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 بحث

 الحماية قبل اراتها خالل فترة ماعالقات قبيلة بني بويلول مع ج
 .)األطلس المتوسط الشمالي الشرقي(

Relation de la tribu Beni Bou Illoul avec ses voisines, avant le 
protectorat (Moyen Atlas septentrional) 

Relationship of the Beni Bou Illoul tribe and its neighbors, before 
the protectorate (Northern Middle Atlas) 

  أصول واستيطان القبائل المجاورة آليت بويلول والخالفات الناتجة عنها:  1الجزء 

 

  نبيل لحسن وجعفر محمد وجعفر عمر

NABIL Lahcen, JAAFAR Mohamed et JAAFAR Omar 

 : الملخص

الحلقة من حلقات حول تراث األطلس المتوسط الشمالي خصصناها لعالقات قبلية بني هذه 

بويلول مع جاراتها خالل فترة ما قبل الحماية من خالل أرشيفها والروايات الشفوية. بعد توطئة من 

استيطان هذه القبائل وفكرة أولية عن أصولها قبل الخوض في العالقات. وقد أثبتت هذا التراث مرة 

خرى كيف أن السائد هو حسن الجوار واالحتكام للشريعة إن وقع خالف. وقد سبق أن رأينا دور أ

المؤسسات الكونفدرالية في البث في كل الخالفات خالل الموسم السنوي، وكيف أن التوثيق العدلي 

كان في مستوى مهمته. نالمس هنا مختلف أنواع التفاهمات والخالفات حسب أهميتها )امتالك 

راضي وحدودها، مختلف العالقات االجتماعية من المصاهرة والصداقة وحسن الجوار، إلى األ

الصراعات التي قد تنشب، من حين آلخر، بين جماعات أو أفراد من هذه القبائل. ونكشف حقيقة الطرق 

العدول واألحالف -المعتمدة في حلها من خالل مختلف المؤسسات المحلية )أحكام القضاء والفقهاء

(، وتختم عادة طاطةومعاهدات الهدنة والزوايا والشرفاء وأكابر القبيلة ومصلحيها، ومواثيق األخوة )

بالصلح. كل هذا يؤكد من جديد بطالن ادعاء المعمر سيادة السيبة في هذه البقاع، ويرسم لنا الصورة 

جة. ففي هذه الظروف الحقيقية لجوانب من حياة ساكنة األطلس المتوسط الشمالي في هذه الفترة الحر

   ستولد مقاومة االستعمار. ولعلها ستشرح أيضا ما يصعب فهمه من األوضاع الحالية لهذه القبائل.

 : الكلمات المفتاحية

التراث، األرشيف المحلي، الذاكرة الشعبية، فترة ما قبل الحماية، العالقات مع الجوار، قبيلة 

 بويلول، األطلس المتوسط الشمالي. آيت
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Résumé : 

Ce maillon, faisant partie d’une série d’épisodes traitant du patrimoine du 

Nord Moyen Atlas, est réservé aux relations de la tribu Beni BouIlloul avec les tribus 

voisines avant l’avènement du protectorat, et ce à travers l’archive locale et les 

témoignages oraux. En préambule, il fallait donner un aperçu sur l’implantation de 

ces tribus, l’appropriation de leur territoire et la préservation de ses limites, et leurs 

origines présumées avant d’entamer leurs relations. Ce patrimoine atteste une autre 

fois que les relations de bon voisinage prédominent, et le recours à la charia chaque 

fois il y a un litige. Nous avons vu précédemment comment des institutions 

confédérales statuent annuellement sur tous les différents intertribaux, et comment 

les actes adulaires assument leur rôle. Nous touchons ici différents types d’entente 

et de mésententes selon leur importance (appropriation des terroirs et leurs limites, 

différentes relations sociales de mariages, d’amitié, de bon voisinage, aux querelles 

qui peuvent apparaitre de temps à autres, entre groupes ou individus de ces tribus 

voisines. Nous cernons les vraies solutions adoptées à travers différentes institutions 

locales (Jurisprudence de cadis et adouls-fouqahaa, traités et pactes de jumelage 

(Tata = fraternité) et qui se concluent par une conciliation. Ce qui confirme, une autre 

fois, la fausse prétention que l’Atlas fait partie de la zone Siba. Nous retraçons ainsi 

la vraie image des aspects de la vie des habitants du Nord Moyen Atlas pendant cette 

période critique. C’est dans ces conditions que naquit la résistance au protectorat. 

Elle doit ainsi éclairer les zones d’ombre difficile à comprendre. Elle pourra aussi 

expliquer les énigmes de la situation actuelle de ces tribus.   

Mots clés : 

Patrimoine, Archive locale, mémoire populaire, période d’avant le 

protectorat, relations avec le voisinage, tribu de Beni Bou Illoul, Nord Moyen Atlas. 

Abstract : 

This link, part of a series of episodes dealing with the heritage of the 

Northern Middle Atlas, is reserved for the relations of the Beni Bouilloul tribe with 

the surrounding tribes before the advent of the protectorate, and that, through the 

local archive and oral testimonies. As a prelude, it was necessary to give an overview 

of the settlement of these tribes, the appropriation of their territory and the 

preservation of its boundaries, and their presumed origins before entering into their 

relations. This heritage attests once again to the predominance of good neighborly 

relations, and the recourse to Sharia whenever there is a dispute. We have seen earlier 

how federal institutions rule annually on all inter-tribal disputes and how the adularia 

acts assume their role. We touch here on different types of agreement and 
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disagreement according to their importance (appropriation of land and its limits, 

different social relations of marriages, friendship, and good neighborliness, to the 

quarrels that can appear from time to time, between groups or individuals of these 

neighboring tribes. We identify the real solutions adopted through different local 

institutions (Jurisprudence of cadis and Adouls-Fouqahaa, treaties and pacts of 

twinning (Tata = brotherhood) and which are concluded by a conciliation. This 

confirms, once again, the false claim that the Atlas is part of the Siba area. We thus 

trace the real aspects of the life of the inhabitants of the North Middle Atlas during 

this critical period. It is in these conditions that the resistance to the protectorate was 

initiated. It must thus enlighten the mysterious zones difficult to understand. It will 

also be able to explain the enigmas of the current situation of these tribes. 

Keywords : 

Heritage, local archive, popular memory, period before the protectorate, 

relations to neighborhood, tribe of Beni Bou Illoul, North Middle Atlas. 
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 المقدمة 

لعالقات في إطار مشروعنا حول انقاذ تراث األطلس المتوسط الشمالي، اخترنا لهذه الحلقة ا

لى بطالن نعتها السائدة بين قبيلة بني بويلول مع جاراتها ما قبل الحماية. ولعلها ستساهم في الجواب ع

فدرالي . ولقد سبق أن عالجنا جوانب من الموضوع في مقاالت مختلفة، كالتحكيم ال"السيبة"بفترة 

إليجابية اللقبائل ومختلف المؤسسات كالرماة )الرمى(، وسنركز هنا على أمثلة متنوعة من العالقات 

 الوثائق ومن الشهادات الشفوية.  توفر منة انطالقا مما يبلوالس

. سنذكر بجوانب من 1ومة هذه القبائل لغزو االستعمار الفرنسيودراستها توطئة لظروف مقا

الذي طبع عمق السلوك عند هذه القبائل، وكان  ،المنهاج فيما يخص هذا الموضوع، وباإلطار الديني

 المرجعية في مختلف األحكام. 

 وصنفنا العالقات حسب نوعها. وهكذا حاولنا وضع أرضية الستقرار هذه القبائل )حسب

ات، لما من خالف ذلك ات الشفوية(، كما تطرقنا الستيطانها وتطور حدود مواطنها وما نجم عنالرواي

 وخصصنا له الجزء األول. يكتسب هذا العنصر من أهمية. 

ئرة الدا وسعناالظروف الميدانية فرضت أن نبدأ بقبيلتنا في جمع الوثائق والشهادات، و

 ظور. تدريجيا، لكن بشكل أقل تركيزا. فعالجنا بعض ما توصلنا إلى جمعه في الموضوع بنفس المن

 المنهاج  1

 .وثائقكل فرع منه يناسب نوعا من المواضيع وال ،اج متفرعهلى منإلمعالجة التراث نحتاج 

 .هذا وضع منهجية خاصة لموضوعنا نالذا حاول

اية. الحم لما قبللمقالة موضوع عالقات قبيلة مع جوارها وفي نفس السياق اخترنا لهذه ا

مع كثير وج بعض رجاالتهامكانية لتسجيل ذاكرة التي توفرت لنا اإل ،سنركز على قبيلة بني بويلولو

 وسندعمها بما توفر من وثائق القبائل المجاورة. من وثائقها. 

مالي األطلس المتوسط الشقبائل اإلشكالية تكمن في أن كل ما عرفناه عن قوانين وأعراف 

ها في مقالة . اإلشكالية واسعة وال يمكن معالجت"السيبة"ببالد  ا)موضوع دراستنا( يتنافى مع تسميته

وفي  ،(2014، مثال في القضاء على جواسيس دولية )نبيل ،فقد سبق أن تطرقنا لجوانب منها .واحدة

اضيع وهناك سلسلة متكاملة من المو .(2017 ،نونماذج من الكفاح والمقاومة للمعمر )نبيل وآخر

لى فهم عوهذا العمل سيساعدنا  .، أنجزنا بعضها، وستأتي البقيةمن مختلف زواياهستعالج الموضوع 

 لقات قادمة.حمرحلة ما قبل الحماية، وبالتالي يؤسس لفهم مراحل المقاومة، والتي نعتزم معالجتها في 

ان معالجة الموضوع من خالل تعدد الشهادات واختيار شهود عدل أوال، وشهود عي ناحاول

يدة جمتى أمكن، أو ممن عاشروا مسنين كانوا شهود عيان، أو معاصرين لألحداث، ومن لهم ذاكرة 

يلها. ويظهر حيادهم في رواية األحداث، ومن اهتموا بهذه المواضيع وكانوا على اطالع على تفاص

نتأكد من درجة صحة ودقة  ،ع مع نفس الشخصيحول نفس المواض ،تسجيالتالرار ومن خالل تك

 . )ولم نلغ منها شيئا( مقارنة مختلف الروايات المتوفرةحاولنا ورواياته. 

                                                            
 إن شاء هللا. ،والذي سنتطرق له في حلقة قادمة 1
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بتسجيل شهادات أعيان ومسني القبيلة وكل من شهد له الناس باالتزان ، 2007ابتداء من  ،قمنا

. وقد صنفنا التسجيالت حسب التاريخ وأسماء مناسباتكل ال ، مستغلينوقوة الذاكرة وحسن الخلق

رهم. وكانت أصعب ويأصحابها. كما صنفنا الوثائق المتوفرة حسب أسماء أصحابها وفخذاتهم ودوا

لتوثيقها  ،رقن معطياتها وتصنيفها حسب المواضيع في قاعدة معطيات اكسيلقراءتها وفترة هي 

. وبهذا نساهم في وضع أسس علمية 2مراحل علىتم يكان هذا ووتسهيل استعمالها أثناء التحرير، 

. وقد حققنا توثيق ذاكرة كثير من عالمياتلتوثيق معطيات المنطقة وبمناهج تساير عصر اال

 وكنا سنفقدها لألبد.  ،قضوا حتفهم "ذاكرة "شخصيات

العامية وخاصة ( أو لهجاتهاطرحت دائما إشكالية رسم الكلمات سواء األمازيغية )بمختلف 

بالنسبة لألعالم وللطوبونيميا. ما سطر في الخرائط الطبوغرافية وما أدرج في التقسيمات اإلدارية ال 

المعاني )غالبا لجهل أصحابها بهذه اللغات المحلية ولكن أيضا لغياب الدراسات المتخصصة  ى فيهتراع

 . (1994)مشروع  3(، وقد يقصد به طمس الهويةفيها

وهناك  وقد تطرقنا فيه ألهم القواعد.الطوبونيميا، قاموس نحيل القارئ على محاولتنا في 

وقد . (NABlL, 2020( )1/20000خريطة دقيقة لطوبينما موطن قبيلة آيت بويلول بمقياس دقيق )

نتقنها،  وثانيا ألنها اللهجة التي ،حفظ لتراثها اللغويأوال ، وفي هذا 4منطوق القبيلة المدروسة دنااعتم

وثالثا ألننا نسائل، باألساس، ذاكرة هذه القبيلة وأرشيفها وطوبونيميتها، وأخيرا هناك لهجات أمازيغية 

  .كثيرة، وليس هناك معيار للتفضيل بينها

وتم تصحيح أهم األخطاء اللغوية في نصوص الوثائق والكلمات المبهمة بوضعها بين قوسين. 

نحترم، قدر اإلمكان، الصيغة التي وردت في نصوص الوثائق كأمانة  وبالنسبة لألعالم، كان علينا أن

 . 5، أما عداها فقد اعتمدنا اجتهادنا في الموضوعللوثيقة علمية

ونشير  ،غاياتنا ال تقتصر على صحة الحدث وخلوه من الغلو ومن الذاتية، فقد نتعمد روايتها

محاربتها والتنبيه إليها توثيقها أو ، قصد ئعة، شاأو أسطورة ، وقد ندرج خرافةبينها إلى االختالف

كل األحداث صغيرها وكبيرها . إن تعارضت مع الدين 6والبحث عن مصادرها القتالعها من الجذور

بالطبع ال يمكننا الحصول على الوثائق، التي تخص كل األحداث تدخل في التراث، ونقصد حفظها. 

يعلمها ثقة بوثائق عدلية، لكن الكثير منها فقد، ألسباب المعالجة، ولكننا ننبه إلى أن معظم األحداث مو

، وحتى لو حصلنا عليها فسيصعب عرضها كلها في ، والباقية لم نحصل منها إال على نزر يسيرالكل

                                                            
هذه المعالجات تطلبت وقتا طويال وال يزال كثير منها قيد اإلنجاز. وهذا حال دون إمكانية إعادة مساءلة بعض  2

ن قضى أصحابها نحبهم )اعتمدنا التداعي الحر كمنهاج عام أ دبع ،الشهود حول أحداث بها لبس أو لم تفصل

 حداث أثناء االستجواب. لكيال نقطع تسلسل األفكار(. ولم يكن ممكنا االستفسار على كل األ
نذكر مشروع دارسين إسبان من أليكونتي مع جامعة عبد المالك السعدي، تصدينا للذين بدون الرجوع لفترة الحماية  3

  : حاولوا طمس الهوية المغربية في الطبونيميا

« Modèles d’aménagement, de gestion, de conservation et de restauration du paysage 

méditerranéen : variables physiques, biologiques géolinguistiques et humaines » 1994 à 

l’Université d'Alicante. 
 سيف )عند آيت بويلول( = سوف )عند القبائل المجاورة(، طاطة = تاضة، المعراط = المعراض، الخ. : أمثلة ذلك 4
" وهي أمازيغية تعني النسبة أو بنوية، وهي مرفوعة وممدودة )لتمييزها -أومثال في أسماء األعالم كتبنا "أو" بصيغة " 5

 عن أو العربية التي تعني الخيار(.
 (.bKHABBACH A 2020 .هنا يحضر لي مثال وثيقة موضوعة إلجازة حج محلي ) 6
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فهي عبارة عن أمثلة تسلط الضوء  .. فما نقدمه ليس سوى الجزء الظاهر من الجالدة العائمةمقاالت

 وتمكننا من دراستها دراسة موضوعية مقارنة.  ،على جوانب اجتماعية متنوعة

فيها  تأنه ال يحق للدارس أن ينصب نفسه كقاض للحكم على األحداث والبب ذكروهنا أ

ف الذين عاصروا الحدث وسمعوا من كل األطرا ،)الشيء الذي يتعذر حتى على القضاة المختصين

ر لكثير أحكاما، ويلزمه أن يلتمس األعذاالشهود متى توفروا(. فالدارس يصدر آراء ال الحجج ومع 

محص ممن لم يستطيعوا انتزاع أحكام عادلة من معاصريهم، رغم صحة وعدالة قضاياهم. ويجب أن ي

واة. فقد الكتشاف التحريفات والزوائد التي تلتصق بها مع مرور الزمن وتعدد الر ،األحداث تمحيصا

الشك، بعيدة  ت، التي كنا نظنها حقائق ثابتة ال تحتملتوصلنا في هذا العمل إلى أن كثيرا من المعطيا

ع كان يطالب بالشرعليه  ىكل البعد عن الصواب. فيكفي أن تسقط جملة من الرواية بأن المدع

ألحداث الدامية سقط من القضية أساسها وحكمها األول. فالرواية، عموما، تركز على الت  واالحتكام إليه، 

تي ندرسها حتكام للشريعة أو العرف أو العقل واألخالق. فالمجتمعات الوتتناسى محاوالت الصلح واال

رة في من شريعة وعرف وأخالق إسالمية متجذ ،غنية حتى التخمة بمصادر تكفل للفرد العيش الكريم

بويبالن )نبيل بالفرد والجماعة. فلنا خير مثال فيما أوردناه في مقالة حول األلعاب األولمبية  يمعتقد

 . (أ 2019 ،نو(، وحول الرماية )نبيل وآخرب 2018، نووآخر

ال تحتكم اعتمادا على األصداء التي وصلتنا، كنا نظن أن هذه األحداث كانت عفوية وشفوية و

خطأ  أن هذا كان ،ومن خالل دالئل قاطعة ،وصلنا إلى قناعة لكننا بعد التقصيلقوانين وضوابط. 

 .(ب 2019 نوالتوثيق العدلي )نبيل وآخركما رأينا في  ،يةال زال يطال معظم األحداث التاريخ ،جسيما

 على هذا. بدورها هذه المقالة تشهد ووثائق 

ني أنها وترجع لفترة أزيلت عليها السرية، يع ،إليها أصبحت تاريخية نااألحداث التي تعرض

ائها في حيإال تمس حياة أشخاص أحياء، ومن المفروض أنها عفا عنها الزمن، ولم يعد ألحد الحق في 

ف كانت تعالج اكتشفنا كي ،بتحرينا لحقائق األحداث ،إطار كراهية أو عداء أو مطالبة بثأر. خاصة وأننا

يقية. وقد نصحح يف أن كثيرا من ردود األفعال لم تكن مبنية على أحداث حقوك .بعدالة قد ال تتوفر اليوم

التي قد تسوغ  ،تانطالقا من هذه الحقائق التي توصلنا إليها )الشاهد الحالي لم تعد له المبررا ،المسار

فها قد له أن يشهد زورا أو أن يتعصب لفريق على آخر(. ومتى تفحصنا دقائق الحوادث نجد أن أطرا

ال يحق وسواء أكانت تحكيما أم ثأرا أم عفوا وتجاوزا،  ،غالبا مرضية للطرفين ،لوا إلى حلولتوص

دلية التي غير معنية مباشرة )وهذا تفصله الوثائق الع ،ألطراف أخرىحتى للمعنيين إثارتها، وأحرى 

 تناولت األحداث(. 

ؤالء يقرأون التاريخ وال هذه األحداث، وال نفهم لماذا هبعض نعلم أن هناك من سيستاء لذكر 

سنترك آلخرين نحن فلم نؤرخها  إنيستاؤون لذكر أحداثه. قد تظهر بعض األحداث التي نكرهها، لكن 

تاريخنا، وما أكثر ما تعرضنا  نيشوهوسالعدالة والصدق و نيتحرو ال قد يكونون ممنفعل ذلك، و

 . 7في الكتابات الكولونيالية ومن سار على نهجها لذلك

اه ينتوخ لذيالنهج انرى أن الغاية يجب أن تكون في إظهار الحقيقة كاملة ال في كتمانها، وهذا 

مكن أن يالذين  ،حياء(. فإن كنا نتوخى العدل في األ2020وآخرون،  )نبيل (في دراسة األنساب كما)

 ؟ يجادلوا عن أنفسهم، فكيف باألموات

                                                            
 .)يهودي(عبري وقد تتبادر إلى ذهننا الحالة القصوى حيث نسب المعمر "مارسي" بني بويلول ألصل  7
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لكن من محدودية الموارد  ،ليس من قصر النظر والتعصب آيت بويلولا من قبيلة نانطالق

درجنا ما توفر من شهادات ووثائق من القبائل أ، والدليل أننا 8زر في هذه األبحاثؤاوغياب من ي

 .، كما يقول الفقهاء"هلفما ال يدرك كله ال يترك ج"المجاورة. كمجازفة، ارتأينا أن نبدأ بما توفر، 

يعات الحقة من طرفنا أو من طرف غيرنا من الباحثين أو من طلبتنا. وننبه ونفتح الباب لكتابات وتوس

وأننا سنقترب أكثر من الحقيقة كلما  ،القارئ إلى محدودية المصادر المعتمدة )األشخاص والوثائق(

 . ةمثالي غايةتوسعت دائرة مصادرنا، بدون أن ننسى أن الحقيقة المطلقة في األحكام البشرية 

فقد  ة،نشير أيضا إلى أن مصادرنا الشفوية، مهما كانت موثوقيتها، تبقى نسبي ال بد هنا أن

نتعامل معها كفرضيات نبحث عما يؤازرها من وثائق مكتوبة )فالحدث التاريخي ال يخضع للقوانين 

، الطبيعية العادية، وبالتالي ال يتوافق مع مبدأ الفرضيات المعتمد في العلوم الحقة(. وهنا وجدنا ضالتنا

 كون األحداث تلقائية وال تخضع لشرائع وال مواثيق وال أعراف.  9وانتفت فرضية

ممكنا  ال بد من اإلشارة أيضا إلى أننا اصطدمنا بشساعة الموضوع وتنوع مسالكه، ولم يكن

يفوتنا استعمال  إنهاء جرد ومعالجة كل الوثائق والشهادات التي حصلنا عليها قبل بداية النشر. وبهذا قد

ن أضها في محله. سنحاول استدراك هذا في حلقات خاصة أو متى سمحت الظرفية لذلك. ونتمنى بع

بإدراج )تتوفر فرص لمعالجة شمولية وتركيبية لكثير مما تناولناه، حين سيتسع إطار جمع الوثائق 

بتنا ض طلدواوير وقبائل مجاورة(. وستكتمل الصورة مع إنهاء معالجة ما تم جمعه، وربما سيلتحق بع

هم أو أو بعض الباحثين لمؤازرة هذا المشروع الطموح، أو قد يقتنع بعض الرافضين بمدنا بوثائق

 شهاداتهم.

ل. فقد أن أهمية األحداث تكمن في تمحيصنا للماضي لفهم الحاضر وللتنبؤ بالمستقب وال شك

  ؟ اريخهتن لم يكتب مع، وماذا يمكن أن نقول شه مراتقال ماركس ما مفهومه من لم يقرأ تاريخه سيعي

وكانت  أن نقدم للموضوع ببعض الروايات الشفوية عن بعض أصول القبائل المعنية، اارتأينن

وبما أن  فرصة لمعالجة حدود القبيلة مع الجوار، ألننا سنتناول بعض المشاكل الناتجة عن الحدود.

ضح أكثر، الفعل بل أساسا األسباب التي أعطينا لها األسبقية. وهذا يو ،األحداث ال تحكمها فقط القبائل

تفادي تكرارها. م فيها، لعلنا نستشرف الحلول الفعالة لك  ورد الفعل، ويساعدنا على فهم المنطق الذي تح

ال در اإلمكان. فلقد فصلنا روايات النوازل عن معالجتنا لها، لئال تختلط مع آرائنا، ولنحتفظ بحيادنا ق

 بد أن نتصالح مع تاريخنا، موجبه وسالبه حلوه ومره ونتعامل معه بعلم وحلم.

  من خالل الرواياتوأصولها نبذة عن القبائل  2

 قبيلة بني بويلول من خالل بعض الروايات  2.1

 محمدم رقية بنت محمد الحاج ) 10بومخلد قبل بني بويلول بللعل آيت سادن سكنوا حول ج

 (. 2008نبيل، ( )2009 ش ر ،سنة 140حدو -أ و

                                                            
في إنشاء  فكرناهناك باحثون حول األطلس المتوسط الشمالي، لكن لألسف يعملون بشكل انفرادي، ولطالما  8

 بعلي الكبير ومجموعة من الباحثين.  .خلية أو شبكة في هذا اإلطار مع المرحوم ذ
 الفرضية هنا منهجية، ال فرضية التنبؤ باألحداث. 9

سادن، فأخبره شيوخهم بأنهم رحلوا من بلدة بني بويلول نتيجة تراكم الثلوج. وتروي أن أحدهم زار آيت  10

تعرف حاليا يميلن كانوا يتركون بها مفاتح دورهم عند الترحال )وال زالت إوحكى له أنه كانت لهم شجرة تاقة ب

" تاقةدع شجرة "وأنهم عند رحيلهم أدخلوا كثيرا من أثاثهم في كهف بإيراون وسدوا بابه بج ،تنيسا(-بتاقة ن
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حمدالطالب قول الراوي أن ي لحاج عبد الخالق كان يقول أن آيت بنزرياح شرفاء -أ و م 

، ولما كانت الريح تهدم لهم الدور، حتى العالية هكل هوكانوا أول من سكن بأغرم أقديم، وشغلو ،حقيقيون

 .11(2009 ش ر ،اليعقوبي امحمد)م  غرم-أ و لفودانتقلوا 

 عمر بن احساين أتى من تامصلوحت، وقيل أنه زار المكان، الس. نإ أخرى، ةفي روايو

باع سنعيش بسفح بومخلد مع الوحوش، وكانت الغابات كثيفة وبها الس : ورجع ألوالده وقال لهم

 زوجته.  رغم معارضةأتى بهم ووالنمور، 

نساء مر الأف ،سودفانطلق سرب من األ ،بالبلدة مقيماكان الفضيل  الس. الصالحوتروي أن 

ن احساين عمر ب الس. تاهأحين  ،عزم على الرحيلقد  كانو ها.طفال زئيرال يسمع األطحن الحبوب لكيب

 .عزمهعن ثناه أف

له أفس ،جيمر-أ و العين وقعبم مرافالعناصر، موقع ابنه حتى مع طلع عمر ابن احساين ومرة 

 غزرلوط ثم أل-أ و لسيف امرومرة  .فضرب بعصاه فانفجرت العين ؟ بدون ماء تيت بنا لبلدألماذا  : ابنه

ال يضرونكم وال تضرونهم.  افقال جعلتهم لكم جيران ؟ تيت بنا لمنطقة الوحوشألم  سألهف ،12تسدا-ن

  .13ويحكون أن سبعا كان يزور ضريحه

 احساين عمر بن .سالو (لم يخلف)المدفون بالعناصر عبد هللا الغريب  الس. الصالحوترى أن 

حمد )رقية بنت 14المدفون بجواره(وهو بوزيان إخوة )-أ و عمر .سالو حمد الحاج-أ و م  حدو -أ و م 

 (.2009 ش ر ،سنة 140

يلة، بوطاهر أن أباها ذهب مع مجموعة من أفراد من القب-أ و فاطمة عمرو .تروي عن السو

م وحرثوا أرضا بتامصلوحت، وكانت األرض تكسر كل محراث، فلما ل ،بلقاسم الحسين .فيهم الس

يهم . ولما نضج الزرع أرسلوا إل"إن األرض عرفت أهلها" : اة، قال الحاضروندتكسر لهم أية أ

 .(2011 ،)الشافعي رقيةللبعد لكنهم تخلوا عنه  ،ليحصدوه

 15"لال مخي بنت عطية"اسمها )صاحبة الضريح بين دواري آيت بويلول( فلال الصالحة  اأم

حمد الج. م العياشي) وتفصل  تعطيها نفس االسمية أخرى اورو .(2019و  2009ر ش أحمد  بن م 

                                                            
(Geneperus communis) )كثيرةوهي رواية  ،مقلوب، وكان معظم أثاثهم من معادن ثمينة )نفس الراوية 

 التداول. 
آيت الحاج علي وسافلته آيت بنزرياح  هاستغلكان يأغرم أقديم  ة، تعرف أن عاليهاكانت الراوية، منذ صغر 11

حمد  رقية بنت )م حمد أ و الحاجم  ر كانت داوآيت بن زرياح مسيطرين، وكان  (.2009ش  ر سنة، 140حدو -م 

حمد . يحكى أنه مر بالقبيلة المأي مقاتال (،روت)تف   سيفا 40بن زرياح تجمع -آيت عمر أ و سمى سيدي م 

انتظروا قليال فإن خيمتهم ستهلك. فسلط عليهم  : آيت بن زرياح، فقال لهم جورالبعض  اشتكى إليه ،لعربي-أ و

 .(2008 ،الوافي محمد، جرسيف) ( فأفنى أغلبهمتزرزاشت أو الهالشمرض )
 " تعني باألمازيغية اللبؤة.تسدا "12
وهناك روايات حديثة حول لقاء نمور، وحيوانات ضارية أخرى كالسباع وحتى الدببة عاشت بالمنطقة،  13

 (. 2019نبيل وآخرون وسبق أن سردنا بعضها )
اللهم " : خالف بين عمر بن حساين مع أخيه، فدعا عليه األول قائال وقع والمشهور أنه ولده. وروت أنه 14

"، فرد اللهم اجعل ذريتك رعاة" : "، ودعا بدورهسيتفرغون ألشغالهم" : "، فكان رد أخيهاجعل أوالدك مشتتين

 البيت." )نفس الراوية(. نحن بصدد البحث في سلسلة نسب القبيلة وانتسابها آلل سيرعون قطعانهم" : عليه
من المدفونين أمامها آيت الحسن، كانوا من قبيلة رحل بدون سكن قار، وحيثما مات أحدهم يدفنونه بجوارها.  15

القرقرت )نفس -حسان. ولهم قبور بأجرط ن-أ و يوسف في لعري الس. وفيما بعد أصبحوا يدفنون عند ضريح

 الراوي(.
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لفضيل اسم حقيقي ا .أتت من مغنية، وسميت بالصالحة ألنها تصلح ذات البين بين القبائل. وللس أنها

 هاأنراوية الوتروي  (.21/12/2008، جرسيف م حمد لم يذكره، وله نفس األصل الجغرافي )الوافي

وطلبت  .امحمد الصالح الس. ةماشيوسلبوا ولدها ميمون -أ و آيت لحسن ت قبيلةقتلو، 16من آيت سادن

)رقية  17(، حيث بني له ضريحلوط-أ و )فدفن بسيف به البغل "جثم"ما حيثأن يدفنوه " الجماعة"من 

حمد بنت حمد الحاج-أ و م   (.2009 ش ر ،سنة 140حدو -أ و م 

ا سأله فلم ،تروي أنه قدم ولي من أولياء هللا حتى وصل حدود أرض بني بويلول فخلع نعليهو

صالحة . ولما وصل ضريح لال ال"أرض الشرفاءفي لن أمشي فيها منتعال  " : مرافقه عن السبب قال

اتفقوا معه من رأتني من نسائكم ستفقد بصرها، و ،هناك مشكللهم أقام به. أراد الناس ضيافته، فقال 

لما وصل  وأثناء مغادرته،فقدت بصرها. لتراه فطلت إحداهن أعلى أن يزورهم يوم الجمعة لضيافته. ف

 رادأو. "لقريةاهذه  أسوارل بظوحوش ستستالت زالهللا هللا ما " : استدار قائال )سافلة الولجة( لتوزالت

ع بعد قد لم يكن الصراو) "سيل دم الشرفاءي  لن آكل طعام من س" : فامتنع قائال ،ضيافتهآيت سمينت 

حمد م رقية بنت محمد الحاجبدأ( )  .(2009 ش ر ،سنة 140حدو -أ و م 

 ،القبيلةصلحاء )أحد  بو يعقوب-أ و أحمد من نسل سيديحدو -أ و يروي أن آيت بو زيان

أحمد  موحا بن ديولهم عالقة بآيت سي ،(حاليا الجزائرب) أتوا من مغراوة، (غرب ساسول هضريحو

حمد عيد)الس 18حيونعبر  ،عن طريق ملوية ،جاءوا )بملوية(  (.2010 ش ر ،جگيگو ،رحو-أ و م 

 )فخذة آيت بوزيان امحمد-أ و آيت لحسنعائلة ، جد )ابن القاسم( السيد بلقاسماستقر و

للمدخل.  ه. وال يزال هناك السلم واصالح20عالبجرف ضيق كهف بيتعبد كان و ،19بحيون ،حدو(-أ و

وبنيت  ،". ودفن بحيونالتواللهناك عوينة صغيرة كان يتوضأ منها، وهي تشفي " ،الكهفوفي مقابل 

                                                            
 وهذه رواية نشاز. 16
ن وعجم" )خبز الرفيسةفدون على لال الصالحة من القرقرت، والنساء يحملن "ميمون كانوا ي-أ و وآيت لحسن 17

"(، فيعترضهن يا مصيبتي يا مصيبتيبالسمن بعد طهيه(، وهن يصحن "أيي يوغين، أيي يوغين" )ومعناه "

 األطفال ألكلها. 
فسمع زئير أسود فطلب من األطفال بالكتاب أن يرفعوا أصواتهم  ،يقال بأن أرض بني بويلول كانت خالء 18

بقراءة القرآن لكيال يسمع أحد زئيرها، فلما مرت أخذ رحيله وغادر إلى حيون. وكانت له زوجتان فكانت 

خبارها. فلما ابتعدوا عن الخطر أخبرها، وسقطت ميتة على إثر إإحداهما تسأله عن سبب الرحيل ولم يرد 

 الصدمة. 

، روگوت عيسى من آي-أ و كان قد اشترى أرضا كثيرة من سادني، وأخذت القبيلة جزءا منها. فاستغاث بأحمدو

  وي(.افتوسط له فردوا عليه بعضها، واكتفى بذلك )نفس الر
يحكى أنه كان ال يجلس مع الجماعة، بل يذهب لكرمته يأخذ منها تينا، ويجلس إزاء كرمة أحدهم ليأكله.  19

بونه بأكل تين اآلخرين. فرآه أحدهم يوما بأنه يأكل من تينه، فأخبرهم ولم يعودوا يغتابونه، فأوقف فكانوا يغتا

لم تعودوا تتصدقون علي :  هم، فأجابفعلالتصدق عليهم. فسألوه، كنا نغتابك وتتصدق علينا، فلما أوقفنا لم تعد ت

أحدهم، فذبحها وقسمها على أسر الدوار، من حسناتكم. وكانت له بقرة، وذات يوم غفلته وأكلت من ورق تين 

وأخذ قسمته بينهم، لكن البعض رفض، ألنه لم يصرح بالثمن مسبقا. فلما أكلوا اللحم طلبوا منه أن يحدد الثمن، 

 " )نفس الراوي(. الثمن هو ما أكلت بقرتي من ورق تينكم، وأريد أن تؤديه هي ال أنافقال "
عوارض التسقيف  4ووجدوا بداخله  مدخله بالقصب وعجينة تراب،ونقص من  ،وقد وضع له سلما طويال 20

" لم يفهموا فيم كان يستعملها، ومعها حبل من الحلفاء، لعله كان يتشبث به لئال يغلب عليه النوم. يزغرانإ"

تلك من ن أحدهم أخذ إقيل وكانت األخشاب عالية عن األرض ومتباعدة فيما بينها، لعله كان يفترش عليها )

 األخشاب فعلقت برقبته حتى ردها لمكانها(. 
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يدعى إليه آيت  ،له روضة، وقد خربت وأعيد بناؤها. وكان آيت تسيوانت يقيمون له موسما سنويا

 بوزيان. 

فاألوائل سيخرجون بثيابهم  ،ذا اتبعتم طريقيإ"كان قد أفضى إليهم مرة، أنه  هويحكى أن
 سالحصائغا ويصلح السالح. وذات يوم أتاه أحدهم ب وعمر-أ و أحمد كان ابنه السيد ."ةعرا واخرواآل

. صفعه. ولما رجع ألخذ سالحه أطلق عليه رصاصةصالح ف" ليصلحه له، فاختلفا على اإلبوحبة"

وكانت داره  .ليال منه واتسلليدار الصائغ. فما كان عليهم إال أن يحدثوا ثقبا بالحائط لته عائلوحاصرت 

على حافة، وفعال خرج األوائل بثيابهم، بينما خاف األواخر أن يظهروا ببزوغ الفجر، فخرجوا عراة، 

حمد عيدالس) 21، فصدق قول جدهموفروا لتسيوانت   .(2010 ش ر ،جگيگو ،رحو-أ و م 

 امحمد-أ و أحمد الس. ن آيت بويلول كانت لديهم شجرة نسبهم عندإف حسب الراوية،و

حمد الحاج-أ و م حمد )رقية بنت 22حدو، وأخفاها-أ و عمرو-أ و (. 2009 ش ر ،سنة 140حدو -أ و م 

دم للسلطان الجديد ليختمها بعد قوكانت شجرة الشرفاء تحمل أختام السالطين حسب تتابعهم، وكانت ت

سالطين )الوافي محمد، جرسيف  3وجريدة بني بويلول لم يختمها  .عدولمن طرف  محينختم 

21/12/2008.) 

 23هـ 1300ت بالضفة اليمنى للواد سنة زء من قبيلة بني بويلول إلى تاسشوقد تم نزوح ج

حمد الحاج-أ و م حمد )رقية بنت (1985بداية الثمانينيات  ش ر لحسن-أ و أحمد الج. نبيل، عن)  م 

 (.2010 - 2009 ش ر ،سنة 140حدو، -أ و

                                                            
التقى  ،ليشتري منه أرضه بالدوار، وهو قافلبحيون بلقاسم  .سالويروي أنه ذهب أحد من آيت بوزيان إلى  21

حمد  بأفراد من آيت العياشي ذاهبون لنفس الغرض. فسألوه فأخبرهم أنه اشترى األرض، فصفعه الس. م 

له الصفعة، فكتب فيها عقدا أن على ابنائه الثأر ألبيهم. وذات يوم وقع خالف  ن يردالعياشي. ولم يستطع أ-أ و

هذا خذي فاصفعني، فما كان  : قدور وآيت العياشي، فتقدم أحد من آيت العياشي فقال-أ و بين أحد من آيت ميمون

 البويلولي من البائع له السيدالس عبد القادر بن زيان وهناك عقد شراء "". هذا ثأر لجدي" : إال أن صفعه قائال
هل الجبل يسمى بومخلد أبن امحمد بن الحسن النسب القادمي جميع البالد الكائنة له في مزارع بني بويلول م حمد 

 وهو حينئذ ساكنا 
ساسول لته )الوثيقة دم( ولعل البيع الذي نسب إلى الجد كان ألحد حف 1793هـ  1207" )في قادم بني حيون

  وعالجها نبيل(.أحمد، جمعها 

حمد أ و وذريتهم حاليا بتسيوانت التحتية، ومن نسلهم السيد وطاط( وسيدي عمرو )بأ-أحمد أ و البشير وسيدي-م 

حمد أ و عمرو وسيدي-أ و علي عبد هللا ومحمد أزوهري )توفي بميسور( )نفس الراوي، تسوانتي -م 

 (.2021 بميسور
حمد  س.اللحسن وفاطمة(، وكان -أحمد أ و أختيهم )رقية بنتلحسن قد أخفوها عند -أ و وكان آيت علي 22 م 

 معنان )زوج الراوية(.-أ و لحسن الس. الحاج ميمون يقرأها بحضور-أ و
بورمضان وأعطى -أحمد أ و بورمضان أول من نزح. قام الحاج-أ و الصديق وآيت معنان-أ و كان آيت عمرو 23

حمد أ و وباع بقع أرض هدية لمن أراد أن يلتحق بهم بتاسشت. أحمد، أب آيت الحاج بورمضان، عباءته -الج.  م 

 دورو، وأصلح بها المسجد )نفس الراوية(. 2 " بتاشبرت"
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 القبائل المجاورة استقرار بعض  2.2

آيت عبد هللا كانوا أول الوافدين من القبائل المجاورة، تالهم آيت سمينت، ثم ن تفيد الرواية أ

من آيت شغروشن. أسر ، كان يسكن معهم آيت عبد هللامن  غدو فخذة آيت بون وأ. بورايصأخيرا آيت 

 .(21/12/2008 ،)الوافي محمد، ر ش، جرسيف 24عنهم ألن خبزهم ال يشبعوقد رحلوا 

 سكنوا أول األمر بناغت بفود إيفوناسن، حيثو. "الطوال"من  25آيت سمينت )عرب(أصل و

. وكانت هناك سوق ببني عبد هللا، وكانوا إذا أرادوا شراء "إيخربيشن"شيدوا وسكنوا دورا بدائية 

جاء يهود واستقروا بتامجيلت بدكاكين إزاء . وقد "سمينت آيتفسموا ب " ؟ ضأن سألوا هل هي سمينة

أحمد -أ و سميت بالمالح( وكان أحدهم يدعى "يزوح" سكن عند علي)المسجد والمفتوحة نحو الولجة 

أحد هؤالء وأحمد بكنية اليهودي "يزوح". -أ و أحمد، وعندما مات اليهودي كني علي-أ و أب لحسن

"، وأخذها عنه بوشفرصياغة الفضة وإصالح سالح " ،أب بومحاين ،بلحسن-أ و اليهود علم علي

)الوافي محمد، ر ش، جرسيف  نوعبد الرحمن وآخر-أ و أحمد البويلوليون ومنهم الحاج

21/12/2008)26.  

 ،ميمون كانوا يتساكنون مع بني بويلول كالجئين-أ و آيت لحسنقبيلة ن فإ وحسب الراوية

حمد  م رقية بنت) ت  لقرقر-ينورار وأجرط نإوت ش  تمسيريدين حتى تي-ن من أغزر خيامهم متدتو م 

حمد الحاج فارين من البارود  27جاؤوا من غمرة يقال أنهمو (2009 ش ر ،سنة 140حدو -أ و م 

  .28(2009 ش ر ، عن مسني القبيلة،اليعقوبي امحمد م)

  االستنتاجاتالمناقشة و 2.3

 نها تجيب على أسئلة مهمة حول والتي قد تظهر ثانوية للقارئ، لك ،بعض التفاصيل لم نهمل

ب تغيير موطن الدوار، وأن آيت سادن رحلوا أساسا نتيجة بالموضوع، مثال أن الريح كان س

. حاليا ال يمكن الجزم بمن سكن 29الكوارث التي لحقت بهم جراء عواصف ثلجية أصابتهم

ا نستشف من خالل وثيقة بيع عقارات السادني أوال، ولعلهم تساكنوا في فترة معينة، كم

 (، 2008 ،م( )نبيل 1751)

 عمر  .الس علىالفضيل  الس. معظم الروايات تحتاج إلى وثائق مكتوبة لتوطينها زمنيا كسبق

ـ ) 13القرن . تفيد وثيقة بيع عقارات السادني أن األول عاش في نهاية بن احساين م(،  18ق ه

 م،  12وال شك أن الثاني سبقه بفترة مهمة لعله القرن 

                                                            
 ويؤكد الراوي أن هذا ال زال يسري على خبزهم حاليا.  24
 وهم مؤهلون لتعلم العربية بسهولة ويسر. 25
لوط، قال بأنها سوق قديم يرجع إلى -أ و سيف" قرب فود نتايديوينوعن آثار بناء، ظهر فوق صور جوية " 26

فترتي آيت سادن وآيت عبد هللا. وكان يقام مرة على التالل الجنوبية وأخرى على الضفة اليسرى المواجهة 

(. وفيه كان الناس يبيعون 21/12/2008لتاغزوت، في الفدان فوق الطريق )الوافي محمد، ر ش، جرسيف 

ش  أحمد ر بنالج.  م حمد  م العياشين طريق بني بويلول في فترة االستعمار )السلع للعمال الذين كانوا يشقو
 (.2019و  2009

 (، Googleلم أتوصل إلى توطينها بواسطة جوجل )لم يحددها الراوي ولم يوطن الفترة، و 27
  رهاصات، تعطينا فكرة أولية، وسنتقصى الحقا صحة ودقة هذه المعطيات من مختلف المصادر.إهذه  28
لكن هذا ال يتعارض مع وجود أسباب أخرى، خاصة في مواطن أخرى. وقد زرنا مكان سكناهم السابق  29

 (.2021ميسور حيث لم تكن الثلوج هي سبب نزوحهم عنه )نبيل، زيارة ميدانية  ش.
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 لوط. -أ و والسبب في دفنه بسيف ،س. امحمد الصالحالولال الصالحة لغز أصل  تالروايات فك

ؤخذ هنا فت بوزيان-أ و وعمر .سالو عمر بن احساينوس. لغريب -أ و عبد هللا الس. أما قرابة

ول كفرضيات، سنحاول الحقا معالجتها بما توفر من الوثائق، وال زال هناك لغز دفن األ

 بالعناصر، 

 وقد أسند لشخصيات مختلفة، 30مرور زمرة من األسود قرب الدوار حدث ال نشك فيه ،

ولكن الرحيل بسبب الوحوش الضارية ونرجح سنده ألول من استقر بالدوار، أو لعله تكرر. 

وفي كل بلدان إفريقيا كان الناس يجاورون غير منطقي ألن وجودهم معلوم قبل االستقرار. 

 غابات بها وحوش ضارية، 

  ال نشكك في أن هناك من عباد هللا من له كرامات من عنده سبحانه، لكن المنطق الجغرافي

 ،31ع كان ألسباب طبيعية وال يحتاج لكراماتجمير في هذا الموق-أ و يوحي بأن وجود عين

  انت يؤكد، مما ال يدع مجاال للشك، أن كل األحدث، صغيرها وكبيرها، كحدث تدوين صفعة

 ،توثق

  هناك تضارب في أصول بني بويلول، وهذا يطابق كون معظم الروايات ترى أنهم من أصول

فخذاتهم تؤيد ذلك، لكن كل الجيران مختلفة وأنهم لم يأتوا في فترة واحدة، ومواقع أراضي 

 تؤيد هذا. المتوفرة والوثائق  32يجمعون على أنهم شرفاء األصل

 وفي 33وتسند للقبيلة كثير من المكرمات شهد بها حتى األجانب، ولعل كثير منها صحيح ،

جميع األحوال تشهد بشرف ونبل القبيلة أصال وخلقا، وقد وردت شهادات أيضا موثقة في 

 الموضوع، 

  وهناك تنبؤات بأشياء وقعت كحروب تامجيلت وأخرى قيد الوقوع )نزوح الساكنة وخلو

 ،تهقد يكون هذا لقوة فراسالدوار(، 

  سوانت، تإلى حيون ثم  حدو-أ و آيت بو زيانأفادتنا الروايات الشفوية بنزوح جزء من فخذة

ستبعد نعمر بن احساين، لكننا  الس. ولعل قدوم جدهم كان قبل التحاق .مع دقة في األسباب

ن أحد أنه تم بسبب الوحوش الضارية، ألن الفخذة لم تغادر كلها، كما ذكر الراوي نفسه أ

ى أفراد فخذته ذهب إليه بحيون حيث اشترى منه أرضه ببني بويلول، وفوق هذا يشير إل

  لس. لعمر بن أحساين(.أيضا حضور فخذة آيت العياشي )وهم يقولون بانتسابهم 

 يوفر لكن مناخها ال .لساكنة المنطقة لسهولة تضاريسها رالعل ملوية الوسطى أقدم استقرا 

حد ظروفا مناسبة، فتم االستيطان على ضفاف ملوية )حيث استوطن أوال عمر بن احساين أ

بال جوفي بعض األودية النازلة من  )وقد اشترى األرض من ساكنة سابقة( القبيلة( ادأجد

استقرت حيث  ،كواد شق األرض ،والتي توفر الماء واألرض الفالحية طلس المتوسطاأل

  .أوالد علي وآيت حسان قبائل

 لى ضفاف أن آيت مقبل سكنوا المنطقة قبل مجيء بني بويلول، لكنهم كانوا ع وتشير الروايات

عمر  الس. ن غادرهاأليها بعد إوالتي انتقلوا  ،تينسمط ال على ظهر هضبةبمخارق، الواد 

 استصلحها بجر قناة ماء إليها من عين يازي. كان قدو ،إلى بني بويلول احساينبن 

                                                            
 (. 2019بعد أن اطلعنا على وحيش المنطقة )نبيل وآخرون،  30
 (.1985معالجته )نبيل موضوع الموارد المائية بالمنطقة تمت  31
 سنخصص لهذا الموضوع مقالة )إن شاء هللا(. 32
 عشنا بعض مؤخراتها في الستينيات من القرن العشرين. 33
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 ده موقعهم. يؤكهذا و ،آيت عبد هللا بدورهم كانوا أوائل من وصلوا، كما تفيد الرواياتقبيلة و

ماء كما يؤكده سكنهم بناغت )موقع يفتقر إلى ال ،آخر من التحقكانوا ولعل آيت سمينت 

  .قبل انتقالهم للمقر الحالي ،واألراضي الفالحية(

  حديثا فهم رحل لجأوا للمنطقةميمون -أ و آيت لحسنقبيلة أما . 

 و ورود اليهود على المنطقة كان عابرا وكانوا يمارسون حرفا خاصة، وهم إما عطارة أ

رث مجيلت )حيث واحرفيون عابرون، ولم يثبت استقرار أي منهم بالمنطقة عموما وحتى بت

  يهودي(.سمينتي كنية 

  مع القبائل المجاورة تساكنالتسود عالقات حسن الجوار و 3

( الرمى) رأينا كيف كان يعمل نظام القبيلة من خالل الجماعة المنتظمة في منظومات كالرماة

ل وكيف تحل كل مشاك .ونظمت في إطارها كل مناحي الحياة حتى األلعاب .وفي فدراليات شاملة

هو معمول  وال نشك في أن تنظيم موسم زواج جماعي على غرار ما .القبائل بصيغ قانونية أو/وتوافقية

في زمن ما  نفدرالية مع آيت عطاوالتي كانت تكون ك ،به في هذه القبائل به في إيميلشيل كان معموال

 . (ب 2018 )نبيل وآخرونم  15قبل القرن 

 قة،يالزمون بمساجد مختلف قبائل المنط بويلول بخاصية تخريج فقهاء امتازت قبيلة آيت

ا (. ونذكر هنب 2019 ،خرونآمنهم من عهد إليه بالعدالة أيضا )نبيل وبأعداد يصعب حصرها. و

  بسلطهم وبأدوارهم في ربط العالقات وفك الخصومات والتوثيق.

 الخالفات واالحتكام إلى الشرع واألعراف في تعدد وسائل التعاون  3.1

 بين القبائل كانت تسود عالقة تعاون وحسن جوار  3.1.1

رغم تملك أرض القبيلة، كانت القبائل متعاونة فيما بينها وتسمح بالرعي في أراضيها لمن 

لها معه عالقات ودية. وبموجب هذا كانت كل قبائل آيت اجليداسن وحتى بعض قبائل ملوية 

آيت بويلول ترحل ألرضهم شتاء.  ت قبيلةكما كان ،صيفا( ترد أرض بني بويلول للرعي روگو )كآيت

 . 34وهكذا كانت العالقات جد ودية بينها )عدا بعض الخالفات التي تنشب من حين آلخر(

. وقد سادت 35عرف عن قبيلة آيت بويلول ورعها وتمسكها بالشريعة وانتسابها آلل البيت

نتيجة الجهود المبذولة من طرف العلماء والفقهاء والشرفاء  ،األحكام الشرعية بين قبائل المنطقة

 كما رأينا في مختلف المناسبات.  ،والزوايا

بوا أن الرعاة لم يكونوا يحملون السالح، وإن سل قبائل األطلس المتوسط وهكذا عرف عن

ونهم. وكان غاثة لن تلحقهم، ثم يسرحيتأكدوا أن اإلليصحبونهم جزءا من الطريق ن وهبافالن ،عانهمقط

 اليعقوبيم )يلحق القبيلة )عن مسني القبيلة(  اوعار اشنيع اأمروالشيخ قتل الطفل والمرأة والراعي 

 . (2009 ش ر امحمد

                                                            
والغابات ، فصادرت كل األراضي الميتة 1914وقد غيرت الحماية قواعد الملكية بإصدار قانون الملكية  34

 لصالح الدولة. وأوقفت معظم الترحال وتنقل القطعان، وسنت قواعد جديدة بين القبائل المتجاورة. 
 امحمدالج.   منهم. ووأغلبهم ليأكل ،لكن سيادة الورع ال تعني انعدام االستثناءات ممن اشتهر بالسرقات 35

)الوافي محمد،  هم حجاج بيت هللا الحرام، وربما السبب هي الفاقة ألنامحمد(-أ و سعيد-أحمد أ و .جالبوطاهر و-أ و

  (.21/12/2008ر ش، جرسيف 
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حتى  ،، كانت هناك عالقات مصاهرة بين كل القبائلطاطةوإلى جانب عالقات الفقهاء و

اللغة(. وهي عالقة متجذرة في تاريخ هذه القبائل. وتحضرنا القبائل العربية بملوية )رغم اختالف 

الزيحات في  ه. ويصعب إحصاء هذ36م( 1723هـ ) 1135وثيقة خلع بويلولية من عليوي بتاريخ 

   .37، وما خفي من الجالدة أعظم10توزيعها الزماني والمكاني. ونعرف منها أكثر من 

حمد .الس الحماية كانبل فمثال ق ولد هناك  ،يوسف-أ و محمد يسكن بآيت علياالحاج -أ و م 

حمد الج. على غرار 38وله بها أمالك ،من عليوية آيت (، وحدو )والد فاطمة الحاج، ورقية الحاج-أ و م 

 . 39الصديق-أ و عمرو

لذين لفظتهم قبيلتهم اجناة للطلب والحصول على الجوار لكل مستجير )حتى الويمكن 

)كثير منها للعمل لظروف مختلفة كانت أسر تنتقل للعيش بدواوير مجاورة  ،هكذاو(. "إيمجني"

حمد الس. بالمساجد(. وقد فر  يتآعند  40ميسإلى البوطاهر )أب فاطمة حمو بوطاهر( -أ و محمد-أ و م 

حمد )رقية بنتلعله طلب الجوار سيف -أ و حمد الحاج-أ و م   2009 ش ر سنة، 140حدو، -أ و م 

 (.2010 مارسو

حمد لفضة في سقيفة آيتا وغصيوكان  ،بني بويلول عندوكان هناك بونصري الجئا   م 

وتذكر أن ايمعالويين كانوا يأتون  .روگوبوعياد. وكان يسكن معهم أيضا شخص من آيت -أ و لحسن-أ و

 41أوفريدن ت فرقةوكان. وكانوا يعطونهم أدرعة من الشعير في مقابل اللبن ،تالفراوت )رعاة(-ن لتالت

حمد  رقية بنت )م وعمر تيرحلون للقرقرة، أوالد رقية بن حمد الحاجم  سنة،  140حدو -أ و م 

من  اوقد صنع لهم نوع ،على القبيلة عربي واستقر بتاسشت وفد .(2010 و 2009 ش ر تيمحضيت

 .(2008الوافي محمد، جرسيف )م(  150لجلب الماء من العين وافال ) "التليفيريك"

النحل في الشتاء، ب وكانوا يرحلون إليهم ،روگومع  طاطةكان آليت بويلول يقول الراوي 

الحبوب  همرضون منتالختالف موسم الحصاد عندهم. ويق ،في الحصادويتعاونون  ،وبالماشية لملوية

ت مع اطاطسنجد أن لهم  ،ومن خالل روايات (.2009 ش ر )م اليعقوبي امحمد، 42ريثما يحصدون

  آيت علي وآيت مقبل وإيمعلويين وآيت بازا وآيت السمح. معظم قبائل المنطقة،

كل  وال يمكن أن ننسى دور الصداقات بين العائالت، إذ ال بد لكل رب أسرة من صديق في

 دوار مجاور يأويه متى دعت الضرورة.

، من شأنه أن يخفف من حدة المشاكل والنزاعات، التي قد تحصل من حين آلخر كله وهذا

 ويساعد على اللجوء للشرع والتفاوض والتوافق والتسامح. 

                                                            
حمد  البويلولية من زوجها علي بنأحمد  عائشة بنت 36 الوسلتي )من وثائق تيمجلين امحمد، تيزغوين أوالد م 

 علي(.
 صادفنا بعضها خالل روايات األحداث، ووثقناها. 37
 توفيتا.وبعد رجوعهم للدوار ظلوا يزورون أختيهم حتى  38
 عمرو، وسنتعرض للسبب أسفله.-أ و محمد-أ و عليالس.ميمون تزوج بعربية وولدت له  الس. تذكر فقط أن 39
يجري العمل  طاطةب(، وحتى بدون  2018بين فخذات القبيلتين )نبيل وآخرين،  طاطةسبق أن نشرنا وثيقة  40

 بإعطاء الجوار لمن استجار. 
 فرقة من تيغزى )إيمعالويين(. 41
من مكث عند جد الراوي سنوات. وقد يفوق عددهم بني بويلول عندما يجلسون بجوار  روگوومن آيت  42

 " بالمسجد.أخربيشالكانون في "
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 للفقيه دور حاسم في تحسين العالقات بين القبائل  3.1.2

ا في مسجد فقيه على العالم بأحكام الشرع يفتي في النوازل الدينية، وقد يكون مالزميطلق ال

مندوبا عن كل  ؤم الناس ويشرف على مراسيم الحفالت الدينية. وفي الفترة ما قبل الحماية كان الفقيهلي

ط بها من يقوم مقام األحباس في أمور الصالة وإدارة المسجد وما يرتب : الوزارات المعروفة حاليا

في  طقوس، تشييع وتأبين الموتى وغسلهم والصالة عليهم. ويلعب دور المرشد الديني، وقد يفتي

لى تعليم كل ع. وله دور وزارتي التعليم والثقافة، إذ يشرف وينظم مراسيم االستسقاء النوازل الدينية

لوثائق ايتولى دور تحرير وحفظ إذ ويقوم مقام وزارة العدل كبار. الصغار واللك من من يرغب في ذ

فض تدخل لويقيمة التوثيق.  وتجهلواألرشيف الخاصة والعامة، ال سيما عند قبائل تسود فيها األمية 

ة ما لمختلفاإبرام االتفاقيات والمعاهدات في الخالفات والنزاعات ما بين األفراد وحتى المؤسسات، و

تار ومنهم من يخ م يساهم في حفظ األمن العام.ثبين األفراد والقبائل، ويحرر العقود الالزمة لذلك، ومن 

يوزع ويحرر عقودها. ووفي نزاعات الطالق، والزواج عدال، معترفا به رسميا، يتوسط في الخطبة 

 . تركات اإلرث

ويوثق  دود الملكيات العقاريةفي خالفات ح توله دور رئيسي في المحافظة العقارية، إذ يب

سود يعهد إليه بتحرير معظم المراسالت، خاصة حيث تحيث عقودها. وكممثل للبريد والمواصالت، 

دات وضبط األمية. ويقوم مقام الجماعات المحلية )وزارة الداخلية( عندما يعهد إليه بتسجيل الزيا

 تواريخ الوفيات. 

داوي وله أدوار في الصحة، إذ يرقي المرضى، وقد يداوي باألعشاب، بل أكثر من ذلك قد ي

لمسجد امن صرع الجن والمس ويعالج بعض األمراض النفسية الرتياح النفوس إليه. وغالبا ما يكون 

 مسرحا لهذه األحداث كلها. 

ألدوار ال من يتقن هذه اوالفقيه وسيط اجتماعي له كلمة مسموعة، لسمعته ومكانته الدينية. و

فرنسا لهذا  يمكن إال أن يكون خبيرا ومصلحا اجتماعيا ويلعب أدوارا طالئعية في السياسة. وقد تنبهت

أكثر  " الذي مكث في المنطقةلحاركالنفوذ، فأرسلت مخبرين لها في صفة فقهاء، ومنهم المسمى "ا

 (. 2008 ،( )نبيل1920 و 1890تقريبا ما بين عاما ما بين أوالد على وبني بويلول ) 22من 

ومع قلة الفقهاء المتضلعين في العلم، خاصة في األوساط القروية، اتسع مفهوم الفقيه ليشمل 

ال ننس أن كثيرا من هذه الطقوس كانت تقام و. 43كل من حفظ القرآن، وخاصة إن الزم في مسجد ما

ون أن يشترط(. وال شك أيضا أن ممارسة السحر مجانا من طرف الفقيه )قد يحاسنه أهل الميت بد

الذي تحدثنا عنه ما لم ينضبط الفقيه. وبالطبع الكل يعرف أيضا الضغوط  ،والشعوذة قد ترافق التطبيب

غراء ولكن أيضا التهديد بتسريحه، التي تمارس على الفقيه من طرف السكان من خالل ليس فقط اإل

لى خدماته )وكأن هذه مهمة من مهماته(. فهذه بمثابة رقابة ذاتية جرونه عؤطالما أن السكان هم الذين ي

لتستقيم مهمة الفقيه، لكن قد يكون فيها شطط، مع غياب التحكيم المستقل عن الطرفين متى وقع خالف. 

هناك توازن تضبطه قواعد التعامل والممارسة والتجربة، ألن القبيلة التي عرف عنها الجور  ،على أي

 ا معرضة ألن تبقى بدون فقيه، حتي يستقيم أمرها وتراجع سلوكها. في حق فقهائه

                                                            
الذين حولوا المساجد إلى مجرد مؤسسات وظيفية يمارسون  ،ولقد تسرب إلى هذه المهمة كثير من المغرضين 43

بها مهنتهم، ويتصارعون على مناصبها. وتحول الموت إلى ظرفية الكتساب الرزق، ليس من طرف الفقهاء 

د كحد أدنى في  500فقط، بل أيضا من ناقلي الجثث وحفاري القبور، إذ ال تقل قيمة غسل جثمان الميت عن 

 العادية. األوساط االجتماعية
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أية عنصرية، فليس من الضروري أن يكون للفقيه  ىومن خصائص مؤسسة الفقيه أنها ال تتبن

من القبائل  افي أن كثير تهاأهميتكمن و .تانتساب آلل البيت، ولكنه مفخرة إضافية له متى توفر

وبالتالي غزت باقي  ،تخصصت في تخريج الفقهاء الراتبين في المساجد )بمختلف مستوياتهم العلمية(

قبائل المغرب وأصبح لها، بهذا، اليد الطويلة في مقدرات قرارات هذه القبائل وأرشيفها واليد البيضاء 

مج الدولية المستحدثة في محاربة في تعليم القراءة ومحو األمية )الشيء الذي عجزت عن بلوغه البرا

ل على هذا بعدم ولوجها العالم القروي مثال(. وال يجهل أحد دور قبائل جبالة في هذا داألمية، ونست

المضمار، وكان هذا أيضا نهج قبيلة بني بويلول. وأصبح للفقيه دور اقتصادي من خالل المهن، ودور 

بل أصبح محور رحى األحداث، ليس فقط  ،( a et b2012NABIL ) في حركات الهجرة الداخلية

 . 44بالقبيلة وإنما أيضا حتى على المستوى الدولي

وسم موال بد هنا من التذكير بمؤسسة تخرج الفقهاء عند آيت بويلول، حيث كان ينظم لها 

لقرآن اسنوي يقام فيه احتفال مهيب يجتمع فيه كل فقهاء وفقراء القبيلة، ويجرى امتحان في حفظ 

لزاوية وبموازاته يلتحق المريدين الجدد ل .يلحق بسلك الفقهاء ح منهممن نجورجين الجدد، للمتخ

في  هرضن يحويحق له أ ،التيجانية. وفي امتحان التخرج هذا على المتباري أن يقدم ذبيحة لهذا المحفل

صدقة  ،للمرضى" واألدعية السلكاتفخالله كانت توزع قراءة ". السنوات المقبلة بدون أية مساهمة

سب طاقته. حعلى آباء كل من طلب ذلك من ساكنة القبيلة أو الجوار، وفي المقابل يقدمون الهدايا كل 

أحمد  رذبيحة خالل السبعينيات )جعف 80وكان هذا محفز كبير لحفظ القرآن. وقد فاق عدد الذبائح 

 (. 2016 ش ر

لروحية ار كل المؤسسات المجتمعية إن االنسياب المجتمعي نحو العولمة أدى إلى تراجع أدوا

صة. والحل والزمنية على حد سواء، نتيجة التهافت على المال وتراجع القيم األخالقية العامة والخا

 ه من جدارة في حسن تسيير المجتمع، حين غابتتفي التخلص من هذه المؤسسات، لما أثبتليس 

ولمة من التخلص ع ما تمليه القواعد الجديدة للعالضوابط العامة للدولة. والخطر كل الخطر يكمن في اتبا

 من الموروثات والتراث بمختلف أشكاله، لننسلخ من هويتنا ويسهل بسط نفوذها الرأسمالي. 

هت إلى إننا ندعو، بدل هذا، إلى إصالح اختالالت هذه الهياكل وتحديث أدوارها. ولقد تنب

لمدارس الفقهاء الراتبين بالمساجد وإحياء اوزارة األوقاف في مسألة توظيف  ،مثال ،بعض من هذا

ما أساسا لكن يبدو أن هذا لم يكن من وازع ديني عقدي فحسب، وإن .العتيقة والكتاتيب ودور القرآن

في زي  امتخفي اأو شيخ الضبط األمن، حتى أصبح، في كثير من الحاالت، الفقيه الرسمي الحالي مقدم

 فقيه. 

" على مقدرات البالد في كل سياسة األمنالمبالغة في تطبيق "وال يجهل أحد مقدار ما جنته 

قطاعاته الثقافية واالقتصادية واالجتماعية والدينية )كالسياحة على سبيل المثال(. ويخشى من أن 

، التي هو راتب بمسجدها، يعفيه من تلك الرقابة الذاتية، التي تمارسها عليه 45استقالل الفقيه عن القبيلة

أفرادها ومؤسساتها. ومعلوم أن رقابة الوزارة ليست لصيقة وال فعالة كرقابة السكان، القبيلة بكل 

 فاألولى تئن تحت رتابة إدارية قد تكون متعفنة )الرشاوي، والمحسوبية، ومنظور األمن(.

يف، وكان لقد حاربت الحماية أدوار كل المؤسسات العتيقة كالزاوية والجماعة والفقيه والشر

 ى عليها في اآلفاق المتوسطة أو البعيدة األمد، وهو ما تم فعال.هدفها أن يقض

                                                            
 وهنا نذكر بدور الفقهاء المرافقين للجالية المغربية في الخارج وبدور الدعاة اإلسالميين في تلك الديار. 44
 .بيد وزارة األحباسوالتي أصبحت  ،تسريحه-أ و بمنصبه المالي وتعيينه 45
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وال بد من اإلشارة هنا إلى أن مؤسسة الفقيه تراجعت وبوتيرة سريعة، وخاصة منذ 

التسعينيات، حين انطفأت الكتاتيب القرآنية بالقبيلة. وفي الثمانينيات أشرنا إلى نوع من تفشي األمية 

حاملين لكتاب هللا. وفي حدود الثالثينيات من هذا القرن ستنطفئ كلية أنوار  في قبيلة كان معظم أفرادها

 هذه القبيلة على القبائل المجاورة. 

 والعرف االحتكام إلى الشريعة  3.1.3

را للشريعة اإلسالمية بها، خاصة وقد عرفت الزوايا ذعرفت تجإن ساكنة األطلس المتوسط 

 2018 نبيل وآخرونكما رأينا ) ،وقد تسربت إلى عمق حياتهم ،مبكرا كالزاوية الناصرية والرماة

(. ونورد هنا بعض األمثلة المختارة من االحتكام للشرع ما بين القبائل أو بعض أفرادها. ب 2019 و

يصعب التمييز بين الشريعة والعرف لكونهما قانونين متداخلين ويتم فيهما الرجوع للتحكيم )عند عدل 

الشهود، الخبرة، القسم، الصلح، القوانين  : لى نفس اآلليات للتأكد من الوقائععويعتمدان  ،أو قاض

وقد رأينا كيف كانت تعتمد بحرفية كل المساطر التشريعية المعروفة واللجوء . (.المعمول بها، الخ

القبائل. باقي لفتاوى في النوازل الغير المعتادة. وهذا ينطبق ليس فقط داخل القبيلة وإنما حتى بين ل

أفراد. ك وأ كقبائلالقبائل المجاورة قبيلة بني بويلول ووسنورد هنا أمثلة تطبيقية على العالقات ما بين 

 . الحلولع وتنو النوازل والمتدخلين في النزاعات تنوعبالطبع، من خالل هذا سنتعرف على 

وكان جيشها هم فرسانها في الفترة ما قبل الحماية كانت القبائل هي من تسهر على أمن نفسها، 

. وكثير من الخالفات وقعت حول السالح )بيع، ائتمان، ضمان، شخصيوعتادهم خيلهم وسالحهم ال

  سرقة الخ.(.

 م 1901هـ/  1319 علي من طرف أوالد "الكالطة"خالف حول ضمان أداء ثمن  1الوثيقة 

 

تحاكم سيدي امحمد بن الحمد هلل لما 

المزيلي على شأن أحمد  عمر البويلولي مع

المذكور لسي أحمد  الكالطة التي دفعها

امحمد المذكور وقبض مال أوالد علي لنفسه 

لكونه هو الضامن على أوالد علي وبعد أن 

عصوا أوالد علي أوجب الشرع المطاع 

أعزه هللا على الضامن المذكور أن يغرم 

يغلب السيد امحمد المذكور الكالطة بعد أن 

المذكور أحمد  أوالد علي وعلى هذا فالسيد

وال  طاطةال يطالب بمال أوالد علي ال بال

بغيرها عند من فهم وإنما يطالب بمن هو 

المذكور أحمد  بيدها ومن خلص به وهو

عبد عبد هللا بن (  ) بن عبد وكتب عبد ربه

 الصادق البويلولي

 رقن جعفرمن وثائق جعفر أحمد،  : المصدر

 عمرجعفر وم حمد 



 2021 دجنبر   30-29 العدد   المغرب. ش.م.ج مجلة

   42 

 م 1901هـ/ 1319 صلح : 2الوثيقة 

 

 الحمد هلل تلقى شاهداه الشهادة يوم تاريخه

حمد  وهما السيد  يدبن العياشي البويلولي مع السم 

بن امحمد بن احساين النسب وهما شاهدان أحمد 

مرضيان ممن تجوز لهم الشهادة وأنهم حضرا 

في مجلس الشرع المذكور حوله بين أوالد علي 

مع خصمهم السيد امحمد الذكور  طاطهممع 

حوله وتراضوا كلهم بقطع النزاع بينهم لم تبق 

حجة يقوم بها القائم على طال الزمان أم قصر 

ذكر ووعاهما وحققهما كيف  فمن تلقى منهما ما

رسم وسطر عرف قدره شهد عليه بما فيه 

 1319وعرفه في أواخر محرم الحرام فاتح عام 

)امضاء غير مقروء(  عبيد ربه سبحانه

 .البويلولي أمنه هللا يوم الفزع األكبر

م حمد  رقن جعفرمن وثائق جعفر أحمد،  : المصدر

 عمرجعفر و

 

، ألنه ربما لم تصلنا كل الوثائق المرتبطة بالحدث، أو ائقوثبعض المحتوى دقة يصعب فهم 

أن العدل خانته العبارة، أو لم يرد الدخول في التفاصيل. وبالطبع هناك ضرورة لتلخيص األحداث 

 والتركيز على المهم. 

عقود، قد نصل إلى فهم النازلة  5ومتى توفرت لنا غزارة الوثائق )النازلة التالية توفرت فيها 

 أهمها ناخترادقتها، ألن كل وثيقة تلقي الضوء على جزء منها، لكن المقام لن يسمح بتقديمها كلها، ففي 

 ولعلها سالح.  ،األمانة الضائعةنوع تتكتم وال تحدد  3الوثيقة . (5-3)الوثائق 
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 م 1900هـ / 1317 خصام حول ضياع أمانة : 3الوثيقة 

 

حمد  الحمد هلل يشهد الفقيه سيدي بلقاسم بن م 

من ذرية سيدي بلقاسم ازروال نور هللا ضريحه الملتزم 

بن أحمد  نيوب بمعرفته للمرابط الخير سيدي ر  بمسجد أ

لحسين البرايصي الملقب هباز أ  عمرو البيلولي ومحمد 

ة الكافيوكيل عبد هللا الحبار اليعالوي المعرفة التامة 

 شرعا بها ومعها يشهدون أنهم حين وقع النزاع بين سيدي

انت المذكور مع عبد هللا المذكور على شأن األمانة كأحمد 

 وادعى بأنها انسرقت األمانة مع بيد عبد هللا المذكور

ه ل ( ردواترددوا)حوائجه فبقي مدة من األيام فذكر بأنه 

همه به حوائجه سوى األمانة ما ظهرت وال لحقها وت

المذكور وكثر بينهما اللجاج والخصام حتى أحمد  سيدي

وقعوا في نهب المال والمتاع والترافع إلى المجالس 

 والقضاة

د بزيان الحداد القاطن في بالأ  دخل بينهما أحمدو

الشرفاء بني بويلول دارا ومنشأ وحذرهم إلى 

( يوقف گارالشرع وصار بينهما صاحب )المز

وعند احكام الشرع وعقدوا  عليهم في رد األشياء

بينهما يعترفون بحكم الزراف فليس بحكم الشرع 

بحيث حضروا بين يدي من يعرفون عليهما 

اشهد الداع والمدعى عليه بأن هناك يموت 

خصمهما وينتهي حكمهما فمن ظهر فيه الغلب 

ويقوم على اآلخر بدعوى يدعي بها أو حجة 

يسمع  يدلي بها فدعوته باطلة وحجته داحضة فلم

حمد  ظهر لهم)أ(وال يصغى لكالمه و )ه(لقول م 

المذكور الوكالة المفوضة له في كل ما تحمل 

على صاحبه عبد هللا المذكور من جميع المسائل 

كمثل اليمين إن وجب وقبض المال والصلح إن 

يضا أظهر فال يعاقب له وال ينقلب عليه وأشهد 

هباز المذكور بأنه سمع من صاحبه عبد هللا 

لمذكور بأنه )ت(رد)د(وا له حوائجه فلم ا

قليال وال كثيرا فعلى قوله  (ام)منه (ى)يبق

ي فتحاكما عليهما الثاني والثالث بما حكم عليهما 

المذكور هباز أحمد  سؤال غير هذا وغلب سيدي

ا المذكور وبهذا شهد الشاهد المذكور أعاله إشهاد

ه تاما فمن تلقى من شهيديه به ما ذكر قيده لسائل

وعرف بعد تقديم األمر وتأخير الكتب مع حفظ 

الشهادة منهما وفي رابع وعشرين رجب الفرد 

 هـ  1317الحرام 

حمد  عبد ربه لحسن بن البيلولي وعبد ربه م 

حمد  سبحانه بلقاسم بن  المعالويم 
م حمد  رقن جعفرمن وثائق جعفر أحمد،  : المصدر

 عمر. عفروج
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 م 1900هـ / 1317على حكم  إشهاد : 4الوثيقة 

 

الحمد هلل حضر لدى شاهديه امحمد 

حمد  بزيان المدعو الحدادي وأنه )وقف( عندأ   م 

حسين البنعيساوي حين حكم بين السيد امحمد أ  

بن عمر البيلولي ومحمد الحسين المدعو هباز 

 الحباري العالويالبرايسي هو نائب عن عبد هللا 

حمد  وفرق عليهما المذكور أعاله بأن السيد م 

)أحمد( المذكور هو الغالب وأشهدوا عليهما 

امحمد أبزيان المذكور ألنه هو صاحب 

( لليعالوي المذكور وقيدوا بذلك گ)المزرا

شهادته مسؤولة منه لسائلها وفي حادي عشر من 

ربيع النبوة عام سبعة عشر بعد ثالثمائة وألف 

حمد  هـ( عبد ربه تعالى لحسن بن 1317) م 

  البيلولي

م حمد  رقن جعفرمن وثائق جعفر أحمد،  : المصدر

 عمر.عفر وج
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 م 1900 /هـ 1317صلح  : 5الوثيقة 

 

 الحمد هلل، بمحضر كاتبه عاين سيدي

بن عمرو بن حدو البويلولي مع خصيمه أحمد 

 عبد هللا اليعالوي المدعو أحباري اتفقا وتراضوا

للشرع المطاع إلى قبيلة بني أيوب لكي يقع 

الفصال بينهما بما تقتضيه الشريعة الغراء 

وأسقطا بينهما النزاع والخصام بعد هذا الشرع 

له نزاع مع اآلخر  (ى)ومن صحت له منهم لم يبق

وال شرع سوى هذا، ووكل عبد هللا المذكور 

حمد  صاحبه البورايصي بن الحسين المدعو م 

لب )ا(هبازي يتكلم دونه بما أمر له به ومن ط

فكة زور ال ءالبه بالباطل )ا(اآلخر بعد هذا ط

عمل عليه وال التفات إليه وكتب لهما هذا ليكون 

وفي آخر شهر عليهما حجة متى أمكنهما القيام 

ام عام سبعة عشر هللا المبارك ذو الحجة الحر

       ( عبد ربه سبحانه1317) وثالث مائة وألف

 .البيلولي

م حمد  رقن جعفرمن وثائق جعفر أحمد،  : المصدر

 عمر. عفروج
 

 ! فهم الجمع بين األداء والقسمي الو ،صيلاغيب التفت 6 ففي الوثيقة

 م 1901/هـ 1318م س  تحكيم ارجاع السالح وق : 6الوثيقة 

 

م حمد  جعفر من وثائق جعفر أحمد، جمع ورقن : المصدر

 عمر. عفروج

الحمد هلل )بتر في الوثيقة( الواضع شكله 

مجلس الذي )ال(اثر تاريخه بأنه حضر في 

مع أحمد  تحاكم فيه سيدي امحمد بن عمرو بن

حمد  المعلم بن بزيان وحكمت الشريعة م 

المطهرة بينهما بأن يحلف سيدي امحمد المذكور 

لة الحرب آللمعلم المذكور ويمكن له الكالطة من 

التي طال عليها نزاعهما واعتراضهما ولم يبقى 

بينهما بعد الحلوف والرجوع لحمو احسان 

 اليوبي وال لغيره فمن قام منهما على اآلخر بعد

ات طل والتعدي ال عمل عليه وال التفهذا قام بالبا

إليه ءافكة زورا قيدت شهادتهما مسؤولة منهما 

 لسائلها وفي آخر شهر هللا المبارك جمادى األول

 ( 1318عام ثمانية عشر وثالثمائة وألف )

عبد ربه سبحانه عبد الصادق بن عبد هللا 

وعبد ربه سبحانه علي بن عبد الخالق البيلولي 

 .لوليه عبد هللا بن عبد القادر البيوعبد هللا سبحان
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 م 1892/ هـ 1310 ،صلحابرام وفي شأن رهن فك خصام بين فقيهين على إشهاد  : 7الوثيقة 

 

ه (ي)دوه(ا)الحمد هلل لما حضروا )بتر في الوثيقة( ش

وم يت علي أزكآأٌهري السليم )...( من أحمد  المكرم الشيخ امحمد

ب )اوكرم( النسب والمكرم السيد الطالب عقى اتمامي )...( النس

 ب النسب والمكرم الشيخ علي بن ميمونگوالمكرم ولد ميمون أبر

ه هللا ا بسليمان اسليمي النسب والمكرم علي بن الحاج البيلولي أمن

 من عذابه النسب

وم ال ينفع ال شهادتهم هلل يوم لقاء هللا ي

تى هللا بقلب سليم أمال وال بنون إال من 

وبمعرفتهم ومحاضرتهم وبمعاينتهم 

وعلى أعين الشرفاء والطلباء 

الحاضرين من جماعة آيت بيلول حين 

وقع الخصام بين الطالب عقى بن اعمر 

حمد  المذكور مع الطالب لحسن بن م 

البيلولي حين طلب له الطالب عقى 

ي (تذ)ن الدراهم الالمذكور ما بقي م

م حمد  عنده وقال له سيدي لحسن بن

المذكور البالد التي تركتها في يدي 

أحمد  سيدي اعمر بن 46رهن "متعت"

بال اذنه وال محاضرته حين حضر 

المذكور "ورفد" أحمد  سيدي اعمر بن

الدرهم ودفعهم سيدي اعمر لسيدي عبد 

السالم رضي هللا عنه ووفقه للخير 

د السالم لشيخ ودفعهم سيدي عب

حمد  الجماعة سيدي بن العياشي م 

حمد  ودفعهم الشيخ سيدي أعلي م 

العياشي للطالب عقى و"رفد" الطالب 

عقى ما بقي له من دينه وما بقي يدفعه 

 47لسيدي لحسن المذكور و"رفد"

الطالب عقى المذكور بخصمه وتبعته 

على سيدي اعمر ما بقي بينهم خصما 

في بالده وال دعوة وال تبعة وكل ما 

يدعي به عليه وال )...( اشهادا صحيحا 

تاما عرف قدره شهد به عليهم بما فيه 

عنهم وعرفهم وفي ستة عشر صفر 

( 1310عام عشرة وثالثمائة وألف. )

 (...) عبد ربه )...( وعبد ربه
رقن من وثائق جعفر أحمد،  : المصدر

 عمر عفروجم حمد  جعفر
 

كن ل معروف وثقة يكون ضامنا للطرفين. ألجل المعامالت التجارية يحتاج الناس إلى شخص

 (.8 قةقد تحدث خالفات ويطالب باألداء. وفي النازلة كان الضامن قد حصل على رسم تبرئة )الوثي

                                                            
 . "من ملكية"، أو "حبهاالص"متاع" "كلمة عامية تعني  46
 ."أخذ"كلمة عامية تعني  47
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 م 1878 /هـ 1295تحكيم تبرئة الضامن من األداء  : 8الوثيقة 

 
 جعفر محمد من وثائق جعفر أحمد، جمع ومعالجة : المصدر

لما تحاكم السيد عمرو بن حدو الحمد هلل 

يلولي مع خصمه لمعلم اعمر بن عيسى الب

ن أالحداد حرفة قاطن في بني عزيز على ش

 الكفالة التي بينه وبين المقبلي حم رح لمقبلي

المهداوي على البغلة التي باع لمقبلي 

للمرموشي وحكمت الشريعة المطهرة للسيد 

اعمر البويلولي المذكور ال ضمان عليه للحداد 

لى المذكور وال للمقبلي ألنه بيده رسم التبرئة ع

لمقبلي المذكور صاح السان الحداد وكذلك 

ة السيد عمرو المذكور وهذا وافصح تبرئ

األمر جلي ال يحتاج لجلب نصر كما هو مقر 

لبه بضمان )ا(ومعلوم عند جميع االئمة ومن ط

البغلة المذكورة طلب منه المحال ودعوته افك 

ليها بوجه إوزور وال عمل عليها وال التفات 

من الوجوه كلها إال حكما قاضيا وتبرئة 

و خمسة صحيحة تقدم الحكم المذكور من نح

الكتابة مع حفظ الشهادة يوم  وتأخرتأشهر 

الجمعة الخامسة من صفر الخير خمسة 

عبد ربه  (1295) وتسعين ومائتين وألف

 (...) سبحانه عبد السالم بن عبد الرحمان
 

  حتى خالل الحمايةهذه األوساط ب اسائدكان  والمواثيق نظام المعاهدات 3.1.4

وحلف  م 1826 /هـ 1240منها )حلف  حماية الزوايا وأحالف فهناك معاهدات

( م 1912/هـ 1330م وحلف  1901/هـ  1319م وحلف  1866/هـ 1283 وحلفم  1831/هـ 1246

ـ / 1330رفادة فخذات أوالد علي لدعم زاوية تافخسيت  (2019عقا  الس. )وثائق  .(9 )الوثيقة 1912ه

 ائل والدواوير المتجاورةبتكون أنوية تساهم بدورها في حلحلة المشاكل التي تطرأ بين الق هذه الزواياو

ي صراع حول الحدود بتاريخ وانت وآيت وحيان فيبين تس اضامن 18)وثيقة صلح أجرته زاوية 

 تافخسيتونورد هنا مثال من قبيلة أوالد علي وزاوية  .(2019عقا  الس. )وثائق 48م 18/10/1820

 .حسان( )بني

                                                            
 سنناقشها بتفصيل في مقالة مقبلة حول الزوايا. 48
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 م 1912/هـ  1330رفادة فخذات أوالد علي لدعم زاوية تافخسيت  : 9الوثيقة 

 

 الحمد هلل وحده والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا

اريخه وبعده لما أراد هللا بخير وأمر بساعة سعدة يوم ت عليه وسلم

 د هللاعب)وا( قبيلة أوالد علي وأعطوا الرفدين آليت سيدي تإذا اتفق

 اكرمه هللا (  على سبة الحرم)

أمزيان رفد على إخوته أحمد  فمنهم

رحو على إخوانه آيت  .جالآيت عبو و

علي احمو والشيخ عبد هللا العالي رفد 

على إخوانه آيت عبد هللا موسى وعلي 

مزيان واحدين على إخوانه آيت ا

امحمد اعلي املوك على والمقدم 

عبد أحمد  إخوانه آيت تربعين ومحمد

هللا السالم على إخوانه آيت يحيا وعلي 

على اخوانه آيت تزغوين أحمد  امحمد

حمد  وعبد هللا املوك على إخوانه آيت م 

اعبد المالك أحمد  ميمون اعلي ومحمد

على إخوانه آيت وهدان ومن كسر 

أوالدنا الحرم علينا وعلى كبدنا وعلى 

بغلة وعقدوا بينهما أمور  6يعطي 

)يشيز( أمور فاهلل يكفينا وإياهم هموم 

الدنيا واآلخرة عرف قدره في شهر هللا 

ـ عبد  1330المبارك ربيع األول عام  ه

حمد  بنأحمد  .ربه سبحانه  ( )م 

 البويلولي لطف هللا به آمين
وثائق بوجودار آيت حسان  : المصدر

 نبيل.ورقن )أوطاط( جمع ومعالجة 

 

وهي مواثيق تضمن األمن واألمان لفترة قد تكون محددة. بين القبائل،  "هناء"وهناك اتفاقيات 

ولنا نموذج في قبائل آيت اجليداسن، وقد أنجز في فترة حرجة، كانت فيها سلطة المخزن في عز األزمة 

القبائل تحاول تسيير نفسها في  .الحلول المناسبة سةلقاء لمدارالقبائل المعنية وقد برمجت  السياسية.

 معظم قبائل آيت اجليداسنبين  "عقد هناءونورد هنا نموذج خاص " لسلطة المركزية.لشبه غياب 

 .(10)الوثيقة 
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 م 1904-1903هـ/  1321قبائل آيت اجليداسن عقد هناء بين  : 10الوثيقة 

 

انعقد الهناء بين جماعة الحمد هلل 

آيت المنصور ومع جماعة أوالد وحيان 

وآيت بوحنون وتعاطوا الرفادين بينهما 

موسى والشيخ -أ و منهم الشيخ امحمد

يت آعلي آيت عزيز و رفدواخلوف 

جلي وآيت بوحسان إفنتكان وأهل 

وإخوانهم آيت المنصور وعقدوا العافية 

وآيت وحيان المذكورين إلى  (ا)بينهم

تي يتالقون معهم ليلة دخول الصيف اآل

حمد  بن ووهذا على يد السيد حد بن عبد م 

من شعبان  20وفي  49هللا بزاوية حسان

 عبد ربه سبحانه 1321عام 

محمد بن عبد الرحمان البيلولي 

 محمد بن ) ( البيلولي 

من وثائق عصامي علي البويلولي  : المصدر

 )أواطاط( جمع ومعالجة ورقن نبيل.

 

  ات والقبائلذمعاهدات األخوة ما بين األسر والفخ 3.1.5

ث المتعاقدين فيما يوالتي وصلت لدرجة تور ،وقد سبق أن أشرنا إلى سيادة عقود األخوة

 نبيل وآخرون( )م 1716/  هـ 1129) ما بين فخذات آيت بويلول وآيت السمح طاطةعقد  كما في ،بينهم

هـ/  1230بين أوالد سيدي عبد المالك وتيميتار فخذة مع فخذة، بتاريخ  طاطةعقدت و. (ب 2018

عقد معاهدة الطاطة بين فخذات آيت بويلول وهناك آيت حسان(.  ،م )وثيقة بوجودار عبد المالك 1814

  .50تجديدا لعقد سابق م 1914هـ / 1333

                                                            
 يوسف(. -)آيت حسان( أم إحدى زاويتي الحوض )س. بلقاسم، وس. بو تافخسيتهل المقصود زاوية  49
 فترة دخول االستعماريؤاخي بين كل األسر ما بين الفخذات، وفيه جرد لكل أرباب األسر البويلولية في  50

 .(مناسبةسنعالج الوثيقة في ظرفية )



 2021 دجنبر   30-29 العدد   المغرب. ش.م.ج مجلة

   50 

 م 1921هـ / 1339 بازاآيت ما بين بويلولي وأسرة من قبيلة  عقد الخاوةنص  : 11الوثيقة 

 

حمد  الحمد هلل عقد الخاوة بين السيد اعلي اموسى م 

البويلولي النسب ومحمد الرمي وأوالده ووصيفه البزاوي 

حمد  النسب بعد ما ذبح عليهم السيد ال المذكور وقبلوه قبوم 

تاما من غير ضغط وال عصف وعقدوا بينهم كيف أوالد األب 

لهم واألم اخوان االشقاء فاهلل يؤلف قلوبهما لما فيه رضاه ك

ي على السواء فيما أتاهم إن قبضوا أو إن دفعوا يتعاونون ف

كل خطيئة وكذلك ان قبضوا فيفرقون ذلك على الذكور كلهم 

 على السواء

وسطر برضائهم ومحضرتهم كما ذكر 

قبلوا ذلك قبوال تاما من غير ضغط  اجميع

وال عصف وال اكراه ادو بذلك على عين 

الشهود اآلتي ذكرهم وقبطوا الحاملين على 

( الغدر ومن الجل)من بعضهم بعضا خوفا 

( ) ( بغالخمسة ) )ي(غدر منهم اآلخر فيود

بين  (االناثاالنثى)مناصفا بين الذكور و

ربعية وال يغيرون الحامل التني وال

والحاملين امحمد لقبابزيز تحمل على أبيه 

( على الشهود السوإخوانه بتوديته على )

كما ذكر وكاتب الحروف واضع شكله اثره 

حمد  تحمل على السيد اعلي اموسى م 

برضائه وتوديته على الشهود اآلتي كما ذكر 

من غدر منهم اآلخر فيؤدي ما ذكر 

منهم امحمد اعلي اقسو وبحضرة شهودهم 

حد آيت جح أ  امحمد الشريف  الحيوني النسب

 بن الج. سيديالشريف  التسيواني النسب

حمد   النسبأحمد  من أوالد سيدي امحمد بنم 

 علي امعنان اليماني البزاوي النسبالشريف 

حمد  الشريف ابضاهر اعجلي السمحاوي م 

حمد  الشريف النسب اميمون اعجل النسب م 

بذلك وال يشكون فيه وبمضمنه يتحققون 

 18قيدت شهادتهم مسؤولة منهم لسائلها في 

هـ. من تراضوا  1339صفر الخير عام 

لذلك على طول الزمان اال ان يرث هللا 

عبد  األرض ومن عليها وهو خير الوارثين

  ( البيلولي  ربه سبحانه )
من وثائق عصامي علي آيت موسى  : المصدر

 .نبيلورقنها )أوطاط الحاج( جمعها وعالجها 
 

 . (11)الوثيقة  يمكن أن نلج جوانب من العرف األمازيغي طاطةفبدراسة معاهدات ال
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 هـ  1341آيت حسان  طاطة : 12الوثيقة 

 

أحمد  أوالد سيدي الحمد هلل اجتمعت آيت الطالب

حد الصنهاجي واتفقوا أولهم الفقير لحسن الطالب وامحمد او

حمد  ومحمد امعنان وأوالد المرحوم ا اعلي بموافقة أمهمم 

 مم حد واتفقوا على مصالحهم

بينهم وأنهم يرثون بعضهم بعضا على السواء 

 ال فضل )الحد( على اآلخر بينهم يدخلون أبناء

صفته وكذلك البنات مع اآلباء كل واحد في 

يدخل)و(ن في اآلباء يرثون بعضهم بعضا إال 

أن يرث هللا األرض ومن عليها وهو خير 

الوارثين ال يدخلون المرابطين في ذلك حتى 

ي)ا(نقرضوا عن آخرهم ويرجع لألقرب من 

عصبتهم وإن انقرضوا عن آخرهم يرث)ون( 

المرابطو)ي(ن وكذلك المرابطين على السواء 

حد( على اآلخر كل واحد ضل )ألبينهم ال ف

يأخذ نصيبه عرف قدره شهد على اشهادهما 

وهما بحال كمال وفي شهر هللا المبارك رجب 

بن أحمد  ه سبحانهبعبد ر 1341الفرد عام 

حمد  ه سبحانهببد رعبورمضان البويلولي و م 

يلولي امنه هللا يوم الفزع ببن الحاج على ال

 األكبر 
)بني حسان(، م حمد  من وثائق بوجودار : المصدر

 جمعه ورقنه نبيل.

 

وهناك . طاطةوحسب الوثائق والروايات الشفوية ال نكاد نجد دوارا أو فخذة بدون عقود 

)ولنا منها أمثلة ال يتسع المجال لسردها(، ذكر منها  قود أخوة بين القبائل وبين الفخذات وبين األسرع

وقد تدخلت في فك نزاع حول  ،بويلول مع فخذة من بني مقبل نيما بين فخذة آيت بوعياد من ب طاطة

بويلول وأوفريدن بني  آيت، وأخرى بين روگومع آيت  طاطة، و(40-39 يقتيننهب دواب )الوث

بويلول مع آيت بازا  آيت، وأخرى بين يقاف حلف تامجيلت ضد آيت بويلول، وقد تدخلت إلمنصور

ال في الزمان  ،ال يمكن حصرهاولكثرتها ، وقد تدخلت في فك نزاع حول قتل يهودي مجار )مرموشة(

 ال ننس أنها، في هذه األعراف القبلية، تعطي الحق حتى في اإلرث.ووال في المكان. 

. سنرى من خالل أمثلة كيف تتدخل "السيبةبالد "وهي تفند كل ادعاءات سيادة الفوضى و

 هذه المواثيق لفض الخصومات. 

 البراء  3.1.6

جد أشخاص مارقين ومتمردين على وفي كل فخذة أو قبيلة ي ال شك أنههو ضد الوالء. 
ا على وحدة ظحفا ،األعراف واألخالق المألوفة، ففي حاالت يتم التغاضي عن كثير من سلوكاتهم

وتمارس عليهم كل الضغوط  ينتمون إليها )أسرة أو فخذة أو قبيلة(،واحتراما للوحدة التي الصف 
على مستوى أسرتهم أو  ،. لكن إن زاد األمر على حدود مقبولة يتم لفظهم والبراء منهمنضبطوالي

الفخذة أو  األسرةن أفراد أوتجيب الوثيقة كيف  ؟ قد يتساءل شخص لماذا البراءفخذتهم أو قبيلتهم. 
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معه وقد يجرهم إلى حرب  ويحلفون هألون عن أخطاء كل فرد منها، فيحاكمون بأفعالالقبيلة قد يس أو
يجر  يمكن أنمن من قتل الخ. ومن هنا ضرورة البراء إ، وقد يساهمون في أداء دية نارمع الجي

  : ونورد هنا بعض األمثلة عليهم الويالت.

 م 1918هـ/ 1337 عمومةبراءة من وثيقة  : 13الوثيقة 

 

بن أحمد  الحمد هلل أبرأ آيت سيدي

عمرو بن يعقوب مع أعمامهم آيت عبد 

النبي بن يعقوب من أعمامهم آيت علي 

حمد  أبلقاسم ومن سيدي أبلقاسم وأنهم م 

ال يحلفون عليهم وال هم كذلك ومهما 

جنوا جناية كالسرقة واألخذ بالغصب 

والظلم والتعدي هم يعطونها ألنفسهم 

من مالهم الخاص بهم والخالص لهم 

واليمين إن وجب على ذلك فكل واحد 

يعطي لنفسه ويحلف على نفسه ال يحلف 

عليه عمه من الفريقين أعاله ولو فعل 

اءة تامة ال يتبدل هذ القول ما فعل بر

على حاله طال الزمن أم قصر عرفوا 

قدره شهد به عليهم بأتمه وعرفهم وفي 

عام سبعة شهر هللا المبارك رجب الفرد 

 ( 1337) وثالثين وثالثمائة وألف

حمد  بنأحمد  عبد ربه بن م 

 عمرو البيلولي

 هارقنمن وثائق جعفر أحمد،  : المصدر

حمد  جعفر  عمر. عفروجم 

 

عبد القادر  .سالتشهد أن أوالد  م 1879/هـ  1296هناك وثيقة أخرى لبني بويلول بتاريخ و

علي بن بوزيان(. وقد تنكروا حتى  .لحسن وأوالد س .بن بوزيان تبرأوا من أبناء عمومتهم )أوالد س

، آيت لحسنبن علي بن عمرو بن م حمد  الشتراك النسب. والوثيقتان ال تذكران سبب البراء )وثيقة

  .حدو، جمعها وعالجها نبيل(-أ و بوزيان

وقد  .( كما رأيناإيمجنيفالبراء الفردي قد يتم بعد تنفيذ جريمة، فيطرد من القبيلة كجاني )

أنه بمفرده ولم تعد لديه العصبة  بإشعاره ،يكون استباقيا، يقصد منه ثنيه على اقتراف الجرائم والموبقات

 ،األفعال المتفق عليهاإال تضمن ال على أفعاله. وهذا يعني أن العصبة غالبا  التي تحميه من االنتقامات

، بل قد تتبرأ منهم، وقد تأخذ منهم مارقينن منظورها( وال تعين الموالتي تراها عادلة )على األقل 

  ولعلها من األسباب التي جعلت الفقهاء والعدول والقضاة يجيزونها.الحقوق ألصحابها. 
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 م 1917هـ / 1335 مهمن ابن عبويلولي براء نص وثيقة  : 14الوثيقة 

 

حمد  الحمد هلل أشهد السيد ه أن ابن عمه بوطاهر البيلولي على نفسه أنه لما تبين ل-أ و أحمد بنم 

حمد  السيد ما احمله بنه ال يقوم أمر خطير وأنشب نفسه في أمر كبير توقع أبن بوطاهر النسب توغل في م 

لته وأبعده من ذلك وأنه يتورط بعجزه عن القيام به في ضروب المهالك تبرأ منه وترك مداخلته وقطع مواص

جله اشهاد أشاعه وصرح به وأذاعه ليتخلص من المطالب بنفسه ليال يتعلل عليه من أعن نفسه وأعلن بذلك و

هـ  1335براء تامين عرف قدره وشهد به عليهما بأكمله وعرفهما وفي أواخر ذو القعدة عام صحيحا وا

 يلوليالب  عبد ربه سبحانه

 ، جمعها ورقنها نبيلجگيگو عمرو،-أ و آيت بوزيانم حمد  من وثائق كريم : المصدر
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 م 1875هـ / 1292 مهمن ابن عحساني براء نص وثيقة  : 15الوثيقة 

 

الحمد هلل حضر لدى كاتبه على 

اسعيد ليوبي من آيت المعيز وبين يدي 

الحساني أحمد  سيدي عبد هللا بن

وأشهد على نفسه أنه تبرأ من ابن عمه 

بن يوسف ال يموت فيه وال يقتل وال 

يضره وال ينفعه وال يرثه إن مات 

الدوام تبرءا بينهم ابراء على 

واالستمرار ال رجوع لهما في ذلك 

طال الزمان أم قصر عرف قدره 

وشهد عليهما بحال صحة وطوع 

هـ  1292وجواز وبتاريخ شعبان عام 

المحجوبي    عبد ربه سبحانه عبد هللا

أحمد  كان هللا له آمين وسيدي عبد هللا

 ين، وعبد ربهالحساني لطف هللا به آم

حمد   يلولي.بن بوطاهر البم 
من وثائق بوجادور عبد المالك  : المصدر

 رقنها نبيل عالجها والحساني )أوطاط(، 

 

 15يقة نها لم تحدد طبيعة ما اقترفه(. والوثأفسرت أسباب البراء بدقة )رغم  14الوثيقة 

 اكتفت بالبراء بدون إشارة لألسباب.

  االستنتاجاتالمناقشة و 3.2

هذه القبائل لم تستقر على أراضي منهوبة أو هذه الوثائق تحمل داللة مهمة على أن معظم 

بعد طرد أهلها، وهذا مؤشر مهم على طبيعة استقرارها وأصولها واحتكامها للشريعة واألعراف 

 : 51القبلية. الملكية كانت منظمة وتحترم القواعد الشرعية كما هو الحال اآلن

 الة تواتر ثبوت حوال تثبت الملكية الحالية إال في  ،لها قيمة تراثية وتاريخية ،الوثائق المقدمة

 استمرارية التملك،

  أسفله( 16أرض قبيلة بني بويلول محددة بوثائق عدلية شرعية كالوثيقة(، 

 كل الشهود والعدول، بدون استثناء، من القبائل المجاورة وعلى معرفة تامة بالوضع ، 

  عمرها يفوق قرنين، وهي بالتالي أرضيةم، أي  1805هـ /  1219الوثيقة تحمل تاريخ 

 للمقارنة مع التطورات التي قد تطرأ عليها،

 " توافق مفصالت الحدود تتوافق مع المنطق الجغرافي، وهي طبيعية وسهلة االستيعاب
 ،"مهرق الماء"" أو ما يسمى المياه

                                                            
لكن هذا ال يعني أنه ليس هناك من يترامى على أمالك الغير ويريد االستيالء عليها، سطوا أو بتزوير شهود  51

 الخ. كما يحدث في كل األزمان.
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 " ميراث خلفا عن سلفوتؤكد الوثيقة على أن أصل الملكية،" 

  ى، دقة لوط وملكية بويزكان والضفة اليمن-أ و تفصل لنا الحدود على سيفالرواية الشفوية

في هذه  تغيب في باقي الروايات. ولعل الوثيقة كانت أقدم من هذا التقسيم، إذ تعارضت معه

 النقطة، 

  بالشراء واإلحياء. بملوية كانت عمر بن احساين حتى األراضي المقتناة من طرف جدهم

م مبنية على وثائق متعددة وشهادات شهود قدمت للقضاء بعد أن  1740الوثيقة تحمل تاريخ 

 تنازع حولها طرفان، 

  م )قبل تولي المولى  1672لم يشر ألي تحبيس أو هبات عدا إقطاع األمير، ولعله كان قبل

 ،(إسماعيل الحكم )كان أميرا(

  م 1882نفس الشيء نجد عند آيت الفرح، والذين تحمل وثيقة أمالكهم تاريخ ، 

 ،وهناك زوايا حصلت على معظم أمالكها عن طريق التحبيس من طرف السكان أو القبائل 

  م ومحينة في  1688هـ / 1100تحمل تاريخ  تافخسيتإن تحديد أراضي زاوية

م، وهذا التحيين تم في عهد المولى إسماعيل، وليس بعيدا عن تاريخ تحديد  1829هـ/ 1245

 أرض بني بويلول، 

 األحراش واألراضي الموات. وقد رأينا هذا وقبل الحماية، كانت تشمل الغابات  الملكية، ما

 ميدانيا في ملكية آيت الفرح، وأشارت إليه وثيقة آيت يلول، 

  وبينت كيف أن األراضي الملك  ،إلى مختلف استعماالت األراضي تافخسيتتشير وثيقة آيت

 كان يسمح فيها بالرعي ما لم تكن مزروعة، 

  وهنا نؤكد على أن ب( 2019 ،نبيل وآخرونكيف أن التوثيق قديم بالمنطقة ) شرحناكنا ،

الملكية الخاصة أو الجماعية تمت حمايتها بكل الوسائل القانونية، وبهذا كانت الخالفات 

 ،الحدودية محدودة، وأمكن التغلب عليها بمختلف الوسائل

 ال عندما يتعذر إالف عميق بين مجموعتين، وال يتم تال شك أن البراء الجماعي ينتج عن اخ

، لكن ربما كان على (فخذة)قبيلة أو م الوحدة المعنية يكل صلح أو وساطة، ويؤدي إلى تقس

 تم تجاوز الخالفات،ي قدمتى هدأت النفوس ف ،العدل أال يغلق باب المصالحة

  ع إلى الطريق المستقيميتوب ويرجويندم كونه أبدي، واإلنسان قد هنا نعيب على البراء، 

 باب التوبة والعفو، كان من المفروض أال يغلقو

 ،على أي هذه  تشير الوثيقة إلى أن البراء يلغي اإلرث ويلغي الدفن، وفي هذا تجاوز للتسامح

 شاذة،حاالت 

  يوضع قبول الحكم كشرط )ممن ترضون من ويختار الشخص المناسب للتحكيم وللشهود

وغالبا ما يلجأ الشخص إلى اعتماد وجهاء ممن لهم سلطة معية )زمنية  حكمين والشهداء(،م  ال

 حية كالفقيه والشريف( اتقاء لكل خالف أو نزاع،وكالشيخ أو ر

  بالطبع ليس من الممكن الوصول إلى كل الوثائق، والمتوفر منها قد ال تعكس تفاصيل حادثة

ائق كلها، وقد نسيء فهم بعض معينة، وتجنبا لالستطراد قد ال ينجح واضعها في عكس الحق

كل األدلة المعتمدة في الحكم، فنقدم على الشكاوى في دقتها وال على ال  نطلعألننا لم  ،األمور

  للقارئ الوثيقة األصلية ونصها )كما قرأناه( ونكتفي بالتركيز على األحداث العامة،

 باعتماد الحلول النهائية  ،نخلص إلى كون الساكنة تراهن على استئصال أسباب المشاكل

 والختم بالصلح ووضع حد لما يمكن أن يتولد عنها من مضاعفات،

  فقط محتواها يدل على ذلك،  ،طاطةال تشير لفظا إلى كلمة  12الوثيقة 
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 شيء سبق أن حللناه، ونستغرب كيف تركز على التوارث وأطرافها طاطةوالتوارث في ال 

 (،الصنهاجيأحمد  أوالد سيديآيت الطالب ينتمون لنفس األصول )

 ( ل يرثون بعضهم بعضا على السواء ال فضوهناك تعابير قد توحي بأمور تخالف الشريعة
 (، حد( على اآلخرأل)

 ،وبعد انقراض العنصر األصلي )الذي يورث شرعا(، يدخل عنصر المرابطين بدون قرابة 

صل كآيت في قبيلة متجانسة األ .، ربما لهم األهمية الروحية )الدين(طاطةولم يدرجوا في ال

  بويلول، ال نجد مثل هذ االنفصال االجتماعي.

 حدود بعض القبائل  4

 استيطان آيت بويلول  4.1

 حدود قبيلة آيت بويلول  4.1.1

يلة كله ل أرض بني بويلول في ملكية األسر سقيا وللقبيلة بعال. قبل الحماية كان تراب القب

ة يستقر في " حتى الغابات والمناطق الجرداء بأوديتها وكل مواردها. المألوف أن جد القبيلالجماعة"

 أرض معمرة بعد شرائها بطريقة شرعية. 

)حيث  تينسمطعمر بن احساين أراضي ملوية الوسطى حتى  الس. ونذكر هنا كيف اشترى

األراضي الموات بإحيائها حسب . وأنه يتم التمدد على 52( بقناطير من الذهب والفضةحاليا آيت مقبل

". وهناك روايات شفوية مدققة حول إحياء معظم من أحيى أرضا ميتة فهي لهالقاعدة الشرعية "

 . 53األراضي البورية من طرف بني بويلول، وهناك وثائق تثبت التملك عن طريق اإلحياء

ع مموطن نزاع لنرى كيف تصبح أحيانا  ،وأرى مناسبا هنا تحديد حدود قبيلة بني بويلول

 الجيران. 

                                                            
أعمام آيت بويلول )وثائق إدريسي مسكوي عبد القادر، مخطوط  )أو مصكي( مسكيوثيقة النسب آليت يلول  52

 سنعالجها في مقالة حول األنساب(. فاس،أحمد  بورزوزالج.   م
 ال يسع المجال للتطرق إليها هنا. 53



 2021 دجنبر   30-29 العدد   المغرب. ش.م.ج مجلة

   57 

 م1805هـ /  1219في  حدود قبيلة بني بويلول : 16الوثيقة 

 

الحمد هلل شهوده الموضوعة أسماؤهم عقب تاريخه وأنهم يعرفون ذرية عمر بن احساين منهم 

حمد  عمر والسيد عمر بن-أ و سيدي بوزيان حمد  ) ( بن عمر والسيد والسيد عبدم  بن بزيان والسيد امحمد م 

والسيد عبد الكريم بن عبد السالم المعرفة أحمد  بن رح والسيد عبد هللا بن عبد القادر والسيد بورمضان بن

لوط )اسم عجمي( مع تيدمامين وتنفيطت -أ و التامة الكافية وبها ومعها يشهدون بأن البالد المسماة بسوف

مهرق المياه بينهم وبين بني أيوب ومن  54والبعل جبل تيزدي مع توجيالت وغربا القرقرة يحدها من السقي

و  ناحية المشرق  دغت مهرق الماء بينهم وبين بني مقبل ومن ناحية الجوف جبل تسيبقت مهرق الماء بينهم و 

لمذكورة تصرف وبين بني بحر وبني بورايص كما هو )دلول( ايش إينورار ويعلمونهم يتصرفون في البالد ا

)ا( عن نسبونها ألنفسهم وتنسب إليهم خلفالمالك في ملكه بأنواع التصرفات بأنواع الحرث )واالوراع( وي

سلف وهم على هذه الحالة بال منازع ينازعهم وال معارض يعارضهم وال يعلمونها باعوها وال وهبوها وال 

ه من وجوه الفوت كلها وال يعلمونها خرجت رهنوها وال تصدقوا بها وال فوتوها وال فوتت عليهم بأي وج

ن سلف ) ( ذلك وال يشكون فيه وبه قيداه لسائلهم مسألة منهم ع)ا( كهم إلى اآلن وهم يتوارثونها خلفمن مل

لسائلهم عرف قدره شهد به عليهما وهما بحال صحة وطوع وجواز وعرفهم في موجب صفر الخير عام 

المالك بن معمر اليعالوي النسب والمكرم الفقير امحمد بن امحمد هـ الكريم المكرم المقدم عبد  1219

اليعالوي النسب وبلقاسم بن عبد هللا بن بها اليعالوي النسب والمكرم امحمد بن عبد هللا اليعالوي النسب 

حمد  والمكرم بن المحجوب اليعالوي النسب أحمد  بن قس اليعالوي النسب وحم بورمضان النسب والمكرمم 

حمد  والسيد حمد  بن عاشور النسب والفقيرم  بن برمضان والفقير عبد هللا بن لحسن النسب والفقير بعياد بن م 

حمد  عبد هللا النسب والفقير بن عيسى اليعالوي النسب ) ( ميزوا بدهونهم وأدركوا بعقولهم )على( الوصف م 

علي بن بلقاسم  دتهم عبد ربه سبحانهالمذكور أعاله سنين عديدة ونقل عنهم نقال صحيحا بتوديتهم وقبول شها

 أحمد بن عبد هللا الحساني لطف هللا به )المعلوي( لطف هللا به

 ورقن محتواها نبيل.وعالجها وثيقة، من أرشيف زيان علي، جمعها  : المصدر

 



 2021 دجنبر   30-29 العدد   المغرب. ش.م.ج مجلة

   58 

بحدود ناغت. بالضبط، آليت المنصور  ،آليت اجليداسن لوط-أ و الضفة اليسرى لسيفكانت 

 يبونصر آيت عبو كانوا يسكنون هناك. كانت األرض غير آمنة. سكن أوال يذكر الراوي أن

والتحق بهم أهلهم لمرافقتهم. لم  ،55تاله أمعالوي ،لمعلم في السافلة واستولى على األرضا-نب الس.

شارشة مشتركة -بويزكانكان  .من قبائل آيت اجليداسن اكثيرصدوا و ،يتركوا آيت مقبل يستقرون بها

)خلف بويشوردان( حتى قاقا )ما بين آيت مقبل وتابغ( وتركوا جهة بوزيد  ،اجليداسن بين آيت

ويزكان ملك آيت المنصور وآيت . (2009 ش ر )م اليعقوبي امحمد، اليمعالويين مع آيت بونصر

 ،زرياح علي ،2016 ،ر شگيگو  ،بلقاسم-أ و علي )الوافي يت بويلولمييرت آلوتمزراي حتى ناغت، 

  .(2021ر ش 

حينما  ..56مع دخول فرنسا 1926في  لوط-أ و حمد لسيفأ-أ و محمد-أ و أحمد كان رحيل آيت

تكاه شرفض البونصري وا لوط-أ و بسيف األرض جزء من 57أحمد-أ و محمد-أ و أحمد الس. خذ جدهمأ

طلب  ثم تركها له.مليا، دتها له، ففكر دلسيدي امحمد، فقال إن كان يضمن أنه لن يدخل بها غيري ر

يذهب نهارا للعمل بها، ويختبئ ليال )خوفا على أحمد  الس. وكانأبوا. لكنهم  مرافقته،من آيت يعقوب 

اليعقوبي  م ،2016 ،ر شگيگو  ،بلقاسم-أ و علي )الوافي حياته من آيت سمينت(

  .58(2009 ش ر امحمد،

يمقامين إخبروه بأف ،من كان فيهاعسأل  ،حدود القبائل راجعحينما كان القبطان الفرنسي ي

كانوا ينزلون للحرث ويعودون، حتى أحمد  آيتو من أحياها فهي له. ةفقال هي ميت ،نهم نزحواأو

آيت  عائلة . أما جيرانهم، وبقيت الدار بتاسشت حتى تهدمت59األمور فبنوا هناك واستقروا تاستقر

 وا، وبق(60تيغزا 3له هناك  كانت) أرضه له وهاليحفظ لحسن-أ و أحمد نزلهم الحاجفقد أرحو -أ و لحسن

حيوا أرضا أخرى. وقد تدخل القايد عمرو وأزال للبونصري شيئا من أرضه وأ. لوط-أ و بسيف هناك

 .(2016، ر شگيگو  ،بلقاسم-أ و علي )الوافي عطاها لمقبليوأ

 استقرار آيت يلول بملوية والصراع على األرض  4.1.2

. وقد اشترى عمر بن احساين 62أشقاء آليت بويلول 61لول مصكيي ال بد من التذكير بأن آيت

ثبت أصول الملكية  دوق)بالد آيت مقبل الحالية(.  طمسني)جد الفرقتين( أراضي ملوية الوسطى وحتى ت

                                                            
 .كان من قطاع الطرق 55
إخوة( وذهبوا إلى آيت حديدو للجهاد، وهناك استشهدوا، ورجعت نساؤهم كل  7مع خروج إمقاميين )كانوا  56

الذي وهو  ،)البونصري من تاوريرت( " )قبيلة المعالويين(إمعالويين"واحدة إلى بلدها. كان معهم شخص من 

 بقي هناك.
حمد أ و تربى هو وأخوه يتيمان عند خالهم 57 را تحت اولما كبر بنى دالحاج ميمون من آيت عبد السالم، -الس. م 

الطالب، وبناها بدون أساس، ولم -الج. أحمد أ و بلقاسم، على بقعة أهداها له صديقه-أ و على-أ و دار آيت ميمون

 يعتنوا بها فتهدمت. أما دارهم بآيت والغ قد احترقت )نفس الراوي(.
 المنطقة معرفة تامة.ويعرفون  )Mouflon à manchette) "األروي"كبش كان الراوي ممن يصطادون  58
 وحاليا ال زال الوافي محمد، الساكن بجرسيف، يستغلها. 59
 "، أرض على ضفة منعطف واد.تاغزوت" معج 60
 مصكي".هناك من يكتبها " 61
أمر ال يجهله أحد بالمنطقة، وتثبته وثائق النسب العدلية والروايات الشفوية )وذهبت في زيارة للدوار فتعذر  62

 بآيت بويلول(. أيضا علي الوصول إليه، ألني كنت أسأل عن آيت يلول، وأكد لي أحدهم أن جيرانهم يعرفونهم 
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إلى أنه دفع فيها قناطير من أخرى تشير وثائق و. (17)الوثيقة  قطاع السلطانإبالشراء واإلحياء و

 .63الذهب والفضة

 م( 1741هـ/ 1153)محتوى حكم يقضي في نزاع حول الملكية ويثبتها لليلولي  : 17الوثيقة 

 

                                                            
 منها(. في وثائق مختلفة )حصلنا على نسخ في عمل قادمسنقف على هذا  63
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 (خاتم به الدار البيضاء)  المحكمة الشرعية لقاضي التوثيق  المملكة المغربية

حمد  الحمد هلل وحده والصالة والسالم على سيدنا وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأمته وسلم م 

)تحدا بل( تحاكم)ا( لدى العبد الوجل لربه المعتمد على جوده قاضي جماعة المسلمين لقبيلة االحالف في 

بن مزيان اليلولي فريق أول أحمد  حينه وهو أبا الحسن )امضاء( أعزه هللا وسدد أمره الخصمان الفقير

حمد  والطالب ئبا عن نفسه وعن جماعة بني يلول الحميدي فريق ثان أما الفريق األول فناأحمد  بن (بالفتح)م 

بحكم توكيل منهم إليه وأما الفريق الثاني فنائبا أيضا عن نفسه وعن موكليه من قبيلة أوالد احميد فريق ثان 

فطلب من دعوى الثاني على األول أن جميع األرض الكائنة بوادي ملوية بين جماعات انشيشات بلغاتهم إلى 

غير غابة حية كانت أو ميتة عامرة أيضا أو خالية فهي ملك له وإلخوانه مدفع واد بوراشد غابة كانت أو 

المذكورين عصبة األول ومن ذكر معه فيها وادعى األول على الثاني أن األرض المذكورة والمحدودة هي 

ألول ق املك)ا( له ولقبيلته المذكورة فلما أدلى كال منهما بما عنده فحلف كال منهما بإثبات دعواه فأتى الفري

ا تمليك بعض األماكن من األرض المذكورة بالشراء وبعض األماكن بالميراث (م)بوثائق عديدة في مضمونه

موالنا اسماعيل وأتى  ،الرحوم بكرم هللا سبحانه ،واإلحياء من آبائهم وأجدادهم والبعض منها بإقطاع األمير

طعها األمير لجميع قبيلة أوالد احميد فقط هير واحد في مضمونه أن األرض المذكورة أق(ا)الفريق الثاني بظ

وحصر الثاني دعوته في تمليك البالد المذكورة في االقطاع الذي بيديه للملك المذكور وأنه ال دعوى له 

تسمع في ذلك غيرها فلما أن تأمل دعواهما وتصفح جميع وثائقهما ءالف البعض من وثائق الخصم األول 

مذكورة بالواد المذكور من بدار آبائهما والبعض منهما مما هو معمور اشتملت على تملك بعض األماكن ال

أو غير معمور بالميراث واإلحياء منهم ومن آبائهم وأجدادهم والبعض منهما مما هو لم يسبق إليه أحد)ا( 

ن ليه بشيء من ذلك وبقي مهمال غابة كاإمنهم وال من آبائهم بحكم إحياء وال شراء وال ميراث ولم يتوصلوا 

يديهم وملكا لهم بإقطاع األمير لهم في ذلك كله واشتملت الوثائق أأو )كما قاضا صلد( االنبات فيه فهو تحت 

لتة اليهود الكائنة هنالك وولجة گ(ق)المذكورة على األماكن بذكرها وتعيين بائعيها ومشتريها فمن ذلك ولجة 

 الهجاجمة بخط العدل األرضى السيد الفضيل بنمقطع سامحة مقابلتها ألهل مصك تملكوها بالشراء من يد 

حمد  من أوالد سيدي يعقوب والفقير السيد علي بن عثمان المعطوي بن الدهيما في ولجة الفاتحية الكبيرة م 

والصغيرة الكائنتين هناك ألهل بوحويت تملكوها بالشراء أيضا من أوالد ابريه بخط عدلين معروفين بالعدالة 

الملح وغابة السبع وسسان الكائنتين هنالك ألوالد عمر بن المعطي تملكوها باإلحياء  وولجة اللولب وولجة

والميراث والتصرف منهم ومن آبائهم وأجدادهم وإلى اآلن وجميع األرض المتنازع فيها هو من الجيب 

ة بطول الوادي من القطاعي المجاورة للقصعات هي ملك لبني يلول وما سيوتى هذا من األرض المحدود

شات( شارشا إلى مدفع واد بوراشد اشتمل عليه إقطاع األمير المذكور واألماكن يشنبالوادي المذكور من )ا

المذكور)ين(ة تحت يد الفريق األول ومن ذكر معهم يتصرفون فيها)م( بأنواع التصرفات على عين 

ن األمير المذكور من خصومهم وفي يد الثاني اإلقطاع على جميعها وما احتوت عليه باألرض المحدودة م

غير تصرف في شيء منها البتة فلما أن تأمل ذلك وحقق الوثائق كلها وتصفح االقطاعات كلف الخصمين 

بتعريف خطوط االقطاعات معا وأنها للملك المذكور وخطوطهما معا لمن هو مشهور بالعدالة والكتبة 

وأثبت اقطاعه وعرف بكاتبه بخط عدلين والصحبة للملك المذكور في حينه ففعل الخصم األول ما أمر به 

اثنين مشهورين بالعدالة وتغيب الثاني ولم يأتي بتعريف وال بحجة تسمع سوى الددوا والتمرد الظاهر منه 

مع تأخر تاريخ اإلقطاع الذي بيده وتضمين اباحة التصرف في ذلك لهم من الملك المذكور دون التمليك لذلك 

القاضي  ول من الملك المذكور اقطاع تمليك فلما أن تبت ذلك كله لدىوتضمين ما في اقطاع الخصم األ

المذكور الثبوت التام أجل للخصم الثاني أجاالت ثالث تنتهي غايتها إلى شهر واحد ليأتي بما يدفع شرعا في 

إلى حجج خصمه فلم يأتي بمدفع واعتذر ببطاقة في مضمونها أن الوادي منعه فأجل له أجال ثانيا بعدة بينهم 

اثني عشر يوما من يوم تاريخه فلم يأت بما يسمع شرعا ثم أعذر له بعد هذا بتسعة أيام تأتي بعد تاريخه 

استقصاء القطع حججه فلم يحضر وال أتى بما يسمع شرعا ثم بنوا له بثالثة أيام فلم يأت بما يسمع وال دفع 

ن تبين له ذلك وأمعن النظر في نازلتهما في شيء من ذلك وتبين أن ذلك تلددا منه وفرارا من الحق فلما أ

وجد ما بيد الخصم األول من وثائق الشراء ووثائق اإلحياء والميراث واقطاع األمير منصوصة بإفصاح 
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التمليك في جميعها اقطاعا كانت أو تمليكا بالشراء واإلحياء والميراث واقطاع الخصم الثاني دل على إذن 

قط دون تمليك وعدم التصرف في شيء من ذلك في حياة اإلمام المذكور اإلمام له في التصرف والتعمير ف

ولتأخير تاريخه عن تاريخ اقطاع األول وعدم التعريف بخطوط اقطاعه حكم دامت كرامته للخصم األول 

بجميع ما في عقود الشراء التي في يده وعقود اإلحياء والميراث وجميع ما احتوى عليه اقطاع األمير للمقدس 

( ما تصرف فيه غيره مما اشتمل  يتصرف فيه مع االقطاع وما هو بار لم يتصرف فيها أحد ) (  وم )المرح

عليه االقطاع المذكور لم يتعرض للحكم فيه وحكم على الثاني أن ال شيء له في جميع األرض المذكورة 

أمضاه وأنفذه وأوجب وال حجة له تسمع وأبطل دعواه في ذلك لما ظهر له من اللدد واالمتناع حكما تاما 

العمل بمقتضاه معتمدا على ما نص عليه صاحب التوضيح والخطاب والمواد وغيرهم من األئمة حكما أنفذته 

في سابع ، وأوجبت العمل بمقتضاه بعد تعجيز الخصم الثاني ورضا الخصمين لحكم الحاكم أشهد شاهديه

 م( 1741) ـ(ه 1153المحرم الحرام في فاتح ثالثة وخمسين ومائة والف )

مة رقنها نبيل من نسخة المحكمحتوى وثيقة من أرشيف ادريسي مصكوي عبد القادر )فاس(،  : المصدر

 أو كلمة غير مقروءة(. مالءتصحيحات اإل )بين قوسين مصححة من النسخة األصلية

 

 استيطان بعض الزوايا المجاورة  4.2

  آيت حسان المجاورة آليت بويلول تافخسيتحدود أراضي زاوية  4.2.1

بعض الزوايا امتدت أراضيها بحيث نافست أراضي "الجماعة". ومنها من اعتمدت على 

بآيت حسان وزاوية سيدي بلقاسم أزروال. وقد حددت  تافخسيتتحبيسات الساكنة، كما في حالتي زاوية 

 .19- 18 تينآيت حسان كما في الوثيق تافخسيتأراضي زاوية 
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م ومحينة في  1688هـ / 1100، آيت حسان تافخسيتتحديد أراضي زاوية  : 19-18 تينالوثيق

 م 1829هـ/ 1245

 
ورقن  النص األصلي(، جمع ومعالجة)من وثائق بوجودار عبد المالك، الحساني )أوطاط(  : المصدر

 نبيل.
 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه

وجيرانهم عظم هللا  تافخسيتالحمد هلل هذا بيان البالد وحدودها وموطن أهلها وتقسيمها وتعيينها بين أهل 

شهد شهيديه على يد الولي الصالح باهلل سيدي امحمد امزيان احسني من ذرية موالنا سيدنا حسان  حرمتهم

غير ذلك إلى  هللا به آمين بعد وقيف ارباب الزمان على بالد الحبس المنوبة للحرث والرعي بن ثابت نفعنا

يلول كل وب نيمحدود البالد المذكورة بين أيوب وآيت مام وآيت حركات وأهل تسيوانت وأوالد علي وب

نسوبة على هللا شياخ وجعلوها مووقفوا على البالد وعاينوا وبينوا حدودها بإذن األ تافخسيتهؤالء جيران 

والنبي صلى هللا عليه وسلم نفوسهم واستظهروا بالبر والبركة والطاعة للملك العالم فقد شرف هللا قدره 

 64بحسب البالد المذكورة من وقف عليها من ناحية القبلة توالي أوالد علي تمقنت على وادي شق األرض

كما خرج ونفذ مع مهرق المياه إلى  65وصعد مع درع الريح واستوى على جبل موالنا مجمع الصالحين

                                                            
 (.2021ش  ر ما بين حديقة الفرنسي وتيميتار )زرياح علي 64
 (.2021ش  ر تجايرت )زرياح علي-ن إيش 65
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رأس ترززت )اسم عجمي( كما دار مع مهرق المياه من ناحية الجوف إلى رأس الجبل الشامخ المسمى 

 كما نفذ مع مهرق المياه إلى رأس تمد فرت )اسم عجمي( إلى المصية عمران  بويزالف )اسم عجمي(
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كما خرج إلى العين  67كما هو دائر إلى رقبة أحمر 66نفذ وصعد على الجبل العالي المسمى أجرموسكما 

المشرف على بالد بني  69من جهة الغرب النازل مع مقطع الريح إلى رأس تسرغيت 68نتاالمسمى تسو

حدود  كذلك تمت 71تواياللوهبط مع مقطع الريح إلى ت 70زقفلإبويلول كما نفذ مع مقطع الريح إلى رأس 

تملكها سيدي امحمد امزيان المذكور ولمن توطن وسكن البالد المعلومة المذكورة أعاله فهي بقوة هللا تعالى

معه ببالده وألعقابهم وأعقاب أعقابهم ما تناسلوا وامتدت فروعهم إلى أن يرث هللا األرض ومن عليها وهو 

حازوها حوزا دائما مستمرا سرمديا ومن دخلها خير الوارثين والملك هلل الواحد لقهار تملكا تاما صحيحا و

من القبائل احسانا وتوفيقا وقت الربيع والصيف بالرعي والسكن بالخيام فال شيء عليه في ذلك ومن دخلها 

اعراضا وطغيانا وكفرا وظلما وفتنة ونهبا فقد تعدى وهتك الشريعة وهتك الحرمة المذكورة فاهلل محاسبه 

منه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ومن يعظم حرمات هللا فهو خير له عند وسائله ومتولي االنتقام 

ربه تملكوا جميع ما ذكر وسطر من غير معارض يعارض وال منازع ينازعهم طال الزمان ام قصر ضهد 

 على الكل بما فيه عنهم واشهدوه وعرفهم عرفوا قدره وهما بحال كمال االشهاد في متم القرن الثاني عشر

 شوال 

 جوبي الح )  ( بن عبدأحمد  وعبد ربه سبحانه، عبد ربه سبحانه عبد القادر بن علي البرطالي السدني

ا بماثلته بخط يده بن إبراهيم الحجوبي فمن قابلها بأصلهأحمد  الحمد هلل اديا فقبال واعلم به عبد ربه سبحانه

وف فتحقق أنها شهادتهم بخط يديه المعرلى مضمن الرسم المنصوص وأمعن النظر عووقف على شهادتهم 

ك شهادته وفي نهم توفر)وا( برسم العدالة وقبول الشهادة قيد بذلأمنهما من غير شك لحقه في ذلك وال ريب و

 والعاطف بشكله ودعائه   عبد ربه بشكله ودعائه     هـ 1245

 .الحمد هلل فقبال وأعلم به بشكله ودعائه 

 ،الخطاب تعريب الترجمان المحلف الفرقاني ،نسي المترجم عن األصل العربينقال عن النص الفر : المصدر

 .نبيلورقن  و تافخسيت( جمعأ، من وثائق زاوية تفرنت )12/02/1980خاتم المجلس الحضري بجرسيف 

 

 تحديد أراضي زاوية آيت الفرح  4.2.2

الشمالي ولتكتمل الصورة، نورد هنا أيضا وثيقة تحديد أراضي آيت الفرح في السفح 

 . (20)الوثيقة  لبويبالن. وهي نموذج آخر من أراضي مشتراة من طرف الزاوية

 

 

 

 

 

                                                            
 (.2021ش  ر القمة المطلة على المعراط )زرياح علي 66
 (.2021ش  ر يرغيس( )زرياح علييحمري )مستوى تساونت -أ و لعله تيزي 67
 (.2021ش  ر تغيددت )زرياح علي-على الجل المقابل إلى الجنوب لتقمومت ن 68
 (.2021ش  ر تيرغيست )زرياح علي-لعله تساونت ن 69
 (.2021ش  ر مستوى واد ساسول على اليمين يوجد واد إزقفل )زرياح علي 70
 (.2021ش  ر تاياللوت )عيون يسقى منها القطعان( )زرياح علي 71
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 م  1882 /هـ 1299 وثيقة تحديد ملكية أراضي آيت الفرح نص : 20الوثيقة 

 

حمد  جماعة الشرفاء  آيت علي والفرح منهم الحاج (توا)الحمد هلل اشتر بن بلقاسم من آيت م 

حمد  الشريف والسيد أحمد  بن عبد الرزاق، والسيدأحمد  بن بلقاسم والسيدأحمد  ( بن العرب والسيدا)ضمم 

ق، بن عبد الخالأحمد  )فتحا( بن عبد الخالق، وأخوه لمقدممحمد  بعلي، والسيد العربي بن عبد هللا والسيد

حمد  )فتحا(، والسيدمحمد  والسيد عبد الوهاب بن محمد، والسيد عبد هللا بن وعلي والفرح، والسيد رح بن م 

ج والمكرم قدور أعيسى، ابن الحمحمد )فتحا(  بورمضان، من البائعين لهم جماعة أوالد علي، منهم السيد
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حمد  والسيد حمد  لمكرم علي بن عبد الكريم والسيدبن ابراهيم معلوم النسب، والمكرم اعمر بن محمد، وام  م 

أحمد  )ضم( بن ميمي أعيسى، والمكرم قدور بن علي الهزلي، والمكرم علي بن لشكر من آيت شامل والسيد

حمد  والعراف والسيد بن عياد أوعلي محمد )فتحا(  عياد والسيد-أ و من آيت عليمحمد )فتحا(  بن رح بنم 

حمد  والسيد الموضع  : جميع ما على ملكهم في جبل بويبالن مفترقة المواضع أومخلد من آيت مخلوفم 

األول يسمى تنتترث، والموضع الثاني يسمى أروال، والموضع الثالث تسر إفودن )اسم عجم(. وحدود البالد 

 مخلوف، وطلع قواما إلى أسنسو-أ و المذكورة قبلة شرقا آيت فرح تسير مع الكركور الحد على رأس أركين

صالح، وانعكس مع مقطع الريح إلى جهة المشرق إلى -أ و وطلع مع الظهر إلى روضة موسى توريرت،-ن

تنوت، وهبط قواما إلى أن ضرب بينهم وبين ملك أوالد عصو، مع الكهف على حد الغابة، ورجع على حد 

ع تيلت )اسم عجم(، وهبط م)ت( بدجي وطلع على رأس الترب إلى األرز يسمى تجريرالحجر المقابل لتي

إلى أن ضرب في فم اتالث، في مالقة شعبة العنب وطلع مع العرقوب إلى مقطع الريح متاع  العرقوب

إيغرماون، وانعكس قواما إلى ناحية الجوف وهبط مع العرقوب إلى أن ضرب في الفدان الكبير وقسمه 

الشعبة وهبط مع ( إلى رأس ايغرم وطلع مع مقطع الريح إلى رأس  نصفين، وقطع الواد قواما وطلع مع )

الشعبة إلى حد بالد الزراردة وتالقى الخندق الكبير وطلع مع تلعريت اعياط إلى جانب انبلت وطلع مع 

العرقوب إلى رأس كدية النسر وسار مع الظهر إلى أن ضرب على رأس أجلجل وهبط بينهم وبين ملك 

ة المذكورة إلى أن ضرب في الزراردة مع العوامص إلى أن ضرب في تالت اوسروتان، وهبط مع الشعب

وايشالن وطلع مع خندق إيير المذكورة وانعكس غربا إلى ملتقى خندق -أ و الخندق الكبير الهابط من إيير

وهبط مع لكبل حتى تالقى مع الشعبة وهبط مع الشعبة إلى اتالث  ،أجرسيف وطلع قواما إلى رأس بو سنوس

إلى قاع الشعبة وطلع مع الشعبة إلى المو مدور وطلع مع  الخارجة في واد اليابس وهبط مع الواد المذكور

 الشعبة إلى تكشريرت الوسطى الكبيرة وهبط مع الظهر الكبير الذي فيه العرعار إلى أن ضرب في اتالث

البروال وطلع مع اتالث إلى رأسها عند الطريق وطلع مع العرقوب إلى حجرة الذيب وسار منحرفا إلى -ن

تاشت -ن د بينهم وبين بالد بني حماد وطلع مع الشفق إلى رأس إش المعلم مع تدختالظهر الكبير المحدو

مخلف وهبط مع أسرار من الحجر إلى أن ضرب -أ و وطلع مع الشفق إلى أن ضرب في الحجرة متاع أركن

 حمدم في الحد األول على رأس أركن المذكور وقدر نصيبهم ثلثان الباقي بعد ثلث الهيبة متع الشيخ سيدي

والفرح نفعنا هللا ببركاته ءامين جميع ما احتوت عليه األرض المذكورة من شجر وأرض طائعة وغير طائعة 

ومياه وعيون والسلوك والطرق ومسارح وسوائح وديار وأندار بجميع ما لذلك من المنافع والمرافق وكافة 

حيث هو شراء صحيحا جائزا ناجزا الحقوق كلها الداخلة والخارجة منها المعلومة لها والمنسوبة إليها من 

دون شرط يفسده وال شيء يبطله وال ثنيا وال خيار بثمن قدره ثمانية عشر ألف دراهم فضة سكة تاريخية 

ن (يو)ن قبضا وافيا مثبتا قبضوه من يد المشتر(يو)ن المذكور(يو)قبضها البائعون المذكورون من يد المشتر

هية فبذلك تملك المشترون المذكورون من اشتراهم المذكور تملكا (و)العلى عدة فرقهم بحسب الشريعة اإل

سماؤهم وأنزلوهم في منزلهم محل ذي المال في ماله وذي الملك أ (ة)البائعون المذكورون (وا)تاما سجل

الصحيح في ملكه على السنة في ذلك والمرجع بالدرك بعد القبول والرضى كما يجب عرفوا قدره وشهد 

 .م( 1882هـ/  1299ه في أول شهر هللا رجب الفرد عام تسعة وتسعين ومائتين وألف )عليهم بحال كمال
 عبد ربه المالكي 

 كلية اآلداب البوزيدي،أحمد  من وثائق بعلي الكبير، قراءة وتمحيص األماكنية بعلي لكبير، تحقيق الخط ذ : المصدر

 لكبير.ابعلي  .فاس )تحرير يدوي(، رقن نبيل، تم تصحيحها مع م ذ
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  الحدود الترابية الحدود والصراعات حول 5

 الحدود التي كانت ساخنة  5.1

  الحرب األولى بين آيت بويلول وآيت سمينت توسعية 5.1.1

بويلول. وقد ساندهم كل من آيت عبد هللا  آيتسمينت أرادوا ترحيل  آيتسبب الحرب أن 

كان على بني بويلول إيجاد الحل، أمام هذا الحلف القوي . 72بعد أن قدموا لهم ذبائح ،وآيت بورايص

رين كبو-أ و غزى، بدون علم بني سمينت. فكان أن مر أفراد منهميفقدموا ذبيحة إلى أوفريدن بت

ينت ضد بني بويلول مإيزالفن، وبذلك فشل حلف آيت س 73فاعترضهم أوفريدن وقتلوهم عند تاقة

 . 74(21/12/2008)الوافي محمد، ر ش، جرسيف 

حمون، فاجأ بني بويلول رجاال من بني سمينت )تامجيلت( في ناغت وهم يستفي أحد األيام و

 .(21/12/2008ففصلوهم عن ثيابهم وأسلحتهم وقتلوهم )الوافي محمد، ر ش، جرسيف 

 ميمون -أُو آيت لحسنوبني بويلول ما بين قبيلتي ماشية قتل ونهب  5.1.2

ميمون -أ و لحسنذات مرة، تخاصمت قبيلة آيت بويلول مع الجارة آيت يروي أنه 

ورأت قبيلة  .برصاصة في ظهره ،بألما أزيرار بالقرقرة ،وقتل أحد من آيت بنزرياح 75)مرموشة(

ألنه إن علمت القبائل المجاورة بأنه لم يأخذ بالثأر  ،لحسن أنهم ليسوا من قتل. وكان ال بد من ثأر تآي

 وخاصة آيت سمينت.  ،سيستصغرون القبيلة ويغيرون عليهاف

يريد اكتيال زرع من آيت بغال  4يصطحب و "التساعية"يحمل سالح كان  ألحدهم فتعرضوا

أحدهم، فحاولوا جره، وكان خلفهم  ىوفي جراح خارت قو .76، فأسقطوه على البغل وقتلوهعبد هللا

حمد .قدم إليه الس ، ثمعلى خذه، فاستفاق وكأنه كان نائماأحدهم البارود. فصفعه  بلقاسم كسرة -أ و م 

 هناكمن و .غيول-أ و مارين بأستر انسحبواأخرجها من حزامه، فاستعاد قوته وطلب سالحه، وخبز 

شاهدوا كل من هب في طلبهم من آيت سمينت وآيت عبد هللا وآيت لحسن. وأتى وفد من آيت لحسن 

 .(21/12/2008)الوافي محمد، ر ش، جرسيف  أنكرت أنها من أخد بالثأرلكنها للقبيلة يحتجون. 

فاعترضه أفراد من آيت لحسن  ،بنزرياح ببقرة إلى السوق-أ و ذهب السيد ميمونيوم وذات 

حمد . فلما علمت أخته فاطمة بنتتهفقتلوه وأقبروه وأخذوا بقر  أخرجتهبنزرياح بالخبر، ذهبت ف-أ و م 

  .77بمقبرة القبيلة دفنتهمن قبره و

                                                            
 تستجب سيلحقها العار."، أي إن لم العار"، أو "التعرقيبة"، أو "الدمما يكنى "ب 72
 .)Geneperus communis(شجرة  73
حمد أ و .الس حضر الحرب األولى ما بين بني بويلول وتامجيلت 74 )أبو السيد أحمد، والسيد  حدو-أ و عمر-م 

  حدو( )نفس الراوي(.-أ و عمر-أ و امحمد
 نرجح أن الصراع كان حول الحدود وتوسعهم في أراضي آيت بويلول.  75
حمد أ و س.القدور و-أ و س. عليالحضر الحدث  76 ال يستطيع المواجهة  نحيفايعقوب. كان األول -أ و بلقاسم-م 

. وأسقطه الثاني، ولقوته انقلب عليه وأراد أن يضرب بسالحه، فانطلقت استعمال السالحباليد، فاختار 

رصاصتان كادتا تصيبانه، فضربه بين كتفيه فأضجعه، وأنهاه األول بضربة من مؤخرة سالحه أصابته تحت 

استعمال الرصاص لئال يشعر بهم من بالجوار فيغيثوه. ومع انطالق الرصاص هربوا )نفس أذنه. وكانا يتفاديان 

 الراوي(.
 نتائج هذا الحدث.تصلنا م ل 77
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 همنرة، لكذميمون كان يسرق ال-أ و آيت لحسنقبيلة وروت أن آيت بويلول قتلوا شخصا من 

حمد  ا للمصلحة العامة )م رقية بنتوتجاوز حمد الحاجم   .(2009 ش ر ،سنة 140حدو -أ و م 

 يت سمينت ومرموشة آالحدود بين آيت بويلول و 5.1.3

  قبل الحماية مرموشة حدود آيت اجليداسن مع 5.1.3.1

آيت لحسن، فغلب أسر من قبيلة آيت المنصور كانوا يرحلون بالمعراط مع يحكي الراوي أن 

لما والمعراط. مسشدال ومن  همطردووآيت لحسن  على قبيلة 78(جةيلمرايت المنصور وأوفريدن )آ

يستنجدن  79وگيگلميس هل اوذهبن أل (قماش الخيام(قامت النساء ولبسن السواد  ،آيت لحسن قبيلة تلبغ  

حرقوا لهم الخيام وتبعوهم حتى ف .اجليداسن ر آيتقتوهم من القمم، فتقهأو ،كبيرة "حركة"فكانت  .بهم

حمد يدعىمن آيت بونصر  شخصا، وقتلوا ت  القرقر التي  ،سبابتهذ قطعوا إ ،نكلوا بهو. 80لعوفيا-أ و م 

لهم  ابوزيان وأصلحوا ذات بينهم. فوضع .سالبلقاسم أزروال و الس. يضغط بها على الزناد. فخرج

  .81بالمعراط كحدود "كركورا"

من القمح عبر صفرو وقسموها على بعضهم بالرانات  "تليسا" 20 نعجة و 30قدموا لكنهم 

 .ها سنوياآيت لحسن محصولقبيلة  عوض لهمتمقابل أن  ،وغيرها. فتخلى ايمعالويين عن حرث األرض

للزاوية(. لما مات القدماء تنكر  "وعداتنذر "لى إضافة وما زالوا يقدمون لهم التعويض حاليا )باإل

  .(2009 ش ر ،اليعقوبي امحمد )م 82المحدثون لوعدات الزاوية

 فهم مجرد رحل حلوا بأرض ،ميمون لم تكن لهم أرض-أ و أن آيت لحسن وفي رواية أخرى

 ،دمام ومسشدال-أ و وبالخصوص آيت بويلول. وقد وصلوا حتى تغنغيت وسيف اجليداسن آيت

ماية، قبل فترة الح ،جليداسنا. فقام لهم آيت تنوالين، بأسرغين-ن تقدموا حتى أغزر ت  القرقربو

علي س. العزوز )البونصري( و-أ و امحمد الس. أمثال ،، حضرها كبارهم"حركة"جموهم في افه

ط وسط المعرا ،برانت، وطردوهم من المعراط، حتى نصبوا الخيام عند كركور يسمى بن بوزيان-ن

 )قبل الصهريج(. 

بأن حركة  اجليداسن لكن آيت لحسن استنجدوا بباقي مرموشة وأعادوا الكرة. وعندما علم آيت

كانوا و) )أيت حسان( لى شرفاء تفرنتإعزوز شخصين -أ و امحمد الس. مرموشة تفوقهم عددا، أرسل

هما لمقدم والكبير ويشتروا ثورين ويقدمن يذهبوا للقصر أوطلب منهم (، 83يحضون باحترام كل القبائل

 مروا. فأتى كبار القبيلة بالثورين، فهمبكرامت اجليداسن آيتتراجع يل ،همعتابأالزاوية ليذبحهما على 

وتم الصلح، الثورين عزوز وذبحوا عليه -أ و قصدوا خيام امحمدولى المعراط، إحمري -أ و تيزيمن 

حمد  الج. )م العياشيلم يضعوا حدودا ويؤكد الراوي أنهم  .وتراجع آيت اجليداسن ر ش أحمد  بنم 

                                                            
فأحرقوا دارا ألوفريدن، وبقي اإلدام والعسل يسيالن من أسوارها سنة كاملة. يعني أنه كانت لهم أمواال  78

 طائلة.
 و، ولم يستطيعوا إشباعهن خبزا.گيگكان آيت السمح قد رحلو ل 79
 .ةفأطلق اسمه على مكان مقتله بالقرقر 80
 تراجع آيت لحسن. الوثيقة لما كشف عنوفي خالف الحق بوزيان.  الس. عندوسجل في وثيقة  81
كان الراوية يلتقي معهم في الضيافات بآيت لحسن عند صديقه. وكانوا يأتون لها مرة في السنة )يجمعون لهم  82

 القمح والماشية(. وكانوا يتدخلون في إصالح القبائل فيما بينها متى حصل خصام.
كانت لهم أراضي في كل ناحية من هبات القبائل، بتامغيلت وبآيت مساعد وبأوطاط وبالعرجان وبتيساف  83

 من الخماسين.  2الخ. لكثرة منتوجهم قتل التبن 
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كانت  ،)نسخة من عقد قديم لم يحدد تاريخه( 21 الواردة في الوثيقة ،لعل الحدود .(2019و  2009

 .معتمدة قبل بداية الحماية

 الحدود بين آيت اجليداسن ومرموشة نسخة من وثيقة  : 21الوثيقة 
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 الحمد هلل وحده 

فهذه من ناحية  84ة بوفق "موالها"ضتتصرف قبيلة بني أيوب من أسفلها إلى أعالها ورمز النه

قبيلة بني حسان الشرفاء بين بويلول وبني بحر ومن ناحية المشرق قبيلة بني وراين وقبيلة اغزران ومن 

جهة الغرب قبيلة بني اعالهم ومن ناحية الجنوب قبيلة مرموشة وهذه القبيلة بني أيوب تامغيلت وفوقها 

قبيلة بني أيوب المذكورين  "هايموال"المدورين بها و (الوالجب)كيف طلعت  (واعراضها)ووالزمت 

ن من الرهينة والبيع والفخذين (وي)ن واآلخر(وي)وليتصرفون بين فخذيها المديد إلى حاضره وحبسها األ

ن (وي)ولسويت وتالزمت والحجر والجبل والشجر وكل ذلك حبسها األيالمذكورين تامغيلت وولزامت وت

ينفخ في الصور والحدود البالد المعروفين فيها القبائل المذكورين ( وحتى تقوم الساعة يوم فإنعلى اآلخرين )

عين إمديازن  إلى من ناحية القبلة آيت العزيز من جهة قبيلة بني حسان بينهم وبني أيوب وهي تيزي أحمري

واهبط إلى أيرض القرقرت وهي  86ضواإلى تيط و 85قموم أنسرافتأق إلى تيديلت إلى (ا)ر مع الشف(ي)س

غيول واهبط مع الطريق الكبير -أ و أيوب مع الشرفاء بين بويلول، واطلع مع الطريق إلى اسطر تحديد بني

دمام وسير مع الطريق إلى اتسيلي نجراح بين بني أيوب وبني ابحر، اقطع -أ و إلى ) ( الماء المسمى العين

إلى بوتلفين واطلع مع الشفاق إلى تيزي انتمالوت وهي الحدود بين بني أيوب وبني عبد هللا، اطلع مع الجبل 

ر حتى تيزي انتزولت (ي)وس واواستريالكبير الشمخ المسمى بويبالن واهبط مع الشفاق إلى الغرب ثم 

 اهبط إلى الحجر األحمر وسير إلى العين أزورزا واطلع معه إلى جبل الظل بحد الباب المسمى أسطرو

ميمون هذه الحد إلى ناحية بني اعالهم،  ركتعجمي من جهة بني اعالهم واهبط مع الجرف إلى العين -أ و

ر مع (ي)السيخ وسواطلع من العين المذكور مؤخرا إلى الشفاق تجد الطريق الماشي والماجي وهو فوق 

الطريق مقطوع الريح بين بني اعالهم وبني أيوب ) ( تيزي إغريان ومن الحدود المذكورة إلى تيزي 

إززوين وسير مع الطريق إلى تيزي تمالاللت وسير مع الشفاق ارگب على إغزوين وسير معهم إلى أخشاب 

ابي واقطع إلى تساونت إمران وهي إيزم وهذا هو الحدود بينهم وبين آيت المان، وسير إلى مجمع الشع

 تمقابل تغي مگرگرمتين وسير إلى -أ و الحدود بينهم وبين آيت مامة من ناحية الجنوب وسير إلى أزرو

تودايت -ن وتانزدام من جهة تيشإوز مواهبط معهم إلى الواد واطلع منه إلى الطريق تازلفين تجد الكركور 

ع الجرف في قاع علوي واطلع معه إلى مخسان واقطع إ ر معهم إلى تغزرت(ي)واطلع مع الشفاق وس

ر مع الشفاق مقطع الريح إلى (ي)س تزترواتنئم مقطوع الريح إلى اقشور وسير مع الجرف الد-أ و تيزي

سمها ومعرفتها تحديد كل الجهة اشهرة البالد  (ةين)حمري المذكورة، فبذلك اجتمع الحدود المذكور-أ و تيزي

والمرافق والمسالك جبال ووعرا وسهال وعرا مشهورا ) ( مشهورا سقويا وبوريا ال وعرا ومن جملة المنافع 

داخلها وخارجها مستوية لهم معلومات لهم معاينة لهم ومتساوية إليهم إلى آخر الزمن  هوال جرفيا وكافة حقوق

المطابق للرسم ورضائهم وشهادتهم على هذا الرسم  وفقهم( التواخر تحبيس عمال ناجزا بغوآخر )التوا

 األصلي. 
 بايمزار مرموشة( )غير موقعة(. 13/12/1945)ختمت 

 وعالجها ورقن نصها نبيل لحسن.ُمحمد  ثم جعفرُمحمد  وثيقة جمعها اليعقوبي : المصدر

 

                                                            
 ."مالكيها"تعني كلمة عامية  84
 (.2021ش  ر )زرياح علي"أقموم نتغيددت"  85
 (.2021ش  ر تيمسيريدين( )زرياح علي-ن تيجاس واطو" )مستوى أغزر" 86
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  فترة الحمايةخالل  ومرموشة يت سمينتآبين آيت بويلول والحدود إعادة رسم  5.1.3.2

 م 1927والجماعة المقررة سنة الحدود بين آيت اجليداسن ومرموشة  ر فيظتعيد النوهناك وثيقة 

المتنازع عليه من طرف )حوض مسكدال وتغنغيت( (. وقد قررت مصير مسكدال 21 الوثيقة)

 منهما وحددت نسبة القطيع لكل ،للطرفينمرموشة وآيت اجلداسن، بحيث خصصته للرعي 

  .21وهي بهذا تنسخ الوثيقة  (آليت اجليداسن 5000رأسا لمرموشة مقابل  10000)

ة مسكدال ، تحديد وضعيالحدود بين آيت اجليداسن ومرموشةتجديد نسخة من وثيقة  : 23 -22 تينالوثيق

 إدارة ميسور وموافقةمع دخول فرنسا 

REGION DE TAZA  

BUREAU DES AFFAIRES INDIGENES D’AHARMOUMOU 

ACTE N°191 –copie 

    ACTE DE TRANSACTION 

Le SEPT JUIN MIL NEUF CENT VINGT SEPT ont comparu sur le terrain de 

MESKEDDAL les membres de la Djemaa dont les noms suivent :  

SIDI ALI OULD MOULAY SAID    President  

HADDOU OU RAHHOU de la tribu des BENI ZGOUT Membre 

ALI OU MOHAMED de la tribu des BENI ZGOUT  Membre 

AHMED OU BOUGRINE de la tribu des IGHAZRANES  Membre 

MOKADEM MOULOUD de la tribu des IGHAZRANES  Membre 

SI BEN SAID de la tribu des IGHAZRANES   Secrétaire 

Lesquels ayant été mis au courant du différent qui divise les MARMOUCHA –BENI 

YOUB d’une part BENI DJLEDASSEN d’autre part relatif à la possession du terrain de 

MESKEDDAL a déclaré à l’unanimité qu’avec l’arrivée des troupes en 1922, ce terrain 

étai(en)t en possession des Marmoucha Beni Youb. 

Ils ajoutent que la parcelle irriguée dite EL AIN EL KERICHI DIAR MESKEDDAL 

limitée en amont par le confluent du Taghenghite et du MESKEDDAL en aval par le point 

cordonné 517-335-3 (carte Reggou au 1/100000) constitu(r)e la propriété de la famille de 

SI MOHAMED OU KESSOU. 

La Djemaa arbitre estime que la cuvette de MESKEDDAL offre la possibilité de nourrir 

en même temps 15000 moutons. Il a été décidé que sur ce nombre les MARMOUCHA-

AIT YOUB pourront en envoyer 10000 et la tribu des BENI DJELLIDASSEN 5000. 

Il est stipulé en outre qu’aucune des parcelles « bour » ne sera cultivée par quiconque dans 

la vallée de MESKEDDAL et TAGHENGHIT à l’exception du terrain appartenant à la 

famille de MOHAMED OU KASSOU. 

Fait à MESKEDDAL les, jours, mois et an que dessous 

Le 7 juin 1927 

Le secrétaire de la Djemaa 

Signé : SI BEN SAID BEN HADDOU 

VU POUR LEGALISATION DE LA SIGNATURE DU SECRETAIRE DE LA 

DJEMAA  

LE CHEF DU BUREAU DES AFFAIRES INDIGENES. 

Signé : Illisible 

 جهة تازة 
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 مكتب شؤون األهالي الهرمومو

 نسخة - 191عقد رقم 

 "صفقة"عقد 

 

 : حضر لمسكدال أعضاء "الجماعة" اآلتية أسماؤهم 7/6/1927يوم 

 رئيسا     سيدي علي ولد موالي سعيد 

 عضوا  رحو من قبيلة بني زكوط-أ و حدو 

 عضوا  بوكرين من قبيلة إيغزران-أ و أحمد 

 عضوا  مقدم مولود من قبيلة إيغزران 

 كاتبا  سي بن سعيد من قبيلة إيغزران 

ن ملكية بني أيوب من جهة وبني اجليداسن من جهة ثانية بشأ–والذين أخبروا بالخالف الذي بين مرموشة 

هذه األرض كانت في ملكية  1922بأنه عند وصول العسكر سنة  باإلجماعأرض مسكدال وقد صرحوا 

  بني أيوب.–مرموشة 

غنغيت مع ي تحد في العالية بملتقى تن القطعة المسقية المسماة عين الكريش ديال مسكدال التأوأضافوا 

عائلة  ( والتي في ملك1/10000روگو  )خريطة 3-335-517حداثيات بالنقطة ذات اإلمسكدال وفي السافلة 

حمد سي  قسو.-أ و م 

ن الضأن. رأسا م 15000 ل ن منخفض مسكدال يمكنها أن توفر الكأل في نفس الوقتأكم تقدر بح  الجماعة ال

 .5000 ب رأسا وقبيلة بني اجليداسن 10000آيت أيوب يمكنها أن تبعث ب –وتقرر أن مرموشة 

ء القطعة يحرث أي قطعة "بور" بوادي مسكدال وتغنغيت باستثناي شخص أن وتقرر بالمقابل أنه ال يمكن أل

حمد التي في ملكية أسرة  قسو.-أ و م 

 7/6/1927حرر بمسكدال بتاريخ 

 كاتب الجماعة

 سي سي بن سعيد بن حدو  : امضاء

   وتمت المصادقة علي امضاء كاتب الجماعة

 رئيس مكتب شؤون األهالي 

 امضاء )غير مقروء(

 

 

Le Général de division MONHO VIN 

Objet : Délimitation de MESQUEDAL 

A Monsieur le Colonel Commandant de Territoire de la Moyenne Moulouya (A.I.) Guercif 

J’ai l’honneur de vous accuser réception du dossier relatif à la délimitation 

effectuée dans la région du MESQUEDAL et que vous m’avez transmis sous le N° 1528 

T du 16 Juin 1927. 

Je donne mon approbation aux dispositions qui ont été prises :  

1- Pour le règlement du litige pendant entre les BENI OUARAN d’une 

part, les MARMOUCHA et BENI AYOUB de l’autre. 

2- Pour la délimitation des circonscriptions administratives limitrophes. 

Signé : MONHO VIN. 

(  ) du Territoire de la Moyenne Moulouya N° 1996 T/du 22 Juin 1927 

1- Ci-joint une décision de la djmaa arbitre en français et en arabe. 
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2- La limite administrative entre le cercle de MISSOUR et celui de GUERCIF est 

la suivante :  

(D) Djabel TAFFERT- TIZI TMALOUT  

(D) Djabel DJERA- point 624-338 

(D) d’IGHZER OUDAMAN -côte 1900- point 623-334, 2- Crête du Djebel 

KERKERA- côte 2470 par TIZI-TAHRANT, crête se prolongeant jusqu’à la côte 

2670 (Carte REGGOU 2-100_000). 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERRITOIRE DE LA MOYENNE MOULOUYA 

CERCLE DE MISSOUR 

AFFAIRES INDIGENES  

N° 965 C. M. 

  COPIE CONFORME NOTIFIEE à Messieurs  

Le Chef du Bureau des Affaires Indigènes de IMOUZZER 

Missour, le 28 Juin 1927. 

P. Le Lt. Colonel Breveté MARATUSCH, Commandant le cercle de MISSOUR 

P.O. Le Capitaine DAUMARIE, CHEF du Bureau des Affaires Indigènes du Cercle. 

 مونهو فينفرقة الجيش جنرال 

 تحديد مسكدال : الموضوع

 ( جرسيف  ) للسيد الكولونيل حاكم أراضي ملوية الوسطى

ل  T 1528لي الشرف بتمكينكم بالملف الخاص بالتحديد المنجز لمنطقة مسكدال والذي أرسلتموه لي تحت رقم 

 : قرارات التي اتحذتل. وأنا اعطي موافقتي ل16/6/1927

 من جهة أخرى. يوبلتصفية الخالف العالق بين بني وراين من جهة ومرموشة بني ا 1

 لتحديد الدوائر االنتخابية اإلدارية المجاورة  2

  منهو فين : إمضاء

------------------------------------- 

 22/6/1927ل  1996Tالكولونيل حاكم أراضي ملوية الوسطى رقم 

 .رفقته قرار للجماعة الحكم بالفرنسية وبالعربية 1

 : كالتاليالحدود اإلدارية بين دائرتي ميسور وجرسيف هي  2

 (D) تمالوت -ن جبل تافرت تيزي 

(D)  338-624جبل جراح النقطة  

(D) عبر تيزي  2470قمة جبل قرقرة النقطة المرقمة  -2، 334-623احداثيات  1900ادمام النقطة المرقمة -أ و أيغزر

 ،(100000/- 2روگو  )خريطة 2670القمة الممتدة حتى النقطة المرقمة تحرانت، 

 أراضي ملوي الوسطى 

 دائرة ميسور 

 شؤون األهالي 

 C M 965رقم 

 : نخة طبق األصل إلى السادة

 رئيس مكتب شؤون األهالي إليموزار 

 28/6/1927ميسور بتاريخ 

 ضابط قيادي لدائرة ميسورمالزم عقيد ببراءة اختراع "ماراتوش"، (  )

   لدائرةل( قائد المنتخب دوماري، قائد مكتب شؤون األهالي  )  

  .نبيلوترجمها  )نسخة طبق األصل( اليعقوبي محمد، جمعها جعفر محمد، استنسخها تيوثيق : المصدر
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كثيرا للمحافظة على حدود القبيلة من أطماع القبائل المجاورة  87لحسن-أ و أحمد الحاجناضل 

دمام. -أ و أن يهيئوا الضيافة بسوف 88آيت سمينت هذا األخيرد عمرو. وأمر ئالقاطرف من  المدعومة

بتانجمارت. وفي اليوم الذي كان مبرمجا أن يزورهم  ئوا أخرىهييأن لحسن -أ و أحمد وأمر الحاج

وآيت -محل نزاع بين آيت سمينت ،لرسم الحدود ،مسؤولين الفرنسيينالمن د عمرو مع وفد ئالقا

د ئالقا وصلقبل بلوغه آيت سمينت. ولما  89"النقيب"عترضوا وفد أمر أن ي ،مع آيت بويلول بورايص

، ألنهم ضيعوا عليه الفرصة. قال شتمهمأخبروه أنه عند آيت بويلول، بدأ ي ،"النقيب"عمرو وسأل عن 

  .90"، وهو هناك، وأراه الحدودالنواح ال يكون إال عند رأس الميت" : الفرنسي لنقيبلأحمد  الحاج

غانيم بقمة تحيانت )حدود مع آيت -أ و دمربأوكانت الحدود  الفرنسي، النقيبجاء  يروي أنه

ثم مسشدال، وقد كبكب، -تيزي نثم  توزالت(-تالت ن ست )تسمى أيضاناتاي-تالت ن ثم امحرز(

حمد  الج. م العياشي) مع تحديد نصيب كل منهماتركوه مرعى،   .91(2019و  2009ر ش أحمد  بنم 

جبل ، 92احمري(-أ و )فوق تساونت نييرغيس مع تيزي رأس تيسيدال : آيت بويلول حدود

نفيد، تسيبقت، -أُو بريت، الناضور، رأس تالتا، تعمران(-ن )تيزي تحيانت-ن سيف، القرقرت

، صعودا شيبو(-أ و لوط مقابل تايدة-أ و )على سيف إينجمارنايفري ، )هناك كركور( بويزكان رأس

تالفراوت( -ن د عمرو يريد أن يضعها عند تالتئ)وكان القا)داخلة في البالد(  مع الواد حتى مييرت

 .(2021زرياح علي ر ش ، 2008غشت  ،بوفكرانأحمد  الج. )م جعفر

لم يحدد لعل التقسيم اإلداري الحالي يعكس بدوره تعقيد هذه الحدود ولم يجد لها حلوال، ف

ال وتمالوت -القرقرت وال في تيزي ن-وضع مسكدال المشترك، ولم يحترم مفصلة المياه في أجرط ن

 لمحبسةفي تيزي نتسافت )أيت مقبل(. وهناك جيب بين آيت بويلول وأوالد علي يوسف، لعله األرض ا

ودا خطية على زاوية تافخسيف، والتي تناولناها أعاله. ويطرح كثيرا من اإلشكاليات عندما يرسم حد

 (. 24بزوايا حادة )الوثيقة 

 

  

                                                            
 .1945شيخ القبيلة خالل فترة الحماية حتى سنة  87
 ويسمون أيضا بآيت بحر أو تامجيلت. 88
89 Capitaine  
بلقاسم، سجن القبطان الفرنسي الشخص الذي اعترضه. وكان قد طلب من الساكنة -أ و وإرضاء للقائد عمرو 90

من اصطياده، فطلب منه الشيخ أن يقدمه للقبطان أنه من يصطاد له قردا حيا سيعطيه ما يطلب. وتمكن بويلولي 

  (.2021ش  ر فراج عن السجين )زرياح عليمقابل اإل
حدو أن آيت امحرز )آيت بنعيسى( كانت لديهم وثيقة الحدود مع آيت -أ و عمرو-أ و يحكي الطالب ميمون 91

حمد بن أحمد ربويلول مكتوبة على رق الغزال  وفي الستينات كانت  (.2019و  2009ش  )م العياشي الج.  م 

حمد بن أحمد رلكنها لم تستمر  ،وبورو ت  القرقر-ن هناك بعض المناوشات على أجرط ش  )م العياشي الج.  م 

المصاور )شرق قمة -وفي الثمانيات ظهر صراع بين آيت بورايص مع آيت بويلول حول بو (،2019و  2009

 تيشوت إينورار(. 
أراد آيت لحسن تقسيم أرضهم بالمعراط، فعينوا إلحدى فخذاتهم منطقة من تساونت ييرغيس ألجرط، فرفضوا  92

يرغيس كانت الحدود المعتمدة أخيرا( يأخذها خوفا من يطلبهم بها آيت بويلول )وهذا تأكيد على أن تساونت 

 (. 2021ش  ر )زرياح علي
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 وأوالد الحاج  آيت اجليداسن ومرموشةاإلدارية للجماعات الحدود  خيطة: 24الوثيقة 

 
 2015التقسيم الجماعي للمغرب  المصدر:

 Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, 

AeroGRID, IGN, and the GIS User Community. رسم أوراغ محمد.    

 

  مقبليت آالحدود مع  5.1.4

 عندد طالبوا بالحدو ، لكن آيت مقبلقبل كلها آليت بويلولمن مييرت كانت  ،يت مقبلآمع 

  .يزوران(إيموزاز )تاقا إ

 .ودالحد بينهم فيالشيوخ ليفصل  الفرنسي النقيبلحسن استدعى -أ و أحمد وفي عهد الجاج

التقوا شيخ بني مقبل، و عسو،-أ و م حمد خر قنفوحأوت ،لحسن مبكرا للموعد-أ و أحمد ذهب الحاجو

حمد  الج. م العياشي)لحسن الحدود -أ و أحمد لهم الحاج حددو ،مييرت-ن بتالت  2009ش  رأحمد  بنم 

ن أ)وكان القايد عمرو يريد  رأس بويزكان، إينجمارن، صعودا مع الواد حتى مييرت : (2019و 

 (.2008غشت  ،بوفكرانأحمد  الج. تالفراوت( )م جعفر-ن يضعها عند تالت
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" )مفصلة المقسم" الحوضينعتوت يفصل بين -أ و يشإهناك فود يسمى في العناصر 

، وكانوا )من بني بويلول(حساين -أ و آيت لحسنأسرة حرثها ت تكانرض واسعة أ ، وبه93المياه(

حدى السنوات، إوفي  (.علي-أ و جمير )فدان آيت قدور-أ و في جرن بجوار العينالمحصول يدرسون 

  .وحرقوا لهم المحصول في الجرنليال توا أف ،كانوا في صراع مع آيت مقبل

، وساهم في الفرنسي ببركين النقيبسائقا عند  ،عسو-أ و أحمد يدعى ،حد من بني مقبلأكان 

، من جهة )أي الحجرة المثقوبة( "قابتاتامريت تنن الحدود كانت واضحة "أرغم  ،تغليب آيت مقبل

خذوا أوكان ممن  .94وضعوا حجرة جديدة من الجهة المطلة على بالد آيت بويلول لكنهم .بني مقبل

حمد  الج. م العياشي) يزربانإعسو و-أ و أحمد : رض المتنازع عليهااأل  2009ر ش أحمد  بنم 

  .(2019 و

  االستنتاجاتالمناقشة و 5.2

  : هذا النوع من الوثائق تحتاج إلى معالجات متعددة منها

 سمياتها ضبط األماكنية وصيغ كتابتها )التأكد من مواقعها وعدم االختالف في توطينها أو ت

 لميدان،حاولنا ضبط بعضها حسب ما توفر لنا ممن لهم خبرة با ، وقدبين القبائل، المعنية(

  إلمالء، امعالجة تحرير النص وصيغته )اللغة المعتمدة، فقد تتخللها مفردات عامية، ثم رسم

 فكان الرسم السائد هو رسم الكتاب( )أشرنا إلى بعض هذه الهنات بين قوسين(، 

سب قوة ح" التقليدية تتغير الجماعاتما بين فدراليات القبائل وما بين "الحدود ن أال شك 

 : وضعف كل منها، وأوردنا هنا أمثلة حية لهذا الصراع حول المجال

 ت مؤسسا يلكن رأينا في عمل سابق كيف كانت لفدرالية القبائل باألطلس المتوسط الشمال

 (،15قبل القرن ية )حتى ودمتخصصة للفصل في كل الخصومات وخاصة الحد

 بونيمياوهناك أمثلة لتوثيق أحداث تاريخية، باإلضافة للتوثيق العدلي، من خالل الط 

 ،العوفي، كركور بن بوزيان(، وهذا يجعل التراث سجال حافال باألحداث التاريخية-)أو

 ا يوهم لحسم الخالفات هناك آليات متعددة )يصعب حصرها( وبالتالي لم تكن األمور سائبة كم

 بذلك منظرو الحماية،

 ير هناك حروب وخصومات تحسم بحكمة وذكاء قادتها )الحرب خدعة(، وفي هذا يتم تفادي كث

 من الكوارث، وحفظ كرامة قبائل،

  وية، األقدم، وقد ال نحصل من األحدث إال على روايات شفمنها هذه الوثائق ينسخ األحدث

رض عحاولنا  . وقدت التي تتعارض معهاومتى ظهرت الوثائق نسخت )كليا أو جزئيا( الروايا

 حتى الوثائق القديمة لفهم التحوالت التي طرأت على الحدود،

  ،في فترة الحماية أعيد رسم حدود القبائل والفدراليات بناء على منظور سياسي واستعماري

حيث تظافر جبروت المعمر مع حيف قواده وشيوخه، وانحسرت األساليب التقليدية التي منها 

 " التي أنشاتهاشؤون األهاليمحاكم "مسخ األحكام العرفية في وتم قضاء وأعراف القبيلة، ال

                                                            
 سم )باألمازيغية(.گالم 93
حساين إزالتها كحدود ولم يستطيعوا، ألنها كانت حجرة كبيرة كالبيت، فوجد بني -أ و لحسنوربما حاول آيت  94

 مقبل ذريعة إلثبات ادعائهم.
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 النقيب. ولنا أمثلة حية من ظلم الضباط العسكريين وباقي ممثلي سلطة الحماية )إلغاء لحمايةا

 ،حكما مقابل خدمة خاصة(

  ى أرض يسكنون بناغت، وأنهم يبحثون عل اأن بني سمينت آنذاك ال زالوناغت يفهم من أحداث

 ،الستيطانها

 وي عدد السمينتيين المقتولين،ارللم يحدد ا 

  ا، حاالت تحاول بعض القبائل التوسع على حساب جاراتهبعض المن خالل هذا يتضح أنه في

متى فشل التحكيم أو المفاوضات، وقد تحدث مناورات إن ظهرت  ،وقد تفضي إلى حروب

 "،الحرب خدعة" خر،غلبة طرف على آ

  ل القبائ ممثلومعه التحكيم ال يكون بالضرورة عادال، التحكيم اإلداري مسيس، ويحاول

 المناورة،
  ا نسخة من ، لكنها تشير إلى أنه1945مثال تحمل تاريخ  20التأكد من تاريخ الوثيقة )الوثيقة

ة، وال نظنها ، وبناء على هذا اعتبرناها أقدم من فترة الحماياألصلي األصل، وال تشير لتاريخها

ل أي وهي ال تحم، 21من انجاز الجماعة المحدثة من طرف الفرنسيين والمذكورة في الوثيقة 

إلدارة توقيع عدلي وال اسم ناسخ، ويمكن الطعن في مصداقيتها، لكن جماعة شؤون األهالي وا

 الفرنسية اعتمدتها،
 وقد حددت 95بمنظور فرنسي، اعتمادا على معطيات الخريطة الطبوغرافية ، أنجزتالوثيقة ،

 والتي ذكرت الوثيقة أعضاءها،  96"األهليةشؤون الجماعة مكتب من طرف "

  ركين حددت الحدود اإلدارية ما بين ب ،المتنازع عليه ،مسشدالمسألة إلى جانب الفصل في

 ومرموشة وميسور،

  م  15تجتمع بمسشدال وتنظم معرضها السنوي، قبل القرن عرفنا سابقا كيف كانت القبائل

ل وصو(، لكن تم اإلشهاد على أنه كان بيد مرموشة آيت أيوب فترة ب 2018 )نبيل وآخرون

ة من لهذه المنطق همويالحظ أن هذا التاريخ ال يتناسب مع وصول .1922 ود الفرنسييننالج

 من جهة ثانية،  وال نوعها تملكه لتاريخجهة، وال تشير الوثيقة 

 رأسا  10000اختالف نسب الطرفين م يبرر لعل تخصيص مسشدال للرعي مناسب، لكن ل

 ،آليت اجليداسن 5000آيت أيوب و -ةلمرموش

  ،ال ندري هل كانت هناك حملة واحدة لتصفية الحدود أم أكثر من حملة 

 دودمراجعة الح حدود آيت بويلول هنا تبقى روايات شفوية، في انتظار أن نحصل على نسخة، 

 ن،الصادرة عن الفرنسيين

 ة. آيت لحسن وآيت سمينت وآيت مقبل هي التي تسببت في أحداث عدائي القبائل الحدود مع

 بدون مشاكل. تباقي الحدود كانووتدخلت فيها كل المؤسسات المعنية. 

                                                            
لرباط الخير  1/100000ن منطقة الحدود على الخريطتين يتوطيمكن لم نجد الخريطة المذكورة في الوثيقة،  95

  .1/50000وبويبالن الحديثة 
96 Bureau de Affaires indigènes.  
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  1خاتمة الجزء 

يث لقبائل التاريخ الحدفي هذه الحلقة من التراث المحلي سلطنا الضوء على جانب مهم من 

ل والتوافق خصوصا. وتأكد لنا مرة أخرى أن عناصر التكت اجليداسن آيت واراين عموما وقبائل آيت

 والتآزر تفوق عناصر االختالف والتشتت والصراع. 

فاإلطاللة األولية على التوافد واألصول العرقية ستوطئ ألعمالنا حول األنساب، والتي سبق 

 (. ب 2020نبيل وآخرون قاته العامة )أن نشرنا إحدى حل

وقد سلطنا األضواء على طرق االستيطان وتطور حدود أراضي القبائل وما تسببت فيه من 

)وكنا رأينا  حل بآليات القبيلة المختلفةت  صراعات وتوافقات. وتبين أن حالة السطو استثنائية، وغالبا ما 

 .وسم األلعاب األولمبية السنوية(كيف كانت تحل على مستوى فيدرالية القبائل في م

عمال حلقات من سلسلة متكاملة من األبحاث ن هذه األوال نطيل في المقدمات والخواتم أل

 تصعب اإلحاطة بشموليتها قبل إنهاء السلسلة. 

وهنا تناولنا الجزء الخاص باالستيطان وما ينتج عنه من صراعات وأحالف، وسنخصص 

  .خالفاتتوافقات وسباب االجتماعية وما قد ينجم عنها من األالجزء الثاني لباقي 

 

 لمراجع ا

 2الجزء انظر 

 


