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﷽ 

داءـإھ  

خ  المملكة  سابقا، ردین للسید عبد الوھاب بن منصور ، مؤإني مَ 
تفضل ھذا  األخیر  سید التھامي الوكیلي أحد مساعدیھ ،حیثولل

بعض  األسر ببمساعدتي من أجل الحصول على الوثائق الخاصة 
ة المحلیة في القرن  التاسع منخرطة في سلك اإلدار التي كانت

أتاح لھم ئل الذین اوقد كنت من األو.العشرین عشر ومطلع القرن
االطالع على ربائد مدیریة فرصة منصور  الوھاب بن السید عبد

ومكنني من تصویر مئات  ھا،الملكیة التي كان یشرف علیالوثائق 
 الشرقیة الجھةالمحلیة الخاصة بمدینة وجدة وقبائل الوثائق 

  . عامة 
یدي القراء  أوھا أنا بدوري أضع ھذه الوثائق بین            

،وأملي أن تكون مادة مصدریة   وطنیةوالمھتمین بالذاكرة ال
  .التاریخیة المغربیة لبحوث تاریخیة قد تغني الخزانة

،وأسأل هللا أن یجازیھما خیر ھذا العمل  إلى روحھما أھديـف    
  .الجزاء في الدار  اآلخرة وأن یتغمدھما برحمتھ الواسعة
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 تقدیم

السیاسة  فعیلت منذ مطلع القرن الواحد والعشرینیعیش المغرب        
ومن المفید ھنا استحضار الذاكرة الخاصة بكل الجھویة بشكل ملموس ،

بھدف إیجاد مرجعیة تاریخیة قد تساعد على إبراز  جھة على حدة ،
 بھا ھذه الجھة أوتلك، میزالخصوصیات التي تت رصدالمشتركة و ناصرالع

ن األرشیف المغربي غني بالوثائق المرتبطة بكل جھة من فإ الصددوبھذا 
ما توفر لدینا من وقد اخترنا نموذج الجھة الشرقیة لِ  .جھات المملكة

وفي ھذا السیاق ال بد من اإلشارة إلى أن الجھة  .ئق خاصة بھاوثا
الشرقیة من  البالد كما حدد معالمھا القانون، تتطابق  بشكل  كبیر ما كان 

، "عمالة وجدة"عرف منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر باسمیُ 
والي، أو ما یسمى في الوثائق المخزنیة بالعامل، یبسط  سلطة  لاحیث كان 

الجزائریة شرقا إلى -غیر مباشرة على  مجال  یمتد من الحدود المغربیة
 ةومن الساحل المتوسطي شماال إلى واح ملویة السفلى غربا،حوض 

سلطة  مباشرة على مدینة مارس المذكور ی لمسؤولفَكیَكـ جنوبا،وكان ا
 . وجدة  وبعض القبائل المجاورة

 ،إن تدبیر  شؤون  ھذا المجال  الواسع كان  یواجھ  مشاكل متعددة        
وبطء التواصل بین السلطة  ،البعد عن المركز معظمھا ناتجة عن

اقیل المتعددة والمشاكل الناتجة المركزیة والسلطة المحلیة، ورغم العر
 ـ فإن المراسالت المتبادلة بینعن مجاورة  السلطات الفرنسیة بالجزائر 

الجھد   كشفت -  بشمال شرق المغربورجال السلطة المحلیة   المركز
ضاء ـفاظ على األمن وقـف،بھدف الحاالكبیر الذي بذلتھ جمیع األطر

راسالت ـوترسم تلك الم. كوناتھامبین ض الدولة وتمتین الروابط ارـأغ
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كما  تعطي فكرة عن . ي  كل  أبعادھماصورة عن  المجتمع  والسلطة ف
التي  كان یلجأ  إلیھا  كل  المتدخلین  لمواجھة  المشاكل الطارئة  الحلول

وغیر الطارئة ،من قبیل الثورات والعصیان ،وحل  النزاعات  واستخالص 
  .مجاعات الجبایات  فضال  عن القحوط  وال

وكذا مدیریة  الوثائق  ،الخزانة الحسنیة بالقصر الملكي بالرباط توفروت     
، أو ما  "عمالة وجدة"بتدبیر شؤون  وثائقي خاصرصید على الملكیة 

في  الواقع   الوثائقي ویغطي ھذا الرصید . یُعرف الیوم بالجھة  الشرقیة 
خاصة في  القرن  ،والدولةویتناول قضایا المجتمع ، المغرب جمیع مناطق

ھذا البحث  فياقتصرنا مطلع القرن  العشرین ،غیر أننا التاسع عشر و
اشتغالنا على   بحكم) سابقا "عمالة وجدة"(على مجال الجھة الشرقیة ، 

وكان االھتمام  منصبا . تاریخ ھذا المجال أزید  من  خمسة  وثالثین سنة  
عن المادة  المصدریة الخاصة   طیلة ھذه الفترة على التقصي والتنقیب

مدینة وجدة والقبائل الخاضعة لممثل السلطان  (رق المغرب مال شبش
  ).بھا

ویعود  الفضل ، بل  كل  الفضل  في  ذلك ، إلى  األستاذ  عبد الوھاب        
رحمة  هللا  علیھ ـ  الذي أتاح  لي  فرصة  االطالع على   -بن  منصور 

رق  المغرب ،وقد  كنُت  من بین  مال شص  بشالرصید  الوثائقي  الخا
مودعة  بمدیریة  األوائل الذین أتیحت  لھم فرصة  االشتغال على الوثائق ال

دام  اشتغالي على  تلك  الوثائق وقد . 1982سنة   بالرباط الوثائق الملكیة
عقدین من الزمن،  حیث راكمُت رصیدا  وثائقیا یغطي  الفترة  أزید من

،وبفضل 1912الزمنیة الممتدة من منتصف القرن التاسع عشر إلى سنة  
ھذا الرصید الوثائقي  تمكنُت من  إنجاز البحث  الخاص بدبلوم  الدراسات  
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المتعلق بشمال شرق المغرب، ثم أعقبتھ بتحضیر  1987العلیا سنة 
وھي  أعمال  منشورة . 1997لدولة في  التاریخ المعاصر  سنة  دكتوراه ا

لي  تلك  الوثائق  إنجاز   ، كما  أتاحت )انظر منشورات المؤلف(الیوم، 
قضایا  الحدود  رق المغرب ، من قبیلمال شبش أبحاث موضوعاتیة خاصة

المحتلة  والتھریب، وعالقة  شرق المغرب  بغرب  الجزائر ،  مع  الجزائر
ورأس الماء  ي مطھر،ن بنزاویة البوتشیشیة ،وواحة  فَكیَكـ  ،وعیْ وال

  .1كلھا أبحاث  منشورة وھي ومصطاف السعیدیة، ،ملویةبمصب واد 
وقد نھجُت منھجا  خاصا ، یقضي إنجاز دراسات في التاریخ المحلي           
معززة بوثائق غمیسة مثبتة في مالحق تلك  ) رق المغربمال شش(

وكانت الغایة  من  نشر تلك الوثائق إعطاء مصداقیة للبحث  . المنشورات
التاریخي من  جھة ، ووضع  مادة  مصدریة بین أیدي الطالب  والباحثین  

ن الوصول إلى تلك الوثائق في وقتنا  إ إذبشكل عام من جھة ثانیة ،
ت الحاضر أضحى صعبا  وشاقا، ویتطلب وقتا  طویال ، رغم  كل  التسھیال

القارئ  والباحث  في  االطالع    إشراكفآثرُت  . المتاحة للباحثین حالیا
كشف  جوانب جدیدة  فیھا  إلى علیھا ، وذلك  بوضعھا  بین أیدیھم ، سعیا 

  .  أو إعادة  تناولھا  من  وجھات  نظر  مختلفة 
ورغم  ما  نشرتُھ من وثائق  في  متون  أو مالحق الكتب  التي أنجزتھا     

،  فقد  بقي  بحوزتي  رصید  ھام  من   2015  -  1987ما بین  سنوات  
رق المغرب عامة،  أو ما كان یُسمى مال شالوثائق المخطوطة الخاصة بش

ثرھا لم ـن أكإ إذ. منذ منتصف القرن  التاسع عشر " عمالة وجدة"
ولذا حاولت أن   ، المجال المذكورزتھا عن ـیوظف في األبحاث التي أنج

                                                             
  .انظر الئحة منشورات  المؤلف ضمن ھذا  الكتاب -1
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. أفردھا  بمؤلف  خاص ، یتناول ذاكرة  تلك  المنطقة انطالقا من  الوثائق 
وبطبیعة الحال فإن نشر تلك الوثائق سوف یكون على مراحل حسب  

  .الموضوعات  والمجال  المرتبط  بھا  
ومن  خصوصیات  تلك الوثائق أنھا عبارة عن مراسالت  متبادلة  بین     

ل السلطة المحلیة وأعیان وشرفاء  المخزن المركزي من جھة ورجا
غطت  ھذه  المراسالت  . وشیوخ  زوایا شرق  المغرب من  جھة  ثانیة 

الفترة  الممتدة  من  عھد  السلطان  عبد  الرحمن  بن  ھشام  إلى عھد  
وتناولت  قضایا  تخص  تدبیر  الشأن  المحلي ،  . السلطان  عبد  الحفیظ

تُبودلت  بین  السلطان  من  جھة  وعامل  خاصة  تلك  المراسالت  التي 
وجدة  وقواد  القبائل  الشرقیة من  جھة أخرى ، وقد  یالحظ أن  ھذه  
المراسالت  زاد  عددھا  خاصة  في  عھد  السلطان  الحسن األول  وخلفھ  

  .السلطان  عبد العزیز ثم  السلطان  عبد الحفیظ 
نب  المجتمع  القبلي  الذي  تكشف ھذه  الوثائق عن جانب من  جوا      

الزعامة في  منطقة  تلك  الفترة ، وخاصة  المنافسة على  كان  طاغیا  في
الجزائر، وتشبھ  تلك كان  المخزن  یولیھا  أھمیة  كبیرة  منذ  احتالل  

نافسة  بین  األحزاب بعض  جوانبھا ما  نشھده  الیوم  من  م المنافسة في
كان التطلع إلى منصب   حیث. لمحلي السیاسیة في تدبیر الشأن ا

مطلوبا  ومرغوبا    المسؤولیة في مستوى قائد القبیلة أو عامل وجدة أمراً 
فیھ لعدة  أسباب ، منھا  التقرب  من  السلطة  المركزیة  والفوز برضاھا 

وفي    -أو ما  كان یوصف بالخدمة  الشریفة  -والتفاني في خدمة المخزن 
معنویة  ومادیة ،  حیث إن  المنصب یتیح  لصاحبھ  ذلك تحقیق فوائد جمة

تحسین  أحوالھ  المادیة عن  طریق اقتطاع  جزء  من  الجبایات التي ھو  
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عائر التي یجنیھا  ذباستخالصھا  من  القبیلة، باإلضافة إلى  ال لھموكول 
           بیلة أو ما كان یسمى ـلس القـیصدرھا مجكان د من األحكام التي ـالقائ

، أي ما  یشبھ  مجلس  الجماعة  الذي  یسھر على تدبیر " المیعاد"
وھذا ما  كان  یدفع  بعض  الراغبین  في  السلطة  إلى  . شؤون  القبیلة 

دفع  المال  إلى السلطان  وإلى حاشیتھ نظیر الظفر بمنصب قائد للقبیلة، 
حیث كان  األعیان  الظاھرة، نات من الوثائق المنشورة عن ھذهوتكشف عیّ 

  یتنافسون على  ذلك ، بل  قد  تنتھي  تلك  المنافسة  باالقتتال ، وكثیرا  ما
إلقصاء ون إلى الوشایات الكیدیة أكان الخصوم المتنافسون یلج

  .وھذه جوانب  تكشف عنھا  الوثائق  المنشورة ،منافسیھم
یث المعمار،  كما تكشف الوثائق عن سیاسة تدبیر مدینة  وجدة من ح       

فضال عن الصراع  المحتدم  . ومن  حیث  النشاط التجاري  وضبط األمن 
. بین المدینة باعتبارھا قطبا حضریا والبادیة ممثلة  في القبائل  المجاورة

المدینة من التعدي إال   سكان سلمیوكثیرا ما تكون الغلبة للبادیة، ولم 
ة كبیرة إلصالح سور  باالحتماء داخل أسوارھا ،ولھذا أعطیت عنای

  .ھمالمدینة  وترمی
من جھة أخرى تكشف الوثائق عن الصراعات المتعددة والمتكررة،       

،  باعتباره  سواء  بین القبائل فیما بینھا ، أو  بینھا  وبین عامل  وجدة
المسطرة  ةطبیع ویتضح من تلك  الوثائق. عمالة وجدة الحاضن لكل قبائل

المتبعة في حل  تلك  النزاعات ، رغم  بعد المسافة  بین  مركز  السلطة  
       ."عمالة  وجدة"والھامش  الذي  تمثلھ 

من الوثائق  تكشف عن  تدیبر  حل  النزاعات ، التي   كما أثبتنا عینات     
كانت تقع  بین قبائل  مغربیة وأخرى  جزائریة ، فضال  عن  حل  المشاكل 
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لمترتبة عن رسم خط  الحدود، وكذا  المشاكل  المترتبة  عن غیاب اتفاق  ا
  . یؤطر التبادل التجاري  بین المغرب  والجزائر المحتلة

وحفظاً  للذاكرة ، وخوفاً  من  الضیاع ، عزمنا  على  نشر  ما  تیّسر       
ما لدینا من وثائق مخطوطة  تخص الجھة  الشرقیة ؛ حیث  انتقینا  منھا  

في نصھا األصلي  بأخطائھا أثبتناھا من باب األمانة رأیناه مفیدا وھاما ، و
تقیُّد  المرتبة حسب تواریخھا دون اللغویة والتعبیریة واإلمالئیة، وھي 

كثیرا ما  تسلسلت  وثائق  تخص  قضایا  بعینھا،   ،بمواضعھا ، ورغم ذلك
منھا على سبیل  المثال تمّرد  قبائل  الجھة الشرقیة ضد العامل عبد المالك 
السعیدي، ثم  تجدد التمرد ضد إدریس بن  یعیش في  نھایة  القرن التاسع 
عشر ، ناھیك عن األزمات المترتبة عن القحوط  والمجاعة، وكذا تدبیر 

وتعطي   .قبائل من تعیینات وخدمة المخزن واستخالص الجبایاتشؤون ال
الوثائق  المنشورة بصفة  عامة صورة  عن  أوضاع  الجھة الشرقیة في  

وفي ذلك إفادات  للباحثین  . القرن التاسع عشر  النصف الثاني من
  .ولعموم  القراء

  

  وهللا  ولي التوفیق                 

  عكاشة  برحاب                                                                     

  

****  
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 1الوثیقة رقم 

شأن في اد كَ من  السلطان  عبد  الرحمان إلى أھل وجدة  وبني یزناسن وأن
  )1827-11-17( 2جدیدتعیین عامل 

جدید  بكل تعیین المعنیة كان التقلید المخزني یقتضي إخبار القبائل      
یقرره  السلطان ، وطبقا لھذا  النھج ، فقد عیّن  السلطان عبد  الرحمان بن 

عامال على   ان  الجراري مّ السید إدریس بن  حُ ) 1859 -1822(ھشام 
،  ومن  ضمنھم أھل أنَكـاد وقبائل بني  1827وجدة وأحوازھا سنة 

ة ، والمراد  یزناسن،  وأمرھم بطاعتھ في  كل  ما  یتعلق باألمور  المخزنی
ات المفروضة  علیھم والمساھمة في  الحْركات المخزنیة یبذلك دفع الجبا

عید المولد وعید الفطر  (وتقدیم الھدیة للسلطان بمناسبة األعیاد الدینیة 
إدریس بن  حمان الجراري في  منصبھ إلى   ظل العاملوقد ). وعید النحر

العامل  حمیدة  بن  علي   حیث  خلفھ ، 1844سنة  ما بعد  معركة  إیسلي 
، والمالحظ أن مدینة وجدة  كانت  مركز  السلطة  المخزنیة . الشجعي 

ومبدئیا  كانت سلطة العامل تمتد إلى كل القبائل المجاورة ، لكن في  واقع  
األمر لم تكن تتجاوز سلطتھ أسوار المدینة في  غالب  األحیان ،  وھو  ما  

الرسالة مؤرخة في . اد  القبائل  وعامل  وجدة كان یؤدي إلى  نزاع بین  قو
  .1827نونبر  17الموافق  1243ربیع األول  27

  الطابع  الكبیر 

خدامنا أھل  وجدة  وبني  یزناسن  وأھل أنَكاد ، أصلحكم  هللا  وسالم  " 
علیكم  ورحمة  هللا  تعالى  وبركاتھ وبعد ،  فقد  جعلنا  خالنا  الطالب 

أجرار خلیفة خالنا  األرضى الشیخ  بوزیان بن  الشاوي  ّمانإدریس بن  حُ 
فنأمركم   ،علیكم ، وأسندنا  إلیھ أمركم  وبسطنا  لھ  من  التصرف علیكم

                                                             
  .)م.و.م( .ملف وجدة . الرباط  - أصل  الرسالة محفوظ بمدیریة  الوثائق الملكیة  -2
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أن  تسمعوا لھ  وتطیعوا في جمیع  ما  یأمركم  بھ  من  أمور  خدمتنا 
  .الشریفة أسعدكم  هللا بھ ، آمین  والسالم 

 ."1243ربیع  الثاني  عام   27في   .الحق بني یزناسن، صح بھ

 

  رسالة  السلطان عبد  الرحمان إلى أھل وجدة  وأھل أنجاد وبني یزناسن 
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  2الوثیقة رقم 

 شأن الحاجفي إلى الوزیر العربي بن المختار الجامعي حمیدة بن علي  من
  )1848-4- 9(  3الیزناسني أومسعود میمون بن البشیر

بعد معركة   ،طغى  نفوذ القائد میمون  بن  البشیر أومسعود الوریمشي 
د  الصلح  مع  فرنسا ،ودخل  في  صراعات قبلیة ـْ وعق 1844إسلي سنة 

المھایة ،فاضطر عامل    بیلةمجال  ق  -وصل  مداھا  إلى  ناحیة  الظھرا 
المدد والجیش لدحره ، وقد القى  طلبجعي إلى شوجدة  حمیدة  بن  علي ال

على  ید  عناصر  1865القائد المذكور حتفھ بجوار  مدینة وجدة  سنة  
 1246جمادى األولى  14الرسالة  مؤرخة  في  .تنتمي  إلى قبیلة المھایة

  .  1848 أبریل 9الموافق   

  .الحمد   وصلى هللا على سیدنا دمحم وألھ " 

ر الشریفة سیدي العربي بن  المختار، محبنا األرضى كاتب األوام
سالم علیك ورحمة هللا وبركاتھ بوجود موالنا نصره هللا وبعد ، اعلم  أننا  

، وال بقي بینھم ) كذا ( لما  صالحنا ھذه القبائل  وساروا  إخوانا  واحدا 
فقد ورد ظالم نفسھ میمون بن البشیر ُومسعود من مدینة مكة . شنآن 

، ودخلھ الكفر وجمع علیھ جموعھ من ) كذا( من ذلك  شّرفھا هللا امتنع
القوم الفاسدین ، مثل بني بوزَكـ  وأوالد ستوت والسجع ، وأراد قتال أھل 

) كذا ( أنجاد ، فلما رأیناه عَزَم، فخرجنا عنده بمحلّة سیدنا إلى ھناه 
 ،رناه عقوبة هللا وعقوبة سیدنا ، ولم یزده إال طغیانا وكفراوراودناه وذكّ 

زیـّان األحالف  قدم عنده واتفق معھ بالفساد فلما بحثنا عن ذلك وجدنا بُ 
فلما طال بنا األمر عنده ولم یرجع بما ھو علیھ ، فرجعنا . ورجع لمحلھ 

                                                             
  أوالد البشیر: تحت  عنوان  أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة ضمن  ملف وجدة ، انظر كتابنا المنشور - 3

  .53-51ص  . 2006. نیت -مطبعة الرباط .أومسعود بین  الزعامة  القبلیة والخدمة  المخزنیة     
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لوجدة وتقدم من ورائنا لقتال األعراب ،وتقاتلوا معھ وغلبھم وفروا فرارا 
دودھم ، فوجدناھم خفیة لیقفوا عند ح) كذا(ونزلوا بواد إسلي،وحّردناھم 

 ،ال قدرة لھم، ولو وجدنا فیھم نجدة الْجـتمعنا معھم  ونتوكل فیھ على هللا
لھم في الخیر حتى ) كذا( ال زلنا نسعـَوا ) كذا ( نا لكن ال رأس فیھم ، واحْ 

رمة للبالد خیل تھ ھنا حُ حلّ ج هللا بالخیر، وسیدنا یوجھ شرذمة من مَ یفرّ 
 14وفي  ،أعزه هللا ،وعلى المحبة والسالم وإال عسكر ، والنظرلموالنا

  " . 1246جمادى األولى عام 

  جعي      شحمیدة بن علي ال                                                

  

  الیزناسني الحاج میمون بن البشیر في شأن تقریر حمیدة بن علي                
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  3 الوثیقة رقم
  

المختار   شرق المغرب إلى الوزیر العربي بنلالموفدة   4الحْركة قائد من
  )1851-9-10(5الشرقیة شأن أحوال المنطقةفي الجامعي 

  
ن  من  التقریر  أن  السلطان  عبد  الرحمان  بن  ھشام استجاب لطلب یتبیّ  

إرسال  حركة  لتھدئة  في شأن عامل  وجدة حمیدة بن علي  الشجعي 
وفي  مقدمتھم  القائد   ،األوضاع  والقضاء  على المحرضین  على الفتنة 

میمون بن البشیر أومسعود ، لكن ھذا  األخیر تقدّم الستقبال  الحركة بتازة  
ورافقھا  لما طافت  بقبائل  وجدة وشارك  في  تأدیب  القبائل  التي  خرجت  

وقد سافر القائد  میمون ). تاوریرت ( كرارمة عن  الطاعة  مثل  قبیلة ال
وتلك ، ضمن الوفد الوجدي لتھنئتھ بمناسبة عید النحرإلى  حضرة السلطان 

وھذا  دلیل  على أن  السلطان لم  یأخذ  مأخذ   ،حظوة زادتھ قوة ونفوذاً 
زداد  االجد  ما  كتبھ  عامل  وجدة  في  حق  القائد میمون ، وبعد  عودتھ  

 1267ذي القعدة  14في   الرسالة مؤرخة.في  المنطقة  الشرقیةنفوذه 
  .1851شتنبر  10الموافق 

  
  .الحمد  وحده ، وصلى هللا على  سیدنا  دمحم وآلھ وصحبھ وسلم" 

ي العرب،الفقیھ األجل  الوزیر سیدي ذي الشیام الزكیة واألفعال المرضیة
المختار  الجامعي ، سالم  هللا على أعال عال مقامك الرفیع  ورحمة هللا   بن

كتابنا  ھذا  وبركاتھ بوجود  موالنا أعزه هللا وبعد، اعلم  سیدي وأن ساعة 
تھ  السعیدة  المنصورة  با حلّ حللنا بتازة  مع  نجل  سیدي  العباس ومَ 

بعد   ،فیھ نجل  سیديبخیر  وعلى  خیر  في  أحسن  حال  وتمام الخیر  
تمام  الغرض في  وجدة  ونواحیھا  بسھولة  وعز موالنا  أعزه  هللا ،  

                                                             
  .یقصد بالحْركة في القاموس المخزني  فرقة  من الجیش  تتولى  مھمة تطویع  القبائل العاصیة أو تحصیل  الجبایات -  4
  .ملف  وجدة -الرباط   -الوثائق  الملكیة   أصل  الرسالة  محفوظ بمدیریة -5
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وقدموا  معنا  أعیان  تلك الناحیة  الحاج  میمون وأعیان  بني  یزناسن 
جع  وغیرھم لزیارة  موالنا  المعتز با ،  وكذلك  سوأعیان  آل أنجاد  وال

قون  للحضرة  الشریفة ، وساعة  نزولنا  أشیاخ آل الریف ، بعثُت  لھم یال
رقـّاصا وبیدھم األمر الشریف وكتابك األعز ،وقد   )كذا( بتازة القون

طالعنا ما  فیھ  وما  ذكرت  لنا على  الظالمین  أنفسھم ألكرارمة وجوارھم  
وجدنا  ذلك  حقا  أطلعك  هللا  سبحانھ   اسن وكذبھم وخدعھم، فقدبني  یدر

قلة  یقینھم ، أنفْیُت  ذلك  عنك  وأرحُت  نفسي  من  كذبھم  على  حالھم  و
وخدعھم ، وتركتھم  في  سخط  هللا  ودعوة  موالنا  أعزه  هللا لھم  ولمن  
تبعھم ، وأسلمنا من بلدھم وتركتھم  على  خواطر أنفسھم ،  حتى  یأخذھم  

الغرض    من  تسھیلالحمد   فكل  ما  وصلنا  في  ھذه  المرة فهللا ،  
من  فضل  هللا  وسعادة  نجل سیدي العباس أعزه  هللا  وحفظھ ونعم  
المرضي ،  واعلم سیدي وان  ولد موالي  عبد السالم بن  موالنا  وسیدنا  
سلیمان أحمد  وجدُت  خبره مسجونا بتلمسان  عند الرومي دّمره  هللا ، 

تلك  الناحیة  نحو   وأّكْدُت في  تسریحھ ، وسّرحھ ھو ومن  كان  معھ  من 
لینا  عسبعة عشر  رجال،  فیھم  من  بني  یزناسن وآل أنجاد،  وبعثھم 

لوجدة ،  فوجدني  الحال خرجُت  منھا ،  ونزلنا  في  عیون  سیدي  ملوك 
حتى  وصلنا  الشریف  مع  المخزنیة ،  وھا ھو  معنا وغیره ،  كل  واحد 

والنا بھذا  األجر ، وعلى  محبتك ذھب إلى  حال  سبیلھ ،  فا  ینفّع م
الحرام  عام   ةمن ذي  القعد 14طالب دعاء  الخیر  منك  والسالم  في 

1267".  
  عبد  هللا  دمحم بن عبد الصادق                                               
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الحْركة  التي  زارت  شرق  المغرب  برئاسة  نجل  ابن عم    قائدتقریر 
  السلطان  عبد  الرحمان  بن  ھشام
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   4الوثیقة رقم  
 شأنفي أومسعود إلى موالي العباس ابن عم  السلطان دمحم بن البشیر  من

  )1874- 2-17(6ةاإلنعام علیھ بوالیة وجد التدخل لصالحھ من أجل

في   ود الیزناسني الوریمشيعأوالد البشیر أومسى نفوذ بعد أن تقوّ 
عھد  السلطان  سیدي  دمحم  بن  عبد  الرحمان ، وصار لھم مناصرون  لدى 

منصب عامل على المنطقة    يالبالط ،تشّوف القائد  دمحم  بن البشیر إلى  تول
الشرقیة ،ولقضاء ھذا الغرض  تعلق  بابن  عم  السلطان  موالي  العباس ، 

إلى  شرق  المغرب ، وكانت  العادة  أن یوزع   بعثاتترأس عدة  الذي 
إلى حضرة   دَ كلما وفَ على المقربین في  البالط الوفد الوجدي بعض الھدایا 

وذلك   ،السلطان،  وكان موالي العباس من المستفیدین  من  تلك  الھدایا
اسن،لكن بني  یزن ومن بینھم أعیان ،بغیة تلمیع صورة أعیان الوفد الوجدي

لم   )1894-1874( یتضح من الرسالة أن السلطان الجدید موالي الحسن 
ویقضي  یكن  راضیا  على  الوفد  الوجدي ،  حیث تأخر  في تسریحھ ، 

العرف أن الوفد الذي یرضى علیھ السلطان یتم  تسریحھ  في أسرع وقت ، 
البالط  غیر    ینعم  علیھ  بھدیة  مخزنیة ، وإذا لم  یكنوفي بعض الحاالت  

راض، فإنھ یماطل  في  تسریح  الوفد،  الذي  یظل یستجدي  الرضى مع 
 2ـ  17 الموافق 1291محرم  2مؤرخة  في   الرسالة. تحّمل  نفقة  إقامتھ  

  . 1874ـ 

الحمد  وصلى هللا على سیدنا وموالنا دمحم وعلى آلھ وصحبھ " 
  .وسلم تسلیما 

الحجة األصیلة والنخبة المختارة الجلیلة سیدنا وموالنا العباس بن 
موالنا أمیر المؤمنین المرحوم سیدنا وموالنا عبد الرحمان ، السالم على 
                                                             

  . 55- 53ص  . مرجع  سابق . أوالد  البشیر أومسعود: ـ سبق أن  نشرنا نص الوثیقة  في  كتابنا6
   .مدیریة الوثائق الملكیة بالرباط ، ملف وجدةنص الرسالة  محفوظ ب    
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حضرتكم السامیة با ورحمة هللا تعالى وبركاتھ وبعد ، فإن األخ أمیر 
أعلى الجنان  المؤمنین سیدنا وموالنا دمحم نام نوم مغفرة وترّحم وتنعّم في

بالنعیم المقیم،وأفضت الخالفة ألبنھ الصدر السلیم األحق بالوالیة 
وھو سیدنا وموالنا الحسن ، فما ھي إال في منابتھا النخل ، ،والتقدیم

فجمیع المسلمین أحق بالتعزیة فیھ ، وقد أسلفناھا في عقد البیعة آنفا، 
لظفر،وقد وقت حلولكم بمراكش حین توالت علیكم سحائب النصر وا

لحاء أھل ھذا الوطن  عـلمَت أن موالنا المنصور با لم تكن لھ خبرة بصُ 
وال بأھل الخدمة والنصیحة منھم ،وأنت غیر خاف علیك أھل المحبة 
والخدمة والنصیحة منھم ، ومنذ أسعدنا هللا بخدمتكم الشریفة والطرق 

دّ صیانة مصونة من الفساد ، وكل باب انفتح من جھة النصارى إال ُسـ
وما ذلك  إال بفضل هللا وعنایتكم ، ولما عاینْت كافة القبائل  ،لرعیة سیدنا

والعرب أن ما من عامل كان من عمال سیدنا ال یدفع عن الرعیة ولم 
یحطھا بنصیحة ، وإنما یجلب النفع لنفسھ وال یلتفت إلى غیره ، اتفق 

ا صحبة وفدھم رأیھم واجتمعت كلمتھم على أن كتبوا للحضرة العالیة ب
للھدیة، لیسلكوا سبیل الرعیة أن یكون عاملھم منھم على العادة المقررة 

بقطر المغرب ، فإن كان العامل منھم فھو ) كذا ( من أسالفكم الطاھرة 
أدرى بأحوالھم وأشفق بضعفائھم وأرفق بمساكنھم ومتعفف على 

وبعد . یھم أغنیائھم ،وطلبوا من موالنا أیده هللا ونصره تولیتنا عل
، وصولھم ودفْ  ع ھدیتھم وقبولھا منھم، دفعوا المكاتب للحضرة العالیة با

فوافقوا دار المخزن منشغـلة بإصالح أمور الرعیة وتسریح الوفود  فلم  
بعد  العید ، ولو فھموا الصواب لكان أمرھم ]  أي الوفد الوجدي[ یخرج 

ك ،وقد جاءتھم الوقفة على یدك وأسندوا مشورتھم في جمیع الحاالت إلی
والحیرة إال من كون المكاتب بعضھا كانت بأیدیھم في البحر ، وبعضھا 

كما في  ،كانت بید الرقاس في البر من أجل العداوة التي كانت بین القبائل
ت المكاتب المحمولة معھم في البحر، وضاعت مَ كریم علمكم ، فسلِ 

لم یدخل بیدك الشریفة  المكاتب التي بید الرقاس في البر، من أجل ذلك
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مكتوبنا إلیك ،ولم ندر ما وجھ عدم تسریح وفدنا من بین سائر الوفود 
القریبة والبعیدة ، ونحن من جملة الخدام ، وال یخفى علیك صالح أرضنا 

في الخدمة )  كذا ( وبالدنا من زمان أسالفنا مع  أسالفكم ، وال نقّصروا
م ، فلو قّصروا إخواننا أھل الوفد معكم ، متّع هللا المسلمین بطول حیاتك

فیما طلبوه حین علموا اإلھمال من قرائن األحوال ، فال علینا في ذلك، 
  .فنحن في مقام الخدمة والسمع والطاعة بالتولیة أو بدونھا 

وحیث ظھر ھذا األمر وقال بھ الواصل والوارد، وفشى في جمیع  
في طلبھ وال نلتفت إلى )  كذا(القبائل ، وصارت بھ الركبان ، فال نقّصروا

غیره ، وال غرابة فیھ ، فبالخدمة والنصیحة تظھر المزیة، وید  المملكة 
مبسوطة على الرعیة، فنطلب هللا تعالى أن یكون قضاء ھذا األمر إن شاء 

إّما أن تكون مباشرتھ بنفسك الشریفة ،وإما أن یكون على  ،هللا على یدك 
ید غیرك ممن تصطفیھ من حاشیة الدولة السعیدة ، ویكون األمر من 

ر بھ بیت مال المسلمین  من یـد العمال، عندك والعلم من عندنا ،وما تعمّ 
فنحن منھ ببال ، وإن أردت  مراجعتنا في أمر من األمور، فیكون الكالم 

م الشیخ أحمد ولد بُعّزى بن الحاج الوجدي من أعیان الوفد مع خدیمك
) كذا(وعلى هللا الكمال، ونرجوا  االتكالھنالك، ففیھ كفایة ومغنم ،وعلیك 

جوابكم الشافي بقولكم الوافي، فإننا في انتظاره ، وجمیع ھذه النواحي في 
لح غایة الھناء والھدنة وكثرة األمطار ورخص األسعار من فضل هللا وصا

  .دعائكم ، وعلى الخدمة الدائمة ، والسالم 

من خدیمكم دمحم بن البشیر بن مسعود الیزناسني ، عاملھ هللا بلطفھ 
  "  1291محرم عام  2آمین في 
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  إلى موالي العباسالیزناسني رسالة دمحم بن  البشیر أومسعود 
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  5الوثیقة رقم 
  

قصبة  العیون  ـاوي في  شأن اتھام  قائدگمن القائد حمادة البوز
  )1883- 11-17(7بالفساد

ـو  لما  كان  بمدینة  فاس ، أن إخوانھ گأخبر  قائد  قبیلة  بني  بوز    
أخبروه  بالفتنة التي  أحدثھا  حمیدة  بن  علي  قائد  قصبة  العیون،  فطلب  
من  الوزیر  دمحم  بن  العربي  أن  یتدخل لھ  لدى  السلطان  الحسن  األول  

أخبر بحضوره أمام  أحد  قضاة  كما . من أجل  ردع  القائد  حمیدة  المذكور
فاس  للنظر  في  قضیة  رفعھا  ضد  المدعو عدُّو  بن حمدون  ،غیر  أن  
ھذا  األخیر  تغیب  عن  الجلسة ، وطلب  رأي  الوزیر  المذكور  في 

  .1883نونبر17الموافق   1301محرم   16الرسالة  مؤرخة  في  .  النازلة

على  سیدنا  دمحم  وآلھ  وصحبھ وسلم    الحمد    وحده  وصلى  هللا"  
  .تسلیما

محبنا  في  هللا  وزیر حضرة  سیدنا  العالیة با  ،  الفقیھ سیدي  دمحم   
بن  العربي ، وفقك  هللا وسالم  علیك  ورحمتھ  وبركاتھ عن  خیر  موالنا  

ونا نصره هللا ،  بعده  سیدي   ورد  علینا  كتاب  إخواننا  من  البلد أخبر
أن  خدیم سیدنا  القائد  السید  حمیدة  بن  علي عاد  للتخلیط والتحزب في  
القبیلة ومع  قرابة  القائد بُفقشیش، فقد  أطلعنا  بذلك  على سیدنا أعزه  
هللا  وحفظھ  ،  فأنت  المطلوب  من  المحبة  معك تفاوض  سیدنا  

حمیدة  وكفھ ،  مفاوضة  تحمل  جانبھ  األرفع  بزجر  القائد السید  
ویأمره أیده  هللا  بالكف آمرا  جازما لكي  تتھنا رعیة سیدنا ،  فقد  لحقنا  

ـو مع  بعضھم  ومع  گمنھ  ضرر كبیر ،  وھو  السبب في  خراب بني  بوز
الشجع ،  فنحن  طالما  تشكینا منھ  لسیدنا وأكثرنا  على  جانبھ  بذلك 
                                                             

  وقد أمدني  بنسخة  منھا  األستاذ  حسن الفكیكي  جازاه . اطأصل  الرسالة  محفوظ  بمدیریة  الوثائق  الملكیة  بالرب -  7
  .هللا خیرا  
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با ، فداؤه مجاور  صعبت معالجتھ،   واستحیینا، فال  حول  وال  قوة  إال 
فا  یكفینا  ھمھ آمین  ،  وعلى عھدك ومحبتك  وخدمة  سیدنا  الشریفة 

  ."1301محرم الحرام  عام    16إن  شاء  هللا والسالم  في 

ومنھ  سیدي فلتعلم أن عدُّ ابن  أحمد  الكرومي  حین  مكنا كتابك   "
للفقیھ  القاضي السید حمید بناني ، أمرنا  بالتحاكم لدیھ  كما  أمر،  تغیب  
عدُّ ،  فمنذ  وصلنا  لفاس  ونحن  نبحث  علیھ  ،  ولم  نجد  لھ  أثرا، 

ل ،  بارك  هللا  فالمطلوب من جانبك تشیر  علینا بما  یكون  علیھ  العم
  ".فیك  آمین  والسالم

طابع صغیر  بداخلھ ، خدیم  المقام  العالي حمادة  بن  المختار  
  ـاوي وفقھ  هللاگالبوز
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  ـو  في شأن اتھام  قائد  قصبة العیون  بالفسادگرسالة  قائد  قبیلة بني  بوز
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  6الوثیقة رقم 
  
   8أُمسعود الیزناسني إلطالق سراحھاستعطاف من الحاج  دمحم بن البشیر 

)22-12 -1883(  

،وذلك 1876كان الحاج دمحم بن البشیر أومسعود مسجونا منذ سنة       
بسبب ممارسات مخالفة ألوامر السلطان لما كان عامال على مدینة وجدة 

. 9ونواحیھا، وفي ھذه الرسالة حاول استعطاف السلطان إلطالق سراحھ
  . 1883دجنبر  22الموافق   1301صفر   21الرسالة مؤرخة في 

  
  .الحمد  وحده  وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ" 
  

أدام هللا العز والنصر والظفر المبین لسیدنا وموالنا أمیر المؤمنین،        
ناصرالملة وحامي الدین،والسالم التام على مقام  سیدنا اإلمام ورحمة  هللا  

كاتھ، أما بعد فعظم هللا أجر سیدنا في ولده األبر ویعوض خلفھ ویرزق  وبر
الصبر ویقدس روحھ  في الجنة ،ویلحقنا بھ مسلمین،وعلى  خدمة سیدنا  
الشریفة طائعین،ونسأل هللا تعالى أن  یعطف علینا خاطر سیدنا أیده هللا 

ي  یریده حتى ینظر من حالنا ومن كبر سننا ویسرحنا للخدمة أو للمحل الذ
  ".1301صفر الخیر عام  21سیدنا،وعلى الخدمة المولویة،والسالم في 

  حج دمحم بن البشیر أمسعود سرح هللا عقالھ                                 
  

                                                             
  وقد أمدني  بھا  األستاذ  حسن  . ملف  بني  یزناسن. أصل  الرسالة  محفوظ  بمدیریة  الوثائق  الملكیة  بالرباط -  8

  .الفكیكي جازاه هللا  خیرا      
  .نیت - مطبعة  الرباط.أنظر  سیرتھ في  كتابنا ، أوالد  البشیر  أومسعود بین  الزعامة  القبلیة  والخدمة  المخزنیة -  9

  .30-15ص . 2006     
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  رسالة  استعطاف من  الحاج  دمحم  بن البشیر أومسعود إلطالق سراحھ 
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  7 الوثیقة رقم
  

        10العیون الفتنة الواقعة بجوار قصبةمن حمیدة بن علي في شأن 
)7-1 -1884(  

القائد   أخبر قائد قصبة العیون حمیدة بن علي بالفتنة التي تزعمھا
الھیشوري،  حیث أحدث الرعب  في القبائل المجاورة  للقصبة ،  وانقطعت  
تلك  القبائل عن التردد على سوق القصبة المذكورة، وأصاب الكساد  تجارة  
الیھود المقیمین داخل  القصبة ،  فعزموا  على مغادرتھا  وإغالق  محالتھم  

ذات  البین  بین  بعض  قواد  وقد  حاول  قائد القصبة  إصالح . التجاریة
بني  یزناسن  والھیشوري  المذكور من  أجل  استئناف  النشاط  التجاري  
بالقصبة،  غیر أن القائد  الھیشوري  تحالف  مع  قائد  قبیلة  المھایة وبني  
مطھر وھجموا على  فرقة  بني  محیُو  من  قبیلة  بني  یزناسن  ،  

فطلب   أنھم  تعدوا على زاویة  من زوایاھم،ونھبوھم وأفسدوا زرعھم،كما 
قائد  القصبة من  السلطان  أن  یأمر الھیشوري   بالكف  عن  إذایة جیرانھ  

  8الرسالة  مؤرخة في  .  وعدم  التعدي  على  المتسوقین  لسوق القصبة
  .  1884ینایر 7الموافق   1301ربیع  األول  

  .دنا  وموالنا  دمحم  وآلھ  وصحبھالحمد   وحده  وصلى هللا على  سی" 

سیدنا  وبُن  سیدنا موالنا أمیر  المؤمنین، السالم  على  سیدي  ورحمة  
قلعیة  بأمر  سیدنا ،وجدنا   نهللا  وبركاتھ وبعد، اعلم  سیدي لما  رجعنا  م

سوق  القصبة  مقطوع  ال  یتسّوقھ أحد من القبائل  من أجل  الھیشوري  
مع  إخوانھ  القاطنین  بقرب  القصبة نحو  عشرین  خیمة بقطع الطرقات 

والنھب والخطف والضربات على بني  یزناسن، ووجدنا عسكر  سیدنا  
ق  وقلة المیر للمعاش،  وكذلك  السعید  في القصبة مضیق من قلة  األسوا

                                                             
  وقد  أمدني  األستاذ  حسن  الفكیكي بنسخة  منھا ، . أصل  الرسالة  محفوظ  بمدیریة  الوثائق الملكیة  بالرباط -  10
  .خیرا  جازاه  هللا   
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أھل  الذمة  أرادوا یفروا  بسلعھم  ویتركون  الحوانیت  مغلوقین  من قلة   
الورود  علیھم من  القبائل للسوق  والبیع   والشراء،  فلما  وجدناھم  
على  ھذه الحالة  فكتبنا   لقواد  بني  یزناسن  الرسالني  والحرودي  

على  تعمیر  السوق  على  العادة،  وتحّملنا  لھم     والھبیل وتالقینا  معھم
الھیشوري  وإخوانھ،  وھم تحّملوا  مضرة  إخوانھم،   ]  بضرر[ بضرورة 

وأمروھم  بالتسوق  وجلب  الزرع   واألغنام  والروز للبیع  والشراء ، 
فإذا بھ  سیدي  توجھ  الھیشوري  إلى  المھیاوي الحاج  بُبكر وذبح   

میع  إخوانھ  المھایة وبني  مطھر ، فاجتمعوا  بمحالت  من  علیھ  بج
خیل  ورماة  وضربوا  على دواویر  بني َمْحُي،  وقتلوا  منھم  رجال  ،  
ونھبوا  ما  وجدوا   عندھم  من  غنم  وخیل  وبغال   وحمیر واألثاث،  
وحرقوا  دواویرھم  وأفسدوا  األرض  بمن  علیھا، وال  بقي  أحد  

زه  هللا  ق سوق  القصبة من  بني  یزناسن،  فطلبنا  من  سیدنا  أعیتسوّ 
، فالھیشوري كما  ال  یخفى  .....ھذا  الفساد بكّف الھیشوري وإخوانھ على

على  سیدنا  إذایتھ وما ھو  علیھ  الیوم  إلى اآلن، ولم  تخرج  عاقبتھ  
 8الم  في  بخیر،  ونظر سیدنا  الشریف أوسع  وعلى  بركة  سیدنا  والس

  ."1301ربیع  النبوي عام  

  حمیدة  بن  علي  وفقھ  هللا                                              

ومنھ أیضا سیدي ، فقد  خرجوا  على  زاویة  من  زوایا ھم  لیال وقتلوا  "
بن  سیدي دمحم بن  الیزیدي  العلوي ،  وحاُصوا  ما  بأیدیھم ظلما    اشریف

،  وال  خافوا من  هللا  ورسولھ  وسطوة  سیدنا المنصور  با ،  وعدوانا
ونظر  سیدنا الشریف أوسع في  تعدیھم وظلمھم، كل  ذلك بأمر  عاملھم  

  ".المذكور
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  أحدثھا  القائد  الھیشوري رسالة حمیدة  بن علي في شأن الفتنة التي
  
  
  
  
  



  

 
- 30 - 

 

  8 رقم لوثیقةا
  

شأن الفتنة في  موالي الحسن األول  من قائد قصبة العیون إلى السلطان
  )1884 -1- 13( 11القبائل القائمة بین

    
تعطي  رسالة  قائد قصبة  العیون  صورة  عن  الحالة  التي  كانت       

علیھا  عمالة  وجدة  في  عھد  العامل  عبد  المالك  السعیدي ، حیث  
أي  التحالفات   -القبائل  ، وتعددت حرب  اللفوف  ھثارت  في  وجھ

القبلیة وكثر  النھب  والتعدي ،  وفي  ھذا  السیاق حّركت  قبائل  
بزعامة  قائد  قبیلة  المھایة  الحاج  ) منطقة تندرارة وبني مطھر(الظھرا
وھاجمت بني  وریمش ومن  واالھم ،  وكانت  لھا   المھیاوي بوبكر

ھذه القبیلة  منذ عھد  الحاج  میمون  بن  البشیر   عداوة  قدیمة  مع
أومسعود، كما  تكشف الرسالة الصلح  الذي  وقع  بین  قائد القصبة  
وأعیان  بني  وریمش ، إال أن  المصالحة  لم  تعمر  طویال بسبب  

الموافق 1301ربیع  النبوي  14الرسالة مؤرخة  في . الفتنة  القائمة 
  .1884ینایر 13

  
  .مد    وحده  وصلى هللا  على سیدنا دمحم وآلھ  وصحبھ  وسلمالح"
  

سیدنا وبن  سیدنا موالنا أمیر  المؤمنین ،  السالم  على  سیدي ورحمة  
هللا وبركاتھ وبعد ، اعلم  سیدي فإن  المھایة  وبني  مطھر  وبني  یعلى  

   ْبكر ـج بُ  دـیشوري والقائـیلة  الزكراویة والشجع حّركوا بأمر  الھـوالقب
وضربوا على  دواویر  بني  محیو فرقة بني وریمش،  وقتلوا  ]المھیاوي[

منھم رجال وحاصوا ما وجدوا وحرقوا  دواویرھم ، وإخوان  الھیشوري 
شرذمة  قلیلة كل لیلة یضربون على  محل  وینھبون  ما وجدوا ، ونھبوا  

فك دماء  زاویات وال عندھم أحد یوقرونھ من أھل البیت وكثرة س
                                                             

  .ملف وجدة.أصل الرسالة  محفوظ بمدیریة  الوثائق  الملكیة  بالرباط  -11
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المسلمین ،  وال  وجدوا من  یزجرھم ال  الھیشوري وال  غیره ،  وكنا  
وجدنا  قصبة    یوم  قدومنا من  قبائل  الریفیة  بأمر  سیدنا أعزه  هللا

سیدنا  السعیدة وسوقھا  محصورا  ال  یتسّوقھ أحد  من  القبائل  من  
جوارھا  خوفا  من  شوكة  المذكورْین واللصوص  المذكورین من  
القبائل ، وأصاب  عسكر  سیدنا السعید  ضائعا من  قلة  المیر ،  وتالقینا  

ة  بین  المسلمین ، مع  عمال بني  وریمش وأوقعنا  معھم  سدادا للمصلح
وأمروا  إخوانھم  بالتسویق ، فلما  سمعوا  بذلك أوقعوا  ھذه  الفتنة ،  
وخفنا  یسري أمرھا ،فلما اْوقْع  ھاذا  األمر  كتبنا  لعامل  وجدة وأعلمناه  
بالواقع وما یفعلون العمالین  المذكورین ،  فھا  جوابھ طیّھ فیھ  كفایة ،  

مھیّاوي  لكثرة  تخوفھ  منھ،  ونظر  سیدنا أوسع ،  وال  قدر لھ  یكتب  بال
فطلبنا  من  سیدنا  الدعاء  والبركة ،  وال زلنا  على  الخدمة  الشریفة ،  

  ".1301عام   1ربیع  14وعلى  بركة  سیدنا  الشریفة،  والسالم  في 
  

   بن علي  وفقھ  هللا حمیدة                                                 
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شأن الفتنة القائمة ببني یزناسنفي العیون إلى السلطان  من قائد قصبة  
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  9 یقة رقمالوث
  

شأن تظلم في  األولالحسن  السلطان ائد دمحم بن  دمحم الوریمشي إلىمن الق
  )1884 - 1-15(12ملوك ضد قائد قصبة عیون  سیدي
  

دمحم بن البشیر أومسعود  العاملتبعات  نكبة  عانت قبیلة بني وریّمش من    
على  ید  السلطان الحسن األول ، الذي  أطلق  ید القبائل  1876سنة 

المجاورة في نھب ممتلكاتھا  والتعدي  علیھا ، وتبعا  لذاك صارت  القبائل  
المجاورة  لھا  تتجرأ علیھا بعد  أن فر كبار  القوم إلى غرب  الجزائر 

انة  والمذلة، وبعضھم أصبح  منفیا بمدینة  خوفا من  السقوط  في  المھ
فاس،وفي ھذا السیاق  تدخل  شكایة القائد  دمحم  الوریمشي ضد  قائد  قصبة  
عیون سیدي  ملوك  المجاورة  لمجال  بني  وریّمش، الذي أخذ  یتطاول  
على مجال  القائد  دمحم  الوریمشي ،  فضال عن  طلب  رجوع  إخوانھ إلى  

ویالحظ  القارئ . مرور عشر  سنین  على نكبة أوالد  البشیر  موطنھم  بعد
أن  الرسالة  كتبت  بلغة  ركیكة  وفي  بعض  األحیان  غیر  مفھومة،  وقد 

ویعود تاریخ . أوردناھا  كما  جاءت  في  أصلھا من  باب  أألمانة  العلمیة  
  .1884ینایر 15الموافق1301ربیع األول  16الرسالة إلى 

  
  .على  سیدنا  دمحم وآلھ   وحده  وصلى هللا الحمد"
  

مقام الحضرة العالیة با والسیادة المحترمة المؤید بنصر هللا وفتحھ      
المبجلة من فاض على رعایتھ ُسّجال العدل واإلحسان، مقام موالنا 
الحسن، سالم على  مقام موالنا تھبُّ نفحاتھ ورحمة  هللا  وبركاتھ ما ُرقم 
                                                             

  .ملف  وجدة. أصل  الرسالة محفوظ بمدیریة  الوثائق  الملكیة  بالرباط  - 12
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أسماؤه وآیاتھ دواناً، طلبنا من مقامك العالي با بشد  العضود ببنان 
لمن  جاورنا  من  العّمال برجوع إخواننا لبالدھم على  یدنا مّرة بعد ) كذا(

مّرة واستبطانا األجل ،طال علینا األمر ھذه  مدة عدیدة ،  ونحب  من  
لك ،  وقد  مقامك السعید أن  تأمرھم بذلك عاجال علینا لكل  ما  كتبناه

ضاق أمرنا لمجاورة ممن نحن حذَوهُ من خدیمك احمیدة بن علي  الشركي 
عائر والقبض، ونحن  متولین  علیھم  ذیتصرف على إخواننا ویزجرھم بال

وال  زال  یتعدى علینا ، والمحل  كلھ لطاعتك  الشریفة . بسطوتك السعیدة
ائنا من الجبل یتسوقوا  والقصبة السعیدة ، ویرید فرارنا منھا، ویأتینا بأعد

ً علینا،وما نحن إال بك وتحت یدیك عن األوامر  للقصبة رغما وأنفا
إلى خلف بحول هللا وقوتھ ) كذا(والنواھي وخدّاماً لدارك الشریفة من سلفا 

أما  حمیدة  بن علي قد قبضنا بعض المساجین من .ودعائك الصالح
السجن رغماً،  ونظرك  أعدائنا، وإن  قبض علیھم مال كثیر وسّرحھم من 

  ".1301من ربیع األول  16أوسع فیما ذكرناه جمیعا والسالم 
  طابع  صغیر  بداخلھ خدیم  المقام  العالي  با دمحم                             

  بن  دمحم  الوریمشي وفقھ  هللا                                     
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  الیزناسني القائد دمحم بن  دمحم  الوریمشي  تظلم
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  10 الوثیقة رقم
  
شأن في جعي شعلي  ال بن  حمیدةمن السلطان الحسن األول إلى القائد 

  )1884-1-25( 13وریمش ببني یزناسن القتتال بین قبائل الظھرا وبنيا

  
ر  قائد قبیلة الشجع  حمیدة  بن علي السلطان  بالفتنة  القائمة ببعد أن  أخ    

قصبة  العیون  بین قبائل الظھرا  وبعض فرق  بني  وریمش ،    بجوار
أجابھ السلطان  بأنھ أطلع  على رسالتھ  وأمر بإعمال  المتعیّن فیما  جاء  

المشتكین فیھا، كما  طالبھ  بكف إخوانھ عن الدخول في  الفتنة وإنصاف 
 27الموافق   1301ربیع  األول  28الرسالة  مؤرخة  في  . والمشتَكى بھم 

  . 1884 ینایر
  

  .النا دمحم وآلھوعلى  سیدنا وم الحمد   وحده  وصلى  هللا" 
  

خدیمنا األرضى القائد حمیدة  بن  علي  السجعي وفقك هللا وسالم  علیك   
بكون المھایة وبني مطھر وبني ورحمة  هللا  وبعد، وصل  كتابك معلما 

یعلى والقبیلة  الزكراویة حّركوا بأمر الھیشوري والقائد بوبكر وأحرقوا 
و فرقة من  بني وریّمش،  وقتلوا منھم رجاال  ونھبوا ما  دواویر بني  محی

وجدوه  تعدّیاً، مع أن إخوان الھیشوري اآلمِر لھُم المعروفون بالقلة  
وأنك  لما مَرْرَت بالقصبة وجدَت . یة وال  غیرھا والعلة لم تسلم  منھم زاو

سوقھا ال یُتسّوق خوفا  من  فتن  المتعدین كمن  ذكرَت،  حتى أن  العسكر 
ھنالك لحقھ  الضرر من  قلة  المیرة، ففاوضَت في  ذلك عمال بني 
وریمش فیما ھو  مصلحة، وأمروا إخوانھم بالتسّوق فعند  ذلك أوقع 
                                                             

  .خیراوقد أمدّني بنسخة منھا األستاذ حسن فكیكي جازاه هللا . أصل الرسالة  محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة  بالرباط -13
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رون تلك  الفتنة، وكتبَت بالواقع لعامل وجدة فأجابك المتشكي بھم المذكو
  .بما وّجھَت طّي كتابك الخ

،  ،وُكتب في القضیة لمن تعیّن فیھا بالمتعیّن ك وصل وُطوِلعھ لفجاوب
وذكر أن حمدان السجعي ودمحم ُوالحاج وولد  بوحوت   ،تظلم  منكمعلى أنھ 

ّف  السجاع كُ ف یھعلضربوا على إخوانھم بني وریّمش وفتكوا  بھم ، و
مفعول في  النھب  والقتل  والحرق للوقِْف في  إنصاف الفاعل  ،عن  ذلك

وحسم  مادة  ذلك ، وقد أصدرنا أمرنا الشریف  للخدیم عبد  المالك  
والسالم   .السعیدي ولعمالھم بمثل ھذا على أن  حمدان لم  یُعھد تسریحھ

  ".1301ربیع األول عام  28في في 
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  قرب قصبة العیون االقتتال الواقع في شأن رسالة السلطان
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  11رقم  الوثیقة
  

شأن السماح لبني  في السلطان الحسن األول إلى  نائبھ  بطنجة   من
  )1884-1- 27( 14رفقا بحالھم ءوغیرھم  تصدیر الحلفا نیزناس

  
 ِذنَ أ ،1884نظرا  للجفاف  والقحط  الذي  أصاب  شرق  المغرب  سنة     

تصدیر  الحلفاء  بالسلطان  الحسن األول لقبائل  بني  یزناسن  وغیرھم  
إلى إسبانیا إو إلى  الجزائر ، شریطة أن  یدفعوا  رسوما  جمركیة على 

 26الموافق   1301ربیع  األول  عام   28الرسالة  مؤرخة  في  .  ذلك 
  .1884ینایر  

  .على سیدنا  دمحم  وآلھ  وصحبھ الحمد   وحده  وصلى  هللا"
  .الحسن  بن  دمحم هللا  ولیھ  ومواله:  طابع  صغیر  بداخلھ 

خدیمنا األرضى الطالب دمحم برَكاش  وفقك  هللا  وسالم  علیك ورحمة       
هللا وبعد ، فلما  بلغ  لعلمنا  الشریف  ما  انتھى  إلیھ حال خدامنا بني  

بائل  من  غایة الفاقة  واالضطرار المسجیة  یزناسن ومن  حولھم  من  الق
محبٌس من بیع الحلفاء والتعیّش بھا ، رّق لھم   خاطرنا  الشریف،  ھولما 

إذ الضرورات  تبیح  المحظورات،  وقد  أباح  الشارع  صلوات  هللا  علیھ 
أكل المیتة لالضطرار وأحرى ھذه، وإنما حجرت لمصلحة العباد والبالد ،  

والحلفاء  لیست محظورة  وال  ممنوعة ،  وقد  اقتضى  النظر  وال سیما  
والمصلحة  إرفاقھم بھا وإعانتھم ،  وتسریحھا  قیاسا  على  العظام  لمدة  
من  عام واحد یأتي  من أول شھر  جمادى األولى ، على أن  یؤدوا  عنھا  

عند أمین   عشورا ربع  لایر  لكل  قنطار  منھا إما  عند  أمناء  ملیلیة وإما
ل ذلك الوطن  بذلك ألمناء  ملیلیة وألمین  اوقد  كتبنا  لعمّ . مستفادات وجدة

وأعلمناك  لتكون  على  بال  من  ذلك  والسالم  ،مستفادات  وجدة كذلك 
  ."1301ربیع األول عام   28في 

                                                             
  وقد أمدّني  بھا  األستاذ حسن  ). المكتبة  العامة سابقا(قسم  األرشیف   -أصل  الرسالة  محفوظ بالمكتبة الوطنیة  - 14

  .2009فكیكي مشكورا سنة        
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لسماح لبني یزناسن من أجل ا إلى نائبھ بطنجة الحسن األولرسالة السلطان 
  الحلفاء بتصدیروغیرھم 
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  12 الوثیقة رقم
  

إلى  من  بني  یزناسن  من أحد شرفاء زاویة  سیدي علي  البكاي 
  )1884 - 1-28(15السلطان  الحسن األول من أجل اإلنعام علیھ

  
ھاجر  ،1884ت شرق  المغرب  سنة  أثناء  القحط  والمجاعة  التي عمّ     

أحد شرفاء  زاویة  سیدي  علي  البكاي  من  قبیلة  بني  منقوش  إلى  
. واحتیاجھ هأمال  في  أن  ینعم  علیھ  السلطان  بمساعدة  بسبب  فقر ،فاس

وكان معتادا أن  یھاجر  أھل  شرق  المغرب  إما  إلى  غرب  الجزائر أو 
. الجفاف والقحطأثناء فترات ) أي ناحیة فاس وما وراءھا(إلى الغرب 

  .1884ینایر  28 الموافق 1301ربیع األول   29الرسالة  مؤرخة  في  
  
  .الحمد  وحده وصلى هللا علي سیدنا  وموالنا  دمحم وعلى آلھ  وصحبھ"

سیدنا السلطان األعظم والخاقان األفخم ناشر جناح العدل على        
م،  سیدنا  األمیر  رؤوس األمم ، جامع  غرة  العرب  إلى  غرة  العج

أحسن  هللا بك  وعلى  یدك  وبعد ، فلیكن في علم  سیدنا ،موالي  الحسن 
بأننا ھاجرنا بأھلنا من قبیلة  بني یزناسن  الستمرار القحط بھا ،  وقصدنا  

رجاًء لخیرھا، فأردُت التبّرك  ]فاس[االستیطان بحضرة اإلدریسیة 
فضل  سیدنا  إخراج  الُمونة  بمالقاتك وأنظرك  وأشافھك ، وأطلب  من 

یع األنور  رب  29لفقرنا حتى  یسّرحنا  سیدنا أعزه  هللا ،  والسالم  في  
  ."1301عام  

 داراً  علي البكاي الیزناسني دمحم بن البشیر آل سیدي                      
 
 
 
 

                                                             
  .أصل الرسالة  محفوظ  بمدیریة  الوثائق  الملكیة  بالرباط، أمدني بھا األستاذ  حسن  فكیكي جازاه هللا  خیرا - 15
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  السلطان  رسالة أحد شرفاء زاویة سیدي علي البكاي من بني یزناسن إلى
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  13الوثیقة رقم 
  

        16بني  یزناسن في شأن سرقة بالحدودبمن قائد  قبیلة  بني درار 

 )20 -3-1884(  

أخبر  قائد  قبیلة بني  اْدرار المتفرعة  عن  قبیلة بني  خالد  الیزناسنیة،    
أن شخصا  من  قبیلتھ  موصوف  بالنھب  والسرقة  ، حذره  فلم  یرتدع،  
وكّون  عصابة قرب  خط  الحدود وصار  یحدث الفتنة،  وقد  وردت  في  
حقھ عدة  دعاوي  من  الحكام  الفرنسیین  بغرب  الجزائر،  وقد  ألقى  

بمحضر  عامل  وجدة  )  السعیدیة(  علیھ القائد المذكور  القبض  بعجرود 
.  ن  لتأدیبھعبد  المالك السعیدي،  وسلمھ  لھ  قصد توجیھھ  لحضرة  السلطا

  .1884مارس 20الموافق   1301جمادى األولى  22الرسالة  مؤرخة  في 
  
  .وسلم ا دمحم وآلھ وصحبھوموالن الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا"

أسدل هللا علینا  وعلى  المسلمین  رضاء  سیدنا  وموالنا  أمیر  المؤمنین 
ناصر الدین  وقاھر  الظالمین ،  بعد تقبیل حاشیة  البساط  الشریف وأداء  
ما  یجب  على  الخدیم  من  التعظیم   والتشریف، فلیكن  في  كریم  علم  

یْدرار اسمھ  الشیخ   سیدنا وموالنا  أیده  هللا أن رجال  من إیالة بني 
البقالي اشتغل  بالخوض  والفساد والوسواس في  إیالتي  وقد حذرتھ مرة   
ة علیھ قرب  الحدادة الخیان، واشتغل    ولم  یرجع  عن فساده واجتمع  َحلـَّ

ـیة،  گبالنھب  بالسرقة في إیالة  سیدنا  أیده  هللا ،  وكذلك إیالة  الشر
م  الفرنصیص إلى  خدیم  سیدنا  عبد  المالك وتورد  دعاوي  بھ  من  حكا

                                                             
  وقد  أمدني بنسخة منھا األستاذ . ملف  بني  یزناسن. أصل  الرسالة  محفوظ  بمدیریة  الوثائق  الملكیة  بالرباط -  16

  .حسن  فكیكي  جازاه  هللا  خیرا     
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السعیدي على  نھب  ما  سرق  ونفصلھا علیھ مع  الخدیم المذكور،  ومن  
ـیة، وكتب  حاكم  گجملة  ذلك  حمارة  ُسرقت  لرجل  من  إیالة  الشر

ا  صاحبھ  بردّ  الحمارة نتلمسان  للقائد  عبد  المالك  المذكور،ووجھ  ل
ـي،  وكلفتھ  بردّھا  فلم  یمتثل،  ثم  حضر  أمام  گالشر  المذكورة  لربھا

خدیم سیدنا   القائد  المذكور وصار  یسبُّ  فینا،  وقبضُت  علیھ بعجرود 
بمحضر القائد  السید  عبد المالك،  وكاتب  سیدنا  موالي أحمد  البلغیثي،  

ذكور،  وھا  نحن وجھتھ مع  المخازنیة  الذین  یخدموا  مع   القائد الم
ووجھتھ على  یده لحضرة  موالنا أعزه  هللا،  ونحن على  الخدمة 

  ".1301جمادى  األولى  عام   22الشریفة  والسالم في  
   

  ،طابع  صغیر  بداخلھ
  الدراري وفقھ  هللا خدیم  المقام  العالي علي  بّرابح الخالدي 
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  وقعت  بالحدودرسالة  قائد قبیلة  بني  درار في شأن  سرقة  
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  14رقم  الوثیقة
  

أن تأخیر دفع  قدر من المال شفي القادر بن  دمحم الھبیل  من القائد عبد
  )1884- 3-26( 17تولیتھ على إخوانھ ألجل

  
من  أنعم  علیھ  السلطان  بالتولیة    كانت  العادة  المخزنیة  تقضي بأنّ    

في  منصب  قائد أن  یدفع  قدرا  من  المال ،  وھذا  ما  تشیر إلیھ رسالة  
  يالقائد عبد  القادر  الھبیل ،  الذي  واله  السلطان  على  إخوانھ بني  موس

على  أن  یدفع  لبیت  المال  ألف  لایر ، إال أن  األمر  تعذر  علیھ  ،  
جمادى  28الرسالة  مؤرخة  في . إمھالھ  إلى  فصل  الصیف  وطلب

  .1884مارس  26/ 1301األولى 
  

  .على  سیدنا  وموالنا  دمحم وآلھ الحمد    وحده  وصلى هللا" 
  
ة  العالیة  با سیدنا  وموالنا   المنصور  با ،  فنعم  المولى  ونعم  درّ  

النصیر، أدام  هللا لنا  وجودك وسالم  علیك ورحمة  هللا  وبركاتھ وفضلھ 
وإنعامھ وبعد،  وصل بید  الخدیم  ظھیر  شریف  على  ید   خدیم  موالنا 

إخواننا  بني موسي  ى  الفقیھ الطالب  عبد  الملك  السعیدي بتولیتنا  عل
ومن  انضم  معھم بأمرك  الشریف ، عند  أمرك ونھیك ، وأسّرنا  ذلك 

وقبلنا ما أنعم بھ علینا  قبوال تاما وتلقیناه   ،زیادة وفرحا وسرورا
بالرضى والتسلیم بفضل  موالنا  ورضاه ،  وعرضنا  كتابك  الشریف  

                                                             
  وقد  أمدني  األستاذ حسن  فكیكي . محافظ عھد السلطان  الحسن األول . أصل الرسالة  محفوظ  بالخزانة  الحسنیة - 17

  . بنسخة منھا جازاه  هللا  خیرا     
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نعم  هللا بھ سیدھم أیده  هللا  على أعیانھم  وقبلوه  وفرحوا  بھ غایة  بما أ
وأسعدوا  بھ  أنفسھم وأوالدھم،  جعل  هللا  البركة  في طول  مدد  موالنا 

لبیت  المال ،  فنطلب  من  ] لایر[ وعمره وما  أنعَمنا بھ  من  تفضیل ألف 
موالنا أن یمھل علینا إلى یسار  الوقت كما  ال  یخفى سیدنا  حال  الوقت 

دفعھ إن  شاء  هللا بحول هللا وقوتھ عند أیام  المصیف،  وضیقھا ، ویكون 
 28وفي   ،وقْصدنا موالنا الخیر والرضى لنا  ولعامة  المسلمین  والسالم

  ".    1301من  جمادى األول  عام  
                 

   ،طابع  صغیر  بداخلھ   
  خدیم المقام  العالي با عبد  القادر بن  دمحم  الھبیل  العتیقي هللا ولیھ     
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دفع قدرمن المال  تأجیلشأن في القادر الھبیل إلى السلطان  رسالة القائد عبد
  نظیر تولیتھ على إخوانھ
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  15رقم  الوثیقة
  

وبین قائد  قبیلة  بني   ائد قبیلة المھایة في شأن النزاع  بینھق من
  )1884-5-10(18ـوگبوز

رفعھا  ضده  قائد  قبیلة  بني   قبیلة المھایة  السلطان عن دعوةأجاب قائد     
ـو،  حیث  اتھمھ  بالنھب  وقتل  إخوانھ ،  وأنھ  لم  یكترث  لشكایتھ، گبوز 

فأنكر  قائد  المھایة  كل  التھم  المنسوبة  إلیھ  وإلى  إخوانھ، وطلب  من  
السلطان  أن یستفسر  عامل  وجدة  وجمیع  قواد  عمالة  وجدة  عن  ھذا 

ب تكوین  لجنة  للتحقیق  في ھذه  الدعوى ، بل  اتھم  كما  طل. األمر
المدعي بادعاء أمر  باطل ، وطلب  من  السلطان  أن  یزجره  لكي  ال 

الموافق   1301 رجب 14الرسالة  مؤرخة  في  . مریعود  لمثل  ھذا  األ
  . 1884مایو10

  .دمحم  وآلھ  وصحبھ  وسلم الحمد  وحده وصلى  هللا على  سیدنا" 

،وأدام لنا   أسعد هللا أیام سیدنا وموالنا أمیر المؤمنین نصره هللا
وللمسلمین  وجوده  وعاله آمین  ،  بعد  تقبیل  حاشیة  البساط الشریف  
وأداء ما  یجب  للحضرة   العالیة  با من  التعظیم  والتبجیل والمجد  
والتفضیل ، یعلم  سیدي  أعزه  هللا  أن  مكتوب  سیدنا  أعزه  هللا  

نا  على  ما تشكى  بھ  خدیم وصلنا،  واستفدنا  منھ  ما  أجابنا  بھ   سید
ـاوي من أن إخواني  نھبوا  لھ  قافلة،  وقتلوا  گسیدنا  القائد  حمادة  البز 

رجاال بقصبة  عیون  سیدي  ملوك، وغضینا  عنھ  الطرف ،  ولم  نسمع  
لھ  في  ذلك   قوال،  وتساھلنا  في  أمره ، وأمرنا سیدنا  بفصل  قضیتھ  

إلى  غیر  ذلك ،  وجمیع  ما شرحھ لنا  سیدنا  في في  النھب وفي  القتل  
نعم  سیدنا القائد  حمادة  لم .  قضیة الخدیم  المذكور وصار  منا  بالبال

                                                             
  وقد أمدني  األستاذ  حسن  الفكیكي  بنسخة  منھا  . أصل  الرسالة  محفوظ  بمدیریة  الوثائق  الملكیة  بالرباط -  18
  .مشكورا   
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ینھبوا  إخواني  لھ   قافلة  وال  قتلوا   لھ  رجاال في  عداوتنا  مع  بني  
دعوى  یزناسن أو قبلھا إلى اآلن،  ولم  یذكر  لنا  العامل  المذكور ھذه  ال

قط ، حتى  یظھر  منھا  غض  الطرف عنھا، حتى  قدم  علینا أمر  سیدنا   
المطاع  بھذه القضیة ، واآلن  سیدي  یكتب  لعمال  بني  یزناسن  جمیعا  
وخدیم   سیدي  الطالب  حمیدة  بن  علي  وأغا  العسكر السعید  بقصبة 

بن  بوزیان  العیون والطالب  عبد المالك  بن  علي  والقائد أحمد 
البیعالوي  والقائد  رمضان  الزكراوي  یبحثھم  على  ھذا  األمر ،  فإن  
صح أن إخواني   نھبوا  أو  قتلوا من  قدیم  إلى  اآلن واشتكى  علّي ولو  
مرة  ولم  أقبل  شكواه ، وتساھلُت  في  أمره ،  فكل  ما  ادعاه  عني  

علي  في  المعاتبة بما  یرى،  نؤدیھ  لھ،  وید  سیدي الشریفة   باسطة 
وإن  كان  المدعي ادعى  علي  بأمر  باطل لم  نعرج  علیھ وال  نسمعھ  
أبدا  حتى  یأتي  كالم   سیدي  علیھ بالشد  والتوكید  بزجره  سیدي  على 

ھذه  القضیة  وأمثالھا  حتى  ال  یعود  غیره  وال  ھو  لمثلھ،  وأمناء  
مینا  للبحث  في ھذا األمر  عند  جمیع   قبائل سیدنا  موجودون، یوجھ  أ

أنجاد ،والعمل  على  ما  یصح عند  سیدي  في  ذلك ، وطالعنا علم  سیدنا  
بھذا لیكون  سیدي  بالبال،  ونظر  سیدنا  فینا  وفیھ أوسع ،  والسالم  

  ".1301رجب  الفرد الحرام عام   14في  

   ،طابع  صغیر  بداخلھ 

  خدیم  المقام العالي الحاج  بوبكر ابن  میمون المھیاوي وفقھ  هللا 
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  رسالة  قائد  قبیلة المھایة في شأن دعوى مرفوعة  ضده
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  16الوثیقة رقم 

حقیق في تظلم أحد  الت في شأنالسعیدي  د المالكعب وجدة عامل  من
  )1884- 7-21(19مطھر شرفاء عین بني

ر المخزن  وكیفیة  عملھ في  صورة عن  طبیعة سیْ تعطي  الرسالة        
تدبیر  الشؤون  على  المستوى  المحلي ،  ویتجلى  النموذج  ھنا  في  

السلطان  بإجرائھ  بعد  أن  بلغھ تظلم  أحد  شرفاء  بني    رَ تحقیق  أمَ 
ورغم  أن  النازلة جرت  وقائعھا منذ  عشر  سنوات  خلت، أي  . مطھر

على  وجدة، فإن  عامل  الیزناسني   بن  البشیر أومسعودأیام  والیة  دمحم
رمضان عام  27والرسالة  مؤرخة في  في . وجدة امتثل لألمر  الشریف 

  .1884یولیو   21الموافق 1301

  .على  سیدنا  وموالنا دمحم وآلھ  وصحبھ الحمد   وحده  وصلى هللا"

المومنین  ناصر الدین   میر أأسدل هللا على المسلمین رضاء  موالنا 
وقاھر  القوم  الظالمین،  بعد  تقبیل  حاشیة  البساط  الشریف وأداء  ما  

ب لموالنا  من  التعظیم  والتشریف أنھ  وصلني شریف  كتاب  موالنا جی
أعزه  هللا فیما  اشتكى  بھ  على  حضرة  موالنا  العالیة  با  الشریف 

طھر أخذوا  لھ عددا  من  الزرع  وقطعوا المداني المھیاوي بأن  بني  م
عنھ ساقیة  الماء  الجاریة لبلده  ھنا  مع  بني  مطھر، وأمرني سیدي 
نتكلم مع  عاملھم  الحاج  بوبكر  المھیاوي والوقوف  مع  الشریف  في  

تكلمُت مع  القائد  بوبكر  یعلم  سیدي أني . ردّ  زرعھ  وسقاء  بلده 
،  فكتبُت  لبني  مطھر  معرفتھ بھذا  األمر بالكلیة المھیاوي فادعى  عدم  

ووجھُت صاحب سیدنا  الوارد  علینا بشریف  كتاب  سیدنا مع  مخزني 
ھذه  القضیة ، فألفْینا  أن  دعوة   قیقآخر، وأمرتھما بالوقوف  على  تح

                                                             
  .ملف وجدة. أصل الرسالة محفوظ  بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط  - 19
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الشریف باطلة وأن  الزرع الذي ادعى بھ  على بني  مطھر إنما  أخذه  لھ  
رمضان  الوجدي ساعة  والیة ولد  البشیر ُومسعود للعداوة   علي  بن 

التي  كانت لھم  مع األعراب ،  وضربوا  على  بني  مطھر وأخذوا  لھم 
عددا  كبیرا  من  الزرع وقتل  الرقاب،  فمن  ذلك زرع  الشریف ، وأما  

سھ ساقیة  الماء  فما وجدنا عنده ساقیة وال لھ  بلدا سقویة ، وإنما ھو برأ
ال  خیمة  عنده  بشھادة أھل البلد ، وما حملھ  على الشكایة  كثرة  حمقھ 
وطیشھ، وإني  سیدي قد  حققُت أمره فوجدتھ ال حق عنده بالكلیة، 
وعّرفُت موالنا بما  حققتھ ،والخدیم عند  أمر سیده  طالبا صالح  دعائھ 

  . "1301رمضان المعظم عام  27ورضاه ،  والسالم  في  

  خدیم  سیدنا عبد المالك بن علي السعیدي                           
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التحقیق في قضیة أحد  شرفاء عین بني   في شأن رسالة عامل وجدة 
  مطھر
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   17 الوثیقة رقم

 في شأن األولالسلطان  الحسن  لمالك السعیدي إلىا من عامل وجدة عبد
  )1884 -7-  21( 20زناسنی اختیار نقباء لبعض زوایا بني

یتولى الحسم في تولي   -باعتباره  أمیر المؤمنین  -كان السلطان     
قدم الزاویة ، ویتم  ھذا  اإلجراء  بعد أن یقع  التراضي منصب شیخ  أو  مُ 

  ،بین أفراد أھل  الزاویة  المعنیة  ویقع  اإلشھاد على  ذلك بحضور  العامل
وذلك  بھدف  تفادي  النزاعات التي  قد  تحدث ، وفي  ھذا  السیاق أشرف  

عملیة على  1884عامل  وجدة  عبد  المالك  السعیدي في شھر  یولیو  
اختیار نقباء الشرفاء والزوایا بقبیلة  بني  یزناسن ، وأطلع السلطان  موالي  

وكان جل الشرفاء  . ینالحسن األول على ذلك لیمنح موافقتھ ومباركتھ للمعنی
ن بالتقدیر، وكثیرا  ما  ینعم  علیھم السلطان  بظھائر  وشیوخ الزوایا یحضوْ 

التوقیر  واالحترام ،  وھو  امتیاز لھ  أھمیتھ  المادیة  والمعنویة  داخل  
یولیو   21الموافق. 1301رمضان  27الرسالة  مؤرخة  في  .المجتمع آنذاك

1884.  
  

  .وصلى هللا  على سیدنا  دمحم وآلھ  وصحبھ الحمد   وحده " 
  
بعد  تقبیل حاشیة البساط الشریف وأداء ما یجب لموالنا  من  التعظیم   

والتشریف، أنھ وصلني  شریف  كتاب  موالنا أعزه  هللا یأمرني سیدي أن 
أخبر الزوایا الكائنة  ببني یزناسن وأنجاد ، فمن أراد البقاء تحت نظر 

فلنقدّْمھُ  العامل الذي ھم بوسط إیالتھ فذاك، ومن أراد النقیب وعیّنوه
فإني  سیدي قد  جمعتھم وعّرفتھم . علیھم ونطالع بھم علم موالنا الشریف

وأن  كل من اختار نقیبا شّھدُت علیھم   ،كتاب سیدنا وخیّرتھم فیما یریدون
وھا بیان الزوایا با ،بالعدول وقدّمتُھ علیھم بأمر موالنا المنصور 

                                                             
  .محافظ عھد السلطان الحسن األول .أصل  الرسالة محفوظ بالخزانة  الحسنیة  بالرباط  - 20
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 27رضاه، والسالم في والخدیم عند أمر مواله طالبا صالح دعائھ و
  ."1301رمضان  المعظم عام  

  ا عبد  المالك  بن علي  السعیديخدیم  سیدن                                  
  :الحمد    بیان  الزوایا 

  نقیبھم السید الطیب  العّزاوي: زاویة  أوالد بن  عّزة بتَِغیْت  - 1
  م السید  عبد  العزیزنقیبھ: زاویة أوالد بن  عیني ببني  خلّوف - 2
  نقیبھم السید  علي  : حة  ببني  خلوف أیضا زاویة أوالد بن  َملْ  - 3

  .الیعقوبي
  نقیبھم السید الحاج  دمحم بن: زاویة أوالد  بن لحسن ببني  منقوش  - 4
  .لحسن  
  .نقیبھم  السید علي  بن  َعبُّ : زاویة أوالد بن  یعقوب  ببني  منقوش  - 5
  نقیبھم السید  إدریس بن : زاویة  أوالد  سیدي رمضان ببني  منقوش - 6
  .لحسن 
  .نقیبھم السید  دمحم  بن  لخضر: زاویة  أوالد البكاي ببني منقوش  - 7
  .نقیبھم  السید  عبد  القادر:  زاویة أوالد  بن الطاھر ببني  منقوش - 8
  نقیبھم السید  عبد  الرحمان  بن  : زاویة  أوالد  بن  عّزة أھل  تریفة  - 9

  .التاج
  .نقیبھم سید دمحم بن عبد  هللا العّزاوي: زاویة  أوالد بن  عّزة بأنجاد  -10
  ".السید بن دحمان العزاوي نقیب على  أوالده  وإخوتھ  خاصة -11
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  18 الوثیقة رقم
  

تعیین بعض قضاة  في شأناألول من قاضي  وجدة إلى السلطان الحسن 
  )1884-9- 2(21بني یزناسن

  
كانت خطة القضاء من األمور المھمة في النظام المخزني،وكان السلطان    

ن بالقضاة  وْ دعَ بظھیر شریف بعد التأكد من أھلیتھم ، ویُ  القضاة یتولى تعیین
، وھم  الذین  یُسند إلیھم النظر في  الرسمیین ، وأغلبھم یستوطن  المدن 

األشخاص المقترحین لتولي  منصب  القضاء في  البادیة، وفي ھذا  السیاق 
ُعِھد إلى  قاضي  وجدة دمحم بن  الھاشمي  بن  المیر النظر  في أمر 

بیلة  بني  منقوش ، كان قائد القبیلة  ن  لخطة  القضاء واإلفتاء  بقمرشحیْ 
الكّروج قد اقترحھما، لكن بعد اختبارھما أقر  قاضي المذكورة  المختار 

وجدة عدم  أھلیتھما لتولي  خطة  القضاء ، واقترح  بدیال  لھما  في  
شخص أحد  أفراد  زاویة  سیدي  رمضان،  یُدعى المكي  بن  الحسن بن  

ثاني الموافق  1301ذي القعدة  11الرسالة مؤرخة في .رمضان
  .1884شتنبر

  .دنا  دمحم وآلھ  وصحبھ  وسلمیحده  وصلى  هللا على سالحمد   و"
  
أید  هللا سیدنا وموالنا  اإلمام ظل هللا في أرضھ على األنام ، السالم  على    

وبعد تقبیل آثار  ،حضرة مقام سیدنا السعید ورحمة  هللا تتوالي وتزید
األقدام وما  یجب لسیدنا  من اإلجالل واإلعظام ، فلینھى لحضرة سیدنا 

السعیدة أن  كتاب سیدنا الشریف ورد علینا في  شأن ما أخبره بھ  خدیمھ  

                                                             
  .ملف وجدة.  الرباط  -أصل  الرسالة  محفوظ  بمدیریة  الوثائق الملكیة    - 21
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القائد المختار الكروج في شأن الطلبة أحمد بن أبي  مدین والطالب علي  
 ،اإلفتاء على  علي بن  عبد  هللابن  عبد  هللا البویعقوبي وطلب  اقتصار 

  .وأسند إلینا سیدنا  أمرھما بما اقتضاه الشرع ننفذه
فلیعلم سیدي أن أوالئك  الطلبة ال  یصلحان لخطة  القضاء وال لإلفتاء     

لعدم معرفتھما لألحكام الشرعیة والقوانین المرعیة والرتكابھما  
كثرھما  فساداً علي بھ عبد  واشتغالھما  بالتخلیط والفساد في القبیلة، وأ

،  وكان ضبّب على سیدنا في  أمره ،  وساعده وأنعم  علیھ هللا المذكور
كنھا  مع  خمسین  أوقیة تعطى لھ في  یسبدار في أحباس  وجدة تُنفّذُ  لھ  

كل شھر ،  ولیس  ھو  أھال  لذلك ، وأما  أمر  خطة  القضاء واإلفتاء 
في ذلك ،وقد نظرنا  فقیھا  ھناك عند  قبیلة   حیث أسند إلینا  سیدنا  األمر

في  الً عدْ ،اسمھ  المكي  بن  الحسن  بن  رمضان  ،القائد  المختار  الكروج
أحوالھ ولھ حسیس في  العلم وفي  األحكام  الشرعیة ، وقد  تكلمنا  في 
شأنھ  مع  خدیم سیدنا  القائد  المختار فساعدنا في أمره واستحسن  

ظھر لسیدنا تصدیره فلیكتب  لھ  كتابا یدعو لھ  فیھ  تصدیره ، فإن 
بالصالح ، ألنھ قد ھرب من  ذلك ، وكذا یكتب  سیدنا كتابا لخدیمھ  القائد 
المختار الكروج یستوصي بھ  خیرا  ویشد  عضده  في  أحكام  الشرع، 

صالح  ھذا  ما  ظھر لخدیم  سیدنا ،  ونظره أوسع  ونطلب من  سیدنا  
  ".1301قعدة  الحرام عام  11سالم في الدعاء وال

  خدیم  المقام العالي با دمحم بن الھاشمي  بن المیر وفقھ هللا     
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 بني منقوش بقبیلةتعیین قاض   في شأنرسالة قاضي وجدة إلى السلطان 
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   19 رقم الوثیقة

في  إلى السلطان الحسن األول  میمون بن دمحم الھبیل  العتیقي ائدقالمن 
 )1884-11 - 3( 22الصلح مع إخوانھ شأن

 ،1830شرق  المغرب  منذ  احتالل  الجزائر  سنة    من خصوصیات   
أنھ  كلما  وقعت خصومة  بین  فصائل  القبیلة  الواحدة  یفر  الطرف  
المنھزم إلى غرب الجزائر في انتظار تغیّر میزان  القوة  أوتبدّل  التحالفات 

لیعود  إلى موطنھ ، وفي  كثیر  من  الحاالت یتدخل  الشرفاء  أو  شیوخ  
ذه  الحالة  تجّسدھا  الزوایا إلیجاد  صلح  بین  األطراف  المتنازعة ، وھ

ھذه  الوثیقة  ، حیث أخبر  القائد میمون  بن دمحم  العتیقي  السلطان بالصلح 
الذي  وقع مع إخوانھ ، وكان قد  حضر  ضمن  الوفد  الوجدي استقباال  

على المصالحة  والرفق  مع إخوانھ ،  فامتثل   السلطانحثھ   بالبالط، حیث
  ).1884نونبر 3/ 1302محرم 14( .لألمر  الشریف 

  .الحمد  وحده   وصلى  هللا  على  سیدنا  وموالنا  دمحم وآلھ"
ل  حاشیة  البساط  المولویة سیدنا  وموالنا المنصور  با أدام هللا  لنا  أقبِّ 

سعادتھ وسالم  علیك  ورحمة  هللا  تعالي  وبركاتھ وبعد، فلینھى لعلم  
ألھلنا بخیر  وسالمة  فوجدنا كل واحد على غنا موالنا الشریف  أننا لما  بلَ 

ھناء من  نفسھ، فأمرنا كل  من تخیّم باإلیالة الشرقیة أن  یرجع إلى  
وطنھ،  نظرا الجتماع األخوة  وتسكین  الروعة ، ومن  جملة ذلك أخواننا 

وجیدة رحمھ هللا ، فرجعوا عن أوالد علي  بن  یاسین إخوان  القائد بُ 
وبینھم  شرفاء البالد على الصلح فیما  كان بیننا  آخرھم ،فدخل  بیننا
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معھم  الصلح التام  وبینھم من  الشحناء والتنافر، فامتثلنا جمیعا وأبرمنا  
بحضرة جمیع  الزوایا ،ولم  یبق بیننا وبینھم عدو، وانتفى الشنآن،فالحمد  
 على  فضل موالنا أعزه  هللا، سوى  أنھم لیس لھم ما  ینفقون على 

   ْین ـ، وال منفعة فیھم النضمام اإلیالت نفسھم من  شدة  الفاقة واالحتیاجأ
مجّردین عن  المال إال بما  یسعھم هللا  من  فضلھ ویغنیھم من  ] قیادتْین[

محرم فاتح   14عنده ،  وھذا ما  وجب بھ إعالم  سیدنا ، والسالم في  
  ."سنة  اثنْین وثالثمائة وألف

  
  ،وبداخلھ صغیرطابع 

  هللا خدیم  المقام  العالي  با میمون بن  دمحم الھبیل العتیقي وفقھ  
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  میمون  الھبیل وإخوانھ  ائدقالالصلح بین  في شأن رسالة 
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  20الوثیقة رقم 

فساد  في شأن من أحد شرفاء  بني  وكیل إلى السلطان الحسن األول
  )1885-1- 2( 23كركر لة بني  بویحي بجبلبیزاویتھم بق

تؤكد  الرسالة أھمیة  تدخل  السلطان في  شؤون  الزوایا وإصالحھا         
عند االقتضاء، وھو ما استجداه أحد شرفاء  بني  وكیل  بعد فساد  زاویتھم، 
وتعكس  الرسالة  المستوى  العلمي  لصاحبھا ، الذي  استعمل  لغة  راقیة  

لرسالة  مؤرخة  في  ا. على  عكس  المراسالت  التي  تصدر  عن  القبائل
  .1885الذي  یوافق ثاني  ینایر   1302ربیع  األول  14
  

وآلھ وصحبھ  صلى هللا على  سیدنا وموالنا  دمحم ،الحمد   وحده " 
 ً   .وسلم تسلیما

وألھل العناد   ،والضعفاء ناصرا أید هللا وابقى من ال زال للدین       
خلیفة  رب  العالمین ،  سیدنا  أمیر  المومنین  ،  سالم   ،والطغیان  كاسراً 

وبعد السالم   ،كریم  مبارك عمیم على  مقام  موالنا ورحمة  هللا  وبركاتھ
وتعظیم  المقام وما  یجب  لسیدنا  من اإلجالل واإلعظام،  فالحمد    

ن ، وإن  على  سالمة سیدنا  وما  أواله  من  الفتح والتمكین  والعز  المتی
تفضل عنا  سیدنا  بكریم  سؤالھ ،فنحن بوجوده متنعمین وبتأییده من  
وحشتنا  مستانسین  وبفرض  رضاه  عنا  شاكرین ،  مع  أن  ضعف  
الحال ال  یخفى عن  بال سیدنا الواسع  كیف  ما  كان  في  ھذا  المكان،  

وال  لنا   ولیس  لنا  من  نشكو إلیھ  سوى حلمكم الموسوم باإلشفاق ، 
ھذا  وقد  استعنُت  . ملجأً غیر  حضرتكم  الكافیة  التي  لیس  لھا إغالق

با وبأمرك المطاع  وبمن  یلینا من  والة  أمرك أعانھم  هللا  وقّواھم  
الذین ھم بقربنا واصلحنا  ،بني  وكیل على  خدمتك  على إخواننا الشرفاء 
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وإطفاء  ما وقَدَ بینھم  من  نار    بعون  هللا  ما  بدا  فیھم  من  الفساد
فللھ  الحمد  بال  نھایة وال  حدّ على   ،الفتنة  التي  تحطم  القلوب واألجساد

وجود إمام  حلیم  وبالمومنین  رحیم ،  فبسطوتھ  الباھرة  تقام  الحدود 
ل  العافیة  ویرتع  الشریف  ظوتحفظ  العھود ویقیّل  الضعیف في  

عزك    ض  النعیم  الوافیة ،  وعلیھ  سیدي  دام  باوالمشروف  في  ریا
أن فرقة من إخواننا نازلین بكـَارت على ما  ھم  علیھ من  الفساد  ،وعالك

أدناه  سفك  دماء بعضھم  بعضا لیال  ونھارا ،  وھم  مستمرون  على  
ذلك إلى اآلن وحتى اآلن،  وكذلك شطر  من إخواننا نحن وإیاھم  فرعْین 

ي،  وبتلك  المحل  ییھ  بني بُیَححل  واحد  نازلین بجبل كركر بنامن أص
زاویة ألسالفنا  كبیرة ،  خلق  هللا  بتلك  الناحیة طفلْین سفیھْین كان 

ْین  في فبأیدیھما مفاتیح  الزاویة وأحباسھا لكونھما  باقیَ  ،أبوھما  صالحا 
الذي  قیل  فیھ ما من  علة  الھوى  المحل ،  فلم  یعرفا السم  من  الدسم 

تحت  ضل السماء من إلھ یعبد أھون  عند  هللا من  ھوى  متّبع،  فأخذ  
الشیطان  بزمام أنفسھما وأطلقھما  في  عذیره من  غیر  قید ، ومّسنا  
الضر من  ألسنة  جوارنا ومعیرة  القبائل قد  ھمتنا ، وانفضحت  مروءتنا  

لسالم أواسط ربیع  النبوي عام  من أجل  ذلك ،  ونظر  سیدنا أوسع ،  وا
1302".  

  مقبل  حاشیة  البساط  الشریف العبیّد الضعیف دمحم بن حامد              
  الوكیلي الحسني أمنھ هللا بمنھ آمین                                

  
  
  
  
  
  
  
  



  

 
- 65 - 

 

 

  فساد  زاویتھم في شأن رسالة أحد شرفاء  بني  وكیل إلى  السلطان 
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  21الوثیقة رقم 
  

الفتنة القائمة   في شأنقبیلة المھایة إلى السلطان الحسن األول  من  قائد
  24)1885 - 5- 9(یزناسن  بین بعض قبائل بني

  
        

تعكس الرسالة  حالة  الفتنة  واالنقسام التي عمت قبائل  بني  یزناسن، 
قبیلة  المھایة ، فسّوى  فاستعان السلطان  بقبائل ناحیة  الظھرا بزعامة  قائد  

الخالفات  التي  كانت  قائمة  بین  بعض  قواد  بني  وریمش ،كما أوقع  
درار علي   وقائد بني جروگلـالمختار ا  شالصلح  بین  قائد بني  منقو

،  الذي ھدد  باللجوء إلى  غرب  الجزائر ،  وكان مألوفا  لدى  أورابح 
دفع  الذعائر  أو  الجبایات أنھا  تفر إلى   القبائل الیزناسیة  التي تعجز  عن 

مایو   9،  الموافق  1302رجب   24الرسالة  مؤرخة  في . غرب  الجزائر
1885.  

  
  .الحمد  وحده  وصلى  هللا  على  سیدنا  دمحم وآلھ  وصحبھ"

أسعد هللا أیام سیدنا وموالنا أمیر المومنین نصره هللا وأدام لنا  
وللمسلمین وجود  سیدنا وعاله آمین ، بعد  تقبیل  حاشیة  البساط  
الشریف وأداء  ما  یجب للحضرة  العالیة  با  من  التعظیم  والتبجیل ،  

یم  سیدي  یعلم  سیدي أعزه  هللا أننا  لما فرغنا من أمر  بني  وریمش خد
الحاج بوشتى الرسالني والقائد البشیر الحرودي وصفّْینا أمرھما بتوفیق  

منا عند  قدِ من  هللا  ورضى  سیدنا حسبما كاتبنا سیدنا  بذلك صحبة ھذا 
فوجدناه  بالحدادة ومنعھ  النصارى  ) قائد بني  درار( رابح الخدیم  علي وُ 

تھ على  طرف أھلھ،  فوجھنا لھ البارود  وحرك]؟... [من  الدخول إال  بعد
یقدم علینا  نقرأ  علیھ المكتوب الشریف فامتنع ،  ولما  عاینا في  دخولھ  

                                                             
  .ملف  وجدة. أصل  الرسالة  محفوظ  بمدیریة  الوثائق  الملكیة بالرباط   - 24



  

 
- 67 - 

 

ورجع للجادة ودفع   ،للجادة  معرة عند  سیدنا رغم  الترداد بیننا  وبینھ
لنا ستمائة لایر لبیت  المال عمره  هللا ،  وطلب  منا  قبولھا  أو الدخول  

ئذ قبلناھا منھ وتالقینا معھ وصالحناه  مع  القائد  المختار  في الحدادة فحین
الصلح  التام الذي یلزم    -علیھ تعدّیھ الذي  ثبت  عند  قائد الرحى-الكروج 

بھ كل  واحد  منھما مكانھ وال  یتعداه ، واجتمع عمال  بني  یزناسن  كلھم 
ھم  خالف اآلن كة ، ولم  یبق بینبین  یدي عمال  سیدي المتوجھین  بالحرْ 

بعد  أن  استرعینا  علیھم مثل  ما  استرعینا  على  الحاج البشیر  والحاج  
بوشتى وقبلوا  ذلك  وحمدنا  هللا على إطفائنا  نار الفتنة وما  بقي  على  

لایر نظر سیدنا  فیھ أوسع یسامحھ  فیھ أو  یكتب  لھ بأدائھ ،    ألفيْ تمام  
ضى والدعاء الصالح واإلعانة  على  الخدمة وإنما  نطلب  من  سیدنا  الر

  ".1302رجب  الفرد عام  24الشریفة  والسالم  في  
  

   ،طابع  صغیر  بداخلھ
  هللا  وفقھ با بوبكر بن  میمون المھیاوي العالي  خدیم المقام
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  الصلح  بین  بني  یزناسن   في شأن ة  قائد  المھایة  إلى  السلطان رسال
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  22الوثیقة رقم 

 في شأن بني  درار إلى السلطان  فرقة شطاط وإخوانھ أحمد بُ  من  المقدم
  )1885- 5-24( 25طغیان القائد علي أورابح

وھي  إحدى فصائل  بني خالد من قبیلة  بني  -قدم فرقة بني درار أبلغ مُ      
علیھم ، وكشف   ىالسلطان  تظلمھ من القائد علي  أورابح المتولَّ  -یزناسن

عن بعض  مظاھر  طغیان القائد  المذكور وتحالفھ مع  عامل  وجدة  عبد  
الملك  السعیدي ،  الذي ثارت  ضده قبائل عمالة  وجدة عدة  مرات ،وكان  
الفرار إلى غرب الجزائر أو االحتماء  ببعض قبائل بني  یزناسن  ھو  

أن یتولى  علیھم قائد  آخر،   المالذ  المتاح  لھم ، وطلب  المقدم  وإخوانھ
الرسالة .  وحّملوا  السلطان مسؤولیة حمایتھم باعتباره أمیر المؤمنین

  .1885مایو   24الموافق  1302شعبان  9مؤرخة  في 

الحمد  وحده وصلى  هللا على سیدنا  وموالنا  دمحم وآلھ  وصحبھ وسلم  "
  .تسلیما 

داء  ما  یجب  للحضرة  العالیة  بعد  تقبیل  حاشیة البساط  الشریف وإھ
با من  التعظیم  والتشریف موالنا أمیر  المؤمنین وناصر  الدین  وقاتل 
أعداء  هللا المشركین  سیدنا  وموالنا  الحسن أعانك  هللا على  ما  أنت 

فیھ  وسالم  على  مقام  سیدنا  الرفیع ورحمة  هللا بوجود موالنا اإلمام ،  
كل  مقام  وبعد ، فلیكن  في كریم علم سیدنا أنھ حل بنا ما   نصرك  هللا في 

حّل من  التعب  والضرر من  خدیم سیدنا القائد علي ُورابح، حتى  عظم 
األمر  علینا ، فالبعض منا  ذھب لإلیالة  الشرقیة بأوالده ،  والبعض فّر 

ا ستة  عشر وبقت من ،بأوالده للقبائل،وقدّمنا اإلعالم بھذا لموالنا أعزه هللا
خیمة  تحت ید القائد علي ُورابح حرثوا في بالدھم إلى ھذه الساعة ،  لما  
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الزراع باعھ  لھم بخمسة عشر  مایة لایر دورو،  وأخذ لھم  ما كان   بطا
بیدھم  من  البقر  والبغال والحمیر،  فما  ترك لھم ال  قلیل وال كثیر، 

زاوَكین فالولي الصالح فھم اآلن مْ اإلیالة الشرقیة فوإخواننا الذین ھم اآلن 
من  خمسة أشھر وطالبین  من  فضل  موالنا وجوده ......سیدي موالي 

الخدیم  المذكور ] بإخراجنا من تولیة[أن  ینظر  من  حالنا  ویتكّرم علینا 
عامل  ( يالسعیدویجعلنا على ید عامل  من عمال سیدنا معاد عبد المالك 

في  تولیتھ لكونھ  مالطف للقائد علي ُورابح،    یكون  لنا دخالال  ) وجدة
 وقدتالدواب ،  فإن أكثر  الفتنة  أُ   فإن  كنا على أیدیھ یبیعنا لھ كما یباع

من  عبد  المالك وأخیھ عبد  الكریم أكثر، وْعلْم سیدنا أن  كثرة أوالدنا  
الظلمات  ھي اآلن فاإلیالة  الشرقیة ،  فانظر من  حالنا  وأخرجنا  من  

إلى النور، فإنك مسؤول علینا یوم  القیامة ، فْجعْل أمرنا من  الحجة  التي  
في  بالد النصرى ) كذا( أمرك  هللا بفصالھا ،  وال  تترك أوالدنا میشرین 

فما عندنا أحد نشتكوا إلیھ  غیرك،  أنت  الذي جعلك  هللا رحمة للخلق،  
دنیا ویحاسبك علیھ  یوم القیامة،  فال  تغفل على من  قلدك هللا بھ في ال

  ، وھا  نحن في انتظار ما  یاتینا من  الفرح من  الحضرة العالیة با
  ".1302شعبان عام  9والسالم  في  

من  خدیم سیدنا المقدم أحمد  بُشطاط الخالدي الدراري وكافة  من  اضاف 
  إلیھم من إخوانھم بني درار وفقھم  هللا آمین
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  بُشطاط من فرقة بني  درار من  قبیلة  بني خالدم  تظلم المقدّ رسالة  
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  23 رقم الوثیقة

الصلح  في شأنمن القائد المختار الكروج إلى السلطان الحسن األول 
  )1885-7- 3(26یزناسنالواقع بین  بني  

أخبر القائد الكروج  بالصلح  الذي وقع  بین  بعض  قواد بني  یزناسن على  
ید  قائد  قبیلة  المھایة ،واستأذن في تأخیر إرسال ھدیة عید  الفطر إلى  أن  

كما  یعرف مستقر  السلطان  الذي  كان في حْركة إلى جنوب  المغرب، 
والرسالة  مؤرخة  في   .طلب  تنفیذ دار لھ  بوجدة أنعم بھا  علیھ  السلطان

  .1885یولیو  3،الموافق   1302رمضان   20

  .لھ  وصحبھ  وسلمآالحمد  وحده وصلى  هللا على سیدنا دمحم و" 

بصیرتھ وجعلھ  هللا ممن اقتدى  أسعد  هللا  أیام من  نّورت  الھدایة عین
ر  بسلفھ الصالح في  ھدیھ  وسیرتھ سیدنا  وموالنا أمیر  المومنین وناص

الملة والدین وأزكى السالم على  مقام سیدنا األسنى ورحمة  هللا  وبركاتھ  
حمدنا  هللا على  ما    أنناالحسنى وبعد،  فلینھى إلى  جانب موالنا األسمى 

وقع بفضل هللا  وفضل  موالنا  المؤید  من  تسكین  الروعة وإخماد  
النا  الحاج  بوبكر مو  الفتنة  بسبب  الصلح  الواقع على  ید  خدیميْ 

المھیاوي  وقائد  الرحى،  فإذا  بالقائد عبد  القادر بن  عبد  السالم  
الخلوفي كثر خوضھ وتخلیطھ ، فإخواننا قبیلة بني  خلوف الداخلین 
ً في  ذلك لكالم  القائد عبد  القادر  بوترفاس  والخلیفة   بإیالتنا ، ُمنصتا

را  معھ في شالّسِ عبد  الكریم  السعیدي،  ولم  ی حسداً من  عند   يءقّصِ
أنفسھما ،  ولم  یمتثلوا لما  وقع  من  القسم على  ید  موالنا  الشریف 

سیدي عرفة مع  خواتم  العمال وبأعالھا  الطابع السعید،  وبعد  ذلك  
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قدمنا لزیارة  العتبة الشریفة وطالعنا علم  موالنا  الكریم  بكل  األمور،  
نا  بالفضل واإلنصاف ،  ولم   تقنع  نفوسھم  بذلك ، وجاد  علینا  موال

ھو أن بعض  الناس من  جماعة أوالد  المنّصر وأیضا من  تمام اإلعالم 
قریة بني  خلوف كانوا بالناحیة  الشرقیة ،  فطلبوا منا  إخوانھم الداخلین 

بإیالتنا أن  نكتبوا  لھم  بالرجوع بمحلھم ویكونون من  جملة  إخوانھم ،  
ولما رجعوا أقسموا على أنفسھم أن یكونوا  مع  إخوانھم  أو  یرجعون 

للناحیة  الشرقیة ،فلم  یقبل  ذلك  العامل  المذكور،  وصار  یكلف  علیھم  
ویكتب  علیھم بنیة   الحمیة  والتلفیف وكثُر  خوضھم  حتى  كاد یؤدي 

بیل  الحقیقة  إلى الشنآن،  وھا  نحن طالعنا علم  موالنا  الشریف  على  س
راجین  من  عنایتھ الكریمة  أن  یجود  علینا  بكتاب بالخاتم  الشریف 
قاطعا  لسلك  النزاع حتى  ینتھي  كل  واحد عندما  ُحدّ لھ ،  كما  نطلب  
من  العنایة الكریمة  أن  ینفّذَ لنا  ما أنعم بھ  من  الدویرة بقصبة  وجدة 

وأن  ال  یقبل في ذلك كالم  الحاسدین وأدّیناعلیھا ما  وجب  من  السخرة 
المشتغلین  بأخبار  قلب  الحقائق ،  ونرجو من  هللا إتمام  المراد ، وإنا  
على  أمر  موالنا  ونھیھ ، وعلى  السمع  والطاعة والخدمة  الشریفة ،  

  ."1302من  رمضان المعظم  عام  20والسالم وفي  
  

كروج  القائد  المختار الخدیم المقام العالي با  ،طابع  صغیر  بداخلھ
  وفقھ  هللا 

  :وأضیف  بالطرة  ما  یلي
وأیضا من  جملة  اإلعالم من  بعض أوالد  المنّصر بعض أوالد  موسى " 

بن َعمر وبعض  من  وھدان  أوالد  الشریف  المذكورین  بطرة  رسم 
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بالتنفیذ والكتب  علیھم ،   اإلشھاد ، راجین  من  الدار  السعیدة  أن  تجود
وفي  ذلك  مصلحة  بحول  هللا  وكف  الشنآن والفتنة وهللا الموفق  

ومن  تمام اإلعالم  للجانب  الشریف أننا یّسْرنا ھدیة  ھذا  . والسالم 
الموسم  القابل ، فإذا  باألخبار  اختلفت  علینا  في  توجیھ  سیدنا لنواحي  

ھ  موالنا  لحضرة  مراكش ،  ولما  اختلف  الصحراء،  وبعض أخبر بتوجی
علینا  األمر أمھلنا  إلى  أن  یاتینا  رسولنا  یخبرنا  باستقرار  المحلة  

ید بحول  هللا ،ونظر  موالنا  یز وأالسعیدة  وتیّسر  في  شھر  ذي  القعدة 
  ".ھـ الشریف أوسع   وهللا  الموفق
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 الصلح الواقع ببني منقوش في شأن رسالة الكروج إلى السلطان
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  24الوثیقة رقم 

لم ضد القائد ظت في شأنلسلطان امن شیخ زاویة سیدي رمضان إلى  
  )1885- 9-4(27الكروج 

لذي  ا ،رمضان  بقبیلة  منقوش من القائد الكروج تظلم شیخ  زاویة سیدي   
القائد  الكروج لم یعر أي  اھتمام لرسالة  التوقیر  واالحترام ، وكان  آنذاك 

قد حضر إلى  األعتاب  الشریفة  وحظي باستقبال  من  السلطان  الحسن  
األول ،  الذي أنعم  علیھ  بدار  بوجدة،  مما  زاد  من  نفوذه،فكانت  

وأصحاب  ) الزاویة الرمضانیة(المنافسة قویة  بین  أصحاب الشرف 
لزاویة وسعى  إلى  ،  فضیّق  القائد  الكروج  على  ا)آل الكروج(السیف 

تقلیص  نفوذھا  داخل  مجال  سلطتھ ،  وفي  ھذا  السیاق  اشتكى  شیخ 
ھ  من  تضییق وخرق  لظھیر  التوقیر ویتالزاویة  مما  تعرضت  لھ زا

یولیو  4الموافق  1302ذي القعدة  24الرسالة مؤرخة في  .واالحترام
1885.  

 وآلھ  وصحبھ  وسلم  هللا على  سیدنا  دمحم حمد   وحده وصلىال"
  .تسلیما

السلطان   ،أبقى هللا تعالى أیام المثابة المولویة والبضاعة الشریفة النبویة
ابن  سیدنا  وموالنا ،األعظم والمالذ األفخم سیدنا وموالنا أمیر  المؤمنین 

أیده  هللا  ونصره وسّن  هللا  لھ   ،أمیرالمؤمنین وخلیفة  رب  العالمین
، ویّسره وخلّد ملكھ وسلطانھ وأفاض على  جمیع العالم  بّره الفتح  المبین

وإحسانھ ، وسالم على  حضرة سیدنا ورحمة  هللا  تعالى وبركاتھ ، ھذا  
قد  وصلنا  كتاب  كریم  من  حضرة  موالنا أیده  هللا وصحبتھ  مكاتب 
شریفة  لعمال  سیدنا النصحاء أصلحھم هللا توصیة  لھم عنا  فجزى هللا  
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وال  نا سیدنا  بأحسن  الجزاء، ونسألھ تعالى أن  ال  یقطع عنا معروفكمع
ویستعملنا ما بقینا في  خدمتكم وبتقبُّل  دعاءنا فیكم، ولحین  ....یسلبھ  عنا

 اً وصول  المكاتب الشریفة إلینا وّجھنا كتاب القائد المختار الكّروج لھ ظن
الذكرى، فازداد طغیانا ونفوراً عض أو یخشى أو یتذكر بھ فتنفعھ منا أنھ یتّ 

وعتّواً واستكباراً ،وأعلن بالسوء جھارا ،  فرحم هللا اإلمام البصیري حیث  
  :قال

                   بھن عفاء الھدىفالتماس  **ا ــن شیئــات لم  تغبیّنوإذا ال
  صحاءـولھ النـقـت ذاما ـف* *علم  وإذا  ضلت  العقول على

  :إلى أن  قال

  ھا األبناءُ ت آثارَ ـّ فتق* * آباءٌ بل تمادت على التجاھل  

، وعلیھ سیدنا إن  ھذا  الرجل   واألمر       وال  حول  وال  قوة  إال  با
الضیق، ال  یرجع عن غیّھ وال  یتولى عن  فساده، فقد  ضیّق علینا غایة 
یة التي  فأول مرة قبض منا نحن السبعمائة دُوُرو وأخذ لنا أراضي الزاو

اویتنا، وفي  فصل  الصیف زفیھا النفع لنا،وأمرالمفسدین بإذایتنا وسرقة 
الفارط كان إلخواني فدّان من  الشعیر بإزاء حرثھ فجعل  تویزة لحصاد 

زرعھ،فحصدوا إلخواني ما لھم من الزرع بإزاء فدّانھ، فظننّا أنھم  
 مأل،  فلما كلّموه في  ذلك شتمھم في  السوق ووبّخھم في  حصدوه غلطاً 

وزیادة أن من اشترك معنا في الحرث من إیالتھ أو اُجیر  الناس،من  
م للزاویة یؤدي نفسھ عندنا في الحصاد إال  ذّعره، وقال  لھم كل  من  یقدِ 

الذعیرة كأننا  نصارى، ومن ذلك أن بعض الناس من إیالتھ أعاروني 
ن سافرُت علیھم لناحیة كبدانة لدى خدیمكم األرضى القائد السید دمحم دابّتیْ 

فدّعر أرباب الدواب، فانظر سیدي وتأّمْل في أحوال ھذا الرجل  بن أحمد
وھكذا كان ھو وأخوه مع .وشدّة  بغضھ لنا  من  غیر موجب وال سبب 

ب  الوالد رحمھ  هللا حتى  أكلوا الزاویة ونھبوا ما كان فیھا،لكن  الح
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یتوارث  والبغض یتوارث،  ونحب  من  سیدنا أن یأذن لنا  في  االنتقال 
من  جوار ھذا  الظالم ، بأن  یعیّن  لنا سیدنا مكانا على نظره إما  بوجدة 

یانا أمره  وخشینا  أن یكیدنا  أو ببني  خالد أو  بكبدانة ،  فإننا قد أعْ 
سیدي أن  الدّابتْین اللتان   رُ خبِ وأُ . بمكره أو ینسب إلینا ما  لیس من شأننا

یّمش على ید  سرقتا  لنا من الزاویة قد رددناھما  من  ناحیة  بني  ورْ 
ود بثمنھما لما  تعذرعلینا خالصھما ممن  اشتراھما من   القائد  البشیرحرُّ

وكتب لنا  الحاج  . رجلْین  من  بني  عتیق من  إیالة  القائد  میمون  الھبیل
لقائد  میمون الھبیل  على  أن  یقبض لنا  ما  أعطیناه البشیر المذكور ل

لم  یفاصل معنا ، والرجلْین  البائعْین فال  زال  ،على  الدابتْین من  البائعین
من  بني  عتیق اشتروھما  من  السّراق من  إیالة القائد  المختار الكّروج، 

، والمأمول من  سیدنا أن  یتذ ّكر مطلوبنا وأن وال حول  وال  قوة  إال  با
ال ینسانا من صالح دعائھ، وعلى المحبة  والطاعة  والخدمة  الشریفة ،  

  ".1302قعدة  الحرام  عام   24والسالم  في 

  بن المكي لطف  هللا  بھ  النوارا عبد  ربھ دمحم بو                          
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  تظلم  شیخ  زوایة سیدي  رمضان من  القائد  الكروج
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  25رقم  الوثیقة

 في شأن من شیخ زاویة سیدي رمضان إلى السلطان الحسن األول
  )1885ـ  9ـ  10( 28قائد الكروجلا طغیان

تعددت شكایات شیخ زاویة سیدي  رمضان ضد القائد الكروج ،  الذي  
التضییق  علیھم ،  وأنھ لھ  یدا  ھم بفرض ضرائب ثقیلة  على رعیتھ واتُّ 

بني  منقوش التي تزوجھا  نصراني ضدا  على  في  قضیة امرأة  من  
حظوة  لدى    اوكان ھذا األخیر ذ. أھلھا  بعدما  دفع  ماال  للقائد  الكروج
ذي  القعدة  30الرسالة مؤرخة في .السلطان  بفضل الھدایا التي بعثھا للبالط

  .1885یولیو  10الموافق   1302

  .وآلھ وصحبھ وسلم تسلیما الحمد  وحده ،وصلى هللا على سیدنا دمحم " 
  

المقام الذي لھ المزیة العظمى والمحل السني األسمى،سیدنا وموالنا 
أمیر المؤمنین ابن سیدنا وموالنا أمیر المؤمنین أیده هللا موالنا 

كنا ونصره،وسالم على حضرة سیدنا ورحمة هللا تعالى وبركاتھ وبعد ،
أنبأنا سیدنا أیده  هللا بما  علیھ  خدیمھ القائد  المختار الكروج مع إیالتھ 

نھ  ال  زال  أ، أوالد  علي  واّماس من  شدة  المغارم وارتكاب المظالم 
على  ذلك ،  فإنھ  فرض  على  القبیلة المذكورة في مھّل شوال  الماضي 

مھّل ذي  القعدة نصف  لایر دُوُر لكل  نفس ، وفرض  علیھم أیضا  في  
لایر دُوُر لكل  واحد ،  وفرض على إخوانھم  بني  خلوف ریالْین دُورو 

لكل  نفس ،  وقد  جمع  ذلك  كلھ وصار  تحت  یده ،  والقبیلة  تراھم  
  .عازمین  على  الفرار والرجوع إلى  أرض  الكفار 

نھا أعلُمك سیدي بأمر ُمصیبة وقعت بالدّین،ال ینبغي السكوُت عو
والصبُر لھا،وھو أن أناساً من جیراننا التجئوا في السنة الماضیة وقت 
                                                             

  السعیدیة،سعیدة  : وقد سبق  نشرھا  في  كتابنا .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة،الرباط ،ملف وجدةـ  28
  .79ص .  2013.نیت  -ساحل المتوسط  ، مطبعة  الرباط       
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ً بمرسى  المجاعة إلى ناحیة عْجُرود،واستقّروا عند تاجر نصراني قاطنا
البحر الشرقي،وجعلوا یخدمون عنده إلى أن عزموا على الرجوع إلى 
بلدھم، وكانت لھم أخٌت،فخالطھا ذلك النصراني وامتنعت من الرجوع 
معھم،وجاءوا إلى بلدھم فأخبروني بأمرھا،فأمرتُھم أن یشـْكـُوا على 

ھا، فقال لھم ارجعوا إلى فالن،یعني أنا عبد في شأن عاملھم القائد المختار 
هللا وقولوا لھ یكتب بطاقة على لساني للسید عالل بن منصور المتولي 
بالقصبة السعیدة بعْجُرود لیتكلم مع النصراني ھناك، ویقول لھ إنھا ذات 
ً یُنقذھا بھ،فكتبُت للسید عالل المذكور، وختم  زْوج لعلھ یجد لھا َمْسلكا

مھ ووّجھناه مع أخیھا ورجل آخر أمرناه یدّعي زوجیتھا،فلما الكتاَب بخات
ورد الكتاب على السید عالل تكلم مع النصراني،وحازھا منھ بسیاسة على 
أن تجعل الشریعة مع زوجھا،وأجابَنا السید عالل أن المرأة عنده،لكن البد 
لكم تعلموا السید عبد المالك عامل وجدة وسیدي َعَرفة،فكتبنا لھما 

ً فإذا بالنصراني جاء بذل ك،فأمره بردّھا ألھلھا فمكنـّاھا منھم،وبقیت أیاما
ً لباس المسلمین مع بعض المنافقین،فأْعلَم بذلك بعُض  على فرسھ البسا
أھلھا القائدَ المختار،فقال لھم اتركوه عندكم،فإذا ببعض الناس أرادوا 

ك،فوّجھ إلینا قتلھ،فھرب منھم وجاء إلینا،فأعلـَْمنا القائد المختار بذل
صاحبھ اسمھ الحاج الجیاللي،فمكنّاه منھ ظنّا منا أنھ یبلـّغھ لوجدة،فإذا بھ 
ً وأطلقھ،وبعد أیام وّجھ إلیھ مائة دُوُرو وَوّجھ إلیھ المرأة  أعطاه طمعا
المذكورة خفیة مع بعض المنافقین،وال زالت عند النصراني ھناك،وأْولدھا 

ي سّمیتھ على ملك قرطبة في أیام ولداً سّماه الناصر،قائال لھم إنن
فانظْر سیدي لھذه الغریبة التي لم یُْسَمْع بمثلھا،وخدیمكم السید . المسلمین

عالل بن منصور سیخبركم بأمرھا وبصّحة خبرھا، فإنھ في غایة 
  ".1302القعدة عام  30الحیرة،وعلى الخدمة والسالم في 

 األنوار بن المكي لطف هللا بھ ودمحم ب ،عبد هللا                             
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  وفساد القائد الكروج إخبار بنازلة تخص امرأة  من  بني  منقوش
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  26رقم  الوثیقة

عمیل  في شأن من أحد المخبرین بوجدة إلى السلطان الحسن األول
  )1886 -4-17( 29للفرنسیین

أن أحد عمالء الفرنسیین ،أخبر أحد المتعاونین مع المخزن بوجدة     
بالمدینة قد  فّر إلى  مغنیة  بمساعدة  الجیش  الفرنسي ، وذلك  خوفا  من  

. التي  اتھمتھ بالعمل على إذكاء  الفتنة  بینھا ،بطش  قبائل ناحیة  وجدة 
كما أخبر بسفر شیخ الزاویة الوزانیة إلى الجزائر، وكان من المحمیین 

أبریل  17الموافق  1303رجب  13في    الرسالة  مؤرخة.  الفرنسیین
1886.  

  .الحمد   وحده  وصلى  هللا على سیدنا دمحم وآلھ وصحبھ" 
  ،أدام  هللا النصر والتمكین  والظفر والفتح  المبین  لموالنا  أمیر المؤمنین

والتعظیم بعد  تقبیل حاشیة  البساط  الشریف وأداء ما  یجب من اإلجالل 
ورد علینا  خبر بأن  خدیم   ھلعلم  موالنا  الشریف أن فیُنھىوالتشریف ،

عبد  المالك بن  الھاشمي اشتغل بالتشیطن بین  قبائل وجدة،  حتى  سیدنا 
وقع بینھم  ما وقع ، فلما استخبر أنھم سیضربون علیھ بمحلھ تعلق  
بالفرنصیص فوجھ علیھ عسكره وحملھ وأوالده للقصبة فتبعوه إلیھا،  

سكر الفرنصیص وحملھ أیضا لمغنیة، وما  ھو إال  بھا  لھم  عفتعرض 
وعسكر  الفرنصیص  نازل  بالحدادة،  قیل إنھ ما ُحمل لمغنیة إال  بعد  

ثم  لما  ورد ھذا  . ثالثة النصارىالمضاربة بین  الفریقْین،  ومات  من  
لتلك الناحیة ، وركب  بحرا  يتوجھ الحاج  عبد  السالم الوزان ،الخبر لنا

بل التاریخ بیوم، وذُكر أنھ  توجھ لیعمل الدواء، ولم  ندر الدواء  لمن ق
أو  من  في   ىرارى، ألن  محب  النصاھل للمسلمین أو  للنص ،ھو

                                                             
  .ملف  وجدة. أصل  الرسالة  محفوظ  بمدیریة  الوثائق  الملكیة  بالرباط  - 29
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حمیتھم ولو  خرج منھا ال تومن غائلتھ، والعبد على خدمة موالنا طالبا 
  ."1303رجب الفرد عام   13األدعیة والسالم ،  في صالح منھ 

  خدیمك عبد  الصادق ابن أحمد أمنھ  هللا                                    

 

  عمیل  للفرنسیین في شأن رسالة أحد  المخبرین  إلى  السلطان  
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  27 الوثیقة رقم

  في شأنمن بعض قواد  بني  یزناسن إلى  السلطان  الحسن األول 
  30 )1887-11- 8(الصلح الواقع  بینھم 

وقع  الصلح  بین  بعض   ،شراف  موفد  من  المخزن  المركزي تحت إ     
، وإعالن  الطاعة  للسلطان ولعاملھ  بوجدة  عبد  قواد  بني  یزناسن 

المالك  السعیدي، الذي ثارت في  وجھ  جل  قبائل عمالة  وجدة ، وذلك  
بعد  أن  أّخر  عنھم المخزن دفع  ما  تبقى بذمتھم من  الضرائب  لبیت  

 21الرسالة  مؤرخة  في . مال ،  وكان  ذلك  بمناسبة شفاء  السلطان ال
  . 1887نونبر  8الموافق 1305صفر عام  

  .الحمد   وحده   وصلى  هللا  على  سیدنا  دمحم وآلھ  وصحبھ وسلم "

مقام  موالنا  الذي  دّل  مقداره  ورفع  مناره ،موالنا  أمیر  المؤمنین      
خلیفة هللا  بحق ،  وكبیر  ملوك  األرض  عن  حجة  وبرھان ، أبقى  هللا 
موالنا عالي  الدرجة في  المنعمْین  وافر الحظ عند  جزاء  المحسنین 

قبلون موطئ آمین ، خدام  موالنا  وعبیده  الواضعون طوابعھم  أسفلھ ی
األخمص الكریم  من  رجلكم  الشریفة الطاھرة  المستوجبة  بفضل هللا 
تعالى لموقف  النصر والسعادة الباھرة ،  وسالم على  حضرة مقام سیدنا  

ركاتھ ما  دام  الفلك  وحركاتھ وبعد، یعلم  موالنا  بورحمة  هللا  تعالى  و
لشریف  أعزه  هللا  بما مّن بھ المنصور  با أنھ  وصلنا  كتاب  موالنا  ا

علینا  من  تأخیر ما  بقي  من  المال الموظف  علینا  شفقة منھ أطال  هللا 
بقاءه  وفضلھ ،  فاستشعرنا  لذلك  نتائج  رضا موالنا،  فبادرنا  لتعّرض  

                                                             
  .ملف  وجدة . أصل  الرسالة  محفوظ  بمدیریة  الوثائق  الملكیة  بالرباط   -  30
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نیل  رضائھ  بصلح ما  سلف  من  فساد بعضنا ، واجتمعنا یوم تاریخھ  
نا  عبد  المالك  السعیدي ، وحضر أعیان  المھایة بوجدة عند  خدیم  موال

وأھل  أنكاد وبني  یزناسن  والشجع والزكارة  وبني یعال ، وجّردنا  صلحا  
تاماً أزال  بھ  ما وغر الصدور  من  الحقد  والغل لما  حققناه  من  شفقة  
 موالنا  وإرادة  الخیر لرعیتھ مع  وجود سطوتھ القاھرة كل باغ ضاّل،فإن 

من  نا،نطلب  هللا  سبحانھ  أن  یجعلالنفع  والضر  جعلھ  هللا  على  یده 
أھل نفعھ  ممتعین  تحت  ظل  أمنھ ، وأنھ موالنا  قد  تضاعف  الفرح 

لدینا  ببشائر راحة  موالنا ،التي تألم  القلوب لمرض  سیدنا ووجمت  
نا  بنعم هللا نفوس  المسلمین فالحمد    على  راحة  سیدنا وھنیئا لموال

التي  أفاضھا هللا علیھ وھدیة  أجر  منحھا هللا ،  فإننا قد  فرحنا  ھنا لذلك  
ولعبت الخیول  وتزیّنت  األسواق  وفرحت  البالد  والعباد ، اللھم ألھمنا 
على  ھذه النعمة  شكرا ترضاه یا ،  والوطن  سالما  ھانیا  بفضل  هللا 

 ،  نطلب  هللا تعالى أن  یتولى  أمور  المسلمین  ووجود موالنا  المؤید با
بموارد إحسانھ ویجمع  قلوبھم  على  طاعة  هللا ورسولھ  وطاعة موالنا  
أمیر المنصور با ، وأن یتمم  فضل  موالنا  العمیم  علینا  بتزاید  صالح  

  ،وبّرء عاللنا،نرجو من هللا قبولھدعائھ ورضاه لیجبر هللا بذلك حالنا 
وأننا  نقبّل األرض  أمام  موالنا  طالبین  دعاء الخیر والرضاء ومدیعین  
ما  یجب  من  الحمد والثناء  وعند  السمع  والطاعة واألمر والنھي ،  
متّع  هللا المسلمین  بموالنا وأبقاه  ظال وكھفا  لنا  ولجمیع  المومنین،  

إن شاء  هللا علینا  وعلى  ء  الخیر  ما  یعود  نفعھ اطالبین من  موالنا  دع
   ."1305 صفر عام  21أوالدنا  وبالدنا  آمین  والسالم  في  
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  : مقروءةمنھا  غیر   إثنان ،خواتم  7یلیھ   
  

  .خدیم  المقام  العالي  با  دمحم بن  دمحم  دَویدة السوسي  وفقھ  هللا
  أومسعود الیزناسنيخدیم  المقام  العالي  با الحاج  دمحم بن  البشیر 

  .وفقھ  هللا
  .خدیم  المقام  العالي  با میمون بن  دمحم  الھبیل العتیقي وفقھ  هللا 

   .خدیم  سیدنا  دمحم بن  احمد  الكروج 

  .خدیم  سیدنا العالي  با دمحم بن  عیسى  البصراوي
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  إبرام  الصلح  بین  بني  یزناسن  وإشعار  السلطان  بذلك
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  28 الوثیقة رقم

جمع   في شأن من عامل  وجدة  عبد  المالك  السعیدي إلى  السلطان 
  31)1888-2- 27(الُحّراك من أعراب  تریفة  وبني  یزناسن 

القاضي  بجمع  الُحّراك من   ،أخبر  عامل  وجدة  بتنفیذ األمر  المخزني     
أعراب  تریفة  وبني  یزناسن والقدوم  بصحبتھم إلى  حضرة السلطان ،  

من أجل التحقیق في  ،وكذا  تسھیل عمل بعثة مخزنیة  وفدت  إلى  المدینة 
الذي  یوافق  1305رجب   21الرسالة  مؤرخة  في .أمر أحباس  وجدة 

  .1888فبرایر   27یوم  
  

  .وحده  وصلى  هللا على  سیدنا  دمحم  وآلھ  وصحبھ  الحمد " 
أسدل  هللا على  المسلمین رضاء  موالنا أمیر  المومنین ناصر  الدین   
وقاھر  القوم  الظالمین ،  بعد  تقبیل حاشیة  البساط  الشریف وأداء  ما  
  یجب لموالنا  من  التعظیم  والتشریف،  یعلم  سیدي أیده  هللا أن  بعد ما

عیّنُت لكاتب موالنا  الطالب  دمحم  األخصاصي الموجھ لتحقیق  أمر أحباس  
وجدة  ومحاسبة  الناظر التاجرْین والعدلْین لمحاسبتھ،  وشرعوا  في  
العمل ، أزعجني  أمر  الحْركة  التي أمر  موالنا  بجمعھا  من  وجوه  

با لیجدني    ونقِدُم  معھم  لحضرة  موالنا  العالیةالوطن  وفرسانھم 
فنھضُت یوم  التاریخ . الحال بالحضرة  الشریفة  أواخر شھر  تاریخھ

جتھد لذلك خدام سیدنا یلتریفة لجمع حْركة أعراب  إیالة  الخدیم ھنالك ، و
وقد  رتّب  الناظر لكاتب سیدنا  مؤونتھ  . عمال األعراب  وبني  یزناسن 

ومؤونة أصحابھ الثالثة حسبما  أمر  موالنا بھ،  وعیّنُت  لھ  من  یقف  
                                                             

  .ملف  وجدة. أصل  الرسالة  محفوظ  بمدیریة  الوثائق  الملكیة  بالرباط  - 31
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اع األحباس ،  كما  أعلمُت  سیدي في  بمعھ من أھل  وجدة  على  جمیع  ر
وع العھدة علیھم في ذلك ، وأحضرُت یرھم وإنذارھم ورجذغیر ھذا بعد تح

ولد  الخدیم الذي تركتھ خلیفة ھنا لدى الكاتب وأمرتھ  بالوقوف  معھ في  
كل ما  یحتاج إلیھ  مما  ورد ألجلھ ،  وكلّفُت أشیاخ  وجدة على  إعانتھ  

شيء إلى  تمام  عملھ ،  وبھ  وجب  إعالم سیدي    ھحتى  ال  یتعذّر علی
 14مواله ،  طالبا  صالح دعائھ ورضاه ، والسالم  في والخدیم  عند أمر 

  ."1305ى الثانیة عام دجما
  خدیم  سیدنا  عبد  المالك  بن  علي  السعیدي                             
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رسالة  عامل وجدة إلى  السلطان من أجل  جمع  الُحّراك من  تریفة  وبني 
  ناسن وقضاء أمور مخزنیة  أخرىزی
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  29الوثیقة رقم 

         32األحباس عمل في شأنناظر أحباس وجدة إلى السلطان من  

)9-4 -1888(  

كیفیة عمل لجنة التحقیق الوافدة إلى  عن أبلغ ناظر أحباس وجدة      
المدینة، وأنھ امتثل لألمر المخزني في المسطرة التي یجب اتباعھا في 

التي  كان  قد  اتخذھا ثم   جراءاتإلاألحباس ، كما علل ا تسییر شؤون
 1305رجب  27الرسالة  مؤرخة  في . عدل  عنھا  تنفیذا  لألمر المولوي

  .1888أبریل   9الذي  یوافق 

  .الحمد    وحده  وصلى  هللا  على  سیدنا  دمحم وآلھ  وصحبھ  وسلم  "
  

أسدل هللا  علینا  وعلى  المسلمین  رضاء سیدنا  وموالنا  أمیر      
مومنین ناصر الدین وقاھر القوم  الظالمین ،بعد  تقبیل  حاشیة  البساط  ال

وبعد ،فقد وافاني  الشریف وأداء ما یجب لموالنا من التعظیم  والتشریف
كتاب سیدنا الشریف یأمر الخدیم  فیھ بإعمال  الحساب داخال  وخارجا في  

إلیھا  تفصیال اف  ضجمیع  ما ھو  إلى  نظره من  األحباس الكبرى وما  ان
بمحضر مع  یعیّن  لذلك ، ونوجھھ  واصال لحضرة  سیدنا ،وأن  نبیّن  

الذي أصدره  لي  سیدي بعد  ردّ كل  ما  وقع  العداء   للضابطوجھ  تركي 
علیھ ألصلھ، وقد وجھ سیدنا كاتبھ الطالب الفرضي السید دمحم األخصاصي  

  .لتحیقق ذلك والوقوف علیھ 

                                                             
  .ملف  وجدة. لوثائق  الملكیة  بالرباط أصل  الرسالة  محفوظ  بمدیریة  ا - 32
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نعم  سیدي الخدیم عند  السمع  والطاعة لما أمرني  بھ سیدي من       
إعمال  الحساب ،  فقد  عملتھ على  ید  كاتب  سیدنا  المذكور، وھا ھو  

وأما  . توجھ  بھ  لحضرة  سیدنا  الشریفة ، كما  أمرني سیدي بذلك 
ي تْركي للضابط، فإن ذلك  سیدي لعدم  ضبط األمور  من  التشویش الذ

كما  ال  یخفى  على  سیدي حال أھل  ھذه  البلد،  . كان  وقع  بھذا  الوطن 
والعبد على  خدمة  مواله ،  طالبا منھ  دعاء الخیر  ورضاه  والسالم في  

  ".1305رجب الفرد  عام  27
  

  خدیم  سیدنا عبد  ربھ الھاشمي بن  بومدین                

  وجدة وفقھ  هللا  ناظر أحباس                      
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  رسالة  ناظر أحباس  وجدة إلى  السلطان  الحسن األول
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  30 الوثیقة رقم

البشیر من  أجل  أن   علي  بن  رمضان  الوجدي إلى القائد دمحم  بن  من  
  )1888-9- 21(33السلطان  الحسن األول دىل یتشفّع  لھ

نجل  صھره  الوجدي رسالة استعطاف إلى بن  رمضان يالشیخ عل بعث   
إلطالق  من  أجل التدخل  لفائدتھ  ،القائد الحاج دمحم  بن  البشیر الیزناسني

على  خلفیة  الفساد في جبایات  1876سنة  سراحھ، وكان المذكور قد اعتقل
والخروج عن  الطاعة برفقة العامل دمحم  بن  البشیر أومسعود  مدینة وجدة

انظر كتابنا، . (أجبر على اإلقامة بمراكش حیث كان  مسجوناو زناسني،لیا
الرسالة   .)أوالد  البشیر  أومسعود بین  الزعامة  القبلیة  والخدمة  المخزنیة

  .1888شتنبر  21الموافق    1306محرم  15مؤرخة في  

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

إلى المحب األمجد الفاضل األسعد الخیّر األنجد الرئیس القائد الحاج دمحم 
ابن  البشیر  الیزناسني ، سالم  علیك  ورحمة  هللا عن  خیر  سیدنا  أیده  
هللا ونصره وبعد ، فال  یخفى علیك  حالنا من  جھة  الصائر  ومن  جھة  

ُت أن أوالدنا لم  وقد علم. الضرر، ولوال سیدنا العربي یواسینا لضعنا
یصل  إلینا منھم أحد، واآلن فنرید من  سیادتك أال  تقّصر في  جانبنا عند  

، وكذلك  عند  الفقیھ ،  والكالم  الذي ذكر  لك  السید  سیدنا المنصور با 
،  ویصلك  داخلھ بطاقة وّجْھھا للفقیھ بارك  هللا   عایھل  العربي ھو  المعوّ 

وفي ذریتك ومتعنا  بحیاتك، ) یقصد بالفقیھ الحاجب أحمد بن موسى( فیك 
) من  الُحرمة( فھا  نحن محترمون . واآلن  سیدي خذ بیدنا أخذ هللا بیدك 

 بذریتك بارك  هللا  فیھم ، وانظر فینا  وجھ  الدم والمصاھرة ،  وسلم  منا 
  ،على السید العربي،وعلى السید عبد السالم أخیك،وعلى المحبة والسالم

  ."1306محرم الحرام عام   15في 

  عن إذن  الشیخ علي  بن  رمضان  الوجدي لطف  هللا  بھ              

                                                             
  .ملف  وجدة. أصل  الرسالة  محفوظ  بمدیریة  الوثائق  الملكیة  بالرباط  - 33
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رسالة  الشیخ  علي  بن  رمضان  الوجدي إلى  القائد  دمحم بن  البشیر  
  الیزناسني
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  31رقم  الوثیقة

تولیتھ واستیفاء الضرائب   في شأن من قائد قصبة السعیدیة إلى السلطان 
  )1890-1-11( 34من القبائل 

أخبر قائد قصبة  السعیدیة  باستالمھ ظھیر التولیة على قبائل أوالد     
وأنھ  جاد في  المشاركة مع  عامل  وجدة   ،منصور والعثامنة بسھل  تریفة

الرسالة  مؤرخة  في .  الستخالص الضرائب  من  القبائل التي إلى  نظره 
  .1890ینایر   11الموافق   1307جماذى الثانیة   19

  .الحمد   وحده  وصلى هللا  على  سیدنا   وموالنا  دمحم وآلھ" 

ما یجب لموالنا من التعظیم أقبل حاشیة البساط الشریف واُأَدي      
والتشریف ، وسالم على مقام حضرة سیدنا السعید ورحمة هللا تتوالى 
وتزید ، وبعد یعلم سیدي أن الوصیف بلغھ ظھیر موالنا الشریف بتولیتھ 
على أوالد منصور والعثامنة بقصبة عجرود ، وأمرني سیدي بجمع حْركة 

تي توجھت لھنا بقصد استیفاء إیالتي ونرابط بھا مع المحلة السعیدة ، ال
الواجبات مع ما ترتب من الحقوق والوظائف ھنا ، فإن الوصیف عند 
السمع والطاعة ألمر موالنا المنصور با أدام هللا وجوده ، وقد جمعت 
سیدي حْركة إیالتي  وقدمُت بھا على كبیر المحلة قائما بواجب ما یجب 

قـُبّة أنام فیھا ، فجعلت النھار على الوصیف ، إال أنني سیدي لیس عندي  
أكون بالمحلة السعیدة وباللیل أبیت بوجدة ، والوصیف عند أمر سیده 

  ."  1307جمادى األولى عام  19طالبا صالح دعائھ والسالم  في 

  وصیف موالنا عالل بن منصور البخاري                                 

                                                             
  السعیدیة  سعیدة  ساحل : انظر  كتابنا . ملف وجدة . أصل  الرسالة  محفوظ بمدیریة  الوثائق  الملكیة  بالرباط  - 34

  .81ص . 2013 .نیت  -مطبعة  الرباط . المتوسط     
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  تنفیذ أوامر  مخزنیة   في شأن السلطان  رسالة  قائد قصبة السعیدیة إلى 
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  32 الوثیقة رقم

 في شأنن بن عبد الصادق إلى السلطان امن عامل وجدة عبد الرحم
  )1890-1- 31( 35تھمجال سلط ترامي قائد قصبة السعیدیة على

وكذا  ،أخبر عامل وجدة بالنزاع الواقع  بینھ  وبین  قائد قصبة السعیدیة      
تولى حكم قبیلة ھوارة النازلین مع أھل  تریفة ، كما أخبر  بخروج یس  نم

واستأذن  السلطان في تأدیبھم  بمساعدة عرب أھل  ،أھل  أنكاد عن  طاعتھ 
ینایر  31الموافق  1307جمادى  الثانیة  9الرسالة  مؤرخة  في  . تریفة 
1890  .  

  .وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ الحمد  وحده" 
أدام هللا النصر والتمكین والظفر والفتح المبین لموالنا أمیر        

المؤمنین، بعد تقبیل حاشیة البساط الشریف وأداء ما یجب لموالنا من 
اإلجالل والتشریف، فاإلعالم لموالنا أن قبیلة من إیّالتنا تـُسّمى بھّوارة 

لیھم تریفة ترامى علیھا القائد عالل بن منصور، زاعما أنھ متولي ع
وشافھھم بذلك قبل حلولنا بوجدة ، وفرض علیھم مؤونة المحلة السعیدة، 
وأدّوھا لھ، ولما حللُت وجدة وجھت علیھم، فوردوا البعض ممن یُعتمد 
علیھ في الفعل والرأي السدید ، والبعض منھا تقاعد ھناك متكال على ما 

ما صدر منھ  أغراه بھ القائد عالل المذكور، وحكوا الواردین علینا منھم 
في جانبھم، فوجھنا علیھم ثانیا كْي یرجعوا عن انحرافھم وعدم امتثالھم 
للخدمة الشریفة، فذكروا أنھم تحالفوا معھ وأن ال ینقضوا عھده، فكتب 
إلیھم أیضا كبیر الملحة السعیدة السید الحاج المعطي ووعضھم فلم 

                                                             
  السعیدیة  سعیدة  ساحل  :  انظر أیضا  كتابنا  .  ملف  وجدة . أصل  الرسالة  محفوظ بمدیریة  الوثائق بالرباط  - 35

  .66-64ص . مرجع  سابق . المتوسط       
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النحراف والفساد ، ینتھوا،  وحیث رأوا إخوانھم أھل أنجاد ما ھم فیھ من ا
طلبوا منا التوجھ إلیھم بالحْركة إلى أن یرجعوا عما ھم فیھ من االنحراف، 
وما ساعدناھم لذلك حتى نطالع علم موالنا ، فنطلب من سیدنا أن یساعدنا 
في توجیھ إخوانھم بالحْركة لھم ویُقضى الغرض فیھم ویمتثلوا لخدمة 

ین عن ساعد الجد في ما أمرنا بھ موالنا من جملة اإلیّالة ، فإننا ُمشّمر
سیدنا ، وما طالعُت سیدنا بھذا حتى أبذلنا المجھود معھم غایة ، وكل ذلك 
في حفظ كبیر المحلة السید الحاج المعطي ، والعبد عند ما یأمره بھ سیده، 

   ."1307جمادى الثاني عام  9طالبا من موالنا صالح األدعیة والسالم في 
     

عبد الرحمان بن دمحم بن عبد الصادق                                                                
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ترامي قائد  قصبة السعیدیة    في شأن رسالة  عامل  وجدة إلى  السلطان 
  على  مجال  سلطتھ
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  33رقم  الوثیقة
  

بغرض إكرامھم من كافة المھاجرین الجزائریین بوجدة إلى السلطان 
  )1890-4- 01( 36ومساعدتھم

نظرا للغالء الذي عم  شرق المغرب بسبب الجفاف سنوات  التسعین       
من القرن  التاسع عشر ،طلب الجزائریون المھاجرون بوجدة أن ینعم  
السلطان الحسن األول علیھم بمزید من المساعدة ،  وكان سالطین  المغرب  

جئوا  الذیم  ل ،مند احتالل  الجزائر یقدمون  مساعدات  منتظمة  للجزائریین 
 فاتحالموافق  ،1307شعبان  10الرسالة مؤرخة في . إلى المغرب

  . 1890أبریل
  
الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وعلى آلھ وصحبھ وسلم  " 

  .تسلیما

من كافة  المھاجرین بوجدة إلى موالنا أمیر المومنین نصره هللا ،  
، بعد  تقبیل حاشیة البساط   والسالم على حضرة موالنا العالیة با
الشریف وأداء  ما  یجب لموالنا المنصور  با من  التعظیم  والتبجیل ، 

لغالء القوت فلیكن في علم  موالنا أعزه  هللا أننا في  غایة  الضرر الفادح 
بھذه الحضرة  الوجدیة  ونواحیھا،  ولحقنا  من  ذلك المشقة  العظیمة ، 
فما یكتسبھ الرجل أو  الیتیم أو األرملة  من  الكد ال  یغنیھ في  یومھ ، 
فنطلب  من  سیادة موالنا المعتز با أن  یمدنا بما أنعم هللا علیھ ،  نظرا 

ادة  من موالنا  ومن  الطاھرین  لعجزنا وضعف  حالنا كما  كانت  الع
وإن  جاد سیدنا  نصره  هللا بإنعامھ علینا . أسالفھ قدس  هللا  أرواحھم 

فلیكن على  ید أمین من أمنائھ لیسھل  علینا األمر،  فا  یتقبّل من  

                                                             
  ).الرسالة  بدون  توقیع. (  أصل  الرسالة محفوظ بمدیریة  الوثائق  الملكیة  بالرباط  ملف  وجدة 36
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 10سیدنا أمیر المومنین نصره  هللا ویدیم  عزه ومجده والسالم وفي  
  ".1307شعبان  عام  

  

الجزائریین  المھاجرین  بوجدة بغرض  طلب  مساعدة السلطان  رسالة
  الحسن األول
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  34الوثیقة رقم 

حل  الدعاوي مع   في شأن الحسن األول  عامل وجدة إلى السلطان من
  )1890- 4- 18(37السلطات الفرنسیة بغرب الجزائر

المترتبة  -تكشف الرسالة عن معاناة عامل وجدة من مشكل حل الدعاوي    
التي كانت  تقع  بین القبائل   -عن النزاع أو النھب  أو السرقة  أو التعدي

المغربیة  والقبائل  الجزائریة  أو الجیش الفرنسي،  حیث  كان المعنیون  
رد  عن  الدعاوي  للبھذه الدعاوي من  المغاربة  یتقاعسون عن تقدیم الحجة 

وكثیرا ما  یقتص منھم  الفرنسیون ،،وبذلك كانت تضیع  حقوقھم الفرنسیة 
 1307شعبان   27الرسالة  مؤرخة  في . غرب  الجزائرإلى لما یتسّوقون 

  .1890أبریل    18الموافق  

  .الحمد   وحده   وصلى  هللا  على  سیدنا  وموالنا دمحم وآلھ" 
أدام  هللا العز  والتمكین والنصر  والظفر  والفتح  المبین لموالنا أمیر       

  حاشیةأمیر  المومنین، وبعد أداء  ما  یجب  للمقام  المنیف من  تقبیل  
البساط  الشریف ،  یُنھى لعلم  موالنا أعزه  هللا أن جمیع  عمال الوطن ال  

صرى في  رعایاھم،  بحیث كل  عوا بھ النتب  لھم بما  یدكیبالون بما  ن
من وّجھُت لھ  منھم على  دعوة  یجاوب عنھا بعدم  المقصود وال  یبالي 
وال  یخلّص سخرة  الموجھ  عنده بھا ،  فإن  كانت  عنده الدعوة حقا 

یتقعّد  على  فصالھا ،  وإن  لم  تكن  حقا ال  یجیب  عنھا ال بحجة  قاطعة  
وقد تحیّرُت غایة ودافعُت ما أمكنني  وال  بغیرھا  لنحسم مادتھا، 

بالجوابات التي ال  تفید، وكان العامل  قبلي یأذن بالكفاف على  من عثروا  
علیھ  من  قرابة أھل  القضایا بمغنیة وبتلمسان وبالناحیة الشرقیة ،  

یصدر   وذلك  فیھ  خرق العادة  بین  الدولتْین، وقد  طالعُت علم  سیدنا لئال
إعالم  موالنا بذلك ،  فنطلب من  سیدنا أن  یأمرھم بالقیام  من  النصرى

                                                             
  حول  مشكلة الدعاوي انظر  كتابنا  . ملف  وجدة. أصل  الرسالة  محفوظ  بمدیریة  الوثائق  الملكیة  بالرباط   - 37

  . 2002الدار  البیضاء  . المجال الحدودي بین  المغرب والجزائر    
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رى،وعلى الخدمة الشریفة  اعلى ساق الجد في الدعاوي التي للنص
   ".1307شعبان األبرك  عام   27والسالم  في  

  خدیمك  عبد  الرحمان بن  دمحم بن  عبد الصادق لطف  هللا  بھ           

  

مشكل حل الدعاوي بمنطقة  في شأنن رسالة عامل وجدة إلى السلطا
  الحدود
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  35 رقم الوثیقة

تولي  خطة   في شأن من قاضي وجدة إلى السلطان الحسن األول
  )1891- 11- 26( 38القضاء

عن استالمھ  ظھیر  تولیة  دمحم بن الحسین قاضي التتضمن الوثیقة  جواب    
بمدینة  وجدة،  فامتثل  لألمر  الشریف ، والتزم بأن  ال یحید   خطة  القضاء

 23یعود  تاریخ  الرسالة  إلى . عن  أمور الشرع  طبقا  للمذھب  المالكي
  .1891نونبر  26،  الموافق  1309ربیع الثاني عام  

  .الحمد    وحده وصلى هللا  على  سیدنا  دمحم وآلھ" 

الشریف وأداء  ما  یجب لموالنا من  التعظیم   بعد  تقبیل  حاشیة  البساط 
، وسالم كریم على  حضرة  مقام سیدنا السعید ورحمتھ تتوالى  والتشریف

وتزید،  یعلم  سیدي أنھ  وصلني ظھیر  موالنا الشریف  أسما  هللا  قدره 
ره بتولیتي خطة  القضاء بوجدة وأسند إلي موالنا  ھوأعز بھ الدین وأظ
ا كلھا الخاصة والعامة منھا بأجمعھا على الحكم  النظر في أمورھ

المشھور  من مذھب  مالك أو  الراجح  أو  ما  جرى  بھ  العمل ،  وعھد  
موالنا  في  المساوات بین  المشروف  والشریف وأخذ  الحق  من   إليّ 

ا  وعالنیة ، فالسمع  والطاعة القوي للضعیف وبتقوى  هللا  ومراقبتھ سرّ 
مع أني  سیدي  ضعیف عن تقلید  ھذا   ،منصور المؤید  بالموالنا  ال

نیھ  موالنا امتثلُت المنصب الشریف  لتعلقھ بأمور  الدین ، وحیث  والّ 
أمره الشریف،  مستعینا با  تعالى وبوجود  موالنا أطال  هللا  بقاءه 
  وأسنى  ارتقاءه،  راجیا  من هللا تعالى التوفیق والرشاد وسلوك  منھاج

والسداد  حتى ال  نحید  عما  عھده إلّي  موالنا  وأسنده بحول  هللا  الحق
،وأطلب  من  سیدي  صالح أدعیتھ ومالحظة   وعنایة موالنا  المنصور با

                                                             
  .ملف وجدة.  طأصل  الرسالة  محفوظ بمدیریة  الوثائق  الملكیة  بالربا - 38
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عنایتھ ،ممتَّعاً  برضاه حتى  ال  نحید  عما  یحبھ موالنا  ویرضاه،  متّع  
مین بجاه  جده  الصادق هللا  الوجود  بوجوده وأبقاه  ظال  ظلیال للمسل

ربیع  الثاني  23في  . األمین صلى  هللا  علیھ  وسلم بمنھ آمین والسالم
  " .1309عام 

  راجي  معونة  مواله ورضاه
  الخدیم دمحم بن الحسین هللا  ولیھ  ومواله

  

  رسالة  قاضي  وجدة إلى  السلطان بعد  استالمھ ظھیر التعیین

  



  

 
- 108 - 

 

  36رقم  الوثیقة

عجزه  في شأن یر األعظم الحاج المعطي  الجامعيالوز إلىمن أمین وجدة 
  )1892- 7-5( 39استخالص الرسوم  من بني  یزناسن  والعثامنة عن

قبائل  منكلف  السلطان  األمین  دمحم  البداوي باستخالص  الجبایات       
عمالة  وجدة  وقبض الرسوم  في بعض األسواق ، منھا سوق صفرو بفرقة  

،وسوق الحیمر جنوب قصبة   قصبة تاوریرتالبصارة وسوق واد زا  قرب 
السعیدیة،  وعززه  ببعض  العساكر،  وصادف تجوالھ الفتنة  القائمة  بین  

كما . المنوطة  بھ القیام  بالمھمة   دونبعض  قواد بني  یزناسن ، مما  حال 
عجز عن  استخالص  الرسوم قرب  سوق  الحیمر  الجزائري الواقع  على  

ة،بل وقعت مواجھة بین یالضفة الیمنى  لوادي  كیس جنوب قصبة السعید
العسكر  وأفراد من  قبیلة  العثامنة،ووصف  حالة العسكر المزریة المرافق 

 ،الترصد  لقبائل الصحراءالرجوع لناحیة واد زا من أجل على  لھ،فعزم 
الرسالة   .التي وفدت لالكتیال من أجل استخالص الرسوم الواجبة علیھا

  .1892یولیو  5الموافق 1309من  ذي  القعدة  عام  9في  مؤرخة

ً  الحمد  وحده وصلى  هللا على سیدنا دمحم وآلھ وصحبھ"   .وسلم  تسلیما

المكرم األسعد الفقیھ األجل  حبُّنا األرضى  الرئیس األحظى الفارس األنجد
الوزیر األعظم سیدي  الحاج  المعطي ، أمنك  هللا  ورعاك  وسالم  علیك  
ورحمة هللا  تعالى  وبركاتھ عن  خیر  موالنا نصره  هللا وبعد، فال  زائد  

من  ) كذا(كفایة وبعده صافرنا  ھعلى  ما  قدّمناه  لك قبل ھذا مما  فی
)       كذا(ما أمر بھ موالنا لسوق الجمعة بسفروا ناحیة واد زا ممتثلین ب

من إیالة  القائد دمحم بن عیسى الیزناسني، ونزلنا عنده العسكر،   ]صفرو[
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ثم  بھ  وقع  القتال  بینھ  وبین  جواره من  بني  بوزكُّو وبعض  بني 
یزناسن ،فوقعت الھزیمة علیھ وحرقت داره وفّر ھاربا من أرضھ وبالده،  

ینوا ذلك العسكر وعلموا أن جلوسھم لم یحصل على طائل رجعوا، فلما عا
ف لونحن قدمنا لقصبة عجرود فوجدنا األعراب أھل  تریفة حاركین مع  ال

المذكور ، فتسّوقنا سوق  الحیمر ، فلم  نجد االمتثال  لدفع  الواجب علیھم 
نفع  كما  ذكر  سیدنا ، ألنھم  یتعّرضوا على األجالب ، فالطفناھم فلم ت

معھم مالطفة ، وال  طاقة  لنا بالتكلیف علیھم لعدم  العسكر، ألن  فرض  
عجرود  بھ خمسین  نفر، ثم  بقي  منھم ستة  نفر ، وكذلك في جمیع  
المحالت ، وحاصلھ إن ھذه األعراب امتنعوا كل االمتناع،وخدیم سیدنا 

د العضد  سیدنا لشھیر القائد عالل بن  منصور البخاري المكتوب  إلیھ ظ
لنا ال  زال  في  ناحیة المغرب ، وبعد ما  كتب لھم وأمرھم  بالوقوف 

واالمتثال عرضوا عن  ذلك ولم  یلتفتوا  لكالمھ ،  ومن  جملة  ذلك أن  
رجال  من العثامنة اسمھ دمحم ابن القاسم أتا بسبعین رأساً من البقر،  فحین  

صاب واحدا منھم في  تكلموا معھ العسكر وحصروه ضربھم بالبارود فأ
ساقھ ، وتبعوه إخوانھ العثامنة في  فساده، وحملوا علینا بأجمعھم، فلوال 
رضاء سیدنا وسطوتھ العالیة با حالت بیننا وبینھم لفازوا بنا ، فلما 

رأینا ذلك شّھدنا ذلك بالعدول والقاضي وشھدوا رسما كما رأوا بعینھم،  
على طائل ، ورجعنا لواد زا ) اكذ(وقد نھضنا من ھنالك ،ولم نحصلوا

منتظرین جواب سیدنا، وقد  كتبنا لسیدنا بالوجبة المذكورة حرفا حرفا، 
ولتعلم سیدي رعاك هللا أننا  جالسین بال  فائدة ألننا ال  نقبض شیئا وذلك  
من عدم األحكام ،وال فائدة في  جلوسنا  بال  مدخول  وال  مؤونة ،  ونحن  

كلھم ، ولتعلم رعاك  هللا أنھ جاء إبّان األعراب نبیع في حوائجنا ونأ



  

 
- 110 - 

 

، وھم  بني  َكیل وغیرھم بقصد  الكیل  من  قصبة  ْمسون ) كذا(السحرا 
ونواحیھا ومن  الزكراوي  وغیره ، وعادة ھؤالء األعراب یدفعون لجانب  
المخزن ریاال واحدا للجمل، فطالعنا علم  سیدنا بذلك ، نحبك  سیدي أن  

أمرھا وتجاوبنا بما یكون علیھ العمل ،وھا نحن منتظرین تباشر لنا 
الجواب ، فقد  كتبنا مرارا  ولم  یاتینا  جواب ، وھا رقّاصا واقف على  
الجواب ،ولتعلم انھ وقع في  سوق  الحیمر النداء من  النصرى ال  یقبلون 

م   وبھذا  وجب  اإلعال. البقر الذي یدخل إلیالتھم ألجل یذكر أنھ بھ  المرض
من  ذي القعدة الحرام عام  9وعلى الخدمة والمحبة،  والسالم وفي 

1309."  
                 

  الحاج  دمحم بن  البداوي بّرادة  لطف  هللا  بھ   الخدیم
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 في شأن رسالة  األمین  دمحم بن  البداوي إلى  الوزیر  المعطي الجامعي 
  .عجزه  عن  استخالص  الضرائب بناحیة  بني  یزناسن
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 37م رق الوثیقة

سلطتھ فرض  في شأن عامل وجدة إلى السلطان الحسن األول من
  )1892- 7-26(40القبائل المباشرة على بعض

تكشف الرسالة عن  بعض  جوانب  التقسیم  اإلداري  المعمول بھ  في      
شرق المغرب قبل  فترة  الحمایة ،حیث  كان  عامل  وجدة  لھ إشراف غیر  

عمالة وجدة، بینما  كانت لھ سلطة  مباشرة  على  المدینة  قبائل مباشرعلى 
یدیة  وبقبیلة  وبجوار  قصبة السع) ھوارة(وبعض الفصائل في سھل  تریفة 

ویتبیّن من  رسالة  العامل أن  ھذه الفصائل  سقطت  . المھایة  بناحیة الظھرا
من الظھیر الذي  استلمھ ،  فحاول  لفت  نظر السلطان  من أجل  استدراك  

الفصائل إلى  نظره  لیستخلص  تكون تلك ل أنذلك ،وتقتضي مصلحة العام
 1310فاتح محرم  عام   لمراسلة إلىویعود  تاریخ  ھذه  ا. منھا الجبایات 
  .1892یولیو  26الموافق لیوم 

  .الحمد    وحده  وصلى  هللا  على  سیدنا  دمحم  وآلھ  وصحبھ" 

ما  یجب  لموالنا  من  التعظیم   يأقبل حاشیة البساط الشریف وأُأَدِّ 
والتشریف ، وسالم  كریم على  حضرة  مقامھ  السعید ورحمة  هللا  تعالى  
وبركاتھ تتوالى  وتزید وبعد ، لیكن  في  شریف علم  موالنا المؤید  با 

یا  قبلي  تولّ أن  ثالثة قبائل  من  عمالة  وجدة  كانوا عند  نظر  من  كان مُ 
ي  ظھائر  موالنا  الشریفة  بوالیتي  وجدة  وعمالتھا ،  وقد  لم  نجدھم  ف

ظھائرھم  الشریفة  بوالیتي    لقراءةوردوا  على  الخدیم عند  قدومھ 
علیھم ، وحیث  لم  یجدوھم  توجھوا  من  عندنا وبقوا  مھمولین  ال 

ة ارة  النازلین بتریفة وبني  منقوش أھل  القلیععامل لھم ، وھم قبیلة  ھوّ 
النازلین  بالحدادة وجماعة أوالد  السید  الشیخ  النازلین  مع  المھایة،  
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وأعلمُت سیدي بھذا لیكون على بالھ الشریف،ونظر موالنا أوسع،  
والخدیم عند أمر سیده  طالبا  صالح  دعائھ  ورضاه، والسالم  في مھل 

  ."1310محرم  الحرام فاتح  عام  

  خدیم  سیدنا  عبد  السالم بن  بوشتى                                    

استجاب  السلطان لطلب  عامل  وجده  وأقره  على  الفصائل  : مالحظة 
محرم    23المذكورة في  رسالتھ ، وھذا جواب المخزن  مؤرخ في  

  :وجاء  كما  یلي. 17-8-1892/ 1310

ولینا علیكم  خدامنا كافة  بني  منقوش النازلین  بالحدادة،  وبعد فقد  "
خدیمنا  القائد  عبد  السالم  ابن  بوشتى الجامعي وأسندنا إلیھ النظر  في  
أموركم، فنأمركم أن  تسمعوا وتطیعوا فیما أولیناه  من األمر  والنھي من 

أمور  خدمتنا الشریفة أسعدكم هللا بھ وأسعدكم بھ ووفق الكل لما فیھ  
  ." 1310محرم عام فاتح  23رضاه،  والسالم في 

  .جماعة أوالد السید  الشیخ النازلین مع  المھایة ،بمثلھ 

  .جماعة  ھوارة  النازلین  بتریفة ،بمثلھ
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إشرافھ  المباشر على  بعض فصائل أھل   في شأن رسالة  عامل  وجدة  
  .تریفة وفرقة  من قبیلة  المھایة
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  38رقم  یقةثالو

     41فكیكـ  عسكرأمینھا عن دفع مؤونة  عجز في شأنعامل وجدة من 
)26-7 -1892 (  

م أخبر عامل وجدة بأن أمین  المدینة  تعذر علیھ  دفع مئونة العسكر المخیّ   
، وكان السلطان قد أمر برفع قدر المئونة الموجھة إلى العسكر   بواحة فًكیك

 ،المذكور،  فاقترح  العامل أن  یدفع  أمناء المخزن  بملیلیة  تلك الزیادة 
 1310فاتح محرم الرسالة  مؤرخة  في .  نظرا لقلة  مداخیل  مدینة  وجدة 

  .1892یولیو  26الموافق 
  

  .وموالنا  دمحم وآلھ  وصحبھالحمد   وحده  وصلى  هللا  على  سیدنا  "  
أقبل حاشیة البساط  الشریف واُأَدي ما  یجب  لموالنا  من  التعظیم  
والتشریف،  وسالم  على  حضرة مقام  سیدنا  السعید ورحمة هللا  تعالى 

فَكـیَكـ كتب  في    تتوالى  وتزید وبعد ،  یعلم  سیدي أن  خدیم  موالنا عامل
توجیھ اإلدالة  إلیھ على عادتھا السالفة، ووجھ إلینا  كتاب موالنا الشریف  

م لھ بإصدار  األمر  المولوي لخدیم  سیدنا أمین  المستفاد ھنا بتنفیذ علِ المُ 
مئونة  إدالة  فَكـیَكـ عاجال من  غیر  مماطلة وال  إھمال ، ولما  تكلمُت  

ذكر  أن المئونة  المعتادة  لھم دون  الزیادة   التي أمر   مع  األمین علیھا ،
لھم  موالنا  بھا تعذرت علیھ  لقلة  الداخل علیھ ، وقد  بقي  لھم  علیھ  
منھا في  مدة  أحد عشر شھرا ثمانون  لایر ،  والزیادة  كانت تنفذت لھم 

ل  ن عند أمناء ملیلیة، وأنھ سیدي لما رأى اإلدالة  ُمصیّرة  وتعطم
نھوضھا  لعدم  المئونة  نفّذ لھم مائة  لایر واستلف آغھ مائة  لایر أخرى  
ودفع  لھم  منھا صلتھم والباقي  دفعھ بید  العالف  لیصیّره علیھم  عند  
وصولھم فَكـیَكـ، وذلك سیدي ال یكفیھم ویتضرر من ذلك إن  بقوا علیھ،  

الزیادة  التي أمر لھم  بھا  من عند أمناء   فإن ظھر  لموالنا أن  ینفّذ لھم 
ملیلیة ، ألن أمین  وجدة معتذرا بعدم الداخل ومدة ما بقي لھم  من الزیادة 
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أحد عشر شھرا، ونظر موالنا أوسع، والخدیم عند أمر سیده طالبا صالح  
   ".1310دعائھ ورضاه ،والسالم  في مھل محرم الحرام  عام 

  خدیم  سیدنا عبد  السالم  بن  بوشة                                  

  

  ئونة  عسكر  فَكیَكـعن  دفع  م األمین عجز في شأن  رسالة عامل  وجدة
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 39 رقم الوثیقة

من الخدمة في  اإلعفاء في شأن بوجدة  من أحد شرفاء أوالد المیر
  )1892- 7-30( 42العسكر

الشرفاء األدارسة العاملین  استعطاف من أحد  بمثابة رسالةال تعدّ       
بعسكر وجدة ، وذلك بھدف إعفائھ  من  الخدمة  في  العسكر المخیّم  بمدینة  
بالمدینة، وعزز طلبھ  بناء على  نسبھ  الشریف، وأنھ ال یستطیع  تحّمل  

الموافق   1310محرم   5الرسالة  مؤرخة  في .  مشقة الخدمة في  العسكر 
  .1892یولیو  30

  .  وحده وصلى  هللا  على سیدنا دمحم وآلھ  وصحبھ  وسلم الحمد " 
وس السعادة ومطلع أقمار السیادة حامل والیة اإلسالم  ومضيء  ممركز ش

موالنا  الشریف  المؤید العلوي أبا علي سیدنا   ،مصباحھ  في  جمیع األنام
ة وموالنا  الحسن ابن  سیدنا وموالنا دمحم ھدى  هللا  بحضرتھ  الشریف

أتم التحیات والسالم باللفظ الشامل  المطلق والعام  ماتھ المنیفةحوكافة  مل
بوجود موالنا اإلمام وبعد، قد أعز هللا موالنا ونصره  وقطع  بسیفھ دابر 

الكفرة الفجرة واختاره لكلفة الورى ، واآلن سیدي إنني  رجل  شریف  
وطلبُت  من  سیدنا  من  ذریة موالنا إدریس ،  ونحن  في  إیالة  العسكر 

ولي  ،أیده  هللا أن  یحررني وینزع رقبتي ، فلم نقدر على  مشقة  العسكر
أوالد  ونحن  في  كفلة  هللا  وكفلة  موالنا المنصور ، إذ  جوده  وعطایاه  
عمت األنام ،  وفي  موالنا  الخیر الكثیر وجبر  الكبیر وهللا یؤید موالنا  

محرم   5وفي ،رضاه ، وعلى المحبة  والسالم ویرعاه ، ویمتعنا  بجوده و
  . 1310الحرام عام 

                     وكتب مسلما على جمعكم المبارك خدیم حضرتكم الشریفة دمحم بن 
  . من  الشرفاء أوالد  المیر القاطنین  بوجدة  إبراھیم
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  إعفائھ  من الخدمة في شأن رسالة أحد  الشرفاء العاملین بعسكر وجدة 
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  40رقم  الوثیقة

ستیفاء الضرائب ا في شأن وجدة  من  السلطان الحسن األول إلى عامل
  )1892-8-30( 43القبائل  من

ما  بقي من  جبایات  تحصیلأمر السلطان  الحسن  األول عامل  وجدة  ب    
بعد أن دفعوا جزءا منھا، وكان المخزن قد أمھلھم  ،في ذمة القبائل الوجدیة

،إال أن األمر قد أشكل على المخزن   الجراد والفتنةبعض الوقت بسبب 
أجل  فطالب  بمراجعة األقساط  المحصلة واألقساط  المتبقیة  من  ،المركزي

الرسالة  مؤرخة   .التثبُّت من استخالص القدر المفروض على عمالة  وجدة
  .1892- 8-30الموافق  1310صفر  6في  

  

  .الحمد   وحده   وصلى  هللا  على  سیدنا  دمحم وآلھ  وصحبھ  وسلم"

خدیمنا األرضى  القائد عبد السالم  بن  بوشتى،  وفقك  هللا  وسالم  علیك  
ورحمة  هللا  وبعد، وصل  كتابك  جوابا عما أمرناك بھ  من  توجیھ  
النھایات التي  ھي بید أھل  وجدة وغیرھم  من إیالتك،  حیث  ذكروا أنھم  

تي عند أوالد علي  ال وّجھتَ دفعوا ما  علیھم البن  عبد  الصادق الخ ،بأنك 
بن  طلحة  والزكارة  وأھل  عطیة  وثلث  بني  خالد ، وقدّمَت توجیھ  

، وبقي  نھایة  بني  یعلى وثلثي  بني  خالد نھایة أوالد  أحمد  بن إبراھیم 
، ذكرَت سبب  تأخیرھما ، كما أخبرت أنك  استوفْیت من  المال  الموظف 

   ،مر أصلحھ هللاـدنا موالي عـعتھا  لولـال ودفـعلیھم سبعة آالف ری
    بھا   عَ ـولِ ـوصلت وطـا فـتھـھـتي وجـایات الـأما النھ .بال ـوصار ذلك بال
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وا منھ ئُ رِ إال أن القدر الذي أُبْ ،علمنا  الشریف ، وھاھي  ُردّت إلیك صحبتھ 
ه  ونسبتھ من  مجموع  القدر الموظف  على  اإلیالة ،  عرف  عددُ فیھا لم  یُ 

فلتبیّن  ما  تدفعھ كل  فرقة  من  فرق  إیالتك من  الواجب  كل  وعلیھ 
سنة لیظھر  القدر الذي دفعتْھُ كل  واحدة  من الفرق المستظھرة بنھایة 

 ً بھ من استیفائك من  المال الموظف   وأما  ما  أخبرتَ . اإلبراء كالً أو بعضا
ر أصلحھ  هللا، علیھم سبعة آالف لایر ، فقد أخبر  بذلك  ولدنا  موالي  عم

  ".1310 صفر  الخیر  عام  6والسالم 
  :ومنھ 

دي موالي اعمر عن  ذلك  باللفظ في  نعم سیدي أعزك  هللا،ھا  جواب سی"
  ".الورقة  صحبتھ 
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  41 الوثیقة رقم

 44الضریبیة المراجعة في شأن الحسن األول مل وجدة إلى السلطانمن عا
)4-9 -1892(  

تنفیذا لألمر المولوي أوضح عامل وجدة ما أشكل على المخزن       
ما  زال    ذيخر الاآلوالبعض  ،المركزي من أمر الضرائب  المستخلصة

في  ذمة  القبائل  الوجدیة ،  وتكشف  الرسالة  عن  تساھل  السلطان  مع  
  - الجراد    -الجفاف (  القبائل أثناء  فترات  الشدة فیما  یتعلق بالجبایات 

، حیث  كان  یؤجل دفعھا  إلى أن  یتیّسر  الحال ، غیر أنھ  لم  یكن  ) القحط
اسبة ، وھو ما  یتضح  من  ھذه  الرسالة،  یتساھل  في أمور  الضبط  والمح

  .1892شتنبر 4 الموافق1310صفر  11وھي  مؤرخة  في  
  

  .الحمد   وحده  وصلى  هللا  على سیدنا دمحم وآلھ  وصحبھ وسلم" 
أسدل هللا علینا وعلى المسلمین رضاء  سیدنا  وموالنا أمیر  المومنین     

ناصر الدین وقاھر الظالمین بعد  تقبیل  حاشیة البساط  الشریف وأداء  ما  
یجب على  الخدیم  لموالنا من  التعظیم  والتشریف وبعد، وصلني  شریف 

فْیُت من وجدة  كتاب  موالنا أعزه  هللا یأمرني سیدي أن  نبیّن كیف  استو
وعمالتھا بسبعة آالف  لایر  من  العدد الموظف  علیھم ،  وموالنا أیده  
هللا أّخر  عنھم منھ ثالثة أرباع ، وأمرني  أن  نستوفَي منھم الربع  الواحد 

یعلم  سیدي أن  . یجب  لھم  فیھ  خمسة آالف  لایر وأربعة  وعشرین  لایر
ذي أمرني  فیھ باستیفاء عشرین ألف  ساعة  وصول كتاب موالنا أوالً  ال
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وتسعین لایر وربع  الریال من  وجدة  وعمالتھا ، فأجمعُت لایر وثالثة 
أعیال أھل أنَكـاد والزكارة  وبني  یعلى  وبني  خالد وقرأُت  علیھم  كتاب  
موالنا الشریف ،  فطلبوا  من  الخدیم  أن یطلب  من  موالنا تأخر البعض 

المذكور والبعض  یقفون  على  أدائھ،  فساعدتھم  على  عنھم من  المال  
ذلك وأمرتھم  بالوقوف على  دفع  ما  تیّسر لھم دفعھ ،  وكتبُت  لسیدي  
نعلمھ  بما  طلبوه، ألن  الوقت  معذر علیھم  بنزول  الجراد ببلدھم  

ھم  نوالفتنة الواقعة بھذا  الوطن ،  فأشفق  موالنا من  حالھم وأخر  ع
أرباع من  القدر  الموظف ،  لكن  سیدي ما  ورد  جواب  موالنا   ثالثة

الشریف حتى  صادف  الحال دفعوا سبعة آالف  لایر ووصلت بیدي  نجل 
موالنا  حفظھ هللا ،  غیر أن أھل  وجدة ما  دفعوا  سوى الربع ألنھم  
تأخروا في الدفع ،وأما الزائد فھو للقبائل،وكل من دفع شیئا أعطیناه 

نھایة علیھ ، وبھذا وجب إعالم سیدي ، وخدیمھ یطلب منھ دعاء الخیر  ال
  ." 1310صفر الخیر   11ورضاه والسالم  في 

  خدیم  سیدنا عبد  السالم بن  بوشتة                                       
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المراجعة    في شأن  وجدة إلى السلطان  الحسن  األول رسالة  عامل 
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  42رقم  الوثیقة

البناء   وعدم رسالة من السلطان الحسن األول في شأن مغربیة  توات
  )1892-9- 6(45بالحدود 

بدأ التحرك  الفرنسي  من  عشرالعقد  األخیر  من  القرن التاسع  مطلعفي  
فالتقى  .خاصة  نحو  واحات  توات  -أجل التوسع في جنوب شرق المغرب 

ا  وأنجلترا  وإسبانیا لتفسیر  نینائب  السلطان  بطنجة  سفراء  كل  من ألما
موقف  المغرب  من إثبات  مغربیة  الواحات  المذكورة،  فاستحضر 

مغنیة  حول الحدود، وفیھما  الحجة    البندْین  األول  والثاني  من  اتفاق
الكافیة  لحسم  مادة  النزاع ،  غیر أن  مضمون  البندین المذكورین  ترك  
خط  الحدود  بدون  إثبات  معالم  ،  مما  أعطى  لفرنسا  فرصة  التأویل  
لصالحھا،  خاصة  وأن  أرض الصحراء التي  تنعدم  فیھا  الزراعة ھي 

یعتقد  أن  السلطان  بحوزتھ   بطنجةكان  نائب  السلطان و. متاحة  للطرفْین
خریطة  طوبوغرافیة  توضح  خط  الحدود ،  غیر  أن  السلطان أجاب  

وكانت  حجة . نذاك  ھو  رسم لخط  الحدودآوأن  ما  كان  متاحا   ،بالنفي 
المخزن  ھو  أنھ  كان یمارس سلطتھ  على  توات  دون  منازع،  على  

ومة  الفرنسیة التي  لم  تكن  تتصرف  فیھا  ،  وبناء  على  ھذا عكس  الحك
الطرح أمر  السلطان  نائبھ  بتوضیح  ذلك لسفراء  الدول  المذكورة  

  .1892شتنبر 6الموافق   1309صفر   21الرسالة  مؤرخة  في  .  أعاله
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  .الحمد   وحده  وصلى هللا على سیدنا  وموالنا  دمحم وآلھ  وصحبھ"
  

  .طابع صغیر  بداخلھ  ،الحسن  بن  دمحم  هللا  ولیھ  ومواله
  

خدیمنا األرضى الحاج  دمحم  الطریس ، سالم علیك  ورحمة  هللا وبعد،     
وصل إعالمك بأنك بعد ما أجبت بكونك تكلمت  مع  النواب  الثالثة  فیما  

برمة  یؤملھ الفرنصیص بتوات، وأجابوك بما ذكرَت، راجعَت الشروط  المن
بین الخدیم  حمیدة الشرڱي رحمھ  هللا  ونائب  الفرنسیس وقتئذ، فوجدتھا  

ھ ، اتفق  الوكیالن  على إبقاء  الحدود بین  إیالتي   46في األول ما  نصُّ
المغرب  والجزائر كما  كانت سابقا  بین  ملوك  الترك  وملوك  المغرب  
السابقین،  بحیث ال  یتعدى أحد حدود اآلخر، وال  یحدث  في  الحدود  

قبل   بناًء في  المستقبل ،  وال  تمییزا  بالحجارة، بل  تبقى كما  كانت 
استیالء الفرنسیس على  مملكة  الجزائر،  ونصُّ  الثاني ، عیّن  الوكیالن   
الحدود  باألماكن  التي  في  ممر  الحدادة،  وتراضیا علیھا  ،  بحیث  إنھا  
صارت  واضحة  كالخیط معلومة،فما كان غربي الخط  یعني الحد فإلیالة 

وظھر  . ھـ ة  مملكة  المشرقمملكة المغرب ،وما كان  شرقي  الحد  فإلیال
لك أنھا  صریحة في  حسم  مادة  النزاع  ،حیث  كان  الخط  المشار إلیھ  
ھو الموجود في رسوم الجغرافیة التي أشار  إلیھا  وزیر  خارجیة  ْصبانیا  
حسبما قدّمتھ ،وأنك على یقین من وجود  مثل  ھذه  الجغرافیة في  خزائن  

أما إن  عنْیَت بالجغرافیة  رسم  . ج وصار  بالبالحضرتنا الشریفة  لإلحتجا
الحدود فھو موجود والنسخ منھ كذلك ،وأما إن عنْیَت الصورة بالتخطیط 
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كون  ذلك  الوقت  لم  یكن  لعلومھم بتلك  دخل  في  ل،  لھافال  وجود 
وال غیرھا  من  التنقیب على  األحوال ،  وحاصلھ   47الغرب وال لكوازیطھم

علوم  في  القصور  في  الصحراء، أما  الخط   ففي الصحراء فالحدّ  م
التي  على  الشیاع، وھي  التي  ال  غروس  بھا   وال  حرث  وال  عمارة  
وكذلك  في  القصور المعلومة التي  في الحدود ،  ومذكورة  في الحدادة  

،  المشار  إلیھا  بخالف  غیرھا  داخل  اإلیالة  فال  یحتاج إلى  تعریف 
ألنھا  معلومة مشھورة ،  وكل  یتصّرف فیما  ھو  داخل  إیالتھ ،  وفي  
ذلك  الوقت  وقبلھ  ونحن  نتصرف  في توات  وھو لم  یتصرفوا  فیھ،  
بل  لم  یتكلموا  فیھ أصال،  والصحراء  التي  على  الشیاع  ھي  المفازة  

جة  قائمة بذلك  التي  ال  غروس  فیھا  وال  حرث ،  وعلى  كل  حال فالح
علیھم،  فلتباشْر  الكالم  مع  النواب  المشار إلیھم ،  ولتوّضْح لھم  ذلك  

ال  یُبقي  وال  یذر  كالما للفرنسیس، وقوفا  مع الحق الحقیق  ،ا حیضاإ
  ."1309صفر عام    21بالقبول ،  وهللا  یعینك والسالم  في  

  

                                                             
  .یُراد  بھا  الجرائد  -  47
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  تواترسالة  السلطان  في شأن  تأكید  مغربیة  
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  43 الوثیقة رقم

تقریر من أمین  وجدة إلى السلطان الحسن األول في  شأن التجارة بین  
  )1892-9- 27(48قصبة العیون  وتلمسان

ازداد  الرواج  التجاري  بین  قصبة  العیون  وتلمسان، غیر أن ھذه         
التجارة لم یكن أصحابھا یدفعون رسوم التعشیر، وعجز المخزن عن  

راب،  فطلب  أمین  وجدة  طاستخراج  الحقوق منھم  خوفا  من  حدود  اض
أن  یعفى  كل الذین  ال  تتجاوز  قیمة  سلعھم قدرا  معلوما  من  المال ،  

 27الموافق   1310ربیع  األول    5الرسالة  مؤرخة في . وذلك رفقا بھم 
  .1892شتنبر 

  .مدمحم  وآلھ  وصحبھ  وسل الحمد    وحده  وصلى هللا على  سیدنا"  

بعد  لثم  ثرى األقدام وأداء ما یجب لعلي المقام من اإلجالل والتعظیم 
واالحترام، ینھى لشریف علم موالنا اإلمام العلم الھمام، وأبقى هللا شمس 
سعادتھ مشرقة على األنام، وأضاء بوجوده األغوار واإلعالم، أن جماعة 

تعاطوا التجارة من قصبة العیون إلى  من قصبة العیون عسكرا وغیرھم ی
تلمسان، وكان أمرھم ضعیفا، واآلن سدت ھذه الطروق على بني  بوزكو  
والشجع وبنو یزناسن،وصار أمر البیع والشراء مقتصرا على من  بقصبة  
العیون، ویمرون بسلعتھم على وجدة ، ویرجعون علیھا ،وال  یقبل من  

ظفر، حتى أن  العامل عظم  علیھ  یتكلم معھم ،وال یسامحون في قلمة
أمرھم وخال سبیلھم لطیشھم وعدم إنصافھم،وحتى إن كانت سلعة ألھل 
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علیھا،وإن كانت مشھورة یمروا بھا من خارج    الذمة یتعرضون
البالد،وال ینال منھم ال قلیل وال كثیر، فإن تفضل علیھم  سیدنا  نصره  هللا  

ه أیده هللا یقبض منھم،فیأمر  باإلعفاء بجوده أوسع، وإن اقتضى نظر
العامل بما یقتضیھ نظره السدید، مع أنني كان  تقدم لي اإلعالم في مثل  
ھذا،  وذكر لي الوزیر إن كان من خمسة عشر مثقاال إلى الثالثین الغایة  
أربیعن فیخلى  سبیلھم،  وإن  كان أكثرھم من عامة الناس ،وھذا ما  

أمر سیده ونھیھ،طالبا صالح دعائھ  وجب بھ اإلعالم، والخدیم عند 
  ".1310ربیع  النبوي عام   5والسالم،  في 

  الخدیم  ج دمحم  بن أحمد  زنیبر  وفقھ  هللا                               
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رسالة أمین  وجدة  في  شأن  التساھل  مع  الذین  یتعاطون  التجارة  بین  
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  44 الوثیقة رقم

 یبنق ریطلب تغی في شأن وجدة  إلى السلطان  الحسن األول من عامل
  )1892- 10-7(49عزة  شرفاء أوالد بن

على   1885سبق أن أشھد عامل  وجدة عبد المالك السعیدي سنة           
شرفاء بني  یزناسن من یرتضونھ  نقیبا  لھم ،  وكان الشرفاء أوالد سیدي  

قد  اختاروه لذلك  المنصب  -إخوان النقیب بن  دحمان -عبد  هللا بن  عزة 
وطالبوا  بتغییره  ،آنذاك ، ویتبیّن  من  الرسالة  أنھم  تراجعوا عن  ذلك 

الموافق  1310ربیع النبوي   15الرسالة  مؤرخة في  . ألسباب أوضحوھا
  .1892أكتوبر  7

  .الحمد   وحده  وصلى  هللا  على  سیدنا دمحم وآلھ  وصحبھ"

أقبّل حاشیة  البساط  الشریف واُاَدّي ما  یجب  لموالنا  من  التعظیم  
موالنا أیده  هللا أن  بعض ) علم(والتشریف وبعد،  فلیكن  في كریم 

الشرفاء أوالد سیدي  عبد  هللا بن  عّزة سكان  بني  یزناسن ببني  خالد،  
وھم أوالد المھدي وأوالد بن سعید وأوالد الحاج العابد والمجادبة ،  الذین  

،  طلبوا  منا  الكتابة  لسیدنا بإطالع  ھم إلى  نظر النقیب سي بن  دحمان 
بما  لحقھم من  الضرر منھ ودخولھ في  زمرة  القبائل   علمھ الشریف

العامة  وقلة  عقلھ ،  طالبین  من  سیدنا نزعھ عنھم  وتولیة  غیره 
علیھم ،  حسبما  أشاروا بھ على  سیدنا  في  كتابھم، فنطلب  من  سیادة  

وبھذا  . سیدنا  الكریمة أن  یساعدھم لذلك إن  اقتضى  نظره  الشریف 
م سیدي ،  والخدیم طالبا منھ  دعاء  الخیر  ورضاه،  والسالم وجب إعال

  ."1310ربیع  النبوي األنور عام   15في 

  خدیم  سیدنا  عبد  السالم بن  بوشة                                 
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تغییر  نقیب    في شأن رسالة  عامل  وجدة إلى  السلطان  الحسن األول  
  .شرفاء أوالد  عبد  هللا  بن  عزة
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 45 الوثیقة رقم

الفتنة ببني   في شأن من عامل وجدة إلى السلطان  الحسن األول
  )1892- 10-19( 50یزناسن

أخبر عامل  وجدة  بالفتنة  القائمة  بقبیلة  بني  منقوش  بین  فرقة  بني        
وطولبوا  .انھزموا  وفروا  من  منازلھم  نمّریصن وفرقة  بني  خلوف  الذی

بدفع  العادة  الجاریة  بینھم  من أجل  الرجوع  إلى  موطنھم ،  كما  أخبر  
الرسالة  مؤرخة  في  . يلة تدخل  القائد  دمحم  بن  البشیر الوریمشوبمحا
  1892أكتوبر  19الموافق  1310ربیع األول  27

  .سیدنا دمحم وآلھ  وصحبھ الحمد   وحده  وصلى  هللا  على "

أقبّل حاشیة البساط  الشریف واُاَدّي ما  یجب  لموالنا  من  التعظیم      
والتشریف وبعد،  فلیكن  في كریم علم موالنا أیده  هللا أن في ھذه األیام  

یصن  وبني  خلوف   من  ربع    قبل  تاریخیھ  وقعت  مضاربة  بین بني مّرِ
من  دیارھم  بني  منقوش أھل  صفرو،  وانھزموا  بني  خلوف وفّروا 

بعد موت  من  مات  من  الفریقْین ،  ونزلوا  بني  خلوف عند  بني  خالد 
أھل  تغّجیرت،  وبعد  ذلك  قدموا بني خالد  عند  بني  مّریصن  طالبین  
منھم  رجوع  بني  خلوف  لمنازلھم فوافقوھم  لذلك  على  شرط  دفع  

طلبوا اإلعانة   وع  البارودوق قبلالعادة الجاریة  بینھم ،وكان  بني  خلوف 
من  خدیم  سیدنا  القائد  الحاج دمحم بن  البشیر فساعدھم  لذلك،  ولم  یجد  
سبیال من  جانب ما  سمعناه عنھ ، وأن  بني  محیو وبني  نوَكة من إیالة  
بني  وریّمش تحالفوا  مع  البصارة  وخالفوا أمره ،  والناس  مشتغلین 

ضا  وكثرة  القیل  والقال، وعلى  ما  طرق  سمعنا  باللفوفیة  لبعضھم  بع
یاسیدي أنھم  في  انتظار  انتقال  المحلة  السعیدة من  ھنا  ویفعلون  ما  
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یریدون،  وبھذا  وجب إعالم سیدي  ونظره أوسع،  والخدیم على  خدمة  
ربیع  النبوي  27مواله طالبا منھ دعاء  الخیر  ورضاه  والسالم  في  

  ".1310ام  األنور ع

  خدیم سیدنا  عبد  السالم  بن  بوشة         

  

الفتنة  القائمة بین  بعض  فصائل  قبیلة    في شأن رسالة  عامل  وجدة  
  بني  منقوش 
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  46الوثیقة رقم 

المرابطین نصیبا  طلب أحد في شأن ن ناظر أحباس وجدة إلى السلطانم
  )1892- 10-  28( 51من الماء لزاویتھ

ناظُر أحباس وجدة السلطاَن بخصوص طلب أحد مرابطي   أجاب      
، فأخبر باستحالة  تنفیذ  الطلب  الفائض  الزاویة القندوسیة نصیبا  من  الماء

ات یحاج نظرا  لعدم فائض من الماء ـ وأن المتوفر منھ یكاد یكفي ،المذكور
الرسالة  . ألعظم ، حیث یتم تصریفھ  لدار الوضوء والحمامالمسجد ا

  .1892أكتوبر 28الموافق  1310ربیع الثاني  6مؤرخة  في  

  .الحمد   وحده  وصلى هللا على سیدنا  وموالنا  دمحم وآلھ  وصحبھ" 
أسدل هللا علینا وعلى المسلمین رضاء سیدنا وموالنا أمیر          

المومنین ، ناصر الدین وقاھر القوم الظالمین ، بعد  تقبیل حاشیة  البساط  
الشریف وأداء  ما  یجب على  الخدیم  من التعظیم  والتشریف وبعد، 
وافانا كتاب  سیدنا الشریف بما  طلب  من  جانب شریف  سیدنا  المرابط 

سید دمحم بن عبد  هللا القندوسي تنفیذ  نصیب من الماء الداخل لقصبة ال
إن  لم  یكن  ألحد  یملكھ وال  لجانب  المخزن بل  ،وجدة لیجریھ لزاویتھم 

كان  حبُسا فال  بأس بتنفیذ نصیب لھ منھ  بشرط أن  یكون من  الفیض ، 
لم  یع. الفیض مستغنًى عنھ ، ویكون ذلك بموجب شرعي وأن  یكون 

سیدي أن  الماء المذكور یمر  بالقصبة  ویذھب لدار الوضوء بالجامع 
األعظم والحمام، ولیس بھ فیض، ألن فیضھ قلیل وجریانھ لبیوت 
الوضوء،  وفي بعض األحیان ال  یكفیھم ، وبھذا  وجب إعالم  سیدي ،  

ع،والعبد على  خدمة  مواله  طالبا منھ دعاء  الخیر ونظر موالنا أوس
  ."1310ربیع الثاني  عام    6ه  والسالم في ورضا

  خدیم  سیدنا الھاشمي  بن  بومدین بالّروكش ناظر أحباس وجدة      
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  تنفیذ نصیب من الماء  في شأن رسالة  ناظر أحباس وجدة 
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  47الوثیقة رقم 

شأن الرفق بالقبائل بسبب  السلطان الحسن األول في من عامل وجدة إلى
  )1892-11- 9(52الجفاف

من أجل   1892حلت فرقة من الجیش بعمالة وجدة في نھایة  سنة         
فرض ھیبة الدولة واستخالص الجبایات، وكان العرف یقضي أن القبائل  
ھي التي تتولى توفیر المؤونة لھا، وقد تعذر على عامل وجدة القیام  بذلك 
بسبب الجفاف والجراد،وأن بعض القبائل لجأت إلى غرب الجزائر، 

خر لجأ إلى الجبال، فطلب من السلطان الرفق بھم إلى أن  والبعض اآل
نونبر  9الموافق 1310ربیع الثاني  18الرسالة  مؤرخة  في . یتیسر الحال

1892  .  

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وموالنا  دمحم وآلھ وصحبھ"

عظیم  دي ما یجب لموالنا من التأَ أقبل حاشیة البساط الشریف وأُ       
والتشریف وسالم على حضرة مقامھ السعید ورحمة هللا تعالى تتوالى  
وتزید وبعد،وصلني كتاب سیدنا الشریف فیما بلغ علم موالنا من بقاء  
المحلة السعیدة بال مؤونة، حتى حصل لھا الضیاع من أجل  ذلك، وعلیھ  

مال  أمرني موالنا بالقیام بما نابني في مؤونتھا مع غیري من باقي ع
أنجاد وبني یزناسن مدة مقامھا بوجدة ونواحیھا إلى أن تنھض راجعة  
بحول هللا، نعم سیدي حقا ما بلغ موالنا إال أن  الوطن  في غایة القلة من  
الحبوب ومصیبة الجراد، حتى ألجأھم ذلك  للتفرق  في النواحي الشرقیة  
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نى شيء لفروا ألجل خدمة الحلفا وغیرھا ، ومن بقي منھم لو كلفتھم أد
عن الوطن لضعف حالھم وقلتھم ، وبقي الخدیم حائرا من ذلك ، إذ ھم  
من رعیة سیدنا وموالنا أولى بالرفق برعیتھ ، إذ موالنا معدن الرأفة  
د علیھم من دعاوي إیالة الجزائر، فھم اآلن   والشفقة، وكذا ما جّرِ

ا  من  موالنا متفرقون بعضھم بنواحي الشرق، وبعضھم  بالقبائل، وطلبو
یؤخر عنھم  ذلك حتى یجتمع تفرقھم، ویقوم على ساق الجد في قبض من  
ترتب علیھ  شيء، وبھ وجب إعالم  سیدي ،ونظر موالنا أوسع،  والخدیم 

ربیع الثاني   18عند أمر سیده ، طالبا صالح دعائھ ورضاه والسالم  في 
  ".1310عام 

  دیم  سیدنا  عبد  السالم  بن  بوشة خ                                     
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رسالة  عامل  وجدة  في  شأن الرفق  بقبائل عمالة  وجدة  بسبب الجفاف 
 والجراد
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 48 رقمالوثیقة 

عجزه عن تموین الحامیة   في شأن من أمین مستفاد وجدة إلى السلطان
  )1893- 2-9( 53ة  بواحة  فَكـیَكـیالعسكر

فادات  بوجدة  أن  عامل  فَكیَكـ  قد  طلب إمداده  بنحو  تأخبر  أمین  المس    
نفر  من العسكر ، إال  أنھ عجز  عن  تجھیز  العدد  المطلوب لقلة   100

بعد  أن ھجر أسواقھا  أعراب  وقبائل الناحیة  الشرقیة،   ،مداخیل  المدینة 
باإلضافة  إلى أداء أجور عسكر  وجدة  وعاملھا  وأصحابھ ، مما  اضطره 

 22الرسالة  مؤرخة  في  . إلى  االقتراض لتغطیة  كل  النفقات  المطلوبة
  .1893فبرایر  9الموافق   1310رجب 

  .نا وموالنا  دمحم وعلى آلھ وصحبھالحمد  وحده وصلى هللا على سید" 

أسدل هللا علینا وعلى المسلمین رضاء سیدنا وموالنا أمیر         
المومنین ناصر الدین وقاھر القوم الظالمین ، فبعد  تقبیل  حاشیة البساط  
الشریف وأداء ما  یجب على  الخدیم  لموالنا  من  التعظیم  والتشریف 

موالنا أیده  هللا أنني یاسیدي  لّما  حللُت  وبعد ، فلیكن في  كریم  علم
ر وصولنا إلیھا صادف  الحال خدیم  سیدنا عامل  فَكـیَكـ مدینة وجدة  بفوْ 

كتب طالبا  توجیھ إدالة العسكر عددھا مائة نفر المامور بھا سیدنا،  فقمُت 
نا من عدد  اإلدالة  المذكورة  ثالثین  نفرا فقط بعد على  ساق  الجد ووجھ

ن  استلفُت ثالثة وثمانین ریاال ودفعتھا لھم مئونة، وكتبُت لخدیم سیدنا  أ
عامل  فَكیَكـ دفع  لھم عشرین ریاال ھناك، ودفعُت في مئونة العسكر  
الباقي ھنا من وصولي إلى تاریخھ  ثالثمائة لایر ومئونة العامل ھنا  

ھنا  أربعون  لایر  *وأصحابھ  أربعون  لایر في  كل  شھر ومئونة  البَّاخر
في  كل  شھر ، ومئونة عامل  فَكیَكـ ثمانیة عشر ریاال في كل شھر ، وما  
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عدا  ذلك  من  التنافذ الشریفة ، وأنني یاسیدي  مجتھد غایة االجتھاد في  
ذلك ،كثیُرهُ من  سلف إلى أن  ییّسر  هللا في  المستقبل ، ومن نقص 

ـ عدم تنضیض المئونة لجمیعھا من  یاسیدي عدد اإلدالة المذكورة لفَكیكَ 
ورد علینا كتاب  من  عامل  فَكیَكـ یطلب  كمال   وفي  تاریخھ . قلة الداخل

عدد اإلدالة المذكورة ، وكمالھا  یاسیدي متوقف على  المئونة ، والخدیم 
لیس بیده داخال یقّوم بھ مئونة  العسكر ھنا  وھناك ، وذلك  یاسیدي ألن  

لناحیة  ال  یتسّوق  منھم إال  القلیل للمدینة،  وقد  طالعت قبائل وأعراب  ا
علم  سیدنا بھذا، ونظره أوسع والعبد طالبا من سیده دعاء الخیر  

  ". 1310رجب  الفرد عام   22والسالم  في  

رى خرجوا  لناحیة  اومنھ ورد سیدي على  الخدیم  خبر صحیح أن  النص"
المنَكوب إلى  فَكیَكـ،  بل إلى  رِكینت   الظھرا، ونّزلوا  أعرابھم حمیان من

بشار،  وقبائل  الصحراء یاسیدي في ضیق من  جانبھم ، وبھذا  طالعُت 
  .صّح بھ . علم  سیدي  الشریف 

  خدیم  سیدنا  عبد  السالم  بن  یحیى                                     
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  عجزه  عن  تموین  حامیة  فَكیَكـ  في شأن ت  وجدة  ارسالة  أمین  مستفاد
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 49رقم  الوثیقة

بناحیة   نزول فرقة عسكریة فرنسیة في شأنوجدة إلى السلطان  من أمین
  )1893-2- 20( 54الصحراء

 أخبر أمین  وجدة  السلطان بتحرك الجیش الفرنسي نحو الصحراء    
ضیّق  ، حیث شرع  في بناء التحصینات وصھاریج  الماء ، وقد  المغربیة

ومنعھم  من  الترحال  قرب   ،على  قبائل الصحراء  وقبائل  ناحیة  الظھرا
الموافق   1310شعبان   3الرسالة  مؤرخة  في  .  المناطق التي  نزل  بھا 

  .1893نونبر  20

  .الحمد  وحده  وصلى  هللا  على  سیدنا دمحم وعلى آلھ وصحبھ  وسلم" 

اإلمام  ظل هللا  في أرضھ على األنام ، والسالم  أید هللا سیدنا وموالنا        
وبعد تقبیل  ،حمة  هللا  تتوالى  وتزیدرعلى  حضرة  مقام سیدنا  السعید  و

آثار األقدام  وما  یجب  لسیدنا من اإلجالل واإلعظام ، فلینھى لحضرة 
م  سیدنا  الشریف قبل  سیدنا الشریفة أنھ ال  زائد على  ما  طالعنا  بھ  عل

ھذا  في أمر  خروج  محلة النصرى وأعرابھم لناحیة  الصحراء، وبیّنّا  
لسیدنا  المواضع الذین  ھم  نازلین بھم أعرابھم،  وكنا أخبرنا سیدنا  بأن  
محلة  النصرى رجعت لحال  سبیلھا،  فإذا بھ  قبل  تاریخھ  بیومْین ورد  

نصرى رجعت للمنَكــوب وشرعت  في  حفر علینا  خبر  حقیق أن  محلة ال
اآلبار  وبناء الصھاریج ھناك ، وأعراب المھایة كلھا نازلة عدوة عین  
بني  مطھر،  وال  یقدر أحد منھم یصل  للمحل الذي  بھ محلة النصرى 

،  بحیث ال  یصل إلیھم  أحد وھم  في  لكونھم جاعلین األرصاد علیھم 
الة  سیدنا  أعراب  الصحراء في  ضیق  شغل شغیل  في  ذلك ،وكذلك إی

من ذلك ،وقد  طالعُت علم سیدنا الشریف بذلك ،ونظره أوسع والعبد طالبا  
   ".1310شعبان األبرك عام  3من سیده دعاء الخیر والسالم ، في 

  ىیم  سیدنا  عبد  السالم  بن  یحیخد                                      
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  نزول  الجیش  الفرنسي  بناحیة  الصحراء  في شأن رسالة  أمین  وجدة 
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  50 الوثیقة رقم

  بالبیع بناء دور وتفویت أخرى في شأنمن أمین وجدة إلى السلطان 
  )1893- 2-20(55القصبة داخل

أخبر أمین مستفادات وجدة بمحاوالت بعض المستفیدین من دور        
البیع ، فمنعھم  من  ذلك،  داخل القصبة تفویتھا  ألشخاص آخرین  بواسطة  

حیث إن ملكیة  تلك الدور الواقعة  داخل  القصبة تعود  للمخزن ،  وھو  ال  
 1310شعبان  3الرسالة  مؤرخة  في . یسمح بتفویتھا عن  طریق البیع 

  .1893فبرایر  20الموافق 
  .الحمد    وحده  وصلى  هللا على  سیدنا  وموالنا  دمحم وآلھ  وصحبھ"  

ظل هللا في أرضھ على األنام ، والسالم   أیّد هللا سیدنا وموالنا اإلمام         
على  حضرة  مقام سیدنا  السعید  ورحمة  هللا  تتوالى  وتزید، وبعد تقبیل 
آثار األقدام وما  یجب  لسیدنا من اإلجالل واإلعظام ، فلینھى لحضرة 

جدة وشرعُت في  الخدمة  سیدنا الشریفة أنني سیدي لما  وصلُت  مدینة  و
الشریفة وقبض  المستفاد بھا، ومن  جملة  ذلك  بیوت قصبة  المخزن،  

ار  دفوقفُت على  بعض  البیوت  بھا  وقع  فیھا  التفویت بالبیع ،من ذلك 
باعھا ولد القائد أحمد بن رزوق البخاري من مشتریھا منھ دمحم  الخراجي،  

لتاجر اسمھ التھامي مجبر   تاأیضا بیوبنى بھا بیتْین ومصریة ، وباع 
فاسي،وكان عزم على  بیع عرصة  بوسط  القصبة ، ولما  سمعُت بذلك  
منعتھ من  بیعھا ، وأیضا بیتا  ومصریة باعھا أحمد  بن مبارك النجاري 

لتاجر  فاسي اسمھ أحمد بن  المھدي الزرھوني، وأیضا  بیتا باعوه ورثة  
لرجل  حمایة اسمھ عبد  القادر  بن  شكشو  الھالك سي  دمحم  بن  لخضر 
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ورجل من أھل  فاس تاجرا  ھنا  اسمھ الطیب   إبراھیم  نازال  بفاس
بقصبة  المخزن وعزم  على  بیعھا ، ولما  سمعُت    ادار  ىالصنھاجي بن

بذلك  تكلمُت  مع  القاضي  وعامل  البلد  ومنعوه من  بیعھا ، وقد  طالعُت  
یف بذلك  ونطلب من  سیدي  أن  یستوصي  القاضي علم  سیدنا  الشر

والعامل  بشد  عضدنا  في منع  ھؤالء وغیرھم من بیع  بیوت  قصبة  
المخزن ،  والخدیم  عند أمر  سیده  ونھیھ طالبا منھ دعاء الخیر  ورضاه  

  ". 1310األبرك شعبان  3والسالم  في 
  

  خدیم  سیدنا عبد  السالم  بن  یحیى                                           
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  قصبة  المخزنبور  دُ بعض التفویت   في شأن من أمین  مستفاد وجدة
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  51 الوثیقة رقم

تنفیذ صلة أنعم بھا علیھ   في شأنمن أحد قاطني مدینة وجدة 
   )1893- 3-11(56السلطان

أمین  المدینة  إكرامیة طلب أحد قاطني مدینة  وجدة  أن  ینفذ  لھ          
أنعم بھا علیھ السلطان ،وكان األمین المذكور قد  امتنع  عن  التنفیذ بدعوى 

شعبان   22الرسالة  مؤرخة  في . أن ظھیر اإلكرامیة سابق لتعیینھ  بوجدة  
  .1893مارس  11الموافق  1310

  .الحمد   وحده  وصلى  هللا  على  سیدنا دمحم وآلھ  وصحبھ  وسلم" 

ال یدرك  ماھیتھا الفكر وال  یحیط بوصفھا الذكر والمجادة السیادة  التي 
التي  ال  یحصي مآثرھا الحصر،  كیف ال  وھو  الذي قد  جمع  أطراف  
المفاخر ونظم أشتات المآثر أبو  المظفر السلطان األعظم المدجل األفخم 

هللا  تعالى   موالنا  الحسن،  السالم  على  مقام  سیدنا األعلى ورحمة 
وبركاتھ تتوالى وبعد، فلیكن  في  كریم  علم  موالنا أیده  هللا ونصره أن 
موالنا  الكریم كان أنعم  علینا  بصلة  قدرھا خمسون  مثقاال على  ید 
خدیمھ عبد  السالم  بن  یحیى  أمین مستفادات وجدة أحرسھا  هللا ،  ثم 

هللا  تعالى  تعلل  لنا بأن تاریخھ  موالنا أعزه  ] ظھیر[ لما  دفعُت لھ ظاھر
ربیع  الثاني  وھو إذ ذاك لم  یكن أمینا ،  والعبد  المنعم علیھ  حل  بیده  9

في انسالخ جمادى  الثانیة ،واآلن نروم  من  كرم موالنا أیده  هللا أن  
یأمر  الخدیم المذكور بدفعھا  ، أعطى هللا  سیدنا  خیر  الدارْین بجاه 

   ."1310عام  شعبان 22ن واآلخرین والسالم في سیدي األولی

  ربھ وخدیمك دمحم بن أحمد بن  المھدي بوجدةعبد         

  
                                                             

  .ملف  وجدة. ق  الملكیة  بالرباطأصل  الرسالة  محفوظ  بمدیریة  الوثائ - 56
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  على أحد قاطني وجدة تنفیذ إكرامیة أنعم بھا السلطان رسالة في  شأن
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 52 الوثیقة رقم

من   انسحاب الجیش الفرنسي في شأنوجدة إلى السلطان  من عامل
  )1893-4- 1( 57ناحیة الظھرا 

إخبار  السلطان  بكل   -وھي  منطقة  حدودیة   - من مھام  عامل  وجدة      
داخل التراب المغربي ، وفي ھذا اإلطار  أشعر إلى للقوات الفرنسیة  سّربت

المركزي بدخول الجیش الفرنسي وبعض القبائل  الخاضعة   العامل المخزنَ 
حیث اضطرت بعض القبائل  ماكن سماھا  بناحیة  الظھرا ، إلى ألھ  

النزوح عن المنطقة  خوفا من  المواجھة مع  القوات   إلى) المھایة( یةالمغرب
الفرنسیة ،غیر  أن  ھذه  القوات  سرعان  ما  انسحبت عن  منطقة  الظھرا  

، مما جعل  عامل  وجدة  یتراجع عن مالقاة  بأمر من كبار حكام  الجزائر 
تجاج  المغرب كما  أمره  بذلك  السلطان،  ولعل حاكم  تلمسان وإبالغھ  اح

سلوك العامل یكشف عن  سوء تدبیر المشاكل التي  كانت  تقع  بالحدود، 
وھو خطأ إداري  كانت  لھ تبعات ، ومن  شأن  ذلك  أن  یشجع  السلطات  

الرسالة  مؤرخة  في  . الفرنسیة  على تكرار تعدیھا  على  التراب المغربي 
  . 1893أبریل   10الموافق   1310شعبان   13

  .الحمد   وحده  وصلى هللا على سیدنا وموالنا  دمحم وآلھ" 
         ُ دي ما  یجب لموالنا  من  التعظیم  أَ أقبل حاشیة البساط  الشریف  وا

والتشریف ،وسالم على حضرة مقام سیدنا السعید ورحمة هللا تتوالى  
الشریف فیما كان بلغ علم موالنا  وتزید وبعد ،وصلني كتاب موالنا 

الشریف من أن حاكم العریشة خرج بمحلة من النصارى ونزل بھا  المحل  
المسمى البّرازیھ قرب المنقوب ودواویر إیالة البكاكرة من  حمیان  أنزلھم  

ومن كان   المنقوب ،وأنھم یریدون الزیادة بالنزول لعین بني مطھر
                                                             

  .ملف  وجدة. أصل  الرسالة  محفوظ  بمدیریة  الوثائق  الملكیة  بالرباط - 57
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سیدي أن ھذا  كان  بلغني  عنھم  وأعلمُت  أمامھم من المھایة رحل ، یعلم
سیدي  بھ ، واآلن فالذي  تحقق لنا أن  الحاكم المذكور  ورد  علیھ األمر 

من  عند  حكام الجزائر الكبار  یأمروه بالرجوع  لمحلھ  بالعریشة،  وقد  
رجع ورحل جمیع أعرابھم حمیان الذین  كانوا نازلین  بالمنقوب والقعلول 

بْ   وقصر العجوز یة ودرمل ،  ولم  یبق  وعقلة  الحاج  دمحم  وَمعطى  الزُّ
أحد  منھم  باألماكن   المذكورة ،  وذلك  بأمر حكامھم  الكبار ،  وحیث  
بلغني  رحیلھم من األماكن  المذكورة لم  نكتب  لحاكم تلمسان  علیھم كما  

والخدیم  أمرني  سیدي بالكالم  معھم في  ذلك ،  وبھ وجب إعالم سیدي ، 
شوال  عام   13عند  أمر  سیده طالبا صالح  دعائھ ورضاه  والسالم  في  

1310".   
  

خدیم  سیدنا عبد السالم  بن  بوشة                                                              
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انسحاب  الجیش  الفرنسي  من  ناحیة    في شأن رسالة  عامل  وجدة  
  الظھرا
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  53 قمر الوثیقة

مقاومة قبائل قلعیة للجیش اإلسباني بجوار  في شأنمن عامل وجدة 
  )1893- 10- 7( 58ملیلیة  المحتلة

أخبرعامل وجدة السلطان بالمقاومة  التي قادتھا  قبائل  قلعیة  لمواجھة        
قوات  ،حیث  كان قصد المحتلة توسع الجیش اإلسباني خارج  أسوار ملیلیة

بناء  بُرج خارج  الحدود  المعلومة ،  كما  سجل  روایتین  حول   االحتالل
عدد  القتلى  من  الجانبْین بعد  أن انھزم  الجیش اإلسباني وتحّصن  داخل  

، إال أن  الحكومة  اإلسبانیة  أرسلت  تعزیزات عسكریة  أسوار  المدینة
ربیع   26رسالة مؤرخة  في  ال. لملیلیة إلیقاف زحف  المقاومة  الشعبیة 

  . 1893أكتوبر   7الموافق  1311األول  

  

  .الحمد   وحده  وصلى هللا على  سیدنا  وموالنا  دمحم وآلھ" 
  

دي ما  یجب  لموالنا  من  التعظیم  أَ ل  حاشیة  البساط  الشریف وأُ أقبّ       
هللا تعالى    ةوالتشریف ،وسالم  على حضرة  مقام  سیدنا  السعید ورحم

لیكن في شریف علم موالنا أیده هللا أن أمس یوم  تتوالى وتزید وبعد، 
تاریخیھ  ورد خبر  من  ناحیة  ملیلیة أن  الصبنیول الذي ھنالك تضاربوا 
مع أناس  من  قلعیة،ومات من النصارى خمسة وستون  ومن أھل  قلعیة 

تى أعطوا  الفرار ثالثة ورجل مجروح،  ورجعت  الكرة  على  النصارى ح
ودخلوا ملیلیة ھاربین وسدّوا األبواب  وركبوا األسوار ،وبقیُت  نتشّوف 

حتى  ورد  ،لما  یزداد  من الخبر لتحقیق  ذلك  وما  السبب الذي أوجبھ 
                                                             

  .ملف  وجدة. أصل  الرسالة  محفوظ  بمدیریة  الوثائق  الملكیة  بالرباط - 58
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علینا  یوم  التاریخ اثنان مخازنیة  كانا  ُمسّخرین بوادي  ملویة فأخبراني  
لسنة أن  المضاربة  وقعت  حقا ومات  على  األ بما سمعاه وما ھو مطلوق

من النصارى مائة وخمسة عشر ومن  قلعیة خمسة عشر رجال وامرأة،  
وذلك نشأ على  بناء  برج  أرادوا  النصارى إحداثھ بناحیة  خارجة  عن  

لنصارى رة  على  ائحدادتھم ،فمنعوھم أھل قلعیة من  بنائھ ،  ورجعت الدا
وال زال األمر  ھكذا ،غیر أننا  سمعنا  . ارھا وفروا لملیلیة ملتجئین بأسو

أیضا أن النصارى وجھوا  لملیلیة  ثالث  مراكب  من  العسكر ،  ووصلوا  
 ،وھذا  ما  بلغ  الخدیم أطلع  بھ علم سیده ، وبھ وجب. للمرسى ھنالك 

  ". 1311ربیع  األول عام  26طالبا  صالح الدعاء  والرضا والسالم  في  
  

  السالم  بن  بوشة خدیم  سیدنا عبد                                       
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  اإلسباني غزوللمقاومة  قبائل قلعیة    في شأن رسالة  عامل  وجدة
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  54رقم  الوثیقة

النزاع الواقع بین بني وریمش  في شأن من شیخ زاویة سیدي رمضان
  )1894 -  4 - 8( 59ودمحم بن البشیر الصغیر

بأن ناحیة بني یزناسن في غایة  سیدي رمضان أخبر  شیخ  زاویة      
 ،وقع  ألوالد  البشیر أومسعود ام القبائل باستثناء معالخصب ،وأن الھناء 

تجدید  إلى غرب الجزائر ،  كما  طلب  الذین أخرجوا من  دیارھم  ولجأوا
، الموافق 1311وال  الرسالة مؤرخة في  ثاني  ش. ظھیر التوقیر واالحترام

  . 1894أبریل   8

  .وصلى هللا على سیدنا وموالنا دمحم وآلھ وسلم  الحمد  وحده " 
أید هللا تعالى بمنھ وأعان بفضلھ مقام سیدنا وموالنا أمیر  
المؤمنین ناصر الدین وقاھر الظالمین ، بعد تقبیل حاشیة البساط الشریف 

والتشریف ، وإھداء عاطر السالم وأداء ما یجب لموالنا من التبجیل 
بأسمى التحیة واإلكرام  وبعد ، كنا وجھنا مكاتب عدیدة للحضرة الشریفة 

لما كان سیدنا أیده هللا في حْركتھ السعیدة بالصحراء، ووجھناھم على ید  
ما السبب في ) كذا(الخدیم  الطریس ، ولم یأت لنا جواب ، ولم نعلموا 

نا ، مع أننا من خاصة نصحائكم ، جعل هللا  تأخیر األجوبة الشریفة إلی
المانع خیرا ، وأیضا اإلعالم لسیدنا نصره هللا أن ھذه النواحي في غایة 
الھناء والعافیة والخصب في النبات األخضر ، إال ما وقع بین بني 

بشیر ، بأنھم أخرجوه من البالد، وریـمـّش  وأخیھم الخدیم الحاج دمحم بن ال
یالة الشرقیة ، كما نحب من سیدنا أعزه  هللا أن یكتب ونزل بعجرود باإل

لنا كتابا شریفا لعمال الوطن توصیة علینا بالتوقیر واالحترام ، وهللا تعالى 
یجازي سیدنا بإحسانھ ویوفقھ لصالح أعمالھ ، وعلى  المحبة والخدمة 

   ." 1311شوال األبرك عام  2الشریفة ، والسالم ، في 
  دمحم أبو األنوار بن  المكي لطف هللا بھ                         

                                                             
  .ملف  وجدة. أصل  الرسالة  محفوظ  بمدیریة  الوثائق  الملكیة  بالرباط - 59
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 في شأن إلى  السلطان الحسن األول شیخ زاویة د سیدي رمضان  رسالة 
    أحوال بني  یزناسن
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  55رقم  الوثیقة

سوء تدبیر ناظر أحباس  في شأن أمین مستفادات وجدة إلى  السلطانمن 
  )1894- 4-14( 60وجدة 

 بلّغ  أمین  مستفادات  وجدة  عن  سوء  التدبیر  الذي  ارتكبھ  ناظر      
حیث أخبر باإلجراءات  التي  اتخذھا الناظر فیما  یخص  ،أحباس  وجدة 

شبكة  السواقي المائیة  داخل  القصبة ،كما أنھ  أھمل  إصالح  بعض  
نارة  في  المساجد رغم  أن لھا  وقفا خاصا  بھا ، باإلضافة إلى نقص  اإل

وصدر  ھذا  التبلیغ  بناء  على أوامر  صادرة  من  . بعض  المساجد
 14الموافق  1311شوال  8الرسالة  مؤرخة  في . المخزن  المركزي

  .1894أبریل 

  .الحمد   وحده  وصلى  هللا  على  سیدنا  دمحم وآلھ "  

نا األحمى السلطان  المعظم  المحترم  سیدنا   وموالنا  ذسیدنا األسما ومال
الحسن ،  السالم  على  سیدنا ورحمة  هللا تعالى  وبركاتھ  عن  خیر  
موالنا دام  وجوده  وعاله وبعد ، فلیكن  في كریم  علم  موالنا  المنصور  

جدة  با أنھ نبّھنا  على أن  نكون نعلمھ  بما  یحدث  في  الوقت بمدینة  و
وكش بدّل  دارا   وغیرھا  ،  فمنھ أن  ناظر أحباس  وجدة  الھاشمي  برُّ

لصومعة  المسجد الكبیر  بربع  ماء ،  وبدّل  ساقیة  الماء التي   المجاورة 
كانت  على  ھیئتھا من  قدیم الزمان  بوسط  القصبة ،  وجعل  عوض 

ل  خروج  أتى بھ من  قعر  القصبة  من  مح] سورا[ الساقیة صورا 
وأتى  بالصور  شاقّا في  وسط  القصبة إلى  بابھا ، وُمنِع  المار   ،الماء

ومنھ  أیضا وأن  المسجد  الكبیر  مفتقرا لإلصالح  . من  وسط  القصبة 
سقفھ للنزول  من  كثرة  المطر ،حتى أن  بعض األوقات  أدىغایة حتى 

                                                             
  .ملف  وجدة. أصل  الرسالة  محفوظ  بمدیریة  الوثائق  الملكیة  بالرباط  - 60
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للشمس ،  وكذلك   ینزل  المطر ویمنع  المصلین  منھ ویخرجون  الُحصر
مفتقرا للضوء،  عمل  بالمسجد نحو  الستة  كؤوس مقدار  أوقیتان  من 

الزیت في الكأس ، والمسجد والحمد   لھ أحباس كثیرة  وزیتون  كثیر،  
وبعد  لما  ورد  علیھ أمر  موالنا الشریف  في شأن  الساقیة  جعل  موجبا 

منھ  ما  یریدون،  وكذلك   یكرون  بأقاربھ  ولھم  الید  في  الحبس 
مساجد  وجدة  أدخل  بعضھم  الخراب،  من  جملتھم مسجد  السید  عقبى 

لما رأى أمره أدى إلى  الفضیحة . أدخلھ الخراب الكبیر وتُصلى بھ الخطبة 
فھا  نحن  طالعنا  علم  . أنزل  بھ  الجیر  والرملة وشرع  في إصالحھ 

ل أو  غیّر  فا  حسیبھ  وسائلھ، سیدنا  بذلك  ونظره أوسع ومن  بدّ 
شوال  8طالبین  من  سیدنا دعاء  الخیر  ورضاه آمین  والسالم  وفي  

  ." 1311األبرك عام 

  عبد  السالم  بن  یحیى    ،وصیف  سیدنا أعزه  هللا  آمین                     
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 سوء  تدبیر  ناظر األحباس  في شأن ت وجدة ارسالة  أمین  مستفاد
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  56رقم  الوثیقة

واستیفاء   تأدیب إحدى قبائل الظھرا في شأنمن  قائد قبیلة المھایة 
  )1894-4-22( 61منھا الزكاة

 ، بأمر مخزني قصور  فَكـیَكـإلى   موفداالذي كان  -أخبر قائد المھایة      
وا  نأنھ اجتمع بقبیلة أوالد  الحاج  بناحیة  الظھرا أثناء  توجھھ لفَكیَكـ ، وأعل

وأدوا  الزكاة وحاولوا  تبریر  عصیان بعض  ،توبتھم وطاعتھم  للسلطان
ذي   17الرسالة  مؤرخة  في  . إخوانھم بإیعاز  من  القائد  دمحم  الیوسي

  .1894أبریل  22الموافق   1311القعدة  

  .على  سیدنا  دمحم  وآلھ وصلى  هللاد    وحده  الحم"

أقبل  حاشیة  بساط  سیدنا  أمیر  المومنین  المعتز  با  موالنا  الحسن،   
السالم على  حضرة  موالنا  ورحمة هللا تعالى  وبركاتھ وبعد ،  فلیكن  في 

سدرة  علم سیدنا وأن  بعد  خروجنا  من  مدینة  وجدة  ونزولنا  بعقلة  ال
في طلب  ما أمر  بھ  سیدنا  من  التوجھ  لقصور  فجیج وردوا  علینا  
بعض أعیان أوالد  الحاج وأدوا  ما  وجب  علیھم من  الزكاة ألف  مثقال 
على  عادتھم  بعرف  بالدھم،  وتفاوضنا  معھم  في  شأن  خدمة  دار  

النا المنصور  سیدنا  الشریفة  مجیبین بالسمع  والطاعة بما  أمر  بھ مو
با ،  شارحین  لسیدنا  ضعف حال  القبیلة ،  طالبین دعاء  سیدنا  

والمآل  نادمین  على مافتھم قاّرین  بما  حصل لھم  بسبب  لصالح الحال 
امتناعھم أمر  سیدنا شاكین  ببعض إخوانھم تمّردھم على االمتناع لما  

ة وأخبروا  وأن  الحامل  أمرھم  بھ سیدنا واشتغالھم  بالفساد في القبیل
لھم على  ذلك القائد  دمحم  الیوسي ،وقد  طلبوا  منھ أن  یمدھم  بالحركة  

م  سیدنا  علوھا  نحن أطلعنا  . للقبیلة ،وال  یحمیھم ویتواصل  معھم 
بذلك لیكْن من أمره على بال ،ونظر سیدنا أوسع، وھم الحاج َمـحمد 

  ".1311قعدة  الحرام عام 17وفي . یسالعرجاني  ومن  تبعھ كقریة ترن
  المھیاوي بكر بن میمونخدیم المقام العالي الحاج بُ ،طابع صغیر بداخلھ
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  منھم تأدیب أوالد الحاج واستیفاء الزكاة في شأنرسالة  قائد  قبیلة المھایة 
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  57الوثیقة رقم 
  

ما تعھدا  ن من بني عتیق لم یلتزما بدفعقائدیْ  في شأن وجدة عامل رسالة
  )1894-8- 6( 62مال للمخزن  بھ من

أنعم علیھ السلطان  بالوالیة كان  العرف  المخزني یقضي بأن  كل  من      
أن یدفع  ماال  للمخزن  نظیر المنصب الذي أسند  إلیھ ، وفي  ھذا  السیاق  

قدر   التزم القائد  بواالنوار الھبیل  وابن عمھ القائد دمحم بن  بومدین أُلِّي بدفع
معلوم  من  المال ، إال  أنھما  ماطال  في  التنفیذ،  مما  استوجب تذكیرھما  

صفر الخیر   3الرسالة  مؤرخة  في .  بالتزامھما حسب روایة عامل وجدة
  .1894غشت  6الموافق   1312عام 

  
  .الحمد    وحده  وصلى  هللا  على  سیدنا  وموالنا  دمحم وآلھ " 

د  سیدنا األسنى وذخیرتنا  الحسنى الفقیھ  النبیھ  وزیر  أدام  هللا  وجو
موالنا سیدي أحمد بن  الفقیھ الوزیر  المبرور سیدي  موسى  بن أحمد 

وسالم  علیك  ورحمة  هللا  تعالى  وبركاتھ  عن  خیر  موالنا  نصره  هللا  
ل  العتیقي نوار الھبیالوبعد، فتعلم رعاك  هللا أن خدیم موالنا  القائد دمحم بوا

وابن عمھ القائد دمحم  ولد  بومدین أُلِّي العتیقي كانا  التزما  لبیت مال 
سیدنا عّمره  هللا بمال عند  والیتھما عن إخوانھما ، فإذا  بھ ھذه  مدة منذ 
تولیا على إخوانھما  ولم یدفعا  شیئا مما التزما  بھ ،  فنحبك تكتب  لھما 

مال  سیدنا ، فإنھما إن  وصلھما كتابك  ما  اعترفا  بھ لبیت   لیؤدیا 
یقومان على  ساق الجد فیما علیھما ، وبھ  وجب اإلعالم ، وعلى  المحبة  

  ". 1312صفر  الخیر عام  3والسالم  في 
  خدیم  سیدنا  عبد  السالم  بن  بوشة                                       
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 عمھ وابن القائد بواالنوار الھبیلعدم وفاء  في شأن رسالة  عامل  وجدة 

  بالتزامھما تجاه  المخزن
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  58م الوثیقة رق
  

 أنَكاد أھل النزاع بین في شأنبن موسى  من عامل وجدة إلى الوزیر أحمد
  )1894-9- 20(63والمھایة یزناسن وبني

  
 ،أخبر عامل وجدة  بالنزاع الذي  اندلع  بین  قبیلة  المھایة  من  جھة        

وقبائل أنَكاد وبني  یزناسن  والزكارة  من  جھة  ثانیة ،حیث  حاول  ھؤالء 
نھب ما  خّزنتھ  قبیلة  المھایا من  حبوب بجوار  ضریح  سیدي  موسى  

تتال ،فتدخل الشرفاء  جنوب  مدینة  وجدة ، وأوشك  الطرفان  على  االق
والمرابطون  من  الزاویة  القندوسیة ومن أوالد سیدي  الشیخ  وغیرھم، 
فصالحوا بینھم ، غیر أن بعضا من أھل  أنَكاد دخلوا  مدینة  وجدة  وأفسدوا  

 ً من البقر،  فتدخل  أعیانھم فزجروا  الفاعلین   بعض األجنة  ونھبوا  رؤوسا
ربیع  األول  19الرسالة  مؤرخة  في  . نھبوهمنھم وأمروھم  بردّ بعض ما 

  .1894شتنبر 20الموافق  1312

  .الحمد   وحده  وصلى  هللا  على سیدنا  وموالنا  دمحم وآلھ" 

أدام هللا وجود سیدنا األسنى وذخیرتنا الحسنى الفقیھ العالمة  وزیر          
برور سیدي  موالنا األجل األفضل سیدي أحمد بن  الفقیھ الوزیر الم

موسى  بن  أحمد ،سالم علیك ورحمة هللا تعالى  وبركاتھ عن خیر  موالنا  
بین أھل أنجاد  نصره  هللا  وبعد، فتعلم  رعاك  هللا  أنھ  وقع  تفاقم  ما  

والمھایا ، وھذا  نحو  الشھر واألحوال  مضطربة  بینھم  حتى  شاعت 
اھل أنجاد  بدیر جبل  بني   عداوتھم  واشتغلوا  بجمع  لفوفیتھم ،  فنزل

فنزلوا ، یزناسن ، ألنھم من  لفّھم ،والمھایا نزلوا تیُّولي وزحفوا  لبعضھم
أھل أنجاد وبني  یزناسن  كافة والزكارة  بسیدي موسى ، ومدّوا أیدیھم  
في مطامر المھایا الكائنین لھم بسیدي موسى، وقدموا المھایا  بحْركتھم، 
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الشیخ  والمرابطون من القنادسة وأوالد سیديفدخلوا بینھم الشرفاء 
وغیرھم واجتھدوا في ردّھم  عن  بعضھم ونزلوا  بخزائنھم  في  وسطھم 

بینھم حتى  یّسر  هللا  في  صلحھم ،  فصالحوھم ] كذا[وال  زالوا  یتردد
وتفرقت   ،وفتّحوا  بالخیر ، ورجع  كل  منھم إلى  منازلھمولقوا  بینھم 

هللا  ما  كان  بینھم من  الشحناء ، وقد أعلمُت  موالنا   حْركتھم ، وأزال
بھذا وأعلمتك لتكون على  بال ،وبھ  وجب اإلعالم ، وحین  تم  صلحھم 

وردت حْركة أھل  أنجاد في  نحو أربعمائة فارس ودخلوا  وجدة  وأفسدوا  
ھل وجدة ،وأخذوا لھم  ثمانیة  رؤوس  بقر وسلبوا  بعض  ألبعض األجنة 

خارج البلد ، فقاموا عند ذلك أعیانھم ووقفوا في زجر   هجدومن و
الفاعلین وردُّوا بعض ما نھبوه، ولم یبق إال البقر  فوّجھوا من یردّھم،  
وتوجھ الجمیع لحال سبیلھم ،وبھذا وجب اإلعالم ،وعلى المحبة  والسالم 

  ".  1312ربیع النبوي األنور عام   19في  

  عبد  السالم  بن  بوشة خدیم  سیدنا                                    
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  59رقم  الوثیقة

 في شأنالفرنسي  الشؤون الخارجیة لسلطان بطنجة إلى وزیرا نائب من
  )1894- 9-21(64وجدة عمالةبائل ق

بأن  السفیر الفرنسي بطنجة   -دمحم الطریس -أخبر نائب السلطان بطنجة    
عزمت  على  شق عصا  الطاعة  ،قد أبلغھ أن بعضا من  قبائل عمالة وجدة

بینما  . وأثبت أسماءھا  ،على  عامل  وجدة  السید  عبد  السالم  بن  بوشتة
أخبر  بھ  السفیر   في مراسلة سابقة أورد العامل المذكور  روایة  مخالفة لما

 21الموافق  1312ربیع  األول   20الرسالة  مؤرخة  في  . الفرنسي
 .1894شتنبر

  .الحمد   وحده  وصلى  هللا  على  سیدنا  وموالنا  دمحم وآلھ" 

محبنا األعز  األرضى  وزیر  موالنا األحظى الفقیھ  سیدي  دمحم  الفضل 
دتك ورحمة  هللا  عن  خیر  موالنا غّریط ، رعاك  هللا  وسالم  على  سیا

المؤید  با وبعد ، فقد أخبر  نائب  دولة  الفرنصیص بأنھ  ورد  علیھ 
من  باریز  تلغراف  یتضمن أن  القبائل  المقیدة  بطرتھ اجتمعوا  بضریح  
سیدي  موسى ،  واتفقت  كلمتھم على  شق  عصا   الطاعة  على  عامل 

ا  مصممین  على  ذلك ، وأعلمناك  بھ  لتكون  مدینة  وجدة ،  وال  زالو
على  بال من  ذلك بعد أن  اطلعنا العلم  الشریف أعزه  هللا  بما ذكر،  

  ". 1312عام   ربیع األول  20وعلى  المحبة والسالم في  

  دمحم  الطریس  لطف  هللا  بھ                                            

  :یلي   وأثبت  بالطُّّرة  ما

  .اد ھم  المزاویر وعاملھم  بوترفاسكقبیلة  أنَكاد، جل أن: أسماؤھا 
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  .المھایا  وعاملھم  السھلي

  .قبیلة  بني  یزناسن بعمالھم  منھم

  .بني  بوزَكـو، عاملھم  حمادة

  .قبیلة  الزكارة ، عاملھم  رمضان  الزكراوي

  .جاع ، بوعزة  السریعيشقبیلة 

  

  عصیان قبائل  عمالة  وجدة  في شأنرسالة  دمحم  الطریس 
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  60الوثیقة رقم 

اقتتال القبائل وتعدّیھا على   في شأن الوزیر الصدرمن أمین  وجدة إلى 
  )1894-9- 30( 65مدینة وجدة

كان التقلید  یقضي باطالع  المخزن المركزي على ما  یحدث بعمالة      
وجدة من  عدة  أطراف ، فسبق  للعامل أن  أخبر  بالنزاع  الذي  قام  بین 

جنوب   وأھل أنَكاد  وبني  یزناسن  من  جھة  ثانیة ،المھایة  من  جھة 
، وسبق تھویل  ن،  لكن  روایتھ  لألحداث  كانت  مختصرة دومدینة وجدة

أیضا أن بلّغ  نائب السلطان  بطنجة عن  األحداث  ذاتھا بعد أن أخبره  بھا  
أما إخباریة  أمین  وجدة  فكانت  أكثر تفصیال ، حیث . السفیر الفرنسي

أخبر  بالصلح الذي  وقع بین القبائل  المتنازعة على ید الشرفاء  والعلماء ، 
 ،ورة  للمدینة أغاروا  على أھلھا غیر أن بعض أعراب  قبیلة  أنَكاد  المجا

الدور داخل المدینة ،  فتعّرض  ىحدإبعد  أن  وجدوا  أحدھم  مقتوال  في 
، ولم  یسلم  األسوارأھلھا  للنھب  والسلب خاصة  من  كان  منھم  خارج  

من  ھذا الفعل العائدون  من  سوق  مغنیة  وكذا  یھود وجدة ، ولم یستطع  
ردّ فعل  األعراب ،   نلسلطان  خوفا  مالمھم إلى المتضررون  رفع  تظ

 29الرسالة  مؤرخة  في  .الھموحبأالسلطان   وطلبوا  من  العامل أن یعّرف
  .1894شتنبر 30الموافق   1312ربیع األول  

  .الحمد   وحده  وصلى هللا على سیدنا  وموالنا  دمحم وآلھ  وصحبھ" 

أدام هللا وجود سیدنا الفقیھ العالمة النزیھ  وزیر  موالنا سیدي  أحمد        
بن  الفقیھ الوزیر  المبرور سیدي  موسى بن أحمد وسالم  علیك  ورحمة  
هللا  تعالى وبركاتھ عن  خیر  موالنا  نصره هللا وبعد، كنت أعلمُت  

مع المھایا  سیادتك  قبل  ھذا أني وصلُت لمحروسة وجدة وألفْیُت أعرابھا
                                                             

  .ملف  وجدة. أصل  الرسالة  محفوظ  بمدیریة  الوثائق  بالرباط  - 65
  



  

 
- 172 - 

 

في اضطراب  كبیر حتى  زحفوا  لبعضھم ،  ودخل  الشرفاء  والمرابطون 
بینھم  بالخیر حتى  یّسر  هللا  في  صلحھم ،  ورجعوا  المھایا  لمحلھم 
وأھل  أنجاد  قدموا  لوجدة  في  نحو الثالثمائة  فارس من أھل لفّھم ، 

لھم ، فاستثقلوا  ذلك أھل  وعلف  خیوأكلھم على القیام  با الوجادة  ووألزم
وجدة ، لكن  لم یسعھم إال القیام بذلك  عن  كره ، فعرفوا  منھم  ذلك أھل  

وأخذوا  لھم ....أیدیھم في أجنتھم وأفسدوا  لھم بحائرھم ) كذا( أنجاد فمدُّ 
بعض بقرھم  ومكروا  بھم ، وتكلم العامل مع كبرائھم وعّرفھم  فساد 

لم  یعلموا  بذلك ولم  )أنھم(المدینة فأظھروا  لھ إخوانھم وتعدّیھم  على  
یرضوا فعلھ ، فوقفوا على ردّ ما  نھب لبعض  الناس الذین  كانوا  بخارج  
المدینة وسلبوھم من ثیابھم وأوعدوا بردّ البقر الذي نھبوه عند  رجوعھم  
عند إخوانھم ، ثم  بھ  صباح  یوم  التاریخ أصبح  رجل  مقتوال من أھل  

د بدار  من  دور  الوجادة كان  ینزل  بھا إذا ورد  لوجدة، وأظنھ  ظھر  اكان
حاركین  لوجدة وأرادوا  ، فلما سمعوا أھل انجاد  بموتھ وردوا  منھ  طیشٌ 

بأھلھا  من  القتل ونھب  الدیار ،  فبادر  العامل  مع  بعض  أھل   أن یقعوا
بالبارود ، ولم  یكن   وجدة وأخرجوھم من  المدینة،  وتضاربوا أھل  وجدة

  دبأس  بینھم ، وسدّوا أبواب  المدینة بعد أن  قامت  ضجة  كبیرة وكا
السوق  أن یُنھب ،  فسدّوا  السوق أیضا،  فعند  ذلك  أغاروا أھل  انجاد 

على األجنة وأخذوا ما وجدوه من بقر أھل وجدة ودوابھم خارج  
الحال  ذلك الیوم  رجوع   البلد،وسلبوا  كل  من  وجدوه خارجا،  وصادف 

الناس من  سوق  مغنیة ،  فسلبوا  جمیع  من  وجدوه ولم  یتركوا ألحد  
شیئا مما  یجدوه  معھ،وضاع  للناس  قّش ودواب وملبوس وغیره، 

وعسكر  وجدة  ینظر  في  فعل األعراب ولم  یقدروا  على  الكالم  معھم،  
ا  مائتین نینة  شیئا،  ولو  كان  ھوال  فائدة  فیھم ،  وال  یدفع  عن  المد

من  عسكر  سیدنا  السعید مثل  ما  في  عیون  سیدي  ملّوك فال شك أنھم  
وساعة  ھذا  دخل . ، واألعراب  یقدّرون  قدرھم یدافعوا عن  المدینة

بعض  أعیان  وجدة وعلماؤھم  وقاضیھم عند  العامل متأسفین  على  ما  
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عین للمخزن والعامل ال قدرة لھ،  فتفاوضوا  حدث بالمدینة وأھلھا ومتضرّ 
معھ على  أن یوّجھ  رجاال  منھا  للشكایة  على  األعتاب  الشریفة ،  ثم  
بھ  تذاكروا  مع  بعضھم أن  األعراب  إذا  سمعوا  بھم  توّجھوا  لیشتكوا  
بھم یاخذونھم  ویمكرون  بھم ،فتراجعوا  عن  ذلك  خشیة  منھم ،  

العامل أن یُعرف  حالھم  موالنا المنصور  با لینظر  موالنا  وطلبوا  من 
في أمرھم ،فإنھم  ال  یقدرون  على  مقاومة  ھاؤالء األعراب وكل  قبائل  
ھذا  الوطن من أعراب  وبني  یزناسن  ومھایة  وغیرھم یمكر  بالوجادة 

عراب ،  وقد  بالنھب والسبي  والقتل ،  ال سیما إذا  كانت  العداوة  بین  األ
ضیّقوا  على  أھل  الذمة  ھنا  بأخذ  متاعھم من  حوانتھم  على  وجھ  

وھذه  البلد وقع  .التلصص حتى  فر  بعضھم  إلى  مغنیة واستوطنوھا 
فیھا  فساد فادح وأھلھا  في  ضیق  من أعرابھم  وقبائلھم وعسكرھم  ال  

بھ العلم الشریف ، وبھ  یفید  شیئا ،  وأطلعُت علم  سیادتك بھذا لتُطالع 
  ". 1312عام  ربیع  النبوي 29وجب إعالمك  وعلى  المحبة  والسالم في 

    

  هللا  بھ  آمین   دمحم بن ھّطال لطف                                            
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  وتعدیھم على  مدینة  وجدةاقتتال  القبائل  في شأن رسالة  أمین وجدة 
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  61 رقمالوثیقة 

التحقیق في أسباب   في شأن زوجدة إلى السلطان عبد العزی من عامل
  )1894-9- 30( 66على أھل  وجدة التعدي

في  الرسالة  عبارة  عن  تقریر  رفعھ  عامل  وجدة إلى  السلطان           
من   لدُورھا  رج  إحدىالذي طال  المدینة  بعد أن  ُوجد  ب ،التعدي    شأن

أھل  انَكاد  مقتوال ، فوقع  النھب  والسلب ،  وأُغلقت  األسواق  بعد أن  
ُسدّت أبواب  المدینة ،  ولم  یستطع  العامل فرض  سلطة  الدولة  بسبب  

  30الموافق   1312ربیع  األول    29الرسالة  مؤرخة  في  . قلة  العسكر 
  .1894شتنبر

  .دمحم وآلھ یدنا وموالنا على سهللا الحمد   وحده وصلى"

أقبل  حاشیة  البساط  الشریف واُاَدّي  ما  یجب  لموالنا  من  التعظیم       
،وسالم على  حضرة  مقام  سیدنا السعید  ورحمة  هللا  تتوالى  والتشریف 

وتزید وبعد ، فلیكن  في  شریف  علم  موالنا أن  رجال  من أوالد بوعرفھ  
یوم  تاریخھ  مقتوال  بدار  من  دور  وجدة من   من أعراب  أنجاد أصبح 

ربع أوالد  عمران ،ولم  یعرف  قاتلھ ،  وتلك  الدار  معتادة  لمبیتھ منذ  
مدة لصحبة  لھ  مع  أھلھا أو  لغیر  ذلك ،وحیث  ما  وصلني  ذلك قمت  

فوجدتُھ  مضروبا  ، بنفسي حتى وصلُت الدار ووقفُت على المیّت
برصاصة ، وسألُت أھل  الدار فلم  نجد  عندھم  خبرا لموتھ ،  فقبضُت  
على  بعض  الجوار  ومن  وجدتُھ  من أھل  الدار ،  وأخذُت  في  البحث  
عن  القضیة ،  فإذا  بأھل  أنجاد لما وصلھم خبر  موت أخیھم قاموا  لذلك  

بیتون بدور الوجادة ،  فقدموا  وقعدوا  واستعظموه  لكون جل أعیانھم  ی
عند  ذلك حاركین  لوجدة ، وأخذوا  لھم  جمیع  ما  وجدوه من  البقر  
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في  وسلبوا كل من وجدوه من أھل البلد  ، خارج المدینة والدواب
الطرقات ،وتعرضوا  للمتسوقین  الوارد ین  من  مغنیة  وسلبوھم  جمیع  

عد  ذلك  وردوا  لوجدة أرادوا أن  ما  معھم  من  الدواب  وغیرھم ، ثم  ب
یدخلوا علیھم  دورھم ویقتلون ویسبون ، فقاموا أھل وجدة معھم  
وتضاربوا معھم بالبارود حتى  طردوھم  عن  البلد وسدّوا بیبان البلد 

وقامت  ضجة  كبیرة  ولم  نجد  معي  من  یعیننا من  عسكر   ،واألسواق 
عرفوا  ما  یكون بعد  ھذا ، واألسواق   البلد ،والناس كلھم  على  حذر  ما 

مسدودة، وقد  كتبُت ألعیان أھل أنجاد نحذرھم  لیسترجعوا عن  إذایة  
نا بھ ،  وطیّرنا اإلعالم  والبلد ویكفُّ إخوانھم ،  ونحن  في  انتظار ما یجیب

لسیدنا  بھذا لیكون  على  بال ، وبھ  وجب إعالم  سیدي والخدیم عند أمر  
ربیع  النبوي عام   29با صالح دعائھ ورضاه  والسالم  في  سیده ،طال

1312."  

  عبد  السالم  بن  بوشة خدیم  سیدنا                                        
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التعدي  الذي  تعرض لھ أھل  وجدة  من    في شأن تقریر  عامل  وجدة  
  طرف أعراب قبیلة أنَكاد
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 62رقم  الوثیقة

خروج  في شأندمحم بن الحاج دمحم بن  البشیر إلى الوزیر الصدر  القائدمن 
  )1894-10- 9( 67وجدة بعض القبائل عن  طاعة عامل

یر الصدر وزال الوریمشي الیزناسني القائد  دمحم من دمحم بن  البشیر أطلع    
أي  التحالفات   - أحوال قبائل عمالة  وجدة ،  حیث تعددت  اللفوفیة  عن

وھي  أصل  التوتر  السائد والخروج  عن  طاعة  عامل  وجدة ،  -القبلیة 
 وأثبت  أسماء  المتسببین  في الفتنة ، وأن قبیلتھ تعرضت  للنھب والتعدي

، وأنھ على  أھبة  القدوم  إلى  فاس برفضھا الدخول في  تلك  التحالفات
عن  ذلك بسبب الحاجة  والفقر ،   ، غیر أنھ اعتذراستجابة لألمر  المخزني

الكیدیة  التي یلفقھا  لھ  خصومھ ،  وطلب من  الوزیر أن ال یثق بالوشایات
المرابطین الوافدین على  البالط  لیطلع  السلطان على واقع   دوكلف أح

الموافق   1312ربیع  النبوي  17الرسالة مؤرخة  في . الحال بعمالة وجدة  
  .1894أكتوبر  8
  
  .دمحم وعلى آلھ وصحبھ  وسلم  وحده وصلى هللا على سیدناحمد ال"
  
حفظ هللا مقام الرئیس األسعد وزیر سیدنا الفقیھ العالمة والحبر     

الفّھامة  سیدي  أحمد  بن  موسى ، أمنك  هللا  ورعاك  برعایتھ ومن  كل  
موالنا سوء  وشّر  وقاك ، وسالم  علیك  ورحمة  هللا  وبركاتھ  بوجود  

أیده هللا  ونصره ،  وما  یجب بھ إعالم  سیده من أحوال ھاذه الوطن على  
ما ھم علیھ من اللفوف الشیطانیة الذي  نھى  هللا  علیھا وسیدنا  المقدس 

فساد   برحمة  هللا ، وال  یحصل  منھم طائل  للخدمة  الشریفة ،  وسبب
ئل  على العمال ، السبب  كلمة  المخزانیة في  ھاذه  الوطن وْعمات  القبا

في ھاذه القضیة حّمادة  البوزَكاوي وعبد  القادر  بوترفاس النجادي  
وبُلَنوار العتیقي التغاسروتي  وما  یلیھم  من  حزبھم  الشیطاني وانحالل 
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 عقد  المخزانیة وانحراف كل  إیالة  عن  عاملھا من  ذلك  الوقت  الذي
 مع  ولده  سیدي عمار ھنا بوطننا،  كان مداد سیدنا المقدس برحمة هللا

وكان  یأمر  سیدنا العمال  المذكورین  بشدّ  العضد للعمال ،  لكن انحرفت  
العضد للفّساد   علیھم  إیالتھم  فعكسوا ما أمرھم  بھ سیدنا ، وصاروا  یشدُّ 

المنحرفین عن  عمالھم ،  ویقلبون  الحقائق  لسیدنا ویریدون  أن  یجعل 
عمال عند  نظرھم  لیس  عند  نظره ،  فنحن  وهللا لو  وجدنا  لھم  سیدنا

عمال  الوطن على  نظر  سیدنا فنكون  في  خدمة  هللا  إخوانا وعلى  
الخدمة  الشریفة أعوانا ، لكن  ال  زالوا  مشتغلین  بالفساد  حتى  یفسدوا  

كرھونا    الجمیع ،  وال  حول  وال  قوة  إال  با العلي  العظیم ،  فنحن
الصادقة  مع  سیدنا ،ولم  وبغضونا ھاذه  العمال  من  جانب  خدمتنا 

نتبعھم  في  اللف الشیطاني ،  ورجعوا  علینا وقطعوا  أشجارنا وخّربوا  
دیارنا وأخذوا  أثاثنا ،  لكن  ال  یھمنا  ذلك في  طاعة  هللا  ورسولھ وأمیر  

عك  في  النزول  في  المحل المؤمنین،  ونحن  على  ما  تعاھدنا  بھ م
عمال   یأمرالذي  تكّرم  بھ علینا سیدنا بمدینة  فاس ،  ونحب سیدنا أن 

ھاذه  الوطن یقدمون  لحضرتھ الشریفة حتى  یكوُن بین  یدیھ ویرشدھم  
لما  فیھ صالح  األمر  الشریف ،  وینظر  الطائع  من  العاصي ،  ونحبك 

سیدنا  وموالنا  عبد  العزیز أیده  هللا   أن  تستجلب  لنا دعاء  الخیر من
ونصره ، ونحبك  ال  تقبل  فینا  كالم  الُوشات والحاسدین الذین یریدون 

قّصرنا على  القدوم  لحضرة  سیدنا  إال  من   إناإلفساد،  وال  تنظر  فینا 
قلة  الزاد والید الفارغة وإن أمرنا  سیدنا بالقدوم  نقدم عزما  مع  رجوع  

،  والوارد  علیك  الشریف  البركة سیدي  واب إن  تفضلَت  علینا بھ الج
دمحم بن عبد  هللا الریسوني القاطن بزاویتھ في  الحدود،  ھو الذي  یبّصرك 

ویبّصر  سیدنا بجمیع أمور  ھاذه الوطن ،  فھو  من أھل  محبة سیدنا ،  
  ". 1312ربیع الثاني عام   17ونحن على  الخدمة الشریفة والسالم 

  
  ج دمحم بن البشیراخدیم  سیده دمحم بن ،ء یلیھ توقیعغیر مقرو رطابع صغی
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  ىسأحمد بن  مو رسالة القائد دمحم بن الحاج دمحم بن البشیر إلى الوزیر
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  63الوثیقة رقم 

      68المجاورین معاناة  المدینة من األعراب في شأنمن عامل وجدة 
)9-10 -1894(  

 التعدي الذي تعرضت  في شأن الكتابة إلى السلطان د عامل وجدة جدّ       
المدینة ، وأثبت  الوقائع  بكثیر  من  التفصیل ،  كما أخبر بوقوع   لھ

واضطره   برد ما نھبوه ، ،فطالب األعرابَ  جریمة قتل أخرى داخل المدینة 
خوفا من تردي   ،إغالق  بعض  أبواب المدینةاألمر إلى  إغالف السوق  و

س  العسكر عن  ردع  المعتدین ،  وطالب بإرسال عاقالوضع ،كما أخبر بت
سالة  مؤرخة  رال. مزید من العسكر لتأدیب األعراب وفرض  الطاعة علیھم

  . 1894أكتوبر 9الموافق   1312ربیع الثاني    8في  

  .وصحبھ الحمد    وحده  وصلى هللا على سیدنا  وموالنا  دمحم وآلھ "  

دّي  ما  یجب  لموالنا  من  التعظیم  ؤَ أقبل  حاشیة  البساط  الشریف واُ      
والتشریف ، وسالم على حضرة  مقام  سیدنا السعید  ورحمة  هللا  تتوالى  
وتزید وبعد ،كنت  قدّمُت لشریف علم  موالنا ما  وقع  بأھل  وجدة من  

الواقعة من أھل أنجاد لما  أصبح النھب  والسبي وفساد  األجنة والبحائر  
، ووقعت  ع أوالد عمران برجل  منھم مقتوال بدار من  دور وجدة  بر

وا  بنھبھ ،وكتبُت  للقائد  عبد  القادر  بوترفاس  ضجة بالسوق  حتى ھمُّ
وأعیان أنجاد كانوا میعادا عند  بني  یزناسن، وأعلمتھم  بما  وقع من  

وبعض أبواب  المدینة ، فوردوا  علینا  إخوانھم ، وأن  السوق  مسدود 
بعد ثالثة أیام وبعض  أبواب  المدینة مسدودة واألسواق  كذلك،  وتوافقوا  

البقر  والغنم  والكسوة ،  وفتحُت عند من على  ردّ ما  نُِھب ألھل  البلد 
ذلك المدینة  واألسواق وشرعوا  في  ردّ  النھب ،  فرجع  البعض  منھ  

، والذین مات عندھم الرجل النجادي فمن  حصل  منھم وبقي  البعض 
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قبضُت  علیھ ، ومن  خاف  على  نفسھ  ھرب  لتلمسان ،  وبقیت  البلد  
متشوشة ، ویوم  تاریخھ قتل  رجل  مھیاوي  رجال  وجدي قرب  باب  
القصبة بُمدیة دقّھ  بھا  ثالث  دقّات ، وتوجھ  المھیاوي على  السوق 

وأربعة  رجال  من  إخوانھ  ى  خرج  على  باب  المدینة بُمدیتھ  بیده حت
معھ وعسكر آل  وجدة وقوادھم  ینظر إلیھ ، ولم  یقدر أحد  منھم  یقبض  
على  القاتل خوفا  من  متابعات  األعراب ،  وقبل  ھذا  بثالثة ایام تعّمر  
سوق  وجدة  باألعراب أھل أنجاد  ومھایھ وغیرھم من أعراب  الشرق ، 

السوق منھا  والبلد أن تُنھب لوال لطف    دكا،قعت  غدرة  فیما  بینھم وو
هللا حضر،وخرجُت بنفسي للسوق وخّرجُت األعراب منھ وأغلقُت السوق، 

أھل  الرجل  النجادي الذي  مات  بدار  الوجادة یطلبون أن  یقتلوا   زالوال 
المساعدة إال  فیھ ویاخذوا  متاع  المتھومین ،  ولم  یسعني  معھم  إال 

، أني  نصبّرھم ونعدھم ، وجددت اإلعالم  لسیدي  بھذا  لیكون على بال 
واألعراب كلھم جسروا  على  البلد وأھلھا واستھونوھم ،  وال  ینفع  فیھا 

،  نھبوھمیكون  بھا ، فإن اإلعراب  إال إدالة من  عسكر موالنا السعید
وحكمھم  قریب فإن   ،تعاقب ومن  فعل  شیئا بوسط  البلد  یقبض  علیھ وی

سطوة  سیدنا  تقھرھم وتردھم  للطریق ، والخدیم  عند  أمر  سیده طالبا  
  . "1312 ربیع الثاني  عام   8صالح  دعائھ ورضاه  والسالم  في 

  عبد  السالم  بن  بوشة خدیم  سیدنا                                        
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  تجدد  التعدي على  المدینة  وأھلھا  في شأن رسالة  عامل  وجدة  
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  64الوثیقة رقم 

  69جیجمن  ف شخص شأن تظلم  فيرمضان شیخ  زاویة سیدي من   
)31-10 -1894(  

أن  یدعم    ،طلب شیخ زاویة سیدي رمضان من نائب السلطان  بطنجة      
لدى  الوزیر   ادعوى  أحد المتظلمین  من  فجیج ، ویستوصي  بھ  خیر

الصدر أحمد  بن  موسى ، كما أخبر  بتأّخر  مراسالتھ  للنائب  المذكور  
 1312الرسالة  مؤرخة  في  فاتح  جمادى  األولى   .بسبب  المرض

  .1894أكتوبر 31الموافق  

  .وحده  وصلى  هللا  على  سیدنا  وموالنا  دمحم وآلھ  الحمد ”

 ىالناس إلینا ،  خدیم  سیدنا األرضى الفقیھ األرضحبنا في هللا وأعز مُ      
ج دمحم الطریس ، وفقك  هللا ورعاك  وسالم  علیك ورحمة  هللا  وبركاتھ 
عن  خیر موالنا  المؤید با وبعد، ال  زائد  على  محبتكم والسؤال  الكثیر  
عنكم والدعاء  بخیر  لكم ، وإن  تفضلتم بالسؤال فإننا منذ زمان ونحن  

 ،، وإننا  ما  نسینا  محبتكم مكاتبنامالزمین الفراش ، فلذلك تأخرت عنكم  
ھذا  فحاملھ  الیكم  الفقیھ  األرضى  السید  بالقاسم  الفجیجي،  نحبكم  أن  
تستوصوا بھ  خیرا ،  وتعاملوه  بكتاب  من  عندكم  للوزیر  الفقیھ  السید  

أناس  من  بلدھم ، وإنھ  مع  أحمد  بن  موسى، فإنھ قد  حل  بھ  أمر 
رجل  مسكین ،وامرأتھ ھي  التي  ظلموھا وأخذوا لھا  أمواال عدیدة  مع 

، وما  تفعلوه  لھما  من  الخیر  یجازیكم  بھ  هللا انھا  مھاجرة في سبیل
هللا ، بارك  هللا لنا  فیكم ، وعلى محبتكم والسالم في  مھّل جمادى  األولى  

  . "1312عام  

  محبكم دمحم أبو األنوار بن المكي لطف هللا  بھ                       
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  رسالة  شیخ  زاویة سیدي  رمضان إلى  دمحم  الطریس  بطنجة
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  65الوثیقة رقم 

طلب  في شأنأحمد بن موسى  األعظم من أغا العسكر بوجدة إلى الوزیر
  )1894- 11-13( 70مؤونة الجیش

أطلع  قائد العسكر  بوجدة  الوزیر  أحمد  بن  موسى  على  الحالة           
التي یعیشھا  أفراد  الحامیة  العسكریة  بالمدینة ، حیث  لم  یدفع   ،المزریة 

من  المؤونة المخصصة  للجیش،    اً أمین المستفاد بوجدة إال  جزء  ملھ
والبعض  منھا  منحھ  قائد  العسكر لحامیة  قصبة  جنادة  قرب  ملیلیة، كما  

د العسكر، وذكر بالمھام المنوطة  بھم من حراسة  السجن  اطلب بكسوة ألفر
 1312جمادى  األولى   14الرسالة  مؤرخة  في  . ودار  المخزن  والسوق

  .1894نونبر  13الموافق  

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا وموالنا دمحم وآلھ وصحبھ وسلم"  

نا الحسنى ظلنا المدید وركننا  تأدام هللا وجود سیدنا األسمى وذخیر    
الشدید،  وزیر  موالنا  أیده  هللا  الفقیھ  النبیھ  سیدي أحمد  بن  المرحوم  

وسالم على  سیادتك  تتوالى   الوزیر  المبرور سیدي موسى بن  أحمد،  
ورحمة  هللا  تبارك  وتعالى  عن  خیر  موالنا أیده  هللا  ونصره  وبعد ، 

من عدم  قبض  ) كذا(فلیكن  في  كریم  علمك أننا لحقنا  ضررا  فادحا 
 ،مؤونتنا كاملة ، ألن أمین المستفاد ھنا لم  یدفع  لنا  إال  البعض منھا

في  مؤونة إدالة  عسكر  جنادة،  وتضررنا  من   ومع  ذلك  نصیّروا  جلھ 
ودار  المخزن  والسوق   ذلك مع ما  یلزمنا  من  الكلفة  في عسة  السجن 

وغیر ذلك  من الكلف المخزنیة ، فالمطلوب من سیادتك الكریمة أن  تكون  
لنا خیر  معین عند  سیدنا  في  تعیین  مؤونتنا  وكسوتنا ،  ألن  كسوة  
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عامین  لم  یقبضوا  كسوة  بالكلیة،   الشت وذھبت بالكلیة،وھذهالعسكر ت
ھ أحد  قواد  العسكر وخیر موالنا  كثیر  وفضلھ  عمیم،  وقد  وجھنا حملتیْ 

ومقدم  لیشتكوا على موالنا بذلك ، فبالفضل من سیادتك أن تأخذ بیدھما،  
ع علم  وھا بیدھما بیان ما صیّرناه من مؤونتنا على إدالة جنادة لنطال

ونسئل  من  سیادتك  ،أدام  هللا  لنا  وجوده ووجودكم  آمین،موالنا  بذلك 
   ."1312جمادى  األولى  عام   14صالح  الدعاء  والسالم  في  

  
  خدیم سیدنا آغھ أحمد بن  بوعزة بن الحاج الوجدي لطف هللا  بھ آمین
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  بن  موسى  رسالة  أغا  العسكر  بوجدة  إلى  الوزیر أحمد
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  66رقم  الوثیقة

من القبائل   النھب والتعدي الذي لحقھم في شأنشكایة أھل وجدة 
  )1894-11- 14( 71المجاورة 

الوزیر الصدر أحمد بن   بواسطةطلب أھل وجدة من السلطان         
ل  القبائل  بَ أن ینظر إلى  حالھم  من التعدي  الذي  طالھم  من  قِ  ،موسى

وخاصة من  قائد قبیلة  أنجاد ،  حیث أصبحوا  ال  یأمنون  على   ،المجاورة
، وأن  رسائل  السلطان  أنفسھم ، وعزوا  ذلك إلى  قلة  العسكر بالمدینة

إلى  تلك  القبائل لن  تجدي  نفعا ، وتبعا  لذلك طالبوا بإرسال مزید  من 
ة  مؤرخة  الرسال. العسكر لتمكین عامل  المدینة  من  فرض ھیبة  الدولة

  .  1894نونبر  14الموافق   1312جمادى األولى   15في  
  

  .الحمد   وحده  صلى  هللا على  سیدنا دمحم وآلھ وصحبھ  وسلم" 
  

أدام هللا وجود سیدنا  الفقیھ النبیھ العالمة  النزیھ وزیر  موالنا  أیده       
هللا  سیدي أحمد بن الفقیھ الوزیر  سیدي  موسى بن أحمد ، وسالم  علیك  
ورحمة  هللا  تعالى  وبركاتھ  عن خیر  سیدنا  أیده  هللا  ونصره  وبعد، 

في  أنفسنا  وأموالنا  ) كذا(فلیكن في كریم  علمك أنھ  لحقنا  ضررا فادحا 
من قبائل  ھذا  الوطن مثل أھل أنجاد والمھایھ وبني  یزناسن، فقد  حل  
بنا ما ال یحل  بجزیرة  الكافر، فكل  داخل وخارج للمدینة  ینھب ویقتل،  

جدنا سبیال للدفع بھ عن أنفسنا ، وال  زال  األمر كذلك ، فقد عاینھ  ووال 
سى العبدي، وسبب الفساد خدیم  سیدنا  القائد صاحب  سیدنا القائد  بن عی
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عبد  القادر  بوترفاس المزواري، وذلك كلھ من عدم  المخزن،  فقد  طلبنا  
لكي  یجد  خدیم  سیدنا القائد   من  سیدنا  أن  یتفضل علینا بمدده السعید

وأما  .عبد  السالم  بن  بوشتى الجامعي  سبیال  للدفع  عن  مدینة  سیدنا 
جاب  بھ  سیدنا فذلك  ترطیبا لخاطر  األعراب إلى أن  یقضي  هللا أمرا  ما أ

كان  مفعوال، والمطلوب  من  سیادتك الكریمة أن  تنظر  من  حالنا وتكون  
لنا خیر  معین  عند  سیدنا  في  ذلك  بارك  هللا لنا  فیك ، وأدام لنا  وجود  

جمادى  15والسالم في سیدنا ووجودكم أمین ، ونسئل  منك صالح الدعاء 
    ."1312األولى عام

  
  وجدة لطف  هللا  بھم  آمین  خدام  سیدنا أھل                              

     
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 
- 191 - 

 

  

  التعدي الذي لحقھم في شأنرسالة أھل وجدة إلى الوزیر الصدر 
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  67الوثیقة رقم 

تعدي القبائل  في شأن د وجدة إلى الوزیر أحمد بن  موسىمن أمین مستفا
  )1894- 11-27(72وجدة مدینة على

أخبرأمین وجدة بأنھ  توّصل بجواب المخزن  المركزي  عما  بلّغ عنھ        
من تعدي قبیلة أنجاد على  المدینة ،  كما  أخبر بوصول لجنة  تحقیق  تحت 

إشراف القائد  بنعیسى  العبدي ،وكشف أن أھل  وجدة  ما  زالوا  یعانون  
رغم تلقي الفاعلین لوما وتوبیخا من السلطان، ،القبیلة المذكورة  من تعدي

وقد یشكف  حقیقة  األمر الواقع  عامُل  وجدة  الذي  كان  بصدد  القدوم  
 ،لى حضرة السلطان ، كما أن عددا من التجار الیھود  فروا  من المدینةإ

. فسھمواستقروا  بمدینة  مغنیة  بغرب الجزائر خوفا على  متاعھم وأن
  . 1894نونبر 27الموافق   1312جمادى األولى   28الرسالة مؤرخة  في 

  .على  سیدنا وموالنا  دمحم وآلھ الحمد    وحده  وصلى  هللا"  

أمنك هللا   ،وزیر موالنا  سیدي أحمد،سیدنا الفقیھ األجل العالمة األكمل     
عزه  وعاله وبعد ،   د  موالنا دامووسالم  على  سیادتك ورحمة  هللا  بوج

من   خبرنا  بھ  سیادتك  بما  حل  ھناوصلنا كتابك األعز جوابا  عما  كنا  أ
وعّرفتنا  بما  صدر  بھ  األمر الشریف للعمال واألعیان من  ،بغي آل أنجاد

وأمر  أیده  هللا بالضرب  على أیدیھم ،  ووجھ  نصره  هللا  ،اللوم والتوبیخ
، وأمرتنا  نخبرك بمآل  األمر بالوقوف على ذلك  القائد بنعیسى  العبدي 

وما   ،بعض  ما نھبوه قبل  وفود القائد المذكور) كذا(فیھ ، فقد  كانوا ردُّ 
عیرة ذوبعد سفره ألزموا  المدینة ب. ال شك  یحكي ما رءاه ،وقع وھو ھنا

ھا ھو  القائد عبد  السالم وافد على -والحالة الراھنة  - وفرضت لھم 
من أھل  الذمة فروا  )  كذا(الحضرة الموالویة فیھ  كفایة ، وقد وجدنا عدد 
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لمغنیة  وسكنوا  بھا  خوفا على  أموالھم  وأنفسھم  من الفساد  الواقع  
بالبالد، فالمطلوب  من سیادتك تطالع  العلم  الشریف بذلك ، ونظر  موالنا 

   ."1312جمادى األولى عام  28في   أوسع والسالم

  دمحم  بن ھّطال  لطف  هللا  بھ                                           

  

  

التعدي على   في شأن رسالة أمین  وجدة إلى الوزیر أحمد  بن  موسى 
  مدینة وجدة
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  68الوثیقة رقم 

        73شأن طلب ظھیر توقیر واحترامفي  سجلماسةمن أحد شرفاء 
)28-11 -1894(  

نظرا  ،إسوة بجمیع عامة أھل وجدة ،خوفا من أداء التكالیف المخزنیة       
للفتنة القائمة بینھم وبین والقبائل  المجاورة، طلب أحد  الشرفاء  المنحدرین  

 ،من سجلماسة تجدید ظھیر التوقیر واالحترام إلعفائھ من تلك الكلف
الرسالة  مؤرخة  في . المخزن المحلي  ویحظى باالحترام من طرف رجال

  . 1894نونبر 28الموافق  1312جمادى األولى  29
  
  .الحمد  وحده وصلى هللا على  سیدنا  وموالنا  دمحم وعلى آلھ وصحبھ"
سیدنا  وموالنا اإلمام ظل  هللا  في  أرضھ على  األنام ، السالم   أید هللا      

وبعد تقبیل  ،على  حضرة  مقام  سیدنا  السعید  ورحمة  هللا تتوالى  وتزید
آثار األقدام  وما یجب لسیدنا  من اإلجالل واإلعظام ، فلینھى لشریف  علم  

اسة  من ذریة  الولي أننا یاسیدنا  شرفاء من  زاویة جلم،موالنا أیده  هللا
بھذه الحضرة الوجدیة، ) كذا(الصالح سیدي مبارك بن عزي،ونزلوا آبائنا 

واآلن  ،وكانوا مع أھلھا السابقین محترمین موقرین بفعل هللا ووجودكم
 ،یاسیدنا  قد تبدلت األحوال في  أھل ھذه  البلد من  قلة  الوقار واالحترام

ما  یكلفون بھ العوام،  وقد  خشینا  وإیرادھم تكلیف كل  شریف  ومناسب ب
یاسیدنا من  ید عادیة تخرق علینا العادة ، ویطالبنا بما ال یطالب بھ 

أسالفنا وأسالف أسالفنا، فالمطلوب  من  سیدنا أن  یتفضل  علینا  بظھیر  
بتوقیرنا واحترامنا من جمیع التكالیف المخزنیة شریف نتمسك  بھ 

أدام هللا لنا ولجمیع المسلمین وجوده   والوظائف السلطانیة وغیرھا،
جمادى  29وعاله ،آمین ، ونسئل من سیدي صالح الدعاء والسالم في 

  ".1312األولى عام  
  عبد ربھ الحاج دمحم بن ج دمحم بن عزي بوجدة وفقھ هللا             
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  طلب ظھیر توقیر واحترام من أحد الشرفاء المقیمین بوجدة
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  69الوثیقة رقم 

في شأن طلب ظھیر توقیر   بوجدة نالقاطنی األدارسةشرفاء بعض المن 
  )1894-11- 29( 74واحترام

من أوالد   طلب بعض الشرفاء األدارسة ،استنادا إلى  النسب  الشریف      
من  السلطان  عبد  العزیز منحھم  ظھیر  التوقیر  القاطنین بوجدة  بن عطا

، وتشكوا  من  عمال  ھم  من  التكالیف  المخزنیة ؤواالحترام  ، ویتم  إعفا
الرسالة  مؤرخة  في  متم  . وجدة  الذین ألزموھم  بأدائھا مثل عامة  الناس 

 .1894نونبر   29الموافق    1312جمادى  األولى  

  .الحمد   وحده  وصلى هللا على  سیدنا دمحم وآلھ  وصحبھ" 
 ،أمیر المؤمنین موالنا عبد العزیز ،سیدنا نخبة الملوك وقدوة السلوك

الذي أعز هللا  بھ  الدین،  بعد  تقبیل  حاشیة  الراحة  الشریفة وأداء  ما  
السالم  التام  كما  یلیق بالمقام الشریف   ،یجب  لموالنا  من  حق  الخالفة

وبعد، فلینھى  للعلم الشریف أننا  شرفاء  أوالد بن  عطھ ساكنین  بمدینة  
ذریة موالنا إدریس ، والمقصود  من  جانب  موالنا أن  یحررنا  وجدة من

العادیة من التكالیف ویأمرعمالھ الذین استولوا ھنا أن یكفوا علینا األیادي 
والوظائف السلطانیة ، فإننا یاسیدنا مھملون بھذه  ) كذا(المخزانیة 

ما طلبناه،  الناحیة ، وقد اشتكینا على أعتاب موالنا  الشریفة أن  ینفذ لنا 
هللا لنا وجود سیدنا وعاله ،وھا  یصل  حضرة سیدنا  الشریفة موجب  أدام

الشریف،   ]ظھیره[نسبنا طي ھذا لیطالعھ سیدنا ،ویرده إلینا مع  ظاھره 
ونطلب من سیدنا صالح الدعاء والسالم في متم جمادى األولى عام 

1312 ."  
  عطا أمنھم هللا آمین بأمر الشریف موالي المختار وإخوانھ أوالد  بن
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منحھم  ظھیر   في شأن رسالة  بعض الشرفاء  األدارسة إلى السلطان 
  توقیر واحترام

  

  

  



  

 
- 198 - 

 

  70 الوثیقة رقم

ومن  من الجزائر واردةال تعشیر السلع في شأن من أمین مستفادات وجدة
  )1894- 12-12(75ملیلیة

طلب أمین مستفادات مدینة وجدة من الوزیر الصدر أحمد  بن  موسى        
بأن یدفعوا إیصاالت عن   ،أن یصدر السلطان أمرا ألمناء التعشیر بملیلیة

 ،السلع  المعّشرة لدیھم ، ذلك  بعد أن  تبیّن  لھ  أن  بعض  التجار یتحایلون
أدوا  عنھا  رسوم  عون أنھم ویدّ  ،ویدخلون سلعا  قادمة  من  الجزائر
الرسالة  مؤرخة  .  ن ھذه  المرسىمالتعشیر بملیلیة باعتبارھا مستوردة 

  .  1894دجنبر 12الموافق   1312جمادى  الثانیة   13في  
  

  .هللا  على  سیدنا  وموالنا دمحم وآلھ الحمد    وحده  وصلى " 
ي  أحمد، أمنك  وزیر موالنا سید ،سیدنا الفقیھ األجل العالمة األكمل         

، هللا وسالم  على  سیادتك ورحمة  هللا بوجود موالنا دام عزه وعاله وبعد 
وتأتي  ،أن  السلعة  التي  تعّشر  بملیلیةفاعلم  رعاك  هللا وقّوى  سعدك 

كانت في السابق یأتي ربُّھا لألمین المكلف ھنا ببطائق أمناء ،لوجدة 
ما ھو  بالوزن  وما ھو بالعدد لینضبط  مستفاد  السلعة التي  تِردُ  ،ملیلیة
  یأتونالشرقیة ، ألن أصحاب السلعة الشرقیة جعلوا حیلة األیالة من 

ویدفعونھا بعجرود للحّمار الذي یحمل  السلعة ،بالسلعة من اإلیالة الشرقیة
دفع  ،قبلي  انك من ملیلیة ، ومن  جملة  الواقع  في  ذلك أن  األمین  الذي

لي  لفافة  بھا  برانس فَْبریكة عمل الروم  خمسین ،  وذكر  لنا  لم  یعرف 
صاحبھا ولم  یطلبھا أحد،  وھاذه  مدة  تزید على تسعة شھرا وھي  تحت  

فافة وردت  لربّھا مع  سلعة  ملیلیة ،  وتركھا  ربُّھا  ل،والظاھر أن الیدیھ 
بالخدمة ھنا ،  فالمطلوب من سیادتك   خوفا  من األمین الذي  كان  مكلف

لیصدر األمر الشریف ألمناء   ،تطلع العلم الشریف بذلك دامت سعادتھ
ملیلیة  بتوجیھ  بطائق ما یعشرونھ لوجدة على العادة ، وقد  كتبُت ألمین 
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فافة،  لواستاشْرهُ بما  نفعل  في ال ،موالنا السید عبد السالم  التازي بھذا
جمادى الثانیة عام  13خدمة الشریفة والسالم في وعلى المحبة وال

1312  ."  
  ھطال  لطف  هللا  بھ    ندمحم  ب                                                  

  

  

 تعشیر السلع  في شأن رسالة  أمین  وجدة  إلى  الوزیر أحمد  بن  موسى 
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  71رقم  الوثیقة

 في شأن مستفادات وجدة أمینعن استفسار جواب المخزن المركزي 
  )1894-12-12( 76 تعشیر السلع

على  ظھر رسالة أمین  وجدة ، وھذا  تقلید متبع عند   الجواب  ُكتب     
بسط رجال  ،  المذكورةرسالة  البعد  ملخص  كتاب الدواوین المخزنیة، ف

، اإلشكال المطروح  بالنسبة  للسلع المعشرة بملیلیة المخزن المركزي 
استالمھا  كیفیة روا بالمسطرة الواجب  اتباعھا في مسألة  تعشیر السلع ووذكّ 
ال یحمل ھذا الجواب أي تاریخ ،وقد اعتمدنا  تاریخ  . أصحابھاطرف  من 

  )1894دجنبر 12 الموافق 1312جمادى الثانیة   13( .رسالة  أمین  وجدة

لیتوصل  ،تبیانھانعم سیدي كان طلب البطائق أن  یوجھ  لھ  األمناء "      
وما تنبیھھ للعاقبة  بما  یترتب على إعطاء ،لھم بالكالم وألصحاب السلعة

  ".البطائق لما لھ من المضار حسبما تبیّن في الجواب ،ولموالنا  النظر 
ھ األمین  قبلھ فطلبَ  ،نعم  سیدي أما  ورود سلعة  ملیلیة  بالبطائق"    

با )  الحسن األول(سیدنا  المقدستوّصال لما كان  یرومھ ،فلم  یساعده  
وادعاء  كبیع السلعة  بالطریق   ،مخزنلما في ضمنھ من المضار لجانب  ال

نھبھا  لدى أمین  وجدة محتجا  ببطاقة  ملیلیة ،وقد  جرت  ھده  القضیة  
بعینھا قبُل  ثّمة ، ولم  تنفع دعوى النھب لعدم الحجة علیھ وال على 

قصد  معرفتھا  فھي  معروفة ،  فال تلتبس بالسلعة  وأما  . السلعة  نفسھا 
 ،وأما  لفافة  السالھم فقد أخبر األمین الذي  دفعھا  لھذا األمین.الشرقیة 

طربانض،إذا لو كانت كذلك لتصّرف فیھا، نانھ لم یعثر علیھا على أنھا  ك
ن بالسلعة لوجدة ینزلھا بمحل المخزّ  یأتيوإنما العادة ھناك أن الحّمار لما 
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ر  ما  لیس  عشّ لحوزھا بعد أن  یُ   یأتونبھا، ولما یسمع  بھا أرباب السلع  
معشرا منھا ،وھذه اللفافة وردت من جملة تلك السلع،ولم یظھر  صاحبھا  

 ."لیحوزھا ، فدفعھا  لھ  حتى  یظھر
  
كل قطعة تبقى  موضوعة  ،نعم سیدي القانون في سلع التجار مثل ھذه"  

ألنھا  لم  تحز على  وجھ  الكنطربانض،  ،حتى یطلبھا صاحبھا متى  طلبھا
وربما إذا ُمدّت فیھا  الید ،سیظھر  صاحبھا ، وإن  اقتضى  النظر الشریف 

أمَر ھذا األمین لّما یكّمل خدمتھ یصحبھا معھ لشریف  الحضرة ، ولموالنا  
  ".النظر 
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المركزي عن  مسألة كیفیة  تعشیر السلع القادمة  من  جواب  المخزن 
  ملیلیة  ومن الجزائر
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  72رقم  الوثیقة

مطالبھم لدى   دعم بغرض بن یعیش إدریسقائد الإلى  أعیان وجدةمن 
  )1894-12- 17( 77السلطان

أعیان أھل وجدة مطالبھم للسلطان عبد العزیز، واستعانوا  بالقائد  جدّد     
مما  تعرضوا لھ  جراء التوتر القائم   ،إدریس  بن  یعیش إلبالغ  تظلمھم 

المھایة بجوار المدینة، حیث اضطروا إلى إغالق أبواب أنكاد و بین أھل
المدینة،خاصة بعد أن غادرھا العامل متوجھا إلى حضرة السلطان، 

 18الرسالة  مؤرخة في  . لحمایتھم وفرض األمنواستعجلوا إرسال الجیش 
  1894دجنبر 17الموافق   1312ثانیة  جمادى  ال

  
      .دمحم وآلھ وصحبھ وسلم الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا"   

 ،وصیف موالنا أیده هللا ،أدام هللا وجود محبنا األسنى وذخیرتنا الحسنى
وسالم  علیك  ورحمة هللا عن  خیر  موالنا ،ریس بن یعیش دالقائد السید إ

نصره  هللا  وبعد، فلیكن في كریم علمك أنھ لما سافر من  ھنا خدیم  سیدنا  
وقع  ،بوشتى الجامعي من ھنا  للحضرة  الشریفة القائد عبد السالم بن 

تفاقم بین المھایة وأھل انجاد ،  ووقع  النھب  فینا  من كل  أحد ، وانقطع  
  منا  الخروج  من  البلد،  وضاق  بنا  المتسع ، فلم یفدنا مع ذلك إال  سدّ 

اب أبواب المدینة،فُسدّت ولم تفتح لیال  وال  نھارا ،وطال  ما قدموا األعر
یطلبون فتح األبواب فما ساعدناھم  لذلك إلى أن یقضي هللا أمرا كان  
مفعوال،وقد كتبنا بھذا لسیدنا ، فالمطلوب من سیادتك أن تطالع علمھ  

یعجل علینا سیدنا مدده بارك هللا لنا فیك،  ) كذا(ال ئالشریف أنت كذلك ل
   ".1612جمادى الثانیة  عام   18وعلى  المحبة  والسالم في 

  
  عیان أھل  وجدة  كافة  وفقھم  هللا  آمینأخدام  سیدنا                  
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  إدریس  بن  یعیش لدعم  مطالبھم القائدرسالة أھل وجدة إلى 
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  73رقم  الوثیقة

الحصار   في شأنمن أعیان وجدة إلى الوزیر الصدر أحمد  بن  موسى 
  )1894-12-18( 78تعدي القبائل المجاورة و

من   ،أحمد بن موسى ،أعیان أھل وجدة الشكایة للوزیر الصدر جدّد    
والحصار الذي  یعانون منھ ، وطلبوا تعیین  عامل   ،ي القبائل المجاورة تعدّ 

الرسالة  مؤرخة  .جدید  یكون  معززا بقوة  عسكریة  من  أجل  حمایتھم 
  .1894دجنبر 18الموافق   1312جمادى  الثانیة    19في  

  .وصحبھ دمحم وعلى آلھالحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا وموالنا "
 ظلنا المدید وركننا،وذخیرتنا الحسنى ىسیدنا األسن أدام هللا وجود          

سیدي أحمد بن المرحوم  با  العالمةوزیر موالنا أیده هللا الفقیھ ،الشدید
الوزیر المبرور الفقیھ سیدي موسى بن أحمد، وسالم  على  سیادتك  
ورحمة هللا عن  خیر موالنا أیده هللا ونصره  وبعد، فلیكن في  كریم علمك 

أنھ  لما  سافر خدیم سیدنا القائد عبد السالم بن بوشتى الجامعي من  ھنا  
وكل من خرج  ،النھب فینا من كل أحد  وقع یاسیدنا ،للحضرة الشریفة

سلَُب من ملبوسھ ویوخذ ما یوجد بیده بھائم وغیرھا ، وفسدت غلة یُ 
وأسقطنا حرث الرقائع أصال، وانقطع  ،كما فسدت غلة الخریف،الزیتون

، والجراحات والقتل عنا الخروج  من البلد ، ونشأ النھب بالسوق والدیار
أبواب المدینة،  ،فلم یفدنا یاسیدنا إال سدّ بذلكوقد عظم األمر واشتد علینا 

لم  تُفتح لیال  وال  نھارا ،  وال  ،فُسدّت  جمیعھا منذ ثمانیة أیام قبل  تاریخھ
زال األمر كذلك ،وقد ضاق بنا المتسع ،ولیس عندنا لمن  نرفع  شكایتنا 

 لنا ویفّرج  كربتنا أدام  ،إال  ولسیدنا المعتز  با ینظر فیما  حل  بنا
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ھذا وقد  كتبنا لسیدنا وطالعنا علمھ الشریف . وجود سیدنا وعاله آمین 
بذلك ،وطلبنا منھ أن  یعّجل لنا  بتوجیھ خدیم  من خدامھ  مصحوبا بالمدد 

فالمطلوب من سیادتك أن  تكون  لنا خیر   ،لیدافع عنا وعن  نفسھ ،السعید
الملك الوھاب ، بارك  معین عند سیدنا في ذلك ، ولك األجر والثواب من 

عام  جمادى الثانیة  19في . هللا لنا فیك ،ونسئل منك صالح الدعاء والسالم
1312".   

    
  خدام  سیدنا أعیان أھل وجدة كافة وفقھم  هللا                               
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 ل حمایتھم جرسالة  أھل  وجدة إلى  الوزیر الصدر أحمد  بن  موسى  من أ
  من  تعدي  القبائل  المجاورة
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  74الوثیقة رقم 

 ھمإلى إدریس بن یعیش من أجل دعم مطالبالكتابة أعیان وجدة  تجدید
  )1894-12- 18( 79لدى الوزیر الصدر

لیدعم مطالبھم  ،جدّد أعیان وجدة الكتابة إلى القائد إدریس بن یعیش       
وإرسال  ،من أجل رفع المعاناة عنھم ،لدى الوزیر الصدر أحمد بن موسى

، وكان إدریس بن یعیش ُمقّربا من  الوزیر  عامل جدید مرفوقا بقوة مخزنیة
الرسالة  مؤرخة  . الصدر، وسبق أن زار المدینة على  رأس بعثة  مخزنیة

  .1894دجنبر 18الموافق   1312جمادى  الثانیة   19في  

  .دمحم وعلى آلھ وصحبھ الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا" 

القائد السید ،أدام هللا وجود محبنا األسنى وصیف موالنا األرضى      
وسالم علیك ورحمة هللا تبارك وتعالى عن خیر موالنا  ،إدریس بن  یعیش

 كتبناأیده هللا وبعد، ال زائد ما قدّمنا لك اإلعالم بھ قبل ھذا،وھا نحن 
،فالمطلوب من أن سیادتك أن  تكتب لسیدنا بجمیع ذلك صحبة حاملھ مقدما

 وتطالعھ بما حل  بنا وما  نحن  فیھ ، وأن  یتفضل،كتابا  لسیدنا من عندك 
علینا بتعجیل توجیھ خدیم من خدامھ مصحوبا بالمدد السعید لیدافع عنا 

ویرزقك  ،بذلك،وتوجھ الكتاب صحبة الحامل بارك هللا  لنا  فیكوعن نفسھ 
عّز الدنیا واآلخرة بجاه الولي الصالح سیدي یحیى بن یونس ، ولك األجر 
والثواب من الملك الوھاب لقولھ تعالى من یشفع شفاعة حسنة یكن لھ  

  ".1312جمادى الثانیة عام  19نصیب منھا ، وعلى المحبة والسالم في 

  كافة  وفقھم  هللاخدام  سیدنا أعیان أھل  وجدة                           
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أعیان اھل وجدة  یجددون الكتابة  للقائد إدریس  بن  یعیش  لدعم  مطالبھم 
  لدى الوزیر الصدر
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  75الوثیقة رقم 

من   إعفائھ في شأنوجدة عبد السالم  بن  بوشتى إلى السلطان  من عامل
  )1895-1- 9(80منصبھ 

عبد السالم بن  استجاب السلطان لمطالب أعیان أھل وجدة وأعفى     
بوشتى  من  منصبھ، الذي أكد استالمھ قرار اإلعفاء ، وأن السلطان عیّن 

الرسالة  مؤرخة  في . )إدریس  بن یعیش(  غیره  على  رأس  عمالة  وجدة
  .1895ینایر 9الموافق   1312رجب  12

  
  .الحمد  وحده وصلى هللا على  سیدنا  دمحم وآلھ وصحبھ وسلم"
  

وتّوج بتاج العز والكرامة موالنا اإلمام  ،المولى بأنوار السعادةحّف     
، ظل  هللا الوریف على الملك  المظفر الھمام  سلیل  ساللة  الملوك العظام 

األنام، ھذا وأنھي  لعلي  مقام  سیدي الشریف بعد أداء  ما  یجب  على  
 ،أنھ وصلني كتاب سیدي الشریف،الوصیف من التعظیم والتشریف

أمرني فیھ أعز هللا أمره بـأن نتخلى عن  وجدة  والقبائل التي  كانت إلى ی
نظري معھا، فقد ولّى علیھم موالنا أیده هللا غیري، فعند  السمع  والطاعة 

رجب عام   12ألمر سیدي وموالي، وهللا یحفظھ ویرعاه والسالم  في  
1312".   

  عبد  السالم  بن  بوشة  خدیم  سیدنا                                    
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  إعفائھ  من  منصبھ  في شأن  رسالة عامل  وجدة  إلى  السلطان
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  76الوثیقة رقم 

تولیتھ على   في شأن إلى الصدر األعظم إدریس بن  یعیش القائدمن 
      )1895-2- 6( 81عمالة وجدة

عن   ،أحمد  بن  موسى ،أجاب  القائد إدریس بن  یعیش الوزیر  الصدر      
 ،استالمھ  ظھیر التعیین على وجدة  وعمالتھا ،حیث أوصاه بالرفق بأھلھا 

 10الرسالة  مؤرخة  في . وتفادي  كل  ما  من شأنھ أن یحدث  الضرر
  .   1895فبرایر 9الموافق   1312رجب  

  .الحمد    وحده  وصلى هللا  على  سیدنا  دمحم وآلھ"  

رعاك هللا وسالم علیك  ،عظم سیدي أحمدسیدنا  الفقیھ الوزیر األ      
 ،ورحمة  هللا عن  خیر  موالنا  نصره  هللا وبعد،فقد وصلني كتابك األعز

ني على  وجدة  وعمالتھا ، ووّجھَت لي  أن موالنا أعزه هللا ونصره قد والّ 
المكاتب الشریفة  والطابع ، فالوصیف عند السمع والطاعة فیما أواله 

، وما أمرني  ) كذا( عنا بطول حیاتھ والشریف  رضاه سیدنا دام عاله ومت
بھ سیدنا من الرفق بالناس وردّ البال وعدم فتح األبواب التي فیھا 

، ه الصالح لنلھم  فیما  یرضیھ  أعزه  هللا ءالضرر، فنطلب من موالنا دعا
آمین وعلى  الخدمة  الشریفة   ،ونطلب هللا أن یوفقنا لما  یحبھ  ویرضاه

  . "1312شعبان   10والسالم في 

   ،طابع  صغیر  بداخلھ 

  هللا إدریس  بن  یعیش وفقھ المقام العالي  باوصیف 

  

                                                             
  ملف  وجدة. أصل  الرسالة  محفوظ  بمدیریة  الوثائق  الملكیة  بالرباط  -  81
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  إخبار  باستالم إدریس  بن یعیش  ظھیر  التولیة  على  وجدة  وعمالتھا
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  77 الوثیقة رقم

عدم   في شأن  األعظمبن  یعیش إلى الوزیر  وجدة  إدریس من عامل
  )1895-2- 9(82القبائلبظھیر التولیة على  بعض  توصلھ

أنھ لم  یتوصل  ،أخبر عامل وجدة الجدید إدریس  بن  یعیش             
 .التابعتْین  لعمالة  وجدة تریفة بظھیر التولیة على قبلتي بني  یعال  وھوارة 

  .1895فبرایر 9الموافق   1312شعبان    13الرسالة  مؤرخة  في  
  

  .دمحم وآلھالحمد    وحده  وصلى  هللا على  سیدنا " 
  
رعاك هللا وسالم علیك  ورحمة   ،سیدنا الفقیھ الوزیر األعظم سیدي أحمد  

هللا عن خیر موالنا نصره هللا وبعد، فتعلم  سیدي أن  المكاتب التي  وردت 
یخص  منھا  كتاب بني  یعال وكتاب  ھوارة النازلین بتریفة، وھم   ، عليّ 

من جملة عمالة وجدة، وقد حكم علیھم القائد عبد  السالم ومن  كان  قبلھ 
ل نحبك سیدي أن  تعجّ  ،وما  وجدُت مكاتبھم دوا عليّ من  القواد،  وقد  ور

ومتعنا بحیاتك  كلي بھم ، ألنھ  ال یخفى علیك حال القبائل بارك هللا فی
  ". 1312عام  شعبان 13والسالم  في  ،آمین

  
   ،طابع  صغیر  بداخلھ 

  هللا الي  با إدریس  بن  یعیش وفقھالمقام الع وصیف 
  

                                                             
  .ملف  وجدة. أصل الرسالة  محفوظ  بمدیریة  الوثائق  الملكیة  بالرباط - 82
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عدم  استالمھ  ظھیر التولیة  على   في شأن رسالة إدریس بن  یعیش 
  قبیلتي بني  یعال  وھوارة  تریفة
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  78الوثیقة رقم 

           في شأن إلى الوزیر األعظم إدریس بن یعیشمن عامل وجدة 
  )1895-2-9( 83شوقھ إلیھ 

 أبلغ عامل وجدة الجدید إدریس بن یعیش الوزیر األعظم أحمد بن           
موسى شوقھ إلیھ واالستمتاع بمجالستھ ، إال أن المصلحة اقتضت تولیتھ  

العودة  في أقرب وقت  إلى إلى على عمالة وجدة ، ویتوق العامل  المذكور 
 ،األعظم، وتكشف الرسالة عن تعلق العامل بالوزیر المذكوررالوزیجوار 

الموافق   1312شعبان    13الرسالة  مؤرخة  في . وكانت لھ  حظوة  لدیھ 
  .1895 فبرایر 9

  .وألھ الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم" 
سیدنا الفقیھ الوزیر سیدي أحمد رعاك  هللا وسالم  علیك  ورحمة هللا       

وكل  یوم   ،عن خیر موالنا نصره هللا وبعد ،فقد  نسیتني  سیدي  ورمْیتني
كنت أراقب أن أنظر طلعتك السعیدة وأتلذذ بمشافھتك ، وأنا أواعد  نفسي 

ني أن موالنا أعزه هللا والّ  ،في ھذا الشھر یكون ذلك حتى ورد علّي خطابك
عن  مجادتك وعن األھل ، فعُظم  فرقتني ،على وجدة ،هللا سیدي هللا سیدي

با ، وعلمُت أنك تحب لي  علي ذلك ،ورجعُت وقلُت ال حول وال  قوة إال 
ما تحب لنفسك ، فصبرُت نفسي وعلمتھا أنك أنت أولى بھا منھا ، وأنك 

وانظر  ،والحاصل فعارنا على هللا وعلیك ،تدور مع المصلحة حیث دارت
ألخوة الشیخ رضي هللا عنھ آمین، وأنا أقول ما قال ابن الفارض رحمھ  

  :هللا
  للخِ أنا ذلك ا ،كونوا كما شئتمف=  أحسن الدھر أم أسا،أنتم  بائيَ حأ

وكنت أتمنى ھذه الساعة التي أنت فیھا و الحمد،ولما نِلتُھا فّرقتنا  
األقدار،الحمد للذي قدّر الفراق قادر على أن یجمعنا على حالة الحمد  
والشكر إنھ سمیع مجیب ، وقد كتبُت ھذا  المسطور والمدامع  من  العیون  

شعبان   13والسالم  في  ،دي ووداده إلى  لقاء هللاوعلى محبة  سی. تفور
  ". 1312األبرك  عام  

  بھ  لوصیف إدریس  بن  یعیش لطف  هللا                           
                                                             

  .ملف  وجدة. أصل  الرسالة  محفوظ  بمدیریة  الوثائق  الملكیة  بالرباط  - 83
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  وتعلقھ بھ شوقھ إلیھ في شأنرسالة إدریس  بن یعیش إلى الوزیر األعظم 
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  79الوثیقة رقم 

مدینة عودة الھدوء ل في شأنمن إدریس بن یعیش إلى الوزیر األعظم  
  )1895-2- 14(84وجدة

الوزیر األعظم بعودة   -إدریس بن  یعیش -أخبرعامل وجدة الجدید       
بعد أن كانت محاصرة وأبوابھا مسدودة ،وحّمل   ،الھدوء إلى المدینة

المسؤولیة لقائد أھل أنَكاد عبد القادر بوترفاس ،وأنھ ھو سبب الفتنة ، 
وأخبر بوقوع  انقسام  داخل  قبیلتھ ، حیث إن فرقتْین  طلبتا عزلھ وتولیة  

شعبان   18الرسالة  مؤرخة  في. للسلطان غیره علیھم مقابل  دفع  ألف لایر
  .1895فبرایر  14افق  المو

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

سالم علیك ورحمة هللا  -سیدي أحمد -سیدنا الفقیھ الوزیر األعظم    
تعالى  وبركاتھ عن  خیر موالنا نصره هللا وبعد، فقد قدّمُت لسیادتك قبُل 

أن وجدة و الحمد زال ما كان بھا من الضیق ،وفُتحت األبواب وال بقي  
لم  سیدي نعم  تعْ . ما یشّوش من فضل هللا  وسعادة  موالنا المنصور  با 

والضیق  الحاصل للبالد والمكر  ،لواقع  بالوطنأن سبب  الفتن ا رعاك هللا
ما تشّكوا بھ قبل  وكل أموالھم أو ،وقتل رجالھا في وسط البالد ،بأھلھا

ھ  مّ إنما ھو من القائد عبد القادر بوترفاس المزواري وأبناء ع ،ھذا
والحاصل . وال من سطوة  سیدنا المنصور با  ، وما خاف من هللاوقربتھ

ویقول كالما ال ینبغي   ،ولھ  كراھة  في  جانب  المخزنفھو رجل  ظالم 
كتبھ ، واعلمُت سیادتك لتطالع  بھ العلم الشریف والنظر لموالنا فیھ،  وإن  

فاسأل عنھ القائد عبد السالم   ،شئَت أن تشفي الغلیل  في أقوالھ وأفعالھ
سیرتھ  الذي كان ھنا قبلنا، فھو  یبیّن لك  ذلك  كلھ ، وإن من  ،بن بوشتى

                                                             
  .ملف وجدة. أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 84
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فّر عنھ  قبیلتان  ،الذمیمة ونیتھ الفاسدة وتصّرف موالنا فیھ ظاھرا وباطنا
وأنھما عصبة   ،فیف وأوالد السیدةامن إیالتھ المزواریین، وھما الدر

رجوعھم  لمعزل عنھ بعد أن خرجوا عن حكمھ،وطالما حاوزلوا بون،إیالتھ
سیدي یحیى نفّع  ویوم ھذا توّجُت لزیارة الولي . إلیھ وھم عنھ مبعدون

بھم  علنطال ،بالعار  هللا بھ، فتعّرض لنا أعیانھم وكبراؤھم وتطارحوا عليّ 
موالنا عنھم ویولّي علیھم غیره،وقد التزموا  لیِؤخرهعلم موالنا الشریف 

لبیت مال سیدنا وفّرهُ هللا بألف لایر ،وال  شك إن أّخره موالنا عنھم وولى 
بق لھ  قائمة، والنظر لموالنا دام عاله ، علیھم غیره تنكسر شوكتھ ولم  ت

  . "1312 شعبان األبرك عام  18وعلى المحبة والسالم في 

  صیف إدریس  بن  یعیش  وفقھ  هللا الو                                    
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  عودة الھدوء لمدینة وجدة في شأنرسالة إدریس بن  یعیش 
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  80الوثیقة رقم 

  عزل في شأن إلى الوزیر األعظم  إدریس بن  یعیش عامل وجدة من
  )1895-2- 23(85ناظر األحباس

حالة مساجد   في شأنرفع عامل وجدة تقریرا إلى الوزیر األعظم      
نقص في اإلنارة من المدینة،التي تعرضت لإلھمال والتالشي من قلة العنایة 

واتھمھ بعدم ضبط  مداخیل  ،واألفرشة،وحّمل مسؤولیة ذلك لناظر األحباس
وبعد استشارة  قاضي المدینة اقترح العامل العقارات والغلل المحبّسة، 

 27الرسالة مؤرخة في . تعیین ناظر جدید مشھود لھ بأھلیتھ واستقامتھ
 .1895فبرایر 23الموافق 1312شعبان 

  
  .لھآسیدنا وموالنا  دمحم و الحمد  وحده وصلى هللا على"

حفظك هللا  -سیدي أحمد بن موسى  -سیدنا الفقیھ الوزیر األعظم      
نصره هللا وبعد، وسالم علیك ورحمة هللا تعالى وبركاتھ عن خیر موالنا 

لھا كفرأیتھا  ،فتعلم رعاك هللا أني وقفُت على مساجد محروسة وجدة
. متالشیة عاریة من الحصر وقلة الضوء مع تشّكي أھل البلد من ذلك 

مع ناظر أحباسھا لیقوم بإصالح المساجد وتدارك ما تالشى  فتكلمتُ 
،   فزعم أن داخل مستفاد األحباس ضعیف ولیس بیده وفرٌ  ن،ـووھ

فتفاوضُت  مع  القاضي ھنا  فیما  رأیُت من إھمال المساجد وعدم القیام 
فأحال ذلك على الناظر لتالعبھ باألحباس وعدم ضبطھ لما   ،بحقوقھا

سة وتھاونھ ،وقد أشار  برجل  خیّر ھنا اع  من الغلل المحبّ یُكترى وما  یُب
من أھل وجدة یصلح للنظارة ویقوم بھا أتم القیام،وھو كذلك  ِلما سمعُت 

تكم بھ  دسیا لمَ عنھ على ألسنة الخاص والعام من الثناء والخیر، وقد أعْ 
ل ،وزدُت سیادتكم ھذا معلما بما وقفت علیھ ، ألنھ إن طاالقاضي المذكور

ھذا،آل أمر المساجد للضیاع ،ونظركم أوسع،وعلى المحبة والسالم في 
  ."1312شعبان عام   27

  ،طابع  صغیر  بداخلھ 
  وصیف  المقام العالي با إدریس بن یعیش وفقھ هللا 

                                                             
  .ملف  وجدة. أصل  الرسالة  محفوظة  بمدیریة  الوثائق  الملكیة  بالرباط  - 85
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  ناظر األحباس  عزل في شأن رسالة عامل وجدة 
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  81 الوثیقة رقم

 ةیملیل رفض أمناء شأن فيالوزیر األعظم وجدة إلى مستفاد من أمین 
  )1895-2- 23( 86وجدة مؤونة عسكردفع  

بعد أن عجز أمین مستفاد  وجدة عن  دفع مؤونة  العسكر كاملة،  صدر      
لایر  لیكّمل  بھا  المؤونة   400األمر ألمناء المخزن بملیلیة أن  یدفعوا  لھ 

المذكورة ، غیر أن أمناء ملیلیة امتنعوا عن ذلك بدعوى أن مداخیل  
 ،بسبب قلة المداخیلالتعشیر قلیلة ،وأنھم عجزوا عن إتمام بناء قصبة جنادة 

  فيإال أن أمین وجدة أخبر  بغیر ذلك وأن السلع المعشرة  بملیلیة تسّوق 
شعبان   27الرسالة مؤرخة  في  . واحات  توات وفي الحیاینة  بجوار  فاس 

  .1895فبرایر  23الموافق   1312

  .وصلى هللا على  سیدنا  وموالنا  دمحم وآلھ  الحمد   وحده"
سیدي أحمد  ،وزیر موالنا وحاجبھ  الفقیھ األجل العالمة  األكمل        

أمنك هللا وحفظك ، وسالم على سیادتك ورحمة هللا لوجود موالنا المنصور  
  ألمناءبا وبعد، سیدي إن موالنا أیده هللا أعلمني بإصدار أمره  الشریف 

لایر  لنكمل بھا  ملیلیة یكونوا یدفُع لي في كل شھر فیما  یٌستقبل أربعمائة 
فأجابوا بأن ال وفر  ،مؤونة العسكر الوجدي،وكتبُت لھم بما أُمرُت بھ

بیدھم ،وأن موالنا كلفھم  ببناء قصبة جنادة ،وقد عجزوا عن القیام 
ببنائھا ، وطلبوا من  موالنا اإلعانة ، زاعمین بذلك قلة الداخل علیھم من 

لبناء والمؤونة وغیر ذلك ، المعشرات ،مع أن الداخل علیھم كثیر یقوم با
من البحر وتتفرق في  ھذه  األوطان ،   عندي من العلم بالسلع التي ترد ِلما

                                                             
  .ملف  وجدة. ملكیة  بالرباط أصل  الرسالة  محفوظ  بمدیریة  الوثائق  ال - 86
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فنقوم  ،عشور التي ترد من علیھم لتجار وجدة  فقط  ولو أنھم أحالوا إليّ 
بمؤونة العسكر ویبقى الوفر ،ویقید على السلعة التي ترد لھنا بضمان  

حتى یرد علیھم خط یدي ،رند سیدنا بالتقرّ القبّالة على العادة التي ع
ویظھر مصداق القول ویعلم بذلك سیدنا ما یدخل علیھم، ،بوصولھا لوجدة

ألنھم یعّشرون ما یرد من السلعة ما  یُباع من بالد الحیاینة إلى تَوْت،  
لعلم الشریف بذلك ،دامت سعادتھ ونظر لتطلع اویوافیك بطیھ جوابھم 

  . "1312 مشعبان األبرك عا 27في موالنا أوسع والسالم  
  

 ھطال  لطف  هللا بھ  بن دمحم 
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رفض  أمناء  ملیلیة  دفع قدر من مؤونة    في شأن رسالة  أمین  وجدة 
  عسكر وجدة
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 82رقم  الوثیقة

التفاوض مع أھل أنَكاد  في شأن من  عامل  وجدة إدریس  بن  یعیش 
 )1895- 3-13( 87وجدة  إلرجاع ما نُھب ألھل

تعدي   في شأناستلم المخزن المركزي شكایة أھل وجدة بعد أن       
إنصاف صدر األمر لعامل وجدة إدریس بن یعیش ب القبائل المجاورة علیھم،

وبیّن   ،فأخبر العامل بتنفیذ أألمر المخزني. أھل وجدة وإعادة ما  نُھب  لھم
نُھب لھم ،   المسطرة التي اتبعھا في ذلك، حیث استرجع أھل وجدة  جل ما 

الرسالة  . وأصلح  ذات  البین  بین  الطرفْین ،وأشھد العدول على ذلك 
  . 1895مارس 13الموافق   1312رمضان  16مؤرخة  في  

  
  .لھآالحمد   وحده وصلى هللا على سیدنا وموالنا  دمحم و" 

التعظیم   دي ما یجب لموالنا منأَ أقبل حاشیة البساط الشریف وأُ        
  ،والتشریف وبعد، یعلم سیدي أنھ وصلني شریف كتاب موالنا أعزه هللا

فیما تشّكى بھ على حضرة موالنا الشریفة أھل وجدة من األعراب 
 ،بتعدّیھم على  المدینة وشّن الغارات علیھا  ونھب  أھلھا ،المجاورین لھم

خذ مواشیھم وأمتعتھم ومضاربتھم  بالبارود إلى غیر ذلك  من وجھ  أو
لجأھم الحال إلى إغالق أبواب المدینة ،وعلیھ أمرني  سیدي ألتعدّي،حتى ا

الحقوق واسترجاع ،بالوقوف على ذلك حتى یقع الفصال واإلنصاف
ھ موالنا لقائد عبد الحمید الرحماني بالمكاتب وإخماد قائدة الشقاق،ووجّ 

وكتب موالنا لعمال  ،الشریفة بقصد الوقوف علیھ حتى ینفّذَ على  مقتضاه
ما یحملھم على أداء الحقوق ،األعراب المذكورین بالزجر والتقریع

والضرب على أیدي الفُعّال من إخوانھم،وكنُت سیدي  ساعة حللُت  بوجدة 
وألفْیُت أبوابھا مسدودة وأھلھا  في ضیق ، فاستعنُت  با وبوجود موالنا 

أنجاد وعّرفتھم خطأھم  المنصور با وسعادتھ ،ووّجھٌت على أعراب
التي  یجب علیھم حیاطتھا والذّب  عنھا ، إذ ھي مركز  ،بإضرارھم المدینة
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وما یلزمھم من عقوبة موالنا المنصور با  ،وطنھم ومحل رحالھم
لكون   ،ذلكمن  فعل  فاعذروا  بعدم  القدرة علىأو لسكوتھم عنھا  ،لفعلھم

لم یجد المخزن الذي نعتمده،  رعاعھم وجَھلَتھم كلھم  قاموا للفساد و
ما یقدروا لذلك فأمرتھم عند ذلك بإصالح ما فُسد بردّ ما نھبوه إخوانھم 

خوفا من سطوة موالنا المنصور با ، وأمرُت أھل  وجدة  بتقیید ما نُھب  
لھم وتعیین الناھبین ،وتصفّحُت جرائد تقییدھم ،فوجدُت البعض عرف 

 ،ف  ناھبھ لّزمتھ أداء ما أدّعى  بھ علیھناھبھ وبعضھم لم یعرفھ،فمن عر
عیّن  تویزكیھ المنھوب بالیمین حتى فرغنا من ھذا وبقي من لم  یُعرف ،ف

من متاع أھل  شيءالیمین على أشیاخ العرب أنھم  لم  یعلموا  بمن عنده 
وقرأُت علیھم كتاب موالنا  ،وجدة من إخوانھم ،ورضي الفریقان بھذا

وأقدروا قدره ،القائد عبد الحمید الرحمانيالشریف الموجھ على ید 
وأعلنوا  بالسمع  والطاعة ،واجتھدوا في كمال ردّ ما بقي ألھل وجدة، 

والمزاویر الذین ھم عین  فرجع كل ما كان عند أعراب إیالتنا أھل أنجاد،
وتحّمل بھ قائدھم والتزمھ ،وكذلك ،الفساد ردّوا البعض وبقي البعض

وشّھدُت   ،التزم بما عند إخوانھ وأعطى طابعھ بھالحاج السھلي المھیاوي 
ذلك بالعدول  بمحضر خدیم سیدنا القائد عبد الحمید الرحماني ،وھا نسخة  
من رسم اإلشھاد توافي سیدي طي ھذا لیطالع علم موالنا ما فیھا ،  

والحقوق  ،وسكن روع البالد ولزم كل من أھل وجدة واألعراب حدّھم
أدام هللا مجده وعاله ،جود موالنا وسطوتھ القاھرةتتأدّى فیما بینھم بو

وقصوره،والوصیف عند أمر سیده   وعّمر بالسعد والعز منازلھ الرفیعة
  . "1312رمضان المعظم عام  16والسالم في ،طالبا صالح دعائھ ورضاه

  
   ،غیر  بداخلھ صطابع  

  وصیف  المقام  العالي  با إدریس  بن  یعیش  وفقھ هللا 
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  83رقم  الوثیقة

استالم   في شأنإلى الوزیر األعظم  إدریس بن یعیش من عامل وجدة
  )1895- 4- 4( 88مؤونة العسكر الوجدي

  ،بعد أن عجز أمناء المخزن بملیلیة من أن  یكملوا  مؤونة عسكر  وجدة     
أصدر السلطان أمره  بتنفیذھا لھم من  بیت المال المركزي ،وقد  انشرح 

العسكر بعد استالمھم  مؤونتھم وانقادوا للخدمة ،وقد طلب العامل بأن  
كما ھو الحال   ،ترسل  المؤونة  بشكل منتظم عن مدة كل ثالثة أشھر

شوال   8الرسالة  مؤرخة  في . بالنسبة للعسكر المتمركز  بقصبة العیون 
  .1895أبریل 4الموافق   1312

  
  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا وموالنا دمحم وآلھ" 

سالم علیك  ،سیدنا الفقیھ الوزیر األعظم سیدي أحمد بن موسى        
ورحمة هللا عن خیر موالنا  نصره  هللا وبعد ، وصلني  كتابك  معلما بھ أن 

التي ،ن المستفاد ھنا األربعمائة لایر الشھریةموالنا أدام هللا عاله نفّذ ألمی
لیكمل بھا مؤونة ،كان أصدر أمره الشریف بدفعھا لھ من عند أمناء ملیلیة

ولم یوجد بیدھم وفر من القوس السعید وفّره هللا ،وقد   ،العسكر الوجدي
مبدأھا رمضان الفارط المتصل  ،توجھ لھ منھا واجب مؤونة  ثالثة أشھر

خبر األمین بوصول العدد المذكور أالمجمل لھ عنھا إثنى عشر مائة لایر،و
وفرحوا  بذلك   ،إلیھ،ودفع  منھ ما  كان  موفّرا علیھ  من  مؤونة  العسكر 

وانشرحوا للخدمة ودعوا لموالنا أدام هللا مجده ،نعم سیدي إني أطلب من  
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ظھیر موالنا الشریف بتنفیذھا عند تمام كل   سیادتك أن یخرج لنا بھا
لیقرب لنا مأخذھا وال یطول على العسكر ورودھا مثل ما   ،ثالثة أشھر

ولیكن األمین الحاج  دمحم  المقري یحوزھا  ،تنفّذ لعسكر عیون سیدي ملوك
 ،رك هللا لنا فیكالیوجھھا على یده لصھره أمین المستفاد ھنا ب،ھنالك

مع  وجدود موالنا أدام عاله ،وعلى المحبة والسالم في  ل لنا  حیاتك اوأط
  .  "1312شوال عام  8
  

  یعیش وفقھ  هللا  الوصیف إدریس بن    
  

  
  
  



  

 
- 231 - 

 

  

  مؤونة  العسكر الوجدي  في شأنرسالة عامل  وجدة  
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 84الوثیقة رقم 

رفض أعراب  في شأن وجدة إلى الوزیر األعظممستفاد من أمین 
  )1895-4-4( 89واجب الكیل من أنكاد  دفع  الصحراء

ناحیة عین بني (أخبر أمین وجدة بأن بعض قبائل منطقة الظھرا      
ویرفضون  ،یأتون  بإبل أعراب  الصحراء لیكتالوا  لھم  من أنَكاد ،)مطھر

دفع واجب الكیل ،وطلب إصدار ظھیر شریف لھ إلجبارھم على دفع  
  .1895أبریل 4لموافق اشوال   8الرسالة مؤرخة  في  . واجب الكیل 

  .الحمد   وحده  وصلى هللا على سیدنا وموالنا دمحم وآلھ"

سیدي أحمد حفظك   ،سیدنا الفقیھ العالمة األجل األكمل وزیر موالنا      
یكن ل  وسالم على  سیادتك ، ورحمة هللا  بوجود موالنا أیده هللا وبعد، فهللا

في علم سیدي أن المھایة وأوالد سیدي الشیخ وأوالد موالي إسماعیل 
 )كذا(ویكتاُل لھم ،یأتون بإبل حمیّان وبني جیل والعمور من الصحراء

المعھود ،وإذا تكلمُت  وینسبونھا لھم لیمنعوھم من أداء واجب الكیل ،علیھا
فاسترعى علیھم   ،معھم  في  ذلك ال  ینصفون، وأخبرُت  بھم  العامل ھنا 

ونھاھم عن  ذلك وھم  لھ  منكرون ،وھذا أمٌر  محقق،وھذا دأبھم  مع  كل  
أمین ممن تقدّم ،وأنھم إذا  بقوا على  ھذه  الحالة فجمیع أعراب الصحراء 

 ،ال یتحّصل منھم شیئا من  واجب  المخزنو،بوقت الكیل یكیل على أیدیھم 
بأن  ،وال  ینتھون عنھ إال إذا ورد كتاب سیدنا الشریف  لنا أو للعامل ھنا

من دخل یكتال من أنَكاد یعطي واجب المخزن وال یتحرر منھم أحد،وقد 
المحبة اعلمُت سیادتك لتطلع العلم الشریف بذلك،وبھ یجب اإلعالم وعلى 

  .   "1312ل عام شوا  8والسالم  في  

  مینآدمحم  بن  ھطال  لطف  هللا  بھ                                         
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  إجبار أعراب الصحراء دفع واجب الكیل  في شأنرسالة أمین وجدة 
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  85الوثیقة رقم 

كیل  في شأن إلى الوزیر األعظم  عیشیبن   إدریسمن عامل وجدة 
  )1895-4- 4( 90الصحراء  من أنَكاد  أعراب

أطلع  عامل  وجدة  الوزیر األعظم  رفض قبائل أعراب الصحراء دفع      
 واجب الكیل ،وأن أمین مستفاد وجدة  اشتكى  لھ  من ذلك ،وطلب العاملُ 

الرسالة  مؤرخة  في  . إصدار ظھیر شریف یلزم الجمیع  دفع  واجب الكیل 
  .1895أبریل 4الموافق   1312شوال   8
  .وحده  وصلى هللا على  سیدنا  دمحم  وآلھ  وصحبھ الحمد  "
علیك   سالم،سیدي أحمد بن موسى،سیدنا الفقیھ الوزیر األعظم        

مة  هللا عن  خیر  موالنا نصره  هللا  وبعد، إن أمین المستفاد ھنا  حور
تشّكى بأناس من أوالد سیدي الشیخ والشرفاء أوالد موالي إسماعیل  

یأتون من الصحراء بإبل حمیان وبني جیل لیكتالوا  ،یا وأناس من المھا
وینسبونھا لھم لیمنعوا أھلھا من أداء واجب المخزن، وتكلمُت  ،لھم علیھا

معھم على ذلك فأنكروه ، واألمین تحقّق لھ علیھم ذلك  بخبر الغْیر عنھم ،  
ویقع لھ  معھم  شنآن ، حیث إنھم  ال  یعطون  شیئا على الكیل ألنفسھم ، 

ن كل أ ،فإن ظھر لسیادتك قطع ھذا األمر عنھم ھو إصدار األمر الشریف
من ورد من أعراب  الصحراء للكیل  من ھنا یعطي  واجب المخزن ، وبھ  

  ."1312شوال عام   8وعلى المحبة والسالم  في ،وجب اإلعالم 
  

  بن  یعیش  وفقھ  هللا الوصیف إدریس                               
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إلزام قبائل الصحراء  دفع   في شأن رسالة عامل وجدة  إلى الوزیر األعظم 
  الكیل واجب
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 86رقم  الوثیقة

فرار فرقة من   في شأنمن نائب السلطان بطنجة إلى السلطان عبد العزیز 
  )1895 -4-19(91بني درار إلى التراب الجزائري

قسم (أبلغ نائب السلطان بطنجة عن فرار فرقة من قبیلة  بني درار        
واستقروا قرب مدینة مغنیة ،وقد طلب منھم ،الجزائرإلى غرب ) بني خالد

عامل وجدة العودة إلى موطنھم، فلم یأبھوا ألمره ،وقد ھدد السفیر الفرنسي 
الموافق   1312شوال  23الرسالة مؤرخة في . بطردھم  إذا طال مقامھم 

  .1895أبریل  19

  .وآلھ الحمد  وحده وصلى على سیدنا وموالنا دمحم"

تقبیل األرض بین یدي سیدنا وموالنا أمیر المؤمنین،وأداء ما یجب بعد    
أن قد شافھنا نائب  ،لمقامھ العالي با اإلعالم لموالنا أعزه هللا

قد   ،أقسام من قبیلة بني درار من إیالة عامل وجدة ةبأن خمس ،الفرنسیس
نھضوا من محلھم وفروا بالحدادة الجزائریة ،ونزلوا في عمالة مغنیة 

وذلك منذ شھر ،وحیث أُعِلم عامل وجدة بذلك أشار علیھم بالرجوع إلى  
فامتنعوا من ذلك وما رفعوا فیھ رأسا ،وال زالوا مقیمین بالمحل ،وطنھم

ال محالة  ،النائب أنھم إن طالت إقامتھم ھناكھذا  ذاكرا ،المذكور إلى اآلن
على أن دولتھ تنھضھم من ثمة طوعا أم كرھا ،وبھ وجب اإلعالم،و

  .   "1312شوال األبرك عام  23الخدمة الشریفة والسالم في 

  هللا  بھ  الطریس لطفخدیم المقام العالي با دمحم  بن العربي     
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  بفرار فرقة  من بني درار إلى ناحیة مغنیة إخبارٌ 
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  87الوثیقة رقم 

إحاطة   في شأنإلى الوزیر األعظم  إدریس بن یعیشمن عامل وجدة 
  )1895-5-2( 92ة بسورنالمدی

 ،المجاورةإثر ما لحقھم من ضرر القبائل ،في سبیل العنایة بأھل وجدة       
عامل وجدة إحاطة المدینة بسور كان أحد  العمال  السابقین قد  شرع   اقترح

في  بنائھ ،كما اقترح أن یساھم السكان بثلث المال المقدّر صرفھ وھو 
الموافق ثاني   1312ذي القعدة  7الرسالة مؤرخة في . عشرة آالف لایر 

  .1895مایو 

  .آلھالحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا وموالنا دمحم و"

رعاك هللا  ،سیدي أحمد بن موسى،سیدنا الفقیھ الوزیر األعظم        
وسالم علیك ورحمة هللا عن  خیر موالنا نصره هللا وبعد، فتعلم سیدي أن 
موالنا أدام هللا عاله كان أمرني بصرف وجھ االعتناء فیما یُصلح أحوال  

تأّملُت   وحصول األمن لھم من ضرر األعراب وفسادھم ،وقد،أھل وجدة
على المدینة،وقد كان اعتنى  ) كذا(ذلك فوجدتُھُ یكُمل لھم بإحاطة الصور

وشرع في بنائھ ولم یكملھ، فإن   ،بذلك القائد علي أَكدر لما كان مولیا ھنا
، فإنھ یتصیّرعلیھ  ھب عظھر لسیادتك أن تطال علم موالنا المنصور با

دة الثلث والحبس الثلث ومن  نحو العشرة آالف لایر ،فلیعطوا منھا أھل وج
مال سیدنا وفّره هللا الثلث،وتتحّصن عند ذلك البلد ویطمئن أھلھا من   تبی

وعلى المحبة  ،،وبھ وجب اإلعالم ضرر األعراب ،ونظر موالنا أوسع
   .  "1312قعدة عام  7والسالم  في 

   الوصیف إدریس بن یعیش وفقھ هللا                                      
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ثم  مشروع  الجواب المقترح  ،ظھر الرسالة ملخص  لھا   علىوقد  ورد 
  :كما  یلي،وھو على أنظار السلطان 

  أجیب ،"

  .نعم  سیدي ال  بأس  بھذا العمل  إن  قتضى  النظر الشریف

على  ید  العامل   لایر على  ید األمین الذي یكلف  500لذلك   ویوضع  أوالً 
  .من التجار بالبلد ،ونائب العامل معھ والناظر ثالث

  لایر 500فینضض أھل البلد  الثلث 

  لایر 500 ...............والناظر الثلث

  لایر 500.. .وینفذ لھ المخزن الثلث

  لایر     1500جـــ                         

  .خاصویشرعون بالبناء بالبیان والتفصیل في كناش 

ھز  القدر المذكور النفاذ ، ینضضون قدرا آخر ویُعلم لیُنفذ لھ ثلث  اولما ین
  .500المخزن  فیھ 

ویكون على ھذا عملھم إلى أن یكمل بناء السور المذكور على نحو ما 
  ."بُدئ فیھ ، ولموالنا النظر
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  إحاطة المدینة بسور في شأن رسالة عامل وجدة إلى الوزیر األعظم 
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  في  الموضوعملخص رسالة عامل وجدة ومقترحات المخزن المركزي 
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  88الوثیقة رقم 

بیع أْرض   في شأنإلى الوزیر األعظم  إدریس بن یعیشمن عامل وجدة 
  )1895- 5-2( 93داخل القصبة إلصالح  سور المدینة 

وتوفیر ،سورالمدینةتوسیع شأن  فيالحكومة استأذن عامل وجدة        
، وما تحّصل  للخواص مساحات یمكن أن تستغل لبناء دور ومتاجر وبیعھا

ذي   7الرسالة مؤرخة في . منھا من مال یوظف  في إصالح  سور المدینة
  .1895ثاني  مایو الموافق  1312القعدة 

  .الحمد  وحده  وصلى هللا على سیدنا وموالنا دمحم وآلھ " 
رعاك هللا  وسالم  ،سیدي أحمد بن موسى،الفقیھ الوزیر األعظمسیدنا      

سیدي  فتعلم  رعالك  ،علیك ورحمة هللا عن  خیر  موالنا نصره  هللا  وبعد
مة أوالد عمران وأوالد هللا أن بقعة جاءت بطرف مدینة وجدة حوْ 

 ]السور[ِلما كان السید علي أَكدر متولیا ھنا أدارعلیھا الصور،القاضي
مع أنھا تصلح لبناء الدور   ،وبقت فارغة ال بناء فیھا ،وأدخلھا للمدینة

بھا وغیره وتُزاد في المدینة،فإن  ظھر لسیادتك أن  تطلع  بھا علم  موالنا 
بھا، وما  تحّصل عن بیعھ  شيءلیأذن لنا في بیع لمن أراد بناء ،الشریف 

ذا لم  إسقوط القصبة ، فإنھ تالشى وتداعى لل ]سور[ نصلح  بھ  صور
قاعة   یتداركھ اإلصالح ، وبھذا وجب اإلعالم ونظر موالنا أوسع ، وكذلك

 ،متسعة بآخر سوق وجدة من جھة باب سیدي عبد  الوھاب داخل  المدینة
ألحد فیھا،یصلح فیھا بناء حوانیت للبیع والشراء   أرضھا للمخزن ال شيء

ذن موالنا بیعھا لمن  من  جملة السوق  المذكور وال  ضرر  فیھم ، فإن أ
القصبة فھو ألیق ،   ]سور[یبتني حوانیت ویزاد ثمنھا في  إصالح  صور

  ".1312قعدة  الحرام  عام    7وعلى المحبة  والسالم  في  
  الوصیف إدریس  بن  یعیش وفقھ هللا                                   

                                                             
  .وثائق  الملكیة  بالرباط  ملف  وجدةأصل  الرسالة  محفوظ  بمدیریة  ال - 93
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بیع  أرض داخل  القصبة إلصالح سور   في شأن عامل  وجدة  رسالة
  المدینة
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بیع  أرض  للمخزن  إلصالح  سور   في شأن ملخص  رسالة  العامل
ُكتب  الملخص  والجواب  (   المدینة  وجواب المخزن المركزي  بالرفض

  )على  ظھر  رسالة  العامل
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  89الوثیقة رقم 

شمال  شرق   مھمتھ إلى في شأنمن  موالي عرفة إلى الوزیر األعظم 
  )1895-5- 15( 94المغرب

أنھ لما كان   -السلطان إلى شرق المغرب  موفد - أخبر موالي عرفة      
عاین االنقسام والفتنة ببني  ) قرب الناظورالحالي(عائدا من قصبة جنادة 

جْمع   حمادة  البوزَكاويقائد الیزناسن والمھایة وأھل أنَكاد، وقد  طلب  منھ  
،فوقع   جع الخاضعة  لسلطتھشالحْركة من قبائل عمالة وجدة لتأدیب قبیلة 

سارعت  فدون  جمع  الحْركة ،  ذلك حالفاقتتال بین بني یزناسن والمھایة ،
مع عدم للمخزن  جع إلى طلب األمان ودفع ما بذمتھا من جبایاتٍ شقبیلة ال

موالي عرفة ِلما في ذلك من تولیة القائد حمادة علیھا، فاستجاب لطلبھا 
الرسالة  .المصلحة للمخزن،مستبعدا استعمال العنف لتحقیق األمن واألمان

  .1895مایو15الموافق  1312ذي القعدة   20مؤرخة  في 

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا وموالنا دمحم وآلھ وصحبھ وسلم"

الفقیھ السید أحمد بن المرحوم   ،محبنا األنجد وزیر موالنا األسعد        
رعاك هللا وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر موالنا   ،السید موسى بن أحمد

 ،نصره  هللا وبعد، فإنا لّما نھضنا من جنادة كان مرورنا على طریق أنجاد
ھم على خالف ما كنت أعھده منھم، افألفین،لنختبر ما ھم علیھ تلك القبائل

بني  قبائل قبل قدومنا بین  )كذا(ا قتاال ومع ولما حللنا بوجدة وجدن
یزناسن، وكتب خدیم  سیدنا القائد حّمادة البوزَكاوي طالبا منا مصاحبة 

فكلمت القائد إدریس بن  یعیش في ذلك   ،كتھم وحْركة أھل أنجاد معناحرْ 

                                                             
  .ملف  وجدة. أصل  الرسالة محفوظ  بمدیریة  الوثائق  الملكیة  بالرباط  - 94
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وطالبین  ،فأجابوه مظھرین االمتثال،فكتب لبني یزناسن ولألعراب في ذلك
علیھم فیھا یوما أو یومْین لیجتمعوا  ھم لقصبة العیون والتأنيتقدّمنا أمام
،فساعدناھم ولما كنا في  ویُقضى الغرض بھم بحول هللا، علینا ھناك

توافق فّسادھم مع  بعض المھایة بجعل البارود  ،انتظارھم بالمحل المذكور
ووقعت قتلى وجرحى من   ،فیما بینھم بعْین الصفى من قبیلة بني  یزناسن

لفریقْین وھزمت الفئة الباغیة ،وبھ وقع إفساد حْركتھم للبوزَكاوي،  ا
خرج  إلیھم  بنفسھ  ،وحین رأى القائد إدریس بن یعیش وقوع  ذلك  منھم

آخذا في   ،مصاحبا لعسكره ساعیا في إخماد نار الفتن ومزعجا للحْركة 
ما  یقع   ذلك طریق الحزم لئال یتسع  الخرق ، وال  زلنا  بالعیون  منتظرین

ھم بجمع حْركتھم فامتثلوا ،ولكن  ناجع فقد أمرشوأما ال. من أمره 
مقصودنا  بالُمقام بالمحل المذكور ھو قمع  فّسادھم عن الدخول في ھذه  

ومنتظرا ما یؤول إلیھ أمر الحْركة لیظھر كیفیة العمل في أمر   ،الفتنة
 ،المنحرفون عنھثم ورد علینا أوالد موسى أحدّویان  البوزَكاوي،

طالبین إعفاءھم منھ ومتشكین   ،متطارحون بالعارات أوالً وثانیا وثالثا
بما لحقھم من الضرر الفادح منھ ، فلم  نسمع  لھم  خطابا ولم  نُرد لھم  

مرھم بإلزامھم الخدمة مع عاملھم ، فلم یقبلوا  ذلك ، وفي رابع  آجوابا بل 
،وأما المال فقد أسلموه   طفق األمان على أنفسھممرة وردوا طالبین 

مؤملین ذلك من جانب  موالنا  ،لجانب المخزن، وإنما یطلبون نجاة رقابھم
إننا إذا أعزه  هللا،وذلك لما تقدّم من الخدیم المذكور من القتل لھم ، قائلین 

حملناه علیھم یفرون للصحاري وذنوبھم وذنوب  أوالدھم في  رقبتنا ، وال  
كروه ،وھا  نحن  أمنّاھم لما  رأیناه اآلن  من  المصلحة  یقابلون المحلة بم

ورأینا أن العامل لم یبق معھ أحد سوى قرابتھ ، ورأینا ما وقع  ،في ذلك 
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من الفساد بأنجاد ،وھؤالء یطلبون الخدمة واألمان فساعدناھم على ما 
وال یبعد   ،ارتكابا ألخف الضررْین وإرادة  مباشرة األمر بغیر عنف ،ذُكر

شيء بعد التعجیل بقبض الواجب وفق أمر سیدنا بذلك ،وقد كتبُت  
قعدة   20في  ،وأعلمتُك لتكون على  بال  منھ والسالم  ،لسیادتھ بمثل ھذا

،ونحن على نیة النھوض لدار البوزَكاوي لتتمیم العمل  1312الحرام عام 
  . " ونظره أوسع دام عاله ،بما آل إلیھ أمرھمونطلع سیدنا  ،في إیالتھ

                                                                      
  عرفة
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  مھمتھ إلى  شمال شرق المغرب في شأن رسالة موالي عرفة 
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ملخص  المخزن المركزي على  ظھر رسالة  موالي عرفة مع  القرار 
  الذي اتخذه  الوزیر األعظم
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  90الوثیقة رقم 

ستخالص  ال مخزنيأمر  في شأن بن  یعیشإدریس  من عامل وجدة 
  )1895-6- 16(95واجب الكیل من أعراب الصحراء

بإصدار أمره القاضي باستخالص  ،استجاب السلطان لطلب عامل وجدة      
دون استثناء،فأخبر العامل المذكور  الصحراء واجب الكیل من جمیع قبائل 

الرسالة  . وسیعمل  على  تنفیذهبأن أمین المستفاد قد  استلم  األمر الشریف  
  .1895یونیو 16الموافق    1312ذي  الحجة    21مؤرخة  في  

  .الحمد    وحده  وصلى هللا على  سیدنا  وموالنا  دمحم  وآلھ"

بعد تقبیل حاشیة البساط الشریف وأداء ما یجب لموالنا من التعظیم        
ریف كتاب موالنا فیما بلغ  أنھ وصلني ش أیده والتشریف ،یعلم سیدي
وأوالد سیدي الشیخ وأوالد موالي  أن المھایا ،علم موالنا الشریف 

وینسبونھا ،إسماعیل یأتون بإبل حمیان وبني جیل واالعمور لالكتیال
ألنفسھم تمنّعا من أداء واجب المخزن ،وقد أصدر موالنا أمره الشریف 

جمیع من  دخل  أنجاد   بأن یقبض واجب المخزن من ،ألمین المستفاد ھنا
للكیل كیفما كان ،وعلیھ أمرني سیدي بشد  عضده  على  ذلك ، فالوصیف 

حجة الحرام   21في  ،عند أمر سیده طالبا صالح دعائھ  ورضاه والسالم
   ."1312عام 

  ،طابع  صغیر  بداخلھ 

  هللا الي  با إدریس  بن  یعیش وفقھوصیف المقام الع

                                                             
  ملف  وجدة. أصل  الرسالة  محفوظ  بمدیریة  الوثائق  الملكیة  بالرباط   -95
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واجب  باستخالص أمین المستفاد األمرَ  باستالم خبراً رسالة عامل وجدة  مُ 
  الكیل من  القبائل 
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  91الوثیقة رقم 

االسترعاءعلى بعض شرفاء   في شأنمن عامل وجدة إلى الوزیر األعظم 
  )1895 6-16( 96بني مطھر الوافدین إلى الحضرة الشریفة

أخبرعامل وجدة بقدوم بعض شرفاء عین بني مطھر على حضرة        
وطلب من الوزیر  ،من أجل التبّرك بھ  ،السلطان موالي عبد العزیر

ذي الحجة   24الرسالة مؤرخة  في . األعظم  أن یستوصي بھم  ویساعدھم
  .1895یونیو  16الموافق  1312

  . الحمد   وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"
حفظك هللا ،سیدي أحمد بن موسى ،سیدنا الفقیھ الوزیر األعظم       

وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر موالنا  نصره هللا  وبعد ، فتعلم رعاك 
 ،القاطنین بعین بني  مطھر ،أن حملتھ الشرفاء أوالد موالي إسماعیل ،هللا

أدام هللا   بقصد التبّرك من موالنا ،وافدون على حضرة موالنا الشریفة 
عاله وأخذ  حضھم  من صالح دعاه ،وطلبوا منا الكتابة لسیادتك لتكون  

كما ھو معھود من كریم أخالقك السنیة ، أدام هللا لنا   ،منھم على بال 
  ". 1312حجة عام  24في  ،وجودك وعلى المحبة والسالم

                              
 إدریس بن یعیش وفقھ هللا   الوصیف                            

  

                                                             
  .ملف  وجدة. أصل الرسالة محفوظ  بمدیریة الوثائق الملكیة  بالرباط   -96
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 رسالة استرعاء عامل وجدة لفائدة  بعض شرفاء عین بني مطھر
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    92الوثیقة رقم   

استالمھ  ظھائر تعیین قواد   في شأنمن عامل وجدة إدریس بن یعیش 
  )1895 -7- 11( 97بني یزناسن وأھل أنَكاد

أخبرعامل وجدة بأنھ استلم ظھائر تعیین بعض قواد بني یزناسن        
تولیتھم علیھم، وأھل أنَكاد ،إال أنھ امتنع عن تسلیمھا بسبب رفض إخوانھم 

محرم   18الرسالة مؤرخة في . ما عدا قائد أھل أنَكاد الذي انقاد إخوانھ إلیھ
  .1895یولیو 11الموافق  1313

  .وآلھ لى سیدنا وموالنا دمحمالحمد  وحده وصلى هللا ع" 

داء  ما یجب  لموالنا  من  التعظیم  أبعد تقبیل حاشیة  البساط  الریف  و    
أنھ وصلني شریف كتاب أعزه هللا ،یعلم سیدي أدام هللا عاله ،والتشریف

وبطّرتھ أسماء من ُولّي من بُیّن بھا من قبیلة بني یزناسن، ووصلتني 
ونحضھم  ،طوابعھم لندفع لكل واحد كتاب تولیتھالمكاتب بتولیتھم مع 

على الصالح واالستقامة ما أمكنھم ، ولیعلم سیدي أن المكاتب الشریفة 
تأخرواعند حّمادة البوزَكاوي حتى تم أمر الحْركة دفعھم إلّي، فعند ذلك 
أحضرُت األناس المعنیون للتولیة وعّرفتُھم ورود مكاتب والیتھم  

امتناعا من قبول  نھم لھم لم یقبلوھم وامتنعوا وطوابعھم،فإذا بإخوا
والیتھم علیھم ،وقد  طلبوا  كونھم من حساب عمالة وجدة، ولما رأیُت  
ذلك أبقْیُت المكاتب الشریفة مع الطوابع عندي لئال یقوم نزاع وخالط  فیما  

 ،بینھم ،عدى بوترفاس المحیاوي قبلوه إخوانھ فدفعُت لھ كتابھ وطابعھ
بالسعي جھده في الصالح واالستقامة كما أمر موالنا أیده هللا،   وأوصْیتُھ

محرم  18في  ، دنا صالح الدعاء والسالمـا من سیـفأجاب بذلك طالب
1313 "  .  

وصیف المقام  العالي  با إدریس  بن  یعیش   ،طابع  صغیر  بداخلھ 
 وفقھ  هللا

                                                             
  .ملف  وجدة . أصل  الرسالة  محفوظ  بمدیریة  الوثائق  الملكیة  بالرباط  - 97
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 أنَكاد یزناسن وأھلن  بعض قواد بني  تعیی في شأن وجدة  رسالة عامل
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  93الوثیقة رقم 

       98مدینةالبناء سور حول  في شأن من ناظر أحباس وجدة

  )31-12-1895(  

سور  القاضي ببناء ،أخبر ناظر أحباس وجدة استالم األمر المخزني       
محیط بالمدینة ،وحدد األطراف المساھمة وقْدرالمال الواجب بالتساوي على  

روع  كل طرف من أھل المدینة وبیت المال وأحباس وجدة،كما أخبر بالش
إال أنھ تعلل بعجز  ،بیّنھا األمر المخزني في البناء حسب المسطرة التي

دفعھا إلى أن  یذ الصالت ألصحابھا ،وطلب إعفاءه من عن تنف األحباس
  31الموافق  1312رجب  14في  الرسالة مؤرخة. السور ینتھي بناء

  .  1895دجنبر

  .وصحبھ وصلى هللا على سیدنا  دمحم وآلھ الحمد  وحده"

سیدي أیده هللا وأداء ما یجب لموالنا من   بعد تقبیل حاشیة بساط     
لعالیة با أدام هللا موالنا االتعظیم والتبجیل ،وسالم كریم على حضرة 

مخبرا فیھ بأن شرح  ،عالھا ، یعلم سیدي أنھ وافانا كتاب موالنا الكریم
 ،هللا سبحانھ صدر موالنا إلى ما یرتفع بھ ضرر األعراب عن آل المدینة

یكون منیعا ویتم بھ أمنھم وصالح حالھم، وھو بناء سور محیط بھا 
ثا بین جانب بیت المال عّمره هللا حصینا ،فقدّر  لبنائھ عشرة آالف لایر أثال

وقد أصدر موالنا أعزه هللا أمره  واألحباس صانھا هللا وآل المدینة،
الشریف للعامل بتنفیذ ذلك على ضابطھ،وھو أن یوضع لذلك تحت ید أمین 

ینّضض كل من الجوانب الثالثة ،یعیّنھ العامل خمس عشرة مایة لایر أوال
ا واألمین المعیّن ونائب العامل في بنائھ ولنشرع أن ،المذكورة فیھا ثلثھ

ببیان الخدمة واإلقامات وتفاصلھا في كناش خاص، وحیث یناھز القدر 
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المذكور الموضوع ینّضض كل ثلثھ ، وھكذا العمل إلى أن یكمل بناؤه على 
نحو ما بُدئ، وأمرني موالنا بتنضیض ثلث األحباس في القدر المبدوء بھ، 

نعم سیدي فإن الخدیم األرضى القائد السید إدریس . ولنشرع مع المكلفین 
قام على ساق الجد  ،یاه رضاء هللا ورضاء موالناإكثّر هللا أمثالھ ورزقنا و

وفرض على آل البلد واجبھم كلھ ، فدفعوه عن آخره  ،السورفي بناء 
وصیّره على ید من ُعیّن،وشرع الخدیم في تصییر ثلثھ،ولم  یكن لألحباس 

وبعض مساجدھا معطلة ،عدى أربع عشرة مائة لایر ،ئفھا وفٌر على وظا
الصالة  فیھم من السقوط ، لكن بناء السور أولى لدفع الضرر بھ عن آل 

الت والتنافذ أكثروا علینا في الطلب المدینة،وعلیھ سیدي فإن أرباب الّصِ 
ومزقوا عرضنا ،نحب من فضل سیدنا نصره هللا أن یكتب لنا بأن ال ندفع 

فبھ إن شاء   ،ا الوظائف ،إال بعد تمام بناء السوردة وال غیرھا عألحد صل
هللا وعنایة موالنا أعزه هللا تكون ھذه المدینة مدینة بحول هللا ووجود 
سیدنا أیده هللا ، وأطلعنا علم موالنا الشریف بھذا ونظره أوسع ،والعبد  

رجب عام   14یطلب من سیده صالح أدعیتھ ورضاه ، والسالم في 
1313" .  

  هللا  ولیھ  ،ناظر أحباس دمحم  بن عبد  هللا خدیم سیدنا                   
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 بناء السور  في شأن رسالة  ناظر أحباس  وجدة  
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  94الوثیقة رقم 

جمیع   الشیوخ  من عفاء أحدإل إصدار ظھیر في شأنمن عامل وجدة 
  )1896- 1-8(99الكلف

 أھل أنكاد خوأحد  شی  إعفاءَ السلطان عبد العزیز من عامل وجدة  طلب    
. ، وأثنى على  سیرتھ وطلب  تجدید ظھیر شریف لھ بذلك من جمیع الكلف

  .  1896ینایر   8الموافق   1313رجب عام   22الرسالة مؤرخة في 
  
    .وآلھ  دمحمعلى سیدنا   وحده وصلى  هللا الحمد"

وأداء ما  یجب  لموالنا  من  التعظیم بعد تقبیل حاشیة البساط الشریف     
والتشریف ، فلیُنھى لشریف علم  موالنا أدام هللا عاله أن  الشیخ دمحم  بن  
طلحة من  قبیلة أوالد  أحمد  بن إبراھیم من أھل  العقل  والصالح ، وكان  

كورة ، وخیمتھم محررة  من جمیع  الوظائف  ذجده  شیخا على قبیلتھم الم
من موالنا المعتز با أن ینعم علیھ بظھیر موالنا   والكلف ،وطلب

كما  كانوا علیھ   ،الشریف بتحریر خیام إخوانھ  القنافدة من جمیع  الكلف 
، أدام هللا  وجود  موالنا ومتعنا  في القدیم مع أسالف موالنا المقدسین با

 22في ،غ نعمھ ورضاه ، طالبا من موالنا صالح  الدعاء  والسالمببسوا
  . " 1312رجب عام 

  وفقھ  هللا  الوصیف إدریس  بن یعیش                                    
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  الكلف إعفاء أحد  الشیوخ  من جمیع في شأن  رسالة عامل  وجدة

  

  



  

 
- 261 - 

 

  95رقم  الوثیقة

     100ودمشكل الحد من السلطان عبد العزیز إلى نائبھ بطنجة في شأن
)17-1 -1896(  

عامل وجدة  إدریس  بن یعیش  بأنھ  واتھمبعد أن احتج  السفیر الفرنسي     
حدث بناء داخل  التراب  الجزائري ، أمر السلطان بتكوین لجنة  من  أمین أ

مع استحضار نسخة   ،وعدل وبعض أعیان وجدة لمالقاة نظرائھم الفرنسیین
الحدود ، والوقوف على  خط  الحدود  بعین المكان،   نیة حولغاتفاق ممن 

كما طلب من النائب الطریس إخبار السفیر الفرنسي بذلك التخاذ 
 17الموافق   1313الرسالة مؤرخة  في  فاتح شعبان. اإلجراءات المناسبة

  .1896ینایر
  .ولیھ بداخلھ عبد العزیز بن الحسن هللا طابع صغیر

  .وسلم هللا على  سیدنا  دمحم  وآلھ وصحبھالحمد  وحده وصلى "
علیك  وفقك هللا وسالم ،الطریس لحاج دمحم  بن العربيا خدیمنا األرضى   

 ،،فقد وصل كتابك مصحوبا بكتاب باشدور  الفرنصیص  ورحمة هللا وبعد
بأن عامل  وجدة أحدث  بناء  بتراب  اإلیالة  الشرقیة ،  وصار بالبال ، 

لكون الحدود بین اإلیالتْین  ھناك   ،ر ذلك  منھ فقد استبعدنا  صدو
معروفة  عند  العامة  فضال  عن  العامل  ، وحیث  بلغ  ھذا  لعلمنا  

على  وجھھا  بتعیین  الشریف اقتضى  نظرنا العالي  با  إثبات  القضیة 
یتوجھان  لوجدة  ویقفان مع عامل وجدة  وحاكم   ،أمین وعدل  من  فاس

ون  أویقر اإلیالة الشرقیة واثنْین من أعیان إیالتھ على عین المحل ،

                                                             
  ،  وتوجد  نسخة  منھا  بمدیریة  الوثائق   14/135ن  تحت  رقم  محأصل  الرسالة  محفوظ  بخزانة  تطوا -  100
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یشھد  ،نسخة  الشروط  المعقودة على الحدود ، فإن  وجدوا البناء بترابھم
ویطبع  ویعلم علیھ األمین والعدل والحاضرون معھم،،الحاضرون بذلك
من أحدثھ، وإن  كان  بتراب   عھدم ویكون  الكالم میُ وُ  ،علیھ  الحاكمان

األیالة  الغربیة  یُشھد الموجب  أیضا بذلك  ویُعلمونھ ، ویُالم  من أخبر 
بخالف الواقع ،وقد  كتبنا لعمنا موالي عرفة  بتعیین  األمین  والعدل 

  وأمرناه ،المذكورْین ووجھنا لھ نسخة الحدود لیدفعھا للمعنیین المذكورین
بأن یكتب لك  حتى تتفاوض مع  الباشدور  في ھذا العمل ، وحین یمضیھ 

بین  حاكم وویعلمك بتاریخ وقت االجتماع بین الموجھین  المذكورین ،معك
فة لیُنھض المعنیْین من  بذلك  موالي عر أجبْ  ،إیالتھم  وإثنْین من أعیانھا

ن إن شاء هللا التاریخ  المذكور ھناك،  وحیث یرجعا ابحیث  یجدھمفاس، 
والسالم  في  فاتح  شعبان  األبرك    ،بالموجب المذكور یظھر صدق الواقع

  . "1313عام  
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  السلطان  عبد  العزیز في شأن ضبط  الحد لةرسا
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 96 الوثیقة رقم

على تاجر مغربي قبض یعیش في شأن ال من عامل وجدة إدریس بن
  )1896- 1-24(101بالعین الصفراء

ستفسر حاكم  تلمسان في أنھ ابنائب  السلطان بطنجة  وجدة  عامل أخبر     
  ،)غرب الجزائر(علیھ القبض بالعین الصفراء تاجر مغربي ألقيقضیة 

. فتبیّن أن التاجر متھم بالتجسس ،ألنھ دخل إلى  الجزائر  بدون ترخیص
  .1896ینایر 24الموافق  1313شعبان  8الرسالة  مؤرخة  في  

  .وصحبھ وحده وصلى هللا على  سیدنا دمحم وآلھالحمد    "
الفقیھ  السید  دمحم  بن  العربي  ،محبنا األرضى  نائب  موالنا األنجد األحظى

علیك ورحمة  هللا عن  خیر  موالنا  نصره  هللا وبعد،  سالم الطریس ، 
وصلنا كتابك في شأن التاجر السید عبد  المجید  التازي،  الذي  كان  وقع  

، وُعزل عنھ  متاعھ  من غیر موجب مع  علیھ  الثقاف بالعین  الصفراء
أنھ  من أعیان  التجار،ولیس عنده ما یوجب قبضھ، فتعلم رعاك  هللا  أني  
كنُت كتبُت علیھ ساعة  وصلني خبره  لحاكم  تلمسان ، وعّرفتُھ بقدره 

سیما ومحلھ والتجارة وإخوانھ وأنتم أولى بمن  یعرف حقوق الناس ، ل
أھل المروءة  وذوي التجارة  ، فأجاب أن  حاكم  وھران  أخبره  أن  سبب 
قبضھ دخولھ  لوطنھم من غیر  تسریح وال  كتاب  من أحد  الحكام  طالبا  

لبلد اإلنجلیز، فظنوا أنھ جاسوس،  فثُقِّف في  محل  جوازه  للجزائر،ومنھا
عنیف، حتى  ظھر لھم  حتى  یظھر أمره،  ولم  یقع  لھ  ت منعزل عن الناس

یردوه لفجیج،  فدفعوا لھ  جاریتھ ومتاعھ كلھ ووجھوه  لفجیج، ألن األمر 
عندھم من الحكام بالتیقض من جھة الداخلین وطنھم، ال سیما جھة  العین  

في  ،الصفراء، وأعلمنا سیادتك لتكون على  بال، وعلى  المحبة  والسالم
   . "1313شعبان األبرك عام   8

 هللا إدریس  بن یعیش  وفقھ                                                  

                                                             
  .32/2أصل  الرسالة  محفوظ  بمكتبة  تطوان  تحت  رقم  مح -  101
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بالعین   أن تاجر مغربي ألقي علیھ  القبضوجدة  في  ش رسالة عامل
 الصفراء
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  97 الوثیقة رقم

 فیضختب قرار فرنسي في شأنإلى الوزیر األعظم  من عامل وجدة
  )1896 - 2-  4(102 براً  رسوم على السلع الموجھة إلى المغربال

  
أخبر عامل وجدة بعزم  السلطات  الفرنسیة  بالجزائر تحفیض  الرسوم       

على السلع  الموجھة للمغرب كما ھو الحال  بملیلیة،وتخوف العامل من أن 
یؤدي ذلك إلى انخفاض مداخیل دیوانة ملیلیة،فاقترح  أن  یكلف أمینا خاصا 

ھذه   في شأن جواب المخزن  لباستخالص  الرسوم عنھا  في انتظار وصو
 .1896فبرایر 4الموافق  1313شعبان  19الرسالة  مؤرخة  في . القضیة

ما  ألن ،وقد قرر المخزن المركزي التریث في اتخاذ القرار المناسب
أخبربھ عامل وجدة ھو مجرد كالم ، وبناء علیھ  ال  یمكن استفسار  السفیر 

االتفاق الموقع بین المغرب وفرنسا  في الموضوع، إال أنھ ذّكر بأن الفرنسي
إثبات أو نفي بإحداث شيء بین البلدین  ھلیس فی) 1845اتفاق مغنیة (

الجارْین ،ومن  باب  الحیطة  أمر بتعین  أحد  تجار  فاس العارفین  بأمور 
 ،التجارة  لیشرف على استخالص الرسوم  على  السلع  القادمة من الجزائر

  .ت فرنسا مراكز  لتعشیر  السلع  الموجھة  للمغرب في  حال  ما  إذا  أحدث
لقد  اختلط  األمر على  عامل  وجدة ،  ولم  یتبیّن  حقیقة  األمر،  : مالحظة 

لخلق  منطقة  حیث  إن  السلطات  الفرنسیة  كانت  بصدد إصدار  مرسوم 
لمواجھة    من  الرسوم عفاء السلع الموجھة  للمغربوإ ،حرة غرب الجزائر
. لمغرب من  الرسومإلى اأعفت السلع الموجھة سبق أن منافسة ملیلیة ،التي 

 - ب اكلیة  اآلد.  والجزائر المغرببین الحدودي   لالمجا: انظر  كتابنا ( 
  .)2002 المحمدیة.  مرجع  سابق
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  .الحمد    وحده  وصلى  هللا على  سیدنا  دمحم  وآلھ"

األعظم سیدي أحمد ،سالم  علیك  ورحمة هللا عن  سیدنا الفقیھ  الوزیر 
خیر  موالنا  نصره  هللا  وبعد ،فتعلم رعاك  هللا أنھ  تواتر علینا  الخبر أن  

للسكر واألتاي  والكتان الذي یخرج  من على  النصارى أرادوا أن  یجعلوا
مرسى الغزوات عشورا مثل  عشور  ملیلیة ،ویجعلون  دیوانة  األعشار 

ة ،ویتوجھون السبایس مع السلعة المعشرة إلى الحدادة،  ویرجعون بمغنی
عنھا ، وإذا كان ھذا  فإن  داخل  مستفاد أعشار  ملیلیة یضعف جدا ، وال  
یخرج  من  السلعة  ھناك إال  ما  كان  لنواحیھا ، وأما غیر  ذلك  فإنھ كلھ  

وینھ لتعلمني  یخرج على  مرسى  الغزوات، وأعلمُت  سیادتك  بھذا قبل  تك
إذا  كان ذلك ،ما یكون علیھ العمل في أعشار السلعة التي تِرد لوجدة ،ھل  
یضاف  ألمین  المستفاد أو  یتعیّن  لھ  أمینا  خاصا، وإن  خرج  قبل إتیان  

عشوره حتى  یأتي  الجواب  بما  علیھ   الجواب  فسنعیّن من  یتولى قبض
  . "1313شعبان  األبرك عام   19العمل ،وعلى  المحبة  والسالم  في  

  الوصیف إدریس  بن  یعیش  وفقھ  هللا                                     

  علىرسالة عامل  وجدة ، وقد  جاء   المخزن  المركزي عن  جواب** 
  :ظھر  الورقة بدون  تاریخ  ،وھو  كما  یلي 

  سیدي   نعم "

نیة ، وتعشیر  ما  غدیوانة األعشار  بمما  بلغ عامل وجدة من إرادة جعل  
یالة  المغرب ،  حسبما  بداخلھ ال  إلات مما یوجھ  زویخرج على مرسى الغ

ض  فیھا  إلحداث  شيء من  یبعد،  غیر أن شروط  المحاددة  ھنالك ال  تعرُّ
مثل  األعشار  بنفي  وال  إثبات ، وإذا  كان  مثل  ذلك  مسكوت  عنھ ،  

الجانبْین المجاورْین في  تلك  المحاددة أن  یحدث  أعشارا فلیس ألحد من  
ألنھ  ال  ،بترابھ  لما  یدخل لتراب  جاره بغیر  اتفاق علیھ  مع  ذلك  الجار
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ومعرفة الكیفیة التي  یُتمّشى  ،بد  لھ من  المفاوضة  مع  جاره فیما  یحدثھ
بنصب من  یقابل من یِرد من  جانبھم  ،علیھا في المصارفة بین الجانبْین 

أو یتوجھ إلیھم بمحل مخزني بترابنا یُتّخذ  لذلك ،وتكون  المصارفة  على  
ما  یؤسس بین الجانبْین  للمحلْین الذي أحدھما بأرضھ واآلخر بأرض  
المخزن أعزه  هللا ، ألن  في  جعل  ذلك  بغیر  موافقة مفاسد ومضارا بما  

  .ور الممنوعة ومن السالح وغیره من األمور الحربیةیصیر یدخل من األم

ولما  كان  العامل إنما  سمع ذلك من  خارج  ،ومجرد  السماع  ال      
التي یُتوصل  بھا  إلى  الكالم  مع  نائب  دولتھم   ،یكفي في  إقامة  الحجة 

ا على السلعة  بطنجة،  فیُكتب لھ إن أبرزوا  ذلك  العمل  فینصب أمین
یة عشرة في ـدخل منھا لإلیالة  الغربـمیع ما یـقبض من جـقیة یالشر

المائة ، ویُعلم  بما أحدثوه  وبكیفیة  عملھم  فیھ  وباألعشار  التي  جعلوا  
لیكون الكالم  حینئذ إن اقتضاه النظر الشریف مبنیا على ثبات   ،لھ 

اس  الذین  واألمین الذي یكلف  بذلك  ینظره من أوالد  بوعیاد أھل ف.ویقین
یتجرون ھناك ، البشیر  بوعیاد أو أحد من إخوتھ أو إبن عمھم،ویتخذ 
كناشا لتقیید تفصیل  ما  یعشره  من السلعة الشرقیة بواجبھا ،  كل  تاریخ 

والسلعة  .  بتارخیھ ویترك المال تحت یده، ولما یكمل الشھر یوجھ  حسابھ
  . ،  ولموالنا  النظرالغربیة  تبقى على حالھا على ید أمین المستفاد

  "یب ــأٌج                                 
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تخفیض   زائرجالفرنسیة بال السلطاتعزم   في شأن رسالة عامل  وجدة 
  المغرب التعشیر على  صادراتھا  نحو  شرق ومرس
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عزم  السلطات  الفرنسیة  إحداث   في شـأنجواب المخزن  المركزي 
 لمغربإلى امركز بمغنیة  لتعشیر  السلع  الموجھة  
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  98 الوثیقة رقم

من   عن الدعاوي المرفوعة تعویضالشأن  في من السلطان عبد العزیز
  )1896-4- 4(103المغربي والجزائري الجانبْین

السفیر  أخبرالسلطان عبد العزیز نائبَھ بطنجة بمضمون شكایة        
الفرنسي،  ومفادھا  طلب  تعویض عن  الضرر  الذي  لحق  فصیال تابعا  

و ذّكر بأن النزاع  بین قبائل مغربیة وأخرى  . للسلطات  الفرنسیة  بالجزائر
جزائریة  أمر  مألوف بینھم ، وكثیرا ما بلّغ  عامل  وجدة  بشكوى  قبائل  

كي القبائل المغربیة  من  تعدي  مغربیة  ضد  قبائل جزائریة ،  وقد  كثُر تش
واتھم المخزن حاكم عین  الصفراء  . القبائل الجزائریة في السنوات األخیرة 

،وقد أمر   بتحریض الجزائریین على التعدي على نظرائھم المغاربة
السلطان عامل وجدة  بإجراء تحقیق وقائع  الدعوى الفرنسیة،  وحینئذ  یقع  

الرسالة  مؤرخة في  .ذلك  یتحقق  اإلنصافالتعویض من الطرفْین،  وب
  .     1896أبریل  4 الموافق 1313شوال   ثاني

  .الحمد    وحده  وصلى هللا  على سیدنا  دمحم  وآلھ " 

  .طابع  عزیزي  صغیر  غیر  واضح

خدیمنا  األرضى  الحاج  دمحم  بن العربي  الطریس ، أعانك  هللا  وسالم      
وبعد،  وصل  كتابك  مطویا  على  ما  كتب  بھ  نائب    علیك ورحمة  هللا

الفرنصیص ،متضمنا  لطلبھ  المعاوضة  فیما  أوقعھ  أوالد علیات وأوالد  
، الذین أخبر أنھم  من  رعیتھم  105بفریق المرینات 104ـیلگعیسى  وبنو 

                                                             
  وتوجد  نسخة  منھا  بمدیریة  الوثائق الملكیة  . 14/162أصل  الرسالة  محفوظ بمكتبة  تطوان  تحت  رقم  مح -  103
  .بالرباط   

  یل  ، ھي  قبائل  مغربیة  تستوطن  مجاال یقع  شمال  شرق واحة  فجیج گأوالد علیات وأوالد عیسى وبني   -  104
  .عین الصفراء  الجزائریةبمحاذاة  خط  الحدود  وفي  مقابلة        
  المرینات  فصیل  من  القبائل التي  صارت ضمن القبائل  الجزائریة بعد  توقیع  اتفاق  مغنیة،  ویقع  مجالھا   -  105
  .بجوار  عین  الصفراء     
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لكن ھذا دأب أوالئك الجوار فیما بینھم، وكثیرا ما یِرد . بالبال روصا
على ید  الخدیم   106اإلعالم بشكایات اإلیاالت الغربیة أیضا باإلیالة الشرقیة

وبمكاتبتھ مع حكامھم فیما یصدر  بین  الفریقْین  ،عامل وجدة بمثل ما ذُِكر
لكان  لھم الحق في  ولو لم  یقابلھم  الشاكون بمثل  فعلھم  ،مع  الوقائع 

أداء كل  ما  ضاع   لھم  ،  لكنھم   لما  وقع  الھجوم علیھم قابلوا المشكو  
بھم بالضرب والقتل والدخول علیھم في  أرضھم ،  وما  قّصروا  كما  ھو  
صریح كتاب النائب المذكور ،ولم یُعلم ما ضاع لإلیالة الغربیة من  األنفس  

في  ھذه  األیام  من  كثرة  شكایات اإلیالة  دیرِ قیاسا على ما  ،والمال أیضا
ھم بسبب ما علیھ المجعول عندھم بالعْین یبما  یلحقھم من  مقابل ،الغربیة

الصفراء من  حّثِ الناس على شن  الغارات وشد الوطئات، فحینئذ كل 
فریق  لھ  حجة  وكالم وینتصر لنفسھ، وال  یسند األمر لولیھ، وكان العمل 

حاكم تلمسان وحاكم  مغنیة یكتبان  بما یدور في القضایا   مقررا بأن
فریق من اآلخر فیما ثبت  لھ علیھ ،   للعامل وجدة،ویحصل اإلنصاف لك

وعلى كل حال فقد أصدرنا أمرنا  الشریف  لعامل  وجدة  بتحقیق  الوقائع  
ومقابلة   ،وبیان  الضائع  لكل  فریق من األنفس والمال  ،في ھذه  الدعوى

ویحصل  ،ذلك  بالوقائع التي قدم الشكایة بھا لیردّ  الزائد على الناقص
ویُعلم  بالمآل  ،التناصف  بین  الجھتْین  على مقتضى الحكم الجاري عندھم

    ."1313شوال عام   20في  ،لتجیب  المتكلم المذكور بذلك  والسالم

  

  

                                                             
  .اإلیالة  الغربیة  یقصد بھا  المغرب  واإلیالة الشرقیة  یقصد  بھا  الجزائر  -  106
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        تقع  بالحدود لتيا ان عبد العزیز في شأن الدعاويالسلط رسالة
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  99الوثیقة رقم 

  بالبناء من  السلطان عبد  العزیز  في شأن ادعاء فرنسي كاذب 
  )1896- 5-24(107الحدودب

استحضر السلطان مضمون رسالة سابقة كان قد بعثھا النائب  الطریس       
في  شأن  شكایة  السفیرالفرنسي ، ادّعى فیھا  أن عامل  وجدة  أحدث  بناء  

كما استحضر جواب  المخزن    ،)95انظر الوثیقة (داخل التراب الجزائري 
ین موضوع ، حیث  أمر بتشكیل  لجنة مشتركة  للوقوف  في  عفي  ال

المكان وإشعار السفیر  بذلك  في  حینھ،  غیر أن  النائب  الطریس  لم  
یجب عن ذلك،  وبعد  استفساره  في  األمر  تبیّن أن  األمر  مخالف  لما 
ادعاه السفیر المذكور،ورغم ذلك  اتھم  العامل  بسوء التصرف في  القضیة 

وبعد  التحقیق  في  ، بعد أن حذر حاكَم مغنیة من إحداث  البناء  بالحدود
القضیة تبیّن  أن األمر خالف  ما  ادعاه  السفیر  المذكور،وأن عامل  وجدة 

وتبیّن  من  التحقیق أن السلطات . كان على صواب فیما قام  بھ  من  تحذیر
الفرنسیة  ھي  التي  أحدثت  بناء  على  أرٍض  في  ملكیة مواطن  مغربي 

وقد وبّخ  . یاهامخزن  ال  یھمل  حقوق  رعداخل  التراب  الجزائري، وأن ال
الرسالة مؤرخة  .  السلطان  النائَب  دمحم  الطریس على سوء تدبیره  للقضیة 

  .1896مایو  24الموافق    1313ذي  الحجة   11 في 
  

   .طابع  صغیر  بداخلھ  السلطان عبد العزیز  بن  الحسن  هللا  ولیھ
  .على  سیدنا  وموالنا  دمحم وآلھ  وصحبھالحمد    وحده  وصلى  هللا  " 

أعانك  هللا  وسالم   ،خدیمنا األرضى الحاج  دمحم  بن  العربي  الطریس
علیك  ورحمة  هللا  وبعد، فقد  كنَت كتبَت  سابقا  بما  اشتكى  بھ  باشدور  

                                                             
  .مودع  بخزانة  تطوان ،  وتوجد  نسخة  منھا  بمدیریة  الوثائق  الملكیة  بالرباط أصل  الرسالة  -  107
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 ،ن عامل وجدة أحدث  بناء بالحدادةلك  بھ  من  كوْ   الفرنصیص، وكتبَ 
الحادث وإقدامھ علیھ ، وأنك  اتفقَت معھ على الفور بأن   واستعظم  ذلك

المخزن یعیّن من جانبھ من یقف  على  ذلك ویحققھ بمحل  إحداثھ ، وھم  
وإن   ،من  قِبَل  المخزن ھون  من  جانبھم من  یقف علیھ  مع المعیّنجیو

بت وإن ث ،اُثبت  ذلك على  العامل المذكور وتحقق یُعامل  بما یستحقھ فعلھ
ا من یوجھ لذلك من فاس ،وكتبنا  خالفھ  فیكون المالم علیھم ،وعینّ 

لموالي عرفة بھم وبتوجیھھم إذا  كتب لك  في شأنھم  وعیّنَت لھ  التاریخ 
الذي یعیّن ، وأجبناك بأن تعلم الباشدور بذلك وتكلمھ  فیمن  یوجھ  من  

 ،بَل المخزنجانبھم  للحضور على تحقیق ذلك البناء مع المعیّنین من قِ 
وبیان  تاریخ  اجتماعھم  مع  من  ذُِكر بالحدادة، ثم أنك  لما  لم  تجب 

والي عرفة بما عنده ، فأجبتھ بأنك كلّمَت  الباشدور  معلى  ذلك كتب  لك  
فأجاب بأن  القضیة  وقع  لھ  قلب  الحقیقة  فیھا ، ومع  ذلك ردّ  اللوم 

ره ، مع  حاكمھم من عدم  تبصُّ  على عامل  وجدة بأن  كالمھ في القضیة
ألنھ    ،فذلك  منھ ،مع أن  المتعین ھو أن تجیبھ بأنھ إن قلبت الحقیقة  فیھا

ھو الذي تشكى والمخزن لم یھمل لھ شكواه ،بل اھتم  بھا  وأمر  بإثباتھا  
وتحقیقھا حتى  تبیّن خالف  ذلك ،  وتبیّن أن عامل وجدة ال  لوم علیھ ، 

ھم  في الشكوى  بھ  بخالف الواقع ، وأما كالم عامل وإنما  اللوم علی
في إحداث  ذلك  البناء وقوفا  مع الشروط فمن   وجدة مع الحاكم بالتحذیر

ره  باألمور ال من عدمھ،  فالحق لھ ال علیھ  ألن  تلك  المحطة وإن   ،تبصُّ
 ھي ملك لربھا، الحدادة یمنع  إحداثھا ، وأیضا  كانت داخل حدادتھم فشرط 

ومالكھا  من رعیة  المخزن،  فال  یھمل المخزن  من  كان  من رعیتھ  
في حقھ ،وھم  ال  یجمل  بھم  التغلب على  حقوق العامة،  ولذلك أغفلت  
أصل القضیة والتبست علیك بجواب الباشدور المذكور على الوجھ  
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 المذكور ،وھا  نسخة  مما  كتبتَھُ سابقا  فیھا ونسخة من  كتاب باشدور
الذي كنَت  وّجھتَھُ طي  كتابك  ونسخة  من  الجواب الذي  كنا  الفرنصیص

لم ما  في  جواب  الباشدور  من  عدم  لتتذكر وتعْ  ،أجبناك  بھ عن  ذلك
المطابقة ، فإنھ  كان  علیھ حیث عرف أنھ لم  یصادف محال  بالشكوى 

 ،لھ  بال  وال  یلمع  بھ عامال  ،وأن القضیة  معكوسة أن  یعترف  بغلطھ
 ،ویعترف أیضا بأن كالم  ذلك العامل  في محلھ ، ولھ  الحق  معھ  فیھ

وأن  تلك المحطة على سبیل قضاء  الحاجة وبصدد  زوالھا ویعرف على  
من ترتب اللوم حقا، فكن على بال من ذلك ،وطالْبھُ بالجواب كتابة 

  ."1313حجة   11باإللتزام بإزالة تلك المحطة والسالم في
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  ادعاء فرنسي  كاذب في  شأن رسالة السلطان عبد العزیز
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  100الوثیقة رقم 

دعاوي النزاع حل لمن السلطان عبد العزیز في شأن المسطرة المتبعة  
  )1896- 7-9( 108بالحدود  الواقع

ى  فحوى  شكایة بعث  بھا  أْطلع السلطاُن عبد العزیز نائبَھ  بطنجة عل      
حیث وقعت سرقة  مواطن  جزائري  من  طرف مواطن  . الفرنسي  السفیر

مغربي ، وترتب عن  ذلك تعدٍّ على ضابط  فرنسي ، فأمر السلطان بإجراء  
وتنفیذ الحكم  الذي تقتضیھ  ھذه  القضیة  ،تحقیق في النازلة في عین المكان
  1314محرم  28الرسالة مؤرخة في . وإشعار السفیر المذكور بذلك

  .     1896یولیو  9وافق  الم
  .الحمد   وحده  وصلى  هللا  على  سیدنا  دمحم  وآلھ  وصحبھ"

  .طابع  صغیر  بداخلھ،  عبد  العزیز  بن الحسن هللا  ولیھ  ومواله
خدیمنا األرضى الحاج  دمحم  بن  العربي  الطریس، أعانك هللا  وسالم علیك 
ورحمة هللا وبعد، فإن نائب الفرنصیص  بطنجة  قد  كتب بشكایة  حكامھم 

بالحدادة الشرقیة من  ترامي  بعض  الجوار  من  إیالتنا  السعیدة علیھم  
المختار من  قبیلة   في عدة  قضایا ،من جملتھا ما أخبر  بھ من أن دمحم ابن

ْمِصْردة  الجزائریة  سرق  لھ  أحمد  بن  السنوسي المغربي سلعا وفّر 
للحدود الغربیة،  وتبعوه حتى نشأ عن  ذلك  تحّزب السارق وأخیھ وأھل 

َحلتِھ على مضاربة الفسیان حاكم البُرج الفرنصیصي بالحجارة  
ر أمرنا الشریف لعامل  والھراوات والبارود، وأُجیب النائب  المذكور بصدو

وجدة بالقبض على السارق والضارب وإیداعھما سجن  وجدة وتربیة من  

                                                             
  وتوجد  نسخة  منھا  بمدیریة  الوثائق  الملكیة  . 15/12أصل  الرسالة  محفوظ  بمكتبة  تطوان  تحت  رقم  مح  -  108

  .بالرباط ضمن  ملف  وجدة      
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تحّزب  معھما على  ذلك، وبتعیین  أمین وعدلین من وجدة على ید عاملھا  
ویحقق  الواقع  في القضیة  بدءاً  وتماما بمحضر  ،لیتوجھوا لمحل الوقعة 

قِبَِل  الحكومة  الجزائریة ،ویُثبِّتوا   نائب عامل وجدة ومحضر مْن یُعیَُّن من
ذلك  بموجب،  ویوجھوا نسخة  منھ  لحضرتنا الشریفة لیعلم  وجھ  الحكم  
في السرقة ،وینفذ أخذ الحق الالزم  فیھا بحول هللا ، وأُشیر لھ في  
الجواب  المذكور إلى  تعریفھ  إیاك  بالیوم  والمحل الذي یكون  فیھما  

 ،ین  لتكتَب أنت  لعامل  وجدة  ببیانھ  ، وینفذ  مقتضاه اجتماع  المذكور
كما أصدرنا  أمرنا  الشریف  للخدیم  المذكور في  ذلك ،ولتطیّر اإلعالم  

محرم   28في  ،ولتعلم بالتنفیذ  والسالم ،للخدیم  المشار  إلیھ  بما  ذكر 
   ".1314عام  
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المسطرة  المتبعة لحل  نزاع  وقع  رسالة السلطان عبد العزیز في  شأن 
  بالحدود
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  101 رقم الوثیقة

یقاد  ھم بإمترجل  القبض على في شأنبن یعیش  إدریس عامل وجدة من
  ) 1896 - 8- 21(109الفتنة 

أخبر عامل وجدة بأن  قائد  قصبة  العیون  أخبره  بظھور ثائر ، فطلب       
الرسالة  مؤرخة  . لھ ذلكمنھ بذل المال من أجل  القبض علیھ ، وقد تحقق 

  .  1896 غشت  21الموافق  1314ربیع  األول   12ي  ف

  .هللا على  سیدنا  دمحم وآلھ  وصحبھ الحمد  وحده  وصلى"

بعد تقبیل البساط الشریف وأداء ما یجب لموالنا من التعظیم      
والتشریف ،  فینھى لكریم  علم  موالنا أن  وصیف سیدنا الطالب  المختار  
الرغاي أخبرني أن  رجل شیطان ظھر  في  إیالتھ ،  وھو  ینسب  بقالي ،  

ا وصار یدعي بما  لیس  یسكت عنھ ، ألن  العوام  مھما  ظھر  لھم شیئ
إال  وتبعوه ،  فعند ذلك أجبتھ أنھ  یقوم على  ساق  الجد ویبذل  فیھ  المال 

أیضا  بھ ، وتكلفُت  لمن  ظفر  بھ حتى  یحصل  بیدنا ، وقد  كلفُت إیالتي 
بعدد من المال ، وقد  حضرت  سطوة موالنا دام عاله ونظرتھ الصالحة  

الرغاي،  فیھ حتى  حصل ،وھا ھو تحت ید وصیف موالنا المختار
دام هللا  لنا  وجود موالنا   ،وأطلعُت علم  موالنا بھ لیكون  منھ  على  بال

 12في   ،ومتعنا  برضاه،  والوصیف  یطلب الرضى من  سیده  والسالم 
  . "1314ربیع  النبوي  األنور عام  

  هللا   وصیف موالنا دام عاله إدریس بن یعیش وفقھ                   

                                                             
  .ملف  وجدة. ق  الملكیة  بالرباط أصل  الرسالة  محفوظ  بمدیریة  الوثائ -109
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  القبض على أحد  الثائرین في شأن رسالة  عامل  وجدة 
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  102 مقر الوثیقة

المشریة  نح ھدایا لحاكمم في شأنبن یعیش  إدریسوجدة  من عامل
  )1896 - 8-24( 110ومعاونیھ

) جنوب غرب  الجزائر( أخبر عامل وجدة  بأنھ أكرم  حاكم  الَمشریة     
وبعض  معاونیھ بفرس وثالثة  كساوي ، اعتبارا لمساعدتھم وتفھمھم  لحل  
بعض الدعاوي التي كانت قائمة بین قبیلة بني جیل المغربیة  وقبیلة  حمیان 

 24فق الموا. 1314ربیع األول  15الرسالة  مؤرخة  في . الجزائریة 
 . 1896غشت  

  .لھآالحمد    وحده  وصلى هللا  على سیدنا  دمحم و"

وسالم علیك ،سیدنا الفقیھ الوزیر األعظم سیدي أحمد رعاك هللا      
ورحمة  هللا عن  خیر موالنا نصره هللا وبعد، فتعلم رعاك  هللا أني  لما  

كما   ،كنُت التقیُت مع حاكم المشریة لفصال دعاوي بني جیل مع  حمیّان 
تقدّم  لسیادتك بھ اإلعالم ، ورأیُت من الحاكم  المذكور من  البشاشة مع 

ھر لنا منھ جمیل األفعال مساعدة األمور فیما أردناه من الفصال ،وظ
   ،أكرمتُھ بفرس جیّد ولثالثة قیاد من قواد حمیّان بثالثة  كساوي ،واألقوال

ما أوجبوا بھ   ألنھم ساعدوا معنا وقابلونا باإلحسان وخفض الجانب
اإلكرام ،وأعلمُت سیادتك لتكون على بال،وعلى المحبة والخدمة  الشریفة 

، والكل من  فضل هللا وفضل  1314ربیع  األول عام   15في  ،والسالم
موالنا المنصور با أدام  هللا لنا  وجوده وعاله ،وحفظنا فیك ورعاك ، 

   ." آمین  بجاه موالنا الشیخ رضي هللا عنھ

 بن یعیش وفقھ  هللا  الوصیف إدریس                                     
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    إكرام  حاكم  المشریة  وبعض  معاونیھ في شأن رسالة عامل وجدة   
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  103 الوثیقة رقم

فصال نزاع بین بعض شرفاء  في شأن یعیش عامل وجدة إدریس بن من
  )1896 -8-  25(111أنَكاد

أخبرعامل وجدة بأنھ فاصل شكایة الشرفاء العلویین القاطنین بأنَكاد      
للسلطان عبد العزیز، شرفاء بني وكیل، وكانوا جددوا شكایتھم بعض ضد 

ربیع  األول  16الرسالة  مؤرخة  في .قد وقع إنصافھم من طرف العاملو
  . 1896غشت   25الموافق  1314

 
  .الحمد   وحده وصلى  هللا على  سیدنا  دمحم وآلھ وصحبھ  وسلم"
  
بعد تقبیل حاشیة البساط الشریف وأداء ما یجب لموالنا  من التعظیم        

والتشریف، أنھ  بلغني شریف  كتاب موالنا أعزه هللا بإعادة الشكایة على  
شریف حضرة  موالنا  الشرفاء العلویون سكان أنجاد، أنھم  ال  زالوا لم 

ني  وّجھُت على یُنتصف من  بني وكیل المبالغین في قتالھم ، یعلم سیدي أ
أعیان بني وكیل وعّرفتھم ما كتب لي موالنا بھ في االنتصاف منھم 
للشرفاء  فیما  كان لھم علیھم ، فأنعموا  بذلك ووقع اإلنصاف ،ولم  یبق 

، والوصیف  بینھم شيء، وفُصلت دعوتھم بوجود موالنا أدام هللا عاله
ربیع النبوي  16ي  ف ،عند  أمر  سیدنا طالبا صالح دعائھ ورضاه والسالم

  . " 1314األنور عام 
 بن  یعیش وفقھ هللا  وصیف موالنا إدریس                                

 

                                                             
  .ملف وجدة. أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط  -111



  

 
- 286 - 

 

 

  فصال نزاع بین شرفاء أنَكاد في شأن رسالة عامل وجدة 
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  104رقم  ةالوثیق

      112جاریةبشراء علیھ  اإلنعام في شأن من أحد الشرفاء العلویین بوجدة  
)3-9 - 1896(  

أن  یصدر  ،طلب أحد الشرفاء العلویین بوجدة من السلطان عبد العزیز      
أن یشتري لھ جاریة  أجل لزكراوي منرمضان اأمره لقائد قبیلة الزكارة 

ألنھ  ،بھدف خدمتھ ، لكونھ رجل مسن  وعاجز، وأن ال  تكون  جمیلة
 ظاھرة تكشف ھذه الوثیقة عن. المنزلیة شغالیریدھا من أجل القیام باأل

كما  ھو الحال آنذاك في  شرق المغرب شرة تالتي كانت منتجارة الرقیق 
الموافق  1314ربیع األول  25في  الرسالة  مؤرخة.في  سائر أنحاء البالد

  .1896شتنبر  3

  .الحمد   وحده  وصلى  هللا على سیدنا دمحم وآلھ وصحبھ" 

المجادات التي سما قدرھا وعم أجرھا ونفعھا ، المؤید  بنصر هللا إلى       
سالم هللا علیك  ،أمیر المؤمنین وموالنا عبد العزیز بن موالنا المقدس

ورحمتھ وبركاتھ ما  طلعت شمس  في أبكار مطلعھا ، وغّردت  أطیار  في  
 هللا  آیتیامن  جعلك   ،أوكارھا وبعد ، یانعمة  هللا  السابغة ویانور الھدى

ینا  بك حتى أشرق  شعاعك وبدت  ظھور  معرفتھا لیامن مّن هللا ع منبت،
أن  تنظر من  ،لجمیع األنام ، فإني أسأل وأطلب من  جمیل  فضلك العظیم

أرید من سطوتك العالیة التفّضل  والتنعّم  بإصدار  ،حالي وتكافیني بسؤالي
وحتما ال ،جاریة لي بشراء أمر شریف لخدیمك القائد رمضان الزكراوي 

  ،رائعة ، أرید منھا مناولة الماء للصالة  وغسل  ثیابي حتى  یاتیني الیقین
ألني وتا ثم وهللا وبا ما ملكُت وال دركُت في عمري نصف نصاب زكاة 

نھ جنة الفردوس سوى دویرة كان أنعم المقدس بھا علینا ، فا یُسكِ  ،قط
                                                             

  .ملف  وجدة. أصل  الرسالة  محفوظ  بمدیریة  الوثائق  الملكیة  بالرباط   -112



  

 
- 288 - 

 

،منھا  فإني ال  قدرة لي على  شيء عاجزا ، وإیاك، وال تخیّب لي رجاء 
وكلّفھُ یشتریھا  لي ولو  بمثقال  فارحمني  بھا واشفق من  حالي ، وأُمْرهُ 

ألنھ  من أحبّاء آل النبي،ویمتثل كالم سیدنا ، فإنھ یكافي سیدنا بأحسن 
الجزاء،فمن ذا الذي یرحمني ویشفق ویرفق لي سوى هللا ثم أنت سیدنا،  

لك  خیر  الدارْین، ألن  هللا  بسط  یدك في أرضھ  ووالّك على  نسأل  هللا 
مخازنھ وملّكك رقاب عباده، ولقولھ تعالى وأنفقوا مما جعلناكم  
مستخلفین فیھ ،اآلیة،وال  تھمل  طلبنا  ومرغوبنا سیدنا ، وھاءني  سیدنا 
قارع الباب، وأرجو من هللا ثم منك اإلنعام بما ذكرت، ودام سیدنا بخیر 

  .   " 1314عام  وفي خمسة والعشرین ربیع النبوي والسالم ،
  

من  خدیمك وعبیدك عبد  هللا بن  عبد  الرحمن العلوي  اإلسماعیلي  
  القاطن  بوجدة
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  105 الوثیقة رقم

التوسط ألحد الشرفاء بقصد   في شأن یعیش إدریس بنوجدة  عامل من
  )1896-9- 22(113زیارة السلطان

طلب  عامل  وجدة  إدریس  بن  یعیش  من  الوزیر األعظم أحمد  بن         
. من أجل زیارة حضرة السلطان ،الوجدیینموسى االسترعاء بأحد الشرفاء 

  .1896شتنبر  22الموافق    1314ربیع الثاني  14الرسالة  مؤرخة  في  
  
  .لھ وآعلى سیدنا  دمحم  الحمد   وحده  وصلى هللا"

سیدنا الفقیھ الوزیر األعظم، سیدي أحمد رعاك هللا وسالم علیك        
ورحمة عن  خیر موالنا نصره  هللا وبعد ،فتعلم رعاك هللا أن حاملھ 
الشریف  السید  عبد  الكریم  البغدادي أراد  زیارة حضرة موالنا  الشریفة 

دتك لـتأخذ  بیده والتبّرك بأعتابھا الكریمة المنیفة، وطلب منا  الكتابة لسیا
في التوصل ِلما  أّملھ  من  زیارة  الحضرة  المولویة،  فنحبك سیدي تأخذ  

ربیع الثاني  14بیده ، أدام  هللا لنا وجودك ، وعلى المحبة والسالم  في  
  .   "1314عام 

  الوصیف إدریس  بن  یعیش  وفقھ  هللا                                        
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رسالة من عامل وجدة بقصد االسترعاء بأحد الشرفاء لزیارة  حضرة 
 .العزیز السلطان عبد
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  106رقم  الوثیقة

لجوء  قائد  قبیلة المھایة  في شأن  إدریس  بن  یعیشمن  عامل  وجدة 
  )1896 -12- 19( 114إلى غرب الجزائر

الطلب الذي تقدّم بھ القائد السھلي ب المخزن المركزيأخبر عامل وجدة      
إلى السلطات الفرنسیة من أجل اللجوء عندھم ، وقد لقي قبوال ،مما  اعتبره 

 14الرسالة  مؤرخة  في. للوالء  الذي  كان  یظھره  للسلطانالعامل خیانة 
  .1896دجنبر  19الموافق   1314رجب 

 .لھ الحمد   وحده  وصلى  هللا على  سیدنا  دمحم  وآ" 

رعاك  هللا وسالم علیك   ،سیدنا الفقیھ الوزیر األعظم سیدي أحمد     
ورحمة  هللا عن  خیر موالنا نصره هللا وبعد ، فیصلك سیدي كتاب في  
شأن  قضیة السھلي ، فأطلبك  سیدي أن  تتأملھ وتنظر ذلك الرجل الذي  
كنا نظن أنھ  صدیقا  ومحبا في  الجانب الشریف ، والنظر لك سیدي ،  

بقصد أن یطلب من   وقد كنُت أخبرتك أنھ توجھ لتلمسان ووھران
النصارى أن یدخل عندھم وسّرحوه لذلك، وھذه مدة وھو  یتحیّل على  من 

وما ساعده أحد و الحمد في  ذلك ، والذي  كان   ،یدخل معھ من  المھایة
یعارضھ في  ذلك  أخوه، وقد  طلع  علیھ  النھار و الحمد من  فضل هللا 

یدة ، أدام  هللا لنا  وجودك وحفظك  وسعادة موالنا نصره هللا وطلعتك السع
 14وعلى  محبة  سیدي والسالم  في ،بجاه الشیخ  رضي هللا عنھ آمین

  . "1314رجب عام  

 الوصیف  إدریس  بن  یعیش  وفقھ  هللا                                  
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 الجزائر لجوء قائد المھایة إلى غرب في شأن رسالة عامل وجدة
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  107الوثیقة رقم 

عبد  القادر بوترفاس إلى   أنَكادقائد وصول  في شأن عامل طنجةمن 
  )1896 - 12- 27( 115المدینة سجن

أخبر  عامل  طنجة عبد الرحمان  بن عبد  الصادق بوصول  السجین        
لمذكور  ا وكان القائدقائد أھل أنَكاد عبد القادر بوترفاس إلى  سجن  طنجة ، 

، فتمّكن  1895حصار مدینة  وجدة والتعدي على أھلھا  سنة  قد شارك في 
منھ عامل وجدة إدریس بن  یعیش ، وأرسلھ  عن  طریق  ملیلیة إلى  سجن  

  .1896دجنبر   27الموافق  1314رجب  24الرسالة  مؤرخة  في . طنجة
  
  .الحمد    وحده  وصلى على  سیدنا وموالنا دمحم وآلھ"

عز والتمكین والنصر والظفر والفتح المبین لموالنا أمیر أدام هللا ال       
وبعد أداء  ما  یجب  للمقام  المنیف من  تقبیل  حاشیة  البساط   ،المومنین

األمر المولوي أسماه  هللا وأعزه في  شأن عبد  القادر الشریف ، فقد ورد 
الموجھ  لسجن  طنجة على  ید وصیف سیدنا  القائد إدریس   ،بوترفاس 

بن  یعیش ، فقد وصل بحرا، وھا العبد منھ على  یقظة،  طالبا  من  موالنا  
رجب عام   24في  . صالح األدعیة والسالم على  مقامھ  العالي ورحمة هللا

1314 ."  
  الصادق الریفيخدیمك عبد الرحمان بن عبد                                

  

  

                                                             
  .ملف  وجدة. أصل  الرسالة  محفوظ  بمدیریة  الوثائق  الملكیة  بالرباط  -115



  

 
- 295 - 

 

 

  

وصول القائد عبد القادر بوترفاس إلى سجن   في شأنرسالة عامل طنجة 
 طنجة
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  108 الوثیقة رقم

            116 وجدة بعثھ عاملشأن وصول سجین في  من عامل طنجة
)27-12 -1896(  

كان  قد  ثار  بناحیة  قصبة  العیون    بوصول سجین أخبر عامل طنجة      
وألقي علیھ القبض من طرف عامل وجدة إدریس بن یعیش ، ، 1895سنة 

ومن  المعلوم أن كل  ثائرعلى  . وأرسل عبر مرسى ملیلیة إلى سجن طنجة
 24الرسالة  مؤرخة في .  في القاموس المخزني السلطة یوصف بالّروَكي

  .1896دجنبر  27الموافق  1314رجب  
  
  .وآلھ الحمد  وحده  وصلى  هللا على  سیدنا دمحم"

العز والتمكین والنصر والظفر والفتح المبین لموالنا أمیر أدام هللا      
المومنین، وبعد أداء  ما  یجب  للمقام  المنیف من  تقبیل  حاشیة  البساط  
الشریف، فقد ورد األمر المولوي أسماه هللا وأعزه في شأن الروَكي 

فقد وصل والعبد  ،لیة مقیّداالمنتسب بقـّالیا الوارد علینا من عند أمناء ملی
طبق ما أمر بھ موالنا،  بصدد توجیھھ في قیده لحضرة موالنا الشریف 

  . "1314رجب الفرد عام  24في ،طالبا من  سیدنا صالح األدعیة والسالم
     

  بن عبد الصادق الریفي خدیمك عبد الرحمان                         
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  شأن استالمھ  سجینا قادما من شرق  المغرب في رسالة عامل  طنجة  
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  109رقم  الوثیقة

     117من ملیلیة أن استالمھ  سجینْین  وردَا علیھشفي طنجة  من عامل
)2-1 -1897(  

أخبر عامل  طنجة  بوصول  سجینْین أرسلھما  لھ عامل وجدة  إدریس     
الذي صدر األمر  ،بن یعیش عن طریق ملیلیة ،أحدھا عبد القادر بوترفاس

فأرسل إلى  -السجین الثاني -البقالي  المسّمى بإیداعھ  سجن  طنجة ، أما
 2الموافق 1314رجب  28الرسالة مؤرخة في . حضرة السلطان بفاس

  .1897ینایر 

  .الحمد    وحده  وصلى  هللا على  سیدنا دمحم وآلھ" 

سیدي أحمد بن   ،مسیدنا الفقیھ العالمة الوزیر الجلیل الصدر األعظ    
رعاك هللا وسالم علیك ورحمة  هللا عن  خیر  ،الوزیر المنعم  سیدي موسى

سیدنا  نصره هللا وبعدُ سیدي ، قد ورد علینا الروَكي البقالي وعبد القادر  
ُمصفّدْین بحرا على  ید وصیف  سیدنا القائد إدریس بن یعیش ،بوترفاس 

شریف،وأمرنا سیدنا أیده هللا بإبقاء بوترفاس وید أمناء ملیلیة،وذلك بأمر 
بسجن طنجة وتوجیھ الروَكي واصال للحضرة الشریفة في قیده، أما  
بوترفاس ھا  نحن  تركناه بسجن  طنجة، وأما الروَكي ھا  نحن  وجھناه  

وعلى   ،كما أمر سیدنا أیده هللا ،مصحوبا بثالثة من قواد المائة وُمقدم
  . "1314رجب عام   28 في ،المحبة  والسالم

  الریفي الصادق عبد عبد الرحمان بن                                    
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  المغرب استالمھ  سجینْین قادمین من شرق في شأن رسالة عامل  طنجة 

  

  

  

  



  

 
- 300 - 

 

 110رقم  الوثیقة

قبیلة  وجدة إدریس بن یعیش في شأن عصیان قائد من عامل
 )1897- 1-9(118المھایة

أخبر عامل وجدة إدریس بن یعیش بعصیان  قائد المھایة الحاج  السھلي      
وقْطع  ،المھیاوي ، وأنھ  یشجع على الفتنة والتعدي على ممتلكات الغیر

الطرقات والتعّرض لمراسالت المخزن إلى أھل  الصحراء،  وأنھ جادٌّ  في 
  . 1897نایری 9الموافق  1314شعبان   5الرسالة مؤرخة في. القبض علیھ 

  
  .الحمد    وحده  وصلى  هللا على  سیدنا  وموالنا  دمحم وآلھ" 
  

سالم علیك  ورحمة   ،سیدنا الفقیھ الوزیر األجل األعظم سیدي أحمد       
  كنُت قدّمُت لسیادتك  قبل  هللا عن خیر موالنا نصره هللا  وبعد،  رعاك  هللا

نظنھ فیھ ِلما   نكنما لم  ،المھیاويھذا ما  تبیّن لنا من غش السھلي 
توّھمتُھ فیھ من الصالح ،فإذا بھ خالف  ذلك  ،واآلن خرج  للفساد مجاھرا  
واشتغل بالخوض والفساد وإحیاء نارالفتنة وإغراء القبائل على  المخالفة  
 والعصیان وأكل أمتعة الناس ، وقد أغرى قبیلة بني مطھرعلى أكل نحو

للشرفاء أوالد  سیدي دمحم  بن أحمد، وحضر فیھ   نممن الغ األربعة آالف
إخوتھ وبعض المھایا التابعین لھ، وإني مجتھد في مباشرة  ذلك وردّ ما  
أخذوه بنو مطھر، وأن فساد السھلي ال  یعود إال  علیھ بحول  هللا  وسعادة 

ه  سادفإنھ ال یتبعھ أحد في  ف ،أدام هللا وجوده وعاله ،موالنا المنصور با
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صالح ، وإنما  أعلمتُك    ھملیس كلھم بل جل ،سوى بعض  فُّساد بني مطھر
بھذا لتكون منھ على بال،وأما أمره ال یھم بحول هللا وبھ وجب اإلعالم ، 
وعلى محبة سیدي  والسالم، ومنھ فقد وجھُت بعض المكاتب ألناس في 

لفاعل  وتعّرض علیھم ونزعھم من ید المخزن الموجھ بھم ، وا ،الصحراء
لذلك  ولده وصھره  ومن ھو في حزبھ ، والحاصل فال زلُت  متربّصا حتى  

شعبان    5في  ،یات  لنا الجواب من  سیادتك ، ویظھر حینئذ والسالم
1314"   .  

  
 وفقھ  هللا الوصیف إدریس  ین  یعیش                                     
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  المھایة رسالة عامل وجدة  في شأن عصیان قائد
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  111الوثیقة رقم 

   119شأن إصالح بعض فصائل بني بوزَكو مع قائدھمفي من عامل وجدة 
)18-2 -1897(  

وقع  بین قائد بخالف  الوزیر األعظم أحمد بن موسىأخبرعامل وجدة       
التي كانت إلى  ،قصبة  العیون المختار الرّغاي  وبعض فصائل بني بوزَكو

نظره ،فحاول العامل المصالحة بینھم ، وأرسل لھم وفدا من أعیان أھل 
أنَكاد وبني  یزناسن، كما أشارعلى القائد الرغاي باتباع سیاسة الرفق 

وقد نجح التحكیم مع فصیل دون  . لینقاد إلیھ الخارجون عن طاعتھ ،واللطف
التحكیم والمصالحة بتعّصبھ  األخر،حیث أفسد القائد حمادة البوزكاوي نجاح 

  .1897فبرایر  18الموافق  1314شعبان  14الرسالة مؤرخة في  .إلخوانھ
  .الحمد  وحده  وصلى هللا على سیدنا وموالنا دمحم وآلھ" 

وسالم   ،هللا ، سیدي أحمد رعاكسیدنا الفقیھ األجل الوزیر األعظم        
،فتعلم رعاك هللا أن أوالد   علیك ورحمة هللا عن خیر موالنا نصره هللا وبعد

وقع لھم  خالف  مع عاملھم  ،وبني بوزكُّ موسى وأوالد علي بن أحمد من 
،وتعطل لھ نفاذ األحكام فیھم، وتحیّل علیھم حتى  السید المختار الرغاي 

األیدي بنھب الطریق،  دّوامعلى أناس منھم ،فكثر بذلك  فسادھم و قبض
وخشیُت  سریان  فسادھم ، فوجھت لھم  نحو العشرین  فارسا من أعیان 

وكتبُت لھم  ،إیالتنا أھل أنجاد وبني یزناسن لیصالحوھم مع عاملھم
ونحضھم على الصلح معھ والسمع والطاعة   ،عاملھم نحذرھم من مخالفة

ونتكلف  لھم  بحصول األمان من  جھتھ وال  یروا  منھ  إال ما  یسّرھم  ،لھ
ویصلح حالھم وأحوالھم بحول هللا ووجود موالنا دام هللا نصره وعاله، 
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وكتبُت لھ لیُسایس معھم ویعاملھم باللطف والرفق لیحصل لھم األمان 
جونا حتى یستانسوا ویألفوا ،فصالحوھم معھ وطلبوا تسریح ما  تبقّى  مس

من إخوانھم ،فتسّرحوا ،ھذا ما كان من أوالد موسى، أما أوالد علي بن 
وبقوا   ،لم  یقبلوا صلحا وال  رجوعا  إلیھ) البوزَكاوي(أحمد إخوان حمادة 

وكتب لنا  حمادة  ،معھ منھ  نافرین ولم  یُفد  فیھم شيء من جھة الصلح 
نقدّم وال ما نصنع   إال أني  ما عرفُت ما، وولده بما ستقف علیھ طي ھذا

معھم ،غیر أني أطالعك على ما  كان في  ذلك  ونظرك  فیھ أوسع، إذ ربما  
یتوّھم السید المختار أن  لي غرض في  ذلك ،وھو لیس كذلك ،وإنما  

لحصول األمن في  ،المراد عندي صالح القبائل ولزوم كل أحد محلھ
اإلعالم وعلى  ألن الفساد یُعدي ،وبھ وجب  ،الطرقات وھناء الوطن

     ".1314شعبان األبرك  عام   14في   ،المحبة  والسالم
  هللا الوصیف إدریس بن یعیش وفقھ
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بین بعض فصائل بني بوزَكو وقائدھم  التحكیم في شأنرسالة عامل وجدة 
  المختار الرغاي
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  112رقم  الوثیقة

   120شأن إحصاء مساجین وجدةفي من عامل وجدة إدریس بن یعیش 
)19  -2- 1897(  

تنفیذاً ألمر مخزني أخبر عامل وجدة بأنھ قام بإحصاء المساجین       
فھم،وبیّن أن بعضھم  اصأوالمودعین بسجن وجدة مع إثبات أسمائھم كاملة و

وبعضھم  لھ  دعاوي  صغیرة، كما أخبر بأنھ سبق لھ أن   ةلھ دعاوي  كبیر
بقالي الذي قبض أرسل إلى سجن طنجة عبد القادر بوترفاس والمدعو ال

وفي األخیر أخبر بأنھ عند  تولیھ . علیھ قائد قصبة  العیون المختار الرغاي
  ،واحدا من قبیلة المھایة،وقد توفي بالسجن معتقالعمالة وجدة وجد 

  1314شعبان  15الرسالة مؤرخة في. فأحضر العدول لمعاینة ذلك 
  .1897فبرایر   19الموافق  

  .هللا على سیدنا  وموالنا  دمحم  وآلھ الحمد   وحده  وصلى "
وأداء ما یجب لموالنا من التعظیم  بعد تقبیل حاشیة البساط الشریف      

 ،أدام هللا عاله شریف كتاب موالنا أنھ وصلني والتشریف،یعلم سیدي
بائھم آوتقیید أسمائھم و َمْن بالسجن ھنا بإحصاء عددیأمرني سیدي 

ونطیّر  ة سجنھم،ونقیّد ذلك في كناشونسبھم ووصفھم وجریمتھم ومد
 الحال بالسجن ومن صادفھ،جمیع ذلك إني قیّدتُ  نعم سیدي. بتوجیھھ

كمن قبض على دْین أو خصام أو   ،سواء كانت دعوتھ كبیرة أو صغیرة
وأھل   ،ھم موقوف  فیھ على األمر الشریفرُ فأھل الدعاوي الكبار أمْ .تھمة 

. الدعاوي الصغارعلى حسب ما یقع في فصالھا من أداء حق أو مسامحة 
ومعھ  وقد كان قبل ھذا صادفني الحال وّجھُت عبد القادر بوترفاس
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الذي قبض علیھ  وصیف  موالنا المختار الرغاي لطنجة من على  ،البقالي
فیھ   كما أمرني موالنا بذلك ، وھا ھو  الكناش المقید،ةیید أمناء  ملیل

ورضاه   عند أمر سیده طالبا صالح دعائھیصل  موالنا مع ھذا ،والوصیف 
  . "1314شعبان عام  15في   ،والسالم

  
  عاله إدریس بن یعیش وفقھ هللا موصیف موالنا دا                  

  
یعلم سیدي دام هللا عاله أن المساجین المقیّدین بالكناش كلھم  قُبضوا "    

،عدى رجال مھیاوي وجدتُھ مقبوضا قبلي على دعوة  على  ید الوصیف
لیكون  سیدي  ،النصارى،وتوفي  منذ نحو األربعة أشھر ،كما عاینھ العدول

  ".على  بال أني ما وجدُت  بسجن وجدة سواه والسالم
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  إحصاء المساجین المودعین بسجن وجدة في شأنرسالة عامل وجدة 
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  113الوثیقة رقم 
  121بني یزناسن فصائلشأن عصیان بعض في من قائد قصبة السعیدیة 

)3-3 -1897(  
أخبرقائد قصبة السعیدیة بأن بعض قبائل بني یزناسن ثاروا ضد        

وأن متزعم ھذا التمّرد  ،عامل وجدة إدریس بن یعیش ،واتفقوا على طرده
ھو القائد الھبیل ،كما أخبر بحدوث مواجھة بین الجانبْین ووقوع قتلى 

ة یبإرسال قوة عسكر عظماألالصدر وجرحى من الطرفْین ، وتوّسل إلى 
 3الموافق 1314رمضان  29الرسالة مؤرخة في . لدحر العصاة

  .1897مارس
  .آلھ الحمد  وحده،وصلى هللا على سیدنا دمحم و" 

أدام هللا تعالى وجود سیدنا األْسنى،وذخیرتنا الحسنى حاجب موالنا 
بن المرحوم بكرم هللا سیدي موسى  الفقیھ األجل النبیھ األنجد،سیدي أحمد

لیك ورحمة هللا وبركاتھ عن خیر موالنا نصره  سالم عأدام هللا سعادتك، 
واتفقواعلى وبعد،فلیكن في علمك بأن أھل الوطن رجعوا لفسادھم، هللا

وصیف موالنا إدریس بن یعیش أن یُخرجوه من الوطن ھو وغیره،وكبیر 
الفـُّساد الشیطان الھبیل ومن تبعھ،وغاروا على أھل وْجدة في یوم خمسة 
وعشرون من رمضان،وانجرح قائد المائة من العسكر ومات رجل 
 َوْریَْمشي من جھة المخزن،ومن الفـُّساد خمسة أناس،وانجرح لھم عدد
من الخیل،وذكروا یطردوا عمال سیدنا بقولھم،ونحن مستجیرین با 
وبجاه موالنا رسول هللا،واآلن سیدي نطلب من هللا ثم منك أن تعتقنا 
بالَمدَد بحراً،ونحن منفرد وحدي ومعي ثالثة أناس ال غیر،واطلبوا لنا 

من رمضان عام  29الرّب الكریم أن  یسترنا بستره الجمیل،والسالم في 
1314" .                                                                                 

  عالل بن منصور البخاري وفقھ هللا ،طابع  صغیر  بداخلھ

                                                             
  :  وقد  سبق  نشرھا  ضمن  مالحق  كتابنا. ملف وجدة . الرباط .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة  -121  

  .83ص . 2013.نیت  -مطبعة  الرباط  . السعیدیة،  سعیدة  ساحل  المتوسط        
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  عصیان  بعض  قبائل بني یزناسن في شأن رسالة  قائد قصبة السعیدیة 
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  114رقم  الوثیقة

یعیش  شأن طلب عزل إدریس بنفي الھبیل  أحمدمن القائد بولنوار ولد 
  )1897- 3- 14(122عن عمالة وجدة

إلى السلطان عبد  العزیر  - بولنوار الھبیل  -تظلم قائد قبیلة  بني عتیق       
من سلوك عامل وجدة مع القبائل التي كانت إلى نظره ،واتھمھ بسوء  

رغم  نصحھ ، وبناء على ذلك طالب   ھذا، ولم  یحد عن  سلوكھ التدبیر
شوال   10الرسالة  مؤرخة  في .  بإعفائھ وتولیة غیره على عمالة  وجدة

  .1897مارس 14الموافق    1314
  .دمحم وآلھالحمد   وحده  وصلى  هللا وسلم  على  موالنا "

د وبع ،أدام هللا النصر والتمكین والفتح المبین لموالنا أمیر المؤمنین      
علیك  من  هللا ،أداء  ما  یجب  لعلي المقام من  التمجید والتعظیم واإلكرام 

 تعالى  وبركاتھ على  الدوام  وبعد، إن سألَت عن أزكى السالم ورحمة هللا
حال المملوك ھو وإیالتھ فھو والحمد  في ظل موالنا أدام هللا وجوده 

عسى  ،ن الشكوى إلیك وعاله،غیر أن قلوبنا مرضى من أمر دیني فال بد م
أن  یكون الفرج على  یدك وما  ذلك على هللا بعزیز، أنھ ولّْیَت خدیمك  

ففرحنا بوالیتھ ھنا ، ظنا  منا أن   ،إدریس  بن یعیش على وجدة ونواحیھا
خرج  األمر خالف  ذلك ، فمنذ  والیتھ ھنا  تسكین  ھذه  النواحي، فإذا  بھ

وعدم التناھي عن  المنكر  ،ه في  األحكامُولِّي واألحوال تغیرت بسبب جور
وإحداث أمور في حریم المسلمین، وما فعل ببني خالد وبني منقوش أعدل 

شاھد  وبرھان ،لیس الخبر كالعیان، فال  طال أمره على المسلمین مما  
نعم من  جمیع  ھذه   ،ومحبّتھ االسماع، عاد علیھ  التغیّر ،شاع منھ وذاع 
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جع وبني بوزَكو والمھایا،  شیزناسن وأھل أنجاد والالنواحي لجمیع بني 
تكلمنا معھ مشافھة وأعلمناه بما  ،كر ممن ذُكر فیمن ذُكرفلما عاینا ما ذُ 

عن  فعلھ ،فلم یزده ذلك   ھم علیھ أرباب ھذه الناحیة معھ  لعلھ أن یرجع
عن كالمنا تركنا سبیلھ ،واآلن فالمراد  إال نفورا واستكبارا، وحیث أعرض

ألنھ ال یستقیم ھنا  أمر   ،ب لھ  بعزلھ  وانتقالھ  من محلھتكتسیدنا أن   من
وتوّجْھ عامال مباركا یحل محلھ  ، من األمور إال بتأخره وتولیة غیره

ویتولى أمور المسلمین،وبھذا وجب اإلعالم بعد سؤال صالح أدعیة موالنا 
  .     "1314شوال عام  10في   ،والسالم

  : لھ طابع  صغیر بداخ  
  خدیم المقام العالي با بولنوار ولد أحمد الھبیل                            
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  تظلم القائد بولنوار الھبیل من عامل وجدة إدریس بن یعیش
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     115 رقم الوثیقة

الھدیة   شأن عجزه عن  إرسالفي  من بولنوار بن أحمد الھبیل
  )1897- 3-14(123للسلطان

أنھ كان على  -بولنوار ولد أحمد الھبیل  -أخبر قائد قبیلة بني عتیق       
أھبة إرسال الھدیة للسلطان حسب العادة ، لكن الفتن التي تسبب فیھا عامل  

والقحط  الذي أصاب  البالد  من  جھة   ،وجدة إدریس بن  یعیش من  جھة 
 14الموافق  1314شوال   10الرسالة  مؤرخة  في . ثانیة حال دون  ذلك

  .  1897مارس 
  
  .الحمد  وحده وصلى هللا على  سیدنا دمحم وآلھ  وصحبھ  وسلم"
  

سیدنا وموالنا أمیر المؤمنین  ،حفظ هللا المقام الرفیع والجبل المنیع         
علیك أعظم السالم على مّر األیام وبعد، إن تفضلَت بحسن سؤالك عن  
حال خدیمك ، فھو والحمد  فال بأس وال یخصھ إال المالقة مع سیده  

أدام هللا لنا وللمسلمین وجوده وعاله، یلیھ  سیدي فاعلم أنھ  قد  ،ومواله
 ،ة المألوفة مع أسالفكم خلفا عن سلفكنا على نیّة الھدیة على العاد

وتواعدنا بھا مع ق إدریس بن  یعیش ،فإذا بھ أحدث أمورا من الفتن ھنا  
أمسك  رحمتھ  ،حسبما أعلمناك في غیر ھذا،فبسبب ذلك وألجلھ وهللا أعلم

حتى كاد الناس من أمر ذلك  ،على عباده وأصابھم القحط في ھذه السنة
العباد ،أحسن هللا العواقب ،وعلیھ فالمطلوب  إلى انجالء البالد وترویع 
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عسى أن ،من  سیادة  موالنا السامیة ھو أن  تتفضل علینا بصالح أدعیتك 
وبإصالح الحال والمآل لنا ولذریتنا  ،یُمن هللا على عباده بغیث  نافع  مریع

وإلخواننا وإیالتنا ولجمیع المسلمین، ھذا وال زائد، وعلى خدمتك الشریفة 
  ".1314شوال عام   10في  ،موالسال

  
   ،طابع  صغیر بداخلھ

 خدیم المقام العالي با بولنوار ولد أحمد الھبیل وفقھ  هللا
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 لسلطانإلى ااالعتذارعن إرسال الھدیة   في شأنرسالة بولنوار الھبیل 
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  116الوثیقة رقم 

بقبیلة   تأجیل تعیین أمین  في شأن یعیش إدریس بنمن عامل وجدة 
 )1897-3-16(124كبدانة

بأنھ یتعذر علیھ  ،أخبرعامل وجدة إدریس بن  یعیش قائدَ قبیلة كبدانة       
تسلیم ظھیر تعیین أمین القبیلة ومباشرة عملھ،وذلك بسبب الفتنة التي 

الرسالة مؤرخة في  . اندلعت بین العامل المذكور وجل قبائل عمالة وجدة
  .  1897مارس  16الموافق   1314شوال  12

  .وصحبھ وصلى هللا على  سیدنا دمحم  وآلھالحمد  وحده "

وفقك هللا   ،محبنا وخدیم سیدنا القائد السید دمحم بن أحمد الكبداني        
وسالم علیك ورحمة هللا بوجود موالنا أیده هللا ونصره وبعد ،وصلنا  

ن  كتابك أخبرَت أنھ  ورد علیك كتاب  شریف في شأن المسمى الحاج دمحم ب
یكون أمینا ھناك عندكم حسبما وجھ لنا كتابا بذلك صحبة   ،عبد هللا

وجھَت  لنا الكتاب   ،صاحب سیدنا ،وحیث تعطل علیك رجوع صاحب سیدنا
وطلبَت منا اإلشارة علیك بما یكون علیھ العمل في ذلك،  ،الوارد علیك

 وأنك قد أساءك أمر التشویش الواقع بھذه الناحیة ،وأنك عند األمر 
والنھي ،فقد صار ذلك بالبال ،وعلیھ فقد وصل لنا الكتاب الشریف بذلك ، 

حتى  تفضي  ھذه   ،نعم ألجل ھذه الفتنة الواقعة ال یمكن شیئا اآلن من ذلك
شوال األبرك عام   12في  ،الفتنة لعن هللا واقدھا، وعلى المحبة  والسالم

1314"  .  

وصیف  المقام  العالي  با  إدریس  بن  یعیش   ،طابع  صغیر  بداخلھ 
 وفقھ  هللا
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  شأن تأجیل تعیین أمین لقبیلة  كبدانةفي رسالة عامل وجدة 
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  117رقم  الوثیقة

          125بعمالة وجدة  الفتنة القائمة في شأنمن قائد قصبة العیون 
)20-3 -1897(  

  
أن  سبب الفتنة القائمة  بعمالة ،أخبر قائد قصبة العیون المختارالرغاي       

إلي جانب بعض قواد  ،وجدة ھو قائد قبیلة بني بوزَكو حمادة البوزَكاوي
بني یزناسن والمھایة  والشجع وبني محیو وبني  یعال،  كما بلّغ عن قائد  
بني عتیق القائد الھبیل باعتباره  متزعم القبائل الثائرة ،حیث  حّرضھا على  

بن یعیش ومخزنھ، وأخبر أیضا بوقوع  مواجھات  بین   قتال العامل إدریس
الطرفْین بإسلي قرب مدینة وجدة، حیث لجأ العامل،ووقع النھب والتعدي، 

مما اضطر بعض الفصائل المؤیدة للمخزن إلى الفرار قرب الحدود  
خبر السلطان  بالقواد أولم یفت  صاحب  التقریر أن  . الجزائریة -المغربیة 

الموافق   1314شوال  16الرسالة مؤرخة في . أوفیاء للمخزنالذین ظلوا 
  .1897مارس 20

  .ه وصلى هللا على موالنا دمحم وآلھ وصحبھ وسلمدالحمد  وح"

دام هللا النصر والعز والتمكین والظفر والفتح المبین لموالنا أمیر       
ل سیدنا وموالنا عبد العزیز وبعد، فالعبد یقبّ  ،المؤمنین السلطان المؤید

آثار األقدام وینھي لعلم سیدنا المطاع الذي مخالفتھ  ال  تُستطاع بما وقع  
في ھذه النواحي من الطیش والفساد، وأصلھ  حّمادة  البوزَكاوي وإخوانھ 

الھبیل وإخوانھ  اس المحیاوي وإخوانھ والخدیم ولدوصھره الخدیم بوترف
ة والسھلي وإخوانھ ،ھؤالء ھم رؤساء الفتنة ،وأن المھایا والبصار

منھم ولد السھلي ومن یماثلھ، ووردوا على  بني  اجتمعوا بخمسین فارسا
یعال الشرَكیة وطلبوھم بالفساد فلم یساعدوھم ،ومنھم للمرابط حّمان 

بتََجفّاْیت وقاموا عنده  یوما ولیلة یسعون في األرض الفساد، ومنھ إلى  
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یعال الصفاصیف فساعدوھم،ومنھم إلى قبیلة حدّوین فلم یساعدوھم، بني 
ومنھم لقبیلة الشجع أوالد بوناجي وأوالد موسى من الشجع الفاسدین منذ  
سنتْین ومغیزرات أوالد عیاد فرقة من الشجع أھل تفراطة، وتحالفوا  

وا من ھو ملتمس  وقرمعھم على الفساد وعدم المخزن أعزه هللا ،وال 
ثم رجعوا إلى دار حّمادة   ، حرم بجانب المخزن حفظھ هللاومست

ووجھ عن أعیان بني محیو وأوالد  ،فقاموا عنده یومْین ،البوزَكاوي 
وإخوانھ الذین  ال  زالوا معھ  موسى من  بني بوزَكو الفاسدین  من  قدیم ،

وتحالفوا بأن یكونوا یدا واحدة على من ھو ملتمس  ،على  ما ھو علیھ
بالمخزن حفظھ هللا ،ومنھ للخدیم بوترفاس المحیاوي أیضا واجتمعوا  
معھ وتحالفوا  على  ذلك  ،ومنھ اجتنبوا عن  بني وریمش ووفدوا إلى  
فرقة البصارة عند السایح وفرجي، فساعدھم السایح على الفساد وتحالف 

، وفرجي  لم  یساعدھم ففر من  بالده  ومعھ  خمسة  معھم ھو والجل منھم
عشر خیمة من إخوانھ، ونزلوا عند الزكراوي، ثم  بعد  ذلك قام الخدیم  
 ولد الھبیل بحْركتھ،واجتمعت علیھ تلك اللفوف الفاسدة المذكورة أعاله،

وبعث لي  وصیف األعتاب الشریفة  وتوجھ  بھا لوجدة قصد المحاربة ،
بن  یعیش بأن  نوجھ لھ حْركة اإلیالة  الصالحة ،فوجھُت   القائد  إدریس

لھ  ما  معي  من الفوارس والبعض  من  حدّوین والبعض  من أوالد ْعمر 
بعدما تركوا من یحرسھم بخیامھم،وأن الشجع لم یمتثل أحد منھم، ووقعت 

المعركة بإسلي،فمات من البصارة خمسة ،ومات قائد  مائة عسكر وجدة،  
لحال سبیلھم لیجددوا حْركتھم ولیقوموا عن ساق الجد في ذلك، وذھبوا 

وبعده خرج وصیف األعتاب الشریفة القائد إدریس بن   ،ھزم هللا جیوشھم
] أي ذبحوا  دبیحة[ یعیش بحْركتھ ونزل بھا  بإسلي ،فعند  ذلك  نحروا 

علیھ لفوف الفاسدین المذكورین، وكان ذلك منھم خدیعة ولم  یشعر ، فلما 
] أي القطیع[جع  لوجدة  وحل  بھا  وفارقتھُ الحْركة غاروا على  دولة ر

وجدة وماشیتھا ،ثم  بعدھا غاروا على غنم  بني وكیل وفرقوھا ،وقبل  
تاریخھ بثالثة ایام غاروا على عزیب سیدي دمحم  بن بوزیان النازل  بغرب  

منھم إلى   وجدة وأخذوا ما فیھ ،وقد  كثُر الفساد  وشاع  وذاع حتى سرى 
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وعّم إلى أن فسدت جمیع اإلیالة عدى حدّوین،وحیث نوجھ رقاصنا  ،ناحیتنا
لوجدة  نوجھھ على طریق الزكارى ،ویجعل  یومْین منّا  لوجدة ،مع أن  
مسافات  الطریق  تقطع  في سبع ساعات فقط،وكل من صدر أو وَردَ 

وا موقدین لنار بأنجاد إال  نُِھب، وأن  لفوف الفاسدین المذكورین ال زال
وأكلوا   ،الحرب والفتنة بأنجاد، وقد أخرجوا السعید من بلده ونزل بالحدادة

الناصح  المحب  لجانب   ،مرسھُ مع أنھ  من  أعیان  بني  خالد وخواّصھم
المخزن رعاه هللا ،وأنھم  جادون  لیخرجوا  بن  طلحة الذي ھو من أعیان 

صبة العیون یكسرونھ  أھل أنجاد،وھذا دأبھم وحین یعمر سوق ق
ویرّوعوننا،ولیس لھذه  اللفوف المذكورة  شغل إال الغارة  على أكل أموال  
الناس بالباطل والوقوف بالطرقات ،حیث كل من ھو مشتغل بالمخزن 

أعزه هللا وملتمس بھ یبطشون ویمكرون بھ،ونحن في ضْیق مما  
لمخزن  حفظھ  یمكرون،وقد تعیّن  للصالح وأبذل  جھده  في  شد  عضد ا

هللا الخدیم  القائد  رمضان  الزكراوي والخدیم  دمحم  بوصفیة  والخدیم  
دمحم الستوتي ،مع الخدیم بوصفیة  المذكور كنا قدّمنا اإلعالم لخلیفة موالنا  

وتربّصنا عن اإلعالم  بذلك  لسیادة   ،عرفة حفظھ هللا المعتز با موالي
ى یرجع الفاسدون عن فسادھم ویكفوا،  موالنا  المنصور با لظننا عس

وال  زالوا  في  طغیانھم  ،فلما أصّروا عن العناد والفساد  وعّموا  وصّموا 
أنھینا علمھم لموالنا دام هللا وجوده ،ونظر سیدنا فیھم أوسع،  ،یعمھون

جعل هللا البركة في عمر  سیدنا وموالنا المنصور با وأفاض علینا من  
   ."1314شوال عام  16في ، الخدمة الشریفة والسالم بحر وده، وعلى 

  ،طابع  صغیر  بداخلھ 
  وصیف المقام العالي  با المختار بن  الطاھر الرّغاي  وفقھ هللا  
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 الفتنة القائمة  بعمالة  وجدة في شأنرسالة قائد قصبة العیون 
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  118الوثیقة رقم 

 وجدة إدریس بن من عامل كافة بني  یزناسن وأھل أنَكاد تظلم
 )1897- 3-20(126یعیش

بنو وریّمش وبنو منقوش وبنو (تظلمت ثالث قبائل من بني یزناسن        
حیث  ،وكذا أھل أنَكاد  من طغیان  عامل  وجدة  إدریس  بن  یعیش ،) خالد

كما اتھموه بالتنازل عن أرض المغرب . أثقل كاھلھم بالضرائب والغرامات
. باإلضافة إلى بیع أرض لھم بجوار قصبة السعیدیة،لفائدة فرنسیي الجزائر

أن قبیلة بني عتیق غیر مشاركة في ھذه  ومن المالحظ. وطالبوا بعزلھ
الشكایة،رغم أن قائدھا  بولنوار الھبیل  سبق لھ أن اشتكى  من  إدریس  بن  

شكایة قبائل بني یزناسن ضد  العامل إدریس  بن  ونثبت  فیما  یلي  ،یعیش
تاب الدواوین على ظھر سجلھا  كُ  كماشكایة ال نذیّلھا بملخصیعیش ، و

  .1897مارس  20الموافق  1314شوال  16في  الوثیقة مؤرخة. الرسالة

  .الحمد    وحده  وصلى  هللا  على  سیدنا  دمحم  وآلھ" 

 ،أید هللا بمنھ وأعان بفضلھ مقام المولى األعظم والمالذ األفخم         
لمین، بعد تقبیل اسیدنا وموالنا أمیر المؤمنین ناصر الدین وقاھر الظ

الراحة  الشریفة وأداء ما یجب لموالنا من  واجب  الخالفة وبعد،  فلینھى 
لشریف علم موالنا بیان ما كان یحوز بھ وصیفكم القائد إدریس بن  یعیش 

ى  ویؤدَّ  ،وعجز في أحكامھ .ونواحیھا وأعراب على رعیتھ وعامة  وجدة
لھ ثالث آالف لایر لكل ربع من األرباع عدد أرباع بني یزناسن 

كانت  مقررة على  كل  ربع من  ذلك أربعمائة لایر على بعد أن ،واألعراب
التي أجرى  بھا  العمل  من جدكم  المقدس  ،العادة المألوفة خلفا عن سلف

اریة بألف مثقال سیدنا وموالنا إسماعیل رحمھ هللا، فمن  زمانھ والعادة  ج
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ي المخازنیة أصحابھ،  رتْین بین سخرة العامل وسخاائوم،لبیت المال 
أخرق   ،وھكذا  كان العرف جاریا مع أسالفكم إلى أن  تولى األمر من ذُكر

العادة وصار  یقبض العدد المسطور أعاله،  وھذه  مدة من  عامْین والعدد  
یة قد  قبض  منھا ما  ال  یحصى الظلم  عائرذأما ال. ور  یتصل  بیده كالمذ

وعدد األرباع المشار إلیھا  خمسة عشر ربعا، وكلھا یتولى   .وال یعد
القبض منھا أو من عمال بعضھا كالزكراوي والعتیقي  وغیرھما،  حاصلھ  
في  كل  ربع من  األرباع  المذكور  یحوز  علیھ  ستة آالف  لكل  ربع في  

القابلة لما  كلفنا  بالھدایا  شرط علینا شرطا ال كل  سنة ،  وھذه  السنة  
یحملھ الحاملون بأن یؤدّى لھ ألف لایر لكل  ھدیة،  وأنفرت  منھ  النفوس  
بعد  أن  بلغت  القلوب الحناجر ، ولذلك وقع  علیھ  النفور المشار  لھ  في  

  .غیر ھذا

لكل ربع،  أما الزرع والقمح في كل صیف یُدفع لھ أربعمائة تلیس        
وحتى من التبن یُدفع لھ ستین بل ستة آالف شبكة،وھكذا أما شیاه  االعیاد 

وكما زاد في احدادة بین  .واإلدام المعتادة في  األعیاد ال  تعد  وال  تحصى 
بعد أن كانت  ،المسلمین  والنصارى نحو  المیلْین في  بالد المسلمین

سي مالقة مع جلینار الفرنالحدود مضروبة منذ زمان، ولیس ذلك إال  ال
النصراني النائب عن النصارى ، وال عرفنا ما  حملھ على ذلك وهللا أعلم ، 

بعجرود بتراب  وأكبر من ھذا كلھ ما باع من أرض المسلمین للنصارى
وھل   ،المسلمین بعد أن كانت بالد المخزن،وصارت اآلن ملكا للنصارى

التي   عائرلذاما ا. هللا  أعلم ذلك بإذنك لھ في  ذلك أو من تلقاء نفسھ و
لكل رجل یقبض  ،قبضھا من بني خالد وبني منقوش ثالثین آالف لایر دورُ 

أما .  عیرة  المائة وعدھا  فال  تعد  لقلتھاذمنھ ستمائة فأعلى، أما  
عائر المقبوضة من الشرفاء بني وكیل وبني  بُحمدون وبني  حملیل ذال

ومن ھو  ،وأوالد سیدي  موسى  وأوالد سیدي علي  بن یحیى واھل أنجاد 
ذه  منھم ، ـكان  بساحة وجدة وأھل تریفة ال یحصى عدد مالھم الذي أخ
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وأما  ما  قبضھ  من السایح  البصراوي  وولد  امعّمر النجادي والحاج  
  .میلود المھیاوي  ثمان  آالف  لایر لما  قبضھم  في  السجن ال

أما ما قبضھ من أعراب الصحراء لما خرج علیھم في الربیع            
الفارط جمیع ست آالف لایر  من  بني  َكیل فرضا ،وكما  قبض منھم ألفي  
شاة من الغنم ومائة واحدة زكوة، وكما  قبض  منھم سبع آالف لایر زكوة 

بل، وكما فرض علیھم أیضا مائة وخمسین عّكة من السمن، وكما  اإل
خمسین  لایر لكل شیخ،  المجموع  ،استانف لھم أشیاخا نحو خمسین شیخا

قبض  لھم مائة واحدة   ،ألف لایر  وخمسمائة لایر،  لم  یُفد  معھ  ھذا  كلھ
فلم   كتیال،اإلوسبعة عشر جمال  من  القافلة لما  وردوا ألنجاد  بقصد  

یسّرحھم حتى وقع فیھا الفداء من أرباب اإلبل أربعة  وعشرون دوُر لكل  
فلم  یسّرحھم إلى أن قبض   ،جمل، وكما  قبض على  خمسین  رجال  منھم

وكما  قبض  من أوالد سیدي علي  بوشنافة . منھم مائة  لایر  لكل  رجل 
ما قبض من  ثمانیة وعشرون  مائة  لایر  فریضة،  وكما  قبض منھم مثل

عائر ال  تحصى  وال  تعد،  وكذا  قبض من  ذأما  ال. َكیل زكوة األنعام نيب
وقد . من  الفرائض  والزكوات یطول  تتبّعھاحمیّان المھاجرین  مثل  ذلك 

سوى أنك  سیدي  ،أعلمناك  بھذا  لتكون على بصیرة من ذلك  والنظر لك 
لتسعد  ،أردنا من  سیادتك الشریفة  تتفضل علینا بعامل مبارك  من عندك

أدام   ،والعمل على ما یقتضیھ  نظر موالنا ،بھ العباد وتصلح  بھ  البالد
والسؤال منك  صالح  األدعیة  والخلف فیما  ضاع    ،هللا لنا وجوده  وعاله

في   ،الخدمة موالنا بعھدك والسالموعلى  ،ذلكفي لنا وإلخواننا من المال 
   ."1314شوال عام  16

ش وبني منقوش  وبني  خالد وأھل  من  كافة  بني  یزناسن كبني  وریمّ 
  أنجاد  وغیرھم من أھل ھذه  النواحي والسالم
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 یعیش كافة بني یزناسن وأھل  أنَكاد من عامل وجدة إدریس بن تظلم
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  :الدواوینملخص الشكایة  كما  أثبتھ كتاب  

  :كافة  بني  یزناسن وأھل  أنجاد وغیرھم"

بیّنوا ما قبضھ القائد إدریس  بن  یعیش من أھل  وجدة ومن أضیف       
إلیھم، وذلك ثالثة آالف لایر لكل ربع على عدد أرباع بني یزناسن 

واألعراب ، بعد أن  كان  مقدّرا على  كل  ربع أربعمائة لایر  على  العادة  
وكانت العادة زمن  موالي إسماعیل ألف مثقال لبیت المال .  المألوفة

ومائتْین مثقاال بین سخرة العامل وسخاري المخازنیة،ولما ُولّي الوصیف 
المذكور خرق العادة علیھم وصار یقبض العدد المذكور مدة عامین ،  

وعدد األرباع المشار إلیھا  خمسة  . عائر  ما  ال  حصر  لھ ذوقبض  من ال
ولما كلفھم بھدیة  ھذه  . ر ربعا،  ویحوز في كل  سنة ستة  آالف  لایر عش

وفي  . السنة ،  شرط  علیھم ألف لایر  لكل  ھدیة ،  فنفرت  منھ  النفوس 
كل  صیف یقبض  من  كل  ربع أربعمائة  تلیس بین  قمح وشعیر وستة 

د في وزا. آالف  شبكة من  التبن وشیاه األعیاد واإلدام ال حصر لذلك
الحدادة نحو المیلْین في بالد المسلمین، بعد أن كانت الحدادة مضروبة منذ 
أزمان ،وسبب ذلك  مالقاتھ مع  جلنار نائب الدولة  الفرنصویة، وأكبر من 

وقبض من  بني  خالد  . ذلك ما باع من أرض المسلمین للنصارى  بعجرود
من الرجل ستمائة   عائر،یقبض ذوبني  منقوش ثالثین ألف  لایر من قبل ال

كما قبض  من  شرفاء بني  . فأعلى، وأما  ذعیرة  المائة  فال  تُعد لقلتھا
وقبض  من  السائح  البصراوي . وكیل وبني حملیل وغیرھم ما ال  یحصى

. علیھم ثمانیة آالف لایر حین قبض وولد معّمر النجادي ومیلود المھیاوي
شاة ) 2000(آالف  لایر وألفي وقبض من بني َكیل في الربیع الفارط ستة

كما  قبض منھم سبعة آالف  لایر  في  زكوة  اإلبل،  . ومائة  واحدة  زكوة
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وفرض علیھم  مائة وخمسین  ُعّكة  من  السمن،  واستانف لھم أشیاخا 
عددھم خمسون بعد أن قبض  من  كل شیخ  خمسین  ریاال ،مجموع  ذلك  

دوا  لإلكتیال قبض  لھم  مائة  جمل  ولما ور. ألفا  لایر  وخمسمائة لایر 
وسبعة  عشر  جمال ،وما سّرحھا  حتى قبض على كل واحد منھا أربعة  

وما  سّرحھم  حتى    ،وعشرون ریاال، كما  قبض على  خمسین رجال منھم
وقبض  من أوالد  سیدي علي  بوشنافة . قبض منھم مائة  لایر لكل  رجل

منھم  مثل ما قبض من   كما  قبضثماینة وعشرین مائة لایر فریضة ،
عائر ال تحصى ، وقبض من مھاجري  ذوال. بني َكیل في زكوة  النعم

 وطلبوا اإلنعام علیھم بعامل تصلح بھ البالد. حمیّان مثل ذلك من  الفرائض
  ".والنظر لموالنا أعزه هللا
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عامل  وجدة  إدریس  بن   ضدبني  یزناسن  وأھل  أنَكاد    شكایةملخص  
  یعیش
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  119رقم  الوثیقة    

ظھیر التوقیر  تجدید في شأن من شیخ زاویة سیدي رمضان ببني یزناسن
  )1897-3-  24( 127واالحترام

شیخ  الزاویة عن عدم  حضوره في عزاء  السلطان الحسن األول  اعتذر    
األسرة العلویة،  وأكد في الوقت  ذاتھ على وفائھ في خدمة  بسبب المرض، 

وطلب  الكتابة إلى  جل   وذلك  بشھادة  الوزیر األعظم  أحمد  بن  موسى ،
قبائل عمالة وجدة بتوقیره واحترامھ ، خاصة  وأنھ یعتزم القیام بجولة  بین  

 مارس 24الموافق  1314شوال  20الرسالة مؤرخة في . تلك القبائل 
1897.  

 .سیدنا وموالنا دمحم وآلھ  وصحبھ  وسلمالحمد   وحده وصلى هللا على "
أسدل هللا رداء النصر والتمكین لمقام سیدنا  وموالنا  أمیر  المؤمنین       

ناصر الدین  وقاھر الظالمین ، بعد  تقبیل حاشیة  البساط  الشریف وأداء  
ما  یجب لموالنا من التبجیل والتشریف وبعد ، غیر خاف  عن شریف علم 

أننا من خاصة أحبائكم ونصحاء أسالفكم المقدسین حسبما  ،هللاموالنا أیده 
یشھده الخاص والعام ،وما قّصرنا عن ذلك إال بسبب ألم مؤلم أصابنا، لكم 
السالمة والعافیة عند وفاة سیدنا والدكم المقدس ،فذلك الذي صدّنا عن 

تعزیتكم وأّخرنا عن نصیحتكم،وأما محبتكم ال زالت عندنا محفوظة  
وْلیَسأْل سیدنا أیده هللا عنا وعن  ،ال  تنسى ما دامت الدنیا ،وظة وملح

حالنا  وزیركم األعظم  الفقیھ األرضى السید أحمد بن  موسى، فإنھ أعرف  
بحالنا  مع أسالفكم  المقدسین ،ونحب  من سیدنا أیده  هللا أن نكونوا معھ 

یكتب  سیدنا أیده   وأن  ،على  ذلك  السبیل ، وأن ال ینسانا  سیدنا من بالھ
                                                             

  .ملف وجدة. أصل  الرسالة  محفوظ بمدیریة الوثائق  الملكیة  بالرباط -  127
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كعامل  وجدة وبني  یزناسن  وأھل أنجاد وبني بوزَكـو   ،هللا لجمیع  عمالھ
كما كتب لھم  ،وبني یعال وكبدانة توصیة علینا بالتوقیر واالحترام ةوازكار

سیدنا والدكم المقدس ،كما نحب  من  جزیل  موالنا نصره  هللا  ظھیرا  
ل  ولْعُمور وأوالد اجریر وأوالد  سیدي شریفا ألعراب  الصحراء كبني  َكی

بوشنافة ولمھایة وبني مطھر  بمعاملتنا واإلحسان معنا عند  قدومنا  علي 
علیھم إن شاء هللا ، كما كتب لھم  والدكم  سیدنا  المقدس  أنزل  هللا علیھ  
شآبیب الرحمة آمین ، ونسألكم صالح الدعاء ،وعلى المحبة الشریفة 

  ."1314شوال  األبرك عام  20في  . والسالم 
  دمحم أبو األنوار بن  المكي بن  رمضان  الحسني لطف  هللا  بھ              
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ظھیر  تجدید في شأنرسالة  شیخ  زاویة  سیدي  رمضان ببني  یزناسن 
  التوقیر واالحترام
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   120 الوثیقة رقم

            128عامل وجدة إدریس بن یعیش ضدبني خالد  یة أحد أعیانشكا
)25-3 -1897(  

أن ) ربع من أرباع  قبیلة بني یزناسن(أخبر أحد أعیان  بني خالد         
،وأثقل كاھلھم   خرق علیھم العادة -إدریس بن یعیش -عامل وجدة 

سلوكھ    سببببالضرائب والغرامات،  كما عیّن علیھم  رجال لم یرضوا بھ 
في   اوسیرتھ ، وألجل  ذلك  ثارت  القبائل  ضد  العامل ،وأصبح محاصر

الرسالة  . ،  وتبعا لذلك طلب عزلھ وتعیین عامل آخر بدلھمدینة وجدة 
  .1897 مارس  25الموافق   1314شوال   21مؤرخة  في  

  
  .الحمد  وحده  وصلى هللا على  سیدنا  وموالنا  دمحم وآلھ وسلم"
  

مقام سیدنا وموالنا أمیر المؤمنین ناصر الدین وقاھر د هللا بمنّھ أیّ      
وأداء ما  یجب لموالنا  من   ،المعتدین ،بعد تقبیل حاشیة  البساط  الشریف

وبركاتھ على الدوام  ىالتشریف وإھداء عاطر السالم ورحمة هللا تعال
امكم الناصحین من خدّ أننا  ،فغیر خاف عن علم موالنا نصره هللا،وبعد

إخوان خدیمكم المرحوم  الحاج البشیر بن  عبد  المومن الزیاني  الخالدي 
حترمین في حیاة  والدكم المقدس إلى أن  تولى وقرین مُ ثم الغازي، وكنا مُ 

 ،خدیمكم القائد إدریس بن یعیش،فخرق علینا العوائد ونبذ قدرنا وأھملنا
غیر موجب وال سبب ،وعیّن علینا عائر الثقیلة من ذوظلمنا ظلما كثیرا بال

                                                             
  .ملف  وجدة. أصل  الرسالة  محفوظ  بمدیریة  الوثائق  الملكیة  بالرباط   - 128
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 من أكابر المفسدین، اراً رجال اسمھ سعید من أرذل الناس،بل كان شفّ 
وجعل یأخذ برأیھ حتى كبّره على جمیع أعیان  بني  یزناسن ،حتى أوقعھ 
في المھالك وأفسدت علیھ  بسببھ المسالك ،وصار محصورا في وجدة ، 

ویجعلنا  سیدنا  في  بالھ  ،عفینا  منھ ننا ھربنا  وإلیك أن تإوعلیھ سیدنا 
الشریف كما كنا مع والدكم وأسالفكم المقدسین ،ونسأل  من سیدنا صالح 

  . "1413شوال  21في  ،الدعاء وعلى الخدمة  والسالم 
  

  عن إذن الحاج الطیب بن عبد  المومن الخالدي
  هللا ثم الغازي وإخوانھ أمنھم 
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  یعیش نعامل وجدة إدریس ب منأحد أعیان قبیلة بني خالد الیزناسنیة  تظلم
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 121رقم  الوثیقة

ة  بعمال الفتنة  القائمة آثارمن عامل وجدة إدریس بن یعیش في شأن 
  )1897- 4-9(129وجدة 

من   خصومھمأخبرعامل وجدة باالقتتال الواقع بین أنصار المخزن و        
تحالف قائد قبیلة المھایة مع بعض قواد قبیلة بني قبائل عمالة وجدة، حیث 

 ،وضیقوا الخناق على أھل وجدة ،)القائد الھبیل والقائد البصراوي(یزناسن 
ومنعوا عنھم دخول المواد الغذائیة المجلوبة من غرب الجزائر، فاعترضھم 

، وخشي مع بعض أنصاره من  المھایا قائد قبیلة الزكارة  الموالي  للمخزن
إال أنھا  ھناك، فأرسل بعض قواتھ ،وجدة أن یقع االقتتال قرب الحدودعامل 

فتعقّبھا  الثائرون، غیر أن حاكم   ،انھزمت ولجأت إلى التراب  الجزائري 
واستنكر عدم احترام سیادة ترابھ، وعلل عامل وجدة   ،مغنیة تصدى لھم

لسلطان من ، فاستنجد باعتیادھا على الفتنةاعجزه عن إخماد ثورة القبائل ب
الرسالة  . قبل أن تعم الفتنة كل قبائل عمالة وجدة ،أجل قھرھا والتغلب علیھا

  .  1897أبریل 9الموافق  1314ذي  القعدة   7مؤرخة  في 

  .وآلھ على  سیدنا وموالنا  دمحم الحمد    وحده  وصلى  هللا" 

دمحم  اللبادي،  حبّنا األرضى  نائب  سیدنا  األحظى  السید  الحاج مُ          
سالم علیك  ورحمة  هللا عن  خیر  موالنا  نصره  هللا  وبعد، فتعلم  رعاك  

وتصدّى لھا السھلي المھیاوي  ،فتنة التي قامت بأنجاد لهللا أن ھذه ا
والھبیل والسایح البصراوي ومن تبعھم علیھا من أھل  الفساد، قد  اتفقوا 

الخارج لیقطعوا عنھا القوت على النزول على وجدة، وقطعوا الداخل و
الذي یأتیھا من الناحیة الشرقیة ،وضاق الحال على أھل البلد لقلة 

 ،القوت،ولما سمع بذلك القائد رمضان الزكراوي والمھایا الصالحون
                                                             

  وتوجد  نسخة  منھا  بمدیریة  الوثائق  الملكیة  . 15/104تحت  رقم  مح  أصل  الرسالة  محفوظ  بمكتبة  تطوان  -  129
  .بالرباط  ضمن  ملف  وجدة    
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الذین ھم من جانب المخزن  قدموا  بحْركتھم ألجل  ضربھم وطردھم عما  
ُت نحو العشرین  فارسا للحدادة وجھ  ھم علیھ ،وحیث علمُت  مجاورتھم

من خیل المخزن والعسكر لیقفوا على جانب الحدادة،ولما وقع البارود بین  
الفریقْین وانھزموا  الفاسدین أتتھم اإلعانة من فُّساد القبائل ،ورجعت 
الكسرة على المھایا والزكارة  فولُّوھم األدبار ،وتبعوا المخزن الذي كان 

تراب بني واسین قرب مغنیة،وقتلوا عبد هللا واقفا بالحدادة حتى أدخلوھم ل
السوسي قائد العسكر وثالثة عسكریة واثنْین مخازنیة،وأخذوا سلبھم  
وجرحوا اثنْین ،ولما بلغ ذلك حاكم مغنیة ركب في شرذمة من خیل  
السبایس وبني واسین ولحقوا الھاجمین، فقتلوا البعض منھم ،وحصل  

ذ العادة احترام من دخل ترابھم،  لھم قلق وأسف على عدم توقیرھم ،إ
وقاموا لذلك وقعدوا لھ ،وال شك أنھم ال  یسكتون عن ھذه  الواقعة ،ولقد 

، إذ  ذاك طالما سعْیُت جھدي في إطفاء ھذه الفتنة ،وصیّرُت على ذلك مال 
عادة ھذا الوطن ،وحیث كانوا مجبولین على الفساد العتیادھم ذلك لم  

یُدارك موالنا أیده هللا ھذا الوطن  بالقھر  والغلبة ذا لم إ، وءینفع فیھم شي
یشیع فسادھم ویذیع، وقد كتبُت لموالنا بھذا ،وأعلمتك لتكون منھ على 
بال،فنحبك بارك هللا فیك بوصول الكتاب الواصل مع ھذا توجھھ عاجال  

دیاد وضاق  األمر بأھل البلد، زلفاسدین ال زالوا في اال ،للحضرة المولویة
  .1314قعدة عام  7في ،وعلى المحبة والسالم، واألمر

  ."هللا مع  كتابان للحضرة  الشریفة وكتاب  للفقیھ  الوزیر رعاه 

  إدریس  بن یعیش وفقھ  هللا                                                
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 رسالة عامل وجدة في شأن االقتتال الواقع  قرب الحدود
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  122 الوثیقة رقم

عامل   ومساندة تأیید في شأنالعزیز  زاویة لحساینة إلى السلطان عبدن م
  )1897-4- 12(130وجدة

أن  - بقبیلة بني  منقوش من بني  یزناسن - أخبر أھل زاویة الحساینة         
 ،عصیانھا ضد العامل إدریس بن یعیش شھرتوجدة  أ عمالةقبائل جل 

ت تلك  القبائل عسكر المخرن ، ونشر أفرادوقتل بعض ،علیھ  ووقع الھجوم
مما  قد  یجر على  السكان رد  فعل   ،الفتنة في ناحیة  وجدة بمحاذاة الحدود 

من السلطات الفرنسیة بالجزائر، وطالب أھل الزاویة  بإرسال إمدادات  من  
أنھم بكما  اتھموا  الثائرین  . الھدوء  واألمن  ةالجیش إلى عامل وجدة إلعاد

شكایة إلى السلطان ونسبوھا إلى الزوایا والشرفاء والمرابطین، أرسلوا 
إلى  ة إشارةحیث لم تتضمن شكایة بني یزناسن أی ،وھذا مخالف للواقع 

). 118الوثیقة رقم -انظر شكایة بني یزناسن(زاوایة من زوایا عمالة وجدة 
وعلى نقیض جل القبائل فإن الزاویة المذكورة أشادت بالعامل إدریس بن 

  1314ذي القعدة  10الرسالة مؤرخة في.  وحسن تدبیره یعیش وبسیرتھ
  . 1897أبریل  12الموافق 

   .الحمد    وحده  وصلى  هللا على  سیدنا  دمحم  وآلھ"
وألف سالم  ،أسعد هللا مقام موالنا اإلمام وظل هللا في أرضھ على األنام

على  سیدنا ورحمة هللا وبركاتھ ما دام الفلك وحركاتھ  وبعد ، غیر خاف  
أحزاب الفاسدین على ما ال  عنكم ما ھو واقع لقطرنا ھذا من تحّزب 

بغیھم وفسادھم على المدن والقرى  ى،فقد سر یرضي سید العباد
جماع ، فإن  ولم یمتثلوا لما أمر بھ هللا في الكتاب والسنة واإل ،واألصقاع 

                                                             
  ملف  وجدة. أصل الرسالة  محفوظ  بمدیریة  الوثائق  الملكیة  بالرباط -  130
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ھؤالء الفُّساد ھجموا على خدیم سیدنا القائد إدریس بن یعیش بمدینة  
وجدة ، وقتلوا مخزن سیدنا وعساكره ظلما وعدوانا ، وشنوا الغارات في  
جمیع األقطار،حتى بلغوا تراب الدولة الفرنسیة ودخلوا في الحدود 

دو، فنحب  من كمال بترابھم ونھبوا ما قدروا علیھ ،وشّوشوا علینا ھذا الع
 ،سیدنا المنصور با أن یجعل أمر ھذه النواحي في بالھ من أھم األمور

وأن یمدّ خدیمھ بالجیوش المنصورة والبنود الخضر، ویعّجل سیدنا بھذا 
األمر الشریف لتستقیم األمور ویرجع كل من كان منحرفا ،وقد بلغنا أن 

الیة  با  شكایات في الخدیم الفاسدین والغوغاء كتبوا لحضرة  سیدنا  الع
ونسبوھا للزوایا واألشراف والمرابطین ، فقد جعلوا ذلك زورا  ،المذكور

وبھتانا فحاشى أن یصدر منا ھذا األمر القبیح، وال  یشتكي من ھذا الخدیم 
لب من سیدنا الرضى إال باغ أو قدیح، ألنھ من العمال النصحاء، ونط

لكي یجبر كل مكسور، وھا نحن طالعنا وتأنیس األمور وتھدین روعتنا، 
علم سیدنا الشریف بھذا لیكون على بال ونحن على السمع والطاعة 

     ."1314ذي القعدة عام 10في  ،والخدمة الشریفة والسالم 
  

  لحساینة من خدامك كافة زاویة      
  هللا بقیبلة بني منقوش وفقھم       
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  یعیش إدریس بن لعامل وجدةببني منقوش زاویة الحساینة  دعم
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  123 الوثیقة رقم

دعم  في شأنعبد العزیز  رمضان إلى السلطانأھل زاویة سیدي من كافة 
  )1897-4- 12( 131بن یعیشإدریس العامل 

أن  -بقبیلة بني منقوش ببني  یزناسن - أھل زاویة سیدي رمضانأخبر       
عصیان العامل  علىالتي تجرأت ،الفساد انتشر بین جل قبائل عمالة وجدة 

إدریس بن یعیش ، ولم  تنظر إلى عاقبة  أفعالھا، وتبّرأ أھل الزاویة 
الرمضانیة  من  شكایة  تلك  القبائل بالعامل  المذكور،  وأن ما قیل عنھ 
مجرد افتراء وكذب،بل ھو في نظرھم من العمال النصحاء، وطالبوا 

الرسالة  . ة  األمن والھدوءبإرسال قوة مخزنیة  للعامل  ومدّه  بالمال إلعاد
  .1897أبریل  12الموافق  1314ذي القعدة  10مؤرخة  في 

  
  .الحمد   وحده  وصلى هللا على سیدنا  وموالنا دمحم وآلھ" 
  

  التعظیموأداء ما یجب لموالنا من  ،بعد تقبیل حاشیة البساط الشریف       
وأطلع في سماء   ،أمرهأعز هللا مقام موالنا اإلمام وأعز ،والتشریف 

وألف سالم حمید ورحمة  هللا وبركاتھ التي   ،المجد شمسھ المنیرة وبدرهُ 
تتوالى نفحاتھا على سیدنا وتزید ، وبعد ففي علم  سیدنا أدام هللا وجوده  
غیر خاف عنك ما ھم علیھ والة بلدنا ورؤساء قطرنا من التنافر والشحناء 

ء اللف الشیطاني، واشتغالھم  بالتخلیط والتحزب والتعصب اإلبلیسي وإحیا
والفساد وإیقاد نارالفتنة بین العباد اعتمادا على ما اختلج في عقولھم من 

غیر أن ینظروا للعواقب،  وال  ما ینبني على  فھمھم من  المصائب، وفي  
ولیس . ما  فعلوا بخدیمك  القائد إدریس بن یعیش أعدل  شاھد وبرھان 
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أضرمت نار الفتنة في ھذه النواحي یمینا  وشماال حتى  وقد. الخبر كالعیان
ھلكت أقواما ، فال بد ترجع على الواقدین لھا صدمة  ووباال، نعم  سیدنا 
قد بلغنا أن جمع المفسدین الغوغاء من اللف الشیطاني كتبوا لحضرة 

 ،ونسبوھا للزوایا والمرابطین ،سیدنا العالیة با شكایة بالخدیم المذكور
ا  سیدنا أن یصدر منا ھذا الفعل الذمیم ،وال  یشتكي منھ إال فاجر فحاش

لئیم ،ألنھ من عمال سیدنا النصحاء والوالة الجادین ،فنحب من فضل 
 ،لشریفة الحظة لتلك النواحي واألقطاریدك ان كانت إسیدنا المنصور با 

 ،األبرارتمدّ خدیمك بالجیوش واألموال والمدد الشریف من أبناء ساداتنا 
سرعة لئال یقع  التشتیت في  بولیكن  ذلك  ،هللا أرواحھم في الملكوت قدس

سالم ،وھا  إلفقد أدركتنا الغیرة على دین ا. الناس ویقضى األمر ویفوت
نحن طالعنا علم سیدنا الشریف لیكون على بال ،ونحن على السمع  

    ."1314  ذي القعدة عام  10في  .والطاعة والخدمة  الشریفة والسالم
   

  من عند خدامك  كافة أوالد سیدي رمضان  بقبیلة بني  منقوش            
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دعم العامل إدریس  بن   في شأن من زاویة سیدي رمضان ببني یزناسن 
  یعیش
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  124رقم  الوثیقة

دعم عامل  في شأن سیدي علي البكاي إلى السلطان عبد العزیززاویة  من 
  )1897-4-12( 132وجدة

بني من قبیلة منقوش ل نوالمنتم - البكايعلي اشتكى أھل زاویة سیدي       
كما ، ومن الفتنة  التي أحدثتھامن عصیان جل  قبائل عمالة  وجدة  -یزناسن
أن أكدوا بوإدریس بن یعیش، العامل ضد ممثل السلطان ھاتحالفمن  تبرؤوا

أھل أكد  بل، المذكور ال دخل لھم في ما اتھمت بھ تلك القبائل العامل
الرسالة  . على أنھ ھو األصلح لتدبیر شؤون عمالة وجدة وقبائلھاالزاویة 

  .  1897 أبریل 12الموافق  1314ذي القعدة   10مؤرخة  في 
  
  .آلھودمحم   د  وحده وصلى  هللا على سیدناالحم"
  

وألف   ،أسعد هللا مقام موالنا اإلمام وظل هللا في أرضھ على األنام       
ما دام الفلك وحركاتھ وبعد ، فلینھى  وبركاتھسالم على سیدنا ورحمة هللا 

ولم نجد موضعا صالحا  ،إلى حضرة موالنا قد انسدت علینا المسالك
وال رجال  ناصحا مھدیا لنقیم ھنالك غیر خدیمك السید إدریس بن ،مرضیا 

حتى  ،لمحمدیة، فإنھ جدّ ووقف في إحیاء الكلمة المخزنیة والسنة  ایعیش
زنھ والھروب ـیرتھ الدخول في مخـتاق كل واحد منا ممن سمع  بسـاش

إلیھ ، وھرب إلیھ كل مظلوم وخمدت نار الفتنة في وقتھ ،وحمدنا هللا على  
 واحد في محلھ منتولیتھ على بالدنا ،واستقامت أحكام المخزن وأنزل كل 
لتحزب لم المألوفة شارف ومشروف، فإذا  بھ رجع أھل بالدنا ھذه لعادتھ
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وإیقاد نار الفتنة وتعطیل األحكام المخزنیة ،وتوافقت رؤوسھم  ،والتلفیف
حتى آل أمرھم إلى أن یكتبوا مكاتب وینسبونھا للزوایا  ،على ذلك

واألشراف والمرابطین ،ونحن ال علم  لنا بتلك المكاتب ، وال یكتبھا عاقل، 
 ة القبائل،نّجانا هللا من ذلك،وال یكتبھا إال من ھو جھول وداخل في لفوفی

وطالبین رضاك والنجاة من سخطك، وإنما  ،فإننا بارئین من أفعالھم
وال وجد معینا على   ،خدیمك السید إدریس بن یعیش من عمال الصالح

ال  با العلي العظیم ، فإننا فّوضنا أمورنا إالدین ،ولكن وال حول وال  قوة 
ولكن نعم  سیدنا لم یصلح لوطننا ھذا  إال  ،  ولك ، وما النصر إال من هللا

ھو ،وال یكرھھ إال أھل الغي والفساد، فإنھ یجعل كیدھم في نحرھم 
ومتولي االنتقام منھم،وھا  نحن عند أمر سیدنا ونھیھ وسمعھ وطاعتھ،  

          ".  1314من  ذي  القعدة عام  10والسالم في 
  كافة خدامك أوالد سیدي علي البكاي

  الجمیع آمین هللا خصوصا أحمد بن المصطفى بن البكاي وفق
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  بن یعیش دعم العامل إدریس في شأنسیدي علي البكاي  رسالة أھل زاویة
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  125الوثیقة رقم 

 133بني یزناسنقبائل  عصیان في شأن عامل وجدة إدریس بن  یعیش من
)22-4 -1897(  

بأنھ امتثل ألمر السلطان،   -إدریس بن یعیش - أخبرعامل وجدة       
واقب من عوجعل السیاسة معھا وتخویفھا ،وعاَمَل القبائل العاصیة باللین 

استالم ورغم  .حتى ال یحتاج المخزن إلى إرسال مزید من العسكر ،أفعالھا
م تنكف ل ھارسائل السلطان الداعیة إلى الطاعة واالمتثال ، فإنتلك القبائل 

في   كانفعلھا ، بل تقّوى حلفھا، وقرر زعماؤھا الھجوم على كل من  عن
طاعة المخزن، وھددوا بفرض حصار على مدینة وجدة ومنع وصول  

امل وجدة بأن السلطان  سوف  وقد أجیب ع. إلیھا  من غرب الجزائر القوت
دة  ذي القع 20الرسالة  مؤرخة  في . لجنة للبحث في حقیقة األمر  یرسل
  .1897أبریل  22الموافق  1314

  .وسلم على سیدنا دمحم وآلھ وصحبھوحده  وصلى هللا  الحمد "

بعد تقبیل حاشیة البساط الشریف وأداء ما  یجب  لموالنا  من التعظیم        
والتشریف ، یعلم  سیدي أیده هللا أنھ وصلني جواب  موالنا الشریف أعزه  

الذین قاموا للفتنة  ،ھؤالء الفاسدین فیما أخبرت بھ  سیدي من فعل ،هللا
ساددة جھد یأمرني سیدي بجعل السیاسة معھم والمُ  ،وخالط الوطن

حسب ما  كانوا علیھ  من  تقدّمني من الوالة حتى ال  نحتاج من  ،اإلمكان 
أني جعلت  معھم أنواع السیاسة والسداد ذلك لمدد وال عدد، نعم  سیدي 

ونردھم عن ما یریدون ارتكابھ من ،حتى كنت لھم كاألخ  ،لین الكالمو
التعدي والفساد بلین مع إنذار وتذكار وتخویف وعقوبة سیدنا ، حتى 

علیھ سابقا من الطغیان  نُت أنھم رجعوا للصالح وتركوا ما كانواظن
 ،منھم إلیھ) كذا(والظالل ، فإذا بھم لما قام أحدھم للفساد ودعى من دعى 

یتبعھم في الحال بقوا علیھ  لمومن ،فاتبعوه ونبذوا ما كنت نحذرھم منھ 
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الضیق والنكال والتحزب بالمال والكالم حتى ردوھم إلیھم ، ولم  یبق   في
سوى الخدیم الزكراوي وبعض بني یعال وبعض بني بوزَكـو خارجا عنھم 

فبمجرد وصول مكاتب موالنا الشریفة  وبعض المھایا واألعشاش،
موجھة لبني  یزناسن وأعراب أنجاد ،وّجھتھم إلیھم حینا مع أصحاب ال

الحال سیدنا الواردین بھم لیرجعوا عن غیّھم وقصدھم ،ألنھ صادفھم 
الزكراوي ،فلما وصلوھم زحفوا   یجتمعون بحركتھم للقائد رمضان

بحْركتھم  لقرب  جبل  الزكراوي، فلما رأى ھو ومن  معھ ما ال  قِبَل لھ بھ  
،  وبقي م ، فمنھم من ازدادوا على الفاسدین، ومنھم من دخلوا للظھرامنھ

القائد  رمضان وإخوانھ وحدھم ، فرحل  بھم عند أصدقائھ من  بني یعال ، 
نوا منھم  بجبل جع، فتحصّ شفلما سمع بھ  السھلي  المھیاوي تبعھ ھو  وال

ان عجز  ھنالك لبني  یعال صعیب المسلك،  فرجعوا عنھ وأخذوا جمیع ما ك
وھدموا داره وحرقوا خیام إخوانھ ، وفي  ،عن حملھ من  الزرع واألثاث 

لوجدة  وایرجعُ ،القائد رمضان وأدخلوه الحدادة  أمرزعمھم إذا فرغوا من 
ویمنعوھم من الدخول والخروج وإتیان  ،لیضیقوا بھا ویحاصروا أھلھا

وینزلوا عن  ،حتى یضیق بھم األمر ىالدقیق والحبوب من  ناحیة النصار
حیث  المدینة  خالیة  ،شوا منھوتخّوف من ذلك أھل وجدة وتشوّ . طاعتھم 

من القوت،وإذا انقطع عنھم مجیئھ من الناحیة الشرقیة یھلكوا جوعا، 
وطلبوا مني إطالع علم موالنا بحالھم ،وھا كتابھم لسیدنا بذلك مع كتاب 

في ضیق من عدم  یھود مالّح وجدة یوافیا موالنا مع ھذا، ألن البالد
من القوت مع أناس من جوار الحدادة ، الداخل والخارج سوى ما یاتینا 

وإذا وقع الحصرعلى المدینة فال  یاتیھا أحد ویحصل الضرر ألھل البلد ، 
والوصیف طالب رضى  ،وبھذا وجب إعالم سیدي ونظر موالنا أوسع

   .   "1314ذي  القعدة عام  20في  ،سیده والسالم

  إدریس  بن  یعیش وفقھ  هللا.وصیف  سیدنا  دام عاله                    
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  وجدة عصیان جل قبائل عمالة في شأنرسالة عامل وجدة 
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  : وقد أجیب عامل  وجدة  بما  یلي
  

    : بعد إثبات  ملخص الرسالة، جاء جواب المخزن المركزي كما  یلي
  
م لك الجواب عن ذلك كلھ بما  فیھ  كفایة  على  ید  خدامنا  أمناء  وقد تقدّ "

مرسى طنجة بالعمل على ما فیھ ، وفي األثر یِرد علیكم من عینّاه للتّو 
 ،وسببھ  ومعرفة الحق فیما تشكوا بھ منك  ،للبحث عن  حقیقة  ذلك 

  .محسبما  یاتیك  بیانھ صحبة  الموجھین المذكورین إن شاء  هللا والسال
  

 

  

  المذكور مل وجدة  مع ملخص لرسالة  العامللعا جواب السلطان
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  126الوثیقة رقم 

    134وجدة قبائل عمالة عصیان جل في شأنوجدة   قاضي إخباریة من
)2-5 -1897(  

بخصوص   ،أخبر قاضي وجدة  بما سبق أن أخبر بھ عامل وجدة        
رغم  استالمھم  رسائل    تدعواعصیان جل قبائل عمالة وجدة، وأنھم  لم  یر

نفرا من  إخوان القائد   43طاعة واال متثال، وقد قتلوا لالسلطان دعتھم ل من
رمضان الزكراوي ونھبوا ممتلكاتھ،وھم عازمون على محاصرة المدینة، 

العامل إدریس  بن  نأفاقترح أھل وجدة االستنجاد  بالسلطات الفرنسیة ، إال 
ختم الثائرین ، و أن السلطان قادر على ردعووعدھم ب ،یعیش مانع في ذلك 

الرسالة مؤرخة  . ال العسكر لرد الید العادیةرسالتھ  بتعجیل إرس القاضي
   .1897مایو 2 الموافق 1314في متم  ذي القعدة  

  .على  سیدنا  دمحم وآلھ الحمد   وحده  وصلى  هللا"

األكمل  األجل األسنى األعزهللا تعالى  وجود  موالنا الفقیھ  أدام          
بن الوزیر المرحوم المنعم الفقیھ  سیدي أحمد ،الوزیر الصدر األحفل 

یك أحمد ،  ووصل  هللا عزتك  ووالى رفعتك،  وسالم  عل سیدي موسى بن
نا أیده  هللا  ونصره وبعد، فقد كنُت موال ركاتھ عن  خیربورحمة  هللا  و

الذین اعتادوا ذلك  ،د الوطن من فُّسا أطلعُت شریف علمك بما صدر
وتعودوا من  إیقاد  نار الفتنة  والخوض والفساد،  وشرحُت لك  ما  كان 

دنا  نصره  هللا  وما یؤول إلیھ،  وكانوا  مع  ذلك  یتخوفون ورود  مدد سی
ما ارتكبوه، وحیث وردت  مكاتبھ  الشریفة   بعد اطالع علمھ الشریف على
لم  یرفعوا  لذلك  رأسا ولم  یروا  لفعلھم  ، بنھیھم وتخویفھم  وتحذیرھم

، واشتد بھم الغضب وتعصبوا وأكلوا كل  العقاب  ویئسوا  منالقبیح بأسا ،
ثالثة وأربعین نفرا  من إیالة   وقتلوا یحبھ، من  كان  یركن إلى المخزن أو
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الخدیم الزكراوي، وأكلوه واتفقوا  كلھم یخیمون بساحة  وجدة، ویقطعون  
ولما تحقق ھذا ألھل  عّمن یاتیھا ،وأھلھا كلھم فارغون من القوت ،الطرق 
وطلبوه یكتب للجوار یجعلون  ،وصیف سیدنا ىاجتمعوا كلھم  لد المدینة

علیھم عّسة ویطلع علم موالنا  الشریف  لیرى سیدنا أیده  هللا في ذلك ،  
ذا منھ فلم  یساعدھم  الوصیف  على  ذلك ، وقال  لھم معاذ  هللا یصدر  ھ

أو  یوافق  علیھ،  فالذي  تطلبھ  من  العدو،  سیدنا نصره هللا قادر على  
أو قُتلتم ففي سبیل هللا وأنا أحدكم في ذلك،   تمأكثر منھ بحول هللا، وإن مُ 

سیادتك  ضاق وال ملجأ لنا إال هللا وسیدنا نصره هللا، فنحب منواألمر 
 ،أبقاك هللا كھفا مانعا للمسلمین  ،العادیة ل علینا بما یدفع عنا الیدتعجّ 

أمیر المؤمنین ،وعلى المحبة وطاعة هللا  وعاد علیك وعلینا من بركة
في متم  ،صالح أدعیتكم والسالمطالبا  ،ورسولھ وموالنا أمیر المؤمنین

  . "1314حرام عام  قعدة ال
  ةقاضي  وجد الحسن بنمحبكم دمحم                                         
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  عصیان  جل  قبائل  عمالة  وجدة  في شأن رسالة  قاضي  وجدة  
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 127رقم الوثیقة 

غرب إلى اللجوء  وجدة أھل عزم في شأن یعیش إدریس بن عاملال رسالة
  )1897- 5-6(135الجزائر

وجدة اللجوء لدى الفرنسیین بغرب   عزم أھلعن عامل وجدة بلـّغ        
،وقد  المجاورة بھم  من  نھب  وتعدّ من القبائل حل لما  ، نظرا الجزأئر

بإصالح  حالھم وجبر الضرر   ن  من ثنیھم عن قرارھم  ھذا ، ووعدھمتمكّ 
م  ، ولونھبوھم أضاحي العید  غیر أن  الثائرین عادوا لفعلھم بھم، الذي لحق

 السلطان التي دعتھم إلى الطاعة واالمتثال، یرتدعوا بعد أن استلموا رسائل
فتظلّم أھل  موا أیضا على الجزائریین الذي یأتون بالقوت إلى وجدة،ھجو

. والقحط  الفتنالحصار و اءوجدة من جدید إلى السلطان مما أصابھم  جرّ 
وقد   .1897مایو  6الموافق  1314ذي الحجة  5الرسالة مؤرخة في 

، وقرر إغاثتھم بألف خشنة من الدقیق ، فأمر وجدة  استجاب السلطان ألھل
إلى   إیصالھاو ،مرسیلیا في أقرب اآلجال من بطنجة باستیرادھا ائبھن

  .المتضررین  

  .دمحم  وآلھ على  سیدناالحمد    وحده  وصلى هللا "

عاك هللا وسالم علیك ر ،سیدنا الفقیھ الوزیر األعظم سیدي أحمد        
هللا أنھ  ا  نصره  هللا وبعد، فتعلم سیدي رعاكعن  خیر  موالن ورحمة  هللا

ومضاربتھم وضیّقوا بالبالد بنھب زرع قبائلھم  ،لما كثُر عتو أھل الفساد
على  من   یقطعون الطریقوبالنھار  ،نھب الزراعات كل لیلة بالبارود على

أھل  وضاق الحال على زوات،ـیِرد بالدقیق والحب من مغنیة ومن الغ
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وأھل أنجاد وأكلھم بالزوایا والشرفاء  وجدة ، وزادوا قلقا ِلما رأوه حل
یوقّروا أحدا، اجتمعوا مع بعضھم وتوافقوا على الخروج  ونھبھم ، ولم

وجدة بأوالدھم،  فلما بلغني ذلك عنھم ، وّجھُت علیھم وتكلمُت معھم  من
ولحقھم الضرر وألوالدھم القحط  ،مھمولین ذلك ، فذكروا أنھم بقوافي 

أنھم  وأعلمتھم ذرتھموالغالء والفتن والنھب، فذّكرتھم وحذّرتھم وأن
خیر  وال شك أنكم تنالون بذلك،  سیدنا، وأنھم أھل رباط بمكانة عند

عنده وسطوة موالنا من ورائھم   وھؤالء الفّساد سیھلكھم هللا من ، الدارْین
نوا مكر هللا تھدید وال نھي وال وعید، أفأمِ   حیث لم  ینفع  فیھم تخویف وال

الخاسرون، وبقیت معھم حتى أجبرت خاطرھم  قومفال یأمن مكر هللا إال ال
ة الرجوع عما كانوا عزموا نیووعدتھم انتظار الفرج قریبا، وتوجھوا ب

وكمنوا  ،علیھ ،فإذا بھ یوم ھذا ورد  نحو الثالثمائة فارسا من الفاسدین
 ،الناس بقرھم وغنمھم لطرف األجنة ة حتى أخرجعلى قرب المدین

 ،معدة ألضحیاتھم فأخذوا لھم جمیع البقر والغنم التي كانت،وغاروا علیھم
شرائھا ببیع  حوائج بیوتھم،  فضال  عن تكلف   بعد أن تحّملوا المشاق في

المصیبة  واشتد بھم  الحال ، واجتمعوا كلھم  فعظمت علیھمشراء القوت ،
قف علیھ سیادتك طي ھذا ، فوجھُت توكتبوا بما  س  ،في  مسجدھم األعظم

الھم   وما  قّصرُت معھم في الموعظة واالذكار ، وھم في غایة ،إلیھم
لك  لسیادتك، إذ ال  یجب طیّرُت اإلعالم  بذ. والنكاد وعدم  الصبر واالطراد

ولم   ،الذي شاع  وذاع ،وت مع ما رأیُت من فساد ھذا الوطنالسك في مثلھ
ي  بني سنوس وبني قروا  شریفا وال  مشروفا ، ومدّوا األیدي العادیة فوی

یاتون بالقوت   الذین ،الحدادة  بوسعید من إیالة النصارى المجاورین
فأطلعُت  ،سادـیة ینھون عن الفـوالحطب للبالد ،ولم یكن منھم أولوا بق



  

 
- 357 - 

 

وكنا   ،أوسع ا علم سیادتك لتطالع بھ علم موالنا الشریف ،ونظر موالنابھذ
وردت علیھم المكاتب الشریفة،فإذا بھم  نظن أنھم انتھوا عن ذلك  حیث

عاله   ونطلب هللا یمدنا  بالفرج  بوجود موالنا دامعادوا ِلما  نھوا عنھ،
مر، وعلى ووجودك ، وال  تسأل علّي یاسیدي وما  نحن  فیھ من ھذا  األ

  ."1314حجة الحرام عام   5محبة  سیدي،والسالم  في  
             الوصیف  إدریس  بن  یعیش وفقھ  هللا                                 

  :بیان ما نھب ألھل وجدة  ثانیا "

  152: عدد  البقر 

  355: عدد الغنم 

  30: وبھائم من  كبار  وصغار 

رق شذي  الحجة ،وأما غیرھم  من  قبائل  ال 5ھذا ما نھب ألھل وجدة یوم 
  ."بیّنوا لنا  العددحتى یُ 

  

  

  

  



  

 
- 358 - 

 

 

  الجزائر اللجوء إلى  أھل وجدة رسالة عامل وجدة في شأن عزم
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ملخص رسالة عامل وجدة مرفوقة بقرار المخزن إرسال مساعدة ألھل  **
  : 136وجدة استجابة لتظلمھم

  سیدي أعزك هللا " 

ما كتبھ عامل وجدة  في شأن أھلھا ، مما حصل لھم من الضرر بتضییق    
الجوار بھم، وإفساد جناتھم وزروعھم بنھب شیاھھم وبھائمھم، ال  یخفى  

ظر الشریف  نوإن اقتضى العلى الجناب الشریف أعزه هللا أمر تداركھ ،
تفرق  تدارك  ما حصل  لھم  من قلة  الغلة ألف  خنشة من دقیق  مرسیلیة 

میاومة،  العسكر تدفع لھم  مائة منھا علىلسد رمقھم ، علیھم صدقة
البلد والكل بالعدول   وتسعمائة على كافة أھلالیوم ، نصف رطل للرأس في
قاضي  واألمین األزرق والكبار من أھل فاس ونحو على  ید  العامل وال
  .البلد األربعة أناس من أھل

كیلو في الواحدة،   بجلب األلف خنشة مائة نعم كُتب ألمناء طنجة        
لتاتي  مع  ذن  لھم بھااإل ساعة وصول ةسیلیلمر وضرب  طلغراف علیھا

، البابور التریكي ھھا على ید النائب الطریس فيجأول بابور وتو
وجدة،  عامل  لنائب ویوجھون صحبتھا فیھ نائبھ الذي یدفعھا بالعدد

عجرود لوجدة مسیرة  یوم،  ویكتب   نویدفعون لھ ما یكري بھ إلیصالھا م
المذكورة  كلھ وبتیسیر البابور التریكي لحمل الخناشي  س بذلكللطری

جھھا  لھ  وی ةورود الخناشي من  مرسیلی وبنفس ،عجرود لمرسى  قصبة
لتحمل ،فینزلھا  بالقصبة  المذكورة على  ید  الكبیر بھا  من  قبل  المخزن 

أمناء  طنجة  وكتاب. بذلك  ویكتب للعامل ،ھلیإ منھا لوجدة بالكراء ویرجع
فلوكة من طنجة  ھ البابور یحملوحین توجُّ ،كتاب الطریس  یوجھ طي
اشي المذكورة  بالبر والبحریة الذین  یخدمون  ویرجعون  معھ  نلوضع الخ

  ."ولموالنا النظر

                                                             
  .كـُتب جواب  السلطان على  ظھر  رسالة  عامل  وجدة -  136
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الضرر الذي لحق سكان  وجدة بشأن عن رسالة عاملجواب السلطان 
  لھم ارسال  المساعدةقرار المخزن  المدینة مع
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  128الوثیقة رقم 

في البكاي  اویة  سیدي عليزقاضي بني منقوش والسلطان إلى جواب 
  )1897- 5-15( 137عامل وجدة على الثائرین شأن

وقاضي بني منقوش   سیدي علي البكاي أجاب السلطان عبد العزیز زاویة    
إدریس   العاملمن بني یزناسن عما سبق أن اشتكوا  بھ  من الثائرین  ضد 

،  وطمأنھم بأنھ  كتب  اوبھتان  ااتھموه  بھ  زور مابن  یعیش ، وأن كل 
ذي  الحجة   13 الرسالة  مؤرخة في. ة واالمتثال لقبائل عمالة وجدة بالطاع

  . 1897مایو  15الموافق   1314

  .مد    وحده  وصلى هللا على  سیدنا دمحم  وآلھالح"

الفقیھ األرضى المرابط القاضي السید علي بن عبد  هللا  ببني  منُكوش      
على البكاي،وفقكم هللا وسالم علیكم ورحمة هللا وبعد،  وكبیر زاویة سیدي

وصل كتابكم معلمین بحال فُّساد أھل ذلك الوطن الذین یسعون في حتفھم 
بأظالفھم ،ویحاولون ما یالقون بھ عقوبة إرجافھم ،ونبّھتم على أنھم 
كتبوا بالوصیف إبن یعیش شیئا فإنما ھو زور محض،ووجھتم ورقة 
استعطاف من ھناك من األشراف والصالحین واألیتام والتماسھم من 

فقد  .وصار بالبال ،جنابنا الشریف كف أوالئك الفُّساد وحسم مادة عدوانھم
 ،وعلمنا براءة الصالحین وغرور المفتونین،ینا ما أخبرتم بھ تحقق لد

رشدا   لقبائل ھناكم بما یكون لمھتدیھموأصدرنا أوامرنا الشریفة لجمیع ا
المكر   على بال  من  ذلك كلھ ،وال  یحیقونحن  ،وعلى معتدیھم استرعاء

ھم السیئ بحول  هللا إال  بأھلھ ،فلتطیبوا  نفوسا، فذمیمھم مذعور وزعیم
مكروه،   هللا مقھور،وال یلحقكم إن شاء هللا بسطوة مدحور وحمیلھم

  .  "1314حجة عام   13 .والسالم

                                                             
  نسخة  من  جواب  السلطان  عبد  العزیز  لزاویة  سیدي علي البكاي، أصلھا  محفوظ  بمدیریة  الوثائق    -  137

  .ملف  بني  یزناسن. الملكیة  بالرباط         
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سیدي علي    زاویةقاضي بني منقوش وإلى  جواب السلطان عبد العزیز
  عامل وجدة علىالثائریین  في شأنالبكاي 
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    129 الوثیقة رقم

من عامل  ظلمھمت شأن فيالسلطان إلى بني یزناسن وأھل أنَكاد  جواب
  )1897- 5-30( 138وجدة إدریس بن یعیش

أنھ توصل  ،أكد السلطان عبد العزیز لقبائل بني یزناسن وأھل أنَكاد      
القائد إدریس بن یعیش،وما اتھموه بھ  من  تعسف واستبداد، ضذ بشكایتھم 

وفي الوقت ذاتھ نبّھھم  إلى أن أختیار المعني باألمر لتولي أمورعمالة وجدة 
للمخزن، وذّكرھم بما اشتكى بھ أھل  كان بناء على خبرتھ وتجربتھ ووفائھ 

وجدة من حصارھم ونھب ممتلكاتھم،وبناء على ذلك قرر إرسال بعثة  
العامل من جھة  (لبحث والتحقیق في عین المكان واالستماع إلى الطرفین ل

، وفي األخیر أمرھم السلطان بأن  )أھل أنَكاد من  جھة  ثانیةووبنو یزناسن 
ذي  28الرسالة مؤرخة في . یكفوا عن االقتتال إلى أن یعرف نتیجة التحقیق

  . 1897مایو  30الموافق 1314الحجة  

  .وسلم صلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ وصحبھالحمد  وحده و"
  

منا األرضین قبیلة بني یزناسن  كافة ومن  معھم من أھل أنجاد، اخدّ       
أخص منھم أعیانھم وكبراءھم ،وفقكم هللا وسالم علیكم ورحمة هللا وبعد، 

رر وصیفنا القائد إدریس بن  ض فیھ ما نالكم منوصل كتابكم شارحین 
منكم ومن غیركم على  قبضھ من األموال الكثیرة یعیش،ومبیّنین ما

وجْعلھ  ، الحد عن عائر الخارجةذال التفصیل الذي بیّنتم ،زیادة على
لتحصیل مراده ، حتى حصل النفور منھ  للجمیع ،  وطلبتم  تعیین   الوسائل

والمعاملة  معكم  بحسن المصارفة التي  تستدرك من   ،غیره  للرفق بكم 
  .بالبال عسى أن تصلح أحوالكم ویجتمع شتاتكم  وصار ،حالكم  ما  فات

                                                             
  .ملف  وجدة. فوظ  بمدیریة  الوثائق  الملكیة  بالرباط أصل  الرسالة  مح -  138
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استخرنا هللا فیھ   القطر المبارك حتىفاعلموا أننا أولیناه بذلك        
وحسن  السیرة معكم ما  كان سببا لترشیحھ  ،وتوّسمنا فیھ من الرفق بكم 

والسعي فیما  ،ق ما  یُراد منھ  من  صالح األحوالولذلك، على أن  یكون ف
القلوب ویجمعھا على  محبة  المخزن،  ألنھ عریق في  الخدمة   یستمیل بھ

 ،فیھا  منذ  نشأ إلى أن شّب، فیعرف  ما  یرتضیھ  المخزن فیرتكبھ وُربّيَ 
ال یجتنبھ،واختُبر في ذلك مرارا ،فكان على الوصف  المطلوب،وألجلھ   وما

المشتمل  ،بذلك الوطن المبارككم واعتناء في شأن خصصناكم بھ  اھتماما 
صالح واستقامة غریزیة وقبائل خدمة أبا عن جدّ، وذو وجد  على أھل

فالرفق  ،ونصیحة وإیمان كامل وشرفاء  ومرابطین ومھاجرین  ومساكین
بھم متعیّن ورفع  الضررعنھم واجب الزم،  فال  نِقرُّ على ظلمكم والتعدي 

الذي سلكھ أسالفكم  ،لسنن القویما ما  دمتم على ،علیكم  والتضییق  بكم
 وحیث شرحتم من أحوال الوصیف. مع أسالفنا األكرمین قدّسھم هللا

وبیّنتم من أمره ما لم یكن في   ،والمعتقد فیھ الظن المذكور ما خالف
ویستحیل  ،بالبال من  جھتھ مما  یُستبعدُ  صدوره  منھ  حساب وال  خطر

 وجدة منكم كذلك، لھ وألھل بحصول الضرر وكان ھو أخبر،وقوعھ منھ
الذین  بھا بإشرافھم على الھالك من  نووالمھاجر وكتب أعیانھا وقاضیھا

 ،كم لألقوات التي تدخل إلیھم، ومحاصرتكم لھم وترصدتضییقكم بھم
 علیھ  ولم  یجعل الشارع  صلى هللا ،فتعارض الخبران وتناقضت الشكایتان
استماع كالم   بل ال بد من ،اآلخر وسلم لنا االكتفاء بخبر خصم  دون

الخبر إذا  وفي هللا في مسألتھ، ھما بحكمنالحجة م الخصمْین لیقضي لذي
ربما   ،لھ  حتى  یحضر  خصمھ د الخصمْین ساقط الشق، فال  تحكمأتاك أح

یكون  ساقط  الشقْین  معاً،  ومن كالم العامة القاضي یسمع من إثنْین،  
لیُھلك  من  ھلك  ،غوامضھ ھ وكشف عنوال بد  لمعرفة الحق من بحث عن
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) فراغ(عن بیّنة ویحیى من حیي عن بیّنة،وألجل ذلك وجھنا حاملھ كاتبنا 
ومعرفة ،بقصد البحث عن ذلك وتحقیقھ من طرقھ 139)فراغ(ومن معھ 

تناقض ـاألسباب الناشئة عنھا ما وقع بینكم وبینھ من الخالف وال
بالقتال ومحاصرة المدینة والتضییق  المفضي بكم إلى  مبارزتھ ،والشنآن

، فإن  ثبت عنھ ما  ذُكر فبئس الفعل وال نقّره علیھ بحول هللا وال بأھلھا
ننا ال  نوافق على حصول ضرر ألحد من  إمن  مثل ذلك، ف يءغیره على ش

 ،القبائل الوافرة واألعداد المتكاثرة مطلق الناس فضال عن أمثالكم ذوي
، لكن نأمركم أن تكفوا عن المضاربة والقتال، ولتطیبوا نفسا بحول هللا
حتى  ،من أسباب الفتنة وإضرام نار األحول يءوأن ال تعودوا إلحداث  ش

حجة الحرام عام  28في  .مركم بما یتعیّن إن شاء هللا والسالم أ فيننظر 
1314"  .  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  یستفاد  من  وثائق  أخرى أن الموفدْین إلى عمالة  وجدة  ھما الشریف  عبد  السالم األمراني والطالب  عبد    -  139

  .55ھامش  رقم    283ص.  مرجع  سابق . انظركتابنا، شمال  المغرب الشرقي . السالم الداودي        
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  شكایتھم بإدریس بن یعیش في شأنرسالة السلطان لبني یزناسن وأھل أنَكاد 
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  130 الوثیقة رقم

في شأن استیراد  بطنجة إلى نائبھ السلطان عبد  العزیز نسخة من رسالة
  )1897-6- 2(140إلى وجدة ھالدقیق وإرسال

استجاب السلطان عبد العزیز لنداء اإلغاثة الذي أطلقھ أھل وجدة من     
دمحم  الطریس  بطنجة   جراء القحط  والجوع  وحصار المدینة، فأمر النائبَ 

من  طنجة  إلى  مرسى   ونقلھا،مرسیلیة  من الدقیق من خنشة باستیراد ألف
كما حدد إجراءا ت توزیع ھذه  التركي، في الباخرة المغربیة ةالسعیدیى

ن وعدلی المساعدة على سكان المدینة بحضور نائب العامل والقاضي
  2الموافق  1315 فاتح محرم الرسالة مؤرخة في. وأعیان المدینة

  .1897یونیو
  .دمحم  وآلھ وصحبھ  وسلم وصلى هللا على سیدنا وحده الحمد "      

هللا وسالم علیك  ى النائب الحاج دمحم الطریس وفقكخدیمنا األرض        
من  حاطھا هللا ،وجدة فقد بلغنا ما حصل لخدامنا أھل ورحمة  هللا وبعد ،

الذین  القبائلبسبب فساد ،بانقطاعھا عنھمقوات ألالضیق الكبیر في ا
اقتضت المراحم اإلسالمیة إغاثتھم بالف  یتعرضون لمن یجلبھا بالطریق،ف

وھا نحن أمرنا أمناء  ،كیلو في كل خنشة مائة ،مرسیلیة خنشة من دقیق
مرسى طنجة المحروسة بضرب التلغراف باإلذن في جلبھا بمجرد  وصول  

وھا ھو یصلك بطیھ لتدفعھ لھم على أن یكون . كتابنا الشریف لھم بذلك 
لطنجة   وصولھا مرسیلیة، وبمجرد بابور وارد من ورودھا في أول

ْھھا في البابور التركي على یدك واصلة لمرسى صحبة  نائب ،عجرود  وّجِ
،  ابن یعیش وجدة وصیفنا أمناء مرسة طنجة في إیصالھا لید نائب عامل

في   على توجیھ فلوكة ونبّھناھمالنائب ، من قبولثمة لل فقد أمرناه بتعیینھ
عند   الذین  یستخدمونھا لوضع الخناشي البابور المشار إلیھ مع  البحریة

 كین النائب الموجھ معھا من ما یكري بھ على حملھا منتمالبر بعجرود،و
را یسّ واحد، فلیكن البابور التركي المذكور مُ  عجرود لوجدة مسیرة یوم

                                                             
  .ملف  وجدة.أصل الرسالة  محفوظ  بمدیریة الوثائق  الملكیة  بالرباط   -  140
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ذلك على أھلھا بمحضر أعیانھم   عامل وجدة بتفریق لك ، وقد أمرنالذ
بّل هللا  وسّكن  روعة  تق ،بنصیبھ  حتى یتوصل كل منھم،والقاضي وعدلْین

  .  "1315 في فاتح  محرم  الحرام عام .والسالم المسلمین
  

  

  

جلب ألف  لالطریس  إلى الحاج  دمحم نسخة من رسالة  السلطان عبد العزیز
  وجدة إلى أھل یصالھاوإ خنشة  من الدقیق 
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 131الوثیقة رقم 

داخل للمخزن  اقتناء دار في شأن من عامل وجدة إدریس بن یعیش
 )1897-6- 9( 141القصبة

 ،القصبة داخل دارا أخبرعامل وجدة بأن أحد التجار الفاسیین بنى       
الوزیر   فاقترح العامل المذكور على ھ ینوي بیعھا،بناءھا وأن وأحسن

إلى سكن   بحاجة رجال الدولةذلك  لالاألعظم أن یشتریھا المخزن، مع
  .1897یونیو  9الموافق  1315 محرم 8الرسالة  مؤرخة  في  . ئقال

  .وصحبھ وسلم الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

سالم   ،موسى سیدي أحمد  بن ،األجل  الوزیر األعظم الفقیھسیدنا        
،فتعلم رعاك هللا أن  موالنا نصره هللا وبعد علیك ورحمة هللا عن خیر

ابتنى دارا ھنا داخل القصبة وقت  ،بوجدة نالمتجری تاجرا من تجار فاس
ا ُروْیضا صغیرا بجانبھ وأتقن  بناءھا وجعلالصادق ھنا ، والیة أبن عبد

وصیّر على  الماء ،صھریج صغیر ،وأجرى لھما  قبالة بداخلھ قبة حسنة
بنائھما تسعة وثالثین مائة لایر،ولما عزم على التوجھ لفاس أراد بیعھما،  

، وطلب  ثالثة آالف،  ورأیُت  وقد طرح من صائره المذكور تسع مائة لایر
ما قریبان من دار المخزن وأولى بھما، بشرائھما ألنھ أن المخزن أولى

ما یرد المخزن لھنا ولم  للنزول ، وربالمخزن القدیمة ال ترضي  وألن دار
وأطلعُت علمك بذلك لتكون على بال   یكون لمناسبتھما لذلك، یجد أین

. ونظر موالنا أوسع،وعلى المحبة والسالم،موالنا الشریف علم وتطالع بھ
   ."1315محرم الحرام فاتح عام  8في 

  الوصیف إدریس بن یعیش وفقھ هللا              

 ".علمك  بذلك   والنظر  لك  سیدي وقد طلب مني  أن  نطالع "

                                                             
  .ملف  وجدة. أصل  الرسالة  محفوظ  بمدیریة  الوثائق  الملكیة  بالرباط -  141
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 اقتناء دار أحد التجار الفاسیین بوجدة في شأن رسالة عامل وجدة 
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 132الوثیقة رقم 

مساندة عامل وجدة إدریس بن   في شأنمن قائد قبیلة أوالد ستوت 
  )1897- 6-11(142یعیش

األمر  أنھ استلم ) غرب بني یزناسن(أخبر قائد قبیلة أوالد ستوت         
ضد بني یزناسن   القاضي بمساندة عامل وجدة إدریس بن یعیش ،المخزني

محرم   10الرسالة مؤرخة  في . وحلفائھم ، وأعلن أنھ عند السمع والطاعة 
  .1897یونیو 11الموافق  1315

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ وصحبھ"
وأداء ما یجب في حق   ،الكریمبعد تقبیل حاشیة البساط الشریف         

وإمام المجد والتعظیم   ،سیادة موالنا أمیر المؤمنین ناصر الملة والدین
وعلى مقام موالنا المعتز با أزكى التسلیم، أما بعد ، فالینھى في كریم 

وأسندنا ما فیھ على ما   ،َوفد علینا الكتاب الشریف األعز بھ ،علم موالنا 
 ،ظھر من بني یزناسن ومن في حزبھم من المھایا والمزاویر من الطیش

الذي أفضى بھم إلى الھجوم على وجدة ،ونشدّ عضد وصیف موالنا أعزه 
، ونكونوا عند إشارتھ في األقوال واألفعال، ةهللا عامل وجدة المذكور

أدعیاء الصالح نا فنحن عند السمع والطاعة ،ونطلب من سیادة موال
في   ،ونجابت الخیر والفالح، ونحن على عتبة الخدمة الشریفة والسالم

  .  "1315محرم  الحرام  10
  ،طابع  صغیر  وبداخلھ 

  الستوتي  وفقھ  هللا..... خدیم المقام  العالي  با أحمد  
 

  
                                                             

  .ملف  وجدة. أصل  الرسالة  محفوظ  بمدیریة  الوثائق  الملكیة  بالرباط  -  142
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  مساندة عامل وجدة  إدریس بن  یعیش في شأنئد قبیلة أوالد ستوت ارسالة ق
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 133الوثیقة رقم 

                                  143أحد الشرفاء إكرام في شأن إدریس بن یعیشمن عامل وجدة 
)15-6 -1897(  

أن أحد الشرفاء النازلین بأنَكاد   ،إدریس بن یعیش ،أخبرعامل وجدة         
لجأ إلى مدینة وجدة أثناء الفتنة، وطلب منھ أن یسترعي علیھ السلطان 

. بھا مدة إقامتھ بالمدینة قصد االنتفاع الفالحیة رقعة من األرض ھلیمنح
  .1897یونیو  15الموافق   1315محرم   14الرسالة  مؤرخة  في 

  . یدنا دمحم وآلھالحمد  وحده  وصلى هللا على س"

وسالم  ،سیدي أحمد رعاك هللا  ،سیدنا الفقیھ األجل الوزیر األعظم       
علیك ورحمة هللا عن خیر موالنا نصره هللا وبعد، فتعلم رعاك هللا أن رجال  

اسمھ الحاج الحبیب بن الحاج  ،من شرفاء بني وكیل النازلین بأنجاد
للمخزن واالنحیاش لجانبھ ، ولما بالقاسم الوكیلي من أھل الخیر والمحبة 

وقد  ،قام ھذا الھرج بأنجاد وعظم الفساد انتقل من البادیة لوجدة بأوالده
طلب من موالنا دام هللا عاله لیتفضل علیھ برقعة من أمالك المخزن 
المسماة برقعة ملوك، التي على ید األمین المتصرف في المستفاد ھنا 

لینتفع بأرضھا وأشجارھا مدة إقامتھ بوجدة، ویستعین بھا على سكنى  
دنا ،  لھ خیر معین فیھا عند سیالمدینة، وطلب منا الكتابة لسیادتك لتكون 

 ،فنطلب من سیادتك أن تأخذ بیده في قضاء غرضھ ، فإن  خیر موالنا كثیر
أعطى هللا لسیدنا خیر الدارْین ،وبارك لنا فیك وأطال لنا عمرك في العز 

  .   "1315محرم  14في  ،والیمن  والسعادة ، وعلى المحبة  والسالم

 فقھ هللالوصیف إدریس  بن یعیش و                              
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 أحد الشرفاء   إكرام في شأنرسالة عامل وجدة 
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  134الوثیقة رقم 

       144إلى وجدةمن أمینْي التعشیر بطنجة في شأن نقل مساعدة غذائیة 
)3-7 -1897(  

أخبر أمینا التعشیر بطنجة أنھما نفـّذا األمر المخزني القاضي بجلب        
وأنھما أرسالھا بواسطة  الباخرة   ألف خنشة من الدقیق من مدینة مرسیلیة،

ن نائبھما الذي رافق الحمولة  أالمغربیة التركي إلى مرسى السعیدیة ، و
  1315الرسالة مؤرخة في ثاني  صفر . ینتظر ورود عامل وجدة لحیازتھا 

  .1897یولیو 3الموافق 
  

  .لھآالحمد  وحده  وصلى هللا على سیدنا  دمحم و" 
بعد لثم حاشیة البساط الشریف وأداء ما یجب لعلي مقام موالنا      

المنیف، فقد ورد علینا أمر موالنا المطاع بجلب ألف خنشة من الدقیق 
واصلة ،وتوجیھھا على ید الخدیم الطریس في البابور التركي السعید 
فلیُنـْھَ . لمرسى عجرود صحبة نائبنا لیدفعھا ھناك لعامل وجدة الخ 

أنھ ساعة وصول األمر الشریف ضربنا تلغراف  ،یف علمھ أسماه هللا لشر
وأنزلھا ھناك  ،لمرسیلیة بطلبھا، وقد وردت وحملھا البابور لعجرود

ورجع ، وترك نائبنا ھناك منتظرا قدوم عامل وجدة لحْوزھا منھ وحملھا ، 
  .  "1315صفر عام  2في  ،وعلى خدمة موالنا وطلب رضاه والسالم

  ،تعشیر بطنجة ال اأمین
  دمحم بن العباس القباج ودمحم بن ھارون
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    135 الوثیقة رقم

إلى  ة یغذائ مساعدة نقلالسلطان عبد العزیر إلى نائبھ بطنجة في شأن  من
  )1897-6-14(145مرسى السعیدیةوجدة عبر

بأنھ استلم  ،عبد العزیز نائبھ بطنجة  الحاج دمحم الطریس أجاب السلطان    
، وقد تم نقلھا إلى  وجدة    جلب ألف خنشة من دقیق مرسیلیة في شأنرسالتھ 

طبقا لألمر المولوي ،وأنھا وصلت إلى محلھا، وتم توزیعھا على أھل وجدة 
صفر   13الرسالة  مؤرخة  في . حسب المقتضیات الصادرة في الموضوع

  . 1897لیویو 14الموافق  1315
  

  .بن دمحم هللا ولیھالحسن عبد العزیز بن طابع صغیر بداخلھ      
وفقك هللا ،خدیمنا األرضى النائب الطالب دمحم بن العربي الطریس "   

وسالم علیك ورحمة هللا وبعد ، وصل جوابك عن األلف خنشة من دقیق 
مرسیلیة التي كنا أصدرنا أمرنا الشریف لخدامنا أمناء مرسى طنجة 

ھھا على یدك وتوجی،حرسھا هللا بتیسیرھا من مائة كیلو في الواحدة 
واصلة لمرسى عجرود لید نائب عامل ،صحبة نائبھم في البابور التركي 

وجدة لیفرقھا على أھلھا ، وعلمنا أنھا توجھت كذلك في البابور المذكور 
 ،وأُجریت على مقتضى ما صدر بھ أمرنا الشریف في شأنھا ،وحلت محلھا
صفرعام  13 في ،تقبّل هللا بمنھ وشكر بفضلھ والسالم ،وصار بالبال

1315"   .   
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  136الوثیقة رقم 

   وصول ألف خنشة من الدقیق ألھل في شأنلسعیدیة ا قصبة من قائد
  )1897- 7-4( 146وجدة 

أن أمر نائبھ  بطنجة  باستیراد ألف  خنشة  من  عبد العزیز سبق للسلطان    
قصبة   فأخبر قائدُ  ، الدقیق لمساعدة أھل وجدة بسبب الحصار والقحط

الذین عاینوا -السعیدیة بوصولھا، وقد أقنع قبائل بني یزناسن وأعراب تریفة
بعدم التطاول على متاع المخزن ، كما اشتكى  -إفراغ الحمولة من الباخرة 

  1315صفر 3الرسالة مؤرخة في . من قلة العسكر لفرض ھیبة الدولة
     .1897ولییو 4الموافق 

  .لى سیدنا دمحم وآلھ الحمد  وحده وصلى هللا ع"
أدام هللا وجود سیدنا األسمى وذخیرتنا الحسنى ظلنا المدین وركننا       

السدید ، حاجب موالنا الفقیھ النبیھ األكمل سیدي أحمد بن المرحوم بكرم 
هللا سیدي موسى رحمھ هللا وبعد ، فلیكن في علم سیدي بأنھ وصل البابور 

السعیدة وداخلھ ألف خنشة دقیق، فقد حزناھا السید التركي لقصبة سیدنا 
منھ ، وھي تحت یدنا بالقصبة ، والوقت الذي ركـَّْب البابور تالقوه القبائل 

والبعض فیھم یقول نتشاور مع ،ینزل  یقول زناتة وعرب،البعض فیھم
بعضنا بعضا، وكان البابور وصل یوم األربعاء كان السوق عامر وركبت 

ت إلى اللف الشیطاني ، وسلمت علیھم وجلست على الفرس متاعي وقدم
معھم وقلت لھم ما تقوُل في ھذا األمر ، فقاُل لي حوز متاع سیدنا عندك 
وافعل بھ ما ترید،ونخبرك سیدي بالعسكر الذي أتى من تازة كلھم بالحیاك 
واجاللب،البعض من تازة والبعض قبضوه من الذي یحّوس بالسوق ھدّاَوا 

ي نحن فیھ یحب العسكر الذي یلیق ألنھ بالحدادة وغیرھم، والمحل الذ
ویتالقى عسكر النصارى مع عسكر سیدنا،والوطن ما زال كما كان ،وعلى 

   .  "1315صفر عام  3في  ،المحبة والسالم
 عالل بن  منصور البخاري                                                  

                                                             
  .ملف  وجدة. أصل  الرسالة  محفوظ  بمدیریة  الوثائق الملكیة  بالرباط -  146



  

 
- 378 - 

 

 

  من الدقیق خنشة ألفوصول  في شأنرسالة قائد قصبة السعیدیة 
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  137الوثیقة رقم 

عن طریق  الحبوبفي  للمتاجرة منح ترخیص في شأنمن عامل وجدة 
  )1897- 8- 2( 147ملیلیة

طلب عامل وجدة إدریس بین یعیش من الوزیر األعظم أحمد بن          
موسى االعتناء بأحد  النقباء رفقة ابن عمھ، وتسھیل مھمتھما قصد التبرك 

قصد المتاجرة في الحبوب بحضرة السلطان عبد العزیز،ومنحھما ترخیصا 
، ومعلوم أن شرق المغرب آنذاك كان یعاني من  بین ناحیة الغرب وملیلیة

الموافق ثاني   1315ربیع  األول  3الرسالة مؤرخة  في  . الجفاف والقحط
  .1897غشت 

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"
وسالم علیك ،سیدي أحمد رعاك هللا ،سیدنا الفقیھ الوزیر األعظم       

موالنا نصره هللا وبعد، سیِرد على حضرتك السعیدة ورحمة هللا عن  خیر 
بقصد زیارة  ،حاملْیھ النقیب السید الھواري وابن عمھ السید دمحم بن َمـحمد

سیدنا أیده هللا والنظر في طلعتھ الشریفة، وھم شرفاء صادقون مِحبّون 
حتى یتوجھوا مجبوري  ،في جانب سیدنا،نحبك سیدي أن تقف معھم غایة

ا یطلبون إن اقتضى النظر الشریف أن یسّرح لھم بعض  الخاطر، وكم
القوت یعیشون بھ عن طریق ملیلیة، والنظر لموالنا في  ذلك ، ومطلوبھم  

ظر ،وعلى محبة  نأرادوا یكتالوا من الغرب ویسّرح لھم ،ولموالنا ال
  ."1315ربیع النبوي عام  3سیدي والسالم  في 

  یعیش وفقھ هللا الوصیف إدریس  بن                   
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  لالتجار في الحبوبمنح ترخیص  في شأنرسالة عامل وجدة 
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  138الوثیقة رقم 

ودفع   للعسكرعجزه عن توفیر المؤونة  في شأنمن أمین وجدة 
  )1897- 8-20(148الصالت

والحصارالذي عانت منھ  ،بعد التذكیر بالفتنة القائمة بعمالة وجدة        
المستفاد بأنھ عجز عن دفع المؤونة والصالت التي أمر  المدینة ،أخبر أمین 

وذلك    ،نوحة  للطلبة  والمھاجرینمات المدفضال عن المساع ،بھا السلطان
بسسب  قلة المداخیل ، وقد أفضى بھ الحال إلى دفع ذلك مما تحّصل من  

بدفع  مؤونة  -عامل  المدینة  -،ولما كلفھ إدریس بن یعیش  تجارتھ الخاصة
استجاب لطلبھ في   ،رئیس البعثة التي وفدت للتحقیق في أسباب الفتنة

البدایة ،ولما طالت مدة إقامة البعثة أعلن عجزه عن ذلك ،كما أخبربأن 
ألمانة بھدف تنمیة  اتجارتھ قد  تضررت ،خاصة وأنھ انخرط في سلك 

ینظر في أمر  ، وطلب في األخیر من  الوزیر األعظم أن  الخاصة تجارتھ
 1315ربیع األول  21الرسالة مؤرخة في . الصالت ودفع المؤونة 

  .  1897غشت  20الموافق 

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا وموالنا دمحم وآلھ"

ظلنا المدید وركننا   ،أدام هللا وجود سیدنا األسنى وذخیرتنا الحسنى      
رور بالسدید وزیر موالنا أیده هللا ، الفقیھ النبیھ سیدي أحمد بن الوزیر الم

وسالم على سیادتك تتوالى ورحمة هللا تبارك وتعالى  ،سیدي موسى 
بوجود موالنا أیده هللا ونصره وبعد ،سیدي إنھ تقدّم لسیادتك حال الوطن 

ولم نحصل على  ،الداخل والخارجالمدینة وانقطاع  وسدّ أبوابوفتنتھ 
بعد  ،من المستفادات، وتعذرعلینا أداء الصائر من المؤونة وغیرھا  شيء

ما كان بیدي من دراھم التجارة، وسلفُت  تُ أن كابرُت في ما مضى ودفع
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من الغیر حتى أنعم موالنا بتنفیذ صائر المؤونة من عند أمناء طنجة،  
ولم  ،توفّر علي من دراھم التجارة  فخلّصُت منھ ما كنُت استلفتُھ وما

یفضل منھ  شيء،  ثم إن موالنا دام عاله أمرني بمكاتِبھ الشریفة دفع  
قدرھا ثالثمائة لایر وثالثة وثالثون  ، صلة الشرفاء أوالد موالي ھاشم

عبد المالك قدُرھا مائة وأربعون لایر ولبعض   لایر ،وِصلةُ أوالد موالي
تنافِذ أخرى،ولم یكن بیدي وْفٌر لذلك مع دفع  الطلبة والمھاجرین ھنا 

وكلفني القائد السید إدریس بن یعیش بشراء علف بھائم الشریف  . الُمَؤن
سیدي موالي عبد السالم األمراني ومن معھ من الخیل والروام،وقْدُر ما  

اثنان یقوم بذلك میاومة عشرین ریاال منذ ورود الشریف لھنا ھذه 
من القائد المذكور دفع  مضي المدة المذكورة  طلبُت یوما، وبعد  وعشرین

أجابني  بأنھ كتب للحضرة الشریفة بذلك ، وال  زال  ،ما وجب لي في  ذلك 
فعند ذلك امتنعُت من شراء الشعیر   في انتظار جواب موالنا الشریف،

من فلم یقبل مني القائد المذكور ذلك ،وبقیُت متحیّرا  ،للشریف المذكور
ندفعھا ، حیث لم نجد من أین  ،نا الشریفة في تنفیذ  الصالتمكاتب موال
وحصل سیادتك بذلك لتشیر علي بما یكون عملي ،ألني متجر  وأطلعُت علم

هللا لطلب  بدخولي الخدمة المولویة رجاء من  تُ ألني أرد ،لي ضرر
التیسیر الوافر واإلنعام، ألن فضل موالنا كثیر زاده هللا یمنا وظھورا  

تعّجل لنا بما یظھر لسیادتك في شأن  سیدي كوظفرا بمنّھ، فنحبوعزا 
بارك هللا لنا فیك وأطال لنا عمرك بمنّھ آمین،  ،الصالت وعلفات الشریف
  .  "1315ربیع  النبوي األنورعام  21وعلى المحبة والسالم في 

 ھ الطاھر بن  األزرق  لطف هللا ب                                            
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  عجزه عن دفع المؤونة والصالت في شأن ةرسالة أمین وجد
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 139الوثیقة رقم 

     149ھدم سد على واد كیس في شأن دریس بن یعیشإعامل وجدة  من
)4-9 -1897(  

 ،أنھ توصل بإنذار من حاكم مغنیة،إدریس بن یعیش عامل وجدةأخبر        
أوالد منصورعلى واد  بعض أفراد قبیلة ھدم سد تقلیدي بناه ب البطالذي 

نیة وأخبر  غالسعیدیة ، فاستجاب العامل لطلب حاكم م قصبةكیس جنوب 
 حظر) 1845( تفاق مغنیة حول الحدوداومعلوم أن . الوزیر األعظم بذلك
 4الموافق 1315ربیع الثاني  6الرسالة مؤرخة في . البناء بخط  الحدود

  .1897شتنبر

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ "

رعاك  هللا  وسالم علیك   ،سیدنا  الفقیھ الوزیر األعظم  سیدي أحمد        
ورحمة هللا عن خیرموالنا نصره هللا وبعد، فتعلم سیدي رعاك هللا أن  

صور  إیالة وصیف  سیدنا القائد  نأن  أوالد  م  ،حاكم مغنیة كتب لنا مخبرا
 وأحدثوا بناء سدّ في وادي كیس، وأن وادي كیس ھ عالل بن منصور

الحد بیننا وبینھم ،وأنھم ال یقبلون البناء فیھ ، وأّجلوا لھدم ذلك البناء  
  ،بتھُ بما تقف علیھ،وكتبُت للقائدعالل في شأن ذلكجخمسة عشر یوما، فأ

 ،المذكورسخة من كتاب الحاكم نوتصلك ،علیھ في ھدم ذلك البناء وأكدتُ 
بنا بھ للقائد عالل المذكور،وأعلمتُك سیدي لتكون توما ك،وما أجبُت بھ 

  .  "1315ربیع الثاني عام  6في  ،وعلى محبة سیدي والسالم ،على بال

   الوصیف إدریس بن یعیش وفقھ هللا                                          
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  ھدم سد على واد  كیس في شأن رسالة عامل وجدة 
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  140الوثیقة رقم 

دفع الصالت  عن عجز األمین  في شأن إدریس بن  یعیشمن عامل وجدة 
  )1897-9- 4(150للشرفاء والمھاجرین

بأن أمین المستفاد بالمدینة عجز  ،أخبر عامل وجدة إدریس  بن  یعیش      
عن منح المساعادت  للشرفاء والمھاجرین حسب األمر المخزني، وتعلل  

 6الرسالة  مؤرخة  في . بنقص مداخیل دیوانة وجدة بسبب الفتنة والحصار
  . 1897شتنبر 4الموافق  1315ربیع الثاني 

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

رعاك هللا  ،نا الفقیھ الوزیر األعظم والصدر األفخم سیدي أحمدسید      
وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر موالنا نصره هللا وبعد،  فتعلم رعاك هللا 

أنھ وردعلي كتاب شریف في شأن شد العضد للشرفاء والمھاجرین  
األمین،  یدوغیرھم في قبض الصلة المنفذة لھم من األعتاب الشریفة على 

ال یخفى على سیادتك وأن اآلن ال مدخول على األمین بوجدة ، ومن وكما 
لع طأتاه بكتاب شریف ال یقبل منھ عذرا ،تكلمُت معھم یصبرون حتى ن

العلم الشریف بذلك ،فما قبلوا منا ذلك ،وعلیھ سیدي فكن على بال من  
ذلك ربما یكتبون للحضرة الشریفة ،وإننا ما قبضنا  لھم عضدا في ذلك ، 

ربیع الثاني  6والنظر لموالنا دام عاله، وعلى محبة سیدي والسالم في 
  . "1315عام 

 الوصیف إدریس بن یعیش وفقھ هللا                                  

  

                                                             
  .ملف  وجدة. یة  بالرباطأصل الرسالة  محفوظ  بمدیریة  الوثائق الملك -  150
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للشرفاء المساعدات  عن صرفعجز األمین  في شأن رسالة عامل وجدة 
  والمھاجرین
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