق رئيس القبيلة، " أوالد دمان: "ومعهم ثالثون متطوعا من

نحدددو " لمجريدددةا"يعددود مدددن جديدددد لمرافقتدددي، ويحمددل المدددالزم خبدددر انطدددالق القافلددة الوشددديك مدددن 
شخصددديا، أمدددا أندددا فيدددأمرني العقيدددد باجتيددداز " غدددورو"دجمبدددر تحدددت قيدددادة العقيدددد  5يدددوم " آدرار"

دجمبدر وأنتظدر قددوم القافلدة  35يوم " أكرارت لفرس"منطقة الكثبان من جديد بحيث أكون عند 
 .الرئيسية في ذلك الموقع بعد تحصينه

ت الددوزارة أخيدرا علددى انطالقهددا، وأعتددرف أن سأشدارك إذن برجددالي فددي قافلدة آدرار بعددد أن وافقدد
األمدر باجتيداز منطقدة الكثبددان المعطشدة قدد أفسدددت علدي متعدة السدير مددن أجدل الحدرب، ولكددن 

 71كلدم بددال مدن  805علي هذه المرة أن أجتاز هدذه المنطقدة فدي خدط مائدل فتصدبح المسدافة 
أحكمت نظدام قدافلتي، لدم يبدق " اعكيلت انعاج"إلى " أكالل فاي"كلم، وينطلق مسار الرحلة من 

لرجال أوالد دامان الثالثين سوى جمل واحد لكل رجلين فجمالي األخرى كاندت علدى درجدة مدن 
 889قددد أرسددل إلددي مددن بوتلميددت " اتددرارزة"الهددزال جعلتنددي ال أعددول عليهددا، كددان حدداكم دائددرة 

فوزعدت القافلدة " يأوالد أبييدر "حمارا وأنا أخبئ نحو مائدة مدن الحميدر كمدا وصدلني مرافقدون مدن 
 .وأحمالها على الحمير

بددددأ المطدددر الخفيدددف البدددارد يتهاطدددل باسدددتمرار طدددول الوقدددت وسدددبق لدددي أن تعرضدددت ألمطدددار 
ولكددن أسددعفني الحددظ آنددذاك فعثددرت علددى مخدديم مددن  8711سددنة " اتددرارزة"هددذه فددي  461النكظددة

 .لجأت إليه برجالي" البيظان"
مدا نحتمدي بده مدن المطدر سدوى خيمدة واحددة وعددد " أكدالل فداي"أما هذه المرة فليس عندنا مدن 

حيدث " دورواي"غير كافي من األغطية، فوجدت نفسي مضطرا إلى اللجوء تحت خيمة النقيب 
 ". سانلويس"بقي نصف جسد كل واحد منا معرضا للمطر، فقد تركت خيمتي فغي 

                              
 . ر يتهاطل في غير وقته ومصدره األطلسيمطر ينزل في الشتاء، وهو موسم جاف في العادة، وهو مطر ناد" النكظة"  461
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فسدددرت اآلالم المبرحدددة فدددي مفاصدددل " الرومددداتيزم"فعددداودني داء ودام المطدددر ثمانيدددة أيدددام كاملدددة 
جسددمي مددن اليدددين حتددى القدددمين مددرورا باألضددالع والكتفددين فأصددبحت شددبه مشددلول، لقددد كددان 
وضددعي مزريددا، ولكددن مرضددي ال يددزن شدديئا فددي مقابددل الكارثددة التددي حلددت بجمددالي، فقددد هلكددت 

نهدا ال يكداد يكفدي لحمدل المتطدوعين منها العشدرات علدى دفعدات بسدبب هدذا المطدر، فمدا بقدي م
 .واألوروبيين، لكن فكرتي في التركيز على الحمير محمودة العاقبة

ومع أن المطر قدد ألحدق بندا مدا ال يحصدى مدن األضدرار، إال أنده قدد خلدف بدرك المداء فدي كدل 
مكددان وذلددك أمددر مفيددد للرمدداة السددينغاليين والحميددر فلددم يعددد هدداجس العطددش موجددودا وأصددبح 

 .كلم مجرد نزهة 805الد اجتياز
 
 
 
 
 
 

 قافلة الحمير
 

دجمبر عند الساعة الواحدة بعد الزوال متجهة إلى آدرار اتخذت  83انطلقت قافلة الحمير يوم 
حيددث ذهددب مددع " بوتلميددت"دلدديال وكانددت ترافقدده إحدددى نسددائه كددان قددد أحضددرها مددن " المحددرز"

ر، البددد مددن االعتددراف بددأن هددذه القافلددة وبمددا أن األمددر يتعلددق بقافلددة مددن الحميد" جيددرار"المدالزم 
على غرابتها تمتاز بإيجابيات عديدة، فهي سهلة التجميع، سهلة المراقبدة وسدهلة االنقيداد للسدير 

 .كما أن سرعتها منسجمة مع سرعة الرماة الراجلين.. 
توقدف دجمبر حتدى لحدق بندا أثنداء ال 80رافقنا المطر طيلة الليلة األولى، ثم تبعنا من الغد يوم 

أن بعددض المددرافقين يبيتددون أمددرا، " أكددالل فدداي"كنددت قددد الحظددت منددذ انطالقنددا مددن " تاركدده"فدي 
دجمبر ومعه خمسة حميدر ولدم ندتمكن مدن  81تحت جنح الظالم مساء " ولد انيوف"وهكذا فر 

اللحاق به رغم أنندا تعقبنداه بفرقدة مدن المتطدوعين محمولدة علدى الجمدال، فقدد سدلك طريقدا يتجده 
 !في الشمال وينشر خبر مسيرتنا في كافة أرجاء المنطقة يا لحظنا العاثر" اتويجكت"ى راسا إل
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على بعد خمسين كلم علدى األقدل مدن " آمليل"دجمبر على شبه جزيرة جنوب  85عسكرت يوم 
الغزيددرة التددي تهاطلددت فددي األيددام الماضددية مصدددر " النكظددة"كددل نقدداط المدداء، لقددد كانددت أمطددار 

 89تع بمزاياهدا كندت أسدير علدى مهدل، عثدر رجدالي مدن المتطدوعين يدوم خالص لنا، ولكي أتم
القافلددة تحددت أوامددر  تتركدد" اعكيلددت لحبيددب"و" اعكيلددت هددوك"دجمبددر علددى آثددار مشددبوهة بددين 

أي مددن " اركيبددات"يبدددو أنهددا آثددار جماعددة ن " البيظددان"النقيددب وسددرت علددى اآلثددار مددع جماعددة 
مجوا ضددمن الزوايددا الددذين عثددرت فددي خيددامهم علددى األعددداء وهددم فددي المكددان المناسددب فقددد انددد

 :بعض من األمتعة مثل
الشاشدديات التددي يضددعها الرمدداة السددينغاليون علددى رؤوسددهم، وبعددض الددذخيرة والمراجددل وأوانددي 

فدي شددهر ابريددل " دمددان"الطدبخ الشددك أنهددا مدن غنددائم المعددارك الطاحندة التددي جددرت فدي منطقددة 
وكددان أهددل " اركيبددات"رعين أمامنددا لاللتحدداق بمخدديم الماضددي، لقددد فددر الزوايددا مددن المخدديم مسدد

أسدددرع مدددن الجميدددع كعدددادتهم فغدددادروا المخددديم فدددي حدددين وصدددله الزوايدددا " اركيبدددات"المخددديم مدددن 
 .المذعورين في نفس الوقت مع مطارديهم من رجالنا المتطوعين

ن وكلهدا وما لبثت فرقة المتطوعين أن عادت إلينا بنحو ستين من الجمال وأربع مائة من الضدأ
وهكدذا  " اعكيلدت لحبيدب"غنائم بعثت االرتياح في نفسدي ورجعدت إلدى النقيدب وزحفندا فدي اتجداه 

أتوفر على مطايا مناسبة لركوب فرقي من الجمالة والمتطوعين، كما سأمكن من إطعام رجدالي 
ذه بلحم الضأن الذي طالما اشتهوه بعد أن سئموا أكل لحم البقر كل يوم مندذ فداتح اكتدوبر، وبهد

وحيددث وجدددنا ثمانيدة آبددار غيدر عميقددة، وهدذا هددو المكددان " اعكيلددت لحبيدب"المناسدبة أقمنددا عندد 
بعددد تددوغلي فددي  8711فددي ابريددل " أحمددد سددالم ولددد أعلددي"الددذي لجددأ إليدده أميددر اتددرارزة السددابقة 

منذ أكثر من شدهر متوجهدا إلدى الجندوب قصدد " ولد الديد"ومن هنا أيضا انطلق " لعكل"منطقة 
 .، أما اآلن فقد جاء دوري أناالنهب

وزعددت الضددأن علددى رجددالي، كددل اثنددين علددى كددبش، فمددا لبثددت النيددران أن اشددتعلت وتصدداعدت 
ألسنة لهبها الوهاجة ناشرة الضوء في كل مكان مع رائحة الشواء فعمدت البهجدة والسدرور علدى 

قيددام بدددوريات بال" البيظددان"المعسدكر، ومددع ذلددك لددم يخدددعني هددذا الهدددوء فقددد أمددرت رجددالي مددن 
 ".أمطليش"طول الوقت خاصة داخل 
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الدذي قتدل " ربدول"منها خبر مقتل المدالزم " اترارزة"وصلتني أخبار من " أكالل فاي"قبل مغادرة 
لكويشديش علدى مسدافة "عندد " ولد الديد"نوفمبر على يد  31مع مائة وعشرين من الفرسان يوم 

 .شمالها" تن جيمان"قصيرة من 
لديكن ولكنهدا سدقطت .. ل بموت عثمان لد إبراهيم اخليل برصاصة طائشة كما علمت بأسى أق

 .في المكان المناسب طيب اهلل ثراه لم يكن فيه من المحامد سوى الشجاعة
بينما كدان رجدالي منهمكدين فدي شدي لحدوم األكبداش، انطلقدت فيندا صديحة اسدتنفار حقيقدي، فقدد 

وعددادوا " ولددد الديددد"تددابع لعصددابة " اتاركيبدد"وقددع رجددالي مددن فرقددة المتطددوعين علددى فريددق مددن 
فخشددديت أن يطلقدددوا النفيدددر فدددي المخيمدددات " دمدددان"بدددبعض اإلبدددل بعدددد فدددرار الفريدددق إلدددى جهدددة 

 . فقررت اإلسراع بالرحيل من المكان" اعكيلت انعاج"الموجودة عند 
ذا وزعدت الضددأن بسددخاء علددى رجدالي، فسدديبقى لددي  مددن األكبداش التددي اسددتوليت عليهددا  011وا 

ستكون عائقدا يمنعندي مدن اإلسدراع فدي السدير، فأعطيتهدا بالتناصدف بدين " اعكيلت لحبيب"عند 
الدذي الزمنددي حتدى هنددا وهدو يسددتعد للدذهاب فددي زيدارة خيددام أهلده فددي " محمدد ولددد أحمدد مسددكه"

الذي أوصداني بده خيدرا كدل مدن " باب أحمد"والنصف اآلخر للديماني المتملق " اتويجيك"ناحية 
 .يخ سيدياحاكم اترارزة والش

" اركيبدات"كبشدا أكدون قدد اشدتريت صدمته علدى مسديرتنا نحدو مواقدع  851اعتقد أنني بإعطائي 
الدددذين أريدددد أن أبددداغتهم ألغدددنم مدددنهم عدددددا مدددن اإلبدددل الجيددددة قبدددل الددددخول إلدددى " انشددديري"فدددي 

 ".آدرار"
دجمبددر فددي الصددباح البدداكر، وفددي المسدداء أقمددت عنددد  81افترقددت مددع هددذين الشخصددين يددوم 

دجمبدر دخدل الفدرق  87فدي يدوم " أمطلديش"وسط الصدخور المتوغلدة شدمال " هوت اجعيرينيةس"
أي في المكان ". اعكيلت انعاج"صباحا حول بركة  7وأقمنا في حدود الساعة " إنشيري"منطقة 

دجمبر ولكن ال أثدر لخيدام هدؤالء فدي جميدع ضدواحي  89منذ يوم " اركيبات"الذي ذكر لي فيه 
 .المنطقة

ربما يكون الحراس المرافقون الفدارون، ومدن هربدوا ! أفشى خبر قدومنا؟ ال أحد يعرفمن الذي 
اكدرار "فدي اتجداه  31هدم مدن أشداعوا الخبدر، اسدتأنفت المسدير مسداء يدوم " تعكيلت لحبيب"من 
 ".لفرس
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إلدى  31فأصدبح مرضدي مبرحدا، سدقطت مغشديا علدي ليلدة " الرومدا تيدزم"لقد اشدتدت علدي آالم 
" مامدددادو كدددوني"وطبددداخي " سددديدي"وحدددين شدددعرت بتددددهور حدددالي، ناديدددت  وسدددط المعسدددكر 38

وأجلسددوني، كددل هددذه الحالددة المرضددية " ابلددود"فهرعددا مسددرعين نحددوي صددحبة الطبيددب والمددالزم 
نمددا أيضددا عددن حالددة  ناجمددة، لدديس فقددط عددن الرطوبددة التددي تعرضددت لهددا منددذ بدايددة دجمبددر، وا 

ا تضددددمنه الخطدددداب الددددذي وصددددلني مددددن التضددددايق التددددي عشددددتها منددددذ نهايددددة أكتددددوبر بسددددبب مدددد
تلقيددت تهنئددة علددى مددا أحرزتدده مددن انتصددارات فددي شددهر سددبتمبر، ولكددن منغصددات " سددانلويس"

أخرى كثيرة قد محت أثر ذلك، فقد تلقيت توبيخدا علدى الفتتدي فدي اكجوجدت وتعنيفدا علدى عددم 
 .على المناخ المحلي" الكانديولي"صمود جمال 

أم هدو جدزء مدن الممارسدات التدي . المسدفرين مدن اكجوجدتفمن فعل بي هذا؟ هل هي جماعدة 
 .8711في حقي منذ " المكتب"يتبعها 

بنبددرة عددداء ذكرتنددي بددأني شددخص جدديء بدده دون " سددانلويس"اتسددم الخطدداب الددذي وصددلني مددن 
طلب العقيد ليخددم فدي هدذا البلدد، لقدد كندت أتعدذب داخليدا مدن الشدعور بدأن كدل مدا أنجزتده فدي 

ه فددي الوقددت الحدالي قددد تدم تشددويهه وصددرفه عدن حقيقتدده إمدا علددى مسددتوى الشدهور الخيددرة وأنجدز 
السدينغال أو علددى مسدتوى فرنسددا، وال يهمهدم إن أزعددج ذلددك أسدرتي فهددم يريددون طمددس السددمعة 

لقيل " كورو"ولوال المراسالت األخيرة الواردة من العقيد " إينشيري"التي حزتها من إنجازات فرقة 
 .462كن موجودا أصال في موريتانياإن الفريق الذي قدمته لم ي

وصدلتني ضددمن آخددر بريددد، قصاصددة مددن صددحيفة أرسددلها صددديق مددن فرنسددا تتضددمن تلخيصددا 
 :لدوري على النحو التالي

القائد األعلى للجيوش في إفريقيا الغربية الفرنسية بدإخالء " أوديودو"أمر الجنرال " في موريتانيا"
ما كاد يصل عين المكان حتى تأكدت اسدتحالة " جانافرير "والواقع أن الرائد " اكجوجت"مركز 

وكدذا الحاميددة " اسدكاربوط"و" البدري بدري"إقامتده فيده مدع الحاميدة القديمدة التدي قضددى عليهدا داء 
 .هذه األيام" آدرار"الجديدة التي نفدت مؤنها الغذائية، وستنطلق القافلة المتوجهة إلى 

 :إنها عملية وأد من الدرجة األولى" ينشيريإ"هكذا يتم في فرنسا تشويه ما تقوم به فرقة 

                              
، ولنفس المؤلف ولكن في طبعة متأخرة جدا حيث يعيد كالمه في الكتاب السابق 8781" الروز"باريس، "  السيطرة على موريتانيا" "كورو"العقيد   462

قافلددة "لددم يتحدددث كثيددرا عددن " كددروم"، ولكددن 8715 "ابلددون"منشددورات " آدرار، مددذكرات افريقددي –موريتانيددا : "مددع إضددافة الكثيددر مددن األحددداث الطريفددة
 . ولم يبرز دورها في ما سرده من وقائع" الحمير
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لقد كنت مريضا، ومدن الغريدب أن اآلالم اشدتدت علدي أثنداء المسديرة مدع أن الحركدة كاندت فدي 
 .الحاالت العادية هي العالج المخفف لعلتي

إن المددرض يجعددل المددرء سدداخطا والعكددس بددالعكس لقددد تملكنددي التشدداؤم وهكددذا بدددا لددي اجتيدداز 
لرملية وما فيها من مشقة وأخطار، كان من الممكن بكل بسداطة أن أهلدك فيهدا منطقة الكثبان ا

ن نجوت فال طائل من وراء نجاحي أنه عمل عبثي  .مع كل من معي، مجازفة خطيرة وا 
وأصددبحت أتسدداءل عمددا إذا كددل شدديء قددد أعددد لضددمان فشددلي الددذريع وذلددك بجعلددي ال أصددارع 

نما أصارع الظروف وحين قارنت األ خطار التي عرضوني لها في اآلوندة األخيدرة مدع الرجال وا 
وذكرت ما لهم مدن " اكجوجت"ما كان من عالقات متوترة مع مجموعة العاجزين المسفرين من 

 .، اقتنعت بأن علي أن أخشى الوقوع في مؤامرات جديدة"سانلويس"مكانة في 
الثددانوي جدددا، لقدد تحطمددت ثقتدي فددي الجميددع، اسدتنجت مددن األوامددر الجديددة أنددي، رغددم حجمدي 

فخبر وجودي هندا شدائع مندذ : سأستقطب نحوي الكتلة الرئيسية من األعداء، وذلك لعدة أسباب
يعرضددون " أوالد آكشددار"و" الطددرش"مبعوثددون مددن " أكددالل فدداي"عدددة شددهور، فقددد قدددم إلددي عنددد 

على استسالم مجموعاتهم وأصدبحوا يعرفدون مكدان وجدودي، وأهدل آدرار كدانوا يتدابعون أخبداري 
 .استمرار ولم أغب عن أعينهم في يوم من األيامب

والحقيقددة أن وجددودي هنددا يرمددي إلددى مشدداغلتهم ولفددت انتبدداههم لقددد ظددن أهددل آدرار أنفسددهم أن 
، إنمددا قددام بدده 8711دجمبددر  5حتددى مغادرتهددا يددوم " المجريددة"تجميددع فددرق القافلددة الرئيسددية فددي 

، لقددد كددان هددذا الخبددر الكدداذب، الددذي العقيددد تحضدديرا لالنسددحاب مددن الددبالد بددأمر مددن الحكومددة
قبددل األخيددرة مددن سلسددلة الترهددات التددي  463صدددقه الكثيددرون فددي كددل أنحدداء موريتانيددا، المفرقعددة

 .تطلقها جماعة السينغاليين المناهضة لنا
فقد توقعوا أنها لن تؤدي مهمتها، أما قوات العدو، فبدال مدن " آدرار"أما اآلن وقد انطلقت قافلة 

فقد قررت االكتفاء باالنتظار متربصة في المرتفعات الجنوبية " آدرار"لقافلة وبين أن تقف بين ا
مسددتعدة لالنقضدداض بكامددل ثقلهددا علددى إحدددى القددافلتين الفرنسدديتين وبدداألخص تلددك التددي تددوفر 
أكثددر فددرص النجدداح، ويختلددف مفعددول االنقضدداض علددى  قددافلتي عندده بالنسددبة للقافلددة الرئيسددية 

ة قافلتي بخمسة أضعاف كما أنها غير مثقلة بفيلدق الحميدر كمدا هدو الحدال التي تماثل قوتها قو 

                              
وأهداليهم، فسدوء فهدم هدذه " آدرار"عن أثر المراسالت الخاصدة بدين ضدباط قافلدة " آدرار –موريتانيا "تحدث في كتابه " كورو"ربما ال، ألن الجنرال   463

 .نسحاب من األراضي بعد أن أصبحت تحت السيطرة فعالالحكايات جعل الحكومة تفكر في اال
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يجعددل منهددا فريسددة  331بالنسددبة لقددافلتي، والبددد أن عدددد المسددلحين فددي قددافلتي وهددو ال يتجدداوز 
 ".البيظان"حسب ما يراهن عليه " آدرار"سهلة، خاصة إذا لم نتمكن من بلوغ 

بدد المددرض، كندت أعتبدر نفسددي طعمدا مقددما للعدددو كاندت هدذه األفكددار تددور فدي رأسددي وأندا أكا
، وأقول لنفسي إن نصديبي هدو األدوار الشداقة "آدرار"لمشاغلته حتى تدخل القافلة الرئيسية إلى 

الخطيرة والغامضة في حين يحصد اآلخرون االنتصارات واالمتيازات، ولكني مدع ذلدك صدامد، 
 .االبتالع فإن حاول العدو افتراسي فلن أكون لقمة سائغة سهلة

 .لهذا السبب واصلت السير بقافلتي متماسكة في كتلة واحدة
وبقض النظر عن السخط بسبب الظروف، فإن توفر مائتي بنقدية ومدفعين رشاشين يعتبر قوة 

واصدلت السدير بانتظدام دون توقدف . ضاربة لمن هو مصمم على حسدن اسدتخدامها فدي إفريقيدا
دسدمبر فددوق الكثيدب المعددزول وهدو نفددس  38يددوم  "غسدرمت"رغدم حدالتي السدديئة وعسدكرت فددي 

لقدد كدان موقعددا دفاعيدا مددن الدرجدة األولددى  8719سددنة " بيرجيدر"المكدان الدذي أقددام فيده النقيددب 
يمتاز بقربه من آبار عديدة كمدا أنده يطدل علدى حقدول واسدعة للدذرة بلغدت مرحلدة الحصداد وهدو 

تقدع علدى بعدد يدوم أو يدومين علدى " رسأغرارت لف"أن " المحرز"أخبرني . ما سأقوم به من الغد
متحصددنا فددي " غسددرمت"األكثددر فددي ناحيددة الشددرق أصددبح بإمكدداني علددى األقددل أن أسددتقر فددي 

نمدا هدي منطقدة " أغرارت لفرس"انتظار أن تقدم إلي القافلة الرئيسية ألن  ليست موقعدا محدددا وا 
لسدوداء الضدخمة مدن بعيدد التدي تتدراءى لندا كتلتهدا ا" إيبدي"مفتوحة تمتد إلى الجندوب مدن جبدال 

ولكي ألعب الدور الدذي توسدمت مدن األوامدر أنده قدد حددد لدي . هناك في ناحية الشمال الشرقي
والمتمثددل فددي مشدداغلة العدددو ولفددت انتباهدده عددن القافلددة الرئيسددية حتددى يسددهل دخولهددا، يلزمنددي 

ح لددي لدذلك االقتدراب أكثدر والتمركدز حسدب مدا وصدلني مدن أوامدر فدي موقدع عسدكري جيدد يسدم
باالنتظار متمنعا حتى يصدلني اآلخدرون،  ولكدن البدد لدي قبدل كدل شديء مدن االحتكداك بالعددو 

 .لتحديد موقعه
كانت لدي مهلدة أربعدة أيدام علدى األقدل ولكدن البدد مدن حصداد حقدول الدذرة فقدررت القيدام بدذلك 

ميدر يسدير أوال ألتمكن من تنويدع تغذيدة رجدالي مدن الرمداة السدينغاليين وكدان عددد كبيدر مدن الح
دجمبر وغبت عدن الدوعي مدرة أخدرى  33يوم " غسرمت"نزلت في . بدون أحمال فحملتها بالذرة
 .ولكن لم يشعر أحد بذلك



482 

" ولدددد انددددوف"اسدددتجوبت العبيدددد القدددائمين علدددى زراعدددة الدددذرة لصدددالح أهدددل آدرار فدددأخبروني أن 
لدذي أندذر أركيبدات الحارس المرافق الذي فر علينا، قدد أشداع خبدر قددومنا فدي كدل مكدان وهدو ا

الدذي كدانوا " ولدد الديدد"المقيمين بأعداد كبيرة في تلك الضواحي فغادروا المكان حدين علمدوا أن 
يريدددون االلتحدداق بدده فددي آمسدداكه، يوجددد فددي ذلددك السددهل الكبيددر الممتددد فددي ناحيددة الغددرب مددن 

ذا كانوا يبحثون عن المرعى هناك فإن دورياتهم تتوغل في اتجاهنا وه كذا طدارد رجدالي آدرار وا 
مدن اركيبدات حاولدت االقتدراب مدن حقدول  31دجمبر جماعة مدن نحدو  33من المتطوعين يوم 

 .الذرة
كان الكثير مدن " تراره"دجمبر ووصلت في حدود الزوال إلى النبع المسمى  30انطلقت صباح 

بعدددهم المندداوئين لنددا يتمركددزون فددي المواقددع الصددخرية المطلددة علددى نقطددة المدداء، فأ" إيديشددلي"
رجالنا من المتطوعين برشقهم بوابل من الطلقات النارية ولم يجرؤوا على مطداردتهم نظدرا لعددم 

غيددر بعيددد مددن " تددراره"أقمددت وسددط السددهل قددرب عددين مدداء " إيبددي"خبددرتهم فددي تضدداريس منطقددة 
" اغددرارت لفددرس: "لقددد أصددبحت فددي النقطددة المحددددة علددى الخريطددة بالضددبط" شددينار األخضددر"

، كددان لدددي مددا يكفددي مددن المدداء "شددينار األبدديض"لددي مددن الجنددوب الغربددي قمددة  حيددث تتددراءى
والمرعددى وأنددا عنددد تقدداطع حوضددين أحدددهما يمتددد مددن ناحيددة الشددمال واآلخددر يمتددد مددن ناحيددة 
الشرق، ولكني كندت علدى منبسدط أي فدي موقدع غيدر جيدد فدي حالدة حددوث معركدة، فقدد يكدون 

ولكنده يدوفر خيدارات تكتيكيدة كثيدرة، والواقدع أن األوامدر موقعي مالئما مدن الناحيدة اإلسدتراتيجية 
تلزمني بالتمركز في موقع يساعدني علدى االنتظدار أي فدي موقدع يمكدن الددفاع عنده واالحتفداظ 

 .به
دجمبددر، أن  30كنددت قددد أوقفتدده مسدداء نفددس اليددوم " أوالد عمنددي"و" الزوايددا"أخبرنددي خلدديط مددن 

قدرب لكدرارة الممتددة فدي ناحيدة الشدرق ومعده " الفرديسدية"كان قريبا مندي عندد " ولد عيده"األمير 
المطدرودة مدن : إيديشدلي"الكثير من المسلحين وقد تلقى خبر قدومي نفس الصباح من جماعدة 

، لدددم أجدددرؤ علدددى "تونكددداد"وهدددو يسدددير فدددي اتجددداه " أوجفدددت"قدددد يكدددون العقيدددد قدددد دخدددل " اتدددرارزة"
قبدددل " أمطلددديش"إلدددى كثبدددان " إيبدددي"ور المجازفدددة باالنددددفاع داخدددل المعبدددر الدددذي يمتدددد مدددن صدددخ

 .استكشاف مجاهيله، فأرسلت مبعوثين
دجمبر، وفي المساء عاد المبعدوثين لقدد تدم إخدالء  31وضعت نفسي بين يدي الطبيب صباح 

فأمير آدرار قد قام بناء على نصيحة محمد المختار ولد الحامد الرئيس المنشق " لكرارة"منطقة 
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باسددتدعاء الكثيددر مددن المسددلحين تحضدديرا لمهدداجمتي، وبعددد فتددرة ، "تكانددت"فددي " كنددت"لجماعددة 
 .انتظار قررت االنسحاب مبتعدا إلى ناحية الشرق

المسدمى " أدبداي"دجمبر دون مقاومدة علدى واحدة النخيدل وعلدى  35وهكذا استوليت صباح يوم 
شداهد حيث وجدت المكان خاليا، كان أدباي تحت النخيل، كندا ن" أمطليش"على حافة " لحجيرة"

الرمليددة وقددد شدداهد الحددراس فوقهددا حركددة أندداس كثيددرين، فددأخبرني دليلددي " أمطلدديش"إحدددى قمددم 
حيدث توجدد ميداه غزيدرة، " آزويكده"تطل على واحة نخيدل " أمطليش"أن هذه القمة من " المحرز"

بعد تفحص المرتفع علدى بعدد بواسدطة المنظدار تأكددت أنده يسدتجيب لمواصدفات الموقدع المنيدع 
ن هاجمني عدو يفدوقني عدددا، وأتوقدع أن الذي يمكن ني أن أبقى فيه منتظرا لفترة طويلة حتى وا 

 ".آزويكه"وهي حسب معلوماتي ال تبعد كثيرا عن " تونكاد"يكون العقيد قد وصل 
نفسده للبقداء إلدى جدانبي كحدارس مدريض، وبمدا أنندي " سديدي"عالجني الطبيب، في حدين كدرس 

بدور القداءد الموجده فدربط خطدام جملدي " سيدي"، فقد قام لم أكن أقوى على إمساك زمام جملي
بجنددب راحلتدده واسددتمر فددي السددير أمددام مباشددرة باحثددا عددن أوسددع وأسددهل الممددرات لكددي يجنبنددي 
االهتزازات، وكان يتطلع إلي من حين آلخدر ليددرك درجدة معانداتي وبمدا أن ذراعده مكسدور فقدد 

 .كان منظرنا يوحي بأننا االثنين في حالة سيئة
دجمبر فدي الصدباح البداكر وكدان الطريدق قدد أصدبح وعدرا يتعدرج فدي  35يوم " لحجيره"غادرت 

والكثيب العالي من الرمدل " إيبي"بطن أحد الوديان محصورا بين السفح الصخري األسود لجبل 
الرمادي المائل إلى الصفرة، كانت أدعاغل الشجر الشائك تحف الدوادي كندا نتقددم بدبطء شدديد 

بدأ المعبر يتسع بعدض الشديء باتجداه سدهل صدخري يمتدد  9مهلكة، وعند الساعة داخل هذه ال
كنددا مددا نددزال نشدداهد مددن بعيددد رؤوس النخيددل تعبددث بهددا الريدداح " إيبددي"منفصددال عددن سددفح جبددل 

يتراجددع القهقددري أمددام " أمطلدديش"وزحفهددا  يتمدداوج فددي جنددون فددي نهايددة الددوادي السددحيق، كددان 
ي مكان آخر لرسم حدود المسطح الضديق مدع الممدر ومدع السهل الصخري لتقترب من جديد ف

القمددة الواقعددة علددى يمددين واحددة النخيددل المعزولددة التددي شدداهدتها بدداألمس، إندده الموقددع المناسددب 
 .لتمركزي

يتسح بطن الوادي بين حافتي الممر العمودي المحصور بين منحدر الجبل والهضبة الصخرية 
لسددهل الصددخري، حددين بقيددت وحدددة الحراسددة الخلفيددة كانددت القافلددة قددد اندددفعت بكاملهددا علددى ا

متعثرة بسدبب األشدجار الملتفدة ذات األشدواك الحدادة كاندت طالئدع القافلدة قدد انددفعت فدي بطدن 
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الددوادي بمحدداذاة السددفح الرملددي للجبددل متجدداوزة إلددى األمددام، وفجددأة حدددثت فددي وجههددا طلقددات 
المعاكسددة للددوادي ومددن أمامنددا ومددن ناريددة، وبددالتزامن مددع ذلددك انطلددق وابددل مكثددف مددن الحافددة 

 .الوعرة إلى شمالنا" إيبي"ناحية اليمين ومن واحة النخيل ومرتفعات 
فرقددة المتطددوعين التددي كانددت قددد هبددت لنجدددة زمالئهددا فددي المقدمددة بعددد أن سددقط األمددامي مددنهم 

ة، لقدد قتيال، اندفعن بعد أن فاجأهدا إطدالق الندار، انددفعت، لننضدم إلدى فرقدة الرمداة فدي الطليعد
برباط جأشده، فحدرك وحدتده وزحدف إلدى األمدام، فتبعتده فرقدة المتطدوعين " جرار"احتفظ المالزم 

الدذي يقدود الجنداح األيمدن، أطلدب " ديدونيس دوسدجور"وتم دحر العدو، أرسلن أمرا إلى المالزم 
مين منه الصعود على القمة الواقعة إلى يمين فرقة الطليعة، بمجرد التحرك تراجع جناح المهاج

الددذي يشددكل خطددرا محدددقا بددي مددن ناحيددة اليمددين بعددد شددعوره بالمباغتددة مددن الخلددف، ومنددذ تلددك 
 .اللحظة تركزت المعركة في خط الجبهة األمامية وعلى ناحية اليسار

الذي زحف بالجناح األيسدر نحدو ركدن الهضدبة، ولكدن العددو " ابلود"لم يكن العدو يرى المالزم 
قافلددة ممددا أجبرنددي علددى تجميعهددا بمشددقة لالحتمدداء داخددل أحددد اسددتمر فددي إطددالق النددار علددى ال

األغوار الصدخرية، وفدي هدذه األثنداء وصدلت فرقدة الطليعدة الهضدبة تحدت وابدل مدن الرصداص 
فأصبح جناح الميمنة وحده في مدأمن مدن بندادق العددو ولدذا اتخدذت ....... و" إيبي"القادم من 

 .منه فرقة احتياطية
الددذي يقددود فرقددة الحراسددة الخلفيددة ليتلقددى األوامددر، فوجدددني فددي " يدديدور و "اقتددرب منددي النقيددب 

حالة مزرية، فبعدد االسدتيالء علدى المواقدع األولدى، الحظدت أن الرصداص أصدبح مكثفدا لدرجدة 
يشددكالن هدددفا " سدديدي"أن الطلقددات الناريددة تمددر مصددفرة مددن حددولي، كمددا أن جملددي إلددى جمددل 

بجعددل الجمددال " سدديدي"برصاصددة، وقددد أمددرت  مكشددوفا ومددن العجيددب أننددا حتددى اآلن لددم نصددب
تبددرك وهددو مددا لددم ينصددع لدده، وكنددت أنددوي السددير علددى قدددمي ولكددن دون جدددوى، يبدددو أننددي لددم 

ومددا كدددت أنددزل حتددى بقيددت متسددمرا فددي مكدداني ال أقددوى علددى " الرومدداتيزم"أحسددب حسددابا آلالم 
 ...    تقديم رجل وال على تأخير أخرى

قادمددا وهدددو " دور ويدددي"راحلتددي وكدددم كنددت سدددعيدا وأنددا أرى النقيددب وال يوجددد مددن يعيددددني فددوق 
الرجددل القددوي، فحملنددي دون كبيددر مشدددقة وأعددادني فددوق راحلتددي، ولدددم يسددتغرق كددل هددذا سدددوى 

 .بعض لحظات مع أن ذلك يعتبر طويال بالنسبة لي في األحوال العادية
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ألماميدة، فالمددفع الرشداش وفي هذه اللحظة احتدمت المعركة، بناء على أوامري، على الجبهة ا
فدي الوقددت " ابلدود"يمطدر واحدة النخيدل فدي كدل اتجداه بددعم مدن وحددة " كدازا نويدف"بيدد الطبيدب 

طريقده للتمركدز علدى حافدة الواحدة مجبدرا العددو علدى االنسدحاب مدن " جيدرار"يشدق فيده المدالزم 
لمشرف على طريق قد استولى على المرتفع الرملي ا" أديونيس دوسجور"الموقع، وكان المالزم 

وحدددة الحراسدددة الخلفيدددة، المرافقددة للقافلدددة وبمدددا أن الواحددة خلدددت تمامدددا مددن األعدددداء، فلدددم يلبدددث 
أن تمركددز علددى المرتفددع ونصددب فوقدده الرشاشددات بحيددث أصددبح مددن المسددتحيل " ابلددود"المددالزم 

 .على العدو أن يعاود الهجوم محتميا بغابة النخيل
وب الغابددة التددي توغلددت فيهددا فرقددة المتطددوعين حتددى بلغددت دوريددات لتجدد" جيددرار"أرسددل المددالزم 

على بعدد تسدع " أمطليش"وضعت فرقة حراسة ورصد من أربعة رجال فوق قمة " إيبي"مشارف 
مائة متر في ناحية الجنوب، فمن هذا الموقدع تسدتطيع الفرقدة أن تدرى مدا يجدري علدى مسدافات 

مواجددده لهددا، ثدددم أمددرت بإدخدددال فرقدددة بعيدددة فدددي كددل االتجاهدددات كمدددا أنهددا تطدددل علددى الموقدددع ال
 .التي أبلت بالء حسنا في هذه المعركة ذات المدة القصيرة" جيرار"المالزم 

لقددد أصددبحت اآلن متمركددزا علددى الموقددع المنشددود، فأرسددلت علددى الفددور مددن يسددتطلع أمددر عددين 
لموقددع المدداء الموجددودة داخددل غابددة النخيددل، فوجددد مددا يكفددي حاجتنددا مددن المدداء، فددأمرت بإعددداد ا

المطلوب في حالة حدوث هجوم وأرسلت الحيوانات لترعى فوق الكثيب تحدت حراسدة فرقدة مدن 
 .الرماة

ونصف صباحا، وكان العدو قد أوقف إطالق النار فور احدتالل غابدة النخيدل  7كانت الساعة 
وانسحب نحو المنحدر ولكنه لم يلبث أن غادر المكان بمجدرد اقتدراب وحددة المتطدوعين، ولكدن 

جدد شديء مدا يددوحي إلدي أن األمدر لدم ينتدده بعدد، فداألمير لدم يشددارك فدي معركدة الصدباح، لقددد يو 
الليلدة السدابقة، ولكدن العددو " تونكداد"بلغني ذلك للتو في مراسلة كندت قدد بعثتهدا إلدى العقيدد فدي 

" بكددار ولددد الشدديخ" "إيديشددلي"لقددد واجهنددا رئدديس " آزويكدده"اعتددرض طريقهددا عنددد نقطددة مدداء فددي 
ولددد "وهددذه األخيدرة هددي التدي اعترضددت طريدق بريدددنا وكدان " أوالد غديالن"قددة قويدة مددن ومعده فر 

مدع جيشده، وهدو ينظدر هنداك ليهاجمندا، " إيبدي"بالقرب منا في الناحية الشمالية من جبال " عيده
لقدد تمكدن " أطدار"فقد تصدى للعدو وكان مكلفا بتنظيم المقاومة على طريدق " الشيخ حسنه"أما 

حدين تعرضدوا لطلقدات المددفع الرشداش التدي " أوالد غديالن"ن اإلفدالت مدن فرقدة حامل بريدي م
 .كانت تتخلل غابة النخيل، فقد أفزعهم كثافة وسرعة الرصاص وتركيزه عليهم
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ومددا أن انتهينددا مددن تندداول الغددداء وأعددددنا كددل شدديء لمالقدداة العدددو إن سددولت لدده نفسدده القدددوم 
ذا كندت قدد اسدتطعت لطردنا من الموقع، التحق بي الطبيب ف ي مكاني وأنا جداثم علدى الرمدل وا 

حتى اآلن إخفداء معانداتي عدن رجدالي، فدإن كدل لمسدة لجسدمي تجعلندي أصدرخ مدن األلدم، وجدد 
 . الطبيب نفسه مجبرا على نزع أحذيتي بنفسه

 .إن عالجي يوجب الكي بالنار في قدمي اليسرى، ولكن يوجد ميسم إلجراء العملية
قية أحميناها في النار حتى احمرت وزع الطبيب على قدمي سبعا وعشدرين فاستعملنا قصبة بند

كية وسط تصاعد رائحة الدخان المنبعدث مدن اللحدم المحتدرق، فتألمدت رأيدت النجدوم فدي وضدح 
 .النهار، ولكن كل ذلك يهون وأتمنى أن ينفعني هذا العالج

لعددو يرشدقنا مدن القمدم وما كاد عالجدي ينتهدي حتدى عدادت طلقدات الندار تددوي مدن جديدد إنده ا
متدر، وكاندت رصاصداته الموجهدة بإحكدام تمدر قريبدة  911علدى بعدد " إبدي"المطلة علدى سدفوح 

فددوق قمددة الهضددبة بصددفة مكثفددة ولكددن طلقاتدده القادمددة مددن الجانددب الشددمالي مددن موقعنددا كانددت 
لحميدر عمودية وال تشكل خطرا فلم نرد عليها لنسدتدرجهم إلدى محاولدة الهبدوط لالسدتيالء علدى ا

التي ترعى في المنحدر، وعندها أفرغنا حزامين أو ثالثة مدن ذخيدرة المددفع الرشداش فكدان ذلدك 
 .كافيا لصدهم

إال أن طلقددات العدددو مدددن فوقنددا مدددا لبثددت أن أصددبحت مزعجدددة خاصددة بالنسدددبة لفرقددة المراقبدددة 
فدي الناحيدة بدالزحف " جيدرار"قررت إبعاد العددو، فدأمرت، المدالزم " أمطليش"المرابطة فوق قمة 

اليمنى بنصف وحدته من أجل االلتفاف على العدو عند مهبط السفح نحو الدوادي ويحدول بينده 
بالتسددلل عبددر " اديددونيس دوسددجور"بقليددل أمددرت المددالزم " جيددرار"وبددين المواشددي وبعددد انطددالق 
ومهمددة الفرقددة هددي أن تصددعد السددفح وحددين يتجدده العدددو " لددوران"غابددة النخيددل معددززا بالرقيددب 

تتجداوزه وتدنقض علدى جناحده األيمدن، واحتفظدت فدي الموقدع بنصدف كدل واحددة " جدرار"قداة لمال
من الفرق المهاجمة، كانت المسافات بين الرجال أوسع مع تمركز في الوسط وفي نفس الوقت 
كدان الجناحدان يتحركدان لالتقدداء كالكماشدة مدن حدول العدددو كدان كدل شديء سددير كمدا أريدد، فقددد 

جانبي العدو أثناء مشاغلتي لده مدن إطدالق الندار بكثافدة مدن مدوقعي، فلدم تقدمت الفرقتان على 
ينتبدده للتحركددات المحضددرة للهجددوم الحقيقددي حتددى اقتربنددا مندده وأصددبحت مواقعدده مكشددوفة بددين 
الصخور فلم يجد بدا من االنسحاب على عجل ومع ذلك لم نستطع مالحقته، فقدد تشدتت عبدر 

ن عنهددا كددل شديء، تمثلددت خسددائري فدي الصددباح فددي ممدرات متعرجددة شدديدة الوعددورة نجهددل نحد
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الدذي اخترقدت ثيابده عددة رصاصدات دون " المحدرز"الجمال الذي كان في المقدمة وجرح جمدل 
 .أن تصيب جسمه

وقد ركز العدو على استهدافه مراهنا على أن " آدرار"دليال ذائع الصيت في " المحرز"لقد كان 
جمله اعتقدوا أنه هلك فشاعوا الخبدر، لدم أسدأل عدن  موته سيلحق بنا ضررا بالغا وحين أصابوا

إذ كنت أعاني آالما مبرحة ولم أكدن أفكدر إال فدي نجداح " آزويكه"خسائر العدو خالل اشتباكي 
 .مهمتي

وما حصل بالتأكيد، على حنفه، هو أنندا انتزعندا موعندا مدن العددو ثدم أجبرنداه علدى الفدرار للمدرة 
علدددى الموقدددع المحدددرر ومدددن الغدددد بددددأنا األشدددغال الضدددرورية األولددى وحدددين عددداد دحرنددداه، سدددمنا 

صغبر، وأندا أحدرص مدن وراء ذلدك إلدى انتظدار العقيدد فدي " جبل طارق"لتحصينه جاعلين منه 
 ".آزويكه"هذا الموقع كما أمرني وقد أخبرته بوجودي عند 

لسداهرون وبعد أن حل الظالم شاهدنا ضوء نار كبيدر علدى الجبدل تبددو غيدر بعيددة، فأعدداؤنا ا
أو النددائمون حددول هددذه النددار لددم يخطددر لهددم أن ضددوءها يشددعرنا بوجددودهم بعددد يددوم مددن معاندداة 

 :يوقظني قائال" جيرار"اآلالم، كنت متمددا أحاول اإلخالد إلى النوم جاء المالزم 
هنددداك ضدددوء ندددار متواصدددل يدددزداد حجمددده ممدددا يعندددي أن حولهدددا مدددن يؤججهدددا، " سددديدي الرائدددد"
كاندا شخصديا ضدمن مدن " ولدد سديدي"و" ولدد عيدده"ت معه يدزعم أن األميدر الذي كن" المحرز"و

مدددن أيدددن للعجدددوز النحيدددل مثدددل هددددذه " ولدددد الديدددد"واجهنددداهم هدددذا المسددداء وربمدددا يكدددون معهمدددا 
التفاصيل؟ ال يهدم هدو يقدول أيضدا أن الندار التدي نشداهدها يوجدد فدي مركدز قيدادة العددو، المهدم 

علددى مشددارفنا ويمكددن أن يحدداولوا ن الغددد إعددادة المشددهد اآلن هددو أن هددؤالء األعددداء يوجدددون 
ن شئتم، سيدي القائد، سأنطلق  الذي حدث هذا المساء، فلن يقر لنا قرار قبل وصول العقيد، وا 
هذه الليلدة بفرقتدي مدع مدن أختدارهم مدن المتطدوعين أللقدن هدؤالء درسدا لدن يتجاسدروا بعدده علدى 

 ..."االحتكاك بنا
قد أبان صباح نفس اليوم عن مهارات عسكرية عالية، لقد كان سلوكه " جيرار"لقد كان المالزم 

مرضديا فددي الحيداة العاديددة وفدي حياتدده مدع غيددره فدي القافلددة، إال أنده موقفدده اليدوم جعلنددي أتددذكر 
تحدذيرات كنددت قددد سددمعتها بشددأنه وهدو قددادر علددى إنجدداز المهمددة التدي يقترحهددا علددي، وقددد وعددد 

وبمدا أنده تطدوع للمهمدة مدن تلقداء نفسده، فقدد ألقيدت لده الحبدل علدى بأن يرافقه كدليل، " المحرز"
 .الغارب



488 

ألزمته فقط باطالعي كتابيا بأخباره لكي أقوم، عند الحاجة، بإرسال فرقة أو اثنتين علدى طريدق 
عودته وأوسيته بعدم التمدادي إذا لدم تتدوفر لديده جميدع فدرص النجداح، وأن يوقدف االشدتباك مدع 

 .األخيرة ويطلعني على مجريات األمور العدو في هذه الحالة
بعددد منتصدف الليددل علددى رأس فرقتده المكونددة مددن سددتين  3عندد السدداعة " جيددرار"غدادر المددالزم 

مسدلحا باإلضدافة إلددى ثالثدين مددن المتطدوعين كددان قدد انتقداهم بنفسدده، ولكدن الظددالم كدان حالكددا 
لدليل المداهر عبدر السدهول، قدد ا" المحرز"أكثر مما توقع كما اختفى ضوء النار فجأة، كما أن 

 .تاه بين الدروب الجبلية
وبعد مسيرة استكشافية ضل المالزم طريقه وبددال مدن مباغتدة العددو فجدرا شدعر العددو باقترابده، 
فتحتمت عليه العودة من حيث جاء، مع أنه قد جاء لخوض المعركة، وكان يريدد أن يندال قددر 

ولددة ولكددن أفددراد العدددو كددانوا منتشددرين فددي شددعاب تعبدده، فهدداجم عبددر المتاهددات الصددخرية المجه
الجبددل فتدددفقوا عليدده مددن كددل حدددب وصددوب ولسددرعة ضدديقوا عليدده الخندداق لدرجددة أنهددم أمسددكوا 
بتالبيددب أحددد المتطددوعين اختطفددوه حيددا أمددام عينددي المددالزم ورغددم بسددالة فرقددة المتطددوعين فقددد 

موقدف وقدرر وقدف االشدتباك، وفدي كانت األمور تسير باتجداه الهزيمدة فدأدرك المدالزم خطدورة ال
لحظة ذهول غفل المالزم عن فرقة المتطوعين التي كان قد كلفها بتأمين انسدحاب الرمداة أثنداء 
تراجعهم على الجانب اآلخر وبسبب غياب التأطير ونقص التدريب ظن المتطوعدون أن الرمداة 

ة بغطاء مدن إطدالق الندار المتراجعين سيتركونهم في الميدان وبدال من أن يؤمنوا انسحاب الرما
تراجعوا هم كذلك منسحبين مما أربك خطة المناورة، وكانت المعدارك ضدارية لدرجدة أنهدا بددأت 
عنددد السدداعة الخامسددة فجددرا ولددم تنتدده إال بحلددول السدداعة الواحدددة بعددد الددزوال، ومددا كدداد المددالزم 

ظديم رجالده واتخدذ حتدى شدرع فدي إحكدام تن" إبدي"يخرج من كابوس المعارك فدي متاهدات " جرار"
 .موقعا متمنعا وسط السهل منتظرا أول بادرة ظهور من العدو ليجبره على التراجع بسرعة

مسلحا تريد االنضدمام إلدى العددو، لدم  31في هذه األثناء قدمت من االتجاه المعاكس فرقة من 
طددة فددي المراب" اديددونيس دو سددجور"يسددمح لدده برؤيتهدا، ولكددن وحدددة " جيددرار"يكدن موقددع المددالزم 

نفسدده وجهددا لوجدده مددع القددادمين " جيددرار"الخلددف شدداهدتها لددم تطلددق عليهددا النددار، فوجددد المددالزم 
فشددتتهم ولكددن المعركددة أسددفرت عددن مصددرع أحددد الرمدداة السددينغاليين وجددرح آخددر، تكبددد المددالزم 
خالل هدذه المعركدة أربعدة قتلدى وسدتة جرحدى وعداد بجميدع بنادقده وجثدامين القتلدى وتكبدد العددو 

الخسائر مدع عددد أكثدر مدن الجرحدى ومدن الجددير بالمالحظدة أنده مندع العددو مدن الندزول نفس 
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إلددى السددهل وألحددق بدده مددن الضددرر مددا يصددده عددن معدداودة الهجددوم علينددا وقددد مكننددا ذلددك مددن 
حتى وصول العقيد، وبدذلك حققندا هددفنا " آزويكه"اإلقامة في هدوء داخل موقعنا المحصن عند 

 .اولو بثمن باهظ إلى حد م
فددي وقدددت الحددق ليعلنددوا االستسددالم أمدددام العقيددد، تنافسددوا فدددي " جيددرار"وحددين قدددم مددن جدددابههم 

وانبهددارهم " إيبددي"مددن شددجاعة منقطعددة النظددر أثندداء معددارك " جيددرار"اإلشددادة بمددا أبددداه المددالزم 
 .ببسالته

المصدغر " جبدل طدارق"دجمبر فدي إحكدام التحصدينات حدول  01إلى  39قضيت الفترة ما بين 
خندادق وحفدائر بقامدة الرمداة، ولكنهدا صدالحة : علدى طريقتدي الخاصدة" آزويكده"ذي أثمتده فدي الد

كمخائ جماعية يفصل بينها معابر رملية محمية بحواجز من التدراب ثدم وزعدت القيدادة بطريقدة 
 .تسمح عند الحاجة من تأمين مقاومة عنيدة

ي جيددة ونظريدا وحسدب مدا هدو نتوفر على مصادر مائية غزيرة تقدع مرمدى بنادقندا وتوجدد مراعد
 .على الورق، لدينا مؤونة ثالثة أيام فقط من المواد الغذائية

وبالنسدددبة للحدددم " غسدددرمت"وفدددي الواقدددع لددددينا أكثدددر مدددن ذلدددك بسدددبب الدددذرة التدددي حصددددناها فدددي 
بإمكاني مواصلة تقديم الحصة المضاعفة ولدينا الفاكهدة المحليدة مدن التمدور التدي أخدذناها مدن 

، كمدا نحصدل علددى لدبن غزيدر مددن الندوق التدي اسددتولينا عليهدا مددن "لحجيددره"و" بيدباعكيلدت اح"
 فماذا نريد أكثر من ذلك؟" اركيبات"

دجمبدددر  31بإمكاننددا أن ننتددرظ قدددوم العقيددد مطمئنددين وتطبيقدددا لتوصدديته أرسددلت لدده بريدددا يددوم 
وحدددت لده أعطيته وصدفا لمدا حددث " يغرف"يحمله أربعة جمالة أمرتهم بالبحث عنه في سهل 

دجمبدر بريددا مدن العقيدد يقدول إنده لدم يتصدل بشديء مدن عنددي  01مكاني، وبدوري تلقيت يدوم 
متوجهددا لمالقداتي ومعده قافلددة " إيبدي"شددماال جبدل " أماطيدل"حتدى اآلن ويخبرندي فقدط أندده يغدادر 

 .أماطيل"متحصنا في " بابلون"خفيفة تاركا النقيب 
 31العقيددد لديس قلقددا علددي، فلدم يتحدددث فدي تقريددره ليددوم يبددو مددن قدراءة دفتددر تقددارير القافلدة أن 

 ".افريرجانه"سوى التحرك لمالقاة الرائد 
 :دجمبر 37وجاء في تقرير يوم 

شاقة ألن تجمعات هامة معاديدة ستعترضدها، " افريرجانه"المسيرة التي سنقوم بها لمالقاة الرائد "
 "تقدمإال أن من المهم أن تقبل التوقف باستمرار بل نواصل ال
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 :دجمبر 08وفي تقرير 
الذي يوجد علدى بعدد خمسدة " افرير جان"التقت القافلة هذا الصباح بأربعة جمالة تابعين للرائد "

وعشددرين أو ثالثددين كيلددومترا مددن هنددا فددي موقددع عسددكري جيددد، ولكددن توجددد أمامدده مجموعددات 
 "معادية

الغريبدددة والتافهدددة التدددي يدددتم إذا سدددردت هندددا كافدددة التقدددارير، فسددديتبين أنددده فضدددال عدددن الشدددائعات 
وكاندددت عمليدددات تشدددويش يائسدددة تطلقهدددا " )آدرار"إطالقهدددا فدددي السدددينغال وفرنسدددا بشدددأن قافلدددة 

هندداك شددائعات أخددرى كثيددرة تطلددق ضدددي أنددا  464(ضددد موريتانيددا" سددان الددويس"المعارضددة فددي 
شخصدديا فقددد عمددد بعددض الضددباط وضدددباط الصددف األوربيددين الموجددودين فددي مراكددز بجندددوب 

د وحتددى فددي القافلددة نفسددها، إلددى إطددالق شددائعة مفادهددا أن العقيددد وجددد نفسدده مجبددرا علددى الددبال
نما وصلت هدذه الشدائعات فدي وقدت متدأخر مدن بعدض الضدباط المخلصدين  التدخل إلنقاذي، وا 
لي، قد نقلوها إلي مدن بداب التنبيده، ألتمكدن مدن الددفاع عدن نفسدي مدرة أخدرى، هدذا مثدال علدى 

ها التاريخ، صحيح أن العدو لدم يكدن يعتبرندي عدديم األهميدة والمعلومدات الطريقة التي يكتبون ب
 .برهان على ذلك" ولد إياهي"التي قدمها رجل الزوايا 

الدذين مدا " أوالد غديالن"قد كدان ينتظدر فيده " إيبي"الذي كان دائما أمامي في جبل " آدرار"أمير 
يندددوي مهاجمدددة موقعندددا بهدددذه  كدددان" اركيبدددات"مدددع خمدددس مائدددة مدددن " أرشدددات"زالدددوا مقيمدددين عندددد 

 .القوات
ولم يخصص إال ستمائة رجل لمراقبة القافلة الرئيسية وقد كنت مزهوا للتقدير الدذي خصدني بده 

جبدددل "حددين وجددده إلدددي أكثدددر مدددن نصدددف قواتددده، ولكددن جميدددع مدددن زاروا مدددوقعي الحصدددين كأنددده 
كدل حدال لدم  يدركون أن الهجوم سديكون أمدرا صدعبا، وعلدى 8717يناير  8صغير يوم " طارق

 .يعاود األمير االحتكاك بنا
لقدددد تمكندددت قدددافلتي الصدددغيرة مدددن لفدددت انتبددداه العددددو وجذبددده نحوهدددا لدرجدددة أنددده : لنحددددد الوقدددائع

خصص لمهاجمتها عدددا مدن رجالده يضداهي علدى األقدل مدا خصصده لترصدد القافلدة الرئيسدية 
 ".أطار"حماية " حسنه"والتي تزيد على قافلتي بخمسة أضعاف وقد تولى رجال 

                              
إلدى السدينغال " آدرار"وأن الحكومدة الفرنسدية قدد فكدرت فعدال فدي إعدادة قافلدة " سدان الدويس"رأينا فدي مدا سدبق أن الشدائعات ليسدت قادمدة فقدط مدن   464

 ".افريرجان"يل من شأن دور فقصدوا التقل" غورو"قد ضايقت أصدقاء ( افريرجان)ويوجد انطباع بأن انتصارات فرقة 
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رغم عددهم، لم يكن الرجال المسلحون المواجهون لي يضاهون بسالة زمالئهم فدي الفرقدة التدي 
، 8711دجمبددددددددر  08و 01يددددددددومي " أماطيددددددددل"تترصددددددددد القافلددددددددة الرئيسددددددددية والددددددددذين هدددددددداجموا 

نفسده يدوم " آزويكده"قد تم سحقهم من قبل عندد " أوالد غيالن"بال قيمة عسكرية و 465"اركيبات"فد
ذا كنا قد تعرضنا للهجوم فقد حققنا من االنتصار أكثر مما حققه النقيب دجمبر و  39 " بابلون"ا 

قددد واجدده عدددوا أكثددر شراسددة هاجندده بعنددف ومددع ذلددك " بددابلون"والحددال أن النقيددب " أماطيددل"عنددد 
تمكن من التخصل منه بوسائل دون مستوى وسدائلنا حتدى مدن حيدث العددد، فدال حاجدة لندا إذن 

م من ينقذنا، والحقيقة القصوى هي أنه كدان مدن المقدرر مندذ زمدن طويدل على اإلطالق في قدو 
نهاية نوفمبر في خطة العقيد أن يسير هدذا األخيدر لاللتقداء بدي فدي المكدان الدذي سدأتوقف فيده 

قد كثرت فدي ذلدك الوقدت حدول قافلتندا فقدد زعدم الدذين  466بناء على أوامره، صحيح أن الترهات
قددد فشددلت فشددال ذريعددا، وقددد قرأنددا فددي الجرائددد " آدرار"أن قافلددة  يعتبددرون رغبدداتهم حقددائق واقعيددة

خبددر نقلنددا إلددى ضددفة النهددر مددع الخسددائر أمددا أنددا شخصدديا فقددد أعطددوني دور بطددل فددي مشددهد 
مأسدداوي كنددت فيدده األوروبددي الوحيددد الددذي نجددا بعددد أن بقددي فددي المعركددة صددحبة عشددرين مددن 

 .الرماة السينغاليين
ومهمددا يكددن، فقددد  467؟"الرصاصددات األخيددرة"صدداحب " المبيددرت"د لمدداذا ال يكددون منددافس الرائدد

في هدوء تام وأستطيع التأكيدد علدى أندي لدم أفكدر قدط فدي القيدام بهجدوم فدي  8711انتهت سنة 
 .آخر السنة

ومددرت الصددبيحة دون أن نددرى أي شدديء، وفددي  8717يندداير  8يددوم " غددورو"كندا ننتظددر العقيددد 
هددل دخددل العقيددد فددي معركددة، أم هددي .. ن بعيددد دوى صددوت طلقددة مدددفع مدد 88حدددود السدداعة 

 إشارة إلشهارنا بأنه أصبح قريبا؟
كانددت معدده ثددالث فددرق مددن الرمدداة ومدددفع ورشاشددات : وبعددد قليددل، ظهددر العقيددد وسددط المضدديق

لقدد بددأت حدالتي الصدحية تتحسدن بفضددل " البيضددان"وجمالدة مدن الزندوج وفرقدة مدن المتطدوعين 
إال أنندي لدم أصدبح بعدد نشديطا " آزويكده"ة طيلة خمسة أيام فدي عالج الطبيب، وقد نفعتنا الراح

 .كما يجب
                              

 قد ظهر أنهم مقاتلون أشداء( وهم في األصل من الزوايا)ثم إن اركيبات " اركيبات"لجهله بد" افريرجان"هذا خطأ وقع فيه   465
في الحرب العالمية الثانية عبارة عامية تعني األخبار الكاذبة والشائعات ولم تعد العبارة المقابلة لها بالفرنسية مستعملة، وقد حلت مكانها : ترهات  466

 ".األكذوبة"عبارة 
 .8191سنة " بازاي"إشارة إلى معركة   467
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تماسدددكت متقددددما أمدددام العقيدددد الدددذي الحدددظ علدددي بعدددض التعدددب، وبمدددا أن أحدددد الزوايدددا كدددان قدددد 
لكنده انتصدر " أماطيدل"عندد " بدابلون"أخبرني صباح نفس اليوم بمعركدة ضدارية خاضدها النقيدب 

ئدي برأس السنة الجديدة معلندا لده خبدر هدذا االنتصدار، ثدم فيها، فقد اغتنمت الفرصة وهنأت قا
نصب مخيم العقيد إلى القرب من موقعي وقدم هو لتفتديش قدافلتي فدتكلم مدع رجدالي مدن الرمداة 

" اركيبدات"والمتطوعين وأدرك كل شيء ولسوء الحظ أدرك بعين الماهر أن لدينا جمال من إبدل 
لدددي مددن الثيددران، أمددا حميددري لددم تفدددهم المراعددي زائدددة علددى العدددد فاسددتحوذ عليهددا وعلددى مددا 

فكان بعضهم يموت كل يوم ال بدأس .. الموجودة في الكثيب كما يعانون التعب الشديد والهزال 
ردحدا طدويال مدن " البيضدان:فدي ذاكدرة " غزي لحميدر"فقد أدى الحمير مهمتهم وستبقى أسطورة 

 .الزمن
لحسدن الحدظ مدا زالدت لددينا بقيدة مدن الدذرة لقدد يبددو أن الغدذاء هدو نقطدة ضدعف قافلدة آدرار، و 

تدددأثر الرجدددال مددددن تقلددديص حصددددة اللحدددم وأصددددبحوا يحندددون إلددددى أيدددامهم الجميلددددة ضدددمن فرقددددة 
 ".غسرمت"حيث قطع لحم البقر الضخمة والكباش السمان وذرة : إينشيري"

فأريتدده أطددار، لدددي مقابلددة مددع العقيددد "و" أماطيددل"يندداير فددي اتجدداه  0لقددد تقددرر أن نغددادر يددوم 
فهز منكبيه قدائال يبددو أنده " إينشيري"قصاصة الجريدة التي ذكرتها في السابق بشأن دوري في 

يعتبرونددي متددذمرا فوجدده لددي بعددض النصددائح لكنددي أدركددت أندده ال يحمددل مطددالبي علددى محمددل 
فددي ذلددك وقددد جددددت معرفتددي بدده خددالل أحاديثنددا الطويلددة علددى " اكلددودل"الجددد، ففاتحددت الرائددد 

، ففدتح أمدامي آفاقدا واسدعة لدم أكدن أعدرف 8171يال، وكنت قد فقدت أخباره مندذ سدنة الكثيب ل
 .عنها شيئا
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 "آدرار"في " كورو"مع العقيد 
 

إعددادة التنظدديم العسددكري، فلددم تعددد توجددد وحدددات خاصددة بددي، والفرقددة دخلددت فددي دوامددة 
فقدد اسدتبدل ( الدذي شدرفته فدي إينشديري)الرابعة من فيلق الرماة السنغاليين ستنسدى حتدى رقمهدا 

سيغادرني رجال فرقة المتطوعين المحولين ضمن القافلة كما  1برقم آخر فأصبحت الفرقة رقم 
يتدولى قيدادة جميدع المجنددين غيدر النظداميين المحمدولين علدى الدذي " دوبدرت ويدس"إلى النقيدب 

ومدن " كتيبدة القتدال"الجمال، وسيكون دوري أثناء المسير متغيرا من يدوم آلخدر فمدرة أكدون قائدد 
 ".اكلودل"الغد أصبح قائد فرقة الحراسة المرافقة للقافلة، وسأتناوب في هذه الوظائف مع الرائد 

حتدى أصدبح مدن الصدعب علدي التفكيدر فدي أندي سدأكون  لقد تعودت التعامل مدع رجدالي
 . في وظيفة أخرى بالنسبة لهم غير القائد المباشر والوحيد

رجددالي مددن فرقددة المتطددوعين متددذمرون ألنهددم، بعددد أن تعهدددوا بالعمددل معددي ولددم يقبلددوا 
رقية، الددذين يشددكلون األفددواج الشدد" العبيددد"و" الحددراطين"المكونددة مددن " المجريددة"االلتحدداق بكتيبددة 

أمددا بالنسددبة للرمدداة السددنغاليين فدداألمر مخددالف لددذلك فهددم  468".الجنددرال"سدديحولون للخدمددة مددع 
التي كنت أعطيها لهم، وهكذا قدموا إلي فور وصدولهم يأسفون على فقدان حصة الغذاء الغنية 

                              
بهم هذا أحد األخطاء السيكولوجية التي سببت كثيرا من الضرر، فالبيظان الحاملون للسالح متعودون علدى االلتدزام لقائددهم أو للرجدل الدذي أعجد -468

أمددا التصددرف فدديهم كاألشددياء دون . عتددراف بددذلك، فعلددى القائددد أن يقدددر ذلددك بالنسددبة لكددل فددرد مددنهمأو الددذي أعجبددتهم قدراتدده وفددي المقابددل يددودون اال
وعلى العكس من ذلدك . اختيارهم فذلك يثير اشمئزازهم ويعتبرونه من باب االحتقار وبالتالي ال يمكن أن يستوعبوا صرامة اإلجراءات اإلدارية الفرنسية

ويفهم نفسياتهم بشكل جيدد ولدذلك كدان ميداال إلدى مالءمدة القدوانين مدع أوضداع الرجدال بددل تكييدف " البيظان"عقلية متعودا على " افرير جان"قد أصبح 
وقائدددها مددن الشددعور بالتجريددد مددن " إينشدديري"الرجددال مددع القددوانين وهددو مددا أصددبح معمددوال بدده ولكددن فددي فتددرة الحقددة جدددا وفددي انتظددار ذلددك تعدداني فرقددة 

 . شخصيتها
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يناشدددونني التدددخل لتقددديم مطددالبهم إلددى السددلطة بهددذا الشددأن، وطبعددا لددم ألددق آذانددا " أطددار"إلددى 
 .صاغية وحصل نفس الشيء عندما قدمت مطالب فرق المتطوعين

ولكددن هددل ذلددك هددو سددبب اجتهددادهم فددي ! سدديتهمونني باإلصددابة بسددلوك مرضددي، لدديكن
السددابقة لددم تكددن تنتمددي إلددى نفددس القافلددة التددي تشددكلت فددي " إينشدديري"جعلنددا نشددعر بددأن فرقددة 

وي ولدديس مددن القددادة الكبددار هددذه المضددايقات أتلقاهددا مددن أشددخاص مددن مسددتوى ثددان؟ "المجريددة"
 ؟"أكجوجت"ولكنها مع ذلك تضايقني، أال يمكن أن تكون من فعل المجموعة الهامشية في 

واألدهى واألمر هو أن العقيدد قدد تصدور أنندي المسدؤول شخصديا عدن حددوث مثدل هدذه 
 فهددو إذن ال. بدأن أضددع لهدا حدددا" أطددار"األمدور وقددد طلدب منددي فددي األيدام األولددى إلقامتندا فددي 

يبددو أن ... يدرك مصدرها، ومن جهة أخرى يبددو أن شدكواي مدن بعدض خلصدائه لدم تدرق لده 
ذلدك مدا أندا  ،الذين كانوا يعداملونني بهدذه الطريقدة كدانوا يفعلدون ذلدك عدن غيدر وعدي بمدا يحددث

علندا نددرك مثدل هدذه األمدور، ومدع ذلدك لدم تدؤثر متأكد منه، إن الحدس فدي بعدض الظدروف يج
وبمددا أننددا ندددرك أن الرجددال العظددام هددم " كددورو"افلة علددى إعجددابي بالعقيددد هددذه المضددايقات السدد

وحددددهم الددددذين يكونددددون موضدددوعا ألحاديددددث الندددداس، فدددإنني أقددددول إن العقيددددد قدددد نددددال إعجددددابي 
ن كدانوا يدؤثرون عليده بشخصه في حد ذاته أكثر ممدا نالده وهدو تحدت تدأثير المحيطدين بده والدذي

 .دون أن يشعر
ونحدددن نغدددادر  7191ينددداير  0كندددت أتدددولى قيدددادة الجنددداح األيمدددن لفيلدددق الطليعدددة يدددوم 

اقتدرب مندي . دجمبدر 11و  11بعد أن أدينا مراسيم الشرف لقتالندا فدي معدارك يدومي " آزويكه"
الددذي يتمايددل فدوق جملدده، قلدت لدده إندده " دوروي"العقيدد أثندداء السدير مبددديا قلقدده مدن هيئددة النقيدب 

يبدددو أن مجموعددات العدددو . دى بسددالة ال نظيددر لهددا أثندداء المعددارك األخيددرةبمظهددره هددذا قددد أبدد
أمسددكت فرقددة المتطددوعين " أريددش"وعنددد وصددولنا إلددى نقطددة التوقددف عنددد . متمركددزة فددي الجبددال

قطيعا من الثيران يلبسون ثيداب إحددى دوريدات الرمداة وهدؤالء األسدرى مدن تالميدذ بقوم يسوقون 
عسدكر فدوق مأقمندا ال. د وثاقهم وأوكلنا حراستهم إلدى مركدز الشدرطةقمنا بش" الشيخ ماء العينين"

وقدددد اتخدددذنا " كلتددده"وهدددي  ءمددداالوتوجهندددا إلدددى نقطدددة " إبدددي"السدددهل الصدددغير فدددي منحددددر جبدددل 
حين قتل الرقيدب " شومات"فنحن نخشى الوقوع في فخ كما حدث في إجراءات احترازية مشددة 

" بكدار"قاتدل " أعمر ولدد ببكدر"من بينهم )عين صحبة خمسة عشر من المتطو " جياللي"الدركي 
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ألنهددم لددم يتخددذوا إجددراءات الحراسددة ولددم يبعثددوا مددن يسددتطلع حالددة ( 7191سددنة " بوكددادوم"فددي 
 . قبل القدوم إليها للشراب" الكلته"

. الواقعدة فدي شدعب أحدد الجبدال" اتتدلكل"ينداير فدوق البدرك المائيدة  1توقفت القافلدة يدوم 
ق وأصددبحت صددحتي تتحسددن يددوم بعددد يددوم، فكددرت فددي ركددوب ء الطريددلقددد تحسددن وضددعي أثنددا

ولددم يكددن ذلددك ممكنددا مددا لددم تتحسددن تغذيددة هددذا الحيددوان المسددكين مددع أن " بددو أشددويمه"فرسددي 
بأكدل جدزء مدن كميدة الدذرة " محمدد ولدد أميسده"كان يعتني بعالجه وتغذيته ولكنني أتهدم " سيدي"

 . المخصصة للفرس
ثددم انحدددرنا شددماال لنجددد أنفسددنا علدددى " تيفوجددار"ي معبددر فدد 7191يندداير  1هبطنددا يددوم 

دجمبدر وهكدذا ففدي اليدوم  11مل نفس االسم كانت القافلة قد خاضت فيه معركدة يدوم حمرتفع ي
كدان رفاقندا يخوضدون القتددال فدي هدذا المكدان، كاندت المسددافة " آزويكده"الدذي كندا فيده نقاتدل فددي 

الوهددد الدذي سددننزل فيدده بعددد قليدل يددذكرني وأنددا فددوق كددان . بدين المددوقعين أربعددين كيلدومترا تقريبددا
إال أنه أقل عمقا واتساعا، نزلت في الوهد مع فرقدة الطليعدة " تكانت"في " فوك"المعبر بمضيق 

وفاجددأني كوننددا لددم نتعددرض لهجددوم فقطعددت المسددافة بأقصددى السددرعة وعنددد الوصددول إلددى سددهل 
فعدات إلدى جهدة اليسدار، ولكدن الرمدي كدان تلقيدت طلقدات ناريدة قادمدة مدن المرت" الوادي األبيظ"

عموديدا، فلددم أكددن أخشددى أن يصديبني ولكددن الطلقددات الناريددة زادت علدى ناحيددة الشددمال، ويبدددو 
" كدامي"أنها ليست موجهة ضدنا تماما، كنت أراقدب هدذه المرتفعدات مدن مكداني صدحبة النقيدب 

أثنداء مشداغلتها لده تجداوزت إنها الفرقدة الخامسدة تهداجم العددو فدي هدذه المنحددرات الصدخرية، و 
القافلدددة بكاملهدددا وتوقفدددت المعركدددة تمامدددا وأقمندددا المعسدددكر وسدددط األشدددجار الشدددائكة علدددى حافدددة 

. مددا زال يواصددل إطددالق النددار" ماركددانى"كانددت السدداعة تقددارب السادسددة وكددان " الددوادي األبدديظ"
يبددو . المعبدرتلقيت بعض التفاصيل في المساء عمدا قامدت بده الفدرق الخامسدة علدى مرتفعدات 

قد تمكن من االقتراب مدن العددو وكدان مصدرا علدى االنتقدام منده لفعلتده يدوم " جيرار"أن المالزم 
أمدا " ولدد عيدده"دجمبر ويذكر أنه تعرف على أحد مهاجميه يدوم ذاك وهدو شداب يعتقدد أنده  11

 يندداير غيددر صددالح للركددوب 1أصددبح جملددي يددوم . أنددا فددأظن أن األمددر يتعلددق بمجددرد تخمينددات
الددذي أعطدداني أفضددل مددا لديدده، هبددت " ابلومبيددون"واضددطررت إلددى اسددتعارة جمددل مددن النقيددب 

 أثارت التراب من حولندا فلدم نعدد ندرى ألكثدر مدن عشدرة أقددام، فاستشداط غضدبي رمليةعاصفة 
وكان جملي مذعورا بسبب العاصفة يحتمدي باألشدجار الشدائكة فحطمدت مجموعدة مدن العصدي 
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مددن أجددل الحصددول علددى أخبددار دقيقددة " أماتيددل"الخطددى ليصددل  علددى جسددمه وكددان العقيددد يحددث
دجمبر فلم يعد يهتم بوضع القافلدة التدي تمدددت بشدكل مفدرط رغدم  07-09حول معارك يومي 

ما بذلته من جهود مضنية للحفداظ علدى تماسدكها فدي كتلدة موحددة وخاصدة علدى مسدتوى وحددة 
خ في واد، فكل ذلك ذهب مع الدريح الحراسة الخلفية، كنت أزبد وأرعد وأصرخ ولكن كنت أصر 

المصدداب بجددروح خفيفددة فددي " بددابلون"كددان النقيددب " أماطيددل"وأخيددرا هددا نحددن فددي ... كمددا يقددال
الددذراع متمركددزا فددي معسددكر محصددن باألشددجار الشددائكة، ومددع ذلددك كدداد أن يسددقط يددوم ثالثددين 

بقيدددادة " لبدددوالرا"يسدددتفاد ممدددا سدددمعناه مدددن حكايدددات أنددده لدددولى بسدددالة فرقدددة المتطدددوعين . دجمبدددر
فدددي أكجوجدددت " العدداجزين"وحددددة )لهلكدددت الوحدددة الثالثدددة " رايندددود"والرقيددب  469"دوبدددوك"المددالزم 

وقد تمكن العدو من اقتحام حصدن منيدع يحميده " إال خمس"لقد أوشكت على ذلك يومها ( سابقا
رجددل مددن البيظددان مددن  119دجمبددر تمكددن فيلددق مددن  07وفددي اليددوم المددوالي، . مدددفع الرشدداش

متر دون إطالق نار تحدت وابدل مدن فوهدة المددفع الرشداش ومدن ثالثدين  199االقتراب لمسافة 
ة عليده وصددمد بعددد بندقيدة ولددم يتوقدف حتددى شددارف السدياج والحصددن الددذي أوشدك علددى السدديطر 

ذلددك تحددت وابددل مددن إطددالق النددار عددن قددرب مددن المدددافعين ومددن إطددالق الرصدداص مددن جهددة 
ولكنه أصدبح فدي مرمدى مددفع الرشداش أخرى فحاول رغم طوفان الرصاص من تطويق المكان 

ففدي هدذا . اآلخر على مسافة قريبة فتوقف وانبطح رجاله أرضا محاولين مدرة أخدرى أن يتقددموا
. سيدة الموقف رغم انخفاض مستوى تسليحها وتدريبها" دوبوك"بقيادة " البوالر"فرقة  اليوم كانت

ومع ذلك كنت أالحظ أن أفراد هذه الفرقة المتطوعين لمدة مسيرة القافلة كانوا فدي الغالدب هددفا 
التابعددة ألكجوجددت سددابقا التددي ال يمكددن أن تضدداهي مسددتواهم بددأي " العدداجزين"لمضددايقات فرقددة 

باعتبدارهم رجداال متطدوعين للقتدال والسدير فدي " البدوالر"دال من أن ينظروا إلدى هدؤالء مقياس، فب
القافلددة فقددط، فقددد تلقددوا بدددال مددن ذلددك المتاعددب والمضددايقات مددن الرمدداة المددرافقين لهددم لقددد كنددا 

بجعلهدم يخددمون عبيددا رجدال األحدرار ال 470إهاندة" متعدة"نخترق العقود المبرمة ال لشديء سدوى 
نقذوهم ولمرتين مدن مدوت محقدق، وسدنرى مدع بقيدة هدذه الحكايدات أن ذلدك لدم يتوقدف كانوا قد أ

تحطمت معنويات العددو بسدبب الهدزيمتين المتتداليتين، ولكدن لدم يمنعده ذلدك مدن . عند هذا الحد

                              
سلسدلة حبدر " فدورينيي"بداريس، " موريتانيدا:"مساره المهني برتبة جنرال، وكتب هو اآلخدر مذكراتده عدن حقبدة البطدوالت تحدت عندوان" دوبوك"أنهى  -469

 (.والمقصود إال خمس ثواني)عبارة أخرى لم تعد مستعملة للتعبير عن االقتراب من الوقوع في الخطر " إال خمس. "8705
 . ال، دون شك ولكن بسبب جهل ال يغتفر بتاريخ وتقاليد مختلف الجماعات العرقية": من أجل المتعة" - 470
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ينداير، يبدددو  1و  1والظهددور حدول المكددان مدرتين يددوم " أماطيدل"االسدتمرار فددي مراقبدة معسددكر 
في نهاية دجمبر قد كبدت العدو أربعين قتيال ولكن لدم يبدق مدن جثدثهم  أن المعارك التي وقعت

 . في ساحة الميدان سوى إحدى عشر
ا فقددنا ضدابطي صدف وجدرح مندا خمسدة ضدباط وخمسدة ضدباط صدف، وقتدل ندمن جانب

وجدرح اثندي عشدر مدنهم، تلدك هدي حصديلة خسدائرنا، وكلهدا وقعدت خمسة من السكان المحليين 
يناير في المساء لتقدديم مراسديم الشدرف لقتلدى أيدام  1دعاؤنا جميعا يوم دجمبر، تم است 09يوم 

 . ، كانت القافلة بكاملها حاضرة منتظمة في شكل مربع"أماطيل"
ينتظرندا بقدوة " الشديخ حسدنه"سنبدأ المسير باتجاه أطار، وبلغنا أن العدو قد تجمدع حدول 

سدنة " إيددوعيش"صدلت هزيمدة وفي هدذه المنداطق مدن مرتفعدات آدرار ح. "حمدون"عند مضيق 
ينداير ليطلعندا علدى  1جمعندا العقيدد صدباح يدوم  ."بكار ولد أسويد أحمد"م بقيادة أمريهم 7111

الوضعية العامة، فالعدو ال يتمركدز فقدط وسدط المضديق ولكدن يمكنده فضدال عدن ذلدك أن يهددد 
ل الممددر لشددق عندددما نندددفع داخد" واد سدكليل"جناحندا األيسددر وحتدى فددرق المددؤخرة علدى مسددتوى 

نمددا  طريقنددا ألددح العقيددد فددي خطابدده علددى أن المهددم لدديس التصددرف اإلنفددرادي بوحدددات مسددتقلة وا 
ندداورة العامددة، أتمنددى أن يكددون الجميددع قددد أقتنددع مالددالزم والضددروري هددو العمددل حسددب خطددة ال

 . بتوجيهاته
عنددد السدداعة الثالثددة بعددد الددزوال ولددم نقطددع سددوى مسددافة قصدديرة حتددى " أماطيددل"غادرنددا 

مسددحت توقفنددا لالسددتراحة مشددكلين مربددع المعسددكر علددى هضددبة صددخرية فهبددت عاصددفة ثلجيددة 
ر إشدعال الندار بتاتدا فلدم يدنم ظيح" حمدون"الهضبة وفي الليل كان البرد قارسا ونظرا لقربنا من 

د، فكانت األجسام ترتجدف واألسدنان تصدطك وبطبيعدة الحدال لدم يكدن مدن أحد منا من شدة البر 
 .شأن ذلك تخفيف معاناتي من آالم الروماتيزم

ولددديس مثدددل هدددذه الظدددروف باعثدددا علدددى مواصدددلة الندددوم صدددباحا، فاسدددتيقظ الجميدددع فدددي 
ساعات الفجر األولى ولكن كدان مدن المسدتحيل إنهداض الجمدال المتسدمرة فدي مباركهدا ترتجدف 

رد، فالبددد مددن انتظددار طلددوع الشددمس مددن أجددل االنطددالق وبالتددالي لددم يعددد ممكننددا القيددام مددن البدد
ومددع ذلددك كددان مددن الممكددن علددى األقددل أن ينطلددق فيلددق القتددال . بهجددوم مباغددت علددى المضدديق

لالسددتيالء علددى المعبددر، ولكددن العقيددد لددم يكددن يريددد تجددزيء القافلددة، فهددو ال يعددرف أعددداد فددرق 
أبدددانوا فدددي المعدددارك األخيدددرة عدددن " آدرار"نواجههدددا خاصدددة وأن مقددداتلي  التدددي يحتمدددل أنالعددددو 
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، ولولى ذلك ألمكننا أن نترك القافلة في المؤخرة على أن تنطلدق فيمدا عبدد استماتتهم في القتال
عندما يكون فيلق الطليعة قد مهد الطريق وتكون الجمال المتسمرة قد نهضت مدن مباركهدا بعدد 

 1ي السدداعات األولددى للنهددار علددى المضدديق، لددم تطلددع الشددمس يددوم أن اسددتولى فيلددق القتددال فدد
ينددداير إال عندددد السددداعة السدددابعة والنصدددف، وفدددي هدددذا الوقدددت بددددأنا المسدددير، عجدددز الكثيدددر مدددن 

 .الجمال عن النهوض فتحتم نحرها وحمل لحومها كمئونة للقافلة
لفرسدددان والفرقدددة أندددا اليدددوم أتدددولى قيدددادة الفيلدددق المرافدددق للقافلدددة، وتحدددت إمرتدددي مفدددرزة ا

ومعدددده مدددددفعان " أفيددددولى"ونصددددف المتطددددوعين بقيددددادة المددددالزم األول " بددددابلون"الخامسددددة وفرقددددة 
رشاشددان، هددذا باإلضددافة إلددى القافلددة بكاملهددا، لقددد أجبرتنددي صددعوبة االنطددالق ثددم السددير علددى 

ة وعنددد السدداع. أرضددية غيددر متجانسددة ورمليددة علددى تددرك القافلددة تتمدددد خطيددا إلددى مددا ال نهايددة
الثامنة سمعنا طلقات نارية أمامندا ولكندي لدم أضدبط فرقتدي إال بعدد ذلدك بسداعة ونصدف عنددما 

فدفعت القافلدة داخدل مدنخفض مدن األرض وكاندت الفرقدة " أمراير حمدون"أصبحنا فوق هضبة 
" بدابلون"وكاندت فرقدة " وادي سدكليل"الخامسة تواجه المرتفعات الواقعة على اليسدار علدى طدول 

وكاندت المعدارك مسدتمرة مندذ سداعة . في المواجهة من الخلدف" افيولى"طوعين بقيادة وفرقة المت
ونصدددف تجدددري أوال فدددي الجبهدددة األماميدددة وعلدددى اليمدددين كاندددت فرقندددا تتقددددم شددديئا فشددديئا، ولكدددن 
 ةإطالق النار يزداد كثافدة فدي وجهندا، فانطلقدت فوهدات المددافع الرشاشدة، وعندد السداعة الحاديد

لديس  اولكن كان موجهد" وادي سكليل"ا كنا نتوقعه من هجوم للعدو في والنصف حدث م ةعشر 
نمددا إلدددى فيلددق اليسدددار فتمكندددا مددن صدددد الهجددوم بددددأ اسدددتعمال . إلددى القافلدددة كمددا كدددان متوقعدددا وا 

المددددافع كدددان العقيدددد يسدددير أمامهدددا علدددى ناحيدددة اليسدددار ومعددده معددداونوه المقربدددون أي الضدددابط 
 . رجموالمت" جير هرديت"المساعد النقيب 

ومندذ . وهدو يتفدرج بجدروح بالغدة فدي الفخدذ، فحملنداه إلدى القافلدة" لتاندك"فأصيب المالزم 
علددى أهبددة االسددتعداد فالعدددو الددذي طددرده فليددق القتددال مددن وصددوله بقيددت فرقددة مرافقددة القافلددة 

المددنخفض الددذي كددان معترضددا أمامنددا قددد صددعد مسددرعا إلددى ناحيددة الشددمال، فأتبعندداه بقددذائف 
لدذلك فاسدتعمال هدذه المددافع أمدر جديدد بالنسدبة لهدم وتحدت هدذا " البيظدان"وقد ارتاح المدفعية، 

واصدددلت المددددافع إطدددالق القدددذائف فدددي اتجددداه ... الوابدددل تشدددتت العددددو جماعدددات فدددي كدددل اتجددداه
الجبهة وألقت قذائف حارقة باتجاه الخلف في ممر جبلي يبدو أن العدو قد تجمع فيه مدن أجدل 

طوفان القذائف على الفدرار ولدم يصدمد بالدرجدة التدي كندا نتوقعهدا وانتهدت  إعادة التنظيم فأجبره



500 

القضية، لقد اسدتولينا علدى المعبدر بدالقوة وكاندت السداعة تقتدرب مدن الثانيدة بعدد الدزوال بعدد أن 
 . استمر القتال ست ساعات كاملة

 
 
 

 "واد سكليل"رسم 
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امرايدددر "ومدددن بددداب الحيطدددة بقيدددت المددددافع وفرقدددة الرشاشدددات فدددي مواقعهدددا فدددوق سدددهل 
متخددذة شددكل رأس الجسددر نحدددو " وادي سددكليل"فددي حددين اجتددازت وحدددة القتدددال بطددن " حمدددون

تحدتم . وقد لزمت سداعتان كاملتدان للندزول عبدر هدذه الددروب الدوعرة" الغور"الجانب اآلخر من 
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لقددد كدان الرجددال يشدعرون بجددوع شدديد فلددم " وادي سدكليل"ط عليندا التوقددف فدي عددين المكدان وسدد
يتناولوا طعاما منذ مساء أمس فالبد إذن من إعداد الوجبات، كما أن العدو قد فر فعدال مبتعددا 

 .مفتوحا على مصراعيه" أطار"في اتجاه الشمال لقد أصبح الطريق إلى 
رمداة وفرقدة المدفعيدة وفرقدة يناير ومعي ثالث فرق مدن ال 1توليت قيادة فيلق القتال يوم 

انطلدددق بدددي العقيدددد عندددد السددداعة ". دوبرتدددويس"الرشاشدددات، ونصدددف المتطدددوعين بقيدددادة النقيدددب 
السادسددة صددباحا، فدداليوم لددم يعددد يخشددى ضددررا مددن تجددزيء قافلتدده، فتركنددا خلفنددا وحدددة مرافقددة 

لطليعددة سددألني القافلددة التددي سددتنتظر حتددى السدداعة الثامنددة لتنطلددق، وكانددت فرقددة المدفعيددة فددي ا
فأجبتده بدأنني لدم أمدارس هدذه الرياضدة قدط  السدودانية" التاتدا"العقيد منذ متى لم أشارك في لعبة 

" كبدوالني"ولديس هدذا بالتداريخ القريدب، لقدد كدان . 7110إبريل  71يوم " جنوه"منذ الهجوم على 
ألهلده علدى عقابدا " أطدار"أن يعرض علي نهب  7191في يناير " تلميتو ب"قد حاول سابقا في 

 ترويددع، ويبددو أن العقيدد قددد أعداد نفدس الفكددرة فهدو يريدد 7199سددنة " أبالنشدى"معداملتهم لبعثدة 
، "أطدار"ومهما كانت أهمية كما يقال في بالد السودان، ثم الهجوم عليهم بعد ذلك " أطار"أهل 

ى فإن بعدض قدذائف متفجدرة تكفدي إلخضداعه خاصدة وأنندا نداتي بعيدد انتصدار قريدب، فكندت أر 
مددا كنددت غارقددا فددي هددذه الخيدداالت تركنددي بينو . ل الشدديخ حسددنهز نفسددي وأنددا أعيددث فسددادا فددي مندد

واصددلت " أكلددودل"العقيددد وعدداد أدراجدده ليسددتطلع حالددة الفيلددق المرافددق للقافلددة بقيددادة قائددد الكتيبددة 
مددن أهددل  471"أسماسدديد"تقدددمي باتجدداه أطددار وبعددد قليددل جدداءتني فرقددة المتطددوعين بددرجلين مددن 

 . القرية، وبما أنهما يطلبان مقابلة العقيد فقد أرسلتهما إليه وواصلت المسير دون توقف
قدددم بعددض المتطددوعين عدددوا مددن مددؤخرة القافلددة يحملددون إلددي األمددر بددالتوقف وبعددد ذلددك 

فاسدتجوبهما فتحددثا بأنده " أطدار"ن عن سدكان االموفد" أسماسيد"بقليل وصل العقيد وخلفه رجال 
التي وقعت باألمس لم يتجمدع العددو مدن جديدد، فقدد وصدلت فلولده الهاربدة " حمدون"ية بعد قض

وهددو فددار باتجدداه الشددمال " مدداء العينددين"، نجددل "الشدديخ حسددنه"يندداير معهددم  1يددوم " أطددار"إلددى 
، ويقددول الموفددددان إنددده وعددد بدددالعودة علدددى رأس الجدديش الكبيدددر الدددذي سيرسددله سدددلطان المغدددرب

مدن " جماعة سكان القريدة"بعرض باسم " أسماسيد"ديدة قد قدم رجال وحسب هذه المعطيات الج
بإيقداف فرقدة القافلدة " أكلدودل"أجل الخضوع فلم يجبهم العقيد بال أو بنعم وأرسل أمرا إلى القائد 

                              
 . زوايا أطار، وقد جاءوا هنا في دور المفاوضين" أسماسيد" -471
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ثم أمدر ندي العقيدد " الطرفة"الجمال أن تجد المرعى من أشجار  عحيث تستطي" التاشوطت"عند 
الصول إلدى أطدار وعنددما وصدلناه عندد السداعة الثانيدة يد التقوف قبل باالنطالق فهو لم يعد ير 

األنذال " اسماسيد"يبدو أن هؤالء " الشيخ حسنه"بعد الزوال كان العلم األبيض يرفرف فوق دار 
مددا فدداعلين فددي كافددة العمليددات الحاصددلة  سيكسددبون اللعبددة فهددؤالء الزوايددا كددانوا إمددا محرضددين وا 

بدت القرى الواقعة وسط النخيل ". أمراير حمدون"إطالق النار عند ضدنا وباألمس شاركوا في 
في ناحية الجنوب شبه مهجورة فقمنا بتفتيشدها لنتأكدد مدن عددم اختفداء بضدع القناصدة المعدادين 

 . فقد كانت على العكس من ذلك آهلة بالسكان" أطار"فألفيناها خالية من أهلها أما 
متدددر فدددوق  199علدددى بعدددد " لكصدددر"قي مدددن أقمندددا المعسدددكر فدددي ناحيدددة الجندددوب الشدددر 

لددم أصددادف مددن قبددل " أسماسدديد"الهضددبة، وفددي هددذه األثندداء كددان العقيددد يتفدداوض مددع جماعددة 
وصدحيح أنندي أحكدم علديهم  .تجمعا في مثل هدذا العددد مدن أشدباه اللصدوص ذوي الهيئدة القدذرة

 . هنا تحت تأثير الغضب من الظروف المحيطة بي
سيتخلصون منا بمجرد دفع غرامة كانوا ضمن أعدائنا بالتأكيد  الذين" أسماسيد"يبدو أن 

حددرب تدددفع مدددن التمددور ويمكددن أن يسددداعدنا ذلددك ونحددن نفكدددر بددأن العقيددد سددديتلقى أوامددر مدددن 
 . الجهات العليا، فالسياسة شأن عجيب
فقمندا بإحصددائها واحدات النخيددل كبيددرة ورائعدة وفيهددا زراعددة توجدد عيددون المداء فددي أطددار 

القمددح والشددعير كمددا هددي الحالددة فددي تجكجددة فصددادرنا المنددازل المهجددورة وفتشددناها فعثرنددا علددى 
وقدد سددرق (. وهدو اليددوم برتبدة عقيددد" )أجويندو كامبتددا"المسددس األوتومداتيكي الددذي فقدده المددالزم 

مدددن ممتلكدددات النقيدددب عثرندددا علدددى أشدددياء مختلفدددة  كمدددا" أبالنشدددى"المسددددس أثنددداء فشدددل بعثدددة 
الدذي كدان عضدوا فدي  472"كوسدبي"صاحب الحظ العاثر وحتدى بعدض أشدياء المدالزم " مانجين"

 . يناير 79القافلة، كل ذلك عثرنا عليه صباح يوم 
تلقيت أمرا في المساء بإعادة تشدكيل فرقدة إينشديري السدابقة بددون الرشاشدات وأن أبعدث 

" بددابلون"ع فددي ناحيددة الشددمال الشددرقي فددي الوقددت الددذي يتوجدده فيدده النقيددب مددن يستكشددف الوضدد
بفرقته باإلضدافة إلدى أربعدين مدن المتطدوعين ليقدوم بدوريدة استكشداف أخدرى فدي ناحيدة الشدمال 

واد "الغربددي يتعلددق األمددر بالبحددث عددن القددوات التددي يحتمددل أن العدددو مددا زال يحددتفظ بهددا فددي 

                              
 ".موريتانيا آدرار": "كورو"وقد تم ذكره عدة مرات في كتاب الجنرال " كورو"كان عضوا في قافلة  -472
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بدددر غابدددة النخيدددل إن أمكدددن ذلدددك علدددى أن تلتقدددي الددددوريتان عندددد عوتلقيندددا أمدددرا بدددالعودة " أطدددار
 ". أطار"القرية الواقعة شمال " أكصير الطرشان"

" أمكجددار"كنددت أسددير فددي اتجدداه  77-79انطلقنددا عنددد السدداعة الواحددة صددباحا مددن ليددل 
يتبددادلون إطددالق النددار مددع فرقددة  473"أكددرارة"وفددي الصددباح وجدددت جماعددة مددن الطرشددان وسددط 

قتل ثالثة من الطرشان واستولينا على سالحهم بينما فدر اآلخدرون فدي . المرافقة لي المتطوعين
 ". أمكجار"اتجاه معبر 

يتعددين أن أتحلددى بددأكبر قدددر مددن الحددذر، وبمددا أن المنطقددة التددي نوجددد فيهددا خاليددة مددن 
الزوال  نقاط الماء فقد قررت العدوة بفرقة المتطوعين باتجاه الشمال الغربي، وتوقفنا للمقيل عند

مبعددوثين مددن العقيددد، وهمددا عائدددان مددن " أوالد أبييددري"وبعددد ذلددك بقليددل التحددق بددي رجددالن مددن 
يقدوالن إنده مدا زال يعتدزل الموقدف مدع أن " جماعة الطرش"رئيس " أوانا ولد محمد الديك"مقابلة 

لفرنسديين، كان قد أرسل له قبل قليل يدعوه إلدى االلتدزام بموقفده السدابق المدوالي ل" الشيخ سيديا"
 .م7191قد عرض الدخول تحت سلطة كبوالني سنة " أوانا"وبالفعل كان 

حيث ذكر لي قوم " أكصير الطرشان"بعد أن مررت بد)يناير  71عدت إلى أطار مساء 
بعددد أن تجولددت فددي غابددة النخيددل مددرورا بسدداحة المعركددة ( "ولددد سدديد"مددن المنشددقين اتددرارزة مددع 
حكى لي  .م7111سنة " آدرار"على أهل  474"محمد لحبيب"األمير حيث انتصر اترارزة بقيادة 

تفاصيل هذه المعركة التي قال إن والده قدد قصدها من فرقة المتطوعين " أوالد دمان"عجوز من 
وجددت معسدكر القافلدة علدى مشدارف أطدار وهدو فدي حالدة تحدول كامدل . عليه آنذاك وهو طفدل

خندادق وكاندت المدفعيدة والرشاشدات منصدوبة فقدد اتخدذ هيئدة الحصدن الرومداني حيدث أحداطوه ب
ينداير واسدتغلها  70مدنح العقيدد رجالده اسدتراحة يدوم . في أركانه وهدو المعسدكر الدذي سدنقيم فيده

ص الحاصددل فددي حصددص الغددذاء المقدمددة ألفددراد القافلددة مسددتخدما كميددات الددذرة قلتصددحيح الددن
ليتجولدددوا بددددين رجالنددددا " لكصددددر"مددددن " أسماسددديد"توافددددد رجددددال  ."غسدددرمت"التدددي حصدددددناها فددددي 

واحدد، لقدد كدانوا  475عارضين عليهم التمور بأسدعار باهظدة فربدع مكيدال بسدعة لتدر بدثمن أفرندك

                              
 . سهل غريني صالح للزراعة تنبت فيه األعشاب والنباتات: أكرارة -473
كدان محمدد لحبيدب قدد . مفيددة جددا" افريدر جدان"هدذه الشدهادة التدي حصدل عليهدا ( م8191-8139)محمد لحبيدب واحدد مدن أشدهر أمدراء اتدرارزة  -474

افريدر "م، فهل يتعلق األمر بنفس القضية التدي يتحددث عنهدا 8159ة هاجم نخيل أمير آدرار عالي ولد عيده ولكن أوالد يحيى بن عثمان قد تابعوه سن
 ؟ 8117ولكن محدثه قد أرخ لها بدسنة " جان
 . يتعلق األمر بافرنك من الذهب الخالص وهذا ثمن باهظ بطبيعة الحال -475
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محقددين فددي اسددتغالل شددره هددؤالء الزنددوج فاشددتروا مددنهم جميددع مددا معهددم مددن هددذه الفاكهددة الحلددوة 
م فدددي المحنطدددة مهمدددا كدددان الدددثمن، وعنددددما نفددددت نقدددودهم فعلدددوا تمامدددا مثدددل مدددا فعلددده أسدددالفه

كما هي حالهم في كل مكان فقدد كدانوا يبيعدون مدا " أتشاد"م وأسالفهم في 7111سنة " تنمبكتوا"
ن كانددت سددتعود إلدديهم فيمددا بعددد مددن العدددو فددي شددكل رصدداص  لددديهم مددن ذخيددرة قتاليددة حتددى وا 

إن مددن الخطددر المحدددق أن نتددرك هددؤالء الباعددة يتجولددون داخددل المعسددكر، . يختددرق أجسددادهم
مددداء "يتجسسدددون لحسددداب العددددو ولدددم نلبدددث أن اكتشدددفنا أن واحددددا مدددن تالميدددذ  فكثيدددرون مدددنهم

قددد بقددي مختفيددا فددي لكصددر دون أن نشددعر بدده فوجدددنا لديدده مددا يشددبه الوكالددة المكلفددة " العينددين
 . بشراء الذخيرة كما وجدنا في العديد من األكواخ مستودعات حقيقية لتخزين الذخيرة

ر عنددد الددزوال بعددد أن بلددغ السلسددلة الجبليددة المحاذيددة يندداي 70يددوم " بددابلون"عدداد النقيددب 
أثنددداء " إيديشدددلي"آلدرار مددن الغدددرب، وكدددان أحسدددن حظدددا مندددي فقددد تبدددادل الطلقدددات الناريدددة مدددع 

" أزوكدي"وانتزع أمتعتهم واسدتولى علدى ثدالث بندادق كمدا أنده شداهد " أمكجار"مرورهم من معبر 
تغداليين فدي القدرن الخدامس عشدر، ولدم يعدد حيث مجموعة من األطالل يزعمدون أنهدا تابعدة للبر 

بدأ قادة الجماعات . مرئيا منها سوى أسس القصر القديم الذي أصبح اآلن في مستوى األرض
" آدرار"يبدددو أن ذلددك أصددبح وشدديكا ليسددت عقليددة أهددل . المنشددقة يتوافدددون مددن أجددل االستسددالم

" آدرار"قددد يكددون أهددل " يشإيدددوع"مددن " تكانددت"مثددل عقليددة مددن عددرفتهم سددابقا مددن األعددداء فددي 
أكثددر جدددا وكدددا ولكددنهم أكثددر تواضددعا ولكددن أشددكالهم قبيحددة بالمقارنددة مددع قامددات رجددال القبائددل 

 . الحاملة للسالح في الشرق
يناير لمعاينة ووضع حدود مكان المركز المقبل الذي سيصدبح  70رافقت العقيد صباح 

تقدددد، بنددداء علدددى تصدددوري ألهدددداف كيدددف؟ ألدددم أكدددن أع. فيمدددا بعدددد قصدددرا حصدددينا مدددن الحجدددارة
هددذه علددى كددل حددال فرصددة لشددغل وقددت النقيددب  الحكومددة، أننددا لددن نسددتقر فددي هددذه المنطقددة؟

ألن يصدددبح رئدديس الهندسدددة فدددي " بارجيمدددات"الدددذي تؤهلددده مهاراتدده أثنددداء إقامتندددا عنددد " دورويددل"
مدر العقيددد ينداير انكددب النقيدب علددى مهمتده وبدددأ يشدرف تحددت أوا 71القافلدة ومددن الغدد أي يددوم 

نفسه على رسم مخطط المركز الذي سيتم بناؤه، سيتم أخذ مواد البناء من صخور وتربة مهيدأة 
 .من حطام المنازل الموجودة في غرب لكصر
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 رسم لمركز أطار
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كانت بيدي  476"دبوسي"ومن سوء الحظ أن " لكصر"يناير أتجول داخل  80كنت مساء يوم 
حين اصطدمت في أحد األزقة بقوم بوجوه شاهبة حاولوا بحركاتهم إجباري على التراجع 

فحصل أن ضربت أحدهم تبين فيما بعد أنه . ليتجاوزوني ولكني رفضت مستخدما هراوتي
في أطار، ذلك ما أخبرني به العقيد الذي توجه إليه هذا الشخص " الشيخ سيديا" 477"رئيس"

 .مشتكيا منيالوقح مباشرة 
يعتبر أهل آدرار أنفسهم من ذوي الحظوة لدى السلطة، فلست إذن أول أوربي سيشتكونه لدى 

والحقيقة أنني أضايق بعض أصحاب ... السلطات العليا ويبدو أنهم قد حصلوا على مبتغاهم
 يدرك هو اآلخر" أكلودل"االمتيازات بحجة أنني لست الوحيد الذي يتعرض للمضايقة، والقائد 

شكلوا . إال أنه تم إبعاده، أما أنا ففضلوا االحتفاظ بي. االتجاه الذي يأتي منه التيار المعاكس
يناير أول مفرزة متوجهة إلى الجنوب من فرقتين ووحدة ورشاشين وبعض  85لزميلي يوم 

الفرسان وعشرين من المتطوعين وسيأخذ معه قافلة من المسفرين ويتوجه إلى هناك بحثا عن 
لقد بدأت القافلة الرئيسية تتجزأ . فبراير 38اجه من مؤن غذائية، فما لدينا يكفي لغاية ما نحت

 ".كبوالني"مثلما حصل في زمن 
 .يناير ومعه فرقتان وأربعون من المتطوعين في اتجاه مجهول 89يوم " بابلون"غادر النقيب 

ر هندددا شدددبه خدددال مدددن لدددم تفدددد شددديئا، فالمعسدددك" كبدددوالني"يبدددو أن التجدددارب الحاصدددلة مدددن بعثدددة 
فالعقيدد تحدت رحمدة " ابلومبيون"الحراسة، إال ما تقدمه الفرقة الخامسة ومجموعة الجمالة بقيادة 

والمعسكر يعج باسدتمرار بمجموعدات . في تجكجة" كبوالني"أية ضربة مشابهة لتلك التي تلقاها 
ما من أهل  القادمين من أجل " رلكص"البيظان إما من المنشقين القادمين للدخول في طاعتنا وا 

أخدذت علدى نفسددي اتخداذ مبدادرة إقامدة سدياج مددن األكيداس حدول خيمدة العقيددد . التجدارة والسدرقة
 .فوافق العقيد على هذا الحل

وباسدتثناء مددن هدم علددى اطدالع بمجريددات األمدور ألنهددم يقضدون وقددتهم فدي ترصددد األخبدار فددال 
ت مكلفدا بالنظدام داخدل المعسدكر وخدمدة أحد يعلم شيئا، لقد كان الوقت طويال لدرجة مملة وكن

األمن المقرب للعقيد، وهي مهمة تماثل مهمة المساعد حين يتولى المناوبة في الثكنة فوظدائفي 
 .ال تترتب عليها أهمية وال اعتبار

                              
 . هي العصا التي استخدمها لتوجيه الجمل -476
 .أي ممثل: رئيس -477



508 

بحثدا عدن " لكصدر"كنت أشغل وقتي حسب المستطاع، فأقرأ وأسبح في خيداالتي ثدم أذهدب إلدى 
ن حصددلت لهددم مددن العقيددد علددى إفددادات حمايددة لمنددازلهم فبواسددطتهم الددذي" أوالد بالسددباع"بعددض 

المنحدددرة مددن الجنددوب والددذين بلغنددي أنهددم عنددد " أوالد بالسددبع"أحدداول ربددط االتصددال بمجموعددة 
الدذي مدا " سديدي ولدد البخداري"وهكذا حصلت على أخبدار صدديقي القدديم " تورين"حول " آركيه"

" اركيبات"حيث سحق " فشت"في معركة " أركيبات"قتله فقد " الشريف عبد الرحمن"زال حيا أما 
" عبدد اهلل ولدد بويعددل"كمدا أن " أوالد بالسدباع"أربعة وثمدانين مدن " أوالد غيالن"و" أوالد عمني"و
" أوالد بالسدبع"لكثير مدن اقد قتال بالرصاص كذلك، كما حصل " السيد ولد باب ولد لحريطان"و

عددرض علدي اسدتعداده إليصددال أي " أسماسديد"رجددل مدن عثدرت علدى ". اتددرارزة"المنحددرين مدن 
 . فإذن لي العقيد بالكتابة إليهم، فكتبت إليهم وكلي غبطة بذلك" أوالد باسيع"رسالة إلى 

فدي سدهل " النيجدان"ينداير وكاندت قدد تلقدت قبدل ذلدك بيدومين عندد  30يدوم " بابلون"عادت قافلة 
يقددم " أطدار"الذي كان في ذلك الوقدت فدي " سيفو ب"بقيادة " إيديشلي"طلقات نارية من " يغرف"

أن األمدور ال تسدير " إيديشدلي"استسالمه، فردت القافلدة مباشدرة وكسدبت الموقدف، فحدين الحدظ 
إلدى وقدف إطدالق الندار وزاد " بابلون"في صالحهم، أخرجوا ورقة من العقيد مما اضطر النقيب 
 .ا في المعركةعلى ذلك بأن أعاد لهم األسلحة التي كان قد استولى عليه

الدذين سداروا سدابقا مدع النقيدب " إينشديري"ويتعلق األمر بمجموعة المتطدوعين القددماء مدن فرقدة 
وقد عادوا غاضبين يشتكون سوء المعاملة الذي تلقدوه " بابلون"تحت أوامر النقيب " دوبورتويس"

سددليم بنددادقهم جدداءوا يشددتكون إليدده ويطلبددون منددي إشددعار العقيددد بددأنهم يريدددون ت. مددن األوربيددين
فيكفددي حسدب مددا يقولدون أنهددم أجبدروا علددى الخدمدة علددى قددم المسدداواة مددع . والعدودة إلددى أهلهدم

وقد فعلوا ذلك ولكن ما ال يمكن أن يقبلدوه هدو أن " العبيد"وحتى " آزناكه"و" لحراطين"خليط من 
سلحة والمغدادرة فأقنعتهم أوال بالتراجع عن مسألة تسليم األ. يتعرضوا للضرب والشتم أمام هؤالء

أوالد "و" لعلدب"وعلدى كدل حدال فجمداعتي مدن . ثم بعد ذلك أحداول عدرض طلبداتهم علدى العقيدد
نمددا " تكانددت"لددم ينخرطددوا معنددا مددن أجددل الخدمددة مغمددورين ضددمن الخلدديط القددادم مددن " دمددان وا 

 .جاءوا للعمل معي شخصيا وهم يحنون إلى حصصي الغذائية وطريقتي في معاملتهم
بنفسده صدعوبة االعتنداء بالجمدال فددال عشدب فدي ضدواحي أطدار وال شدجر تقضددمه  أدرك العقيدد

كلدم إلدى جهدة  31، فأصبح من الالزم أن تبحث عن المرأى على بعدد ةهذه الحيوانات المسكين
كاندت القافلدة الرئيسدية . الشمال تحت حراسة إحدى الفرق، ولم يمنعهدا ذلدك مدن الدذبول والهدزال



509 

أربددع بنددادق " لبراكنددة"شددمال " أويددرت"قددد أضدداعت قددرب " تكانددت"ه وهددي قادمددة مددن النهددر باتجددا
قادمددة لدددخولها " إيديشددلي أركددرود"إال أن جماعددة مددن . رشاشددة، كنددا نعتبرهددا مفقددودة إلددى األبددد

تحت سلطتنا أعلنت أنها عثرت على البنادق وحملتها إلى مناطقهم الجبلية، ولم يسدتطيعوا أبددا 
يندداير  31جدداء الدددور يددوم . م لتسددليمها لنددا حددين نمددر علدديهماسددتعمالها وقددد صددرحوا باسددتعداده

ليجرب حظه، فأخذ ثالثين من المتطوعين مع فرقة الجمالة التابعة لدد " دوبورتويس"على النقيب 
أصدحاب " أركيبدات"واتجه نحو الشمال حيث يوجد في مكان غير بعيدد جماعدة مدن " ابلومبيون"

 .األكباش ذات الصوف والجمال
لدددم يعدددودوا  478(وهدددم مدددن الزندددوج)أخبدددر أن رجالددده " شدددار"حدددين بلدددغ " أبلومبيدددون"قيدددب إال أن الن

علدى " دوبورتدويس"ورغم اعتراض ضباط الجمالة فقد اضدطر النقيدب . يستطيعون التوغل بعيدا
وفددي هددذا الوقددت كددان النقيددب بددابلون فددي مهمددة . فبرايددر 1مضددض إلددى أن يعددود أدراجدده يددوم 

فبرايددر، وكانددت النتددائج سددلبية دائمددا، فددالحظ لددم  5الكددرة يددوم  يندداير وأعدداد 08استشددكافية يددوم 
بكدار "تواصلت الوفود القادمدة الستسدالم وكدان بعضدها علدى درجدة مدن الغرابدة كوفدد . يبتسم له

ف االثنددين قدوهدا نحددن ن" المحددرز"الددذي كدان يتددبجح بأنده قتلنددي أندا و" إيديشدلي"قائددد " ولدد الشديخ
ه، كانددت مالمددح وجهدده دقيقددة تددوحي بالنشدداط ولكندده كددان عنددد بوابددة المعسددكر الددذي يدددخل فيدد

 . مصابا بالغرور
 : حدثت استسالمات أخرى ذات طابع مخزي

 لموا مرة سابقة؛سوكانوا قد است" مانجيه"الذين غدروا بد" أوالد سياسي" -
 ؛"لكبوالني"وهم القتلة األساسيون " أوالد التناكي" -
 .ورفاته" أبالنشى"المعاملة الذي تعرض له وهم المحرضون على سوء " أغالل شنقيطي" -

لقد تم استقبال هؤالء جميعا وكان كل يوم يشهد قدوم وفد جديد كأنما أصدبح النداس فدي 
الم، وبمدددا أن هدددذه االستسدددالمات لدددم تكلدددف كثيدددرا فقدددد كندددت أخشدددى عددددم سدددسدددباق نحدددو االست
 .إخالص أصحابها
" إينشديري"الوقت الحدالي دخلدت  التي يقودها األمير قد تكون في 479"الحركة"سمعنا أن 

أهل "فقد تلقينا أخبارها من صديقنا رئيس " أكجوجت"غرب أو شمال غرب وتوجد في مكان ما 

                              
 .اء، فهم يتأثرون بالجفاف أكثر من البيظالزنوج يخافون فعال من الصحر  -478
 .فرقة كبيرة ممن يركبون الجمال أو الخيل: الحركة -479
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يطالبنهددا بقضدداء مالدده مددن ديددن علينددا،  "أطددار"فقددد قدددم إلددى " محمددد ولددد احمددد مسددكه" "للددبارك
ره بأكجوجددت، فجددردوه وجيوبدده منتفخددة ولكندده التقددى جماعددة األميددر أثندداء مددرو ورجددع إلددى قبيلتدده 

 . تماما مما عنده
قدد عدداد إلدى األميدر مدن جديدد ويعندي هدذا وجددود " حسدنه"فبرايدر أن الشديخ  1علمندا يدوم 

وبددأمر مددن حدداكم دائددرة " أكلددودل"فبرايددر بقيددادة  88قدددمت قافلددة الجنددوب يددوم . جيددب للمقاومددة
إرسدال مدن يدأتي بقافلدة ثانيدة مدن لم تأتنا هدذه القافلدة بدالمواد الغذائيدة، ممدا يحدتم عليندا " تكانت"

ومدددع هدددذه القافلدددة سددديقدم إلدددى آدرار " النيجدددر"و" السدددنغال"حددداكم أعدددالي " أكلدددوزل"عندددد المسددديو 
اغتدنم العقيددد . "هكيفدد"صددحبة نصدف فرقددة الجمالدة التددي عملدت معدي سددابقا فدي " باكدت"المدالزم 

فدي االتجداه فدي جولدة  "كوركدل"إلدى " أبلومبيدون"فرصة تحدرك الفدرق الضدرورية إلرسدال النقيدب 
 . وسأقول كلمتين بشأن هؤالء". إدوعيش"اآلخر، ورافقته أغلبية المتطوعين من 

الدذي التحمدت فيده مدع قافلدة آدرار هدو أول يدوم  م8717اليدوم األول مدن ينداير  لقد كان
 ".بوكادوم"منذ واقعة " إيدوعيش"أيضا ألتقي فيه جماعة 

دية طبعدا، وهدذا هدو سدبب مدا لدديهم مدن تحفدظ، لقد كانت عالقاتي السابقة معهم غير و 
أحدد " بوسديف ولدد عثمدان"إلدي  موفي أحدد األيدام قدد. ومع ذلك تم تجاوز حرج اللحظات األولى

مع جماعدة مدن قومده وطلدب مندي أمدامهم بنبدرة تدبجح أن " إيدوعيش"من " اشراتيت"رؤساء فرع 
ولدددم أجدددد الوقدددت لصدددياغة جدددواب دبلوماسدددي فقلدددت لددده ". إيددددوعيش"أقدددول لددده انطباعددداتي عدددن 

ى بعد أربدع عل لصمود أماميالتي تجاسرت على ا" البيظان"هم القبيلة الوحيدة من " إيدوعيش""
 ".خطوات

ومددن الممكددن أن أكددون قددد أحسددنت الددرد لددو فكددرت قبددل إعطدداء : كددان ذلددك جوابددا تلقائيددا
أن يتبجحددوا  "إليدددوعيش"الجددواب، فمددن بددين الحاضددرين متطوعددون مددن أصددول أخددرى، ويمكددن 

حملددة السددالح مددن أمددامهم فقددد حصددلوا علددى تقدددير فخددري أمددام المددأل وهددذا أفضددل مددا يحلددم بدده 
ندا فدي السدابق تفقدد جمع. يعداملونني بداحترام وتقددير" إيددوعيش"مندذ ذلدك اليدوم أصدبح . البيظدان

اسددتعدادا لمغددادرة الفرقددة الوشدديكة السددتقبال القافلددة  .أيددام الجفدداء وأصددبح كددل منددا يقدددر اآلخددر
فبرايدر، وهنداك شدكل مفرزتده  81يدوم " أماطيدل"إلدى " بدابلون"القادمة من السودان توجده النقيدب 

ومجموعدة المتطدوعين " ألبلومبيدون"ومن فرقة الجمالة التابعة  (فرقته الخاصة)الثالثة  من الفرقة
" إينشددديري"ين للتسدددفير مدددع الفرقدددة السدددابقة للرشاشدددات فدددي فرقدددة ئدددالقدددادمين مدددن الشدددرق والمهي
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حيث " أماطيل"غرب " النيجان"بندقية وستتجمع عند  001وستشتمل هذه الفرقة الضخمة على 
فبرايدر عندد أطدار  89يدوم " أكلدودل"ترك هذا األخير الرائد . وال إلقامة العقيدستعد معسكرا معز 

كميدة كبيدرة  ستحدر " دوروي"كما بقيدت معده ثدالث وحددات مدن فرقدة . بندقية ومدفع 351ومعه 
 . أمر باإلسراع في بناء المركز" أكلودل"من المؤن، ولدى الرائد 

لمتطوعددون قددد أصددبحوا مددع النقيددب فبرايددر وكددان ا 89غددادر العقيددد شخصدديا أطددار يددوم 
، اشددتملت فرقددة العقيددد عنددد انطالقهددا مددن أطددار علددى الفرقددة "النيجددان"فددي معسددكر " دوبرتددويس"

اقتفيت أثر العقيد الذي أصبحت منذ ذلك الوقت أتنداول ". أبلور"الرابعة والوحدة التابعة للمالزم 
ومعده " دوبورتدويس"جددنا النقيدب فبرايدر حيدث و  87يدوم " النيجدان"دخلنا معسكر . معه الوجبات
ة ومدددفع وأربعددة وعشددرون مددن المتطددوعين وهكددذا ستشددمل فرقتنددا بعددد تشددكيلها عنددد الفرقددة الثانيدد

 . مارس 31بندقية، ولكن ما نتوفر عليه من المواد الغذائية يكفي فقد لغاية  079" النيجان"
وأخدذ معده " أماطيدل"إلدى فبراير متوجها  89يوم " النيجان"قد غادر " بابلون"كان النقيب 

ولددد "كافددة الجمددال ذات الوضددع الجيددد وهكددذا لددم يعددد العقيددد يسددتطيع المسددير لمهاجمددة األميددر 
هدذا مصددر " يغرف"تحسن وضعية الجمال في منطقة فتحتم عليه ونحن معه أن ينتظر " عيده

 . ذه القافلةآخر للمضايقة بالنسبة لي، أنا الذي كنت أتمنى أن أنجز أخيرا عمال مهما خالل ه
أوالد "رئددديس   "محمدددد ول المعيدددوف"حتدددى تدددراءى لددده " النيجدددان"ومدددا كددداد العقيدددد يصدددل 

بفدتح بداب االستسدالم " بدأكيالل فداي"وهو أحد رؤساء القبائل كدان قدد قدام أثنداء مدروري " آكشار
لدة، في أوساط القبائل، وهو قادم لالنضمام إلينا بالفعل، وقدد قددم هدو وقبيلتده دعمدا حاسدما للقاف

فبرايددر أمددرا باجتيدداز  38تلقيددت يددوم . دائمددا فددي المقدمددة" أوالد آكشددار"ومنددذ ذلددك الوقددت كددان 
الجبليدددة مدددن الشدددمال إلدددى الجندددوب، مدددن أجدددل إيصدددال تمويندددات أصدددبحت  480"إيبدددي"مرتفعدددات 

وأذهب بعد ذلدك السدتالم البندادق الرشاشدة وتأكيدد السديطرة علدى الجبدل " بابلون"ضرورية لفرقة 
 . دجمبر األخير 39مكن من التغلغل في منطقته منذ حادثة الذي لم نت

أعدداد إلددي العقيددد فرقددة األربعددين متطوعددا التددي عملددت معددي فددي السددابق والفرقددة الرابعددة 
ذا لم احتج إلى القتال فسأكون علدى األقدل سديد  وربما أنجز المهمة دون إطالق أية رصاصة وا 

                              
 .كلم 31كلم تقريبا وعرض  91مرتفعات جبلية تتجه من الغرب إلى الشرق على طول : جبل إيبي -480
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اليوميدة كمدا أنندي سدأتمتع بمشداهدة منداظر جديددة الموقف مدة أيام بعيددا عدن هدذه المضدايقات 
 .خالبة

وقددد تحددتم علددى " فوشددت"عبددر المسدديل إلددى  امتوجهددا رأسدد" يغددرف"انطلقددت عبددر سددهل 
توقفدت ". أمرمداز"ليبلغه األمدر بانتظداري عندد آبدار " بابلون"حامل البريد أن يسرع خلف النقيب 

وهو " أم أزريبه"في المكان المسمى " إيبي"على السفح الشمالي لجبل  38لالستراحة مساء يوم 
من مع أربعة وثمانين من أوالد بالسبع بالضبط المكان الذي قتل فيه صديقي الشريف عبد الرح

كاندددت األلددواح الصددخرية متنددداثرة هنددا وهندداك وسدددط ". أهددل آدرار"و" اركيبددات"علددى يددد تحدددالف 
 .السهل عليها إشارات قبور القتلى

فبرايدر لتسدتطلع أمدر الدوادي والمضديق الدذي يشدكل  33أرسلت فرقة المتطوعين صباح 
" تيفوجدار"حقيقدة، ويسدمى مع أن المكان يعتبر مهلكة  ولم تكتشف ما يثير الشك،" إيبي"مسيل 

وبعددد اسددتطالع . وهددو أكثددر طددوال وضدديقا وعمقددا إال أندده مغطددى بالمحددار بدددل الرمددال المتحركددة
المكان واتخاذ اإلجراءات االحترازية العسكرية بدأنا ننقدل األحمدال السدتين علدى األيددي والواحدد 

ة معسكر االستراحة، ثم قاسدينا مدن الثانيدة بعدد الدزوال تلو اآلخر إلى المكان الذي حددته إلقام
إلى الساعة التاسعة ليال دفع الجمال عبر المنحدر لكي نجتاز بها إلى مكان المعسكر، أبرقدت 

أقبددل الليددل السددماء وأرعدددت عنددد السدداعة الخامسددة مسدداء، تلددت ذلددك عاصددفة ومطددر خفيددف ثددم 
 30أمضدينا صدبيحة . سدهل سديرنا إلدى األمدامولفنا الظالم الدامس ولم يكن من شدأن ذلدك أن ي

نجفدف أمتعتندا تحدت الشدمس وانطلقندا فدي حددود الحاديدة عشدرة عبدر " إيبدي"فبراير فوق هضدبة 
منحدر الصدخور والحفدر ممدا أجبرندا علدى االنحدراف يميندا وشدماال فدي خدط متعدرج لكدي نجتداز 

اير وشاهدنا في ناحية اليسار فبر  31يوم " أماطيل"تراءى لنا . العراقيل لنصل إلى قمة الهضبة
، اجتزندددا الكثيدددب "تيفجدددار"الكثبدددان الرمليدددة الصدددفراء تتسدددلق الجبدددل األسدددود الدددذي يفصدددلنا عدددن 

 ". وادي الحمان"في الناحية الغربية من " المداح"تغوص أقدامنا في رماله الرخوة حتى وصلنا 
بددو مهجدورة، ولكنهدا ت. صغير يقع تحت واحة نخيل ذات منظر خدالب "أكصر"المداح 

التددي يملكهددا " انيامدده"أقمنددا حددول البئددر لالسددتراحة، وكانددت إلددى ناحيددة الشددمال منددا واحددة نخيددل 
يبدددو الددوادي غنيددا بددالتمور كمددا أندده منطقددة جميلددة، ولددم أكددن أتصددور أن جبددال " الشدديخ سدديديا"
وم يد" تتنمدرور "وصدلنا . الموحشدة يمكدن أن تخفدي منطقدة علدى هدذه الدرجدة مدن الجمدال" إيبي"

فبرايددر كانددت المراعددي كثيددرة ولكددن الميدداه معدومددة فددي اآلبددار ومددن أجددل االحتيدداط لطريددق  35
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وجدددنا فيهددا مدداء غزيددرا قددررت اإلقامددة حولدده " العقلدده"العددودة قمنددا بحفددر بعددض اآلبددار القصدديرة 
 "بابلون"فبراير عند الزوال، كان النقيب  39يوم " أمرماز"وصلت . لالستراحة بدل المغادرة فورا

قمندا ". مكدرود"في عين المكان مع جميع رجاله، وقد استلم البنادق األربع الرشاشة من جماعدة 
ونجليده، كاندت " مكدرود"بفحص أنظمتها الميكانيكية فوجدناها سليمة، تناولت الشداي مدع رئديس 

كان يتقن االحتفاء والمعاملة الودية، وهدو " بوركيون"له سحنة أحد مالك األراضي الزراعية في 
ولكددن " أمرمدداز"قضددينا الليددل عنددد . الحظددت عنددده  مثددل هددذا السددلوك" البيظددان"أول واحددد مددن 

 . وقتنا كان محدودا بكمية المواد الغذائية المحسوبة بدقة
. وفرقته في االتجداه المعداكس" بابلون"فبراير في المساء في حين ابتعد  31غادرت يوم 

إذ ال يوجد معي دليل لهذه " الواد لبيظ"ر إلى بدل السي" تتنمرور "قررت المرور من جديد عبر 
صبيحة اليوم األول من مارس سمعنا صوت طلقة مددفع مدن " تتنمرور "بينما كنا في . الطريق

ولكدن معده علدى األقدل ! ن العقيدد قدد تعدرض لهجدومأفخطدر لندا : ذلك ما شعرنا به جميع. بعيد
ووصدددلناه " الطنطدددان"العقيدددد قدددرب  مدددائتي بندقيدددة، تملكندددا قلدددق شدددديد فانطلقندددا باتجددداه معسدددكر

حددالفين معنددا والددذين يشددكلون مراكددز تالم" أوالد آكشددار"مددارس بعددد أن مررنددا بمخدديم  1صددبيحة 
لم يطلق العقيد أية رصاصدة مدن مددفع ولدم يتعدرض ألي هجدوم، وحدين سدألنا . متقدمة للحماية

نفجدددارات داخدددل جبدددال أخبروندددا أنهدددم كثيدددرا مدددا سدددمعوا مثدددل هدددذه اال" آدرار"مدددن أهدددل " البيظدددان"
فهل هي أصوات انفجارات بركانية؟ خاصدة وأن الحمدم الصدخرية توجدد فدي المنطقدة أم ". إيبي"

 481يتعلق األمر فقط بجلمود صخر منفجر؟
الصخرية المعزولة، " الطنطان"كان معسكر العقيد يتوسط موقعا خالبا في سفح هضبة 

طدار ليتمكندوا مدن الصدبر حتدى تصدل القافلدة وكانوا أثناء غيابي قد اسدتقدموا مؤندا غذائيدة مدن أ
سددمعنا أن . القادمددة مددن السددودان، ولكددن جمددال الفريددق كانددت تددذبل مددن الهددزال يومددا بعددد يددوم

قدددد انفصددل عنددده وذهددب حسدددب مددا يزعمدددون فدددي  "فالشدديخ حسدددنه"األميددر يعددديش عزلددة متزايددددة 
" شددنقيطي" 482"رأكصدو "اسدتقبال الجديش المغربدي الددذي يتحددثون عنده مندذ زمددن طويدل كمدا أن 

محمددددد ولددددد "كمددددا أن الشددددجاع . فددددي ناحيددددة الشددددرق قددددد قدددددمت مستسددددلمة أمددددام العقيددددد" ودان"و

                              
 . تفعةيبدو أن هذا االحتمال األخير هو األصح، فكثيرا ما تنفجر الصخور بفعل الحرارة المر  -481
قبيلة عريقة من قبائل اإلمارة فدي آدرار مثدل " أوالد آكشار. "قرى أو تجمع من المباني المشيدة من الحجارة يتقرى فيها السكان(: مفردها أكصر) -482
 ". أوالد  عمني"
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وعداد يدوم  لنهدب ممتلكدات األميدر" أوالد آكشدار"قد نظم فور استسالمه مجموعدة مدن  "المعيوف
 . مارس بغنيمة صغيرة 3

نفسه مجبرا على عدم الحركة بسبب نقل الجمال وهو  عقيدلقد وجد ال: البد من خالصة
يحاول بشتى الوسائل إنقاذ ما تبقى منها وال وجود ألدوية تعالج الجراح فاضطررنا إلى معالجة 

، وكنددت أخفدي وصددفا لهدذه العمليددة كدان النقيددب "البيظدان"الجمدال بددالكي كمدا هددو معدروف لدددى 
 . للعقيد الذي قام بإشاعة أمره بين الحاضرينم، فأعطيته 8710قد أرسله إلي سنة  483"البرين"

لقضدداء الوقددت فدددي " الطينطددان"اغتنمنددا فرصددة االسددتراحة غيددر المبرمجددة فدددي معسددكر 
عداد واستعمال البنادق الرشاشة  . تدريب الضباط وضباط الصف على صيانة وا 

وكددذا معلنددا توبتدده  "أوالد غدديالن"فقدددم فددرع كبيددر مددن . توالددت الوفددود المستسددلمة كددل يددوم
فأصبحت لدينا جمال، وسينتهي أمدر المنشدقين " أوالد عمني: "الحال بجزء هام من قبيلة األمير

ستتأخر قافلة السودان مدة أربعة أيام وهكذا بدأنا تقسيط الوجبات فور . اآلخرين بعد فترة وجيزة
ذا مدن نفدس الشدهر، ولدم نعدان كثيدرا فدإ 31مارس لكدي ندتمكن مدن االنتظدار حتدى يدوم  88يوم 

 . قلصنا حصة األرز فسنزيد حصة اللحم
قد اقتربوا من أكجوجت، ولكي ال أفوت فرصة استدراجهم البد " اركيبات"علمنا فجأة أن 

شدددكل النقيدددب . اسدددتغالل وجدددودهم هنددداك لكدددي نتفدددادى مزيددددا مدددن التعدددب وطدددول الطريدددقمدددن 
مدن  85و "المعيوف ولد"مسلحا من جماعة  75فرقة من " أفيولى"والمالزم األول " دوبورتويس"

 . مارس 81يوم " دوبورتويس"انطلق النقيب . الرماة على الجمال
ونحددن نقتددرب مددن " يغددرف"مددارس مجتددازين سددهل  89يددوم " الطينطددان"غادرنددا معسددكر 

مددارس باسددتعراض القافلددة فددوق سدداحة  89، قددام العقيددد يددوم "السددودان"قافلددة المددؤن القادمددة مددن 
بعددد أن نصددب صددليبا بواسددطة " ربددوكس"ط الشددجاع النقيددب حيددث سددق" أعكيلددة الخرشددبه"معركدة 

 ...واصلنا المسير على مهل. قصبتي مدفع على التل الذي قتل فوقه الفقيد
مدارس نحدو الجندوب مدع قسدم مدن فريقده وتركندي مدع الفرقدة الرابعدة  87اتجه العقيد يوم 

ي هنددداك بالنقيدددب ليلتقددد" أمطلددديش"فدددي منحددددر " تيزكدددي"توجددده العقيدددد إلدددى ". إيريكدددي"عندددد عدددين 
عنددد صددابون اجريددف  89بعددد أن قددام يددوم  87الددذي عدداد إلددى هددذا المكددان يددوم " دوبورتددويس"

                              
 . وقد أصبح جنراال في ما بعد. منظم الحمالت األولى عبر الصحراء -483
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. مدددن الكبددداش 8911جمدددال و 91المنشدددق واسدددتولى منددده علدددى  "أوالد عمندددي"بمهاجمدددة مخددديم 
 .ليست هذه غنيمة كبيرة ولكنها الغارة األولى التي حققتها فرقة العقيد

مددارس فددي اسددتقبال قافلددة السددودان،  31ن المتطددوعين يددوم انطلقددت فرقددة استكشددافية مدد
وكدان نصدف القافلددة مدن الثيددران الحاملدة لألثقدال وهددو مدا جعددل سدير القافلدة بطيئددا، كدان العقيددد 

تلقددى . قلقددا جدددا بشددأنها ولددذلك مددا يبددرره، فمصددير القافلددة الرئيسددية بكاملهددا مددرتبط بقافلددة المددؤن
حيددث يوجدد هددو " آرندا"القافلدة سددتكون مدن الغددد عندد آبددار مددارس خبدرا مفدداده أن  33العقيدد يدوم 
 . دد قلقهبنفسه، فت

لقددد اضددطرت قافلددة السددودان إلددى الددتخلص مددن الكثيددر مددن األثقددال أثندداء الطريددق وقبددل 
 484.تلك هي فاتورة القوافل الكبرى. شهرين كنا نتخلص من ثقل واحد على األقل

، كمددا "تمغسددر "و" تددابرنكوت"آبددار مددارس الستكشدداف  37يددوم " بددابلون"انطلددق النقيددب 
" أبلددددور"و" باكيددددت"المالزمددددون )مددددع ثالثددددة ضددددباط  01-37ليددددل " دوبورتددددويس"غددددادر النقيددددب 

وخمسددة ضددباط صددف أوربيددين، . وثمانيددة ثمددانين مددن الجمالددة والمتطددوعين البيظددان"( أفيددولى"و
اء أي مدا مجموعده الحلفد" أوالد آكشدار"وستين من الجمالة الرماة السدنغاليين وسدتة وثالثدين مدن 

لددة فاقحركتهددا البندقيددة ومدددفعين رشاشددين، يتعلددق األمددر بددأكبر قددوة محمولددة علددى الجمددال  878
منذ إنشائها، وبما أن الجزء الكبير من األطر والفرق المشاركة كانت ضمن قدافلتي فقدد توقعدت 

لقدد تدذرعوا  أن تسند إلي مهمة قيدادة هدذه الحملدة، وكدم كاندت خيبتدي كبيدرة عنددما لدم يقدع ذلدك،
ويمكنندي إبدداء المالحظدة أن األمدر . من أن األمر هنا ال يتعلق بقيادة كتيبدة. بما يقولونه دائما

فلن يترددوا في إرسالي في قيادة ذات أهمية "بابلون"علق بإيصال األغذية إلى النقيب تلو كان ي
 ...أقل

ذي اعتددرض علددي أمددام العقيددد الدد" امتعاضددي"ذهبددت ألبدددي . أبقددى هنددا فددي انتظددار ذلددك
" كرهدارت"بشدة محتجا بأنه منذ أن دعاني إلى تناول الطعام معه باستمرار صحبة النقيب الفدذ 

اعتبدر العقيدد صدادقا وأقددره بددون تحفدظ . لم يكن بوسعه إظهار مستوى أعلى من الود اتجداهي
تلددو وأندا معجددب بالطريقددة التددي يسددتطيع بهددا الددتخلص مدن الصددعاب التددي بددرزت أمامدده الواحدددة 

فقد ازداد إعجابي به كلما عرفته أكثر، وقدد اعتقددت بعدض الوقدت أنده " كيرهارت"أما . األخرى

                              
وحققدت إنجدازا عسدكريا ولكنهدا حطمدت المنطقدة لسدنوات طويلدة واسدتنزفت " أهدل آدرار"علدى المنشدقين مدن " كدورو"هذا صحيح، لقدد تغلبدت قافلدة  -484

 . مصادرها بسبب حجم حاجاتها من الجمال واألغذية
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لوحدده يقدوم " كرهدارت"وكنت مخطئا فالعقيد هو فعال مسير القافلدة ولكدن . الموجه الخفي للعقيد
ي أن أخبدار أوسداط البيظدان وال يمكنندكل يدوم  فيستطلعبدور األركان بكاملها ويقدم عمال رائعا 

 .أجد ميزة أفضل أقولها لغيره من أصدقاء العقيد
هددل يشدددعر العقيددد بدددأنني مسدددتاء مددن أنهدددم ال يرسدددلونني إال فددي المهمدددات ذات األهميدددة 

 .الضئيلة؟ إنه يعاملني كطفل يهدهده حتى ال يصرخ مستغال في ذلك مشاعري
يا وأخلص له كثيرا عالقتي بالقائد تتسم بشيء من الغرابة، فأنا أقدره عال توبالجملة كان

 .ولكني مستاء كالناقمين في اإلمبراطورية كما يقال
فدي الحقيقدة يجددب أن ال نبحدث لدددى العقيدد وال لددى مسدداعده المباشدر عددن موقدف خفددي 

م، فمثدل هدذا الحقدد غيدر المعلدن 8711لم يتوقف منذ إقدامتي فدي أكجوجدت فدي دجمبدر ضدي 
هدل تلقدى واحدد " جيرار"وباستثناء المالزم . الذي نشأ في أكجوجت كان هو أساس كل ما جرى

مكافددأة علددى مددا أسددداه مددن خدددمات؟ مدداذا حصددد " إينشدديري"ممددن عملددوا تحددت إمرتددي فددي فرقددة 
د يريددون م أكثدر اسدتياء مندي ضدمن القافلدة قدهد ؟ يوجدد مدن"كازانويف"والطبيب " أبلور"المالزم 

 .الوجبات أن أقود حركة المتذمرين من الدعة، والبقاء محكومين بمكيال
لقد أعلندت عددم اتفداقي مدع هدؤالء ووبخدتهم علدى طلدبهم العدودة إلدى السدنغال وأندا متأكدد 
أنهم سيعتبرون هناك أني المسؤول عن كل ذلك وهذا غير صحيح لدرجة أني عند العدودة إلدى 

حداولوا ( ولده منداوئين كثيدرون ككدل الرجدال ذوي الشدأن)ن للعقيدد ؤو الشاطئ حاول جميدع المنداو 
ن هدذه التفاهدات عدال بي منتظرين أن أتحدث عنه بسدوء وقدد فاجدأهم اشدمئزازي وترفعدي االتص

م حين تحدث باإلساءة إلى العقيد، ومندذ 8717في يونيو " أبودور"حتى أني هددت أحدهم في 
 . ذلك الوقت كثيرة هي الدسائس التي عرضت علي ورفضتها

والعقيدد كندت " كيرهدارت"ت مدع لقد انزويت عن كل ذلك فباستثناء ساعات تنداول الوجبدا
ذلك بددأنني انتظددر سدداعة التسددفير فقددد تجرعددت لدت ذريعددة قددوقددد اختل. أبقدى منعددزال فددي المعسددكر

، "إينشدديري"جمددال قافلددة آدرار وكددذا جمددال فرقددة " التابوريددت"اجتدداح داء . الكثيددر مددن اإلهانددات
اللدددوم فدددي أكتدددوبر فهدددل يفهمدددون فدددي الددددوائر العليدددا هنددداك أنهدددم قدددد ظلمدددوني حدددين وجهدددوا إلدددي 

، وانطلقددت "أوجفددت"و "شددنقيطي"عبددر " تكانددت"أمددرا بالتوجدده إلددى " أكلددودل"؟ تلقددى الرائددد 8711
" بابلون"عاد النقيب . الفرقة الرابعة باتجاه أطار حيث تحرس المؤن وتكون تحت تصرف القائد

يصدادف وبمدا أن اليدوم " غسدرنت"و" تدابرنكوت"إبريل مدن مهمدة استكشداف مدن منطقتدي  0يوم 
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" بدوبلير"وصدل . حفدل عشداء علدى شدرفي" كدورو"عيد ميالدي السابع واألربعين فقد أقام العقيدد 
" اركيبددات"مفادهددا أندده فاجددأ مجموعددة مددن " دوبورتددويس"إبريددل حددامال رسددالة مددن النقيددب  5يددوم 

 فلدم تحددث مقاومدة فدي البدايدة وتدم االسدتيالء علدى خيمدة" اللبده"عندد " ولدد عيدده"ومعهم األمير 
حدين فدر " أحمدد سدالم"األمير حيث ترك خنجدره وهدرب علدى فدرس بددون سدرج، تمامدا كمدا فعدل 

ورغم محاولة العدو لهجومين فقد بقيت الغلبة لفريقنا الذي استولى ". تكنت"عند " سيكولي"أمام 
إبريدل  9يدوم " تيزكدي"على ثالثمائة من الجمال ومائة وأربعين من الضأن ووصلت الغنائم إلدى 

وهددددو معجددددب بشددددجاعة النقيددددب " اللبدددده"مددددن بددددين حراسددددها بعددددد أن قاتددددل فددددي " سدددديدي"وكددددان 
ويددزعم أن هددذا األخيددر مرتدداح هددو اآلخددر ألدائدده أثندداء المعركددة، سددأتبين حقيقددة "  دوبورتددويس"

جولتدده بعدد أن انضددم " دوبورتدويس"انتصدارا وواصدل النقيددب " اللبدده"وبالجملدة كانددت واقعدة . ذلدك
 ".بوسيف"قيادة ب" إيديشلي"من   85إليه 

" أوالد غددديالن"مدددع قافلدددة  485"اديدددوال"إبريدددل مجموعدددة مدددن  7يدددوم " بوتلميدددت"قددددمت مدددن 
باشدر العقيدد يدوم " أطدار"يعلن عدن قدومده قريبدا إلدى " الشيخ سيديا"المستسلمين لسلطتنا وارسل 

رت الجمددال إلددى غددرب يددبإقامددة حظ 89نددا يددوم قمو " تيزكددي"إبريددل بندداء حصددن معددزول فددي  80
دوب "كانت الحياة داخل المعسكر مملة جدا، عاد النقيب . كلم5على بعد " ازيربة"في " تيزكي"

فددي ناحيددة الشددمال ولكندده لددم يسددتطع إنجدداز " شددار"إبريددل بعددد أن توغددل حتددى  81يددوم " بددرويس
مددن  91بفرقتدده والفرقددة الثالثددة و" تمغسددر "إلددى  87يددوم " لونببددا"توجدده النقيددب . شدديء ذي بددال
نصدددحت النقيددددب . ونصدددف ثيدددران وأكبدددداش القافلدددة" دوب بددددرويس"صدددحبة النقيدددب المتطدددوعين 

 "فداي لكديالأ"بالتمركز على الهضبة التي كنت قد أقمدت عليهدا فدي طريدق العدودة مدن " لونببا"
ذلددك "واصدل ثرثرتدك يداعجوز فأندت تفيددني. "قدد أقدام فوقهدا كدذلك" بيدر جيدر"والتدي كدان النقيدب 

إبريدددل  81يدددوم " أكلدددودل"غدددادر الرائدددد . بهدددا كدددرد علدددى كالمددديهدددو معندددى النظدددرة التدددي قدددابلني 
" بددون تددان"تحددت سددلطة النقيددب " أطددار"علددى رأس الفرقددة الرابعددة وتددرك "  شددنقيط"متوجهددا إلددى 

عددام وأسددف علدى عدددم المسددير بسددبب نقددص الجمددال أسددف " تددذمر: "وصدلتني أخبددار مددن أطددار
علدى محمدل الجدد مدع أنهدا لدم تكلدف كذلك علدى أن العقيدد يحمدل عمليدات استسدالم أهدل آدرار 

كنددا نشدعر بحددر شددديد وكدان التعددب قدد اسددتوال علددى الجميدع فطلددب كثيدر مددن المتطددوعين .شديء

                              
 (.اإلشارة من افرير جان)تجار متجولون من الزنوج: اديوال - 485
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العودة إلى أهلهم كمدا أن حصدص الغندائم لدم تكدن علدى المسدتوى الدذي يعدوض هدزال الوجبدات 
هاندددة الدددبعض ا آلخدددر خاصددة مدددع غيددداب العددددل فدددي المعاملدددة بددين االعتبدددار المفدددرط للدددبعض وا 

مصددر  "ظدانيالب"بنون تماما عقلية الزنوج التابعين لهم ويعتبرون المساعدين تفبعض الضباط ي
لقددد . "ظددانيبالب"مضدايقة غيددر مدددركين اسددتحالة القيددام بددأي شديء فددي هددذا البلددد دون االسددتعانة 

اتصددل بددي كثيددر مددن المتطددوعين البظددان معبددرين عددن اشددمعزازهم فهددم يقولددون يمكددن أن نعمددل 
أن ال تعتبروندددا زنوجدددا وهددذا لدددم يفهمددده الددبعض حتدددى اآلن إذ يعتبدددرون أن جميعدددا بشددرط معكددم 
بمثل ما يعامل به الرماة السنغاليون ستكون مصدر فخر لهدم، ال يصددر هدذا  "ظانيالب"معاملة 

إبريددل بإرسددال  30يددوم " يددتمبوتل"أعطددى العقيددد األمددر فددي . تهم تمامددايددإال عددن مددن يجهددل عقل
ولكن لماذا سدمحوا بتدراكم . وال أفضل من ذلك" المجرية"ة فهم يريدون استراحة المؤن إلى القافل

بدت فدي ندوفمبر تهذا الحجم من المؤن في بوتلميت الذي تفصلنا عنه مهامه معطشة كنت قد ك
بعدم  تكرار المغامرة باجتيازها؟ هل خطدر لهدم أن المنداخ فدي ندوفمبر حدين كتبدت ذلدك  8711

وضعنا الحالي في الفتدرة األشدد حدرا مدن السدنة؟ وهدل فكدروا فدي أن كان باردا على العكس من 
نمددا يلددزم اآلن اجتيازهددا  األمددر لددم يعددد يتعلددق باجتيدداز هددذه المنطقددة عموديددا بأقصددر مسددافة، وا 

أفقية تكون المسافة فيها مضاعفة؟ ال يجد المرء بدا مدن التسداؤل عدن السدبب وراء عددم بصفة 
غددادر المددالزم .تلميددت، ولكددن مددا حصددل قددد حصددل بالفعددلتجميددع المددؤن فددي انواكشددوط بدددل بو 

. إبريل متوجها إلى كيفه بعد أن سلم جماله إلى القافلة وعاد مشيا على األقددام 31يوم " باكت"
مدددع " تدددورين"موجدددود عندددد " هيددددعولدددد "وفدددي نفدددس اليدددوم تلقيندددا أخبدددارا عدددن المنشدددقين، فددداألمير 

مدددع مجموعدددة " زوك"فهدددم عندددد " اتدددرارزة"جئدددون مدددن المنشدددقين أمدددا الال" وأوالدغددديالن" "أركيبدددات"
يقدال إن الجديش المغربدي الدذي . قائدد هدذا التجمدع" ولدد الديدد"حيدث مركدز " أركيبدات"أخرى من 

وقدد اقتدرب وصدوله " ماء العيندين"نجل " الولي"رجل بقيادة  8111كثر الحديث عنه يتألف من 
رقة الستطالع لحقيقدة هدذا الجديش ومدع ولم نكن نتوفر على العدد الكافي من الجمال إلرسال ف

 39وصددلنا خبددر مددن بوتلميددت يددوم .ولكندده قددد نقددص بالنصددف" شددار"ذلدك بلغنددا أندده وصددل بلدددة 
" أكدالل فداي"ثور محملدة بدالمؤن سدتكون عندد  011جمل و 111من  ةإبريل بأن القافلة المكون

تم إخبار فرقدة حراسدة ". يرأوب"مايو تحت حراسة فرقة اترارزة من الجمالة بقيادة المالزم  9يوم 
بخبدر الجدديش المغربددي ولكددن لكثدرة الحددديث عندده مندذ زمددن طويددل لددم " بددابلون"المراعدي والنقيددب 

. من أخبار حوله مع أن األمر يتعلدق هدذه المدرة بوجدود شديء حقيقدي عيعد أحد يصدق ما يشا
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فدددي هدددذه ز المعسددكر الجديدددد داخلددده يدددبتجه" تيزكدددي"صدددباحا بعدددد اكتمددال حصدددن  31قمنددا يدددوم 
ر مكدددث فدددي جهدددة عدددي أنهدددا سدددمعت عندددد الفجدددر إطدددالق ندددااألثنددداء أبلغتندددا فرقدددة حراسدددة المرا

" المحرز"وعند الساعة الثامنة والنصف قدم الدليل . فأرسل العقيد من يستطلع الخبر" غسرمت"
إلى المعسكر شاحب الوجده مرهقدا وبددأ يدتكلم بددون انقطداع لدرجدة أنندا ظننداه قدد أصديب بمدس 

هم، لقدد قتدل يسيطرون على الرماة السدنغاليين وينتزعدون أسدلحت" أتالميد"لقد رأيت : "ونمن الجن
محمدد "وبعد ذلك بلحظة قدم الجمدال . ، وتسمر في مكانه"اهلل يرحمني" غسرمت"جميع من في 

وعلدى الدرغم مدن مدا عدرف عنده مدن شدجاعة فقدد كدان فدي حالدة مماثلدة " غسرمت"من " المحكن
عنددما تعدرض "المحدرز"ا جرى إذن؟ يقول الجمال إنه كان نائما في خيمدة المحرز، ما ذ"لحالة 

قددة ع الطلعنددد سددما" المحددرز"لهجددوم أثندداء الليددل ويضدديف أندده فددر مددع " بددابلون"معسددكر النقيددب 
" الرمددداة"ل أحدددد صددداثندددين مدددن الجبنددداء ال أكثدددر وال أقدددل وبعدددد قليدددل و األولدددى فدددنحن إذن أمدددام 

كددذلك، لقددد أصددبح األمددر خطيددرا فالرجددال  "غسددرمت"ا مددن السددنغاليين مددذهوال ومضددطربا قادمدد
سدرعة الهدارب،  هداكلم مشديا علدى األقددام فدي أقدل مدن خمدس سداعات، إن 05الثالثة قد قطعوا 

وعندد . وفي انتظار معلومات جديدة حول ما جدرى أمرندا بعدودة الجمدال وحراسدها إلدى المعسدكر
الجمددال يحملددون تقريددرا مكتوبددا مددن  صددحبة اثنددين مددن المتطددوعين علددى" بددوبلير"الددزوال وصددل 

ثددل نصدديحتي بددالتمركز فددي ت، وهددو طبعددا لددم يم"بددابلون"، لقددد قتددل النقيددب "دوبورتددويس"النقيددب 
الموقدع الدذي حددتده لدده بدل أقدام فدوق هضددبة صدغيرة علدى شداكلة المواقددع التدي هدو مولدع دائمددا 

ثمندا باهظدا، كمدا أنده لفده يكعلدى أن ذلك  أوشكحين " أماطيل"باختيارها تماما مثل ما فعل في 
التدي عدرف عنهدا سدوء التصدرف أثنداء وهدي وأوكل أمره إليهم " أكجوجت"وثق بحراسه من فرقة 

ومددن المفارقددة أن . الحراسددة، وكددان يددرفض معدداقبتهم عنددد مددا يتسدداهلون أثندداء اإلقامددة فددي أطددار
: هدو كداآلتيومدا حددث . هو أحد حراسه" تيزكي"إلى " غسرمت"السنغالي الذي قدم مسرعا من 

التددابعين للفرقددة الثالثددة، عائدددا مددن " البددوالر"مددع مسدداعديه األربعددين مددن " دوبددور"كددان المددالزم 
وبقدي فدي " بدابلون"من أجدل اإلقامدة المؤقتدة للنقيدب " المتاريس"حيث كان يقوم برفع " أكجوجت"

بقيددادة " رالبددوال"وأربعددة وثالثددون مددن " الرمدداة السددنغاليين"أربعددة وسددتون مددن " غسددرمت"معسددكر 
والمددالزم " بددابلون"وهددو رجددل شددجاع لكندده لددم يتلددق التدددريب الكددافي وكددان النقيددب " بددايال بيددران"
قد أقاما بفرقة المتطدوعين " افيولى"والمالزم " دوبورتويس"كان النقيب . يقودان الجميع" كوتانس"

ن اتالميددذ وكددان الظددالم دامسددا فاقتربددت فرقددة مدد. السددتين شددمال غددرب المعسددكر خددارج الحظيددرة
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قادمدة مدن " اركيبدات"و" أوالد غديالن"و" أوالد عمني"صحبة ثالثين ما بين ( نحو مائة وعشرين)
بعد أن تركوا جمالهم علدى بعدد خمسدمائة متدر مدن الناحية الشمالية الشرقية وزحفت في صمت 

خلدددف الهضدددبة التدددي تحددددثت عنهدددا سدددابقا، وقدددد سدددلكوا طدددريقهم بنددداء علدددى  "بدددابلون"معسدددكر 
ومددات التددي قدددمها رجددالهم الددذين كددانوا قددد دخلددوا المعسددكر فددي النهددار بذريعددة بيددع القددرب المعل

بددار ون بددين الهضددبة والمعسددكر، وعنددد وصددولهم إلددى اآلمللرمدداة السددنغاليين، ثددم تغلغددل المهدداج
هم أحد الرمداة السدنغاليين كدان فدي نقطدة حراسدة علدى بعدد انبطحوا أرضا وواصلوا زحفهم شاهد

لواجهدة الجنوبيدة للمعسدكر وبددال مدن أن يطلدق علديهم الندار ذهدب يدوقظ الرقيدب متر أمدام ا 91
بالحراسددة، فلددم يدتمكن مددن ذلددك فحداول العددودة إلددى مركدزه وحددين رأى البيظددان القددادمين المكلدف 

كلدم  05بعدد كبير فدر هاربدا دون أن يطلدق رصاصدة واحددة وقطدع فدي خمدس سداعات مسدافة 
 . إطالق اإلنذارمن الزحف دون أن يتم  "البيظان"كن وهكذا تم" تيزكي"التي تفصله عن 

في نوبدة الحراسدة، وكدان كوخده فدي الزاويدة الجنوبيدة الشدرقية مدن " كوتانس"كان المالزم 
فدددداقترب ليددددرى أجسددددداما تزحددددف تحددددت الحظيدددددرة، " ازيربددددة"المعسددددكر فشددددعر بحركددددة أغصدددددان 

وانددددفع مسدددافة قريبدددة وأطلدددق الندددار مدددن مسدسددده فتعدددرض لوابدددل مدددن !" خدددذوا أسدددلحتكم:"فصدددرخ
النددائمين بمحدداذاة سددور " البددوالر"يطلقددون النددار علددى  " ازريبددة"البيظددان المهدداجمون مددن خددالل 

فهرب الرماة السنغاليون المتركزون في الواجهة الشرقية عند الطلقات األولى متجهين . الحظيرة
محداولين عبثدا أن يقنعدوهم بالصدمود وكدان " جدانين"إلى حظيرة الثيدران وتدبعهم المدالزم والرقيدب 

" البدددوالر"بفرقدددة " بددديال بيدددرام"دون تركيدددز وحدددين التقدددى  لدددم يلقدددوا أسدددلحتهم يطلقدددون الندددارالدددذين 
المذعورة وهي تتراجع أجبرها على الصدمود ومواجهدة العددو علدى الجهدة الجنوبيدة واسدتطاع أن 

 .يطوقه في الزاوية الجنوبية الشرقية
نائما في الزاوية الجنوبية الغربية، وفدور الطلقدات األولدى هدب واقفدا " بابلون"كان النقيب 

يرتدددي لباسدده األبدديض كالعددادة، بعددد أن نظددر بسددرعة إلددى الددواجهتين الشددرقية والغربيددة ثددم وهددو 
الرماة السنغاليون يتراجعون، فناداهم فسمعه العدو فأردوه  طلق نحو الواجهة الشرقية حيث بدأان

برصاصة في الفخذ، ال نعرف من أين جاءت، هل هي قادمة مدن فرقدة البيظدان أو مدن الرمداة 
مدع أن أحدد اتالميددد تدبجح بأنده هددو الدذي أطلدق عليده الرصاصددة األولدى، ثدم تلقددى ؟ المدذعورين

قد يكون هذا مجرد هدراء، فكيدف يعدرف هدذا الرجدل الدذي يقدص علدي مدا . رصاصتين بعد ذلك
حددث أن النقيدب قتدل بدثالث رصاصدات بالضدبط، واحدددة فدي الفخدذ وواحددة فدي الدبطن والثالثددة 
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" أكلددودل"يددب قددد سددقط قتدديال وهددو حسددب مددا كتبدده لددي الرائددد فددي الددرأس؟ خالصددة األمددر أن النق
حددث كدل ذلدك بدين السداعة الثالثدة والرابعدة 486.أياما بعد ذلدك جنددي صدلب رغدم كدل مدا حددث

ورفاقه الستون من المتطوعين طلقات ناريدة فداقتربوا فدي " دوبورتويس"صباحا، فقد سمع النقيب 
" افيددولى"ث ينتظددرون عددودة المددالزم األول حيدد. صددمت مددن الزاويددة الشددمالية الشددرقية للمعسددكر
عنددده وصدددل كدددوخ المدددالزم  هوفدددي بحثددد" بدددابلون"الدددذي أرسدددله النقيدددب ألخدددذ األوامدددر مدددن النقيدددب 

فددي الزاويددة الجنوبيددة الشددرقية، فالحددظ كثيددرا مددن الظددالل المتحركددة كاألشددباح داخددل " كوتددانس"
فقدد سدمعهم يقولدون مدن أندت؟  الكوخ، وبما أنه ضابط من فرقة المتطوعين يلبس لباس البيظان

فلددم يكمددل كلمتدده حتددى انطلقددت مددن " مددالزم فرقددة المتطددوعين"فأجددابهم بدداعتزاز باللغددة الفرنسددية 
حوله الرصاصات عن قرب ولم يسمح قرب المسافة من تسديد الطلقات فاستل سيفه وقتل أحد 

حدق بدالمالزم المهاجمين وقطع ذراع اآلخر ثم أفلت منه وهو يطلدق الرصداص مدن مسدسده والت
أخبدر النقيدب . ثدم ذهدب ليخبدر النقيدب بالوضدعية المأسداوية التدي وجدد فيهدا المعسدكر" كوتانس"
علدددى طدددول الواجهدددة " اتالميدددد"بدددأن فرقدددة المتطدددوعين سدددتهاجم  "كوتدددانس"المدددالزم " دوبورتدددويس"

 الشدرقية مددن المعسددكر فددي جندداحهم األيسددر وطلددب مندده إن اسددتطاع أن يمنددع الرمدداة السددنغاليين
 . من إطالق الرصاص على فرقة المتطوعين المهاجمة من هذه الناحية

رخون نحدو العددو الدذي أفزعده صوفي هذا المعمعان زحفوا مدفوعين من ضباطهم وهم ي
المشددددهد وانضددددمت إلدددديهم كافددددة الوحدددددات الصددددامدة داخددددل المعسددددكر واندددددفع الجميددددع باتجدددداه 

 أول م هداربين وطلدع النهدار فدتمكن المددالزمالمهداجمين فلدم يصدمدوا أمدام الهجدوم وعددادوا أدراجهد
لقدد كدان الوضددع سداخنا وتدرك العدددو ... مدن دفدع فرقتدده مدن المتطدوعين فددي مطداردتهم" افيدولي"

واثنددان مددن الرمدداة السددنغاليين وجددرح " لونببددا"قتدديال علددى السدداحة ومددن جانبنددا قتددل النقيددب  71
الذي جرح في يديه " بيال بيرام"الفرقة  من ضمنهم قائد" البوالر"أربعة من الرماة وستة من فرقة 

منددذ البدايددة برصاصدددة شددطرت بندقيتدده نصدددفين وقطعددت بعددض أصدددابعه فدداخفى إصددابته عدددن 
، رجاله ولم يضمد جراحه إال في وقت متأخر من صباح ذلك اليوم بعد أن قدام بخدمدة الترجمدة

 .وهذا عمل رائع

                              
-موريتاني" )بابلون"ومقتل " غسرمت"القتيل رسالة مواساة وصف فيها معركة  الذي كتب إلى والدة" كورو"كما كان أيضا صديقا شخصيا للعقيد  -486

 (.813-897: آدرار، ص
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حيددداة هجدددوم الدددذي أودى بلقدددد كدددان عنصدددر المباغتدددة فدددي هدددذا الهجدددوم أقدددوى منددده فدددي ال
وفرقتدده مددن " دوبورتددويس"ولددوال وجددود النقيددب فالحددارس هنددا لددم يطلددق أيددة رصاصددة " كبددوالني"

سدددنة " دمدددان"مجدددزرة كمدددا حصدددل فدددي " البدددوالر"المتطدددوعين لحصدددلت، رغدددم مقاومدددة مجموعدددة 
 ة ومجموعددة البيظددان بهجومهددا الجسددورتبمقاومتهددا المسددتمي" البددوالر"م، لقددد تمكنددت فرقددة 7191

" غسرمت"الصانع الحقيقي لالنتصار في " دوبورتوبس"المباغت من إنقاذ الموقف وكان النقيب 
فددي تناولدده لهددذه المعركددة وكأندده يلقددي مسددئولية المباغتددة  7177487لسددنة " مارسددوين"بدددا تقددويم 

مدن ضدبطهم؟ وهدذا " جدانين"والرقيدب " كوتدانس"الذين تمكن المالزم " البوالر"على بعض الرماة 
قد صمدوا أفضل بكثير مدن الرمداة " أماطيل"وكذلك في " غسرمت"في " البوالر"يح فغير صح

لقدد تلقيدت التفاصدديل الدقيقدة مدن ضدباط كدانوا حاضدرين فددي . السدنغاليين التدابعين للفرقدة الثالثدة
قدد مدات هدذه الليلدة ميتدة الجنددي التدي يسدتحقها، كمدا أن النقيدب " بابلون"عين المكان، فالنقيب 

ومددن معدده مددن المتطددوعين قددد أبلددوا بددالء حسددنا وصددنعوا االنتصددار وكددذلك الحددال " سدوبورتددوي"
ورجاله الدذين " بايال بيرام" "البوالر"وقائد فرقة " افيولى"والمالزم األول " كوتانس"بالنسبة للمالزم 

التدابعين " الرمداة"وبالمقابل يجدب أن نعتدرف بدأن أبانوا عن شجاعة ورباطة جأش ال نظير لهما 
رقة الثالثة كانوا دون الجميع، واألسباب قد ذكرتها مندذ زمدن طويدل فهدم ضدحية التسداهل فلدم للف

وجملة القول أن . يعيشوا صرامة االلتزام باألوامر اليومية خاصة فيما يتعلق بخدمة حفظ األمن
العددددو، كاندددت وقعدددة مأسددداوية، ويجمدددع الحاضدددرون،  ررغدددم أنهدددا انتهدددت بفدددرا" غسدددرمت"وقعدددة 

دورا يضددداهي دور " غسدددرمت"قدددد لعدددب فدددي " دوبورتدددويس"يدددرهم، علدددى أن النقيدددب صدددغيرهم وكب
. يجب أن نمتن له بذلك، فقد بددأت المعركدة خاسدرة فحولهدا إلدى انتصدار" مارانكو"في " دزكس"

ا فددي هددذه المعركددة كمددا قلددت الصددديق الحمدديم للعقيددد، غدداب عندد الددذي" بددابلون"لقددد كددان النقيددب 
ويمكدن أن نأخدذ عليده عددم االسدتفادة . رية عظيمدة علدى العمدومويعترف له الجميدع بقيمدة عسدك

، على كل حال هو لم يكن طموحا مبتدذال بدل كدان مدن طدراز آخدر، لقدد كدان جندديا ال من ذلك
يخاف ولكنه ال يخلوا من النواقص، حتى في المجال العسدكري، ومنهدا اثنتدان أودتدا فدي النهايدة 

 :بحياته
 اإلجراءات االحترازية؛ ازدراء الخصم وعدم التعويل على -

                              
دون انقطاع، وقد تحدث الجزء األول منه عن الوقائع الحربيدة للجيدوش االسدتعمارية والجدزء الثداني كدان مخصصدا  8781إلى  8171ظهر من  -487

 .لدليل الفهارس
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 .إعجابه برجال فرقته من الروماة رغم أن أداءهم كان رديئا -
وفددي األخيددر هددل يوجددد إنسددان بدددون مسدداوئ؟ وبعددد إمعددان النظددر فددي شخصددية الرجددل 
الفقيددد ندددرك أن الضددربة التددي تلقاهددا العقيددد بفقددد صددديقه الحمدديم، قددد طمسددت بصدديرته لددبعض 

 ...الوقت فأظلمت الدنيا في عينيه
 
 
 
 

مع ذلك ال وجود لخطر حقيقي محدق بنا فالجيش الذي شاع أمره كدل مكدان ال يتجداوز 
 31وصلنا مساء يدوم . وليس فيه أي مغربي" اتالميد"من  831من ضمنهم  851تعداد أفراده 

علمنددا مندده أن مدداء " اتالميددد"ونجددا مددن قبضددة " أوالد بالسددباع"ه إلددى إبريددل بريددد كنددا قددد أرسددلنا
طالقددات سددريعة مددن  تالقتندداء بنددادق ذا 488"الهيبدده"نقصدده األسددلحة وقددد أرسددل نجلدده العينددين ت

لم ينقطع األمل في كدل . من اتالميد 831المغرب وال وجود لجيش آخر غير هذا المؤلف من 
وفرقتدده مددن شددنقيط " اكلددودل"وفجددأة تددم اسددتدعاء الرائددد . شدديء، مددع أن الوضددعية تبقددى غامضددة

" اكلدودل"ميع قواته مع أن شنقيط لقد خصصت اسدتقباال رائعدا لكتيبدة بدأ العقيد تج" تيزكي"إلى 
  .وتطالب بإقامة حامية

" يمدددوالي أحمدددد ولدددد لعويسددد"المنحددددرون مدددن الجندددوب بواسدددطة " أوالد بالسدددباع"لقدددد قدددام 
جمدددل  911خبدددر تددوفره علدددى " ابلبيددون"أرسدددل النقيدددب  دخول تحدددت سددلطتناالددبإقندداع الكثيدددرين ب
ومددن جهددة أخددرى تددأخرت قافلددة بوتلميددت بعددض " آدرار"عائدددا إلددى " كانددتت"واحتمددال مغادرتدده 

ح بعدض الوقدت ييسدتطيع العقيدد أن يسدتر . مدايو 7إال يدوم  "اكالل فداي"فلن تكون عند : الشيء
كددان أول إجددراء اتخددذه هددو إرسددالي لتددولي . و يمعددن التفكيددر فددي المسددتقبل وبالفعددل تملددك نفسدده

وكفرقدة " مداي"فغادرت دون تأخير عند العاشرة مساء مصدطحبا الطبيدب " غسرمت"قيادة كتيبة 
تمددت  39للحراسدة معددي الفيلددق الثداني مددن الفرقددة الثانيددة وقدد سددلمني العقيددد أمدر العمليددات رقددم 

 : صياغته على النحو اآلتي

                              
 .قد لعبوا في مرحلة الحقة دورا تاريخيا في  موريتانيا والمغرب( الولي، الهيبه)الشيخ ماء العينين  نرى ظهور عدة أسماء ألبناء - 488
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عسدكر مر وصدولكم تقيمدون الو فد... غددا صدباحا" غسدرمت"سدتغادرون هدذا المسداء لتصدلوا " -
علددددى التددددل الددددذي حدددددثتموني عندددده وسددددتخبرونني عددددن المسددددافة التددددي تفصددددله عددددن اآلبددددار 

 .واإلجراءات المتخذة لجلب الماء في ظروف آمنة
مدددا دمدددتم فيددده مدددع مواصدددلة عمليدددات " غسدددرمت"هدددي إحكدددام السددديطرة علدددى موقدددع  كدددممهم -

مدن أجدل التعدرف علدى المراعدي " دوبدرتيس"والنقيب " بابلون"االستكشاف التي بدأها النقيب 
وخاصة تحديد المكان الذي ستنطلق منه الفرقة التي ستوجه إلى " شيريإين"ونقاط الماء في 

وتجددون فدي . مدايو 9يدوم " أوبيدر"لتخذ من هناك القافلة التي جاء بها المالزم " اكالل فاي"
المرفددق مددذكرة تبددين المعلومددات الحاليددة بهددذا الشددأن تالحظددون أن المسددألة علددى درجددة مددن 

التي غادرت نحو بوتلميدت " أوالد غيالن"الصعوبة كما أنني أدرك من جانب آخر أن قافلة 
مداء وتدزودت بال" أمدبش"و" الزركده" ةكيلدعل"بدين " امداطليش"إبريل قد اجتدازت  31في حدود 

مددن هددذين البئددرين وأخيددرا لددديكم تجددربتكم فددي السددنة الماضددية فددي مددا يتعلددق بالميدداه وكددذلك 
هددل يسددتطيع المشدداة أن يسددلكوا الطريددق مهمددا : ال يطددرح نفسددهؤ سدد. بالنسددبة لوعددورة األرض

كاندت نقطدة االنطدالق؟ وعليده كدم يكفيندا يوميدا مدن المداء أم أن الطريدق سدالك فقدط بالنسدبة 
مددال؟ نظددرا لآلجددال التددي تتطلبهددا معالجددة هددذه المسددائل والحاجددة العسددكرية لمددن يركبددون الج

، رأيددت مددن الددالزم إشددعار حدداكم "إينشددري"والسياسددية إلبددراز وجودنددا طيلددة أيددام إضددافية فددي 
ولكدن ال بدد أن تكدون اإلقامدة " اكدالل فداي"أن القافلة يحتمل أن تقيم أياما أخرى في اترارزة 

العدددو وقتددا لخددروج مددن صدددمة الخسددائر التددي تكبدددها ويدددبر ي ال يجددد كددأقصددر مددا تكددون ل
من المهدم إذن أن توافدوني بمعلومدات . جمال 111هجوما ضد القافلة الضخمة المؤلفة من 

سددتجدون فدي منطقددة . حدول النقداط المشددار لهدا آنفدا لكددي أتمكدن مدن تحديددد تداريخ مغدادرتكم
اللدددذين " ولدددد امحيمدددد"و " طيدددرهلسددديد حرمددده ولدددد اخ"المدددواليين " نغموشددده"فرعدددي " غسدددرمت"

وقددد كددان سددلوك هددذين القائدددين منضددبطا حتددى اليددوم " طدداننالط"حصددال علددى األمددان فددي 
وهددو عجدوز كددان قدد قدداد المجموعدة التددي قدررت الدددخول إلددى آدرار " حرمده يسدديد"وخاصدة 

ؤثر جددا مدن األخبدار تديوم أمس ووصدل هندا صدباح اليدوم وهدو م" بابلون"وقد غادر النقيب 
فدي ذلدك الهجدوم وقدد يكدون مدن ضدمن " أوالد غيالن"ائعة بين المتطوعين حول مشاركة الش

المنشددقين ألندده حددين وصددل المغددرب كددان قددد أخددذ معدده " أوالد غدديالن"الجدديش بعددض أفددراد 
" نغموشده"ولكن من غير المعقول عندي أن تكون مجموعدة " تورين"المخيمات المنشقة عند 
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نا في الوقت الذي كان فيه أكبر قادتهم سنا فدي طريقده شاركت في مهاجمتالخاضعة لنا قد 
لمقابلتي وفي الوقت الذي كانت فيه بنادقهم تحرس قافلة الجنوب كما أنهدم تركدوا مخيمداتهم 

. وقلددت لدده إن عالقتنددا معدده لددم تتغيددر قيددد أنملددة" سدديدي حرمدده"طمأنددت . مدددافعنا ىفددي مرمدد
حسددب هددذا الموقددف سددنبقى " إينشددري" "أوالد غدديالن"أرجددو أن تتعدداملوا معدده ومددع غيددره مددن 

ما عن طريق المتطوعين  ."على اتصال دائم إما عن طريق الحراس المرافقين وا 
وفي الخالصة، يبدو أن العقيد يستعد لجعلي أوعيد الكرة الجتاز المنطقة المعطشة كمدا 

وذلددك رغددم أنددي  8711فعلددت سددابقا فددي ظددروف أسددوء مددن تلددك التددي كانددت سددائدة فددي نددوفمبر 
بهددذا اإلنددذار  ثر تددلمدداذا  لددم يك.عربددت لدده عددن أن مددن الخطددر المجازفددة بتكددرار تلددك المغددامرةأ

الجددداد ولمددداذا تدددرك كميدددات المدددؤن تتدددراكم فدددي توتلميدددت ودونهدددا هدددذه المهلكدددة بددددل نقلهدددا إلدددى 
؟ لقددددد أصددددبح الوقددددت يطاردنددددا وال مجددددال "المجريددددة"انواكشددددوط إذا كددددانوا فعددددال يريدددددون إراحددددة 

ولكدن مدن المسدؤول؟ أخشدى أن أكدون أندا المسدؤول خاصدة وأنندا . العتراض فقد وقع المحدذورل
حرا من السنة كل هذا غير مشجع ولو أتيح لي األمر لكنت قد اخترت خوض  شداألفي الفترة 

وبمددا أن . المعركددة لالسددتيالء علددى موقددع شددديد التحصددين لكندده مهددم، بدددل تكليفددي بمهمددة كهددذه
لة مصيرية حسب زعمهم بالنسبة للقافلة سأجازف بعمليدة االجتيداز مدن جديدد األمر يتعلق بمسأ

ل لماذا يقصدونني اآلن حين يوجدد خطدر كبيدر ءساتإال أنني كنت أ. ولكني أتوقع وقوع خسائر
من أجل إصالح خطدأ فدي التنظديم . في الوقت الذي أبعدوني فيه عن العمليات الكبيرة المجدية

ن المراهنددة علددي بالنسددبة، لدديس فقددط لمصددير وحدددة بكاملهددا ولكددن أو خلددل فددي التقدددير يحدداولو 
وبتكليفددي بكددل هدددذا وأخيدددرا كنددت قددابال للتسدددفير . بالنسددبة لمصدديري شخصددديا ومسددتقبل سددمعتي

العمدددل الشددداق أتفدددادى حرمدددان القافلدددة مدددن خدمدددة ضدددباط نجبددداء يمكدددن اسدددتخداهم فدددي أمددداكن 
إبريددل  31قددام العقيددد مسدداء . نددى الكلمددةبكددل مع" أخدددم"أنددا . ةأسيحصدددون فيهددا المجددد والمكافدد

وكنددت إلددى جانبدده فتحدددث إلددى الرجددال " تيزكددي"بعقددد اجتمدداع فددي الظددالم الدددامس لجميددع فددرق 
بطريقة تثير حماسهم وأعلدن لهدم أنندي " غسرمت"في وقعة " بابلون"وسرد تفاصيل مقتل النقيب 

العمدل الددذي بدددأه النقيددب  ذاهدب لدديس مددن أجددل االنتقدام لهزيمددة لددم تقددع، ولكدن مددن أجددل متابعددة
 ".غسرمت"ورفاقه العاملون في " بابلون"

كاندددت انتصدددارا رغدددم مدددوت " غسدددرمت"كدددان يريدددد إشدددعار الرمددداة بدددأن معركدددة  ةوبالجملددد
ومجموعددة حراسددي، رافقنددي " مدداي"وفددي نهايددة خطابدده بدددأت المسددير صددحبة الطبيددب ". بددابلون"
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كنددت متدأثرا بعدض الشدديء . مدن المعسدكرالعقيدد مشديا علدى األقدددام فدي الليدل علدى بعددد مسدافة 
وكندت متأسددفا بشدكل خدداص علددى عددم تمكنددي مدن الحددديث معدده لتركده فددي مثدل هددذه الظددروف 

كندددت أعتقدددد أن العقيدددد . حدددول النقددداط التدددي ال نشدددترك فيهدددا أمدددا اآلن فدددال وجدددود لشددديء بينندددا
د أن سيتخلص من المدؤثرات ويصدبح مسدتقال ال يسدتمد أفكداره مدن أي شدخص آخدر كندت أعتقد

الحملددة ستسددير بسددرعة أكثددر لتصددل إلددى حددل مالئددم كمددا كنددت أعتقددد، ومازلددت إلددى اليددوم، أن 
هددو انطددالق أهددم مراحددل هددذه العمليددات وهددي المرحلددة التددي  8717أغسددطس  31تدداريخ اليددوم 

 . تفانى فيها العقيد أكثر من أي وقت آخر
ي ذلددك طددوال لددم أكددن أشددك فددي أننددي أسددير فددي اتجدداه لعددب دور الضددحية كنددت أفكددر فدد

عبدر السدهول الرمليدة واألوديدة الصدخرية أتمايدل فدي  راحلتدي " غسدرمت"الليل وأنا أسدير باتجداه 
وأنددا واقددع تحددت سددحر الشددعور المريددر الددذي يتملددك الشددخص الددذي يسددير مخلصددا فددوق الجمددل 

 .أي تقديربعليه  تعودن بأنها لن وقإلنجاز مهمة ي
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 "آوكار"إلى " آدرار"من 
 

وضدددباط " دوبورتدددويس"، حيدددث قابلدددت النقيدددب "غشدددرمت"عندددد  إبريدددل 37كندددت صدددباح 
". البددوالر"ى وهنددأتهم علددى مددا أبدددوه مددن شددجاعة وكانددت أغلبيددتهم مددن المعسددكر وزرت الجرحدد

فقد عانيت " غسرمت"وأخذت عليه اختيار الموقع في " بابلون"تجولت في معسكر هذا الشجاع 
يتدألف مدن قمدم صدغيرة متباعددة ومعدزوال لقدد كدان موقعدا معقددا ": طيدلأما"من نفس الخطأ عند 

بدددل أن تشدددكل " ليليبدددوت"جدددا، فهددي أشدددبه بمجموعددة مدددن المنشددآت ال رابطدددة بينهددا كمدددا حالددة 
قدد انتهددت للتددو مدن دفددن النقيددب " غسددرمت"كانددت الحاميددة عندد وصددولي . حصدنا بسدديطا موحددا

مدا تدم االسدتيالء عليده مدن أسدلحة " دوبورتدويس"غرب المعسكر، عرض أمامي النقيدب " بابلون"
بنادق، وبعض المسدسات مع الذخيرة من عدة أنواع كلهدا تؤكدد المصددر الفرنسدي لكدل : العدو

فددي سددبتمبر  " أعكيلددة أرفددايق"هددذه األسددلحة، خطددر لددي بشددأن ذلددك نفددس التفسددير السددابق عنددد 
فقدد  39د فدي وثيقدة األوامدر رقدم الذين حدثني عنهم العقيد" أوالد غيالن"وفيما يخص . الماضي

، إذ يبددو معلومدات حدول سدلوكهم ال تتفدق إطالقدا مدع مدا ذكدره العقيدد" دوبدوك"قدم إلي المدالزم 
" سيد حرمه"لم يهتم رؤساؤهم، وليس " بابلون"داخل معسكر النقيب  39وا يوم ضأنهم بعد أن ق

مدن " البدوالر"قتده األربعدين مدن للمالزم عند رجوعده مدع فر من بينهم، بالقدوم من أجل المساعدة 
 ".غسرمت"حين مر فجرا على مرأى من مخيمهم متوجها إلى " أكجوجت"

فدال بدد أن المتطدوعين كدانوا علدى حدق فدي مدا قدالوه : يعرفدون بعضدهم الدبعض" البيظدان"
أما بالنسبة لي، فمنذ أن عرفت هدذه القبيلدة، وأندا مدوقن أنهدا ال تعدرف سدوى " أوالد غيالن"ضد 

حدين " أخيدارهم"كمدا وصدفه " عجوز البيظان الغدر"فهو " سيدي حرمه"أما . طريق والغدرقطع ال
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، كمدا "اتالميدد"قال لي إنه لم يذهب الختالق ذريعة لدى العقيد حين كان يوصل قومه لمساندة 
فدي " غسدرمت"وسدنرى الكثيدر منهدا حدول " شدهنغمو "كافة أسدلحة أن قافلة الجنوب لم تكن معها 

القيددام ة، الشددك أن فددي األمددر مغددامرة وعلددى كددل حددال أنددوي أن أطلددب مددن هددؤالء األيددام المواليدد
 . بخدمات، وسأرى ما سينجزونه ومن خالله أحكم عليهم

" مددداي"والطبيدددب " أفيدددولى"والمدددالزم " دوبورتدددويس"إبريدددل غدددادر النقيدددب  37فدددي مسددداء 
الثانيددة، وبقددي  تحددت حراسدة المتطددوعين، وفيلددق الفرقدة"  تيزيكددي"صدحبة الجرحددى متجهددين إلدى 

إبريدل وهدم الفرقدة  01، نظمت رجدالي فدور صدباح "سيدي"معي عشرة متطوعين باإلضافة إلى 
" بيرجيددر"ن، وأقمدت فددوق التدل الدذي تمركددز عليده النقيدب يعو والمتطد" البددوالر"الثالثدة، ومجموعدة 

أصدبحنا " التل"وفور استقرارنا فوق . م8711أنا فوقه في ديسمبر سنة  توتمركز م 8719سنة 
متدر تقريبدا، كندا فدوق قمددة  511نطدل علدى كافدة السدهل وخاصدة اآلبدار التدي نراقبهددا علدى بعدد 

هذه المنحدرات الصلبة وهذه الهضبة المعزولة نحس نفس الشعور باألمان الذي يشدعر بده مدن 
عكفدت طدوال اليدوم علدى . جزيرة وسط الميداه ينزل فيحين  ءهو في بيته، والذي يشعر به المر 

تحصين الموقع حتدى أصدبح كعدش الصدقر، فأحطتده مدن جميدع الجهدات وفدي أعلدى نقطدة منده 
 . بسياج من جذوع وأغصان األشجار الشائكة، عرضه أربعة أمتار له فتحتان فقط

انطالقدا مدن  ءمدالاوبعد انتهاء إجراءات النزول عكفت على جمع المعلومات حول نقاط 
 :المذكرة التي قدمها لي العقيد حول الموضوع والتي جاء فيها

 .489متر 9: مياه مالحة إلى حد ما" أمجيريبه" -
وال يمكدن " غسدرمت"متر، كمية مماثلة لدد 0,11: بئرا مالحة إلى حد ما 85، "لعكيله الزرقة" -

سديئ جددا مدن الناحيدة  التوقف حولها لصعوبة الوصول وال توجد فيها أيدة مراعدي، وموقعهدا
 .العسكرية

ولكدن اآلبدار تنتشدر فدي هضدبة واسدعة وكثبدان " أمطلديش"داخلة فدي " لدعكيله"مثل "أمجيريبه" -
م مددا يكفددي مددن 8717إبريددل  31يددوم " امجيريبدده"تغطيهددا بعددض النباتددات كددان يوجددد عنددد 

 .يوما 85المرعى لمدة 

                              
 . يشير الرقم إلى عمق البئر وبالتالي أهمية الوسائل الضرورية الستخراج الماء منها -489
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دقيقددة منهددا  51فددي سدداعة و" سددرمتغ"و" امجيريبدده"المسددافة بددين " بددابلون"لقددد قطددع النقيددب  -
ساعة وخمس دقائق فدي الكثبدان الصدعبة علدى العكدس مدن المعلومدات التدي قددمها البيظدان 

 . حين تحدثوا عن وجود ممر سهل
أربعدددة سددداعات وثالثدددين دقيقدددة مدددن السدددير الحثيدددث منهدددا  "لعكيلدددة الزرقدددة"و" غسدددرمت"بدددين  -

أربدع سداعات وثالثدين " أمجيريبده"إلدى " ةلعكيلده الزرقد"خمسون دقيقة في الكثبان الوعرة مدن 
 .دقيقة وسط الكثبان السهلة عموما على طول المسار

" امجيريبده"وصدوال إلدى " لعكيلده الزرقدة"إلدى " غسدرمت"يجب أن ال يستغرق المسير مدن 
سوى مدة تتراوح بين ثمان سعات وثالثين دقيقة وثمان سعات وخمس وأربعين دقيقة من السدير 

 .خلف دليل ماهر
وفددي المقابددل " دمددان"ال توجددد ميدداه فددي " غسددرمت"حسددب المعلومددات الددواردة اليددوم إلددى 

مدة يومين لمائة رجل عنددما نقضدي ليلدة كاملدة نسدحب  ما يكفي من الماء" أتويرجية"يوجد في 
ألبدرز  ةذكدرت هدذه الوثيقد. المداء حتدى صدباح الغدد، ولكدن الكميدة ال تتسدع لشدراب سدتين جمدال

تلقيدت حدول . مستوى الدراسة ودقة التفاصديل التدي يتطلبهدا مندي اإلعدداد لمسدير قافلدة بوتلميدت
 : ج.ر 911إبريل رقمها  37تحمل تاريخ الموضوع رسالة من العقيد 

سدأبلغ حداكم اتدرارزة  "بوتلميدت"لي الشرف، يقول العقيد، أن أخبركم أنه فيمدا يخدص قافلدة "  -
 : تاليةهذا اليوم بالتدابير ال

بوسدائلها الخاصدة تحدت حراسدة المدالزم " إينشديري"وتصدل " فداي"ستغادر القافلدة منطقدة 
 ".أوبير"

مددددن أجدددل إعطدددداء األوامدددر النهائيددددة، أن توافدددوني بنتددددائج مهمدددات االستكشدددداف  انتظدددر،
، هدل يوجدد مداء "دمدان"اإلضافية التي قمتم بها، وفي الوقت الراهن يبدو أن ال وجود للماء في 

أو " امجيريبددده"أو " لعكيلدددة الزرقدددة"و" أعكيلدددة انعددداج"؟ قدددد يلدددزم توجددده القافلدددة إلدددى "مدددبشا"فدددي 
أمرا باالنطالق إال بعد أن أحدد له " أوبير"ال يمكن أن أرسل إلى المالزم  !، ال أدري"غسرمت"

كمدا أنندي سدوف أسدتطلع "". أمطلديش"والمكدان الدذي سديعبر منده منطقدة  مكان أولى نقاط المداء
تلف نقاط الماء المدذكورة أعداله وكلفدت رجدالي مدن المتطدوعين بتلدك المهمدة، أمدا اآلن حالة مخ

، وبناء عليها أرى من األفضل إمدا أن فقد صار عندي ما يكفي من المعلومات حول الموضوع
مدا " أمدبش"مدرورا بدد" أعكيلدة انعداج"-"أكليال فداي"أسلك طريق  أسدلك الطريدق المباشدر بدين أن وا 
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عددادت فرقددة . ، اختيددار أحددد الطددريقين يددتحكم فيدده وجددود المراعددي"أعكيلددة انعدداج"و" أكددالل فدداي"
" سأمطلددي"مجتددازين " أعكيلددة انعدداج"إلددى " امددبش"المتطددوعين فددأخبرت العقيددد بأننددا سددنذهب مددن 

وأذهب بجميع " غسرمت"يريد مني العقيد أن أترك معسكر ". تيزكي"من معبر أسهل من معبر 
فدإذا كاندت النتدائج مرضدية "... أعكيلة انعداج"إلى " غسرمت"من  رجالي ألستطلع حالة الطريق

 ". أكالل فاي"بمغادرة " أوبير"فسيعطي األوامر للمالزم 
ولتنفيذ هذه المهمة االستكشافية البد من أن أكدون آمندا مدن العددو مدع أن بعدض الزوايدا 

أهلده قدد راقبوندا  قد قدموا وأخبروني بقددوم جديش جديدد مدن مائدة إلدى مائدة وعشدرين مسدلح، وأن
مددايو، وبالفعددل كانددت فرقددة المتطددوعين قددد طدداردت رجلددين  8عددن قددرب ليددل ثالثددين إبريددل إلددى 
، ويقددول هددؤالء الزوايددا إن الجدديش قددد يكددون فددي المراقبددة عنددد اعلددى جملددين دون أن تلحددق بهمدد

ايو مد 8مسداء  تكما أن فرقة مرافقدة المواشدي قدد عداد". تابرنكوت"على مسافة شمال " أفوجار"
تطلب العون لمواجهة رجلين حاوال سرقة بعض الجمال وأحدهما معروف بأنه جاسدوس تقليددي 

كل هدذا يددل علدى أنندا نخضدع للمراقبدة عدن كثدب وأن مدؤامرة " ولد عيده"وصديق حميم لألمير 
مددن جماعددة " أوالد غدديالن"فددرد علددي أوال بشددأن . أرسددلت تقريددرا بددذلك إلددي العقيددد. تحدداك ضدددنا

، قائال إنهم سيتحركون بمخيماتهم في "نغموشه"زعيمي " ولد أمحيمد"و" سيدي حرمهاعمر ولد "
مددن أجددل المراعددي الجيدددة هندداك ومددن أجدددل " لمسدديدي"و" ازمددأمر "اتجدداه الجنددوب الشددرقي مددن 

تلقيدت ". غسدرمت"االبتعاد حتى ال يتهموا مرة أخرى بالتآمر فدي حالدة وقدوع أحدداث فدي منطقدة 
وشدمال هددذا الموقدع بالضدبط فددي " تدابرنكوت"قدد انسدحبت إلددى " وشددهنغم"معلومدات بدأن جماعدة 

اتجدداه الجدديش الجديددد المددذكور مدددن أجددل تفددادي القيددام بالدددوريات التدددي طلبتهددا مندده فددي سدددهل 
 ".أماطيل"أثناء استشكاف رجالي من المتطوعين لآلبار والممرات في منطقة " غسرمت"

جانددب، حتددى ولددو كددانوا رؤسدداء، مددن مددن األ" البيظددان"اعتبرنددي العقيددد مخطئددا فددي منددع 
قددد اتخددذ مثددل هددذا االحتيدداط لمددا استضدداف " بددابلون"ولددو كددان النقيددب . الدددخول إلددى معسددكري

أثندداء  "أوالد غدديالن"وفددي هددذه الظددروف كددان دور . الجواسدديس الددذين وجهددوا العدددو إلددى مكاندده
قددم رجدالن علدى . إبريدل، حاسدما جددا 39يدوم  "بدابلون"إلى معسدكر  "ميدالالت"دخول جواسيس 

 01تمامددا مثلمددا راقبددا معسددكري ليلددة " تيزيكددي"مددايو يراقبددان معسددكر العقيددد عنددد  8جملددين يددوم 
مدددايو ثدددالث دوريدددات منهدددا اثنتدددان علدددى آثدددار هدددذين  3أرسدددل العقيدددد يدددوم . مدددايو 8إيريدددل إلدددى 

 ". تابرنكوت"العدوين واألخرى في اتجاه 



531 

ي العقيدد، أنندا سنستوضدح األمدور بهدذه الطريقدة، إذ مدن المهدم أن ال نلبدث اعتقد، يكتب إلد" -
لتددبير في مكاننا فدي انتظدار هجدوم قدد ال يكدون وشديكا وبالتدالي نمدنح العددو الوقدت الكدافي 

" ولدد المعيدوف"مدن جماعدة " آكشدار"يوجد من حولي مخيم أوالد " أوبير"هجوم ضد المالزم 
، وليسددت "غسددرمت"ا قبددل أمددس وهددذا الصددباح مددن منطقددة قدددمو " أوالد عمنددي"ومخيمددان مددن 

وبالتددالي لددم تكتشددف بعثددة االسددتطالع " تددابرنكوت"فددي ناحيددة  يلددديهم معلومددات حددول جيشدد
ذا لم يكن هناك دليدل جداد علدى وجدود هجدوم وشديك، أطلدب مدنكم القيدام باسدتطالع  شيئا، وا 

مدددا يخدددص الجاندددب وأكدددرر، يكدددون ذلدددك في. بكتيبدددتكم حسدددب مدددا هدددو مبدددين" امدددبش"منطقدددة 
" أوبيدر"العسكري، وبطريقة تسمح باالستفادة من ضدوء القمدر ومدن المهدم أن ال تلبدث قافلدة 

 ".أكيالل فاي"إال أقل فترة ممكنة عند 
أوالد "قرب قدومه إلى العقيد وأكد مشاعر الصداقة التي يكنها " موالي أحمد ولد لعويسي"أعلن 
يرا هذه المرة ونستخدم هؤالء القوم ضد عصابات النهب للفرنسيين، أتمنى أن نتفاهم أخ" بالسبع

عجدوز البيظدان " )سديد حرمده ولدد أخطيدره"مايو أن  1كتب إلي العقيد يوم . القادمة من الشمال
الوشديكة وال مدن وجدود جديش آخددر " اتالميدد"ال يبددو متأكددا مدن عدودة "( اخيدارهم"حسدب تعبيدر 

 يعني هذا طبعا، يضيف العقيدد، أن الجديش إذا لدم ال". إيديقب"كما ذكر لي زوايا " أفجار"عند 
يكددن موجددودا اليددوم بددالقرب منددا لددن يقتددرب منددا بعددد الغددد، وبالتددالي تبقددى االحتياطددات العسددكرية 

وصدددلتني فدددي هدددذه األثنددداء المعلومدددات حدددول . الصدددارمة ضدددرورية أثنددداء المسدددير وعندددد التوقدددف
ذه المعلومات وعلى المذكرات التدي هعلى  وبناء" بوتلميت"كه قافلة لالطريق الذي يتعين أن تس
وبنداء علدى المعلومدات " أطار"إلى " أكالل فاي"أثناء سفرنا من " أبلور"كنت قد سلمتها للمالزم 
 : نستخلص ما يلي "بابلون"التي جمعها أخيرا النقيب 

 نقطة مياه غزيرة فيها مراعي مناسبة وفي المتناول؛ " أعكيلة انعاج"أن  -
 وجد فيه الماء إال بالنسبة لألشخاص؛ال ي" امبش"أن  -
هددو األفضدددل " أكيلددة انعدداج"حتددى " أنواكددل"أو مدددن " أكدديالل فدداي"أن الطريددق المباشددر مددن  -

 من معبر سهل إلى حد ما؛" امطليش"ويمكن اجتياز 
 . يوجد في الغرب وبالتالي يتطلب االنحراف" امبش"أن  -
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الدذي سدنتخذه، ومدن جهدة أخدرى يفضدل تلك هي المعطيات التي يتعين أن يرتكدز عليهدا القدرار 
العقيد في الوقت الحالي أن يرسل إلى الجنوب الفرقة الثانيدة بددل الفرقدة الثالثدة، وقدد كتدب إلدي 

 :قائال
مدددع الفرقدددة الثانيدددة تددداركين الفرقدددة  1مسدداء " غسدددرمت"وفيمددا يعنددديكم، سدددتتوجهون إذن إلدددى " -

تطدوعين مفرقة الثانيدة مجموعدة مدن الستأتي مع ال. الثالثة متحصنة هناك في انتظار القافلة
ليوصدلوا هندداك نسدخة مددن " أكددالل فداي"ترسدلون ثالثدة مددنهم علدى الفدور حدداملين البريدد إلدى 

تفادي وقوع البريد الموجده مباشدرة إلدى المدالزم التي أرسلتها إليكم من أجل  31م األوامر رق
وتوقفدون تحدرك ". أوبيدر" في يد العدو، فمن المهم أن يصدل هدذا األمدر إلدى المدالزم" أوبير"

الوحددددة الثانيدددة فقدددط إذا حصدددلتم علدددى معلومدددات أكيددددة تثبدددت احتمدددال وقدددوع هجدددوم يتطلدددب 
ال أحتدداج كثيدرا إلددى أن أقدول إن كددل هددذا إن . المواجهدة بددالفرقتين الثانيدة والثالثددة مجتمعتدين

لدة حدث سيكون مزعجا وفي غير محلده، وهنداك فدي المقابدل مصدلحة أكيددة فدي ذهداب القاف
قدد  الدذين كدان جدزء مدنهم يقديم" أوالد آكشدار"مدايو أن  5علمدت يدوم . في أسرع وقت ممكدن

أخبرندي بدذلك بعدض الزوايدا القدادمين إلدى اآلبدار، فكتبدت " تيزيكي"غادروا المكان في اتجاه 
ومدن أجدل التوضديح، ... المعلومدات إال مدن العدابرين يإلى العقيد وأخبرته بأنندا لدم نعدد نتلقد

شدماال ولكدن " تدابرنكوت"ربا وحتى غ" أهل باركلله"ى دوريات تذهب حتى مخيمات أحتاج إل
فلجدأت " غسدرمت"قوا معي عند بليس عندي من يقوم بذلك نظرا لمستوى المتطوعين الذين 

يعدرف ركدوب اإلبدل للقيدام بأقصدى مدا " البدوالر"وأحدد " إيددوعلي"وأحدد حدراطين " سديدي"إلى 
عددة المتطددوعين الموجددودة معددي ال تصددلح لشدديء ومددع ذلددك فمجمو . يمكددن مددن المراقبددة لدديال

" أكجوجدت"فأنا الذي وفدرت أربعدين مدن أفضدل المتطدوعين فدي القافلدة، طبعدا عنددي جمالدة 
وهدددم فدددي حركدددة دائمدددة بدددين " تيزكدددي"و" غسدددرمت"وهدددم جيددددون ولكدددنهم يتولدددون الدددربط بدددين 

 .النقطتين
، وأنقلهددا بحددذافيرها ألنهددا تفسددر كثيددرا مددن 31مددايو األوامددر العمليددة رقددم  9وصددلت يددوم 

 : األشياء
 : التحركات موضوع وثيقة األوامر الحالية تهدف إلى" -

مدددايو  7يدددوم " أكددديالل فددداي"والمنتظدددرة عندددد " بوتلميدددت"ن القادمدددة مدددن قافلدددة المدددؤ  تدددأمين (8
 ".تيزكي"حتى تصل منطقة  8717
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يرهب وجودهدا حركدات فرقدة النهدب التدي اعتدادت " أكيالل فاي"إقامة محطة في منطقة  (3
التددزود بالمدداء مددن هندداك والددتمكن مددن الحصددول علددى المرعددى فددي ظددروف أفضددل ممددا 

 . بالنسبة لحيوانات النقل غير الضرورية في الوقت الحالي" تيزكي"عليه الحال في 
 : تتخلص هذه التحركات كمايلي

حيدث تلتقدي بالفرقدة " غسدرمت"مسداء ومتوجهدة إلدى  9يدوم " تيزكدي"انية تغدادر الفرقة الث .أ 
وتسدتقر " افريدر جدان"تحدت قيدادة قائدد الكتيبدة " أكديالل فداي"الثالثة وتتوجه الفرقتان إلدى 

 ".أكيالل"الفرقة الثانية عند 
" بوتلميددت"تتوجدده القافلددة القادمددة مددن " أكدديالل فدداي"إلددى " افريددر جددان"فدور وصددول فرقددة  .ب 

تحدت قيدادة " اتدرارزة"إلى تيزكي تحدت حراسدة الفرقدة الثالثدة ومفدرزة الجمالدة القادمدة مدن 
، تحددت حراسددة الفرقددة الثانيددة، جميددع مددا "أكدديالل فدداي"الددذي سدديترك فددي " أوبيددر"المددالزم 

 . يراه غير ضروري أثناء طريقه
 : تعليمات تفصيلية

 : وحدات الفرقتين الثانية والثالثة
مددا لددديها مددن العمددال ولدوازم فددرق المدفعيددة والرشاشددات مددع " تيزكدي"ثانيددة فددي تتدرك الفرقددة ال -

 .والمجموعة القابلة للتسفير" أبلود"المالزم 
مددفعا رشاشددا مدع أحزمدة مددن الدذخيرة وكميددة احتياطيدة مددن " تيزكددي"الفرقدة الثانيدة تأخددذ مدن  -

ة الضدرورية واألدويد 8119ثالثين خرطوشة لكل رجل أي ستة أكياس من خراطيش نوعيدة 
لتددرات لكددل رجددل  9أثندداء المعركددة ولكافددة الخدددمات طيلددة شددهر، مئونددة يددوم مددن المدداء أي 
مدايو بمدا  80لغايدة )وثالثين لتر لكل فرس أي مائة برميل ومئون خمسدة أيدام مدن األغذيدة 

ومئوندة ثالثددة أيددام  81و  7ومئددون يدومين مددن اللحدم ماشددية ليددومي ( فدي ذلددك اليدوم األخيددر
، سددديتم إرسدددال األمتعدددة غيدددر الضدددرورية إلدددى 80و  83و  88المجفدددف أليدددام مدددن اللحدددم 

 . الفرقة الثانية" كاك مين"ويرافق الرقيب " بوتلميت"
 : الفرقة المرافقة

 .ستتشكل فرقة مرافقة القافلة من جمال الغنيمة بالنسبة للفرقة الثانية -
 .10حاليا أي ما عدده  الفرقة الثالثة ستأخذ الجمال ذات الوضع الجيد الموجودة معها -

 :فرقة المتطوعين
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 . تسير فرقة من المتطوعين مع وحدات الفرقتين الثانية والثالثة -
 :تعليمات خاصة بالفقرة الثانية

أثنداء " بوتلميدت"من حيث المبدأ تأخدذ الفرقدة الثانيدة تموينهدا مدن ". آوكار"تموين الوحدة في  -
أمدرا بإرسدال قافلدة لهدذا الغدرض " اتدرارزة"دائدرة  يتلقى قائد الفيلدق حداكم". آوكار"اإلقامة في 

المنتهيددة " أفريددر جددان"حيددث سددتأتي الفرقددة الثانيددة السددتقبالها، سدديغتنم الرائددد " تمزكيددده"إلددى 
إقامتدده فرصددة هدددذه التحركددات مدددن أجددل السدددفر، سيتصددل النقيدددب قائددد الفرقدددة الثانيددة بقائدددد 

هدذا الضدابط السدامي تداريخ االتصدال عنددد  ليحددد بالتشداور مدع" اتدرارزة"الكتيبدة حداكم دائدرة 
بقافلة التموين التي سترسل له، وفي انتظار هذا التموين ستصله مؤن غذائية من " تمزكيده"

 ...على أن يعوض الكميات الحقا" اترارزة"كتيبة الجمالة خارج اإلطار في 
 ":اترارزة"جمالة 

رقتين الثانيددة والثالثددة فددي حدددود وصددول الفدد" أكدديالل فدداي"تنتظددر الكتيبددة خددارج اإلطددار عنددد  -
نفددس المسدداء أو مددن الغددد عنددد وصدددول " أكدديالل فدداي"وسددتتخذ التدددابير لمغددادرة مددايو  80

ثدور، والحيواندات واللدوازوم غيدر  851: وستترك فدي مسدتودع الفرقدة الثانيدة. هاتين الفرتبين
طدار عندد مغادرتده الضرورية بالنسبة لها في تشكيل قافلتهدا، سديأخذ فيلدق الجمالدة خدارج اإل

يومدا مدن المدواد الغذائيدة لرجالده ورجدال قافلتده ويتدرك الفدائض، إن  31مؤونة " أكيالل فاي"
إمددا المسددار : صدداحب االختيددار بددين المسددارين "أوبيددر"وجددد، للفرقددة الثانيددة، يبقددى المددالزم 

 ". انواكل"أو المسار بين هاتين النقطتين مرورا بد" أكيلة انعاج"و" أكيالل فاي"المباشر بين 
" أمطلديش"يوجد في " افرير جان"حسب المعلومات الواردة حتى اليوم والتي كملتها فرقة 

" امددبش"يان أثندداء االجتيدداز وتوجددد فددي فيدده المدداء والمرعددى الضددرور " أعكيلددة انعدداج"معبددر قبالددة 
أكثددر " انواكددل"كميددة كافيددة مددن المدداء للرجددال، ويبدددو اجتيدداز الكثبددان عبددر المسددار الددذي يمددر بددد

، التعليمددات "غسددرمت"سدديجد المددالزم قائددد القافلددة عنددد وصددوله . سددهولة مددن الطريددق المباشددر
 ".نهائية المتعلقة بالمكان الذي يجب عليه أن يوجه نحوه القافلة بصفة

، ومنها تظهر دقة تصور العقيد وحجم العمل 31ذلك هو مضمون األوامر العملية رقم 
، لقددد كنددت علددى حددق حددين قلددت إن هددذا "جيرهددارت"التحضدديري للتعليمددات الددذي أنجددزه النقيددب 
سدنرى مدا سدتفعله الظدروف بتنفيدذ هدذه التعليمدات . األخير يقوم وحدده مقدام هيئدة أركدان بكاملهدا

لددنالحظ أوال أن األمددر لددم يعددد يتعلددق بتددرك الفرقددة الثالثددة محصددنة فددي . جدددا والكاملددةالواضددحة 
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أرسلت خبرا بأن الفرقة الثالثة لدم تعدد تتدوفر إال علدى . مايو 1كما كان قد تقرر يوم " غسرمت"
لتددر اثنددان منهددا فقددط فددي حالددة جيدددة، وبعمليددة حسددابية دقيقددة اعتقددد أندده  31أربعددة براميددل مددن 

فدي وضدعية سديئة " تيزكدي"برميدل، كمدا أن براميدل  91لفرقدة الثالثدة وحددها يلدزم وجدود بالنسبة ل
والقددرب التدي تعددوض البراميددل تعتبدر حددال غيدر مضددمون خاصدة تلددك التددي . ويرشدح منهددا المداء
في  8715-8711كنا نسير سنتي " تيزكي"العامالت لحساب القافلة في  490أعدتها لنا النساء

، قد تكون متطلبات الفدرق قدد كاندت أقدل فدي "بالقربة"ميل مكتفين فقط الظروف العادية دون برا
 491.ذلك الوقت

ذا لم تكن الظروف المناخية غير عادية ولم يكن الحر شديد خاصة يمكدن أن نجتداز  اوا 
الكثبددان بكميددة أقددل مددن المدداء وبالتددالي عدددد أقددل مددن األوعيددة، يكفددي فقددط أن نقطددع مددرحلتين 

 . طويلتين أثناء الليل
ة واألربعدين التابعدة للفرقدة الثالثدة يجدب أن تسدعة عشدر جمدال مدن بدين الثالثد أشرت إلدى

أن يخصصوا لحمل األوربيين ويخصص األربعة والشعرون الباقون لحمل األمتعة ويبقدى فريدق 
 .الماء أي على األقل ثمانية جمال والجمال األخرى االحتياطية

بمرافقتددي وفددي حالددة مددا إذا تسددلل أفددراد يسددمح لسددبعة وعشددرين مددن المتطددوعين والجمالددة 
وننا مشديا علدى األقددام سديرافق الددليل قسديتم ندزع أسدلحتهم ويسدراف" آوكدار"آخرون لمرافقتنا إلدى 

صدحبة " آدرار"على أن يواصدل سديره بعدد ذلدك إلدى " أكالل فاي"الكتيبة المتجهة إلى " المحرج"
 ". أوبير"قافلة المالزم 

تتضدح شدديئا فشديئا وقدد استعرضددت مطدالبي وسديرد العقيددد  لقدد أصدبحت تفاصدديل التنفيدذ
وتؤكدده عكسدا على رسائلي وأصبح شكه متزايدا في وجود الجيش الذي تتحدث عنده معلومداتي 

 . لما يراه العقيد
" كدامي"ق على اقتراحاتي المتعلقة بتشكيل احتياطي من الماء فأرسل إلي مع النقيدب فوا

 3111وهددو مددا مجموعدده  31قائددد الفرقددة الثانيددة المائددة برميددل المددذكورة فددي وثيقددة األوامددر رقددم 
لتر من الماء وأنا أعرف ما تعانيه القافلدة مدن نقدص المداء بسدبب عددم وجدود البراميدل مدع أنهدا 

                              
مدن اختصداص الصدناع التقليدديين ونسدائهم وهدم " وفرةالتاسد"صدناعة القربدة و. تكون دباغة الجلود رديئدة فدي الغالدب خاصدة إذا تمدت علدى عجدل -490

 . طبقة سفلى في أعين البيظان
ومن مساوئها أن رائحتها تختلط بالماء كما أنها ضعيفة، ولكنهدا ال تجدرح الجمدال بخدالف البرميدل المعددني الثقيدل ( جلد تيس أو معزاة": )القربة" -491

 . لب األحيانوغير المالئم، كما أن إغالقه ال يكون محكما في أغ
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لدم يسدتطع " تيزكدي"ن محكمة اإلغالق ولكن فني اللحامة الذي تفحصها أخيرا في ب أن تكو جي
الكبيدددرة فاالحتيدداطي مدددن المددداء سدديكون محددددودا وأنددوي تعدددويض ذلدددك  بأن يصددلح سدددوى الثقددو 

 .بأن يرسل أمامنا قافلة من الماء وهي فكرة أضفتها شخصيا" أوبير"بطلب موجه إلى المالزم 
 .سأبقى حرا في اختيار طريقي

لتقلدديص " امددبش"كتددب العقيددد يشددير إلددى وجددود مصددلحة أكيدددة فددي التوجدده إلددى " -
" أكدالل فداي"أو " انواكدل"وبخصدوص مواصدلة السدير باتجداه  المرحلة المعطشة من الطريدق
إلدى " امبش"سيكون أقصر من الطريق من " انواكل"إلى " امبش"أشرت إلى أن الطريق من 

..." ة فدددي المسدددافة باجتيددداز الكثبدددان مدددن أطرافهددداولكدددن يمكدددن تعدددويض هدددذه الزيددداد" أكدددالل"
كما أن منحددرات الكثبدان تكدون أكثدر صدالبة عنددما نعبرهدا بصدفة رأسدية كمدا هدو ! بالتأكيد

والبددد مددن التخفيددف علددى جمالنددا سددأتجه " انواكددل"فددي اتجدداه " امددبش"ممكدن إذا سددلكنا طريددق 
افقنا يعرف هذا الطريدق أكثدر، وباألخص نظرا لكوني أعرف أن الدليل الذي ير " أكالل"إلى 

 .نعرفه إلى حدما فقد سلكناه من قبل" أبلود"كما أننا، أنا والمالزم 

بالحصددول مددن رؤسدداء " أكددالل فدداي"يعددول علددي العقيددد فددي أن أقددوم فددور الوصددول إلددى 
آدرار في موسم حصاد "بالعودة إلى القافلة في وعدهم الوفاء بالمتطوعين القابلين للتسفير على 

 :ثم عاد إلى موضوع الجيش وكتب. ورالتم
، كدددان هندددا سدددابقا أثنددداء "زوك"و" تينددديالل"و" ارويدددة"هنددداك بالتأكيدددد تجمدددع عندددد " -
التي تراجعت إلدى الشدمال الغربدي فدي حدين " اللبه"وهو جزء من مخيمات " غسرمت"معركة 

ا كدان الجدزء األخددر قدد توغددل إلدى الشددمال الشدرقي وسأرسدل دوريددات فدي هددذه الناحيدة عندددم
 ". تصل القافلة

، ولكدن ال يوجدد "اتالميدد"هدو جديش بدل ، بدالجيش الدذي وصدلتني أخبداره ال يتعلق األمدر
 9يدوم " تيزكي"من " أكلودل"كتب إلي الرائد ... من هو أشد صمما من الذي ال يريد أن يستمع

ونقيبهدا فدرد ة الثانيدة قدمايو مودعا وبما أنه كان يقود كتيبة موريتانيا فقد كنت أوصيته على الفر 
يمكن أن تطمئنوا على أنني سأفعل كلما فدي وسدعي مدن أجلده ومدن أجدل هدذه الفرقدة وقدد :"علي

! كدددم مدددن األحدددداث ينتظرندددا خدددالل أيدددام. ي محددددود كمدددا تعرفدددونذنفدددو ال يعندددي هدددذا كثيدددرا ألن 
رئ؟ ليس بالنسبة للجميع ذلدك هدو رأيندا فدي أطدار فدي أن العددو يتحدين الفرصدة ويمكدن أن اطو 
لقددد كددان ..." كانددت لدده عيددوب ككددل أحددد ولكندده كددان جنددديا صددلبا"! بددابلون"مسددكين . نا شددرهيددذيق
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قدد ال يكدون مفروشدا بدالورود " أكلديال فداي"رك ببصيرته أن طريق عودتي إلدى دي" أكلودل"الرائد 
فقدد كتدب . مدايو 9نفدس اليدوم " تيزكدي"تغير الوضع فاجأة في . لي طريقا أقل تعباى وكان يتمن

 :العقيد يقولإليه 
برجدل مدن ( العاشدرة مسداء)قد جاءني للتو " ولد المعيوف"أن أبلغكم أن  ييشرفن" -

 :الداخلين تحت سلطتنا يقول" أوالد عمني"

" تككلدددت"إنددده غدددادر مدددن الشدددمال الغربدددي بحثدددا عدددن مجموعدددة مدددن العبيدددد وشددداهد قدددرب 
خبرتدده أن هدددؤالء مجموعددة مسددلحين علددى الجمدددال يبدددو أنهددم يحرسددون تجمعدددا وقددال إن امددرأة أ

صادف " تيزكي"وأثناء عودته إلى ". اركيبات"و" أوالد ادليم"، "أهل الشمال"من جيش المسلحين 
آثار جديش يقددر عددده بثالثمائدة جمدل، ويقدول إن اآلثدار " افجار"على مسافة خمس كلم غرب 

يكدون قدد ". إريكدي"أو " غسدرمت"تعود إلى الصدباح وهدي قادمدة مدن الجندوب الغربدي فدي اتجداه 
حيدث تقديم مخيمدات " زوك"وواحد من " اوريه"و" تنيبال"هناك إذن جيشان واحد قادم من منطقة 

الذي " ولد الديد"إبريل وقد يتعلق األمر بجيش  8يوم " اللبه"منذ حادثة " أوالد ادليم"و" اريكبات"
 .يريد النزول مرة أخرى

الكبيددر " تلميددتو ب"فلددة البددد أن نددتخلص مددن هددذين الجيشددين القددادمين مددن أجددل ترصددد قا
التي يجري الحديث عنها منذ وقت طويل والتي قد يلحقون بهدا ضدررا بالغدا إذا هاجموهدا وسدط 

عنددد السدداعة " مدداي"والطبيددب " دوبورتددويس"سأرسددل فرقددة الجمالددة التابعددة لددد. المنطقددة المعطشددة
ذا سمع طلق نار و بضر " كامي"الحادية عشرة وسأشعر النقيب  عليه أن يسدير رة التقدم بحذر وا 

محدددداوال تطويددددق العدددددو مددددن الجددددانبين ستصددددلكم غدددددا صددددباحا الوحدددددة الثانيددددة وفرقددددة الجمالددددة 
المتطوعين وسترسلون فرقا الستكشاف اآلثار في المنطقة المذكورة سابقا، وسأرسل مدن جدانبي 

ت فرقا أخرى لنفس المهمة، فإذا كان العدو في مرمى مدافعنا ستهاجمونه بكل ما لديكم من قوا
ذا تأكدد مدن  فخوض معركة بهذه القوات قد يكون أفضل طريقة إلفسداح الطريدق أمدام القافلدة، وا 
اآلثدددار أن الجيشدددين قدددد تجنبدددا منطقدددتكم وتوجهدددا إلدددى الجندددوب فستواصدددلون مسدددريكم فدددي اتجددداه 

ذا لم يكن الجيش. في هذا المكان بأقصى السرعة" أوبير"لتخبروا المالزم " أكالل" ن قد توجها اوا 
الجنددوب ولددم تتمكنددوا مددن اللحدداق بهمددا فتددابعوا اقتفدداء اآلثددار مددا أمكددنكم ذلددك وحدداولوا القيددام  إلددى

 ..." بعمليات توغل جديدة
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لددم أكدددن واهمددا إذن فوجدددود الجيشددين الدددذي كددان قبدددل قليددل موضدددع شددك قدددد تأكدددد اآلن، 
ولكدن ". أكالل فداي"وهاهم يعترفون أن من األفضل أن نهاجمهم إن أمكن ذلك قبل التوجه إلى 

 :مايو حول موضوع الجمال 1كتب إلي العقيد يوم ! لم أقل أبدا بعكس ذلك
يشددرفني أن أخبددركم أن الجمددال بسددبب هددذه التحركددات المختلفددة والخسددائر أصددبحت تمددوت " -

 ..." بطريقة مقلقة
 "...إينشيري"تماما مثلما وقع من قبل لفرقة ! ياللهول

 .الثانية بعد الزوال مايو عند الساعة 1وصلت رسالة جديدة يوم 
مددن الددالزم أن تكددون لددديكم منددذ هددذا الصددباح الفرقتددان الثانيددة والثالثددة ومجموعددة " -

ذا كددان العدددو عنددد  قطددع فسددتكون دوريدداتكم قددد أبلغددتكم بددذلك، لقددد " تددابرنكوت"المتطددوعين وا 
ذا لم يكن العدو" غسرمت"و " تابرنكوت"المسافة بين " بابلون"النقيب   في خمس ساعات، وا 

مدا إلدى " غسدرمت"فسيروا لمهاجمته فقد يكون متجهدا إمدا إلدى " غسرمت"قد هاجمتكم عند  وا 
ذا كدددان الجيشدددان . وفدددي هدددذه الحالددة األخيدددرة ستوصدددلكم اآلثددار إليددده مدددن الخلددف" تيزكددي" وا 

هدو " اتالميدد"موجودين فعال وكانت تشدكيلتهم هدي كمدا بلغندا فمدن المحتمدل أن يكدون جديش 
بددددل " زوك"، وغدددادر مدددن هنددداك يبحدددث عدددن تعزيدددزات فدددي 31م يدددو " غسدددرمت"الدددذي هددداجم 
وال يغيب عدنكم فدي حالدة كدون العددو يحداول تنسديق عملياتده ويسدتطيع ". تورين"التوجه إلى 

، فالبدد إذن أكثدر مدن أي وقدت مضدى مدن تشدكيل "غسدرمت"محاكاة مناورة المتطوعين يوم 
 ..."فرقة احتياطي

-"ابرنكوتتد"رت بجميدع مدن معدي علدى طريدق وكنتيجة لرسالتي العقيد بشأن الجديش سد
مدع الفجدر وقبدل نهايدة اليدوم أرسدلت " تدابرنكوت"مايو وأبلغته بدذلك، وصدلت  7-1ليلة " أفجار"

 ".أفجار"دوريات من المتطوعين جابت جميع منطقة 
أرسددلت ثالثددة مددن المتطددوعين علددى طددرق مختلفددة فددي اتجدداه " غسددرمت"وقبددل مغددادرتي 

مندده تحضددير كميددات محمولددة مددن المدداء الشددك أننددا سددنكون فددي أمددس أطلددب " أوبيددر"المددالزم 
الحاجددة إليهددا أثندداء عبددور الكثبددان، ومددن أجددل إرسددالها عليدده أن ينتظددر طلبددي ولددم أخددف عندده 
شددكوكي ولكددن مددا مددن وسدديلة تخلصددني مددن عبددور هددذه المنطقددة المعطشددة فعلددى ذلددك يتوقددف 

 . مصير القافلة برمتها
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لددم يعثددر رجددالي . ذر واتخدداذ الحيطددة ألن الجدديش يسددتهدفهبالحدد" أوبيددر"أوصدديت المددالزم 
ولكن بعدض الزوايدا أكددوا لدي أن " أفجار"وال في " تابرنكوت"من المتطوعين على شيء، ال في 

وفي هذه الظروف ال وقت لدينا نضيعه فالبد من " اعكيلة انعاج"قد شوهد عند " اتالميد"جيش 
وهدددو مدددا يتطلدددب السدددير دون توقدددف فدددي اتجددداه " أوبيدددر"وقافلدددة " اتالميدددد"التمركدددز بدددين جددديش 

 . الجنوب، أرسلت إلى العقيد أشعره بقراري
 :مايو 7جاءني رده يوم 

" لولدد المعيدوف"التدابعين " آزناكده"تدان مدن أأخبرتندي امر : ما لددي مدن معلومدات هدو كداآلتي" -
" اتالميدد"مدايو صدباحا أحددهما مدن  9يدوم " تفرزاز-تكيكلت"بجيشين في منطقة  اأنهما التقت

" تدابرنكوت"ويبددو أن الثداني قدد قددم للتدزود بالمداء مدن ". أوالد أدليم"و" اركيبات"واآلخر من 
 . الذي يسير أمام القافلة" اتالميد"وهو ينوي متابعة جيش 

" أعكيلدت انعداج"إذن بالتوجده فدورا إلدى الهدف األساسي هو تأمين عبور القافلة فقدراركم 
 ". أمطليش"هو قرار صائب وله ما يبرره ما دام الجزء الكبير من الجيش قد عبر " امبش"و

" بوتلميدت"األوامدر الضدرورية لتدأمين عبدور قافلدة " أكيالل فاي"أكلفكم بأن تصدروا عند 
الجمدال وجفداف المنطقدة  وهي تتوفر على قوات هامة ولكنها ستواجه عقبات نظرا لحجمهاوعدد

 . ووجود العدو، فستكون إشاراتكم مفيدة لها في تحديد مسارها
التدي ذهبدت بداألمس إلدى  "أوالد عمندي"عند الساعة الحاديدة عشدرة صدبحا عدادت دوريدة 

قدال إن " باركلدل"، لقد أوقفوا مساء أمس عند الساعة الرابعة أحد الحراطين من أهدل "تابرنكوت"
مدددايو قدددرب  1قدددد مدددر صدددباح " أوالد ادلددديم"و"اركيبدددات"ي رجدددل مدددا بدددين جيشدددا مدددن نحدددو مدددائت

فدي حدين مدرت أعدداد مدن المسدلحين " اعكيلدت انعداج"وأخذ عدة أكباش وتوجده إلدى " تابرنكوت"
. من ناحية الشرق وهم يسألون عما إذا كاندت قوافدل الفرنسديين قدد هبطدت المنطقدة أم صددعتها

 ". ان المذكوران يستهدفان القافلة قبل كل شيءفالجيش: "هذا يؤكد المعلومات السابقة
، لقدد "الهددف األساسدي هدو تدأمين عبدور القافلدة:"تت انتباهي الفقرة التاليدة مدن الرسدالةفل

أمدددرت رجدددالي باالسدددتراحة وأرسدددلت إلدددى العقيدددد " تدددابرنكوت"خسدددرنا الوقدددت أثنددداء عودتندددا مدددن 
 .ما يكفي لتغذيتهم متطوعيه فقد يكون محتاجا إليهم كما أنني ال أتوفر على

لم أنطلق إال عند الخامسة مساء ألستفيد مدن بدرودة الجدو لديال وتوقفدت لالسدتراحة فدوق 
لقدددد  7:01مدددايو عدددن السددداعة  81التدددي وصدددلتها يدددوم " أعكيلدددت انعددداج"الطريدددق المدددؤدي إلدددى 
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 80بددل يدوم  85يدوم " اكدالل فداي"قلصت خسارة الوقت بأقصى ما يمكن وأنوي الوصول إلى 
لقد تباطأ الرماة السنغاليون أثناء الطريق خاصة الفرقة الثالثة، وعلى كدل حدال هدذا يكلفندا مايو 

خمدس عشدرة سدداعة مدن السددير اإلضدافي لددم نكدن نتوقعهدا أو بعبددارة أخدرى اثنددين وسدتين كلمتددر 
 .تضاف كمسيرة تدريب إلى األيام الخمسة من السير مستقبال في هذه المنطقة المعطشة

لدم يكدن جيددا فدنحن " تيزكي"القرب من الماء ولكن إصالح البراميل في مألت البراميل و 
ولكددن . إذن بعيدددون مددن األلفددي لتددر مددن المدداء التددي كددان العقيددد يعددول عليهددا ككميددة احتياطيددة

وحدات حمل الماء ستجعلنا في مأمن من العطدش، البدد أن أقدول إن عطدب البراميدل ال عدالج 
ن عدولج فنددادرا مدا يكدون ذلددك ن افعدا إن مدن المجازفددة المأسداوية أن يجدد المددرأ نفسده مجبددرا لده وا 

على اقتحام هذه الظروف مجتازا المنطقة التي تحدثت عنها ولكن األمر ال يتعلق بندا نحدن بدل 
علدى  المقبلدون: يتعلق بمصير قافلة آدرار برمتها فالبد إذن من عبور القافلة مهمدا كلدف الدثمن

 492.الموت يحيونكم
ولكدن لدددي " أوبيدر"و إلدى تقددير الخسدائر وكتبدت بدذلك إلدى المدالزم مداي 1بدادرت مسداء 

مدن القتلدى  ةأمل إذا كان الوقت عاديا أن أقلصها إلى أقصى ما يمكدن بحيدث ال تتجداوز العشدر 
 ". أعكيلة هوك"إذا كان الماء موجودا في أو المختفين أو أقل من ذلك بكثير 

وبطبيعددة الحددال لددم أتحدددث عددن مددا . قافلددةحياتنددا هددي الفديددة التددي ندددفعها مقابددل حيدداة ال
 . أفكر فيه إال إلى العقيد والمالزم أوبير، حتى ضباطي لم أحدثهم بشيء

كان الرماة منهكدين سداعة االنطدالق بسدبب االثندين والسدتين كلمتدر التدي قطعوهدا وكدانوا 
من ضدباط كنا سبعة ضباط وخمسة عشر . مايو 83-88مقطبين وتقاعسين عن الذهاب ليلة 

وثالثددة وعشددرين " البددوالر"الصددف األوربيددين ومددائتين وعشددرين مددن الرمدداة وثمانيددة وعشددرين مددن 
وأربعددة وثالثددين مددن الحددراس البيظددان ولدددينا مائددة وتسددعة عشددر " سدديدي"مددن المتطددوعين معهددم 

مدن المكددان المحدددد واشددتدت الحدرارة منددذ الصددباح ونحددن نسددير " أمطلدديش"عبرنددا منطقددة . جمدال
كدددم هدددم هدددؤالء الرمددداة العددداملين معدددي اآلن فدددي . رخدددوة، كدددان الرجدددال متعثدددرينعلدددى الرمدددال وال

إلدى " أكلديال فداي"موريتانيا دون مسدتوى أنظدارهم الدذين عملدوا معدي فدي الحملدة التدي قددتها مدن 
وكددم هددم دون مسددتوى الفرقددة الرابعددة مددن الكتيبددة الرابعددة مددن السددنغاليين التددي هددي اآلن " آدرار"

                              
 . صرخة المصارعين في روما أمام محفل اإلمبراطور قبل المواجهة": المقبلون على الموت يحيونكم" -492
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طريقدة االكتتداب يمثدل هدؤالء حثالدة المترشدحين مدن حيدث ! مسيرتنا الحاليةالكتيبة الخامسة في 
فلددم يرسددل إلددى موريتانيددا إال مددن تبقددوا بعددد عمليددات االكتتدداب الموجهددة إلددى جميددع مسددتعمرات 
إفريقيددا األخددرى، ومددن حيددث القيمددة العسددكرية فهددم بالكدداد متدددربون فالوحدددات قددد أرسددلت إلدددى 

مدددرين عسدددكري واألخطدددر مدددن ذلدددك أن هدددذه الوحددددات مندددذ أن الكتيبدددة دون تددددريب ودون أي ت
أنضمت إلى القافلة لم يكن أفرادهدا يجددون مدا يكفديهم مدن الغدذاء، فحصدص الغدذاء بعيددة جددا 

فالرجدال منهكدون وليسدت لدديهم مقاومدة " إنيشديري"من مستوى تلك التدي كندت أخصصدها لفرقدة 
ألعبددر مسدافة أربعمائدة كلمتدر وهددي فدي هدذه الظدروف إذن انطلقددت فدي مسديرة طويلدة . جسدمية

أطول من تلك التي قطعتها في شهر ندوفمبر األخيدر وأندا أقطعهدا اآلن بفدرق أدندى مسدتوى مدن 
تلدك التددي كانددت عنددي سددابقا، ورغددم ذلدك وحدددتى بمثددل تلدك الفددرق فقددد كندت كتبددت إلددى العقيددد 

كانددت الظددروف حتددى ولددو . ملحددا علددى عدددم تكددرار مثددل هددذه المغددامرة بددأي حددال مددن األحددوال
 .ولكن قضي األمر وتمت اللعبة وال مكان لعمل أي شيء. ناخية عادية جدامال

يتجدده " اتالميددد"مددن الجنددوب الغربددي قطعنددا طريددق جدديش مددن " أمطلدديس"نهددبط  ابينمددا كندد
نحددو الجنددوب الشددرقي، إذن كلمددا انحرفنددا باتجدداه الجنددوب الغربددي كلمددا ضددعفت إمكانيددة مالقدداة 

هيبين فددي منقطددة معطشددة، فاتجدداه آثددارهم يشددير إلددى أنهددم غيددر متددوجهين ال الددر " اتالميددد"هددؤالء 
وقددد جعلتنددي هددذه المالحظددات أصددر علددى قددراري بالمسددير فددي ". انواكددل"وال إلددى " أكدديالل"إلددى 
بحيدث ال أكدون مجبدرا علدى مواجهدة مصداعب العبدور وبحيدث أكدون فدي " اعكيلت انعداج"اتجاه 

 . مأمن من هجوم أثناء الطريق
فددي حدددود السدداعة الثامنددة صددباحا وكددان هندداك بعددض أصدددقائنا مددن " امددبش"عنددد كنددا 

" عكدالت"كانوا يسحبون الماء من سبع إلى ثمان " أهل باركلل"وتجمع كبير من " أوالد بالسباع"
وبمددا أن اليددوم كددان شددديد الحددر فقددد قددررت المقيددل قددرب  اولكددن المدداء مددع األسددف لددم يكددن كثيددر 

وقددف ألمددأل جميددع أوعيددة المدداء الموجددودة مددع الرجددال باإلضددافة إلددى اآلبددار واغتنمددت فرصددة الت
كميدات االحتيدداط المقدددرة نظريددا بددألفي لتددر، وأقدددر أن كدل رجددل سدديحمل معدده إمددا بيددده أو علددى 

 . الجمال التي تحمل األمتعة عشرة لترات من الماء على األقل وهذا يكفي في الزمن العادي
كمدددا ال يوجدددد فيهدددا أي " أعكيلدددت هددوك"للمددداء فدددي بدددأن ال وجددود " باركلدددل"أخبرنددي أهدددل 

جدديش فاستخلصددت مددن ذلددك أن الحددل الددذي أصددبح يفددرض نفسدده فددي جميددع االحتمدداالت هددو 
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مددايو  88، ولدديكن مددا يكددون، انطلقددت مسدداء "أكدديالل فدداي"فددي اتجدداه " امددبش"المسددير رأسددا مددن 
 :مايو 81الة تاريخ عند الساعة الثالثة، وصلني بريد من العقيد لحظة االنطالق وعلى الرس

ووصدلت مسداء أمدس " امجيريبده"بموقدع " اتالميدد"لقد مرت فرقة من ستين إلدى سدبعين مدن " -
مدع نسداء مدن المخديم وأخبدروهن بدأنهم فقددوا عشدرة قتلدى " اتالميدد"وقدد تحددث " أمرماز"إلى 

، ولكنهم استولوا على مجموعة من الثيران جداءوا بهدا 31في معركة يوم  ىوعدد من الجرح
نهدم " غسرمت"إلى  9يوم  فدي الطريدق ولكنهم لدم يجدرؤا علدى القيدام بمحاولدة هجدوم جديدد وا 

 .بحثا عن األفراد المعزولين أو الفرق" المجرية"متجهين ناحية 
اآلخدر قدد رافدق الجرحدى أو  فإبريل باعتبدار النصد 31يتعلق األمر إذن بنصف جيش 

قد مر بها فعال عدد يبلدغ ما إذا كان " عاجاعكيلت ان"نزل باتجاهكم وستكونون قد الحظتم عند 
 ".مايو  9مائتي رجل يوم 

، ولكنهم لم يمدروا دفعدة واحددة فقدد 9يوم " اعكيلت انعاج"لقد مر مائتا رجل بالفعل عند 
" أوالد بالسدباع"و" أركيبدات"و" أوالد ادلديم"المذكور ثدم تداله جديش " اتالميد"جيش قدم في البداية 

فدي قبل أن يفترقدوا " أعكيلت انعاج"وضواحيه وقد شربوا من " كجوجتأ"وهي جيوش قادمة من 
 . الشمال الغربي وكان هناك بالفعل أكثر من مائتي رجل

إذن؛ يبدددو أن حدسددي لددم يكددن كاذبددا فالمؤشددرات التددي حصددلت عليهددا منددذ أول مددايو لددم 
كمدا ال " تكشديرال يحتداج عجدوز القدردة ألن تعلمده ال"تكن عديمة الجددوى كمدا قيدل فدي البدايدة، 

يحتدداج العجددوز الموريتدداني مثلددي إلددى التدددريب علددى شددم رائحددة العدددو، كانددت القافلددة تسددير فددي 
 . الواسع تحت حرارة طاحنة" إفوزويتن"سهل 

ويكدون النهدار طدويال فدي مثدل هدذا الفصدل مددن السدنة، كندا نزحدف إلدى األمدام حتدى فددي 
ة رعديددة مبرقددة مرعدددة فلفنددا ظددالم وقددت الغددروب وعنددد السدداعة التاسددعة مسدداء انطلقددت عاصددف

لددت بضددع قطددرات مددن المدداء مددع عاصددفة قويددة فأوقفددت طدمددس تحددت سددماء ملبدددة بددالغيوم وتها
مايو عند الساعة الثانيدة صدباحا ومدا دام الوقدت  71استأنفت المسير يوم . القافلة وأخلدنا للنوم

سدريعا كمددا هددو فددي وضددح لديال لددم يعددان الرجددال كثيدرا ولكددن السددير فددي الظدالم الحالددك لددم يكددن 
كبير وما كادت الشمس تخترق األفق حتى اشتدت درجة الحرارة، ربما  ءالنهار، فكنا نتقدم ببط

تكون مرحلة األمس كاندت قاسدية أكثدر إال أن الرجدال حتدى اآلن فدي ظدروف مقبولدة مدن حيدث 
ان مندذ مواجهة العطش، يجب أن ال ننسى أن أجسام هدؤالء الرمداة قدد عاندت طدويال مدن الحرمد
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ومدرة ... ستة أشهر، ومقاومتهم ضعيفة ليس فقط للعطدش ولكدن أيضدا أمدام التعدب وشددة الحدر
أخددرى قددررت التوقددف عنددد السدداعة الحددادي عشددرة صددباحا تحددت شددمس حارقددة وفددور وصددول 

باستثناء خمسة أو سدتة احتفظدت بهدم للمراسدالت )المعسكر أمرت جميع أفراد فرقة المتطوعين 
إرسددال قافلددة مددن المدداء  "أوبيددر"لددى األمددام وأمددرتهم بددأن يطلبددوا مددن المددالزم بالسددير إ( المحتملددة

مدددايو علددى أن يحضددر قوافدددل مدداء أخددرى لأليدددام المقبلددة حتددى نصدددل  70علددى أن تصددلنا يددوم 
مددايو، وكنددت أنددوي أن ال أسددتخدم  71اآلبددار وكنددت أعتقددد أن قددرب المدداء سددتكون كافيددة ليددوم 

ولكن المناخ كان ثقيال وكان الرجال قد شربوا أول النهدار . 70براميل الماء االحتياطية إال يوم 
جميددع مددا فددي صددفائحهم مددن المدداء، وأمددام شددكواهم الملحددة مددع حلددول الليددل قمددت بتوزيددع المدداء 

لقددد كانددت معنويدداتهم متدددهورة لدرجددة أن سددتة مددن الرمدداة قددد . يبواقددع لتددرين مددن مدداء االحتيدداط
وجميددع مددا تمكنددوا مددن سددرقته مددن ميدداه زمالئهددم، حددين هربددوا لدديال حدداملين أسددلحتهم وأمتعددتهم 

 .احتمال تقسيط الماء في األيام المقبلة ولم ير أحد هؤالء الرجال الستة بعد تلك الليلةسمعوا ب
راميل الماء تحت حراسة األوربيين وبما أننا لم نعط للرجدال إال األرز بطبعا كنت أضع 

تدداج إلددى المدداء فبدددال مددن أن يخصصددوا ربددع لتددر التددي ال تح" البسددكويت"بدددال مددن " تيزكددي"فددي 
وا شددرب المدداء وتددرك األكددل وهددذا سددبب آخددر لضددعفهم ومددن أجددل أن أجنددب للطهددي األرز فضدد

عنددد السدداعة الثانيددة بعددد منتصددف الليددل وكنددا مددايو  70القافلددة الحددر الشددديد نهددارا انطلقددت يددوم 
عند الساعة التاسعة صباحا وفدي  نتقدم ما دام الوقت ليال ولكن بمجرد طلوع النهار كنا نتوقف

 ". البراوية"ذلك اليوم توقفت وعسكرت فوق كثبان 
مددع دوريددة مددن " سدديدي"وكددان أربعددة مددن الرمدداة قددد اختفددوا أيضددا أثندداء المسددير فأرسددلت 

وشددربوا المدداء  493المتطددوعين للبحثعددنهم فجدداؤوني بهددم وكددان الرجددال األربعددة قددد ذبحددوا جمدداال
نهدا ودخدل كدل واحدد مهدم فدي بطدن أحدد الجمدال بعدد أن أفدرغ مدا الموجود في كرش كل واحدد م

لدم نتحدرك . الرعدب إنهدا أولدى مراحدلفيه لقدد كدان منظدرهم بشدعا حدين قددموا ملطخدين بالددماء، 
اشددتدت الحددرارة بددين الددزوال " أوبيددر"طددول النهددار كنددا ننتظددر قافلددة المدداء القادمددة مددن المددالزم 

اس البيظددان رغددم تعددودهم علددى اشددتداد الحددر فددي شددهر والسدداعة الرابعددة مسدداءا لدرجددة أن الحددر 
مايو قد لجأوا إلى دفن أجسامهم في التراب تحت األشجار، وقلدهم في ذلدك الكثيدر مدن الزندوج 

                              
 . ذلك ما يفعله البيظان ولكن في اللحظة األخيرة، ألن الجمل يمكن أن يوصل صاحبه إلى حيث يجد الماء -493
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" البدوالر"وكان البعض منهم قد ضل طريقده وأصدبح يهدذي ومدع ذلدك كاندت فرقدة . المرافقين لنا
ومدن جهدة " مدايرم مدايرم"نون نشيدهم المعتاد عند الوصول متباهية تسير في انتظام وأفرادها يغ

أخرى كان األوربيون وهم على علدم بدأن المداء فدي طريقده إليندا، يحداولون تصدبير الرمداة وصدل 
عنددد السداعة السادسددة مسدداء فاسددتقبلهم الجميدع بصددياحات الفددرح مددع أن " أوبيددر"جمالدة المددالزم 

 . الذي وصل هو الدورية أما قافلة الماء فتسير في الخلف
 :قائد الفرقة رسالة من المالزم أوبير" ديبس بن عيش"سلمني الرقيب الدركي 

والتدددي " آمليدددل"مدددايو مدددن  71يشدددرفني أن أؤكدددد لكدددم اسدددتالمي لرسدددالتكم المبعوثدددة يدددوم "
لقددد قددال جمددالتكم إن . هددذا الصددباح عنددد السدداعة السددابعة فقددط" أكلدديال فدداي"وصددلت هنددا عنددد 

خمسددة وثالثددين حمدال مددن المداء أي نحددو ألدف وأربعمائددة لتددر جمدالهم كانددت منهكدة، أرسددل لكدم 
ولكدن بمدا أنندي لدم  ينوأرسلت أمامهم دورية ستوصل لكم هذه الرسالة لكي تنتظروا المداء جداهز 

أتلق شيئا هذا الصباح فقد أرسلت الجمال إلى المرعدى ولهدذا السدبب لدن يغدادر الرجدال إال فدي 
ذا لددم تصددلوا إالحدددود السدداعة الثامنددة   هددذا المسدداء وحتددى هددذه الليلددة سددتجدونها جدداهزة عنددد وا 

وصددولكم إلددى مكددان المخدديم حيددث ألفددي لتددر مددن المدداء جدداهزة للتوزيددع، سيصددل المدداء حسددب 
لددم . ف قددرب المدداءلدداعتقددادي سدداعتين بعددد وصددول رسددالتي ألن الجمددال تسددير بددبطء لكددي ال تت

ثالثمائددة سددتجدون قنينتددي تكددن لدددي حاجددة ألن أخدداطر بخمسددة وثالثددين رجددال مددن أجددل إنقدداذ 
خمددر داخدددل إحدددى القدددرب ضددمن قافلدددة المدداء وأصددديكم بالمحافظددة علدددى القددرب فهدددي الوسددديلة 

 ".الوحيدة الموجودة لدى رجالي
كددان بإمكدداني كشددف مسددؤولية المددالزم عبددر أمددر مكتددوب بأندده لددم يشددأ المخدداطرة بعدددد 

لقددد . لدده بأعددداد كبيددرة صددغير لكددي يوصددل إلينددا المدداء، وهددذا فددي حالددة احتمددال تعددرض العدددو
اعتدددت التغطيددة علددى أخطدداء مددن يعملددون تحددت إمرتددي وتحمددل مسددؤولية أوامددري وأنددا أصدددر 

ومدددن يمدددوت خاصدددة فدددي ظدددروف سددديئة كهدددذه التدددي  اأوامدددر مكتوبدددة إذ ال نعدددرف أبددددا مدددن يحيددد
تكفدي علدى األقدل ومدع هدذا التوقدف اإلجبداري اليدوم البدد لدي مدن طلدب كميدة مدن المداء  نعيشها
 71مددايو دون األخددذ فددي الحسددبان أننددي قددد ال أتقدددم كثيددرا فأنددا آمددل أن أصددل يددوم  71ة لغايدد

 .بواسطة المسير ليال" أكيالل فاي"حيث يمكنني الوصول إلى " تاركه"منطقة 
جانبا وأوصيته بأن يصف للمالزم سرا ما شاهده فدي معسدكري " ديبس بن عيش"أخذت 

 . طورة الوضعخوأن ال يخفي عنه 
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مددايو ولكددن  70توزيددع مددا يقددارب ثمددان لتددرات لكددل واحددد مددن رجددالي مسدداء  تمكنددت مددن
الحدر كدان شدديدا لدرجدة أن الزنددوج لدم يتركدوا شديئا مدن المدداء لطهدي األرز فهدم يشدربون الكميددة 

حاول بعض األفراد أثناء النهار استغالل الوضعية من أجل التمرد وهم . برمتها في طرفة عين
رين علدى محداوالتهم صدوكدانوا م". بيرجيدر"كدان يعدرف سدابقا بفرقدة  في العادة رجال تابعون لمدا

فوضدعتهم تحددت رقابددة مشددددة وبعددد أن شددرب الرجددال سدداد الهدددوء ولددم يعددد المشدداغبون يريدددون 
التحرك وتمكن الكثير من الرجال من النوم رغدم الحدر الشدديد ولكدن لدم يدرد أحدد مدنهم أن يأكدل 

كمددا يقولدون ولددذلك تركدت رجددالي " وم يعددوض العشداءالند"أي شديء حتددى ولدو كددان لحمدا مشددويا 
 . يخلدون إلى النوم ولم تنطلق القافلة إال عند الرابعة فجرا

مايو كعادتي في األيام السابقة ما دامت الشدمس لدم تطلدع وصدلت  71كنت أزحف يوم 
أن يعتقد " اوبير"المالزم  في المكان الذي كان" تمشامت البيظة"على قمة كثيب " تاركه"جنوب 

رجالدده سدديجدوني فيدده بدداألمس، لقددد تددأخرت يومددا كددامال عددن سدديري فددي الددزمن العددادي ولكددن لددم 
سدقط رجدالن . نكن لنخسر شيئا لو كانت درجدة الحدرارة قدد تحسدنت ولكنهدا مدع األسدف اشدتدت

ين بسددبب ميتد( مدن الدذين كددانوا يهدذون بداألمس وكددانوا محمدولين فددوق الجمدال لضدعفهم الشددديد)
 . الشمس أثناء المسير وكان الكثيرون يترنحون مذهولين من هول الحر

فأمرت بالتوقف على عجل وكانت السداعة الثامندة صدباحا فأقمندا المعسدكر بسدرعة رغدم 
التعددب قددام الرمدداة بنصددب خيددامهم الصددغيرة تحددت األشددجار احتمدداء مددن الشددمس الحارقددة وعلددى 

ولكدددن الرجدددال قدددد تحطمدددت معنويددداتهم وتحدددتم علدددى . انيدددةهدددذه الصدددفة انتظرندددا قافلدددة المددداء الث
األوربيددين أن يقومددوا بأنفسددهم بنوبددات الحراسددة ولحسددن الحددظ مددا زالددت لدددينا فرقتددان مددن فرسددان 
الحراسة تدوران حول المعسكر وبعد قليل بدأ الحر يؤثر على بعض األوربيين، فوجدتني مجبرا 

 . على إدخالهم في الظل تحت الخيمة
المشدداغبون مدن الرمدداة بدداألمس اسدتغالل الوضددعية ليعيدددوا الكدرة داعددين بأصددوات حداول 

لقدد هلكدت :"رخ باسدتمرارصدمرتفعة إلى التمرد، وكان أحدهم وهو متكئ تحت خيمته الصدغيرة ي
ظهدرت بدوادر الجندون علدى بعدض الرجدال . فغرست حربة البندقية فدي جسدده" القافلة أيها القائد

صدلوا الجمدال وهدي ترعدى قدرب المعسدكر ودون سدبب ظداهر قداموا وتسلل بعدض الرمداة حتدى و 
بفصد أحد الجمال وحين فاجأهم عريف أوربي وهم يقومون بهذا العمدل الخسديس، تمدردوا عليده 
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وحداول أحدددهم أن يطعندده بحربددة بنقديتده ولكددن العريددف تمكددن مددن ندزع سددالحه وأمسددك بدده وشددد 
 . وثاقه لكي يبعد ضرره

وسداد داخدل المعسدكر اضدطراب عدام وداخلدل : ليدين أنفسدهمتراجع أصدحاب الرتدب المح
علدى األوربيدين وكدان الكثيدر مدن " اإليثيدر"الخيام الصغيرة وبدأ الطبيب يوزع كميدات مدن سدائل 

وأخيدرا اتقتربدت قافلدة سدخرة ". شدارانتون"رخون حتى أن المرأ يظن نفسه فدي صالزنوج يهذون وي
نت الساعة الثانية بعد الزوال وفجأة دوى صوت طلقة الماء وأعلنت فرقة الخيالة عن رؤيتها كا

العشددرين مدن الرمدداة خددارجين مددن خيددامهم  هناريدة داخددل المعسددكر وعنددد هدذه اإلشددارة اندددفع نحددو 
يحملددون أسدددلحتهم يبددددو أن أحدددد المتمددردين قدددد أطلدددق رصاصدددة وتوجدده الرمددداة الدددذين اسدددتجابوا 

سدددتحواذ عليهدددا بدددالقوة وكدددان مدددع المدددالزم إلشدددارة الطلقدددة الناريدددة إلدددى قافلدددة المددداء قاصددددين اال
 7199الذي يقود حراسة القافلة أربعون جماال ولم يستسلم لمهاجميه وقدم بأكثر مدن " بيرتومى"

راجعا من فوره بعد " بيرتومى"وانطلق المالزم . لتر من الماء تم توزيعها على الفور بين الجميع
سيرسدل آخدر قوافدل المداء كمدا أنده مقتندع  "يدرأوب"أن الحظ ما نحدن فيده وهدو مقتندع أن المدالزم 

د فيدده حاليددا تحددت قيددادة الرقيددب جددأن القافلددة سددتترك مرضددى الفرقددة الثالثددة فددي الموقددع الددذي تو 
 ". موري دامبلى"المحلي 

 71ألخددذ الجميددع يددوم " أوبيددر"كمددا سددتترك هندداك كافددة األمتعدددة علددى أن يعددود المددالزم 
ها بالليدددل مصدددطحبة معهدددا الجمدددال المتبقيدددة ومرضدددى قدددررت أن تسدددتأنف القافلدددة سدددير . صدددباحا

ولكددن القافلددة سددتتوقف بالتأكيددد أثندداء الليددل فددي " أكدديالل فدداي"الفرقددة الثانيددة وتوجهددت رأسددا إلددى 
المكدان الدذي سدتنام فيده وستشدعل نيراندا ضدخمة وقدد تدم إشدعار المدالزم بدذلك وقدد يسداعده ذلدك 

 . بأقل جهدلة من بلوغ اآلبار على القدوم بالماء أثناء الليل لتتمكن القاف
انطلقنا أثناء الليل معتقدين أن الحر سديكون أقدل ولكدن درجدة الحدرارة كاندت خانقدة وكندا 

كان مرضى الفرقة الثانية جاثمين على مؤخرات الجمال ال يفكرون إال فدي تحدين . ال نرى شيئا
علوا نيراندا ضدخمة منعزلدة مبتعدين ليقتلوهدا ويشدالفرصة ليال والفرار بالجمال تحت جنح الظالم 

قددم أيضدل طريقده إذ  "أوبيدر"كما لو كان االتفداق قدد حصدل علدى جعدل المدالزم : في كل اتجاه
شعرت وأندا أفكدر فدي هدذه األمدور أن الرمداة الدراجلين لدم يعدودوا يسدتطيعون . بسبب هذه النيران

، لقدد كندت منشدغال تأخدذ قسدطا مدن الراحدةلمسداء  77المسير أكثر فأوقفت القافلة عند الساعة 
ولكنددي أفعددل مثددل األخددت " أبيددر"وم المددالزم قدددأنتظددر  جددا لدرجددة لددم أسددتطع معهددا النددوم، كنددت



547 

، ما ذا حصل؟ ال شك أن قافلة سخرة الماء قد ضلت الطريق أو حين رأت النيران في كل "آنا"
عدددة مكدددان تراجعدددت عدددن التوقدددف عنددددها وانطلقدددت رأسدددا إلدددى المكدددان الدددذي حدددددناه لتدددرك األمت

 .والمرضى من الفرقة الثالثة
مددن الملددح أن  اوبمددا أن المدداء لددم يددأت ولددم يتبددق لنددا مددن المسددافة سددوى عشددرين كلمتددر 

ننطلددق قبددل اشددتداد الحددر ولكددن الرجددال كددانوا سدداخطين لعدددم وصددول سددخرة المدداء التددي كددانوا 
لدى مسدافة بعيددة كما أنهم يظنون أنهم ما زالدوا ع... وكان المتمردون يعبئونهم خفية. ينتظرونها

من اآلبار ورغم ذلك واصلوا السير حتى طلوع الشمس وبعد ذلك أصبح السير قفزا ووثبا وكان 
األوربيدون فدي كددل وحددة يجمعدون حددولهم أكبدر عددد ممكددن مدن الرمداة ويتنددازلون لهدم عدن آخددر 

شدي يالحظون تعبدتهم الشدديد ويم نقطرات الماء الموجودة بحوزتهم ويحملونهم على الجمال حي
 .األوربيون على األقدام

لعبت فرقدة الطليعدة التدي أسدير فيهدا حلقدة الوصدل مدع مدن اسدتطاعوا السدير إلدى األمدام 
مدن هدذه الفقدرة أن يتعدرف علدى التضداريس حلدي موقد اسدتطاع رقيدب " البوالر"ومن بينهم فرقة 

وشاهد أحد الحدراس قدرب البئدر وكدان الرمداة فدي فرقدة الطليعدة قدد أفرغدوا مدا " أكالل فاي"حول 
االحتمداء  فديفي صفائحهم وما في صفائحنا من الماء منذ وقت طويل وكانوا يتبادلون األدوار 

القدددر الددذي يبعددث فدديهم النشدداط تحددت ظددل جمددال األوربيددين ولددم يكددن البئددر قريبددا بمددن الشددمس 
 .ريفي المس علالسرا

صددحبة اثنددين مددن " مددوجينيى أبددولى"مددال، إندده المددالزم جوأخيددرا بددرز ثالثددة رجددال فددوق ال
 لدةاموكالمسدعورين رفدع الج. المتطوعين كل واحد منهم يحم قدربتين مليئتدين بالمداء حدول راحلتده

ي لتسددديد ضددربة بقضدديب حديدددي ألحددد لددم أجددد مددن الوقددت إال مددا يكفدد ،واندددفعوا نحددوه ابالحددر 
ه ففعل األوربيدون فدي فرقدة الطليعدة نفدس الشديء حالرماة كان يسدد نحو المالزم ثم نزعت سال

وتمكن المتطوعان من االبتعداد ونفدس الشديء فعدل المدالزم بنداء علدى نصديحتي مدع أن الرجدال 
 إربددا إربددابنونهددا ثددم قطعوهددا المسددعورين قددد انتزعددوا واحدددة مددن القددربتين اللتددين معدده وبدددأوا يتجاذ

 .مكنت من جمعهم ودفعهم إلى األمامبحرابهم ومع ذلك ت
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ومرافقدداه مددن أجددل توزيددع المدداء علددى الفددرق الموجددودة فددي " مددوجنيى بددولى"ابتعدد المددالزم 
 .494عن إغاثة هؤالء المجانينالمؤخرة وهنا استقبلوهم بطلقات البنادق فعدل من فوره 

األقدددام فددي المددؤخرة حيددث كثافددة القافلددة فقددد تنددازلوا عددن  كددان األوربيددون يسدديرون علددى
مطايدداهم للرمدداة األكثددر تعبددا بعددد أن اسددتنفد هددؤالء آخددر قطددرات المدداء مددن صددفائحهم وصددفائح 

وكدددان األوربيدددون يبدددذلون قصدددارى الجهدددد لددددفع هدددذا القطيدددع إلدددى األمدددام ولكدددن . البددديض كدددذلك
دهم تحدت شدجرة وتحلقدت حولده مجموعدة مدن المتمردين واصدلوا تعبيئدة رفداقهم وفجدأة توقدف أحد

المتمدردين ورفددض االمتثدال ألوامددر الرقيددب األوربدي الددذي كدان يحدداول دفعدده إلدى األمددام وأطلددق 
فمدا كددان مدن رفاقده الدذين كدانوا متمددددين " أطلقدوا نيددران بندادقكم علدى البديظ:"عليده الندار صدائحا

علدددى األوربيدددين، فمدددر البددديض مدددن  تحدددت الخيدددام إال أن هبدددوا وأطلقدددوا نيدددران بندددادقهم مدددن بعدددد
أصحاب الرتب والضباط وضدباط الصدف مواصدلين السدير دون رد علدى طلقدات الندار زاحفدين 

 . بالرجال الذين بقوا معهم نحو اآلبار وهم لحسن الحظ األكثرية
وبعد ذلك بقليدل سداد إطدالق ندار مسدتمر وعنددما لدم يعدد المتمدردون يجددون البديض فدي 

إلثددددارة الفوضددددى ويلقددددون بددددذخيرتهم وثيددددابهم  ا يصددددوبونها فددددي كددددل اتجدددداه مرمددددى بنددددادقهم، بدددددأو 
 . وتجهيزياتهم لقد بدأت أمارات الجنون تستولي عليهم فعال

كنت في ذلك الوقت قد وصلت البئر مدع فرقدة الطليعدة وكدان إطدالق الندار مسدتمرا مندذ 
الحدراس المرافقدون الدذين وصدلوا بداألمس يحملدون قربدا مملدوءة بالمداء . ساعةالنحو ثالثة أرباع 

إلى الرماة الموجدودين فدي مدؤخرة القافلدة ولكدن هدؤالء اسدتقبلوا القدرب ثدائرين وانتزعوهدا وشدتتوها 
وكددان قددد اتجدده إلددى مكددان " أوبيددر"وفددي هددذه األثندداء ظهددر المددالزم . أشددالء بحددرابهم وسددكاكينهم

خذ أمتعة مرضى الفرقة الثالثة ثدم عداد مقتفيدا آثارندا وأثنداء مدروره أمدام هدؤالء مخيمنا باألمس وأ
المجانين المسعورين استقبلوه بطلقات البنادق ولكنه امتنع عن الرد كما أنه تراجدع عدن إغداثتهم 
بالماء ولكنه جاء بفكرة رائعة فأخذ فرقة الجمالة الزنوج وأرسلها إلى المتمدردين بصدفائح مملدوءة 

اء وحددين شدداهدوا بنددي جلدددتهم بدددأوا يهدددأون وشدديئا فشدديئا شددربوا والواحددد تلددو اآلخددر وقبلددوا بالمدد
ن وجددد هددؤالء أنفسددهم أكثددر مددن مددرة  وضددع األسددلحة ثددم سدداروا مددع رفدداقهم إلددى البئددر حتددى وا 
مضطرين إلى ضربهم حتى يدفعوهم إلى األمام وتقاطروا علدى البئدر ذلدك المسداء وطيلدة الليدل 

                              
ا العطش ومن المعروف أن الزنوج أشد حساسية للعطش من البيض ألنهدم يتعرقدون تجمع كافة الشهادات على بشاعة مشاهد الجنون التي سببه -494

 . أكثر وبالتالي تفقد أجسامهم الماء بسرعة، وفي درجات حرارة مرتفعة كذه ومناخ جاف البد من خمسة عشر إلى عشرين لتر في اليوم لكل رجل
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ومددن حسددن الحددظ لددم يتخلددف أي أوربددي عنددد النددداء وكددان آخددر مددن وصددل  .ومددن صددباح الغددد
الددذي بقددي فددي المددؤخرة حيددث كددان يعتنددي بمرافقدده مددن الرمدداة الددذي يمكددن أن " كوتددانس"المددالزم 

افتقدددنا سددبعة وعشددرين مددن رمدداة الفرقددة . يفتخددر بددأن قائددده قددد أنقددذه ولكندده لددم يعتددرف بالجميددل
ن مددن الحددراس وهكددذا بلددغ يواثند "رالبددوال"ن مددن رجددال يلثدة واثنددالثانيدة وأحددد عشددر مددن الفرقددة الثا

بدددوريات البحددث " أكدديال فدداي"ن وأربعددين، قامددت جميددع الفددرق الموجددودة فددي عدددد المفقددودين اثنددي
فدي  لطول الوقت خالل يومين وجاءوا بالعديد من المتأخرين عن الركب ولكن لم يعد هناك أمد

قددد اقتفددت آثارنددا مددن  طالشدديخ سدديديا"دوريددات رغددم كددون إحدددى  71الحصددول علددى شدديء يددوم 
 .70موقع أبعد من مكان المعسكر يوم 

مددن هددذا السددرد . لقددد تددم العثددور علددى إحدددى عشددرة جثددة أمددا اآلخددرون فلددم نعثددر علدديهم
ا أن هذه الخسدائر نالطويل تتبين األسباب الكامنة وراء هذه النتائج ولكن يجب أن ال يخفى علي

وكدان مدن الممكدن تقليصدها فدي الدزمن العدادي بثالثدة أربداع ولكدن ال  مدا كدان متوقعدا لكانت أق
 . يمكن لمن يصطحب الزنوج أن يتفاداها تماما بل أوشكت القافلة برمتها أن تهلك

إن خطددورة الظددروف التددي جددرت فيهددا هددذه المسدديرة متأتيددة أوال مددن ضددربات الحددر التددي 
إحكدام النظدام حدين يتعلدق األمدر برمداة  واجهناها طيلة عبور المنطقة المعطشة ثم مدن اسدتحالة

الزنددوج العطدداش فلددم تكددن كميددة المدداء كافيددة ولددو كانددت كددذلك لكنددا ضدداعفنا الحصددص الموزعددة 
ألن الزنوج أثناء الحرب البد لهم من عشرات اللترات للفرد كل يوم بسبب نقص  امرتين أو ثالث

ن جدراء تغذيدة ناقصدة ومدن المناعدة الجسدمية الدذي عاندت منده الفدرق مندذ زمدضدعف التددريب و 
وأخيددرا " تددابرنكوت"مددن المسددير اإلضددافي إلددى جهددة أخددرى بسددبب التعددب اإلضددافي الددذي عددانوه 

ومهمددا قيددل بسددبب سددوء نيددة بعددض المتمددردين الددذين تسددببوا فددي إثددارة إطددالق النددار دون ضددرر 
 . مايو 71لحسن الحظ بين الزنوج والبيض يوم 

افلددة ومهمددا كانددت الخسددائر أليمددة فقددد تددم تحقيددق لقددد تحقددق الهدددف الرئيسددي وسددتعبر الق
 . الهدف رغم كل ذلك وستستمر قافلة آدرار

لقد تحلى األطر األوربيون بمستوى من الصبر واإلخدالص يفدوق كدل تقددير فطيلدة هدذه 
 . األيام الالمتناهية من المعاناة الجسمية لم ييأس أي واحد منهم ولم يفقد رباطة جأشه

ن كددان قددد تلقددى  كدل مددن كددان مددن البدديض قددد أخلددص فدي خدمددة هددؤالء الدددونيين حتددى وا 
ثيددرا مسدديء الجددزاء، فانصددراف األوربيددين دون رد تحددت طلقددات بنددادق الرمدداة كددان عمددال رائعددا 
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لإلعجاب فلكي يصمد المرأ أمام مثل هذه المحدن البدد لده مدن عقدل يفكدر فدي شديء آخدر غيدر 
 . القتال

ن مقاومددة رائعددة ونشدداط مبددرهنين علددى الفددرق عدد" البددوالر"ومددن بددين جميددع رجالنددا أبددان 
وفيما يلي تلخيص العقيد لرأيه حول كل هذه . الشاسع بين األحرار والعبيد في األوقات الصعبة

 :حيث يقول" سانلويس"القضية في البرقية الموجه في المكتب في 
 :م العام والجنرال القائد األعلىرة وحول إلى الحاكفأكتب بالش" -

 ".كورو"، 7191مايو  11بتاريخ " تيزكي" 
متطوعدا قدد واجهدت حادثددا  10التدي تضدم الوحددتين الثانيدة والثالثدة و" افريدر جدان"كتيبدة 
حددر غيددر فبسددبب موجددة ". أكدديالل فدداي"و" أعكيلددت أنعدداج"مددايو بددين  71و  71خطيددرا يددومي 

كدان عددد " الل فدايأكدي"ة وخرج عن السيطرة، وعند الوصدول إلدى مسبوقة تشتت جزء من الرما
المفقددودين أربعددين تأكددد مددوت أحددد عشددر مندده وقامددت بالبحددث فددرق علددى الجمددال، توجددد لدددى 

لتدر مدن المداء فدي البراميدل ومدن جهدة أخدرى وجددت المسداعدة  7199الكتيبة قرب ماء كثيدرة و
 دعمدا قويدا 71، 71، 70حيدث أرسدلت لهدا أيدام " أكديالل"أمامها من مفرزة اتدرارزة المقيمدة فدي 

مدددن المددداء، أخشدددى أن يكدددون السدددبب، باإلضدددافة إلدددى الظدددروف المناخيدددة، راجعدددا إلدددى ضدددعف 
جسمي ومعنوي حداد تعداني منده فرقدة الرمداة، وكندت قدد أخبدرت بالمسدتوى المتددني جددا لدبعض 

، "دوفليكونددد"م فددي مراسددالت إلددى المالزمددين 7191عمليددات االكتتدداب فددي تقريددر أرسددلته سددنة 
. ذين تولدددوا فدددي السدددابق قيدددادة كتيبدددة مدددن المجنددددين الجددددد فدددي أغسدددطسالددد" البرييدددر"، "لوتدددانغ"

 .التقرير يتتابع
واألوربيددين وبعددض الرجددال المحليددين، " افريددر جددان"تددم إنقدداذ الكتيبددة بفضددل طاقددة الرائددد 

، "كوتدانس"، "سيشدى"، "بلدود"والمالزمدين " كدامي"النقيدب  :وجه خاص كدل مدنبذكر منهم الرائد 
وكثيرين " صمبا صال"، والمساعد من المحليين "جانين"، و"ماتيو"، و"سارى":والعرفاء" دوبوك"و

" مدداي"والطبيددب المدداجور " فورييدددوبرات"الرقيددب : غيددره مددن المحليددين ومددن العدداملين فددي القافلددة
وأتشدرف بدأن أطلدب " ديدبس"والرقيدب الددركي " مدوجينيى بدولى"و" بيرتدومى"و" أوبير"والمالزمين 

 . وقت الذي أرسل فيه تقرير الرائدلهم تهنئة في نفس ال
مدايو  11وانطلقدت القافلدة يدوم " أكديالل فداي"الفرقة الثانية استقرت كمدا كدان مقدررا عندد 

 .من هذا البئر تحت حراسة جمالة اترارزة
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لتدر، وقدد أعلدن  7999الفرقة الثالثة ومعهم قرب ماء لكدل رجدل وكميدة احتياطيدة قددرها 
 ".يرافق القافلة "الشيخ سيديا". من الشهر 09بتاريخ " أعكيلت"ى عن وصوله إل" أوبير"المالزم 

 : يونيو 91وفي برقية بتاريخ 
صدباح يددوم " أعكيلدت انعدداج"بكامدل أفرادهددا وفدي وضددع جيدد إلددى " أوبيددر"وصدلت قافلدة "

إلى أن معنويات " دوبوك"مايو تحت حراسة جمالة اترارزة والفقرة الثالثة، وقد أشار المالزم  07
أن عدد القتلدى " افرير جان"جاء في المعلومات اإلضافية التي قدمها الرائد . الرماة مرتفعة جدا

باإلضدددافة إلدددى ثالثدددة مسددداعدين هدددو رقدددم خسدددائر الكتيبدددة أثنددداء  11وعددددد المفقدددودين  71بلدددغ 
لدددى جاندددب األسدددباب المتمثلدددة فدددي الضدددعف الجسدددمي وهبدددوط ". أكددديالل فددداي"مسددديرتها إلدددى  وا 
. بعدض الرمداة العائدد لسدبب أساسدي هدو الحدرارة الفائقدة التدي تعرضدوا لهدا فجدأة المعنويات لدى

تعددود إلددى الكارثددة المناخيددة التددي يمكددن أن نقارنهددا بمددا كتيبددة جسدديمة التددي تكبدددتها الالخسددائر ال
عدين "حدث للكتيبة الخارجية حين فقدت الكثير من رجالها بسبب السقوط المفاجئ للثلوج قدرب 

تددأتي هددذه الخسددائر إلددى جانددب أسددباب أخددرى أدت إلددى انخفدداض . م7191شددتاء فددي " الصددفرة
ج، ألدح فيده علدى .ر 111العدد الذي كان موضوع الطلدب اإلضدافي الدذي أرسدلته تحدت الدرقم 

 "". المجرية"وأن يتم إرسالهم عبر طريق " البوالر"أن يتم اختيار هؤالء الرجال إن أمكن من 
أتشدددرف بدددأن أؤكدددد لكدددم أندددي اسدددتلمت :"مدددايو يقدددول 11يدددوم  إلددديوكدددان العقيدددد قدددد كتدددب 

وال أكداد أحتداج إلدى التدذكير بمددى " أكديالل فداي"إلدى " أعكيلت أنعاج"تقريركم حول الرحلة من 
المفاجأة األليمة والتأثر العميق الذي أصابني بسبب الحادث المفاجئ الذي تعرضت له الكتيبدة 

الكميدة االحتياطيدة التدي وصدفتموها بالكافيدة  وبالنسبة لجيش يتوفر فضال عدن قدرب المداء علدى
خرة المداء، لكدي سدأربدع قوافدل مدن  71، 71، 70مدايو ووجدد أمامده أيدام  91فدي رسدالتكم ليدوم 

علدى يخلف مثدل هدذا الجديش الدذي يقدوده ضدابط فدي مسدتوى تجدربتكم وكفداءتكم، أربعدين رجدال 
عدددد تتدددوفر فددديهم الصدددفات الطريدددق، فالبدددد دون أدندددى شدددك أن يكدددون مدددن بدددين أفدددراده مدددن لدددم ت

الجسمية والمعنوية المطلوبة في الجندي، وأبعث لكدم نسدخة مدن البرقيدة التدي أرسدلها إلدى دكدار 
بشأن هذا الحادث األليم، إذ أعتقد أن من واجبي إطالع السدلطة العليدا علدى المسدتوى المتددني 

 .لجزء من الرماة العاملين معنا
" تلميدتو ب"أو مدن " أكديالل"ثدالث مراسدالت مدن مايو وصدلتني  71منذ مراسلتكم بتاريخ 

لددم تتضددمن خبددرا إضددافيا وسددتقولون لددي فددي ومددن المفدداجئ بالنسددبة لددي أنهددا " أكدديالل"تتعلددق بددد
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رسدالتكم إن أربعدين رجدال مفقدودون وقدد تأكدد مددوت أحدد عشدر مدنهم مدع فقددان سدبع بنددادق وأن 
ي العثددور علددى بعددض الرجددال تواصددل البحددث وهددذا يفددتح األمددل فدد" المحددرز"فرقددة بحددث يقودهددا 
أطلددب مددنكم نقددل . وقددد انتظددرت ومدا زلددت أنتظددر الكلمددة األخيددرة بكدل قلددق. األربعدين المفقددودين

تهدددانئي إلدددى الضدددباط وضدددباط الصدددف والرجدددال المحليدددين الدددذين أشدددرتم إلددديهم بصدددفة خاصدددة، 
 .وأهنؤكم شخصيا على إنقاذ كتيبتكم من هذه المحنة الرهيبة

ين افرنددك لكددل واحددد مددن الرجددال المحليددين الددواردة أسددماؤهم فددي وأمددنح مكافددأة مددن عشددر 
كمددا سددأطبق العقوبددات الالزمددة . الالئحدة المرفقددة وأنبدده قائددد الكتيبددة علددى أهميددة تددرقيتهم بسددرعة

 ". ضد من ارتكبوا سلوكا مشينا
مدع أندي طلبدت فصدلهم )مع األسف لم يتم طرد أي واحدد مدن المتمدردين بصدفة مخجلدة 

 ". موريتانيا"من كتيبة ( بإجراء تأديبي
واألسددوء مددن ذلددك أنددي لددم أكددن أسددتطيع طمأنددة العقيددد علددى مصددير جددزء مددن األربعددين 

لقد كان من الجيد فعدال أنندا حققندا هددفنا بعددد . رجال المفقودين، لقد اختفى هؤالء بصفة نهائية
وحسدن السدلوك العسدكري لضدباط خدالص اإلمن الخسائر كان من الممكدن أن يكدون أكبدر لدوال 

ذا كنت، كما يقول العقيد، قد تمكندت مدن إنقداذ الجدزء األكبدر مدن كتيبتدي مدن . وجمالة اترارزة وا 
وقدددد التزمدددت " غسدددرمت"هدددذه المحندددة فهدددو يفكدددر فدددي أنندددي قدددد اسدددتنجدت بهدددم فدددور مغدددادرتي 

نما تمكنت الفرقتدان . بالواجب تحركدات والعمليدات ، مدن إجدراء ال0، 1لم يتم بلوغ الهدف فقط وا 
دون أن تؤثر الخسائر على معنوياتهما، فاألمر ال يعدو نقصدا  11الواردة في أمر التحرك رقم 

 . في األعداد
" تمزكيدددة"يونيددو ومددن هندداك إلددى  1يددوم " انواكددل"كانددت الفرقددة الثانيددة متجهددة معددي إلددى 

وصدول قافلدة جمالددة  كاندت برقيدات العقيدد تشدير إلدى. يونيدو ألصدل بوتلميدت 71وغادرتهدا يدوم 
اترارزة والفرقة الثالثة إلدى آدرار بمعنوايدات مرتفعدة جددا وتحدت قيدادة ضدابط معتدرف لده بالقددرة 

لقدد عدادت األمدور فدي النهايدة ". دوبدوك"القائقة على ضدبط الوحددات األكثدر تمدردا إنده المدالزم 
تده مددن عنايدة لمعالجددة واجدده المحدن وقدد رأينددا مدا بذلأإلدى مجاريهدا الطبيعيددة أندا وحددي مددا زلدت 

قدددر ومددع األسددف يبدددو أن . قددد أنقددذه لددي مددن المددوت عطشددا" سدديدي"وكددان " بوشددويمه"فرسددي 
مدددرتين مدددن المدددوت عطشدددا، هدددا هدددو يمدددوت بسدددبب  افبعدددد أن نجددد. أن يمدددوت اآلن" بوشدددويمه"
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ميتدا  ناهفدي روثده ومدن الغدد وجدد مدرغالتيتانوس، فقد أصيب بجدرح خفيدف علدى الكليدة فسدقط يت
 . مرفوع الرأس عنقالمتصلب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 خاتمة
 

" كدودرليى"يونيو وفيهدا التقيدت الجندرال  17التي وصلتها يوم " بودور"توجهت مبكرا إلى 
، ولدددم أفدددوت الفرصدددة، "بالمجريدددة"مدددرورا " آدرار"القائدددد األعلدددى للجيدددوش، وكدددان متوجهدددا إلدددى 
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رغم علمي أن ذلك لدن يدروق لده، " آدرار"فأخبرته بمآخذي على فرقة الرماة العامة ضمن قافلة 
، 7191تددم اقتراحددي للترقيددة إلددى الرتبددة األعلددى سددنة ... ولكددن هددذه الصددراحة قددد أضددرت بددي

، إنده المصدير القاسدي، وقدد تدنجح يدا 7177ثدم  7179نفس االقتراح مدرة أخدرى سدنة بوحظيت 
 رائد، من يدري؟ 

نزلت من القطار . مبحرا على مركب شراعي نهري" سانلويس"إلى " أبودور"غادرت من 
اسدتقبلني فيده الحداكم العدام . وأحد أخواله" سيدي"يوليو صحبة رفيقي الوفي  70يوم " دكار"في 

لنيدل ميداليدة شدرف مدن الدذهب مكافدأة للجدرح " سديدي"استقبال صدديق قدديم، وأكدد علدي اقتدراح 
" إلدى أكدالل فداي" بورجيمدات"الصه لفرقة الرماة السنغاليين أثنداء الزحدف مدن الذي أصابه وإلخ

عدت صدد495"ميداليددة الشددكر"والمسددكين مددازال ينتظددر  7171ت سددنة غددادر و . 7191فدي نددوفمبر 
منده وهندداك تالحقدت علددي  10وكنددت فدي فرنسدا يددوم . يوليدو 71يددوم " شديلي"علدى مدتن البدداخرة 

. أحرزهدددا العقيدددد خدددالل مدددا سأسدددميه فتدددرة سدددلطته الشخصددديةأخبدددار االنتصدددارات البددداهرة التدددي 
وابتهجت لذلك كثيدرا وخاصدة وأنهدا المدرة األولدى التدي أسدمعهم يثمندون االنتصدارات، وبعدد ذلدك 

مدن  "ابداتي"المقددم " غدورو"بوقت وجيز عدت إلى موريتانيا في وضدع خدارج اإلطدار مدع خلدف 
 .االستعماريةالمدفعية  سالح

حيددث بلغنددي خبددر ترقيتددي إلددى مرتبددة ضددابط  7191دجمبددر  71م يددو " دكددار"عدددت إلددى 
مندذ خمددس سدنوات وهدو فدي موريتانيددا، :"وكدان السددبب مصددر فخدر واعتدزاز. بدة الشدرفيفدي كت

أثبت باستمرار شجاعته وصالبته وصبره في الظروف القاسية، وبرز بوجده خداص أثنداء حملدة 
حيدث بدرهن علدى تجربدة  7191ينداير  1يدوم " حمدون"وبالذات في معركة  7191سنة " آدرار"

كددان هددذا التوشدديح مكافددأة للخدددمات التددي قدددمتها فددي موريتانيددا طيلددة ". راسددخة وشددجاعة فائقددة
وباسددتثناء (. 7177لغايددة )مددع أنددي خدددمت فيهددا سددبع سددنوات ال خمسددا فقددط ... خدددمتي فيهددا
على أي شديء  ، لم أحصل(7191دجمبر  11يوم " إيبي"معركة جبال " )جيرار"وسام للمالزم 

 .سأبقى أتعذب لذلك أمدا طويال. السابقة" إينشيري"ألي واحد من أفراد فرقة 
ة لقدد سدافرت كثيدرا علدى ندعشت حياة رتيبة منذ عودتي إلدى موريتانيدا، لقدد تغيدرت األزم

وهددي مندداطق لددم أكددن أعرفهددا كمددا " أمبددود"و" كيهيدددي"و" كوركددل"و" غيدددماغا"كددل حددال، فرأيددت 

                              
 (.إشارة من افرير جان)تي ال يترتب عليها الحصول على مبلغ مالي يطلقها السكان المحليون على الميدالية ال": ميدالية الشكر" -495
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" غيمدددددي"و" أالك"و"مويدددددت"و"كيفدددددة"و" تجكجدددددة"وشددددداهدت مدددددن جديدددددد " كىبدددددو "و" مدددددال"أعدددددرف 
  496".المذرذرة"و"بوتلميت"و"أكجرت"و

". تجكجدة"فدي الرشديد و 7179ووفرت الحماية لحصاد التمدور سدنة " تكانت"تجولت في 
نفى داخدددل أحدددد م، وأحدددتفظ بدددذكرى مقيتدددة لمقدددامي فيهدددا كدددال"المجريدددة"وأقمددت بوجددده خددداص فدددي 

 497.الحصون المنيعة
الالجئددين فيهددا مددع " عددش الزنددابير"م طددألح" تيشدديت"أن أغيددر علددى  7179أردت سددنة 

" ابداتي"ولكدن صددتني عدن ذلدك أوامدر قائددي المقددم " آدرار"بعد طردهم مدن " ولد عيده"األمير 
 .وارادة الحاكم العام

وبعددد ذلددك بأقددل مددن عددام، دفددع أحددد ضددباط . وككددل عسددكري منضددبط، امتثلددت لألوامددر
 .ثمنا للحصانة التي كانت تتمتع بها هذه العصابة498حياته" كيفه" فرقة جمالة

فددي " ولددد عيددده"كمددا أن القدبض علددى . ولقدد كددان ذلددك كافيددا دون شدك لحسددم أمددر هددؤالء
 499.قد قضى على ضرر المتبقين من أنصاره "تيشيت"

انزويدت فدي " انبغ"الشرقية التي جبتها حتى وصلت " تكانت"وبعد رجوعي من مناطق 
فدي منطقدة موريتانيدا " البيضدان"حول قبائل . 500متفرغا للدراسات التاريخية والسياسية" يةالمجر "

وانهيددت إقددامتي بجولددة تفتدديش للشددؤون المحليددة جعلتنددي أجددوب المندداطق الجنوبيددة مددن . الشددرقية
 ".الجاكو-هفكي"البالد من الشرق إلى الغرب عبر 

إفدراط فدي الدذكا، " البيضان"فلدى . قد ولت في موريتانياو اعتقد، بصدق، أن حقبة الغز 
ل أن توجدد فتدرات مدكما هدي الحدال مدع كدل احدتالل اسدتعماري، مدن المحت. وحب المنفعة ولكن

 .فلنحذر حتى ال تكون ثورة الزاويا هذه المرة. ثورة
 ءوبإمكددداني إعطدددا. لقدددد شدددارك العديدددد مدددن األشدددخاص فدددي مدددا أوردتددده هندددا مدددن أحدددداث

تحدث بوجه خاص عن من غادروا هذه الحياة ولدن أتكلدم عدن وسأ.معلومات عن الكثيرين منهم
                              

 .منطقة أو تجمع في جنوب اإلقليم الساحلي من موريتانيا: المذرذرة -496
 .بعيونه المائية وبيئته الجبلية ليس خالبا لكن ليس لذجة تجعله يشبه السجن"المجرية"فموقع " افرير جان"هذه مبالغة من  -497
 .8783مايو  83، قتله العدو يوم "ديما سيز"هو المالزم  -498
وبعدد ذلدك قبضدت  8703فدي مدارس " موسدات"الذي اعتقدوا إمكانية جدره للتحدالف، تمكدن ال حقدا مدن قتدل المدالزم " فولد عيده"مع األسف، ال،   -499

 .8755ييرجير، لوفرولة " منشورات " ي لو روميرغو "تأليف " الجمال العظيم"أنظر حول الموضوع . وقتلته" لوكوك"عليه الحركة التي يقودها النقيب 
دجمبر  8ليوم " لجنة الدراسات التاريخية والعلمية إلفريقيا الغربية الفرنسية"لم ينشر ولكن ورد اإلعالن عن نشره في محضر مجلس ": إيدوعيش" -500

8789. 
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األروبيدددين األحيددداء ألن ذلدددك يتطلدددب حيدددزا كبيدددرا كمدددا أن حدددديثي عدددن األحيددداء سددديجعلني أبددددو 
 .بعض اآلخر من امتيازات قد استحقها بجدارةالحاسدا لبعضهم أو ناقما لحرمان 

القافلة، الدذي مدات ميتدة مشدرفة " مورات"، "افيولى"يمكن أن أتكلم رغم ذلك عن المالزم 
 هيبددو فيدزيهدم وكدان  بسعلى رأس فرقته من المتطوعين الذي اعتداد لد" ير الطرشانصاك"عند 

وقدد ندال شددعبية واسدعة تحدت خيدام القبائدل الحسدانية فدي جنددوب " بوعوينده"وكدانوا يلقبونده . ائعدار 
 .موريتانيا

" سديكولي"فقيدد آخدار، أنده الشدجاع هنداك 501،ومن بين ضباط القافلدة، أثدار فقدده حزندا كبيدرا -
 .ة األخطار والذي مات بنوبة حمى مستعرةجهاو المعروف بولعه المفرط بم

أحيل إلى التقاعد برتبة مساعد فدي سدالح الفرنسدان وحداز وسدام فدارس مدن " رافين"الشجاع  -
 .كتيبة الشرف

 .اآلخر وقد دقت ساعة تقاعده ومساعد وحاز على ميدالية ه" ماريني -

وعمدل فددي هددذه " لبراكندده"أصدبح إداريددا بعددد أن حكدم طددويال كعسدكري فددي " شدديروي"يدب بالط -
 .الدائرة كما لم يعمل أي واحد

مصددير غريددب علددى رجددل  يلددك لعمددر ذو " تولددون"مددات غرقددا فددي " مددولني"المددالزم المسددكين  -
 .موريتاني

 .7191سنة " نييمالن"مرفوع الرٍأس في معركة قتل " افيليب"الرقيب  -

" بالبشددير الهددواري"و" كددروم"و" عكلددي علددى"وا طددريقهم مثددل قالجزائددريين تقريبددا قددد شددجميددع  -
الدذي خددم، حدائز علدى ميداليدة " سدعيد مجيكدان بدن كاسدي"الذين أصبحوا ضباطا محليين و

 ".ن عيشبديبس "عسكرية وكذلك 

 عدداد، بعددد أن 7191العجددوز ذو اللحيددة الزرقدداء، قددد رحددل عددن هددذا العددالم سددنة " اخيددارهم" -
 .شارك في السابق في تدبير اغتيالهملاللتحاق باألمراء ولطالما 

إلدى المغدرب وهدو يقديم فدي " ولدد سديدي"أميدرا التدرارزه بينمدا لجدأ أصدبح " ولد إبراهيم السالم" -
، وقد طلب دون  جدوى أن يعود إلى بلده الذي أصبح مستقرا اآلن، ولكن "تيزنيت"ضواحي

وهدو  "الهيبده"نجلده وخلفه  7179لعينين فقد مات سنة  أما ما. عودته قد تثير االضطرابات

                              
 .389و 385:، ص(آدرار-موريتانيا" )غورو"أنظر كتاب الجنرال  -501
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قد خضدعوا للسدلطة ولكندي  ال " اتالميد"وقد يكون بعض . أكثر تقبال للتعامل مع الفرنسيين
 502.همصبل أشك في اخال... ةاعتقد أن استسالمهم يستحق ثقة كبير 

" تيزنيدددت" فدددي مدددات فدددي منفدداه بدددالمغرب" أحمدددو ولدددد سددديدي اعلددي"السدددابق " لبراكنددده"أميددر  -
 .ومازال باب خالفته مفتوحا حسب علمي

مدازال يتئدامر ضددنا، وبمدا أن " وادندون"الالجدئ هدو اآلخدر فدي " محمد المختار ولدد الحامدد" -
، فهددو يتحددين الفددرص 7179منددذ ربيددع " تكانددت"أنصدداره، بعددد العفددو عددنهم، قددد عددادوا إلددى 

 الناحية؟ هفهل نحن يقظون من هذ" كنته"لتدبير حيلة خبيثة بمساعدة 

 .ألوامرلمذاك مطيعا ، وهو يبدو 7191استسلم سنة " ولد الديد" -

، وهدو آخدر القدادة المنشدقين "تيشديت"، تدم القدبض عليده أخيدرا فدي "ولد عبدده"األمير السابق  -
 .أصغرهم سناالوقت الكبار وهو في نفس 

تدأخر الدذي " محمدد ولدد اسدويد أحمدد"م ونجدل 7179استسلموا جميعا مندذ قبرايدر " إدوعيش" -
 .ض للحكومة العامةو مستسلما للمقدم المف" سانلويس"قد قدم في مايو األخير إلى 

السدددابقين بندددي " البيضدددان"اعتقدددادي، كدددل مقاومدددة أبطدددال اسدددتقالل  لقدددد تالشدددت، حسدددب
 .حسان

" لعلدب"جدب مدثال أن ال نضدحي بيإغضداب حلفائندا، فومع ذلدك يجدب أن ال نبدالغ فدي 
الدذين لدم يفعلدوا قدط سدوى " لمزاركده"بداعهم أتفي مقابدل الذين حدمونا بإخالص منذ خمدس سدنوات

 .نهب الجميع
شديئا فشديئا، لديس فقدط مدن أجدل بندا قد يكون من الحكمدة أن نجعدل قبائدل حسدان تدرتبط 

ن أجددل تعويددد القبيلددة بكاملهددا علددى السددير فددي أن نختددار فددرق جمالتنددا مددن بددين أبنائهددا، ولكددن مدد
 .خدمتنا من خالل رجالها

وعليندا، مدن جاندب آخدر، أن نحدذر الزوايدا، إمددا بعددم الغفلدة عمدا يحيكونده مدن مددؤامرات 
مدددا، وهدددذا ضدددروري، بعددددم تدددرك زمامندددا فدددي أيددددي  مدددا بمراقبدددة تحركددداتهم اإلسدددالمية وا  خفيدددة وا 

عملددون علددى توجيدده صددراعنا مددع القبائددل الحسددانية المتددرجمين، فجمدديعهم مسددلمون متعصددبون وي
بتحريددك مددن قبائددل الزوايددا، أو بمددا يحقددق تفوقددا وبدديال علينددا لألخيددرة علددى األولددى، والحددال أن 

                              
لها ما يبررها " افرير جان"ابناء وأتباع ماء العينين الذين لديهم أمالك أو نخيل في المناطق الخاضعة للسلطة الفرنسية، ولكن شكوك  لقد استسلم -502

 .انطالقا من المغرب" وامربيه ربو" الهيبة"ويتبين ذلك الحقا في محاوالت 
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الزوايا كانوا، حين مغدادرتي موريتانيدا، قدد اعتمددوا، بواسدطة المتدرجمين، سياسدة المجداراة جميع 
خلددط أوراقندددا إذا لدددم يحصدددلوا مندددا علدددى وضدددع السددتغالل العمدددل معندددا بهددددف التشدددويش عليندددا و 

 503".شرببه"يجعلمهم فوق بني حسان، وذلك هدف قديم لديهم منذ حرب 
وبكلمددة واحدددة، أكبددر خطددر فددي الوقددت الددراهن هددو أن نسددلم زمامنددا للزوايددا، فسدديقودوننا 

 .إلى باب الخروجحتما 
قددد شددارك أواخددر كددان " سدديدي"ولددن يكتمددل األمددر دون أن أعطدديكم، قبددل الختددام، أخبددار 

م، بوصددفه أحددد المتطددوعين، فددي العديددد مددن الغددارات ضددد أعدددادئنا وكعادتدده أبلددى 7191سددنة 
وخدددم رئيسددا " المجريددة"بددالء حسددنا خددالل المعددارك وفددور علمدده بعددودتي بددادر بالقدددوم إلددي فددي 

قددد " لعلددب الكحددل"طيلددة تسددعة أشددهر، وحددين بلغدده أن " تكانددت"للفرقددة الدائمددة للمتطددوعين فددي 
وقد لقيته هناك في إبريل " اترارزه"دة إلى و قوا ممتلكاته وأساؤوا معاملة أمه، استأذنني في العسر 

م، وهو لم يحصل بعد حينها على الحكم بإعادة مدا فقدده، ومدن كدل مدا حصدل عليده مدن 7177
ن لنفسه الحماية المباشدرة فدي غيدابي، مخدمتنا لم يبق له سوى ميداليته االستعمارية، ولكي يض

، ولدددي تقددارير جيدددة حددول سددلوكه، إلددى فرقددة الخيالددة السددنغالية 7177مددايو  71م بتدداريخ انضدد
باظهددة التكدداليف بالنسددبة لخيددال يعيددل زوجددة وطفددال وأمددا، كمددا أندده " سددانلويس"ولكددن الحيدداة فددي 

يواجده حسدددا شدديدا مددن رفاقده الزنددوج وهدو، إن صددح التعبيدر، فددي وسدط أدنددى مدن مسددتواه ولددن 
فدي " البيظدان"منه فور حصوله على رتبة ليذهب للخدمة ضمن فرق الجمالة  يتردد في الخروج

وأتمندى أن أمدد لدده يدد المسداعدة إذ ال أظننددي أفداجئ أحددا إذا بحددت برغبتدي فدي الخدمددة . بدالده
 ".البيظان"من جديد في بالد 

التي، أود فقدط مدن خدالل هدذا الوصدف الددقيق، أن أكدون حوعند هذا الحد أوقف سرد ر 
ت للقدارئ صدورة صدادقة ألفراحندا وأتراحندا وأعمالندا ومعاركندا أي لحياتندا علدى األراضدي قد قددم

وأرجددو أن ينددال كددل ذلددك إعجدداب القددارئ وألددتمس المعددذرة، ولددو متددأخرا، فددي كددوني . الموريتانيددة
تحدثت عن نفسي طوال هذا السرد، ومع ذلك كلي أمل، عند ضم آخر صفحات هدذا الكتداب، 

إال رجدل صددق جديدة مأموريتده،  امترفا أسعى لبدذخ فدي غيدر محلده ومدا أندأن لن يعتبرني أحد 
 .فقاسى واجتهد عن حسن نية

                              
" حسدان"وأقدام "( فريدر جدان"اإلشدارة مدن )وجدردوهم مدن السدالح" الزوايدا" على" حسان"حرب وقعت آخر القرن السابع عشر الميالدي انتصر فيها  -503

 ".لبراكنه"و" اترارزه"إثر هذه الحرب مجتمعا يحتلون فيه الصدارة ولكن هذا ال يصدق إال على المناطق الجنوبية وخاصة 
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 مادي وأخيارهاولد سي
 4091اترارزه / موريتانيا 
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 "اللحية الزرقاء"أخيارهم المشهور الملقب بصاحب 
 
 
 
 

 رساااالفه
 

 رقم الصفحة الموضوع
 1  7171 – 7111الرائد افريرجان 

 1 مقدمة المترجم والناشر 
 01 – 1 تقديم 

 00 7177 – 7190موريتانيا سنة 
 19 – 01 تمهيد 

 14 في اترارزة : الجزء األول
 17 – 11 تحت قيادة كوبوالني 
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 11 – 11 تأسيس انواكشوط 
 19 – 11 قائد الدائرة 

 791 – 17 العملية األولى في اترارزة 
 791 واآلن نظرة إلى الوراء 

 791 في السياسة مع البيظان 
 701 – 791 جولة في الجنوب 

 711 – 701 في الطريق إلى سان الويس 
 711 – 719 في سان الويس 

 711 – 719 تطورات في موريتانيا 
 711 – 711 في اخروفه

 711 – 711 ولد ابراهيم السالم على مسرح األحداث اضطرابات ومكائد وبؤس  
 711 – 711 7191حصيلة اترارزة في 

 190 – 711 عبر الدروب الضيقة 
 170 – 191 لقد قضي األمر نهاية حملة اترارزة 

 441 في تكانت  :الجزء الثاني
 110 – 171 من انواكشوط إلى تكانت 

 117 – 111 حول قصر البركة 
 111 – 111 معارك ضد إدوعيش وقعة تنشيبه

 091 – 110 معركة بوكادوم ضد إدوعيش 
 011 – 091 في تجكجة 

 010 مخطط مركز تجكجة 
 011 – 011 موت كوبوالني وما ترتب عليها 

 171 – 019 الدفاع عن تجكجة هجوم أمير آدرار 
 144 قافلة آدرار على تخوم موريتانيا  : الجزء الثالث

 101 – 171 عند خاي حيثص يعود الحديث عن أمير آدرار 
 111 – 119 أوبة إلى موريتانيا 
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 111 – 119 قافلة أكجوجت معركة أكالل فاي 
 111 – 110 فرقة إينشيري المتنقلة 

 190 – 111 قافلة الحمير 
 191 رسم لخريطة المخيم 

 179 – 191 مع العقيد كورو في آدرار 
 177 رسم واد سكليل 

 171 رسم لمركز أطار 
 111 – 101 من آدرار إلى آوكار 

 117 – 111 خاتمة 
 111 7190اترارزة  –موريتانيا صورة ألخيارهم وولد سيدي 

 110 صورة ألخيارهم صاحب اللحية الزرقاء 
 111 - 111 الفهرس 

 


