
 



تة زمور التارخيية  معركة ّكل

 .1981أ كتوبر  14و 13

 

ثر هذه املعركة اكن املغرب قد جنل جنونه واجته اىل ال مم املتحدة ليش تيك. قام  عىل ا 

هتام ليبيا بأ هنا ساعدت البوليساريو بصوارخي دعا  وعالوة عىل ذكل، ."6سام " املغرب ب 

س تعاملها من طرف تقنيني  املغرب ِلعقد اجامتع عاجل لربملانه لُيندد بأ ن تكل ال سلحة مت ا 

تة زمور  من املانيا الرشقية و كوب. و استند جحته عىل أ ن العملية العسكرية يف ّكل

ال مبساعدة  جتاوزت املوارد العسكرية اليت ميتلكها البوليساريو، و ال ميكن ان تتحقق ا 

املُتخصصني اذلين عربوا عن طريق البدلان املُجاورة. املكل احلسن الثاين بعث الفنيني 

رساةل حتذير اىل الرئيس املوريتاين، ودل هيداةل، ملنع عبور البوليساريو عرب أ رايض 

موريتانيا. من جانبه، استنكر وزير اخلارجية املغريب، محمد بوس تة، ما أ عتربه تدخال 

تة زمورموريتانيا ُمبارشا يف الهج  .وم عىل ّكل

ن وضعنا يف احلس بان انه يف غضون أ ايم قليةل  ردة فعل املغرب هذه طبيعية جدًا، ا 

مليون دوالر  500جدًا، فقد املغرب مخس طائرات، تبلغ قميهتا، أ نذاك، أ زيد من 

 .امرييك

 

الزز الى تنتام من عند " بلتأ كيد أ ن القارئ يُفضل نصا مكتوب من طرف أ حد أ ولئك اذلين عاشوا احلدث،

ن ال جيال القادمة كام "أعلى لجبار أخراب العود ، لريوي لنا احلدث بلك تفاصيهل، صغرية اكنت او كبرية. ا 

هو حال غالبية احلارضة ما زالت تأ مل أ ن تمت كتابة هذه الفصول اجمليدة من اترخي الشعب الصحراوي 

ترمح، جتعلنا نفتقد، يوما بعد يوما، ُكتب حية، املُعارص. ومن املؤكد أ ن قوانني ادلميوغرافية اليت ال 

ال تفُحص صفحات أ حد  نتظار كتابة تكل التارخي اجمليد، ما تبقى للقارئ ا  واحدا تلو ال خر. ويف ا 

 .جاهيل املوضوع

لوضع القارئ يف الس ياق التارخيي لهذه املعركة، ينبغي أ ن نلقي نظرة عىل الوضع القامئ أ نذاك. كيف 

 .سلحة املتوفرة جلهبة البوليساريو قبل هذه املعركة التارخيية وما يه اسرتاتيجيهتااكنت وما يه ال  

، اكنت النوايح العسكرية تتكون أ ساسا من عدد قليل من وحدات املشاة اخلفيفة 1981قبل س نة 

للغاية. مبعىن انه، يف جهامهتا الرسيعة عىل العدو، ما اكنت البوليساريو متتكل س يارات ُمصفحة وال 

دببت وال ُمشاة مياكنيكية وال عدد ُمعترب من الرجال، يسمح لها بلتصادم املُبارش، يف ظروف 

جيدة، مع العدو. البياانت ال كرث تفاؤال، مثل مركز ادلراسات الاسرتاتيجية يف لندن اكن يُقدر، يف 



س نوات  10 الف رجل. من املفرتض أ نه قبل 12، العدد اال جاميل لقوت البوليساريو ب 1989س نة 

 .من ذكل التارخي اكن العدد أ قل من ذكل بكثري

الاسرتاتيجية املُعتادة من طرف البوليساريو أ نذاك يه ا رث من زمن سابق. للتوغل يف أ عامق 

موريتانيا او ِلُمهامجة املواقع املغربية اكنت البوليساريو، ويه قليةل ال سلحة، تس تخدم اسرتاتيجية تعمتد 

او بعبارة أ خرى، مجموعة قليةل من الرجال، قدرهتا يف التضحية اختربهتا  ."لفرالكر وا" أ ساسا عىل

كلوّكل " الصحاري يف شهر أ غسطس، ومعرفهتا لتضاريس ال رض رمبا حيسدمه علهيا حىت برانمج

ال احملموةل من طرف املقاتلني عىل س يارات الندروفر، "ماب ، تقرتب من هدفها، دون أ ي أ سلحة ا 

ظات الفجر وّك قوة نرياهنم، يُغرُيون عىل العدو وهو مازال انمئ. ولقد أ ثبتت التجربة ومغتمنون اول حل

ان اس تخدام تكل الاسرتاتيجية يؤدي عادة للنرص. هذه يه الاسرتاتيجية اليت اكنت تس تخدهما 

 .البوليساريو وهذه يه أ يضًا ال سلحة الوحيدة املتاحة لنا أ نذاك

ماكن البوليساريو ، اكن َعتاد البولي 1981حىت عام  ساريو أ ساسا أ سلحة خفيفة. اكنت هناك فُرص ب 

متنعت عن ذاك ل نه ال يتناسب مع اسرتاتيجيهتا، ل ن الرسعة يه  س تعامل أ سلحة ش به ثقيةل فهيا و ا  ا 

 .روح احلرب: الرضب، ادلمار و الفر

                  

 

دفعية اخلفيفة احملموةل عىل الندروفر عىل سبيل املثال، ممكن ذكر أ سلحة الكشينكوف للجنود و امل

مم و  23و رشاشات  "دوشاك" و 12،7مم و رشاشات 75، و مدفعية 11و ب  10مثل ب 

 .و مدافع البازوكة املُضاضة لدلببت "كلرينوف" و رشاشات "يب اك" رشاشات



ديسمرب  18مم احملموةل عىل شاحنات مرسديس واليت مت تدشيهنا يوم  14،5وكذكل مدافع رشاشات 

 .مبوريتانيا "أ متمييشات" يف معركة 1977

 ."11ب" او "10ب" في الصورة مدفعية االسناد الخفيفة، محمولة على الند روقر، كمدافع

 

مم اجمليدة  23ورشاشات  14،5مت تدخل س يارات تويوات اجملهزة برشاشات  1979ابتداًء من س نة 

 .واملُضادة لدلببت احملموةل عىل الندروفر "غراد" وصوارخي

الُمخيفة،  21و عربت ب م  120من حيث املدفعية الثقيةل، ّك ما اكن موجود هو هاون عيار 

ماكهنا ا طالق "اوركل س تالني" املُلقبة ب  20قذيفة يف أ ن واحد عىل هدف يقع عىل بعد  40، اليت ب 

 .ّكم تقريبا



لت احلاجة اىل فضيةل. مبا ان كام يرى، العتاد اكن أ ساسا َعتاد خفيف. منطقي . البوليساريو حول

البوليساريو اكنت تفتقد اي سالح يَُمكهنا من ردع طائرات العدو، جلأ ت اىل ختفيف الوحدات املُقاتةل 

لمتكيهنا من التنقل برسعة وتعقيد معرفة مواقعها من طرف طائرات الاس تطالع املُعادية. نتذكر، مثال 

لتحقت هبا طائرات، كيف اكنت وح1977يف س نة  الفرنس ية  "جاكلوار" داتنا ُمنسحبة بعد املعركة وا 

واليت قامت بتفريق حشنهتا النارية عىل شاحنة حتمل، عىل وجه التحديد،  "أ عظم محلار" يف منطقة

اجلنود املوريتانيني اذلين مت أ رسمه يف تكل املعركة. مل يكن من الصعب ختُيل الصعوبت الهائةل 

 .يك تمتكن من حتديد موقع س يارات الندروفر الصغرية وُمهامجهتا يف حميط من الرماللطائرات العدو 

بختصار، رضورة عدم التعُرض لهجامت طائرات العدو، بال ضافة اىل احلاجة املُلحة للتحرك والمتويه 

يف أ ي  برسعة غري عادية، اكنت يه العالمة التجارية للبوليساريو اليت مل تس تعمل املشات املياكنيكية

. وبلتايل، النجاح احلقيقي حلركة البوليساريو هو اهنا، مبوارد حمدودة للغاية، 1981معلية حىت أ كتوبر 

، يف اقصاء "بسكنو" أ الف كيلومرت، امتدت من 3متكنت بلقيام بحلرب يف جهبة قتالية ِطوالها 

ماكننا القول أ نه حىت س نة  ،"زاكلورة" جنوب رشق موريتانيا، اىل ، 1981يف وسط رشق املغرب. ب 

ما اكن مقاتلو البوليساريو يعرفون ما يه املشاة املياكنيكية. هذا معناه هو ان ّك املعارك اليت قاموا هبا 

قبل ذكل التارخي اكنت عىل ذروة س يارة الند روفر. وهذا يودل فكرة عن جهامت البوليساريو. او بعبارة 

 ُعنرص امتلكته البوليساريو أ نذاك، ِلُمهامجة اعدائنا و تلقيهنم هزمية تلوى ال خرى هو جشاعة أ خرى، أ مه

 .رجالها املُنقطعة النظري

 

تة زمور" معركة طار جهمة "ّكل حرب " ، املعروفة من قبل املقاتلني ب"هواري بومدين" متت يف ا 

بدة قوة العدو ، اليت اكنت وحداتنا تُغرُي فهيا، عىل موقع ُمعني"املواقع  ويف غضون فرتة قصرية، تمت ا 

 11، معركة برئ انزران يف 1979يناير  16بأ مكلها. واكن هذا هو احلال بلنس بة ملعركة ملسايل يف 



ومعركة  1979أ غسطس  24، يف خضم شهر رمضان املُعظم ومعركة لبريات يف 1979أ غسطس 

 .1979أ كتوبر  14يوم ومعركة احملبس  1979اكتوبر 8و  7و  6السامرة أ ايم 

من هجة أ خرى، لقد مضت س نة اكمةل بعد ان رشع املغرب يف بناء اجلزء ال ول من اجلدار 

العسكري، يف الطارف اجلنويب من تالل رأ س اخلنفرة، عىل بعد مثانية كيلومرتات فقط من احلدود 

 .الصحراوية

فيفا يف تنايم البدلان اليت تعرتف يف اجملال اخلاريج، اكنت امجلهورية الصحراوية تُسجل ا خنفاضا ط 

، مقارنة مع ال 1981بدلوةل الصحراوية، مقارنة مع الس نوات السابقة، فقط مخس بدلان حىت أ كتوبر 

. وبال ضافة اىل 1979ولس بعة عرش بدلا اليت مت اعرتافها يف  1980بدلا اليت مت اعرتافها يف س نة  12

 .اول بدل يسحب اعرتافه، اكنت غينيا الاس توائية 1980ذكل، يف ماي 

، 1980يونيو  27و  24مؤمتر رؤساء دول او حكومات الوحدة الافريقية املنعقد يف نريويب ما بني 

جراء اس تفتاء تقرير املصري يف الصحراء الغربية، و بشلك عام بداء هذا املنتدى  وافق عىل اقرتاح ا 

بالس تفتاء املُقرتح، ولكن بلنس بة  مييل اىل جانب القضية الصحراوية. اكن احلسن الثاين قد قبل

للمغرب، تكل الاس تفتاء اكن البد أ ن يكون اس تفتاء تأ كيدي. البد من تذكري ان املغرب مل يعرتف 

بعد، يف تكل الزمان بلبوليساريو، ال مكمثل للشعب الصحراوي و ال اكلطرف ال خر يف الرصاع. وهذا 

ل  يه يف تكل ال ونة. اكنت البوليساريو تُطالب من هو بلضبط ما اكنت حركة البوليساريو تسعى ا 

 .املغرب ادلخول يف ُمفاوضات ُمبارشة لوقف ا طالق النار وكذكل لتطبيق ُمقرتح نريويب

، حققت ادلوةل الصحراوية قدرًا ُمعتربًا من التقدم يف التعلمي 1981عىل الصعيد ادلاخيل، يف س نة 

من طرف الكثري من بدلان العامل الثالث. متكنت، فعاًل،  والصحة والتنظمي ادلاخيل، حقًا، حُتسد عليه

البوليساريو من القضاء عىل انتشار ال وبئة و الامراض املُعدية و توفري اللقاحات الطبية للصغار 

املُتعارف علهيا من طرف املنظمة العاملية للصحة، و يف جمال التعلمي متكنت بلاكمل من التعلمي 

 .س نة مع رشوعها يف محالت حملو ال مية يف بيق ال عامر 18املدريس لل طفال دون 

يف هذا املُناخ، بدأ ت البوليساريو حتضريها ملعركة كبرية، اكن من شأ هنا ان تضع البوليساريو يف خارطة 

 .العامل، املعركة اليت س ُتحدد ما قبلها وما بعدها يف حرب الصحراء الغربية

تة زمور اكن يمتركز الفوج الراب ع للجيش املغريب، اذلي يضم ما يزيد عىل ثالثة أ الف ومخسة مئة يف ّكل

 .جندي وقواعد ُمدججة بأ حدث انواع ال سلحة القتالية

تة زمور، ل ن جغرافية  اكن اخلرباء املغاربة يعتقدون أ نه من غري املمكن الهجوم عىل قواهتم املمُتركزة يف ّكل

ضافة اىل العدد الكبري للقوات املمتركزة والعتاد وحقول الالغام  وتضاريس ال رض مواتية متاما هلم. هذا ا 

اثين عرش شهرا، جنبا اىل جنب مع حتليق  واخلنادق واملؤن واخلدمات اللوجستية الاكفية ملدة



تة  طائرات الاس تطالع املس متر، اليت ترصد مجيع حتراكت وحداتنا القتالية. ّك هذه العنارص حولت ّكل

مبا أ هنم مل يكتفوا مبا دلهيم من عتاد، قاموا أ يضًا بقطع مجيع ال جشار زمور اىل قلعة قوية جدًا. و 

تة دون  تة زمور لتجنب أ ي متويه يسمح لوحداتنا املقاتةل التقرب من الّكل والشجريات حول حميط ّكل

 .ان يمت اكتشافها

ع" و وحداتنا منذ أ شهر عدة مل تُسجل معركة من تكل اليت 1981ولقد وصل شهر أ كتوبر  يشء  تّكل

 ."عن خلالكل 

جحم املعركة هذه، أ جرب قادة البوليساريو بوضع ّك املوارد املُتاحة، برشية اكنت او مادية، يف أ قىص 

مبعىن أ نه معليا، اجليش الصحراوي بأ مكهل اكن يف جهبة القتال. جسل التارخي أ نذاك أ ن   .الاس تعداد

الشعيب الصحراوي وك نه جيش نظايم تكل اكنت يه املرة ال وىل اليت يترصف فهيا جيش التحرير 

الكس ييك. عىل أ رض املعركة، اكنت تتواجد الناحية العسكرية الاوىل والثانية والثالثة والرابعة وفيلق 

من اخلامسة وفيلق املدفعية وفيلق السالح اجلوي. لقد مت ذكر فيلق املدفعية وفيلق السالح اجلوي 

ه أ نذاك اكنت البوليساريو تفتقد العدد الاكيف من هذا كهيئات ُمس تقةل عن النوايح العسكرية، ل ن

العتاد ال دماجه يف ّك النوايح. الزم التذكري بأ ن البوليساريو، يف تكل الس نوات، اكنت تشن معظم 

املعارك يف ال رايض املغربية. ونتيجة ذلكل اكنت وحداتنا تمتركز يف اجلزء الشاميل من الصحراء الغربية، 

 و "تواكت"  النقاط التالية: الناحية ال وىل يف واد الساكلية، ما بنيوعىل وجه اخلصوص يف

مس" و "الرمتية" الناحية الثانية ما بني واد ."حلصيات" لرُتاقب عن كثب مدينة السامرة. ويف  "ملاكل

واكن لها بُس تان  ،"الفوار" اكنت تمتركز الناحية الثالثة، عىل القرب من "أ كسات" شامل ذكل، يف واد

ةل" هناك. الناحية الرابعة، ما بني  شامل رشق "ملسامري" والناحية اخلامسة يف ."بودريكلة" و "أ ماكل

 .كام هو واحض، وحداتنا املقاتةل اكنت ُممتركزة بعيدة عن ماكن املعركة ."أ زمول النريان"



 .في الصورة، مواقع تمركز النواحي العسكرية
                                                           

 

 

تة زمور، تقع يف الوسط الرشيق للصحراء الغربية، عىل  "حلجر" من هجهتا، وهو الامس الشعيب ل ّكل

 "بوكراع" ّكم يف نفس الاجتاه اجلنوب الرشيق من 140ّكم جنوب رشق العيون و عىل  250بعد 

ةل" ّكم جنوب غرب 90ّكم شامل رشق ادلاخةل وتبعد  300و ّكم غرب مدينة برئ أ م  90و "أ ماكل

تة زمور يه بركة من مياه ال مطار تقع عىل مقة تل. و جُتاورها  أ كلرين املوريتانية. يف حد ذاهتا، ّكل

 و "تالعائداي" :، يف الرشق الشاميل"الظلوع" :مجموعات أ خرى من التالل، نذكر مهنا يف الشامل

ن" :، يف الرشق اجلنويب"و أ مغلزيت "لثلثيات"  "الرجلية" و كدية "أ وزيرفت" :، يف اجلنوب"ا رشاكل

، يف الغرب "كلور أ بريربات" :، يف الغرب"كلور حملاجيب " :، يف الغرب اجلنويب"كلور الفياظ" و

ممي" :الشاميل  ."كلور النخاةل" و "أ الكل

 

 في الصورة، موقع ّكلتة زمور



 

 

الكزن ال كرث رسية و تكامت دلى البوليساريو اكن يتضمن وحدات من املشاة املياكنيكية و وحدة ولكن 

 .اذلي اكن حُيرِض تدخلهم ل ول مرة يف اترخي القتال "6سام" من ادلفاع اجلوي

ُمميت وُمطلق اكن يَلف ّك ما هل عالقة بتكل الوحدات اجلديدة التدخل من اجل ضامن تأ ثري  مصت

 .ُعنرص املفاجأ ة يف يوم املعركة

 متركزت دببت "لرجامية" ذلكل مت متركز هذه الوحدات يف أ ماكن ُمختلفة عن بيق الوحدات. يف

 "الرخامية" يف ."يب ام يب" وحداتيف ترينيت، عند لواتد أ م الرسوز، متركزت  ."55ت" و "54ت"

، مت فصلها عن "لكواذرات" من هجهتا، وحدة السالح اجلوي اجلديدة، ."يب يت ار" متركزت وحدات

 .جمي، لتصبح وحدة ُمس تقةل 6فيلق 

يس " "هرقل" احلاجة املُلحة لتفادي الكشف من قبل الرحالت الاس تطالعية املس مترة لطائرات

، واليت اكن املغرب يس تعملها كطائرة اس تطالع، قادرة "الكيشافة" املعروفة عند ُمقاتلينا بمس ،"130

عىل التحديد ادلقيق ملواقع وحداتنا و ا رساهل اىل طائرات أ خرى ُمقاتةل ِلُمضايقة وحداتنا، تكل احلاجة 

 .أ جربت وحداتنا عىل التنقل فقط يف الليل



، "الُسهيل" ، دون أ ضواء وحتت ظالم الليل و ُمسرتشدين فقط بنجمذلكل، أ ايم قليةل قبل يوم املعاد

تة زمور. عىل سبيل املثال، الناحية  رشعت وحداتنا يف رحلهتا حنو اجلنوب الغريب، ُمتجهني اىل ّكل

و أ ودايت  "بودريكلت تيغرت" و "تدايقت" و "أ كلريزمي" ومرت بواد "الرمتية" الثانية انطلقت لياًل من

تة. من هجهتا وحدات الناحية "أ كلويليالت" حىت الوصول اىل "نيكل زنامتتأ خ " خليام و ، شامل الّكل

 .مجيع النوايح قامت برحالت ُمامثةل ودوما ليال ."أ ودي الكلزاح" و "الظلوع" الثالثة متركزت يف

أ ين ، "لكرهيا" الزالت الطريق أ ماهمم س ُتتيح الفرصة ملُدة قصرية من الرخاء و الارتياح، قبل يوم

 .1981أ كتوبر  9س يقومون بنَحر عدد من اال بل يف عيد ال حضى، اذلي تزامن مع يوم 

مبا ان وحداتنا ال ميكهنا التحرك خالل الهنار، يُقال انه يوما من تكل ال ايم، أ حد الضباط ذهب بعيدا 

عىل عن ماكن متويه الوحدات، وبعد عرشات الكيلومرتات من السري عىل منت س يارته، أ لقى نظره 

حل. قرر الضابط الاقرتاب من تكل اخلمية ليتناول الشاي. وبيامن اكن حيتيس الك س  خمية من البدو الرُّ

الثاين من الشاي، أ شعرته الام املُس نة أ هنا يف الليةل السابقة ََسعت حركة بعض القوات ولكن 

لقرب من َمراهحا. ذلكل ختىش ضوضاء أ لياهتم ليس ك ليات البوليساريو املعتادة وأ نه رمبا العدو يتواجد ب

ماكنية الرحيل من ذكل املاكن، وسأ لته هل دليه هو معلومات عن تكل التحراكت. حيهنا اس تدرك  ا 

الضابط بدهشة، مدى حساس ية السمع عند اهل البادية اليت متكهنم، يف الليل، من المتيزي بني أ ليات 

نطالقا فقط من ضوضاء أ لياهتم وك  ماكن س يدة ُمس نة، ال متكل من العدو وأ ليات الصديق ا  يف ب 

خفائه. قبل  ال حاس هتا السمعية، ان ترصد ما اكنت البوليساريو جادة منذ زمان يف ا  وسائل التنصت ا 

ماكهنا ان تبقى فه  .ُمغادرته ولتطمنئ العجوز قال لها ان املاكن مازال أ من وانه ب 

تة ز  مور، اكنت البوليساريو تَُعول عىل ُعنرصين لرحب معركة يف ظروف غري مواتية للغاية كام هو حال ّكل

هلام أ مهية حاَسة يف املعركة: ال ول هو عامل املفاجأ ة، والثاين وهو ال مه، هو تدخل ُمعدات حربية 

جديدة يمت اس تخداهما ل ول مرة من طرف البوليساريو، وبلتايل املغرب جيهل وجودها يف أ ايدي 

 .البوليساريو

، كسالح "لكواذرات" ، املعروفة بمس"6سام" ، يف ال ساس، صوارخياملُعدات اجلديدة تكل يه

ويه مدرعات رسيعة وُمخيفة قادرة عىل نقل املشاة برسعة اىل  "يب أ م يب" ُمضاد للطائرات و

 55وت 54، بال ضافة اىل دببت ت"الناقالت" اخلطوط الامامية ال طالق النار، املعروفة بمس

بختصار، أ قدمت البوليساريو عىل أ كرب ُمغامرة يف  ."كساكفيل" ومدرعات "يب يت ار" ومدرعات

 :التارخي و وضعت فوق أ رض ميدان املعركة تسعني أ لية مدرعة جديدة

 ُمدرعة 30و  "يب يت ار" مدرعة 30و 55وت 54دببت ت 10و "يب ام يب" عرشون ُمدرعة

 ."كساكفيل"



 

دارة ال سلحة اجلديدة. و من انفل القول ان البوليساريو أ ختارت أ فضل كوادر  ها للتدريب والتعلمي يف ا 

قد قامت بذكل بامتم الرسية. الكثري من وحداتنا القتالية ما اكنت تعمل ان البوليساريو وضعت جبنهبم 

 ."6سام" هذه ال ليات املتطورة وخاصة فامي يتعلق بصوارخي

. مبعىن أ نه لتخطيط جهوم عىل عائق أ خر امام البوليساريو هو قةل وسائل الاس تخبارات العسكرية

موقع ُمعني، اكنت البوليساريو قليةل املواد التقنية والبرشية دلراسة وحتليل ومعاجلة املعلومات املتعلقة 

بلقوات وبجلنود وبملعدات املُنترشة هناك من قبل العدو. ومللء هذه الثغرات اكنت البوليساريو 

 .علهيا: جرأ ة رجال ُمس تعدين لصنع املس تحيلمتتكل بُندقية مل يس تطع املغرب احلصول 



 

 

ومبا ان العتاد وال هجزة اجلديدة زادته جشاعة، قرر البوليساريو أ خد الثور بقرنيه وك نه ُمصارع الثريان، 

تة زمور من ال ماكن القليةل املُتاحة واجلد ُمحصنة. وهذا يعين أ ن وحداتنا س تدخل، عىل  ودخول ّكل

كن اليت يتوقعها املغرب وبلتايل اكنت تنترش فهيا ّك أ نواع العقبات. وهكذا، وجه التحديد، من ال ما

 .حبضور القيادة العسكرية يف عني املاكن، مت ختطيط املعركة

، أ س ند للناحية الثانية وعىل رأ سها كتائب املشاة املياكنيكية اليت أ س ند "احملرض" دور احملور املركزي،

ُّكفت الناحية الثالثة  ."الفوريت الاس باين" ن شلخة اللنب، لتتجه حنولها ادلخول من الشامل الغريب، م

، لتتجه حنو القلعة. اما الناحية الرابعة ُّكفت بدلخول "أ كلويليالت" بدلخول من الرشق، من رؤوس

 .من الغريب

تة،"التيوس" الناحية ال وىل أ س ند لها المتركز يف واد للتصدي ل ي مساعدة او  ، شامل غرب الّكل

ماكنية العدو همامجهتم من اخللف. الكتائب املُشاركة من  تعزيز قادم من بوكراع او من العيون لتفادي ا 

تة زمور للتصدي للنجدات القادمة من السامرة ولضامن  الناحية اخلامسة أ س ند لها دور المتركز شامل ّكل

 .ممرات التوريد واللوجستية لوحداتنا

أ جربت تأ جيل املعركة  "لكواذرات" ة يف الانبوب الضاغط للهواء يف منحدر الانطالق لخسارة صغري 

 .ساعة 24ملدة 

تة زمور ستبدأ  يوم  12ُمربجمة مبدئيًا ِلتزتامن مع يوم الوحدة الوطنية،  أ كتوبر  13أ كتوبر، معركة ّكل

حلادية عرشة ليال، اكن جهرية. يف ذكل اليوم، وبعد ا 1401، أ ربعة أ ايم بعد عيد ال حضى س نة 1981

تة، لوضع اللمسات  ضباط الصف لوحدات املشاة املياكنيكية جممتعون، عىل اجلانب الغريب من الّكل

حتضري العشاء " :ال خرية للمعركة. عدت ساعات قبل ذكل، مجيع وحداتنا القتالية تلقت ال مر الشهري



أ ن اليوم املوايل، يوم الثالث عرش، وعَد أ ن ما يعين أ نه يف تكل الليةل ال ميكن شعل النار و  ."والغذاء

 .يكون يوما طويال

أ كتوبر، بدأ ت اكحسات ال لغام  13حلظات قليةل بعد ذكل، عىل الساعة الواحدة لياًل من يوم املوعد، 

زاةل  ."شلخة اللنب" احملموةل عىل ادلببت بمتهيد الطريق من مضيق بلك ثقلها و صوهتا رشعت يف ا 

املضيق حتت جنح الظالم و رمحة وحدات الاس تطالع اليت اكنت تُراقب عن كثب ال لغام من تكل 

 .أ ي حترك عدواين من اال جتاه اجلنويب و الرشيق

تة زمور. ويف تكل اللحظة  "الكيشافة" يف اللحظات ال وىل من الفجر بدأ ت تُعيث فسادًا يف سامء ّكل

، طائرة الاس تطالع املغربية "الكيشافة" اذلي اصطدم بأ مكهل مع "6سام" بلضبط، مت ا طالق صاروخ

 الشهرية، لُيحطمها حنو ال رض ويضمن وفات مالهحا، الس يد بلحاج. ذكل الصوت وانفجار

تة اكن مبثابة ا شارة للمقاتلني، بأ ن املعركة فعاًل قد ارتسمت، والبعض مهنم  "الكيشافة" يف سامء الّكل

نفجار يف السامء، بيامن الرجال الزال يف صالة الفجر يف ُمختلف أ ماكن متركزاته،  رأ ى بعينه ضوء تكل اال 

 .اذلي اكنوا يف اكحسة الالغام، مل يشعروا بذكل الصوت ل ن صوت الاكحسات اكن مينعهم من سامعه

يف هذه النقطة، البد من التذكري أ نه ملدة طويةل من الزمان اكن التفوق اجلوي املغريب ال جدال فيه، 

التفوق هُيدد معنوايت مقاتيل وحداتنا العسكرية. يف الواقع، لعدة  وال خطر من ذكل، اكن تكل

يجب على القيادة السياسية أن تحصل على " :س نوات اكن ممكنا تلخيص شاكوى مجيع املقاتلني يف شكوى واحدة

انا أعترف " :شعور تكل الس نوات تعكسه عبارة شهرية ملقاتل حصراوي حني قال ."سالح لردع الطائرات

 ."وغيرها من الطائرات "بالبوليساريو، ولكن كي أعترف بالجمهورية الصحراوية يجب عليها أن تأتينا بسالح يُمكننا من إسقاط 'الكيشافة

تة زمور اجمليدة، وحدات ادلفاع اجلوي الصحراوي، املمُتركزة شامل  ويف حلظة الفجر تكل، يف سامء ّكل

رتقت حنو مقة اجملد ال سقاطها ط تة، ا  بعد حتُطم هذه الطائرة، ولو متكن  ."الكيشافة" ائرة العدوالّكل

 .اجليش املغريب من بصق حميطات من النار، ما اكن ميكن ل ي يشء أ ن مينع زحف وحداتنا

، من تقُدم يف ظروف مقبوةل، قررت البوليساريو أ ن ترشع "احملرض" لمتكني قوتنا الضاربة الرئيس ية،

زاةل ال لغام يف مضيق الاكحسات احملموةل عىل ادلروع يف ّكم، يف ُمنهتا  20، عىل بعد "شلخة اللنب" ا 

تة، من حيث س يدخل احملور الرئييس املُهامج عىل أ قدام اكحسات ال لغام  املرتفعات الشاملية الغربية للّكل

 .و كذكل اجلانبني املُساعدين للمحور الرئييس تكل



 

و هو المضيق الذي عبرته ُمدرعات البوليساريو الجديدة ِلتتجه، بعد ذلك نحو اليمين،  في الصورة، مضيق شلخة اللبن،
 .يعني نحو الجنوب

تة زمور، مبنطقة "شلخة اللنب" بعد عبورها ، توهجت وحداتنا جنوب، حنو املرتفعات الشاملية لّكل

غزاة فارين حنو اجلنوب أ كلويليالت، لتصل يف صباح نفس اليوم اىل الفوريت الاس باين اتركتا جنود ال

 ."حملاجيب" الغريب، حنو



أ دلى ا ىل ترسيع العملية برمهتا، وأ جرب عىل فك الاكحسات عن  "الكيشافة" ولكن التحطمي الباكر ل

ادلروع قبل ال وان املتوقع، لمتكني ادلببت من هممهتم الهجومية، ل ن املعركة تسارعت ّكها. هذا ما 

ية، اليت اكنت البوليساريو تُعلق علهيا ّك أ مالها، أ جربت عىل املرور عرب أ دى اىل ان املشاة املياكنيك 

 .حقول مليئة من ال لغام، مثل بقية وحداتنا املقاتةل

رة أ ودي أ ساكف" املمتركزة اسرتاتيجيًا يف "اوركل س تالني" من هجهتا، وحدات مدفعيتنا، وخصوصاً   "اكل

بدأ ت تُدفق ّك ما دلهيا من قوة انرية عىل مواقع العدو، لتحولها اىل حجمي حقيقي. يف تكل  البيضاء،

اللحظة، وحدات ُمشاتنا املياكنيكية بدأ ت دخولها يف خطوط العدو الامامية. وبعدها، فوق ظهور 

عة الندروفر ال سطورية بدأ  تقدم ما تبقى من وحداتنا املُقاتةل، من ثالثة جهبات ُمختلفة، برس 

ش يطانية و يه عابرة أ لس نة النريان اليت اكنت تنفهثا مدفعية العدو. وهكذا متت مفاجأ ة الفوج املغريب 

تة زمور" الرابع وهو يف قفةل وعامل املفاجأ ة أ مثر ّك فعاليته. وهبذه الصورة اكنت مت  "ّكل اجمليدة قد قدل

من شهر العيد،  14ال يُنىس، يوم  ، يوم1981أ كتوبر  13أ فضل بداية ممكنة ذلكل اليوم، الثالاثء، 

 .جهرية 1401بلقمري، س نة 

 

تة زمور" ولكن تكل اال شارة الصوتية فوق سامء قد أ يقظت، عىل ال رض، ّك القوات املغربية  "ّكل

لهيم. ردت فعلهم الرسيعة و أ طالق النار املُكثف ملُعارضة تقدم وحداتنا،  وحذرهتا من ما هو أ يت ا 

ضافة اىل التضاريس  لهيم من ا  الصعبة للغاية اليت تُتيح هلم ا طالق النار، من الفوق عىل عدو قادم ا 

ال سفل، ّك هذه العوامل أ جربت القيادات امليدانية عىل تغيري الطريق و مسار تقُدم وحداتنا املُقرر 

ن أ صليًا. ونظرًا لعقبات التضاريس الكبرية وحتصينات العدو، فُرض عىل وحداتنا أ ن تتعامل مع نريا

ُمكثفة قادمة من خطوط العدو املُتخندقة اسرتاتيجيًا يف املُرتفعات، واحدة تلو ال خرى، لتعزيز بعضها 

 .البعض ومتكيهنا من أ كرث ُمقاومة امام تقدم وحداتنا



ال أ ن  وبلرمغ من أ نه خالل الساعات ال وىل من القتال، متكنت وحداتنا من تقُدم ُمنتظم وُمس متر، ا 

القامئ عىل معود مركزي وجناحني، عىل الك اجلانبني، املُطبلق عادة من قبل اخملطط التقليدي 

البوليساريو، مت تغيريه عىل الفور. ذلكل، عىل سبيل املثال، وحدات الناحية الثالثة، بعد تسلقها الشاق 

 للُمرتفعات الرشقية حىت وصولها لرؤوس أ كويليالت، اكن علهيا ان تغَري مسارها قليال حنو الغرب،

 ."الفوريت الاس باين" عند املدخل الشاميل ل "احملرض" لتلتقي مع

 

 

 

 

 .1981أكتوبر  14و  13على كال الجانبين. معركة ّكلتة زمور  "خالفتين" محرض مركزي و" .محاور الهجوم على الّكلتة



 

الفوريت " يف ذكل الصباح من نفس اليوم، بلفعل، اكنت وحداتنا قد تقدمت حىت ان وصلت اىل

 .وحررته وقامت بمتش يط ما حبومته وجبمع الارسى "الاس باين

 



 . الُمصور التقط الصورة و هو ُمتجه نحو الشمال. أين يظهر1974تم إلتقاطها في سنة  "الفورتي االسباني" صورة ل
 .في وسط المشهد، على المرتفع "الفورتي"

 

ومه معليا همزومني نظرا دلخول أ ليات رهيبة مل يروهنا من قبل هُتامجهم من الامام،  ان اجلنود املغاربة،

، أ وفت "الناقالت" الرسيعة، "يب ام يب" ذلوا بلفرار، حنو اجلنوب. حقيقة، يف ذكل اليوم، مدرعات

بوظيفهتا عىل أ حسن وجه. ّك ما تقربت من خط من خطوط العدو يبقى فارغا نظرا لذلعر الرهيب 

 .ي تُسببه يف اجلنود املغاربةاذل

حوايل الساعة احلادية عرش صباحًا، وبعد مرور أ كرث من مخس ساعات منذ أ ن طائرة الاس تطالع 

أ رسلت أ خر ا شارة، أ صبح اذلعر جيتاح هيئة ال راكن املغربية، ل هنا ليس دلهيا أ ي فكرة عام جيري يف 

تة زمور وال أ ي خرب عن طائرة الاس تطالع، ذلكل قرر املغرب ا رسال طائرتني  ."فةالكيشا" ّكل

نورثروب " مقاتلتني واالثنتان أ قلعتا برسعة من العيون، ملعرفة ما جيري. الطائرات اكنت من نوع

 .فرنس ية، الثانية "1مرياج أ ف" أ مريكية، ال وىل، و "5أ ف

ت قالعهام من العيون، نظام التحذير ال حدى الطائرات التقط ا شارة رادار أ ريض و ا  صل بملالح بعد ا 

ال خر ليشعره بذكل. املالح ال خر رد قائال أ نه ينبغي ان يكون رادار القوة املغربية يف السامرة، و 

طالق صاروخ تة، قامت وحداتنا للسالح اجلوي ب   اتبعوا رحلهتم. وفور وصول الطائرتني أ جواء الّكل

ّكم، ما أ دى اىل  25 بُعد ِليطرقها وتسقط عىل "5أ ف" أ خر، اذلي تقلع حبثا عن املقاتةل "6سام"



دريس اليازيم. اكنت تكل املُقاتةل يه ا حدى الطائرات اليت سلمهتا الوالايت املتحدة  وفات املالح، ا 

 .للمغرب مؤخرًا ومت دفع مثهنا من طرف اململكة السعودية

س يطرة اكمةل اىل درجة اهنا َسحت  "الفوريت" يف حدود الزوال اكنت س يطرة وحداتنا عىل ضوايح

، أ ين توهجت الوحدات "حملاجيب" لوحداتنا التقدم غرًب عرب الطريق املعبدة، طريق بوكراع، حنو

جاد مأ وى يف القاعدة العسكرية املتواجدة يف "الفوريت" املغربية الفارة من يبات الفرانن" أ مال يف ا   ."أ ّكل

ية هائةل من احلجارة ملنع مرور أ ليات وس يارات وحداتنا لقد قام العدو بقطع الطريق املعبدة بك 

املُهامجة. و مع ذكل، يف حدود الرابعة مساًء اكن القتال قد وصل بلفعل اىل القاعدة الرئيس ية، الواقعة 

تة. املواهجة الرشسة اس مترت طوال ذكل املساء، ل ن يف تكل القاعدة الرئيس ية تتواجد  غرب الّكل

ثقيةل. مع حلول الظالم اكنت هناك وقفة غري ساملة من اطالق النار املنقطع. يف تكل غالبية املدفعية ال 

يبات الفرانن" الليةل، ا حدى وحدات ُمشاتنا املياكنيكية ا راتحت يف مقر املس توصف املغريب، يف  "أ ّكل

تة وعىل بعد مخس كيلومرتات من املدينة. وحداة أ خرى مضت تكل  بعد حتريره، داخل حميط الّكل

 .جنب جلنب مع العدو "احملجوب املفتوك" لليةل يف بطن كديةا

من هجة أ خرى، ابتداء من الساعات ال وىل من مساء ذكل اليوم اكن هناك خرب من طراز تكل 

ان الغنامئ اليت مت القبض  " :ال خبار الرسيعة الانتشار، اكن ينترش بقوة بني صفوف وحداتنا املقاتةل
 ."من املاش ية، ماعز وأ غنام، اكنت حبوزة احلامية املغربية مبوجب عيد ال حضى علهيا تتضمن عددًا كبرياً 

ومن طبيعة احلال، يف ليةل اكن مقاتلوان يمتتعون فهيا بأ مان جوي مل ميكن هلم أ ن يتصوروه من قبل، 

 اكنت حركهتم مس مترة، واللك سكينه يف يديه، حنو ماكن تواجد املاش ية املغنومة، اليشء اذلي اكد أ ن

 .يعطي للمعركة صورة احتفالية

أ كتوبر، حاولت ُمشاة العدو التسلل مش يًا عىل الاقدام ولكن  14حوايل الساعة الثالثة جفرًا، من يوم 

قواتنا تصدت هلم برسعة وأ جربهتم عىل الرتاجع حنو موقعهم. ساعتني بعد ذكل، عىل الساعة اخلامسة 

 .شنت وحداتنا جهوما رشسًا عىل القاعدة الرئيس ية جفرًا،



 .، أين تتواجد القاعدة العسكرية و مقرات أخرى للجيش المغربي"أّكليبات الفرنان" الطريق المعبدة نحو بوكراع. و

ولكن هنا، اكن العدو يريم بلك ما وتيح هل من سالح، من املسدس اىل الطائرات. اكنت ُمقاومة 

 .قوية

تة رسب جديد من  14يف حدود الساعة احلادية عرش صباحا، من يوم  أ كتوبر، حلق فوق سامء الّكل

الطائرات املُقاتةل لقصف وحداتنا. ويف هذه املرة اكن ادلور لوحداتنا لدلفاع اجلوي اخملرضمة، املعروفة 

ب أ كس يكسو" بلسادسة جمي، املمتركزة يف  ة من طرازلُيدمر طائر  "9سام" ، أ طلقت صاروخ"ّكل

و قتل املالح، أ محد كييل. لتكن هذه يه الطائرة الثالثة اليت يمت تدمريها فامي يُقارب من  "1مرياج أ ف"

 .ساعة فقط 24

قبل الزوال من ذكل اليوم، متكنت وحداتنا من الس يطرة املطلقة عىل القاعدة الرئيس ية ومقر القيادة 

 .وال ليات املتواجدة هناكالعسكرية املغربية وكذكل مت القبض عىل اجلنود 

 



 

تة زمور واس تضافت البوليساريو مجموعة  14حوايل الساعة الثالثة زوالا من يوم  أ كتوبر، مت حترير ّكل

 .من الصحفيني ال جانب للتحقيق امليداين حول جحم املعركة

تة بعد حترير املدينة و زايرهتا من قبل حصفيني أ جانب قررت البوليساريو الهناية الرَسية  ملعركة ّكل

 .زمور

 .1981أ كتوبر  29ولكن املناوشات اس مترت اىل غاية 

 الهجوم املُضاد

أ كتوبر، وبعد صالة الظهر، اكنت هناك معلومات تُشري اىل وجود قوة  14يف نفس يوم ال ربعاء، 

قائد اللواء  مغربية تتقدم من الغرب، قادمة من بوكراع. هذه القوة جاءت حتت قيادة العقيد الغجدايم،

 .السادس

م هل أ ي ُمقاومة، بل بلعكس، فتحوا الطريق أ مامه. يف يوم  خالء  15وحداتنا مل تُقدل أ كتوبر قاموا ب 

 .مواقعهم، انسحبوا حنو الشامل وبقوا يف انتظار

 وهذا ملاذا؟

جيشهم.  بس يط جدًا. ليك يُشاهد العقيد الغجدايم وجنوده بأ عيهنم جحم الهزمية والاهنيار اذلي أ صاب

ملُعاينة العدد الهائل من اجلُثث امليتة وال ليات اليت الزالت تش تعل كنتيجة لرشاسة القتال. ليتيقن أ نه 

تة زمور، حتولت اىل حجمي حقيقي لقواته. بعد ُمشاهدته السيناريو املُرعب وتأ كده من  ملُدة يومني، ّكل

مع من الطائرات، قرر أ ن يتجه حنو مدى ادلمار واملوت اذلي أ صاب جيشه، العقيد الغجدايم، وبد

 .الشامل ملُهامجة وحداتنا



تة، أ ين متركزت قواته يف جوف  تَصدت وحداتنا برسعة لهجوم الغجدايم وأ جربته عىل الرجوع اىل الّكل

 .بني التالل، حتت حامية الصوارخي املُضادة لدلببت

كتوبر، هامجت وحداتنا موقع قوات أ   16عندما تَبنَي اخليط ال بيض من ال سود يف اليوم املوايل، 

تقذف بلك حشنهتا يف أ ن واحد عىل  "اوركل س تالني" الغجدايم. بدأ ت مدفعيتنا تقصف موقع العدو و

تكل املواقع. ولكن من حسن حظهم، يف ذكل اليوم خميم ضباب ُمعترب، أ صبحت فه الرؤية بلغة 

عدو وجعل من الصعب جدًا تقدم وحدات الصعوبة، اليشء اذلي وضع ُمدرعاتنا عىل مرىم مدفعية ال

قرتاهبام من موقع العدو،  ُمشاتنا املياكنيكية. وبلفعل، يف ذكل الصباح، اكنت هناك دببتان، عند ا 

العرصية اليت جتهز هبا الغجدايم. من حسن حظنا، الضباب  "تو" و "ميالنو" تعرضتا لصوارخي،

املُصابتني و اسرتجاعهم قبل ان يغمنهم العدو. وبعد  تصاعد و وحداتنا متكنت من الوصول اىل ادلببتني

 .اسرتجاع ادلببتني، تراجعت وحداتنا وخميت يف منطقة قريبة جدًا من العدو ملُراقبته

ماكنية خروج قوات الغجدايم حنو الغرب ُمتجها اىل بوكراع، قامت وحداتنا ببناء مكني يف واد  امام ا 

تة. ولكن الغجدايم املُتثعلب خرج من ماكن أ خر بعد  ّكم تقريبًا شامل غرب 60، "أ وليتيس" الّكل

 .الظهر، ومن جديد، الحقته وحداتنا وأ جربته عىل الرجوع اىل ماكنه، أ ين وصل يف أ ول الليل

يف تكل الليةل، وحداتنا غريت موقعها لرتاقب عن قرب حتراكت العدو، و متركزت يف شامل غرب 

تة، يف نتظار "أ م أ غريد" الّكل  .الغجدايم، يف ا 

مرة أ خرى، الغجدايم يس تعرض همارته كخبري اسرتاتيجي، وبدال عن اخلروج حنو الشامل الغريب، من 

اليت  "الزبرية" ، يف"املنحر" ويتعمق، جنوب "الفيظة" حيث أ ىت، خيرج حنو اجلنوب. يتعرج مع واد

 .ّكم من وحداتنا وخارجة، بشلك اكمل، عن مدى مدفعيتنا 80تبعد ما يزيد عن 

تة، عادت دون أ ي جمد، اكن املغرب قد  وبلرمغ أ ن قوات الغجدايم، اليت جاءت لُتعزز قوات الّكل

 .يلجأ  بشلك أ كرث اىل الطائرات املقاتالت لقصف وحداتنا

وبعد فوات تأ ثري املُفاجأ ة أ عاد املغرب عتاده وهذه املرة، الطائرات املقاتةل، بأ كرث حذر، تعرب سامء 

تة رشقًا لتتعم ق يف ال رايض املوريتانية حبجة حق مزعوم للمطاردة الساخنة. وفعال قد مت سامع الّكل

قذائف تكل الطائرات يف بدلة برئ أ م أ كلرين املوريتانية. ولكن موريتانيا، نفس موريتانيا اليت نرشت 

وي وال بعض وسائل اعالهما خرب املعركة قبل أ ن تفعل البوليساريو ذكل، مل حتتج عىل انهتاك جمالها اجل

عىل الهجوم عىل تراهبا الوطين. هذا الانهتاك السافر للمجال اجلوي املوريتاين، من طرف القوات 

أ كتوبر، عند ما اكن القتال اليزال مس متر، من طرف  20اجلوية املغربية، مت الاعرتاف به فعال، يوم 

 .وبية للجيش املغريباجلرنال امحد ادللميي، ُمساعد امليدان للحسن الثاين وقائد املنطقة اجلن

 



نقطاع القتال، يف يوم  من  ."بوما" أ كتوبر، متكنت البوليساريو من حتطمي هليكوبرت من نوع 24دون ا 

، ولتجنب ما "أ م أ غريد" جديد وحدات ادلفاع اجلوي اخملرضمة، السادسة جمي، ويه ُممتركزة يف

وخ، تواصل الرحةل حىت ان حدث يف مناس بات أ خرى، أ ين طائرات العدو، بعد تصادهما مع الصار 

من  "9سام" تمتكن من الهبوط يف أ رض أ منة لها. هذه املرة، لتجنب ذكل، مت ا طالق صاروخني

، لضامن التدمري الاكمل للهليكوبرت. وبلفعل، طائرة الهليكوبرت انفجرت يف السامء، "ب ر د م" سالمل

ثين عرش تقين مغريب اكنوا عىل متهنا  .ما أ سفر عن مقتل ا 

تة، مل هتمل البوليساريو ما تبقى من الرتاب الوطين. و يف يويم مع  و  17مواكبة القتال يف حميط الّكل

 "برئ أ نزران" شامل البالد و يف "أ مزيريكلة" أ كتوبر اكنت هناك جهامت عىل مواقع مغربية أ خرى يف 18

 .ّكم جنوب ادلاخةل 100اليت تبعد 
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