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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) 

 ويلول وجاراتهابما بين قبيلة آيت باب االجتماعية وما نتج عنها من عالقات سباقي األ : 2الجزء 

  وجعفر عمرُمحمد  نبيل لحسن وجعفر

NABIL Lahcen, JAAFAR Mohamed et JAAFAR Omar 

 

Pour résumés et mots clés (cf. partie 1) 

 (1الملخصصات زالكلمات المفتاحية )انظر الجزء 

  2الجزء مقدمة 

للقبيلة،  ية ودورها في العالقات الخارجيةاالجتماعباقي العناصر خصصنا الجزء الثاني هذا ل

 ات الشفوية.حسب األهمية. وأدمجنا العنصر القبلي في الدرجة الثانية، اعتمادا على الوثائق والرواي

دد من في نفس الع المقالين ارتأينا أن نتفادى تكرار المنهاج والملخصات والمراجع لورود

 المجلة. 

  سرقةأو نهب اغتياالت   1

 يت سمينت وما بعدها آل 2الحرب  1.1

  وما تالها من أحداث بعد الهدنة آيت سمينتوآيت بويلول ما بين الحرب الثانية  1.1.1

أنهم كانوا رحال بأسنسو ، واقعة سرقة آيت سمينت خروف سيدي امحمدحول  الراوي، يحكي

)مخافة هجوم  حارساو امرافقبو الراوي لهم كان أامحمد راعي مقبلي، و .سلوكان  ،1مجون-ن

بالقطيع طلع  هلتاحرشاوت، وراعي سيدي امحمدوقطع  ،زيرارألما أحد الحراس بقمة أوقف  .2عداء(أ

مع تفراوت خلف  أبو الراوي، وطلع (كثيفةال تزال تحرشاوت )وكانت غابة األرز -يديالون نإمع 

                                                            
 وهو آليت بنزرياح مع ألما أزيرار. 1
 بو عياد(.-أُو عمرو-أُو قدور .راعي واحد آنذاك )جد الراوية وايبنزرياحن وس آيت تاسشت كلهم كان لهم 2
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ل واره يراقب قطيعه، لما وصمحمد بجا .، وسيحرثون وعمر-أُو أحمد وكان آيت ،تيرجين-العين ن

عطى االشارة للقطيع فأ ،"تساعيةمن "سمع طلقة نار  ،خلف ألما إيسولغن ادبالوجالس و ، وهللجرف

ثالثة، اثنين منهم في العالية ليتأكدوا من الحصول على ليهرب )وكان مدربا على ذلك(. كان اللصوص 

عجة وقيدوها، فلما خذوا نأقد المغنم. ذلك أنهم لن يستطيعوا السرقة متى خرجت األغنام من الغابة. و

وفي المقابل  الصديق،-أُو أرض آيت عمرووكان الراعي ب .طلق عليه النارأخروفا  أحدهم زاد

 امحمد وأخبره أنه قتل لصا، وعليهم االنسحاب.  الس. طل علىأ .امحد يالحظ من بعيد .س

استطاعوا ف ،بصحة جيدةالقطعان كانت والنساء أخذن األثاث على ظهورهن باستعجال، 

بأهلهم بأغزر ووشن، بجراح )آيت اعبود(.  آيت سمينت ن يلتحق المغيرون. استغاثأالهروب بها قبل 

جحافل ت لما مر مجون حتى لحقهم آيت سمينت.-ن نسوأسإلى  ليبني بويلول بالقطيع والرح لم يصلو

، 3"باهلل وبالشرع نحن ،ة الميتسنؤدي لكم دي"وقالو  ،وا منهمأتبر ،زيرارألما أب ،بآيت بنزرياح اثةغاإل

 .بدون جدوى "رموا لهم العار"و

كان ال بد من القتال. للصلح،  يذعنوامقسو، ولما لم -أُو غزرأالتحق بهم أواخر آيت سمينت ب

من آيت قتل حد أوال  5من بني سمينت 3حان المغرب وقد قتل  .4كان كثير من البويلوليين مسلحين

 .6(2009 ش ر اليعقوبي امحمدم بويلول )

ألنه رأى كابوسا مخيفا في منامه، ولم  ،نهاهم عن مهاجمة آيت بويلول كبارهم روي أن أحد

 عن فاطمة لحسنمن رواية آيت سمينت ينصاعوا له، ونهى ولده أن يرافقهم، لكنه حلف أن يذهب )

 ،بالدوار ا آيت بويلولصالة الجمعة ليهاجمو آيت سمينت (. اغتنمالمتزوجة من سمينتي ،أمحمد-أُو

 . 7خرجوا إليهم صالتهملما أنهى بني بويلول و ،وكانوا يرمونهم بالرصاص من أغرم أقديم وتشلوعت

 آيت سمينت، لئال يلتف عليهن ،من الحاج الصديق أن يبقى برفقة الحريم آيت تاسشت وطلب

حدو -وأُ  ُمحمد الحاجُمحمد  م رقية بنت) لكنه قال في نفسه، كيف أبقى بوحدي وقد ذهب الكل، فلحق بهم

فقتل منهم خمسة أشخاص.  8تايدة-نتيزي في أشبار على  بأاخت هأن (. ويروي2009 ش ر ،سنة 140

 (.2009 ش ر اليعقوبي امحمدفضربه وقتله )م من الخلف  أتاهصعد أحدهم من جراح مع الكديات ف

ينت لبس أحد بني سم)أبو بلحاج بو عياد( بوعياد -أُو عبد الرحمان-أُو ُمحمد الج. ما قتل عند

القبيلة هذا  تووضع جثته كحاجز يتقي به الرصاص، فعاب ،ثيابه وهي ال تزال ملطخة بالدماء

إننا نجاهد  ،قال لهم نعم ؟ جيدا رمي. وأتاه رجال من آيت سمينت من الخلف، وقالوا له أتالتصرف

 .الزناد يضغط بها علىالتي كان  ،، فقتلوه، وجروه، ثم قطعوا سبابتهولبويلمن آيت انا أنهم ظلكرامتنا، 

                                                            
 يقصدون تعويض الجرح. أو ن هناك مقتول،أربما ظنوا  3
أسلحة نارية لشخصين من آيت بنزرياح وآخر من آيت عبد الخالق )نفس  3وكان جد الراوي قد اشترى  4

 الراوي(.
يمت، وربما قتل شخص أو شخصين نتيجة  لكنه لم عن غير قصد( )عن قصد أو رصاصة عليهاللص أطلقت  5

 االشتباك.
حدو، بأسرغين، -أُو عمر-أُو في رواية أخرى، أقل دقة، أن أفرادا من آيت سمينت سرقوا خروفا لس. أمحمد 6

رجين يت-ن لعين-ن حدو واقتفيا أثره حتى وجدوهم يذبحونه بكهف بأشربيس-أُو أمحمد الس. وذهب معه

حدو سالحه ليهددهم، لكن الرصاصة انطلقت وأصابت أحدهم في -أُو عمر-أُو أمحمد الس. (. وصوبت  قر)القر

أمحمد إلى تامجيلت، كان -أُو أنه عندما تزوجت السيدة فاطمة لحسنالراوية لسانه فقطعته، ولم يمت )وتذكر 

 قام آيت سمينت )م رقية بنتمقطوع اللسان ال يزال حيا يرزق(. وهرب آيت بويلول من أسرغين خوفا من انت

 (.2009ش  ر سنة، 140حدو -ُمحمد أُو الحاجُمحمد 
حدوا جاء قبل الفجر إلى المسجد للصالة فسمع الصالحين يتشاورون بينهم، فقالوا -أُو عمرو الس. ويروى أن 7

 م.الغريب، فقال لهم إني معكم )أي حضر(، فلما دخل عليهم طاروا كالحما-أُو عبد هللا الس. بقي
 حمد )شاهد عيان( )نفس الراوي(.-أُو محمد-الس. أحمد أُو أراه إياه "أشبار" 8
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فأصيبت بالجنون. وربما تركت  ،لفضيل لتنتقمابضريح سيدي ين عووضالمأخته إلى موتاهم  ذهبتو

 من أتى للحركة من بني سمينت أغلبالباب مفتوحا خلفها فدخل كلب فأكل من الجثث. وتروي أنه مات 

عبد -أُو الج. ُمحمد رواية أن وفي. (2009 ش ر ،سنة 140حدو -أُو ُمحمد الحاجُمحمد  م رقية بنت)

موسى )وكانت معه أمه -أُو قتل شخصين من آيت سمينت عند رحى آيت عمر بوعياد-أُو الرحمان

 آيت سمينت كانوا نازلين من تالتأشخاصا من وأخته(، غير أن  عبد الرحمان-أُو ُمحمد أولتتشفى 

عرفوه من لهجته، فطلعوا كدية تريشت ، فقال لهم قتلت منهم اثنين. ونيينفيد، وظن أنهم بويلول-أُو

 المطلة على سيف والرحى فأطلقوا عليه النار وأردوه قتيال. صاحت أمه، فسمعها أهل الدوار، وقالوا

وفتحوا صدره على قلبه.  ،أصبعه على خاتم قاتلوه مات. فقطعبوعياد -أُو عبد الرحمان-أُو ُمحمد الج.

 (.2009 ش ر اليعقوبي امحمد)م  الشيءآيت سمينت فعلوا بهم نفس من ا فلما قتلو

بقت، من قتل شخصين في تسي يأن آيت بويلول تبعوهم وهم فارين، وتمكن بويلول وفي رواية

رهما كلب أحمر، فتقفى أث المقتولين لفضيل، وكان معا الس. فجروا جثمانهما ووضعوهما في ضريح

 (.21/12/2008جرسيف  وتمكن من ولوج الضريح وأكل من الجثتين )الوافي محمد، ر ش،

ن الموتى، فخاف أ نطلبن من السيد بوطاهر أن يريه ،أتت النساء السترجاع الجثث الم

ت، لقد شققتن يا نساء بني سمين" : بما معناه فعينوا فاطمة الحاج الصديق للمهمة. فخطبت فيهن ،يغتال
فا من ووضعوا أطرا ،الء. فأخرجوهم أش"قد ولدناهم ليموتوا رجاالو ،الجيوب، إن أخي من الموتى

 حمدمُ  الحاجُمحمد  م رقية بنت) مس الكيال يصيبهالتي ستحملهم،  ،عناق البغالمعدن الفضة في أ

 .(2009 ش ر ،سنة 140حدو -أُو

)الوافي محمد، من بني بويلول  7من بني سمينت مقابل  قتيال 18وكانت حصيلة االشتباك 

بوفكران  ش ر جعفر أحمد، الج. )مشخصا  20نهم قتل موفي رواية  ،(21/12/2008ش، جرسيف  ر

  .9(2008غشت 

 بويلول أن الحصيلة كارثية أخذوا قربة من العسل على ظهورهم إلى فاس عند آيتفلما رأى 

الج. أحمد  جعفر )م تهوتوسط لهم لمقابل ،11والذي كان مخازني عند السلطان ،10أعرابأحمد  الس.

 عقا-أُو أن يختاروا وسيطا للصلح، فاختاروا موالي امحمدان السلططلب منهم  .(2008بوفكران غشت 

  .إليه ليتوسط في الصلحفأعطاهم رسالة  ضامنا(، 18)زاوية 

 ،كالب سلوقيين ونزل عند ضريح لال الصالحة 4عقا مع زوجته و -أُو فأتاهم موالي امحمد

تكافؤوا  : د لهم الصلحفعق ،ومكث شهرين بين ظهراني بني بويلول وشهرين بين ظهراني بني سمينت

 7وبقي  .حتى اللباسوبما لديهم من أموال ومتاع ونقد  ،ودفع بني بويلول قيمة الفائض ،في الموتى

. علما بأنه قضى اتهمتسيبقت مقابل ديالسفح الجنوب لجبل  افدفعو ،ملم يجدوا ما يدفعون مقابلهقتلى 

نزوال عند و ،باعتبار أنهم شرفاء ،ي بويلولمن بنواحد أن يحتسب فقيدين من بني سمينت مقابل فقيد ب

فقال لهم أيها الشرفاء  ،ما أراد أن يغادر اجتمعت حوله قبيلة بني بويلول نصيحة السلطان. عند

من جسده، فقال هللا يجعلها  جزء قالوا نعم فالتخلي عن األرض كمن قطع ؟ ضقتم من دفع تسيبقت هل"
 . 12(21/12/2008ر ش، جرسيف  )الوافي محمد، "هاغير نافعة لكل من يطأ

                                                            
)جد  حدو-أُو عمر-أُو محمدا-أحمد أُو السادة ،من بين من حضر الحرب الثانية ما بين آيت بويلول وتامجيلت 9

ش،  في محمد، رموسى )الوا-أُو عمرو-أُو يعقوب وميمون-أُو بلقاسم-أُو قدور، ومحمد-أُو الراوي( وعلي

 (.21/12/2008جرسيف 
وهذا يعزز ما أشرنا إليه من مصاهرة  ألن أمه عربية. " أي عربي،أعراب"من فخذة آيت عبد النبي، سمي  10

 حتى مع من يتكلم لغة غير لغة القبيلة.
 (. 1908-1894لعله موالي عبد العزيز ) 11
 عقا )نفس الراوي(.-حمد أُوم كانت نسخة من معاهدة الصلح هذه عند موالي علي من آيت 12
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 نفيد-أُو من تالتوداي -وحددت البالد التي أعطيت آليت سمينت بتسبقت بمستوى أغزر و

 . 13(2010مارس  ش ر ، تيمحضيتسنة 140حدو -أُو ُمحمد الحاجُمحمد  م رقية بنت)إلى ناغت 

 أحمد آيتوبغل  هبغلبوأثناء الصراع مع آيت اسمينت، كان أبو الراوية يحرث بايخرطن 

قال لهما سيرا أمامي سألحق  ،. وعندما انتهى14أحمد، وكانت هي وأختها في حراسته-أُو محمد-أُو

امان حتى قبض عليه آيت بورايص وساقوه، لكن لحسن حظه لم يقتلوه. -بكما، فما أن قطعا اغزر و

 احه.فأطلقوا سر 15أخذوا دوابه، ولم يردوها إال بعد تدخالت كثيرة. وعرفه آيت بورايص

 وبدأوا يطلون ،بو طاهر-أُو عمرو آيتأتى يوما آيت سمينت حتى صعدوا على سطح دار 

 .بواانسح زوجتهبوزيان، الذي كان نائما، ولما لم يجدوا غير  الس. ( ليقتلواأزنيقمن الكوة )

م بأنه صاحبه يندعمبوزيان،  الس. عن هارجعوا مرة أخرى فالتقوا بعمته خارجا، فسألو

فلما  .ن بمنزلهقالت ال أدري، في حين كا ؟ يضيفهم. قالت إنه بالولجة يسقي، قالوا لها أين ويريدون أن

مارس  ش ر ، تيمحضيتسنة 140حدو -أُو ُمحمد الحاجُمحمد  م رقية بنت)الخبر  خبرتهأ رجعت للدار

2010). 

 : البويلوليين لعرس، فأنشد السمينتيون بورايصفي أحد األيام استدعى آيت 

 "،أتخلصت إيطا الحق * مد شا أتاشعبتيودرا"

 ،وستؤدين الحق( * 16الةما معناه )لقد أنزلك اليوم شيء يا ثع

  : رد البويلوليونف

 ."لنمطإي مأو تافت ويش *أيا مالد أسيغ أزنادي "

حدو -أُو ُمحمد الحاجُمحمد  م رقية بنت) 17لن تجدي من يقبرك( *الزناد  تخذأما معناه )لو 

 .(2010مارس  ش ر ت، تيمحضيسنة 140

  بين آيت بويلول وآيت سمينت بعد هدنة الحرب الثانيةاغتياالت  1.1.2

  الصديق-ُأو ميمون-ُأو عمرو الس. قتل 1.1.2.1

أى لما رو ،ليالبالولجة يراقب الماء ليتبع الساقية  الصديق-أُو ميمون-أُو عمرو الس. كان

صاص طلقوا عليه الرأفتيين، وكانوا سمن ؟ الماء وصلكمهل  سألهمف ،هلهأظنهم  أمامه أشخاصا،

س مار ش ر ، تيمحضيتسنة 140حدو -أُو ُمحمد الحاجُمحمد  م رقية بنت) وفروا أردوه قتيال،و

 .(الحاجبالصديق أحمد،  ،2010

، وتبرأوا من القتل آيت بويلولفأتت بعثة من آيت سمينت )بدون عائلة القاتل( للتفاوض مع 

معهم الصلح المبرم وأال  واأال ينقض القبيلة تلم يشتركوا فيه. وارتأمدعين أنهم لم يتفقوا عليه ووالقاتل 

إذن أنا لم أعد معكم في هذا الصلح.  : ميمون )أخو القتيل( وقال-أُو علي الس. يأخذوا بالثأر للقتيل. فقام

تامزازت )أمام الدوار( حيث كانوا لكدية ( وصعد على سطح داره المقابل الرباعيةوأخذ سالحه )

                                                            
 .الثاني الراوية ال تذكر بداية صراع أيت سمينت 13
في  ،الحصاد يتكلف النساء بسياقة البغال وأ آيت بويلول كانوا دائما في حراسة وتيقظ، فمتى ذهبوا للحرث 14

 حين يختفي الرجال حولهن.
معنان، إحداهما عمياء -أُو وفاطمة علي معنان-أُو زهرة علي:  تينكان هناك آيت بورايص أبناء بويلولي 15

رحو أمدياز( كان ال يلد، فقالت له إن استطعت أن تخدم -أحمد أُو امحمد اوخلوق، : واألخرى مقعدة )من أهلها

 امرأة عمياء آتيتك بها، فتزوجها، وقالت لألخر إن كنت تود أن تتزوج بمقعدة أتيتك بها فتزوجها )م رقية بنت

 (.2010مارس ش  ر سنة، تيمحضيت 140حدو -أُوُمحمد  الحاجُمحمد 
 أنثى الثعلب. 16
 ومعروف عند األمازيغ احتقار الرجل بمخاطبته بصيغة األنثى. 17
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فمنعته أخته. فانفض الناس بعد  ،بما فيهم بني بويلول ،ون، وأراد إطالق الرصاص على الكليجتمع

 أن علموا أنهم كانوا سيقتلون. ورجع آيت سمينت إلى حال سبيلهم. 

وأصبحت العداوة فقط ما  .من بني بويلول وحلف ليثأرن ألخيهميمون -أُو علي الس. وتبرأ

أن الحل يكمن في الفرار بأبنائهم إلى  18الصديق. ارتأى األخوان-أُو آيت عمرعائلة بين آيت سمينت و

عن الغسل وحلق اللحية والرأس  اوامتنع اآيت علي، حيث اشتروا أرضا ودارا وعمال كفقيهين. فحزن

ميمون ليقتني -أُو آيت لحسنقبيلة لثأر، فأتاهم شخص من لطريقة  علىعلي  الس. لمدة عامين. بحث

 وفيرمقابل أجر  ،عائلة القاتلة، فطلبوا منه أن يمكنهم من أحد أفراد أسرة القاتلوكان صديقا لل ،الملح

لقاء لق به. حددوا وقتا لث" تركوها في ضمانة عند فرد من أوالد علي ياشترط مزودا من نقد العزيزو"

ه مدعيا أن ،في األيام األولى من زواجهوكان  ،)القاتل(السمينتي بصديقه لحسن أوفاتصل  .بجراح

علي من  الس. يتطلب الكتمان(. أتى ق بغيره )وهذاثة سرقها، وأنه ال يسيحتاجه لمساعدته على ماشي

من  هالشجرة حيث سيختبئ، وكيف سيتخلف عن الضحية لتمكينالمستدرج كان قد حدد مع و ،آيت علي

طالق إمن فغير مخبأه، لكنه أتى أخيرا ومكنه  ،، فخاف من المكيدةعن الوقت المحدد ا. تأخرقنصه

لتتأكد من أنه فعال ثأر ألخيه. فلما اقترب  ،ى أن يأخذ حجة ألمهأارت ،. وقبل أن يغادرى غريمهالنار عل

وقل له إن أخاك لم يتطهر حتى  ،سلم لي على أخي عمرو" : ما معناه منه وجده ال يزال حيا، فقال له
 ادر. صبعه المخضب بالحناء وبه خواتم الزواج، ثم غأ. فاقتطع "ثأر لك

 ،سنوات 10بعد أكثر من و، يأتون للحرث ببني بويلول ثم يعودون. 19ومكثوا بأوالد علي

 حيث دار آيت عمر ،(ت  تيرجين )القرقر-ن نت إلى العينتي أهل القتيل من آيت سميأف ،تمت الهدنة

هم آيت ونصبوا الخيمة على سطحها، وقدموا ذبيحة إلى القبيلة يطلبون الصلح، والتحق ب ،الصديق-أُو

 .(2010 الحاجب)الصديق أحمد،  بحوا ذبيحتهم وتم الصلحالصديق وذ-أُو عمرو

  أمعنانُمحمد  الس. قتل 1.1.2.2

 قعلحسن زوج الراوية( بتيغردين )قرب مو الس. أمعنان )أبُمحمد  الس. قتل آيت سمينت

لكنه  ،ا عليهخوف ،أال يفعل تهطلبت منه امرأفكان عليه أن يسقي فدانا،  .(الحقاطاحونتهم، التي بنيت 

 .(2010مارس  ش ر ، تيمحضيتسنة 140حدو -أُو ُمحمد الحاجُمحمد  م رقية بنت)أصر 

ره، عبد القادر، صه-أُو ُمحمد الحاجالس.عبد الرحمن وأب -أُو أحمد الحاجالس.ذهب أب 

شيشة عوا دولما لم يجدا أحدا صعدا فوق دار، فوجدا أنهم قد وض ،ثأرهم فيه يانيفد سمينتيبحثا عن 

م رقية )ه وجدا سمينتيا فقتال ،بورايصبين تمجيلت وآيت أثناء عدوتهما، و ." لتبرد فأكالهاايوزان"

 .(3/2010 ش ر ، تيمحضيتسنة 140حدو -أُو ُمحمد الحاجُمحمد  بنت

  وحمو عمر-ُأو علي الس. قتل 1.1.2.3

هم فمرت علي ،لال الصالحة( بجوار) 20سشلوأكان أفراد من آيت سمينت مختبئين بشجر 

خود غري وهي تقول " ،الحسنُمحمد  الصديق، تحمل في ظهرها-أُو على-أُو ُمحمد فاطمة بنت لال
 خوفا من أن يسحبوه منها ويقتلوه(، ولم تعلم اآلخرين. فخرجيا بنيتي،  يأي نامي عند" )يلي-آ

سمعت  .عند الدردارة )وكان وحيد أمه( ،غرم-أُو بفودلري حرثه، فقتلوه  وحمو عمر-أُو علي الس.

                                                            
 كان مالزما بمسجد بملوية.ُمحمد  أخوه 18
إلى  وباعوا الدار وبعض الممتلكات وعادوا زوجه وقد تزوج عمه من أوالد علي، وعلى إثر خيانة، طلق 19

 الصديق بعض الكروم بأوالد علي )نفس الراوي(.-أُو بعد أن تم الصلح. وال يزال لدى آيت عمربني بويلول 
 الشجر العالي والكثيف. : والكلمة تعني 20
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م رقية ) "إنه مات"، وقالوا "يا ويلك"ورد عليها  ،"آه يا علي"فخرجت ونادت صوت الرصاص أمه 

 .21(2010مارس  ش ر ، تيمحضيتسنة 140حدو -أُو ُمحمد الحاجُمحمد  بنت

  االستنتاجاتالمناقشة و 1.2

 : ، وأقحمت القبيلةأو نهب أو قتل( سرقةأعمال فردية )كان سببها  ةأحداث كثير

 اصة لم يكن مقصودا وإنما انطلقت الرصفي الحدث األول أن القتل  ،إحدى الروايتين حسب

 قصد التخويف، أطلقت بدون قصد، أو 

 ية، ولم يتم التدخل حتى اقتطعوا ذبيحة ثان ،طع اللصوص ذبيحةتقا حينان هناك تجاوز ك 

  مينت من آيت س )فقد طالب آيت بنزرياح أوالوقد ثبت أنه يتم أوال اللجوء لتحكيم الشرع

 ، ىبدون جدو " للمغيرينتقديم العارلجأوا إلى العرف ب " ثم ،لتحكيم الشرعي(اللجوء ل

 غاب، ن الومعظم الروايات ال تتطرق لهذا الجانب، فتصبح األحداث كلها فوضوية ومجرد قان

 ،جائرةأحكام إصدار وهذا ما أفضى إلى 

  خطير، وهناك طرق لتسويته شرعا انطالق الرصاصة األولى لم ينتج عنه قتل بل جرح

 وعرفا، 

 كان بعد رفض آيت سمينت التفاوض(. فأعلنت  ،فالموتي من آيت سمينت )إن صح وقوعهم

 وفي حالة الدفاع عن النفس.  ،وكانوا هم المهاجمين وبني بويلول متراجعين ،الحرب

  ذا هعة، وفي على آيت بويلول في دوارهم وأثناء صالة الجمبشكل مباغت  مواهجوفيما بعد

 قواعد الحرب،لمساس بالدين وعدم احترام 

 مرفوض، لكن هناك من يخرق القواعد ءشي ،عموما ،التمثيل بجثث الموتى : 

ن م، ضع جثته كحاجز يتقي به الرصاصو، وغريمه المقتول ثيابأحد المدافعين لبس  مثال

 رته قبيلةاستنك ،ا خاطئاكان سلوكو، حتى أعراف المنطقةالشريعة وال  رهاال تق األشياء التي

 ، آيت بويلول، وال ندري هل استنكر آيت سمينت قطع سبابة البويلولي وشق صدره أم ال

  ألمه  حالة آيت عمرو الصديق كان من أجل أن يثبتفي هناك من يقصد التمثيل بالميت، لكن

 ، ولم يهمه الخاتم وال السبابة الضاغطة على الزناد،أنه فعال ثأر ألخيه

 بر هل هي مقصودة أم عارضة. وهل اعت ،جثث الموتى لم يحسم فيهامن أكل الكالب  ثةداح

ع ة جنت، وبهذا سيرفأعلى أي المر ؟ أكل الكالب هو القصاص أم هناك فعل أخت القتيل

 ولعل رواية كلبهم )الذي وصف بلونه( صحيحة،عنها القلم، 

  أ  ي  ﴿ال شك أن اإلسالم قضى أيضا بالقصاص اي  ـ ٰۤ نُو۟ا ُكت ب   ن  يذ  ل  ٱ ه  ام  ق ص اصُ ٱ ُكمُ ي   ع ل  ء  ل ى  ٱ یف   ل  ق ت   ل 

ُحر  ٱ ُحر   ٱب   ل  دُ ٱو   ل  ع ب 
د  ٱب   ل  ع ب 

ُنث ى  ٱو   ل  ُنث ى   ٱب   أل  ن   أل  ن  أ خ   ۥل هُ  ی   ُعف  ف م   ی  ش   ه  يم 
 
ع  ٱب   ت  ب اُع  ٱ ف  ء م 

ٌء  ُروف  ل  أ د اٰۤ و 

ف   ه  ي  إ ل   ࣲنۗ ذ   ل ك  ت خ  ـ  س   يب إ ح 
 
 ف م   م   ف

ۗ  
ة م  ح  ر  ب  ُكم  و  ت د ى  ٱن  ن ر  د  ذ   ل ك  ف ل هُ  ع   يع ذ اٌب أ ل  ۥ ب ع 

 
 ، [178البقرة ﴾ ]م

 ألعداء، الجثث من ا لمنسيت من نفعال، فهو ،في الحروب ينؤذيالنساء ال كد الروايات بأن ؤت

 بدون خوف على حياتهن،

 (، لديات )الفرق بين الفريقينهناك خالف في عدد القتلى، ولعل دمجها يحل مشكل عدد ا 

  صيبه يوهناك إشارة إلى عادة وضع قطعة معدنية على عنق البغل الذي سينقل الميت، لكيال

 مس، 

  أوردت و، من بني بويلولواحد أن يحتسب فقيدين من بني سمينت مقابل فقيد بقضى الحكم

د أن التحكيم أخذها الشرف، لكن هناك أسباب أخرى تم اغفالها، ال بهو سبب أن الالرواية 

                                                            
غالبا ما تكون ناقصة. ويصعب استخراج العبر  ،والتي ال تحدد األسباب ،ال نشك في أن الروايات الفردية 21

 منها.
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وعندما  وا الماشيةمواقف حين سرق 3أن بني سمينت كانوا ظالمين في  : بعين االعتبار

هجموا على الدوار وأثناء صالة الجمعة، وأن بني بويلول هم من طلب  ولما رفضوا التحكيم

 التحكيم لوقف مزيد من التصعيد والقتل. 

 حضور حفل دعيا إليه )لوجود قرابات  إن كون الفريقين في حرب سجال لم يمنعهم من

 فرصةأيضا  كانتالدعوة كانت من أحد أفراد قبيلة في حلف آيت سمينت، وف .مصاهرة(

  ،22للتراشق باألشعار والهجاء

 ميمون-أُو عمرو الس. هناك من يتجرأ على نقض الهدنة بالقتل بدون مبرر، كحالة قتل 

 ، الصديق-أُو

 ات، وتبرأت من القاتل، لكنها لم تقدم بديال مقبوال ألهل هذه المرة أتت القبيلة للمفاوض

 هؤالء ولما آثرت قبيلة بني بويلول السلم، على حساب أهل الضحية، أعلن الضحية.

وكان هذا سببا  .االنسحاب من معاهدة الصلح ومن قبيلتهم نفسها، فكانت ستؤدي إلى كارثة

 ،، لتبدأ رحلة الثأر23يوسف-أُو لهجرتهم إلى آيت علي

 ،وكان  اللجوء للثأر ليس دائما الحل األسهل، فقد يبرر هنا حين لم تنجح مفاوضات الصلح

لمن  لديةاقيمة أداء ما يوازي ثم  ،قد كلفهم الهجرة من بلدهم همن القاتل نفسه، ولكنالثأر 

 ، كأنهم هم الجناة، أحضر لهم القاتل

  ،الثأر،  فهنا يلجا صاحب الحق إلىوهناك من قتل، ولم يطالب أهله بالتفاوض وتسوية الحدث

بيلة في القكل عندما تدخل هذا لكن عادة يتم من أي فرد من قبيلة الجاني )الثأر وقد يكون 

  ،(الخصام

  االت قد تظهر حلكن حتى في حالة القتل، ومصيبة الموت،  عند همبجلد معروفونآيت بويلول

 ، خيرةحالة األالفي  شق الجيوب

  أيضا  و"، وهيمجني، يسمى الجاني "إتنفيه من البالدتبرأت من قاتل  قبيلة أن أيةالمعروف

وء طالبين اللج ،من أسباب هجرة الكثيرين من قبائلهم يعدتصرف شرعي إليقاف الثأر، و

 عند قبائل أخرى بعيدة،

  إليقاف الفتنة. لحاصتغالبا ما يتم ال ،وبعد أن تهدأ النفوسبعد الثأر 

  نهبالقتل وفي ال 2

  عادة يتم اللجوء إلى التحكيم والعدالةتل والنهب حاالت الق 2.1

 القتل  حاالت من 2.1.1

فتقوم  ،ء(فيحتكمان إلى العدالة )القضا ،الشريعة إلى في شأن القتلى عادة ما يلجأ الطرفين

د الفتنة من . فقد يتم وأ. وهناك آليات متعددة إلجراء الصلح ودفع الديةالحجة بناء على قرائن ثابتة

  .(24يقة البداية )الوث

 

 

 

 

                                                            
 واحدة )قصري آيت بويلول( بدون أن تكون هناك عداوة حقيقية. هذا يتم حتى بين طرفي قبيلةو 22
 هنا نجد جوابا لسؤال لم تجب عليه راويتنا. 23
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  م 1921 /هـ 1340ودية وصلح  قتل : 25الوثيقة 

 

أمعنان من فرقة آيت ُمحمد  الحمد هلل لما قتلوا
الطالب المرابط امحمد الجاري البلقاسمي واجتمع)وا( 

بن ُمحمد  آيت رح وآيت مزي والمرابطين أولهم سيدي
والمكرم ممح اقسو والمكرم امعنان متع آيت  عبد المالك

ُمحمد  حم ملوك والمكي لحسن اعلي والمكرم الفقير
اعلي المحجوب وحضروا في مجلس واحد حين 

 ونالمذكور)ي( 24اصطلح)وا(

وحضر)وا( آيت بوغالس منهم كر موسى 
والمكرم حد )...( والمكرم امحمد اعبد الكريم 

 أعبد الكريمد ُمحم أقدور والمكرمُمحمد  والمكرم
امح ُمحمد  )عبد( المالك والمكرمُمحمد  والمكرم

 (وا)وقام وسيدي عبد الواحد نور هللا ضريحهما
أوالد بوغيالس على المذكور يعطي لهم الدية 
ونزل هللا الرحمة في قلوبهم ثم عفوا عنهم في 
وجه هللا العظيم وثوابه الجسيم واصطلح)وا( 

 (رت بين القبائلمعه وأخذوا منه الدية التي ج)ا
وقبضوا البالد المعلومة وبذلك أبرأ)و(ه من 
القتل براءة تامة مطلقا عاما ليس في ذمته فل 
وال جل طال الزمان أم قصر فإن قام إليه بأي 
دعو)ة(ى فدعوته باطلة وحجت)ه( داحضة 

وله وبينته زورا وعملوا له إن أرادوا بيع البالد ي
 منه ما شهد بهالمذكور ويعطيهم الثمن فمن تلقى 

على نفسه قيدها كما سطر عرف قدره وشهد بما 
ك وفي شهر هللا المباراآلن  إلى فيه وتأخر الرسم

هـ عبد ربه  1340ربيع الثاني النبوي عام 

 ( ابورمضان البويلولي. ) سبحانه
)بني حسان(، ُمحمد  من وثائق بوجودار : المصدر

 جمعه ورقنه نبيل.
 

  .(25وتعدد القتلى )الوثيقة  وقد يتم الصلح بعد فتنة

 

                                                            
 يقصد "تصالح"  24
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 م 1927 /هـ 1344ودية وصلح وفتنة قتل كثير  : 26الوثيقة 

 

ي اقردون اليعقوبُمحمد  الحمد هلل لما قام الطالب

 روم ينازعهم فيكاأحمد  مع أوالده عند عبد الكريم بن

( هم بقتله بعد ذلك )قتلالنسب واتهموُمحمد  العربي بن

مة العربي المذكور حد بن عبد الكريم )المذكور( في الته

 المذكورة

وقام)وا( آيت يحيى المحجوب منهم عبد 

ُمحمد  الرحمان ازروال ومحمد بن عبد الكريم مع

أحد وقتلوا العربي وقام أيضا الحسن اقردون 

ة وقتل الفقير بن حدو وخرج من البالد حافيا بعاد

 وطال بينهم القتال وسفك الدماء والتشاجرالناس 

واللجاج وكثرة الخصام ثم قام)وا( إليهم أعيان 

الزمان مثل القطب الوالي سيدي الحاج علي 

م المعظم سيدي امحمد بن عمر البويلولي قدوالم

لح واشتغلوا بإطفاء نار الفتنة بينهم فندبوهم للص

الذي سماه هللا خيرا ووعد لفاعله مثوبة وأجرا 

اكرو دية حمد ما ودفع)وا( آيت يعقوب آليت

 دورو 300حبال من البالد و  24مسلمة 

دورو سكة تاريخه وقبضوا ذلك معاينة  2 و

جله رفع نزاعهم واعتراضهم أوبسبب ذلك ومن 

وسلم كل واحد بالتسليم الذي ال حجة بعده وال 

ن نه ال حق ألحد منهم على اآلخر فمأقيام معترفا 

و حجة أخر بأية دعوة يدعي بها قام منهم على اآل

و بينة يسترعي بها فدعواه باطلة أيدلي بها 

وحجته داحضة وبينته زورا افكا ال عمل عليها 

م قصر فمن تلقى منهم أوال التفات طال الزمان 

ما ذكر ووعاه كما رسم وسطر وقيده لسانه كي 

يكون له حجة متى وجد ناصر الحق وعرفهم 

عبد ربه ، هـ 1344أواسط ربيع الثاني عام 

علي البويلولي امنه هللا يوم الفزع   سبحانه

 . األكبر
)بني حسان(، ُمحمد  من وثائق بوجودار : المصدر

 جمعه ورقنه نبيل.
 

متى ثبت إشهاد  ،يستدعى فيها الشهود ممن تقبل شهادتهم، وقد يجرحون بإشهاد مضادقد و

  .(26)الوثيقة  زور
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 م 1878هـ / 1295 بين آيت تودرت وآيت ورياش، تلةدحض شهادة الزور في حق ق : 27الوثيقة 

 

 ورقنها نبيل. وعالجا من وثائق شكور علي، جمعها  : المصدر

 ستةالحمد هلل تلقى الشهادة من النفر 

عيان جماعة آيت مساعد منهم أرجال من 

حمد بن اح والشيخ اموالشيخ امحمد بن 

مولود وعلي بن عبد القادر ومحمد )ضما( 

ومحمد أحمد  بن رح وعلي )والحمال( بن

 )ضما( بن ميمون أوعال بمعرفتهم ب

ي المقشع ومحمد نامحمد بن علي المك

)ضما( بن اسليمان وامحمد بن عال 

الشاهدين في الرسم الذي بيد آيت تودرت 

وبالرسم أيضا الذي بيد آيت ورياش على 

تول بينهم المرحوم باهلل عال بن سبب المق

لحسن المعرفة التامة الكاملة شرعا بها 

ومعها يشهدون بأن شهادتهم شهادة الزور 

شأنهم السرقة  أنشهادتهم ب بلولم تق

وقاطعين الطريق وتاركين الصالة ومانعين 

عرفهم وعيهم خبرهم لم  الحالةالزكاة بهذه 

ن حتى اآلوال تبدل حالة سواها ينتقلوا عنها 

كل ذلك في علمهم وصحة يقينهم وعلى 

عينهم وبه قيدت شهادتهم لسائلها منهم في 

 1295شهر هللا المبارك جماد األول عام 

 .عبد الصادق البويلولي عبد ربه سبحانه

 

وعندما تغيب القرائن يتم تحليف القبيلة لتبرئتها، كما في حالة تبرئة أوالد علي من تهمة 

 (.27)الوثيقة  التسيوانتي بقتل امرأة
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 أوالد علي وتسيوانت(بين ) قتلتهمة التبرئة من يمين الجماعة على أداء  : 28الوثيقة 

 م 1862/هـ 1278

 

 من وثائق بنزرياح موالي سعيد، جمعها ورقنها نبيل : المصدر

 ( ) عقب تاريخه ان  الحمد هلل

أتى وكيال على  نيتسيواني الوحيا

على تحليفهم  )الد(وأ تحليف جماعة

 ( )النسب من أجل  تاهمهم امحمد لماس

الوكيل  (بل)وقبل هذا وجد فيهم  المتوفية

المذكور على ذلك بجمعهم حلفا تاما 

ويمينا قاطعا لكل دعوى تقوم عليهم أو 

حجة تتبين لهم وأبرأهم جميعا من التهمة 

مطلق الشامل المذكورة باإلبراء التام ال

العام ال تعقب بعده وال قيام طال الزمان 

دعي عليهم من أجل ما مكل  ( ) و قصرأ

ذكر فدعواه باطلة ال عمل عليها وال 

إلى  (اهىتنما تكرر و)ليها كل إالتفات 

أبعد غاية وأقصى حد ونهاية عرف قدره 

شهد على الوكيل المذكور وعلى الحالفين 

اسما وعرفهم  جل الجماعة المذكورة

 خمسين يمينا الواجبة عليهموعينا مع 

دائهم لها كما ذكر وبتاريخ أوائل أو

عبد ربه  هـ 1278رمضان المعظم عام 

 القندوسي ) ( الصالح القندوسيُمحمد  تعالى

 

 النهب والسرقة  2.1.2

يتم إرجاع قد وكذلك بالنسبة للنهب والسرقات عادة ما يلجأ إلى التحكيم بمختلف أنواعه، و

 ت والمنهوبات أو تعويضها والصلح، كما قد يبرأ الفاعل بأدلة عدلية.المسروقا

لكن تمت تبرئة المتهم بالقرائن وأدين  ،نا حالة اتهامديقد يسرق شخص ويتهم آخر مكانه. ول

 (.30و  29- 28الجاني، وتم تعويض صاحب الماشية ثم الصلح )الوثائق 
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 م 1774/هـ  1147رأس ماشية وعجل  17بإتالف تهمة  : 29الوثيقة 

 

 الحمد هلل تلقى شهادة يوم تاريخه والنفر الثمانية

ي رجال وهم السيد امحمد التلمساني )البحري( من ساللة الول

( امحمد   الصالح القطب الواضح الشريف الحسني سيدي )

 .نفع هللا به محمدين

والسيد عبد  ةبن ابي شتمحمد اوالسيد 

ه السيد يوأخ النسب بن وحودالرحمن 

والسيد  ادريسبلقاسم والسيد احساين بن 

والسيد عبد الهادي ُمحمد  (  )بن الشريف 

بن عبد هللا والسيد خالد بن العباس كلهم 

أوالد الشيخ المذكور أنهم يعرفون المكرم 

البويلولي أضره على  عمربن  دمحام

ن البويلولي الحوسي-أُو أحمد بطاهر بن

وأخذه في سبعة عشر شاة بين الضأن 

والماعز وفحل من البقر دون موجب 

شرعي وهو أهلكه فيها على وجه الحسد 

والتعدي وال وجدنا في قطيع المذكور مما 

سكن عندنا في منذ قدفه والشبهة وغيرها 

( المذكور وأخوه في اال معمرزاويتنا )

المذكورين كل ذلك في علم من  (الشياه)

علمه وحققه قيدت شهادتهم مسئولة منهم 

لسائلها منهم وعرفهم وهم كمال االشهاد في 

علي  1734 /هـ 1147أوائل رجب عام 

  محمد الزهنيو  البوجربي لحسن
من وثائق اليعقوبي امحمد، جمعها  : المصدر

 .ورقنها نبيل وعالجها
 

 م 1734/ ـه 1147 لمتهم بسرقة ماشيةتبرئة اص وثيقة ن : 30الوثيقة 

 

 من وثائق اليعقوبي امحمد، جمعها ورقنها نبيل. : المصدر

الحمد هلل حضر لدي شاهديه يوم تاريخه 

البويلولي من سكان الجبل نعته أحمد  امحمد بن

قصير القامة )...( كثيف اللحية وفي جبهته أثر 

ُمحمد  بنُمحمد  الكي شهد على نفسه أنه أبرأ

لحوسين من الغنم -أُو أحمد االيوبي وبطاهر بن

التي نهبت لعمرو التسيواني الساكن في الزاوية 

افوا ط ضروا فيها أوالدهم فيها سيف والما ح

ما ساحتها وال هم في هالكها ابراء تاما مطلقا عاب

حد ولما خرج من أمن حيث ال يطالبهم فيها 

قل لهم االيوبي هو البحري أحمد  السجن وقال لي

الذي استهلك الغنم المذكورة واستعملنا بكالمه 

 وكلما وقع في الغنم المذكورة وااليوبي المذكور

البحري المذكور هو الذي استهلكهم وأخذ أحمد 

صحيحا عرف قدره  امتعهم بغير حق إشهاد

رجب الفرد الحرام  19وعرفه في  وشهد عليه

  عدول 3 / ـه 1147عام 
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 م 1734/هـ 1147 تعويض سرقة ماشيةنص وثيقة  : 31الوثيقة 

 

 من وثائق اليعقوبي امحمد، جمعها ورقنها نبيل. : المصدر

ُمحمد  بنُمحمد  الحمد هلل دفع الفقيه

التسيواني ُمحمد  بنعمرو االيوبي للمكرم 

ضأن شاة بين ال 16المذكور في الرسم حوله 

إناث منهم  5ذكور و  4ضأن فيهم  6والماعز 

فيها بعد الثالثة مذكرة والرابعة )صارحة(  2

 3اناث و  2ذكور و  2ماعز منها  7للربع و 

( عوضا عن الدعوة    ( وفحل من البقر )   )

( وحاز ذلك منه حوزة معاينة   المذكورة )

دعوة )فاه وعرة( الدافع المذكور ُمحمد  وبرأ

( ابراء تاما  بطاهر المدعي عليه )والبينة 

 وال تبعة العامالكامل المطلق  باإلبراء التام

ومهما قام عليها بشيء فدعوته باطلة وحجته 

داحضة وال عمل عليها وال التفات اليها 

 الدافع المذكورعرف قدره وشهد به عليهما 

    هـ 1147في رجب الفرد عام 

 

 حكيم تالنهب والسرقة بدون القتل وحاالت  2.2

 )ملوية( قتل ونهب  روگوغدر آيت  2.2.1

وكان عنده  ،قدور بالكعدة بملوية .كان جدها السو ،تذكر الراوية أن األمور كانت مستقرة

 26قصعات 4 25)ملوية( روگومن آيت  هوهيأ له جيران .بورمضان-أُو بن عليُمحمد  الس. ابن أخته

لكنه أكل كثيرا فكاد يموت.  ،رة الوجبةوحذر الضيف من خطو .من التريد مروية بالسمن وفوقها بيض

 الضيافة، لكنه لم يجد السمن الكافي، فترك لهم عجال أمام خيمتهم، ورحل عنهم ليال.  وأراد أن يرد

عبد  الس. التقواتلفراوت -ن في تالتوتوزلين. -فوجدهم قد اعترضوا طريقه غدرا بتالت ن

بو عياد مقبوض -أُو عبد الرحمان الس. هناك. وجروهم من روگوولحقهم آيت  .27بو عياد-أُو الرحمان

وهما  روگووكان يقوده رجالن من  "؟ 28"خليعل"اا ستصنعون منيهل "من كلتا يديه وكان يقول لهم 

نهض بهما فسقطوا جميعا،  جرف،ومعهم مقبلي يعينهم في تحريك القطيع. وعندما اقتربوا من  ،يغنيان

 ركام ثلوج، وقتلوا أخ قصدونجا ألنه  ،على صخورلسقوطهما  ،يجرانه ناللذافمات الرجالن 

 .محمد أمعنان-أُو لحسن الس.

                                                            
 عند آيت الفرح )السفح الشمالي لبويبالن(. روگوال بد من تمييزها، ألن هناك  25
 إناء خشبي واسع لتقديم الكسكس. 26
 ن أقربائهم أتى ليصافحهم ويأخذ حقه من جبنة الرحل.ملحاج بوعياد، -الس. ُمحمد أُو عم 27
 .في الشحم مرقد ومصبرمجفف ولحم  28
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 علي-أُو أحمد الس. ومعهم ،أفراد القبيلة اجتمعأنه عند دار أخوالها  الراوية وتذكر

 ُمحمد الس. كان عمهاو .روگويضربون األزالم لتحديد من سيذهب في حركة آيت ، 29بنزرياح-أُو

  .منه أن يبقى، فأبى( اسيذهب بدون أزالم )ولضعفه طلبو يقول بأنه 30بلقاسم-أُو

وجدوا أنفسهم فوق حتى الطريق،  تهم، وحال الضباب دون رؤيروگوإلى  المعينون فذهب

 ُمحمد ووي صهر السيدگوقبضوا عليهم )تروي عن ر روگوعندما انقشع، فرآهم أهل  روگودوار 

 حوله الملفوف ردائهبلقاسم أخذوه من جانب -أُو ُمحمد الس. : الراوي الصديق(. قال-أُو علي-أُو

. 32الحاج علي-أُو ُمحمد فقطعها. فلما تمكنوا منه قال افعلوا بي ما شئتم. وقتل هو والسيد 31"تموريط"

 علي .خوفا من الغدر، فلما لحق بهم السللدوار وذهب بني بويلول لتسلم الجثث، فلم يستطيعوا النزول 

 قتلهم بنفسه، فنزلوا.  ينيتولل قدور حلف إن لم ينزلوا-أُو

مدعمين  33مقدم الزاويةو ،محمد الس. الراوية أب فيهمبويلول و آيتليهم ع أغاروفيما بعد 

قطعان، واقتسموها  4إلى  3فهاجموهم في تالت نتوزلين وسلبوا منهم آيت لحسن،  بأفراد من قبيلة

 ،تهقسو، أتي يطلب ماشي الس. ئلة ويدعىالمعالويين، وكان صديق العا شخصا من قبيلةبينهم. تذكر أن 

من ماشيته، وكان وصل إليها طلب من أمها لال يامنة أن ترد عليه ما  .ألنه كان ممن سلبت ماشيتهم

فقالت  .يريها كيف أصبحت ثيابه كلها مثقوبة بالرصاص، وقد اخترقته عدة رصاصات لكنه بقي حيا

 تفإن وجد ،للحظيرة ذهبإوقالت له  .خذ بالثأر ألخيهوإنما لأل والنهب، إن زوجي لم يأت للسلب : له

حدو -أُو ُمحمد الحاجُمحمد  )م رقية بنت 34انصرففخذه، فلم يجد شيئا و كفيها شيئا من ماشيت

 (. 2009 ش ر سنة، 140

 ميمون -أُو قتل ونهب لبني بويلول من طرف آيت لحسن 2.2.2

 ماشيته، وهجم عليه آيت لحسن كان يرعى ،ولد لال الصالحة ،امحمد الصالح الس. وتروي أن

امحمد مات، والقطيع قد غنموه.  : " قالت لهمالجماعةميمون وقتلوه وسلبوا قطيعه. حين وصلت "-أُو

لن " : به البغل ادفنوه. قالت "جثم"ال، احملوا امحمد، وحيث ما  : طلبوا منها أن يهاجموهم، فقالت
. وجلست على جبل تتفرج عليهم وهم "حجلةحتى يموت امحمد في امحمد، ويموت الثعلب وال أرجع

فتحققت حتى هلك معظمهم،  سالحوفي نهاية القسمة بقي جدي اختلفوا عليه، فلجأوا لل .يقتسمون القطيع

 الحاج-أُو ُمحمد فصفرت لماشيتها، التي اجتمعت حولها، وساقتها وهم ينظرون )رقية بنت مقولتها.

 . 35(2009 ش ر سنة، 140حدو -أُو ُمحمد

                                                            
 بنزرياح.-أُو أخ رقية الحاج والزهرة علي 29
قتله الذي محمد العياشي )-أحمد أُو بنزرياح، والتي تزوجت فيما بعد السيد-أُو زوج الزهرة ميمون )علي( 30

 بالقرقرة(.مع الفرنسيين آيت السمح 
" تاحراوت" على شكل رداء خشن من الصوف غير مخيط، يلوى على جسم الرجل )"أحراولباس "طريقة  31

 للنساء(.
بوطاهر( وزوجته الزهرة وخالتها فاطمة -أُو حدو )أخت القتيل األول، أم السيد عمر-ُمحمد أُو بنتأما فاطمة  32

اد. ولعل األخيرة من قطعت شعرها وروت الحد لزمنبنزرياح فقد -أُو بنزرياح والزهرة على-ُمحمد أُو بنت

 األعياد حدادا على القتيل.االحتفال بشدادة رأسها بالقطران وعزفت عن تنظيف بيتها وعن 
 الذين كانوا رحال بالقرقرت. ،آيت لحسنوكان له ورد مع  33
 .يملكون ما كل تقريبا لهم سلبواكانوا  روگو آيت أن وتذكر 34
 اهم بجوارها، وما يردده نساؤهم عند زيارتها.ولعل هذا مما يبرر دفن موت 35
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 وعرب ملوية  تيرنستر وقتل ونهب ماشية بين آيت بويلول وغد 2.2.3

، وقتله في تيزي تيرنستأتى معه صديق من  36الحسين-أُو روى أن أحد من آيت امحمد

باقتطاع قطعان ماشية بني بويلول من إيبير، بما فيهم قطيع آيت  تيرنستإيفوناسن غدرا، فقام آيت 

 .(21/12/2008ين )الوافي محمد، ر ش، جرسيف بلقاسم، ووقع اصطدام بين القبيلت-أُو علي

 ابإيبير، فهاجمهم يهماقطيع نيايرعبلقاسم -أُو علي-أُو حمدأ-أُو ُمحمد س.والكان أبو الروية 

بلقاسم -أُو علي-أُو حمدأ-أُو ُمحمد الس. . كان" )قبائل بملوية تتحدث بالعربية(أعرابن"و تيرنستأهل 

 الس. ولما رآهم .يعه. لم يريدوا إطالق الرصاص مخافة أن يسمعفي الخلف، فقبضوا عليه، وساقوا قط

 وحاولوا أن يجبروه على القفز من ،وساقوا أيضا قطيعهلتازلتامت،  فر، وكانوا كثر، بلقاسم-أُو عبد هللا

 الس. القمة حتى لحقتهم اإلغاثة. كان أول من وصل المغيرون ، ولم يتجاوز37النار ضرمأ. فهاجرف

، وكان "رباعيته"مع  38"تيعوالي"حدوا( يحمل زوج نعليه -أُو ُمحمد حدو )أب آيت-أُو محمد-أُو لحسن

( في كهف، وآخرون أسنسوافي توجيالت خبأوا لهم القطيع في أحد المآوي )ويجري كأنه ينزل منحدرا. 

، وبقي القطيعان في المخبأ 39تيرنست-ن تاقةلموضع يضربونهم فارين وهم يتبعونهم، حتى وصلوا 

، (أعرابنعرب ملوية )على  كعيون تيرنستأعطوا األجرة ألهل  الصباح، وساقوهما بسالم.حتى 

 (. 2009 ش ر )م اليعقوبي امحمد همقطعان من فمرت سنة حتى نسيت القضية، فقطعوا ملوية وساقوا

ليتزوج  بملوية "عرابنأ"ميمون ذهب عند أخواله -أُو علي-أُو ُمحمد الس. تحكي الراوية أنو

)م رقية  فالد بالفرار ،قتلهأيضا  حاولواو ،وذهب أخوه في طلبه .وقتلوه ه أفرادك، فاعترضمن هنا

 .(2010مارس  ش ر سنة، تيمحضيت 140حدو -أُو ُمحمد الحاجُمحمد  بنت

 نهب ماشية وقتل بين آيت عزيز وآيت بويلول  2.2.4

 محمد-أُو لحسن الس. مع ولد ،موسى-أُو ميمون الس. أخ ،موسى-أُو عمرو الس. ذهب

 ،الثاني هم فربوا شعرلوط، فلما -أُو آيت بونصر على سيفمن ماشية بو رمضان ليسرقوا -أُو علي-أُو

 مله ودفعوا .على أخذه للمستشفى مات أهله فلما عزم .أشبعوه ضربا وهربواو ،وقبضوا على األول

حدو -وأُ  ُمحمد اجالحُمحمد  رقية بنت ييري )م-ن من المسجد بتغدوين فدادينالدية واشتروا منها 

 .(2009 ش ر سنة، 140

بوا آيت عزيز )من إيجر أمالل(، سلماشية أسر من قبيلة روى أن آيت موسى قاموا بسرقة 

 ب إليهمالفراوت انقلت-الت نصلوا لتلما ووهم، ووتبع، رحاللهم من قطعانهم ببويزكان، حيث كانوا 

 ،سالحأخذ آيت حساين الصلوا للدوار، و موسى فقتل منهم شخصين. فلما-أُو وعمر-أُو ميمون الس.

ا هتلكم، فردونقافس الوإ شيتهمليهم ماإ، وقالوا آليت موسى إما أن تردوا آيت عزيزمع  طاطةفي  واوكان

 لهم. 

. يساندونهموأصبح آيت عزيز يتحينون الفرصة لالنتقام، وكان آيت سمينت وآيت بورايص 

يرعى جهة تجرواوت، ولم يكن معهم الحراس، كان  بلقاسم-أُو عبد هللا الس. م من األيام كانووفي ي

 )المطلة على القصر الصغير( في وكان ضعيفا، وفوق أسطر ،محمد أمعنان-أُو لحسن الس. قافال هو

لرفيقه،  50رأسا و  80 تهالشطبة للماشية، وكان عدد ماشي اليقطع سنديانةفي  اغروب، صعدالوقت 

لكيال يسمع  ،يت عزيز بالشجرة. لم يريدوا إطالق الرصاصآ مسلحون منولم يشعروا حتى أحاط 

 رفيقهمحمد أمعنان فقبضوا عليه، أما -أُو لحسن .سالأهل الدوار. قالوا لهم انزلوا لن نقتلكم، نزل 

                                                            
 شخص متبرأ منه من طرف القبيلة وحتى من طرف أسرته، وسنورد بعض أخباره في مقالة مقبلة.  36
 رمز طلب النجدة المستعجلة. 37
 نعل منسوجة من الحلفاء. 38
 تستعمل بعض األشجار الكبيرة والمعزولة والمشهورة كعناصر للتوطين.  39



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

   94 

رجال يطاردونه في اتجاه ساسول. ونزل  6 هفتظاهر بالنزول حتى اقترب من األرض فقفز فارا. تبع

 ووصل للدوار وقت العشاء.  "الولجة"ع لوط حتى صعد م-أُو مع سيف

 ساقوهفلحسن  الس. أماوذهبوا في البحث عنهم.  ،القطيع، استنفرت الجماعة أخرلما ت

ما رأى ، وكان الليل قد انتصف. ل)بجوار إيش إينورار( نفيد-أُو وقطيعه، ولم يلحقوهم حتى تالت

ذلك له  لم يمت، لكن تسببت ،م وفروالحسن بمدياته .سالقد لحقت بهم ضربوا  اإلغاثةأن  غيرونالم

م، فانتشلوه ولم يكن قادرا على الكال ،دغلالمكان سمعوه يزأر في  المغيثون في عاهة دائمة. لما بلغ

 .(2009 ش ر خبر الهجوم )م اليعقوبي امحمد عبد هللا الس.وأنقذوه. وحكى لهم 

 قاتلهين، ولم يعرف ، خلف تيدمام40زارتوتافبمن آيت موسى  شخصقتل وفي أحد األيام 

 .(2009 ش ر سنة، 140حدو -أُو ُمحمد الحاجُمحمد  رقية بنت )م

 حاالت النهب بدون تحكيم   2.3

 عرب ملوية نهب  2.3.1

عائلة ) روگومع آيت  إلى ملوية رحلبلقاسم -أُو عبد هللا الس.يحكي الراوي أن أباه 

 عياد بو-أُو عمرو-أُو ي قدورسو بلقاسم-أُو يت عليآبمهرازة هو و 42"عزابة"وا كانو، 41(ايدرغالن

ووضعوها  43"الملة"هيأوا في إحدى الليالي و. بنزرياح-أُو بنزرياح وآيت قدور-أُو سعيد الس.ب وأ

كانوا يشعلون الحلفاء اليابسة فلم يكن هناك قنديل،  .الكانون وأطفأوا النار، وأخذوا يحلبون الماعزب

 .لهوارة روگوباعهم آيت لقد . بني كيلمن يرون مغولم يشعروا حتى أحاط بهم  .(أديدوج) لإلنارة

في معزل صغار  أفاختب ،كان شجاعا وذكيافحمد -أُو محمد-أُو أحمد الس. أما، روگوقبضوا على آيت 

فاستطاع التنصل  قويا،كان أبوه  ا.مع قطيعيهم روگوقطعان آليت  6 في (. كانواأنغر ايغايدنالماشية )

لما وصل  ،ن على ملويةبنعياديإلوهرب، ووصل  (نسو نسيرتسبأحيط ) جرفاتسلق ومن قابضه، 

حيث  ،لى بني بويلولإهم الخبر، وتابع أنبأليال و روگويت ألوصل ، ثم شعل النار لطلب النجدةأللواد، 

  .وصل مع الفجر

تسافت -وفي تيزي ن .44نصفهم على الخيل( 30)كانوا  في مجموعة على خيلهم راجعا قفلو

ا فتبعو، طريقهموتابعوا  ،توزلين عند آيت مقبل-بتالت ن اوتركوه ،(لقلة العلف) وقفت الخيل مجهدة

  .يةالجزائرالحدود  اجتازواحتى  ،عنه من الماشية ا، يحوزون كل ما تخلوالناهبين

من  يةسساتهم األعول ت، كانعامينفي الدهرة  لبدينمت روگومن آيت  حراس 10تركوا و

 "حركة"في  أغاروا عليهمو لة،يمور هدأت رجعوا. فأخبرت القبأن األ نوناهبال . ولما ظن45"أوون"

 .46قطيعا من الماشية 03لهم  ساقواو ،روگو ميون وآيت بويلول مع آيت-أُو من آيت مساعد وآيت لحسن

وتبادلوا معهم الرصاص عبر  .روگوقد أوصلوا الماشية لكانوا وغ النهار لحقوا بهم، لكنهم زومع ب

 عوضوا، 47مقبل-أُو تيشاو عند روگويت وصلوا آللما  .العبور( حيث منعوهم منبأيام ) 3ملوية خالل 

                                                            
 قرضت محليا، وتعني النملة.كلمة ان 40
 أثناء ذهابهم كان واد ملوية فائضا، فأعطوا نعجتين اليبنعيادن ليقطعوا بهم الواد. 41
 يعني رعاة رحل بدون أهلهم. 42
 يطهى في الرماد بعد إخماد النار. زخب 43
ع في خلط وفي رواية أخرى أخذ فرسه، ورافقه فارسين من آيت بنزرياح وآخر من آيت بوعياد. ولعله وق 44

 ما بين حدثين.
 " من الذرة معجونة بالعسل.سفوف "45
 وجدوا مشكال في عبور ملوية، فاصطفوا عدة صفوف من الرجال لتعبر الماشية. 46
 . قد قتلوا هذا المقبلي غدرا( روگوحدو )حيث كان آيت -أُو لحسن-ن عند إيخشابن 47
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حسب نوع السالح حقوقهم  لمغيرين، وأعطوا ل(نعجة 500ما يقارب )أي للذين فقدوا ماشيتهم ما فقدوه 

عن اعترضهم آيت مقبل في الطريق، يريدون حقهم، وكانوا يضربونهم بالحجارة. مروا  .المحمول

من سرق  ماعوضوا و ،لول حقهميخذ بني بوأوعند لال الصالحة  .ر حتى دخلوا الدوارالعناص طريق

 ،وتركوا حراسا دائمين على واد ملوية، حتى دخلت فرنسا .48خذته مرموشةأ، والباقي ماشيتهم

 . 49(2009 ش ر ، عن أبيه،اليعقوبي امحمد)م  صالحوافت

طلب حركة إيمرموشن، ورافقوا  50ادقعبد الص-أُو علي-أُو ُمحمد الس. أخرى أنوفي رواية 

. وقتل مرموشي، فوضع ماشية قطعان 9أو  8وساقوا  أشخاص 3 ربماوقتلوا ا آيت بويلول فهجمو

، وكان أول القطيع بفرشوط، "سمگالم"على البغل على بطنه وتدلت أطرافه من الجهتين. مروا من 

 .51(2019 و 2009ر ش أحمد  بنُمحمد  .الج م العياشي)بالعناصر الغريب -أُو بسيدي عبد هللا آخرهو

 لماشية بويلوليين  عرب ملويةيين وتيرنستنهب   2.3.2

ن ذعاورفضوا اإل .م 1877قام تيرنستيون مع أعراب ملوية بنهب قطعان لبويلوليين سنة 

وقد بجلت . كما تصرح بذلك الوثيقة ،كما رفضوا رد الماشية المنهوبة ظلما وعدوانا ،للشرع والتحكيم

 .(31)الوثيقة  بما عرف عنهم في الجوار ،سلوك بني بويلول عموما الوثيقة

                                                            
 الحة، وأخذ آيت لحسن نصيبهم.تم توزيعها عند لال الص 3، وبقيت ربعا أخذوا روگوآيت  48
 بن قسوا، شيخ آيت مساعد، أنهم كونوا قطعانهم من تلك الواقعة )م اليعقوبي امحمد، عن أبيه،الج.   يحكي 49

 (.2009ش  ر
 عبد الصادق، كان فقيها مالزما بآيت لحسن.-أُو امحمد الس. أب 50
ثها توافق أحداث هذه الواقعة، مع اختالف ، لكن يظهر أن أحداروگوقدمت الرواية على أنها وقعت مع آيت  51

 تتعرض لكثير من التحريف، بقصد أو بغير قصد(.قد كبير في األعداد )االحصائيات في السرد الشفوي 
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 تيرنست رد الماشية المنهوبة ظلما لبني بويلولآيت رفض  إشهاد لفيف على : 32الوثيقة 

 م 1878/هـ 1294

 
الحمد هلل تلقى شهيديه الشهادة يوم تاريخه من 

 أحمد رجال منهم بن احديد الكركر الشينوني ومن 12النفر 

من بن عبد القادر النسب ومن عبد القادر بن امحمد النسب و

بن عبد الكريم النسب ومن بمدين بن عبد ُمحمد  المكرم

 الرحمان ومن أوالد امحمد بن عيسى 

بن علي ُمحمد  ومن امحمد بن علي النسب ومن

 النسب ومن امحمد بن الصغير النسب ومن

ُمحمد  بن عيسى النسب ومن سيديأحمد 

)ضما( بن عبد الكريم من ءال سيدي عامر نفع 

ومن سيدي عبد الرحمان بن إبراهيم هللا به 

لنسب معهما اأحمد  بنُمحمد  النسب ومن سيدي

ست ومنهم علي من أوالد رنيأوالد بلقاسم أهل ت

بشرف وبني عمه الفقوسي وبني عمه عبد 

وعبد الجبار من أوالد القادر بن عبد الكريم 

نهم أالطلح أتم معرفة وأكملها ومعها يشهدان ب

نهبوا )غنم( الشرفاء أوالد سيدي عمرو بن 

ا احساين نفع هللا به على وجه الظلم والتعد وهم

زاوية قراءة القرآن ويعطوا الطعام حجاج بيت 

 )ون(األمانة ويبلغ )ون(هللا الحرام يحرص

هون عن المنكر الرسالة يأمرون بالمعروف وين

وهم يصيحون بشريعة  وهم في أثر غنمهم

ن يرد لهم أالنبي صلى هللا عليه وسلم وطلبوا 

ي فبوا وامتنعوا كل ذلك أنم التي نهبوا لهم فغال

علمهم وصحة يقينهم يحقون ذلك وال يشكون 

فيه شهادة صحيحة تامة منهم وكلهم بحال كمال 

 صحة الطوع وجواز ) ( عرفوا قدر ما شهدوا

المعظم عام عرفهم في شهر هللا رمضان وبه 

إمضاء غير مقروء  عبيد ربه سبحانه 1294

 ُمحمد  بلقاسم بن 
وثيقة ساسول أحمد، جمعها وعالجها  : المصدر

 ورقن نصها نبيل.
 

 دواب آيت بويلول مقبليين لبعض نهب   2.3.3

دا من محصوال جي ىأرومنهم مر بولجة بني بويلول صا أن شخ للراويمقبل  آيتحكى 

 : ملهآليت مقبل قال  فلما رجع .تينعأ( وقد بولجة بني بويلول سودأجرسيف )قمح صلب أب القمح

 : سألوهمالغ وصلوا آليت وفلما  .تى بهم للولجةأ، ف"عولة أوالدكمخذون أين تأريكم من أتعالوا معي "

كم، فأزالوا لنعينصد بعد لم نح : ردوا عليهموالقحط، ف دتنا جائحة البر  صابأجابوا أف ؟ ماذا تريدون

 .القمح عنوة توا جميعا ويحصدواأيام اقنعوا الدوار ليأ 3. وبعد سبيلهم رجعوا لحالو السنابل وشووها

يسارت تاواد يت تاسشت مع آ صعدف .بويلولرسلوا من يحول دونهم وآيت أف وسالحهم. توا ببغالهمأو

 لم الذينو ،يحصدونكانوا  من تفوا حوليت والغ هبطوا معها فالآشجار( وأ)مجرى متعمق محفوف ب

وا بالقمح. اختبأكانوا قد  ،أحياء 3منهم فربما بقي فعملوا فيهم الرصاص،  .ينتبهوا لما يحصل حولهم

 وتبعهم بنو بويلول وهم يقتلون منهم.  ،القمحببعض بعضهم  هربو
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 "بويولول مدينت نايتات"ودفنوهم في  ،ن يسمحوا لهم بجمع موتاهمأيطلب  منهم من رجع

م اليعقوبي امحمد، ) . قال أنهم حوالي المائة52أي المقبرة القديمة "تمدينت تقديمت" الحقا توأصبح

 . (2009 ش ر عن مسني القبيلة،

وتم  ،مع بني بويلول طاطهمتم نهب بغال لبويلوليين في مخارق من طرف مقبليين. فتدخلت و

  .(33- 32 تينقيالوث)الصلح وتسوية القضية 

 م 1916/ 1334 بني بويلوللبغال  3على أن بني مقبل نهبوا لفيف إشهاد  : 33يقة الوث

 

رجال  12الحمد هلل تلقى شهادة الشهادة من نفر 

بن حمو المدني ُمحمد  من جماعة بني مساعد األول منهم

بن أحمد  كرمبن علي اكركور والمُمحمد  الكنفاوي والمكرم

 بن موسىُمحمد  علي اكركور وولد قدور بن عمرو بن

بن واعبود والمكرم ُمحمد  وولد واعبود بن

بن مسعود والمكرم المقدم أحمد  مسعوي بن

عمرو بن قدور اليجيري والمكرم الفقير واح 

الخطاب والمكرم بعرف ومن جماعة بني 

 ينتاكن العادل سرح بن عمرو رحو واعلب

المكنى أحمد  مكرم لحسن بنبن عمرو وال

لهريش يشهدون ويتحققون وال يرتابون في 

شهادتهم وشهادتهم هلل ولوجه هللا العظيم أن 

 "وجدوا"بني مقبل نهبوا بغال بني بويلول 

 على الطريق وقبضوا ولد بني بويلول اسمه

بن ) ( في البالد المكنى عندهم مخارق أحمد 

 هالسراق بني مقبل واحد منهم اسم ةوصف

بن لحسن بن بشير إمارته فمه أعوج ُمحمد 

بن عمرو بن ُمحمد  وفي حنكه حبة واآلخر

بورمضان وشعر رأسه منتوف مصفح 

وواحد  (احجوج) بالتصحيح وصفة البغال

واألخير المكنى عند البالد  مدبوراسرك منهم 

إزرزار ويشهدون على أنفسهم إشهاد 

صحيحا جائزا ناجزا وشهد عليهما بما فيه 

من شعبان عام  8فه في شهر هللا المبارك وعر

 هـ  1334

 بن عبد هللاُمحمد  وبه يقول عبد ربه سبحانه

من وثائق نبيل عبد القادر، جمعها  : المصدر

 ورقنها نبيل.

 

                                                            
 .تينسمطتحت الطريق في مدخل دوار  52



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

   98 

 م 1916 /هـ 1334 ،طاطة بحسابصلح وتعويض السرقة  : 34الوثيقة 

 

لينا اعيان إهلل حضر  الحمد

بني مقبل وهم آيت علناس الشيخ علي 

المغرب وقدور أحمد  وولدُمحمد  وأخيه

بن عسو وعلي بن حمو ومحمد بن قدور 

بن بوعياد أحمد  مع طاطهم آيت سيدي

بن ُمحمد  فرقة بني بويلول منهم سيدي

 ميمون بن عمر بن الصديق وسيدي

 أمعنان بن بورمضان وسيديُمحمد 

ن لحسن بن بوعياد وسيدي علي بُمحمد 

ُمحمد  بن ميمون بن رحو النسب وسيدي

بن علي بن ُمحمد  بن عبد السالم وسيدي

الصديق وأشهد األولين على اآلخرين 

بن الحاج ُمحمد  بأن ما دفعوه لسيدي

علي وسيدي امحمد بن بوكرين 

وإخوانهم فإنما هو في وجه طاطهم 

المذكورين وخليفة عليهما ال في شيء 

وى ذلك حضرة تامة واشهادا صحيحا س

عرفوا قدره شهد به عليهم بأكمله 

وعرفهم وفي شهر هللا المبارك صفر 

 هـ عبد ربه تعالى  1334الخير عام 

 ختم غ م البويلولي 

نبيل عبد القادر جمعها  : المصدر

 ورقنها نبيل.وعالجها 
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 م 1916هـ/  1334ناهبين ومتابعة الالبغال المنهوبة صلح وضمان تعويض  : 35الوثيقة 

 

م الحمد هلل وقع الصلح واالنبراء واالنفصال التا

ومطالبة في السر والعالنية بين آيت بن  القاطع في

بن ُمحمد  زرياح منهم سيدي امحمد بن بوكرين وسيدي

الكبير ُمحمد  الحاج علي بحضرة اخوانهما سيدي

بن امحمد بن عمرو أحمد  وكيلهم سيديأحمد  يوسيد

بن حدو وهم فرقة بني بويلول جماعة آيت علناس فرقة 

 بني مقبل 

منهم علي بن حمو ولحسن بن كروم وامحمد بن 

حمو بحضرة وكيلهم أيضا قدور بن عسو وحيان 

المغرب أحمد  ولدُمحمد  فخذهم الشيخ علي وأخيه

على اخرج بعدما ادعى األولين ومحمد بن قدور 

ها (و)نصيبهم من البغال التي نهب (بعب ببغاء)

 بن لحسن بن الشيخُمحمد  لهم أوالد بني مقبل وهم

ومحمد بن كروم وامحمد بن لحسن أمعنان آليت 

بن زرياح المذكور في بالد تكنى عندهم مخارق 

 ديفقدم اعمام الناهبين بالميعاد إلى ططاهم آيت سي

 فرقة فريقة الشرفاءبن بوعياد فوقفوا معهم أحمد 

م منهم بأن جعلوا الخير بينه (فدعبوا)بني بويلول 

وبين آيت بن زرياح فوقفوا عليهم حتى اصطلحوا 

بينهم ولم يصلوا معهم الشرع وال الخصومة 

والمنازعة ورفعوا أيديهم على أوالدهم حيثما 

وجدوهم آيت بن زرياح يأخذون منهم بغالهم وال 

لى بالدهم وتشهد عليهم ينفعهم واحد فإن رجعوا إ

 بأيديهم فإن الجميع يعطون )وا(الجماعة ولم يأخد

البغال وال يقبل منهم عدل والصلح قابض وإن 

على رفع أيديهم عنهم فال شيء عليهم  (لحادوا)

الصلح ثابت وهم كذلك وحضر له المذكور من 

بن ميموم بن عمرو بن ُمحمد  سيدي طاطةال

بن بورمضان  بن معنانُمحمد  الصديق وسيدي

بن عبد السالم وغيرهم ودفعوا لهم ُمحمد  وسيدي

صلهم ليلة هو (ا)رياال ت 20الصلح المذكور 

بني  بالد الناهبين تباع كلها ) ( الحاملين (الربيع)

  مفقودامضاء  مقبل وتدفع ألرباب البغال.

 نبيل عبد القادر جمعها ورقنها نبيل. : المصدر 

 

  رف آيت السمحنهب ماشية بويلوليين من ط 2.3.4

وتحكي الراوية أنه ذات مرة ارتأى آيت السمح أنهم في عدد وعدة، وقالوا سنهجم على بني 

فوجدوا قطعان بني بويلول في الحصيدة بالولجة )عادة بدون  ."ونزيل لهم القب على رؤوسهمبويلول "

الصالحة ألنه نعتها  لالرعاة(. فأخذوا بقرة لذبحها، فذبحوا أيديهم )رواية عن أحدهم(، وكانوا إزاء 

الضريح ليشعلوا النار فلم تشتعل. فمرت عليهم سقف لواحا من أبين الدوارين. وأخذوا ضريح نها أب

امرة والحناء في يدها، فأخذت ترميهم بحصى كالمسامير، فتشتتوا وتبعتهم حتى أوصلتهم بني 

حدو -أُو ُمحمد اجالحُمحمد  بورايص، فمنهم من أصيب ومن مات ومن تكسر  )م رقية بنت

رواها البعض بدخول فرنسا للدوار مع اختالف في مشابهة )رواية  (2009 ش ر ،سنة 140

 .التفاصيل(

 

 



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

   100 

  االستنتاجاتوالمناقشة  2.4

 : يمكن تلخيصها فيما يلي
  نحسن الظن بضيافة آيت رجو، رغم طبيعة وجبتهم، لوال أنهم اعترضوا سبيلهم وهم سكنا

وهي في  )والضيافة ال تقضى(. عجلبترك ضيافتهم  نوبويلوليرد ال وقدمغادرون بسالم، 

 ،مبيتة هذه المناسبة غدر مزدوج مع نية

 في موقف  ونيغن واكان الغدر أفضى إلى قتل ونهب، والمغيرون كانوا في نشوة وفرح ألنهم

 وهم معروفون بالغدر، ال يتصور فيه هذا السلوك، 

  لكن دفاعا عن النفس وبدون نية مبيتة،روگوت تسبب في قتل اثنين من آي ينالبويلوليأحد ، 

  في حركة لم يكن برغبة منه )إال في حالة  ةساهمللمبويلولي أي يتضح من الرواية أن ترشيح

 الثأر(، بل كالتزام تفرضه القبيلة والتآزر، فكان يتم باألزالم، 

  تحتاج إلى هيبة  ألن القبيلة، طاطةيالحظ هنا كيف أن المؤسسات لم تفعل، ال التحكيم وال

 ال تظهر في مظهر ضعف، أبين القبائل، ويجب 

 تؤكد أم الراوية كيف أن هدف الغارة كان الثأر ال النهب، وهنا يظهر اختالف المقاصد،  

 النسب،  إشكالوهذا يساهم في حل ، امحمد الصالح ولد لال الصالحة الس.فإن حسب الرواية و 

 وغاراتهم (ني بويلول في زمن لال الصالحةا بوقرون )جاور ذحضور آيت لحسن تم من ،

 قديمة، 

 لوط،-أُو على سيف ،معزوالامحمد الصالح  الس.سبب دفن  إشكالحل تم و 

 وكيف انتقم هللا من المغيرين( بدون قتال يتها شظهرت أهم كراماتها في طريقة استرجاع ما(

 وكيف تنبأت بما سيقع لهم،

  إيمعالويين من زاويةمن لين، وقصدها الناس حتى المشلو شفاءشهد األجانب بكراماتها في 

 بلقاسم أزروال، الس.

 ،ر الصلحاء )أحياء ودو وفي زيارات هؤالء الصالحين ما يثبت العالقة مع القبائل المجاورة

 سين العالقات مع الجوار،وأمواتا( في تح

  وعرب ملوية،  تيرنسترواية سبب غارة آيت الذكرت 

 في مشاكل الحقا والذي تسبب  ،عناصر المشاغبة في القبيلةوالشخص المذكور كان من ال

. وعرف عنه أنه تبرأت منه القبيلة وحتى ة، كما سنرى في مقالة الحقته نفسهاحتى لقبيل

 عائلته، 

  المغيرون حاولوا قتل أحد الرعاة بإرغامه على االنتحار، لوال نباهته ووصول اإلغاثة

 بسرعة، 

 طيعين، ولم يذكر أي قتيل من الطرفين، استطاع آيت بويلول تخليص الق 

  إحدى الوسائل المعتمدة في التواصل عن بعد، مثال لطلب أن إضرام نار تشير الرواية إلى
 وهذا معروف، اإلغاثة،

  على االنتقام من عرب ملوية،  تيرنستأعانهم عيون من آيت بويلول والحقا 
 من تصاهروا معهم، بيتم الغدر حتى حسب الرواية، إن عرب ملوية كانوا ال يؤمن جانبهم، و 
 حد أل انتهى بالضرب المبرح والمفضي للموت ،سرقة بويلويين لماشية آيت عزيز ةدثاح

الشريعة  تقتضيهكما  ،، فتم الصلح بدفع الدية، وهذا يعني أن هناك جنوح للسلمالسارقين
 والمصلحة، ولم تفصل الرواية الوساطة المعتمدة، 
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 ويلول مع فخذة من آيت ب طاطهمتدخل تت بقتيلين من آيت عزيز، هنا والسرقة الثانية انته
لى أنه إال بد هنا من اإلشارة فتفرض حل رد الماشية المنهوبة ألهلها بالتهديد بالسالح، 

 القبيلة،بعالقة العلى  طاطةلأعطيت األسبقية ل
 الثأروا جنبلقتيلين، ليتل ونستغرب كيف أنها لم تحدد حال ، 
 لذي ا ،انتشل آيت بويلول القطيعين من يد المغيرين، وأنقذوا أحد الرعاةق دث الحاوفي ح

 نجا من الموت بأعجوبة، ولعلهم كان وراء اغتياالت أخرى لم يعرف مرتكبيها،
 لم يعدموا بعض من كانوا يعتاشون على رغم حسن سلوكهم المشهود له()، آيت بويلولف 

 ، النهب، وسببوا مشاكل مهولة للقبيلة
 احهم لم نعرف مصيرهم )لعلهم أطلقوا سر ،الذين قبض عليهم بني كيل ،روگوبة آليت بالنس

على  لكيال نقطع ،ننا خالل االستجواب نتوخى التداعي الحرأذلك  ،حين نجوا من اإلغاثة(

 األحداث، بعض سرد  ميتمقد ال الراوي تسلسل أفكاره، و

  وقد يكون منهم من ،وقت وجيز في ثينمغينستنتج من الرواية أنه بإمكان المستغيث استنفار 

 ، 53ايمتطي جواد

  كيف تحسن ، ومن الناهبين السترجاع حقها سنتينالحراسة  أقامتتذكر الرواية كيف

 استعمال ظرفيتها لتوفير التموين المناسب،

 خاصة في تقدير االعداد، وهي في الحقيقة نسبت  ى،الرواية الثانية اختلفت كثيرا عن األول

تشير إلى  كونهاو، 54أن أحداثها تتناسب أكثر مع هذه الحادثة ناارتأي نا، لكنگوروإلى آيت 

قتل تم أنه  ويظهر ، يتناغم وأعراف القبيلة بالخصوصال ، وهذا(غير مؤكد) رعاة 3 لقتل 

موشي رمل بقتلهم(، ونستدل جرت به العادةن للقطيع للدود عنه )كما يمرافقمسلحين أشخاص 

  كما هو معلوم(، لسالح،ال يحملون اوالرعاة )

  الذين كانوا د ال يسوغ لهم حصاد مزروعات آيت بويلول، ر  ب مأصابهكون آيت مقبل

 سيعينونهم لو حصدوا،

  يتحدوا، لإنهم أتوا لحصاد الولجة بجوار الدوارين جهارا نهارا، وهذا يعني اعتماد كثرتهم 

  في هذا التاريخ( أسسي دوار تاسشت )الذهـ لوجود  1300الحدث وقع ما بعد أن نجزم 

 ، اتحسب الرواي

  بهم، بشيء من المبالغة وتعني قضوا على أغل"أفنوهممثل "تعابير الرواة تذكر مفردات. 

فروض وكان من الم .التكهن بالنتائجالكل يفعل ما يستطيع وال يمكن  ،في صد هجوم جماعيف

المهجوم  تغبينما يبا ستعدادا،أكثر ا ونيكون نوالمغير، ألن عليهم غارن تقع الكارثة في المأ

 نه لم يذكر ولو قتيل واحد من بني بويلول،أوالغريب  ،معليه

 ضين عن ولم يكونوا رالم يقصدوا  ،أنفسهم ،رغم حالة الدفاع عن النفس إال أن آيت بويلول

 ن، يلمال تذكر الرواية أية متابعة للقضية، ربما القتناعهم بكونهم الظاهذه الكارثة. و

 لى إماء يمع تسميتها بمقبرة آيت بويلول، إ ،جل تخصيص مقبرة لقتلى هذه الحاثةولكن نس

 ولم تذكر حوادث ثأر مرتبطة بهذا، أنهم سيثأرون متى توفرت لهم الفرصة،

  التي ،طاطةتم اعتماد مسطرة مهمة للصلح تدخل بها بالخصوص  ،بغال 3ومع حادثة نهب 

لتين وكال الوسيكد من الواقعة بإشهاد لفيف، تربط فخذتين من القبيلتين. وتم التأكانت 

 المعتمدتين شرعية،

                                                            
 فرغم الظروف الصعبة، كانت هناك تربية الخيل. 53
هدف هنا أساسا إلى توفير أرضية أولى ستصحح من بعض األحداث تتشابه، فيختلط األمر على الرواة، ن 54

 .ومن القبائل المجاورة أو المعنيةخالل أعمال وشهادات الحقة 
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  ( إلرضاء طاطةتم تقديم مبلغ مالي من طرف فخذة آيت بويلول )المنضوية تحت حلف

  المتضررين،

  هم بعد ن وجدت، وعلى القبيلة أن تعوضإلهم اخذ بغأحق منها  : ضماناتآيت مقبل لهم وقدم

  ،ناهبيينبيع بالد ال

 ه خوة المعتمد في هذبدون صراعات وال محاكمات، وهكذا تتضح أهمية حلف األ تم الصلح

  القبائل،

 للمقارنة ما بين حدث آيت سمينت مع هذا، رغم أن األول يخص جريمة قتل، لوال مجا  

  والصلح طاطةال أموركل األمور تم توثيقها عدليا، حتى،  

 يلوليا نصور مع آيت بويلول دفنوا بويين مع آيت الموأن ايمعال ،يه وعمهأبعن الراوي  عن

 به نايسبق أن سمعلم  طاطةوهذا نموذج جديد من  ،بعد موتهما عبو في نفس القبر-أُو مع

. هذا من ضاأي لعلهم أرادوا أن تتم األخوة في الدار اآلخرة .(2009 ش ر اليعقوبي امحمد )م

  ،بطرق سالفة طاطةمنظورنا بدعة ال داعي لها مع وجود 

 ( م 1723)منذ  طاطةبهم لدوار مستبعد، أوال ألنهم تربطهم حتى اهجوم آيت السمح  نرى أن

ناء أث فرنسامع دخول الفي حالة ال ، إبهذاألن بنادق آيت بويلول لن تسمح لهم وثانيا 

 ،فعال إلخضاعها. وقد استعانت بهم االستسالم

 55كراماتلما علمنا لها من  ،قضية أن تطاردهم لال الصالحة ليست مستبعدة، 

 وأهمية  .جه من البلد حافي القدمينوتمت اإلشارة إلى عادة نزوح القاتل وخر 25ة قيفي الوث

دورو  300 وحبال من البالد  24هذه الوثيقة أنها حددت قيمة الدية المعتمدة في تلك الفترة "

 ".دورو سكة تاريخه 2 و

  أخالقية فضائحب واتهام فقهاء تاغتياال 3

 خالقي اغتيال لتصرف ال أ 3.1

  تخيامين ببني بويلول العتدائه على الحريم-أُو اغتيال 3.1.1

ب تخيامين قر آيت ت أسر من فرقةنزلقد ويت بويلول. آكل آيت بونصر يأتون رحال لبلد 

 مرافقاتهالكن استطاعت  ،إحداهن هملسقي الماء، واعترض أحد بويلولياتذهبت  .لفضيلا .س

عد صالعناصر، وقد -ن في سامر ،ل وهو يرعى الماشيةيت بويلوآأشخاص من  فترصده .تخليصها منه

سفل الشجرة، أ ا جثتهلكيال يسمع صوت البارود. وتركو منها وشنقوه،سقطوه أسنديانة ليقطعها للماشية ف

طفل  لوقتف ااختطبآيت تيخيامين قام فمعرفة القاتل رغم التحريات.  أهله لم يستطيعو ،وأخفوا اآلثار

 . ملبالده هربواو ،بويلولي

. أخبرهم آيت بونصر حيث كانوا رحال خلف بويشوردان(موضع تبعهم آيت بويلول لقاقا )

وقد نسوا  ،في المشتى سوى بقية من الماشية المغيرون ولم يجد .فهربوا ،بأن آيت بويلول في طلبهم

                                                            
منها فك إعاقة امرأة مقعدة من آيت لحسن، بعد أن أتتها مرارا في المنام تطلب منها زيارتها، وشفيت أثناء  55

عن بنصرية ومعالوية قالتا بشفاء  ، عن المعنية(.2019و  2009ش  ُمحمد بن أحمد ر الج. )م العياشيالزيارة 

 (. 2009قعديهما )ر ش مُ 
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 مدمح-أُو أحمد .سالحركة ال في. حضر 56الطالب بقتلهم-أُو أحمد الس.فقام  .نائمين خلفهم طفلين

 . ملهوهناك حراس  قدور-أُو علي .سالأحمد وآخر من آيت موسى و-أُو

. ورغم الصلح وقعت حتى دخلت فرنسا القبيلتين يتم الصلح بينولم واستمرت العداوة، 

 .(شاهد عيانأحمد  ، رواية عن عمه2009)م اليعقوبي امحمد ر ش  57أحداث الحقا

 اغتيال واتهام الفقهاء  3.2

 من طرف آيت السمح اغتيال فقيه بويلولي  3.2.1

فاغتالوه الزنى، ب اتهمف .(ألميس مرموشة)آيت السمح عبد الرزاق مالزما بمسجد  الس.كان 

على امرأة من آيت سعادة  مع سمحي اختصمأنه بقيل و آيت حسان.أحد من ودفنوه بمكأل الفرس عند 

 ،سمحيال شخص مع صهراتفق عليه وقد  .58الحساني تمكن منه بدعم من السمحيفغلبه البويلولي، لكن 

من الحلفاء  وهم يضحكون، لكنهم فعال شنقوه بالحبل شنقكيا فقيه نريد قالوا له فتظاهرا بمالعبته، 

  .59(2009 ش ر اليعقوبي امحمد)م  لفرساعلف متحت  ادفنوه، الجثة ليخفوو ،(تترصا)

ن في قانون هذا عبد الرزاق إلى سوق ايريس، وكا-أُو ُمحمد الس.ذهب لما علم أهله بالخبر، 

لحسن -أُو أحمد آيتأسرة السوق، أنه من آذى به شخصا فإن القبائل كلها ستأخذ له بالثأر، فنزل عند 

وقتلوه وفروا، فلم  ،على صهوة جوادهوهو  ،وترصدوا القاتل حتى خرج من السوق فرافقوههناك. 

، فأفرغ لحسن-أُو دأحم من آيت ،سعيد-أُو لحسن الس.يفلح الناس في اللحاق بهم. استضافه 

من محتواها وخبأه فيها مغطى بالحبوب. فتشوا الدار كلها ولم يعثروا عليه. وبعد أن  60"تاقفوفت"

حدو -أُو ُمحمد الحاجُمحمد  م رقية بنتألهله ) سلمهحيث يموزار، إهمدت األمور، صاحبه حتى 

  .61(2009 ش ر ،سنة 140

                                                            
الطالب ذهب للحج لكفارة خطيئته، فوقفت بهم السفينة في البحر، وكان على كل -أحمد أُو ويحكى أن الحاج 56

الرواية )نه راكب أن يعترف بذنبه. فلما أقر وتاب، غسلوه وكفنوه ليرموه في البحر، فانطلقت السفينة، فعفوا ع

 مشهورة(.
وكانت سنة جيدة.  ،(wikipedia) 1955و  1953 فترة ما بينويروي أن آيت والغ رحلوا لتايزيرت في  57

بوكرين -أُو امحمد-ُمحمد أُو س.الوجدوا هناك  .سنة( أن يرافقهم ليتفقد ماشيته 12عمره حوالي ووقرر الراوية )

العياشي )الذي رحل لمكناس فيما بعد(. وذهب الراوية -حمد أُومُ  س.الالعياشي و-أُو ميمون-ُمحمد أُو س.الو

 ميمون-ُمحمد أُو س.البنزرياح و-أُو علي-أُو س. امحمدالبوكرين و-أُو امحمد-ُمحمد أُو س.البرفقة الفقهاء 

ر. بركين، تركهم وغاد الراوية العياشي مارين من آيت تايدة. ولما طال به االنتظار ووصلوا لبوحسان ورأى-أُو

بنزرياح -أُو علي-أُو بوكرين وسي امحمد-أُو امحمد-ُمحمد أُو س.الوفي تلك الجولة كان آيت تيخيامين سيغتالون 

ليال. لعلهم اشتكوهم للقائد بدون  اامرأة، ففر انبهتهم. (2019و  2009ش  رم العياشي الج.  ُمحمد بن أحمد )

بوفكران ش  ر جعفر أحمد، الج.  )م)في الستينيات( حدو في بويشوردان -أُو هاجموا آيت بوزيان جدوى. وقد

7/2008.) 
 وثق به ألنه كان صديقه، لكنه غدر به. 58
 أمعنان )من أسرته(، ال أدري كيف ضاعت.ُمحمد  رواية مفصة للمرزوقي كنت سجلت 59
 خزان للحبوب ينسج من الحلفاء.  60
جارين عند صديقه السمحي، فخاطبه هل تعلم موسى كانا يعمالن كن-أُو عمرو الس. أمعنان معالس. ُمحمد  61

عن لتخبرك  منههل سألت التي كانت تعلف  : فأجابه ؟ " التي تعلف منه تلك الحصان هو قبر والدكالمدودأن "

آيت أفراد من قبيلة إني لست مثلك الذي يأكل دم أخيه، يقصد أخو صديقه الذي قتله  ؟ الذي كان يركبها مصير

 .)فقبلوا بالدية(. وكان هذا سبب الفتراقهم "ويينمعاليإ" أو بونصر
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  بمساهمة سمحيينجديهما من مسللدوار اغتيال فقيهين بويلولين قافالن 
بإيغزران، رجع هو  مالزما بمسجد (عم الراوية) 62بن عبد هللا العياشيأحمد  .السكان 

عبد الكريم، -أُو امحمد-أُو ُمحمد يعقوب )آيت عبد النبي(، وبرفقتهم السيد-أُو بلقاسم-أُو ُمحمد الس.و

جبل  سمعوا لغطا في عاليةورايص( )ببالد آيت بدمام -أُو مع برطالية من ألميس. ولما وصلوا لسيف

روفين. فلما شخاص معأكانوا يتوهمون أصوات وفصعدوا إليهم،  وني، وظنوا أنهم بويلولتانجمارت

 .البرطالية أحدهم فنادت عليه، ولم تترك الس رفتع .63سمحيين همفرنسيين معوصلوا إليهم وجدوا 

ت به وقالت له لن تهربوا وتتركوني منفردة، وكان ضعيفا، تمسك ،عبد الكريم يفر-أُو امحمد-أُو ُمحمد

فأخذا للسجن. أما رفيقيهما ففرا وتبعهما شخصان من آيت السمح وقتالهما، ورجعا محملين بثيابهما 

هما، ييحسبونهما في مسجد أهلهما .عبد الكريم(. ولم يعلم أحد بالواقعة-أُو أمحمد-أُو ُمحمد .الس عن)

فلما استقر األمر، أرسل يمزار. إصاحبيهما كانا بالسجن بو ،همايريظنونهما في دا ينوأصحاب المسجد

 . 64كامال استمر شهرافبدأ البحث عنهما و. هينفقيالتأخر سبب يسألون عن  ينأصحاب المسجد

ثم أتاهم حموا قسو البورايصي )وكان صديق عائلة الراوي( فأخبرهم بأن هناك ميتين في 

قمة تيشاوت إينورار حتى رأوا تجمع  ساروا معه للمكان المحدد. خذوا البغلة وذهبوا معأ. فحددهمكان 

إحدى أدرعه من جذرها، ولم  اقتلعتبلقاسم وقد -أُو ُمحمد .الطيور الكاسرة. فلما وصلوا وجدوا الس

من أسنانه ومن جدوة أحمد  الس. ميزوانها. وينتعال اكان 65"إيغروسن"يبق من ثيابهم سوى جلدات 

منهما شحوم مذابة. فجمعوا  سالتوقد  ،يتعهدها. وكان معظم لحمه قد أكلت كان 66"تمزورتشعرية "

 . 67"شبرينيتتلك العظام في لبسات "

 أخرىالشحم، وأصيبت -أُو ومنذ ذلك الوقت وإحدى أخوات الثاني ال تستطيع أكل اللحم

 . 68أخيها فيه بقايا جمعت الذيالثوب بالصمم ألنها كانت تتوسد 

                                                            
عبد -وأُ  في الستينيات كاد الحدث يثير صراعا جديدا عندما عايرت مرموشية عائشة عقا، زوجة الحاج لحسن

 سنة، 140حدو -ُمحمد أُو الحاجُمحمد  ، لوال تدخله إلخماد الفتنة )م رقية بنت)عم المغتال( الرزاق بالحاجب

 .(2009ش  ر
 62"أحاشأحمد قد كلفته ليبيع لها رداء "-ُمحمد أُو بنزرياح. وكانت أخته فاطمة بنت-أُو الزهرة ميمونزوج  62

من الصوف رقيق المنسج وذو جودة عالية، يرتديه الفقهاء ووجهاء رداء " أحاشبع فأتى به ليرده لها )"يُ فلم 

 يج عادي وفي متناول الجميع(." بنسأحراوالقبيلة، وهو غير مخيط ويلبس بلفه حول الجسم، ويقابله "
 م مع وصول أول فلول فرنسية للمنطقة. 1927-1926كان ذلك حوالي  63
في أحد األيام، أخبر أحدهم أخا المفقود األول بأن هناك ميت في المكان الفالني، رمي في شجر شوكي  64

 "، فلما لم يتعرفوا عليه رجعوا.ايرغيس"
 .قدملبقر المدبوغ، ومنه تصنع الخيوط التي تلف على النوع من النعال تصنع محليا من جلد ا 65
 عادة معروفة، أن البعض كانوا يتركون جدوة من شعرهم تكبر في ناصية رأسهم يتعهدونها ويظفرونها.  66
"، رداء غليظ من الصوف يخاط في شكل مستطيل بدون أكمام وال قب، وال زال يستعمل تاشبرت" فردهم 67

 حاليا عند جبالة.
العياشي )صاحب -الس. ُمحمد أُو العياشي )جد-الس. ُمحمد أُو قافلون، التحق بهم، بإيش اينورار، وهم 68

الس. ُمحمد  حدو، فحملت إليهما الريح الرائحة النتنة لبقايا القتلى، فأخذ-أُو عمر-أُو سعيد الس. التوالل((، مع

الس.  يا" : أحد القتيلين ". أجابته أختبناأية فضيحة ألحقت العياشي يبصق ويثفل ويلطف، قال له رفيقه "-أُو
". فلما وقفت لتصلي، دعت العياشي إن من نحملهم هنا من خيرة رجال القبيلة، ولك أن تقول ما شئت-ُمحمد ُأو

" )لعلها السرطان( الزينتأن يبتلى بهذه الرائحة في دنياه قبل أخراه، وبعد فترة وجيزة أصيب بمرض في فخذه "

، في المعنيةفكان الناس ال يستطيعون المرور بزنقة داره، لقوة رائحة جرحه )نبيل عن جرائها. من مات 

 (.2019و  2009ش  م العياشي الج. ُمحمد بن أحمد رو، السبعينيات
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 بالزنى اتهام فقيه بويلولي  3.2.2

 راويال )لم يذكرمالزم بمسجد احساين،  الس. حساين، أب-أُو بوكرين-أُو ُمحمد الس. كان

القسم. فقام -أُو الصداقإما مقابل كفتبعه أصحابه، وكان عليه أن يؤدي ، فهرب اتهم بالزنىوالدوار(، 

ل بإصالح وجدوا الح، ومحمد العياشي-أُو أحمد الس.، وفيهم الجماعي معه آيت العياشي ليؤدوا القسم

 (.2019و  2009ر ش أحمد  بنُمحمد  الج. م العياشي)المسجد، بدل أداء القسم فيه 

هادة اعتمادا على ش ة المتهم بالزنى،لتبرئ ،قدمت شهادة حسن السيرة وفي مناسبة شبيهة

 .(33الوثيقة )شهود 

 م1919/هـ 1337ن زنى مبويلولي تبرئة نص وثيقة  : 36الوثيقة 

 

 .ورقن نبيلومعالجة من وثائق ساسول، جمع  : المصدر

الحمد هلل شهوده الموضوعة 

ُمحمد  أسماؤهم عقب تاريخه يعرفون السيد

بن لحسن بن عبد القادر البويلولي معرفة 

صحيحة تامة بالعين واالسم أتم وجوه 

معها المعرفة التامة الكافية شرعا بها و

يشهدون بأنهم ما سمعوا عنه فاحشة فعلها 

 مع أحد من نساء غيره قط وال اتهم بها بهذه

الحالة عرفوه وعليها خبروه واختبروه وال 

انتقل عنها وال تبدل بها حالة سواها إلى 

اآلن وحتى اآلن كل ذلك في علمهم وصحة 

يقينهم وبمضمنه قيدت شهادتهم مسؤولة 

و  المبارك أواخر ذمنهم لسائلها في شهر هللا

عبد ربه تعالى  1337الحجة الحرام عام 

 البويلولي ُمحمد  امضاء غير مقروء(

سيدي الحاج عبد الخالق  ش : الشهود

بن العياشي ُمحمد  وسيدي عبد هللا بن

بن عبد القادر ُمحمد  وسيدي لحسن بن

 بن امحمد وسيديأحمد  والطالب سيدي

د وسيدي علي بن عبُمحمد  الحاجأحمد 

احد ُمحمد  دي عبد هللا بنيالكريم وس

بن عبد القادر علي وأخيه ُمحمد  وسيدي

بن عبد الصادق أحمد  سيدي ميمون وسيدي

 احساين وسيديأحمد  بنُمحمد  وسيدي

 ابلقاسم بن علي )هـ(ُمحمد 

 

 االستنتاجات المناقشة و 3.3

 : نجملها فيما يلي
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  يدل على جودة العالقات التي تربط بين لعل نزول آيت تيخيامين بجوار دواري آيت بويلول

سرب مرافقاتها من سلوك  جهارا وهي فية نهارا أالقبيلتين. لكن تجرأ أحدهم ليعترض امر

 ،69نالصعاليك، وال يمكن قبوله عند عامة آيت اجليداس

  يلته ويضيع ن تنتصر له قبألعل المعنيين من آيت بويلول لم يريدوا إثارة الفتنة، أو تخوفوا

 ، ، لكن من المعتدي نفسهفيةخففكروا في االنتقام  حقهم،

  ذا إخالل ، وهوفروا آيت تيخيامين إلى االنتقام بقتل صبي أ، لجالقاتلرغم غياب حجج إلثبات

 النتقام، لوليين سوى ايوبفرارهم لم يعد أمام البوبالشريعة وباألعراف الجاري بها العمل، 

 فاعل طبق ال .اتصفيتهم عمد أحدهم إلى، فين منسيينوليين لم يجدوا غير طفلليعند إغارة البو

لجريمة اقاعدة القصاص الشرعية، الطفل بالطفل، لكن كل القبيلة عابت عليه ذلك. لقد شاعت 

حتى  ،واحتفظت بها الذاكرة المحلية، التي نسيت أو تناست جريمة قتل الطفل التي سبقتها

قصي لجمع ث المتداولة، ومن تم يلزمنا التممن قتل طفلهم. وهكذا يتم تحريف كثير من األحدا

  ،عن المجتمعالصادرة الخاطئة واألحكام بعض كل مالبساتها لتصحيح 

 صوح انتهت بالتوبة الن من معجزة وقوف السفينة، وكيف ،فيما بعد ،لقد اتعظت القبيلةو

 ،التائب فراج عنوالصفح باإل

 ة غير كانت حول فاجر ولعلهالبس،  بها ،بالزنىالفقيه البويلولي تهمة ف ،حسب الرواياتو

 متزوجة، كما يفهم من إحدى الروايتين، 

 لعثور تمت الجريمة في دوار آخر للتكتم وإبعاد الشبهة، ألنه يصعب في مثل هذه الحالة ا

وقعه، في مكان يصعب ت هادفنتم خاصة وقد وعلى الجثة )القرينة(، ويمكن نكران الجريمة، 

 "،سبق االسرار والترصدء كبير، ما يطلق عليه القانون "وبالتالي فقد خطط لها بدها

 والجريمة تمت بغدر صديق، 

 وللجثة  فقد كانت طريقة توصل أهله للقاتل ،وإن كانت طريقة التكتم على الجريمة ذكية جدا

ى قانون والذي بحث عنه ممثلو القبائل الساهرة عل ،أذكى، وكذلك كانت طريقة إخفاء الثائر

 م يهتدوا إليه بتفتيش الدار التي التجأ إليها،السوق، بحيث ل

 من آذى "أنه )ما بين أوالد علي وأوطاط( بسوق إيريس  صخا جالرواية تكشف عن نموذ
لقبلي اويثبت هذا مرة أخرى عراقة النظام  ،"به شخصا فإن القبائل كلها ستأخذ له بالثأر

 واق العرب كسوق عكاظ، سوكان معروفا بأوحسن تدبيره، 

 يمة ن الجرربما أل، )السابقة الذكر( بين القبيلتين طاطةسجل شيء عن تدخل معاهدة لم ي

أمام  حتىال أمام القضاء وال به  يتقاضونحق في القضية لهم ليس  ناةالجن أخالقية أو أل

 ،)ليست زوجته( القبيلة

                                                            
أراد الكولونيالي مارسي أن يدلهم بنعتهم بالتفسخ الخلقي، لكن فلت منه حكم يعكس كل ما قاله، أنهم كانوا  69

، وال ل من ثبتت في حقه زنى بقضيب من حديد يحمى على النار. وهذه من أقسى العقوباتيقومون بكي فرج ك

  شك أنها رادعة.
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  70مايةتم بصحبة فرنسيين، لكن في فترة ما قبل االستسالم للحبتانجمرت واغتيال الفقيهين ،

خاصة بعد  ،فرصة الفرار )بادعاء عدم اصابتهما( اوكان بإمكان السمحيين أن يتركوا لهم

 ، 71ا أية مقاومةيحاملين لسالح ولم يبد ا)معرفة البرطالية(، ولم يكون اأن عرفوا هويتهم

 ،على أية حال، على حساب الفرنسيين المغيرين ستحسب الجريمة ، 

 72اوي، ولكنه قد ينتج عن طريقة استجواب الرواةالنقص قد يكون في معلومات الر ، 

 حاجة إن الفقهاء غالبا ما يعيشون بعيدين عن نسائهم لفترات طويلة، وقد تتقد لديهم ال

أيضا  ، لكن ال ننسالزنىالبيولوجية للجنس، وال يستبعد أن تغلب بعضهم نفوسهم فيرتكبون 

نساء مع غياب الرجال، وكثير من الأن عالقاتهم المباشرة بالنساء للحضور للوجبات حتى 

. لفقيه وإثارتهمن ال يتورعن في التحرش با نيلجأن لهم للرقية وكتابة التمائم ... وقد يوجد منه

 ا،قد تلفق له تهم وعند تمنعه

  رم زوجة ألنه ح ،الصداق إماوقد كان هناك اتهام فقيه بويلولي بالزنى، وكان عليه أن يؤدي

. وفعال حضرت معه فخذته ألداء قسم جماعي، لكنكم ن أنكر()إ القسمأو على زوجها، 

ذين ال ،صالح المسجدإوهو االنفاق على  ،اجتهدوا وتوصلوا إلى توافق يتفادون به القسم

م، كانوا سيقسمون فيه. نحن ال نفتي في أمور دينية، ولكن يظهر أن التوافق والصلح ت

  ،اح المسجد من قربات هللا، فلعلهم خيرا فعلوصالإو

  (73بالزنى )لم تحدد الوثيقة مهنته وال موقع النازلة بويلوليوهناك نازلة أخرى اتهم فيها 

 .(33 )الوثيقة وفي هذه الحالة تمت تبرئته بشهادة شهود على حسن سلوكه

  اغتيال المستجيرين والغرباء 4

 اغتيال الجئين  4.1

 ببني بويلول  االجئ اقتل حسانيعليوي ي 4.1.1

عبد الرزاق، أتوا الجئين -أُو علي الس.أخوال  ،حسانمن بني ، "يمزيلنإ"حكى الراوي أن 

، وبنوا دارا ببني بويلول. حرفيةب بعدما قتلوا حسانيا. وكانوا يمارسون مهنة الحدادة ،74لبني بويلول

تيزي بتالت إينغرن، فتسلل إليهم أحد من أوالد علي، وأدلى برباعيته من -الغ نلأل وا بماشيتهمرحل

سفله، وفر هاربا. لم يصل قمة تيزي حتى لحقه أفراد من بني بويلول أل واحدا منهم فقت ،فوق جرف

                                                            
سندرجها في مقالة خاصة مع أحداث  1927حداث المرافقة لمقاومة االحتالل الفرنسي للدوار سنة األ 70

 المقاومة. 
كما يوحي  ،قد يكون عن طواعية واختيار ،لكن ا يرغم الناس على تنفيذ أوامر جنود الحماية،منعلم أنه غالبا  71

دث. فقد ابه ظاهر األشياء. كان من الممكن، أن يرجعوا الغنائم ألهلها أو، على األقل، أن يخبروا القبيلة بالح

 ثبت وجود مخبرين لفرنسا، بعضهم تلقائي وبعضهم جند من طرف الفرنسيين.
ننا نستكمل المعطيات بالرجوع للمستجوبين وتفصيل أو تدقيق وقد أشرنا إلى أننا اعتمدنا التداعي الحر، لك 72

ما أشكل فهمه أو لم تفصل بعض جوانبه، التي تساهم في حسن فهم الرواية وفك ألغازها، وهذا لم يتأتى لنا 

 دائما، لكون معظم الرواة قد لقوا حتفهم، ربما تأخرنا في معالجة هذه المعطيات. ولكن نحمد هللا على أننا نجحنا

 .في حفظ جزء كبير من ذاكرتهم الشفوية، وهذا مكسب غال بالنسبة لتراث المنطقة
ولكن الحكم ينطبق على النوازل المشابهة داخل أو خارج  ،لعل النازلة ال تدخل في عالقات القبيلة مع الجوار 73

 القبيلة. 
 ، يعني أن رفضه سيكون عارا ومذلة للقبيلة. "عارهمالجئ في "اليعتبرون  74
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ببني بويلول )منهم المقتول( ورحل الثالث، ولم يبق منهم أحدا  الالجئين وقتلوه. مات اثنين من

 .(2009 ش ر اليعقوبي امحمد )م

  ببني بويلول االجئكان من ملوية عربي اغتيال  4.1.2

، ليأتي 76برفقة الكعبوش مرة لبلده ذهب ،75د" من عرب ملوية"الطالب محمأن تذكر 

، وادعى أن األعداء اعترضوا )قمة بوناصر( "بتيزدي"رفيقه . وخالل رجوعهم، قتله بأغراض له

. ولما ذهب أبناء القبيلة إلحضار جثمانه، وجدوا أن الكعبوش هو القاتل. 77وهم من قتله ،طريقهم

 (. 2009 ش ر سنة، 140حدو -أُو ُمحمد الحاجُمحمد  رقية بنت )م

 اغتيال يهوديين  4.2

 يسكن بآيت بازا كان األول اليهودي  اغتيال 4.2.1

 ُمحمد الج. . فتبعه ولديسكن بآيت بازا يبيع العقيق 78يهوديعطار يروي أنه كان هناك 

 ،مع بني بويلول طاطةكانت لهم ورغم أنهم (. ت  وداي وقتله هناك )بالقرقروغزر د ألمامح-أُو علي-أُو

شخصا ليؤدوا  40ديته. أنكر آيت بويلول قتله، فكان عليهم أداء القسم، فذهب من القبيلة ب هملبواطفقد 

 ُمحمد الس. تقدم( آنذاك آيت بازا )وكان القصر الوحيد الموجود-ن القسم. لما وصلوا ألغرم أمقران

وتقطع السكة  79تقطع التاتيرةوحق هذه البركة " : بوزيان )جد آيت المقدم(، وهو من بدأ القسم فقال-أُو
رصاصة  وكأنتم القسم. وبخروجهم من المسجد أحس  ،كفى : "، قالواما قتلناه ،وتقطع الرجاء عند هللا

ر ش أحمد  بنُمحمد  الج. م العياشي)وبصوله للدوار لفظ أنفاسه  ،بغلركبوه على أف .اخترقت أحشاءه

 .(2019و  2009

  آيت بويلوليسكن بكان الثاني اليهودي  اغتيال 4.2.2

بدار بلحاج بو عياد، كان يصبغ لهم تم إيواؤه  متزوجغير وتروي أنه كان هناك يهودي 

. حين " )قطعة نقد(حسني" مقابل. كانت الراوية تسقي له قرب ماء "أزيزااللون األزرق "الصوف 

بذلك و له،اغتا 80تانفيطب وادوفي  ،ميمون-أُو ، أرفقه آيت بوعياد مع أحد من آيت لحسنسفرأراد ال

 الحاجُمحمد  وبقي متاعه عند آيت بوعياد )م رقية بنت، )واد اليهودي( ووداي-أغزر نأيضا بسمي 

 (. 2010مارس  ش ر سنة، تيمحضيت 140حدو -أُو ُمحمد

                                                            
بنزرياح بالطابق األرضي، ومهنته -أُو ابنته من نساء الحارك )المخبر الفرنسي(، وكان يسكن عند آيت سعيد 75

دباغة الجلود وصنع النعال )البالغي(، وهي ال تذكر موطنه األصلي. وبعد موته رجعت امرأته وأوالده، من 

 زوجة أخرى، لبلدهم )نفس الراوية(.
و سبعينيات القرن الماضي. ومثله عقا يازيط من أستينيات ولعله قتل في  ،حساني سارق مشهور في القبائل 76

 آيت لحسن.
وبقيت إحدى بنات الطالب محمد، التي كان زوجها البونصري عزوز )الالجئ بالدوار(، والذي كان بدوره  77

 .بنزرياح-أُو يسكن بدار الس. سعيد
 .)ووداي( واإلدغام فتصبحالنسبة باألمازيغية )وقد تضاف إليه حروف  أوداياليهودي =   78
 يقصد النسل. 79
تيمسيريدين بالقرقرت. لتشابههما وقع خلط. وميزنا بينهما بموقهما الجغرافي من مسالك -ن أغزر ال يقصد 80

 الدوارين. 
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 االستنتاجات المناقشة و 4.3

 : نلخصها فيما يلي
  ،اغتيال الالجئين يعتبر كاغتيال أفراد من القبيلة 

 طاطةالمغير ولو أنه من قبيلة تربطها معها معاهدة  وقد ردت القبيلة بقتل ، 

  ه،اطاطلكن هنا لم تثن العليوي من التدخل لصالح الحساني ضد 

  ين بتحدثنا عن العالقات بين القبائل بالمصاهرة، والرواية تشير إلى قرابة المصاهرة

، كما لمصاهرةالقبيلتين، وهذا سهل عملية طلب الجوار، لكن للجوار قواعده، في معزل عن ا

 سنرى من خالل أمثلة أخرى،

 ،لكن  ومعروف عن كثير من الشرفاء أنهم يمتنعون عن تزويج بناتهم لمن ليس من آل البيت

 آيت بويلول انسلخوا من هذه العادة، وهذا ساهم في اندماجهم، 

 على رحيل من بقي منهم ركز، وت81الرواية تشير إلى أشخاص أدخلوا مهنة الحدادة للقبيلة 

 عن القبيلة، حيا

 نب عن تتأكد كثرة الالجئين بالقبيلة واغتيال بعضهم قد يتم على أيادي قطاع الطرق )أجا

 من أمثال هؤالء المارقين،  ويصعب أخذ الحقوق. (حساني()الكعبوش كالقبيلة 

 م تعرف حتى المارقين عن الجماعة تؤخذ منهم الحقوق. ول ،وفي حالة قتل أجنبي عن القبيلة

لألسف  .لةن كأبناء القبين المقتوالابائل أي عنصرية وال تعصب ديني، فعومل اليهوديهذه الق

 ية(،لم نتمكن من متابعة مصير قضية اليهودي الثاني وديته عند آيت لحسن )لوفاة الراو

  مهنة متخصصة تغيب في بأو  كعطار أفرادتفصل الروايات أن حضور اليهود يقتصر على

كانوا  ". وغالبا ماالبردعاتاثال امتهان صنعة السروج للدواب "القبيلة. وقد عرف عنهم م

يت آجواسيس للمخزن أو لدول أجنبية. وتؤكد الروايات على كونهم عزب )حتى الساكن عند 

بويلول  طالب بديته(. وهذا يؤكد أن ما اختلقه مارسي في نسبة آيتت أسرةبازا لم يذكر له 

 ا في مقالة خاصة باألنساب،وسنرجع لهذلليهود ليس له أساس أصال، 

 اء عرق وتركز الروايات على أن كل الالجئين غادروا القبيلة ألسباب مختلفة، مما يثبت صف

  القبيلة ونسبها،

  قسم بين آيت بويلول وأيت بازا، طالب هؤالء بدية اليهودي أو أداء ال طاطةورغم وجود

  ،بالطريقة الشرعية، لمجرد سكناه معهم

 ة لألشخاص العاديين يرجع للمسطرة الشرعية، فيؤدي الدية من ثبت تورطه، النسبفي القتل ب

 ، 82وقد يبرأ من التهمة بشهود أو أداء قسم

 40ن ويشترط قسم جماعي، قد يشمل كل القبيلة أو عدد كبير من رجالها، وقد سجلت وثيقتي 

  ،كما رأيناشخصا  50و 

                                                            
" أي الحدادة، إيمزيلنحدو الذين سموا أيضا "-ُمحمد أُو أسرة آيتوأخذت عنهم الحرفة  "إيمزيلن"ولقبوا ب  81

 بدون خلط في األنساب. لكن
ا ع د   : قال تعالى 82 ي ة  اث ن ان  ذ و  ص  ين  ال و  ُت ح  و  د ُكُم ال م  ر  أ ح  ض  اد ةُ ب ي ن ُكم  إ ذ ا ح  نُوا ش ه  ين  آم  ا ال ذ  نُكم  أ و  "ي ا أ ي ه  ٍل م  

اب ت ُكم  ض  ف أ ص  ب تُم  ف ي األ  ر  ر  ُكم  إ ن  أ نتُم  ض  ن  غ ي ر  ان  م  ر  ان  ب اَّلل   آخ  م  ة  ف يُق س  ن ب ع د  الص ال  ا م  ب ُسون ُهم  ت    ت ح  و  يب ةُ ال م  ص  م 

ن   اد ة  َّللا   إ ن ا إ ذًا ل م  تُُم ش ه  ال  ن ك  ب ى  ۙ و  ل و  ك ان  ذ ا قُر  نًا و  ي ب ه  ث م  ت ر  ت ب تُم  ال  ن ش  ين  ) إ ن  ار  ث م  ا ( ف إ ن  ُعث ر  ع ل ى  أ ن  106اآل  ُهم 

ان  ب اَّلل    م  ل ي ان  ف يُق س  ُم األ  و  ل ي ه  ق  ع  ت ح  ين  اس  ن  ال ذ  ا م  ُهم  ق ام  ان  م  ان  ي قُوم  ر  ق ا إ ث ًما ف آخ  ت ح  ا اس  م  اد ت ه  ن ش ه  ق  م  اد تُن ا أ ح   ل ش ه 

ين  ) ن  الظ ال م  ت د ي ن ا إ ن ا إ ذًا ل م  ا اع  م  ل ك  أ د ن ى  107و 
اٌن ب ع د  ( ذ   د  أ ي م  افُوا أ ن تُر  ا أ و  ي خ  ه  ه  ج  اد ة  ع ل ى  و  تُوا ب الش ه 

أ ن ي أ 

ق ين  ) م  ال ف اس  ي ال ق و  د  ُ ال  ي ه  َّللا  عُوا ۗ و  م  اس  ات قُوا َّللا   و  م  ۗ و  ان ه  (" سورة المائدة. هكذا يكون القسم بعد صالة 108أ ي م 

  ؟ تطلب في القسم قبيلة كلها والقاتل واحدهل نا العصر في مسجد. ولم يتحقق ل
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 وطبيعة شخصا ألداء القسم 40 ودي، طلبوتثبت الرواية أنه بنكران آيت بويلول اغتيال اليه ،

 قسم الشخص األول جعلت آيت بازا يكتفون به، 

  ونتساءل كيف قبلت القبيلة القسم، والمتهم شخص مارق معروف، وربما ال يبرئونه لمعرفتهم

لعل اإلجابة تكمن في عقود اإلخاء المبرمة، وتستوجب النصرة في كل الحاالت  ؟ بسلوكه

معاهدة الطاطة بين فخذات آيت بويلول ونحيل هنا مثال على  .براء()ما لم يكن هناك 

 ، 83)من وثائق ساسول( م 1914هـ / 1333

 زل والناس يتفادون بكل وسيلة أداء القسم، حتى وإن ظلموا، ألنه في معظم الحاالت تن

، زاآليت با صواعق تعم القبيلة أو تخص مؤدي القسم بدون إمهال، وهذا ما تم للذي أقسم

 رفضوا أن يؤدى القسم في مسجدهم، دواويرتى أن هناك ح

 جاني، لحسن، لم تحدد الرواية هل تمت متابعة ال-أُو وفي اغتيال اليهودي الثاني من طرف

 لكننا ال نشك في أنها تمت،

  ومعروف أن السكان كلهم يستنكرون هذه األفعال من أي كان، وتبقى وصمة عار على

ذا من عظمة ل نكرة، بل سجلوها في أرشيف الطوبونيميا لتخلد، وهالقبيلة، ولم تبق هذه األفعا

 السلوك اإلسالمي ومن تشبث الساكنة بشريعتهم السمحة. 

  2الجزء  خاتمة

لسلمية. ا، واتضح أن معظمها يجد طريقه نحو العدالة والتسوية هم أسباب النزاعاتتعرضنا أل

ن مالبسات م اوقد تلغي الظرفية وكثير ،السلبية مع العلم أن الذاكرة البشرية تحتفظ أكثر بالجوانب

 فتنحرف األحكام.  ،األحداث

أن هناك مرجعية تشريعية وميكانيزمات متعددة لحصول  وقد أثبت التراث المحلي مرة أخرى

  .84تحفظ األمن العام والسير العادي لحياة الساكنة ،توازنات قبلية

 الثبت كيف أن الصراعات أ، و"السيبة" ادعاء فرنسا بالدمرة أخرى التوثيق هنا دحض و

 عالقة لها بالسياسة وال تمس بأي حال أمن الوطن. 

هذا العمل يؤسس لفهم وضع القبائل قبل دخول الحماية الفرنسية، ويعطينا فكرة على أرضية 

 . 85مقاومة هذه القبائل لالستعمار

  

                                                            
 ال يسمح الظرف لعرضها هنا. 83
 سنتناول في حلقة قادمة دور الزوايا في عقد األحالف وتسوية الخالفات. 84
 (.2017نبيل لحسن، بعلي حنان، تمثل مقاومة الفرحي بعلي باكورة هذا العمل الوطني )و 85
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