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وظائف مؤسسة "ئنفالس" يف مغرب ما قبل الحامية وأدوارها
جا
ً قبيلة إداوتنان منوذ

The Functions of the Traditional Amazigh Inafless Council
before the French Protectorate of Morocco
The Case of the Idawtanan Tribe
ة من املؤسســات التي ســاهمت يف التدبري االجتامعــي والقانوين للمجتمعــات القبلية
ً ت ُع ّد مؤسســة "ئنفــاس" واحد
 وتســتمد هذه املجتمعات مرشوعيتها من األلواح التي ســاهم يف وضعها فقهاء.)1912( املغربية بخاصة قبل الحامية

، وتُع ّد إداوتنان القبيلة السوسية املغربية.مالكيون عايشوا اضطرابات ساكنة الجبال التي ال تنالها أحكام املخزن املركزي

ٍ  من عام-  وإذا كان املخزن يســعى عرب قنواته.ة منها
 لفرض- ل وباشــوات وقواد وشيوخ
ً  واحد،موضوع هذه املســاهمة

 اضطرت املخزن، ومن خالل مؤسســة ئنفــاس،ن البالد النائيــة كإداوتنان
ّ  فإ،هيمنتــه عــى مجموع البــاد وتطويع العبــاد

وعه للســاح لها بتنظيم نفســها بنفســها من خالل مؤسساتها
ّ  مام يط،وته اإلدماجية
ّ إىل قبول تنازالت تنقص من حدة ق
ٍ
ً ة أخرى مهمش
.ة بحسب نوع األحداث وقوتها
ً  وتار،ًمؤسسات تاريخية
 بوصفها،ًة صامدة
ً  وهو ما يفيد بقاءها تار،املحلية
. املغرب، املخزن، إداوتنان، القبيلة، مؤسسة ئنفالس:كلامت مفتاحية

The Amazigh institution of the Inafless was a significant factor in the social and legal acclimation of Moroccans
living in traditional tribal societies prior to the French Protectorate (1912). These were judicial institutions whose
authority rested on a set of by-laws formulated by Sunni Muslim jurisprudents of the Maleki school who lived
alongside the mountain-dwelling Amazigh tribesmen who were free of the rule of the central authorities
(the Makhzen in Rabat). The Idawtanan tribe, whose territory lies in the Sous region of Morocco, provides
the compelling case study subject for this paper. While the Makhzen attempted to utilize of the Inafless and other
instruments of traditional Amazigh tribal authority to unify the territory under its rule, repeated compromises
which ultimately curtailed the Sultan’s power were inevitable. Thus, the intensity of the deliberate assimilation
of the Amazigh was curtailed, resulting in the ability of rural tribal groups to self-government. Depending
on the nature and urgency of events at any given time, traditional Amazigh structures were strong and unshakeable,
established organs or weak and marginalized. The final equilibrium saw the traditional Amazigh justice system
thrive off of the relative weakness of the Makhzen in the periphery.
Keywords: Enflass, the tribe, Makhzen, Morocco.
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مقدمة
كرث ال َّلغط حول مؤسسة ح َّلت محل املخزن((( يف املناطق النائية التي لم تكن تنالها األحكام املخزنية((( ،أو تلك التي كانت

بعيدا عن "جور املخزن الدخيل" ،كما َّ
ً
ً
نظرت لذلك
ومحصنة
منيعة
تضاريسيا؛ فبفعل العامل الطبيعي استطاعت هذه القبائل البقاء ً
ً

عدد من أعيان بعض القبائل
السوسيولوجيا الكولونيالية ،أو من خالل الخصوصيات الثقافية القبلية وأعرافها املتوارثة .فقد ارتأى ٌ
تنظيم أمورهم يف عالقتهم مع اآلخر والجماعة من خالل إبداع مؤسسة "عرفية" تسعى للحفاظ عىل "األمن الداخيل" بالدرجة
ً
سابقة من نوعها يف املجتمع األمازيغي؛ إذ
األوىل ،وزجر الخارجني عن منطوق "النص العريف" أو املخ ّلني به ،فكانت هذه املؤسسة

ّ
تحل مشاكلها بالتطاحن والتناحر وفقًا لقاعدة "البقاء لألقوى" ،وهو ما
موازيا يف املجتمعات األخرى التي كانت
نظريا
ال نجد لها
ً
ً

ظل يفرس مس ّل ً
مة آمن بها املغاربة ،كون أهل املغرب كانوا وال يزالون يجنحون إىل السلم أكرث منه إىل الحرب .ويف هذا السياق تأيت
ِ
س"((( التي ساهمت يف التدبري "القانوين" للمجتمع املغريب من خالل حل مشاكل الناس وزجر
هذه املساهمة لتتناول مؤسسة "ئ ْنف َْل ْ
ً
لت"استقالل
معنويا" عن سلطة املخزن
املخالفني .ولقد قيل كالم كثري عن هذه املؤسسة؛ فهناك من ذهب إىل حد القول إ ّنها م ّث
ً
ّ
"فر ْق َت ُس ْد"
سياسيا أكرث منه
ولعل هدفهم كان
راكدا يف املركز(((،
الذي كان ً
موضوعيا .فهذه األطروحة إنما اس ُتغلت لتمرير طرح ِّ
ً
ً

التي ترجمها ظهري عام  .(((1930ويذهب آخرون إىل كون املؤسسة تأسست يف ظرفية تاريخية استثنائية للتعبري عن إرادة ساكنة
َض ً
لة حل مشاكلها بواسطة مؤسساتها االجتماعية (األعيان ،والشيوخ ،والفقهاء)...
كانت ال تنالها األحكام السلطانية "الجائرة"ُ ،مف ِّ
احا"((( الذين حكموا سوس خالل فرتة
ً
"ح َ
املعينني بظهائر سلطانية ،كما هي الحال بالنسبة إىل قواد َ
بعيدا عن تدخل "األجانب" َّ
املوىل الحسن (.)1894 -1873

يف هذا السياق تحاول هذه الدراسة إماطة اللثام عن بعض األدوار السوسيو-اقتصادية والسياسية لبعض مؤسسات التنظيم القبيل

واجتماعيا
واقتصاديا؛
سياسيا
للمجتمع املغريب ما قبل فرض الحماية بتاريخ  30آذار /مارس  1912التي ساهمت يف ضبط األمن ،وتدبري القبيلة
ً
ً
ً

فقد تعددت مؤسسات القبيلة التي سهرت عىل تدبري أمور سوس ،يف استقاللية تامة عن "سلطة املخزن" التي كانت شاغر ًة يف هذه املناطق،
تفوض لها القيام بمهمات ال يقوم بها إال "القواد" و" ِإ ْم َغ ْار ْن" ،مثل جمع
إخضاعا مؤق ًتا
بل كانت ُتخضعها
ً
وموسميا ،ويف بعض األحيان ّ
ً

 1سنستعمل كلمة املخزن يف هذه الورقة بمفهومها العام للداللة عىل "السلطان" وحاشيته وممثليه من " ُق َّواد" و"باشوات" و"عمال" و"قضاة" .وللمزيد من التوضيح
بخصوص مفهوم املخزن ،نحيل القارئ عىل الدراسات التالية :مصطفى الشايب ،النخبة املخزنية يف مغرب القرن التاسع عرش ،سلسلة رسائل وأطروحات ،رقم ( 26الرباط:
منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط)1995 ،؛ محمد الطوزي ،امللكية واإلسالم السيايس يف املغرب ،ترجمة محمد حاتمي وخالد شكراوي ،مراجعة عبد الرحيم
بنحادة (الدار البيضاء :نرش الفنك ،)1999 ،ص 40-31؛ جون واتربوري ،أمري املؤمنني :امللكية والنخبة السياسية املغربية( ،معرب) ،ط ( 3الرباط :مؤسسة الغني للنرش/
السحب /دار أيب رقراق ،)2013 ،ص 110-75؛ عبد اللطيف أكنوش ،السلطة واملؤسسات السياسية يف مغرب األمس واليوم (الدار البيضاء :مكتبة بروفانس)1988 ،
ص 114-106؛ هند الوايل عروب" ،املخزن يف الثقافة السياسية املغربية" ،بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة ،إرشاف عبد اللطيف حسني ،جامعة محمد الخامس للعلوم
القانونية واالجتماعية واالقتصادية ،الرباط-أكدال)2003( ،؛
Rachida Cherifi, Le Mekhezen politique au Maroc: Hier et aujourd’hui (Casablanca: Afrique orient, 1988), pp. 17 - 25.

ً
رصاحة يف إحدى
عد قبيلة إداوتنان واحد ًة من القبائل التي لم تكن تنالها األحكام املخزنية بشهادة املوىل الحسن األول ( )1894-1873نفسه بحيث أشار إىل ذلك
ُ 2ت ّ
مراسالته إىل نائبه كما سنستعرضها الحقًا.
ِ
َ
وار ْك) وتعني اإلنسان الثقة ،انظر :صدقي عيل أزايكو ،نماذج من أسماء األعالم الجغرافية والبرشية
س مفرده أ ْن ْف ُل ْ
 3ئ ْنف َْل ْ
وس ،وهي الكلمة نفسها التي ينطقها (ال ْت ْ
املغربية ،سلسلة الدراسات واألطروحات ،رقم ( 1املغرب :منشورات املعهد املليك للثقافة األمازيغية ،)2004 ،ص .129
4

بخاصة يف العواصم التقليدية (مراكش ،وفاس ،ومكناس ،ورباط الفتح).

6

مجموعة قبلية حدودها بني قبيلة إداوتنان ومدينة الصويرة.

ً
بعيدا عن
روج له أقطاب الحركة الوطنية ،كما يجب تحليل مكوناته وبنوده
تحليل
موضوعياً ،
 5يجب أن ُيقرأ "الظهري الرببري" يف سياقه التاريخي العامً ،
عما ّ
بعيدا ّ
ً
التعصب للطرح الكولونيايل والنزعة "العرقية الشوفينية".

116

وظائف مؤسسة "ئنفالس" يف مغرب ما قبل الحامية وأدوارها
جا
قبيلة إداوتنان منوذ ً

دراســات

أن املخزن وضع رشطني أساسني لتقلد
األعشار أو جبي رضائب املكوس(((ْ َّ ،
والتتيب((( ،أو تدبري توزيع املياه يف مناطق الخصاصة ،مع العلم ّ

ً
ً
زاوية
هذه املهمات(((؛ أولهما االنتماء إىل مؤسسة دينية بوصفها
موالية للمخزن( ((1أو إىل مؤسستي الفقهاء والرشفاء( .((1وثانيهما الوجاهة
قائدا يختاره من املنطقة أو من الخارج بظه ٍ
ري رشيف.
يعي املخزن ً
داخل القبيلة .ويف حال غاب هذان العنرصان ّ

يف هذا اإلطار تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن مجموعة من التساؤالت ،من قبيل :ما هي األصول التاريخية ملؤسسة ئنفالس؟ وما

هو السياق التاريخي الذي ظهرت فيه؟ ومن أضفى عليها الرشعية؟ وما هي مربرات رشعنة هذه املؤسسة ودواعيها؟ وماذا عن التنظيم

االجتماعي يف سوس التي قال عنها النارصي" :لم ينكحها املخزن مد ًة من السنني تنيف عىل عدد الستني"(((1؟ وماذا عن مؤسسات

التنظيم و"الضبط" االجتماعي يف قبيلة إداوتنان(((1؟ وكيف كانت ُت ِّ
نظم شؤونها العامة إىل حدود فرتة حكم السلطان الحسن األول؟

مؤسسة ئنفالس( ((1بني الرشع والعرف
بعيدا عن سلطة املخزن( ،((1ويف الوقت
ساهمت الفتوى بدور مهم يف تنظيم الحياة االجتماعية للبادية املغربية ،بخاصة يف املناطق التي تقع ً
ً
رشوطا للخروج من املدينة املحتلة ،ومن بينها إلزام املغرب بدفع غرامة مالية أفرغت خزينة الدولة
 7بعد هزيمة املغرب يف حرب تطوان أمام اإلسبان ( ،)1860/1859فرضت إسبانيا
فوت أمر الجباية إىل القواد والرشفاء ومؤسسات ئنفالس
( 20مليون ريال مغريب 100 /مليون بسيطة إسبانية) .وبما ّ
أمس الحاجة إىل دخول قارة ألداء هذه الرضيبة ،فإ ّنه َّ
أن املغرب كان يف ّ
مقابل دفعهم ملقدار مايل مسبق ،انظر :جرمان عياش" ،األزمة املالية لحرب تطوان" ،يف :دراسات يف تاريخ املغرب (الرباط :الرشكة املغربية للنارشين املتحدين ،)1986 ،ص .120-79

ُ 8فرضت رضيبة الرتتيب عىل جميع فئات املجتمع املغريب وذلك خالل فرتة املوىل الحسن والحاجب َّأباحما ْد ( )1900-1894واملوىل عبد العزيز ( )1906-1900وكانت
ً
مجانبة للرشع يف شقها املتعلق بمكوس األبواب ،وتمس بـ "االمتيازات التقليدية" للخاصة التي أقرتها ظهائر ال َّت ْو ِقري
سببا يف توتر العالقة بني الحاكم والرعية؛ أل ّنها كانت
ً
واالحرتام منذ العهد السعدي (إعفاء الرشفاء ،وشيوخ الزوايا ،والعلماء ،والقضاة ،والقواد) ،يراجع بشأن موضوع رضيبة الرتتيب واملخزن :الطيب بياض ،املخزن والرضيبة
واالستعمار :رضيبة الرتتيب ( 1915/1880الدار البيضاء :أفريقيا الرشق)2011 ،؛ خالد طحطح ،رضيبة الرتتيب بني املعونة واملكس (الرباط :منشورات الزمن.)2016 ،

مغيب يف املناطق
قويا يف املناطق الخاضعة لنفوذ حلف " َت ْح َّك ْ
 9ال يمكن تعميم هذه القاعدة يف املجتمع السويس ،فحضور املخزن كان ً
ات" (قبائل سوس األدىن) ،وهو شبه ّ
التابعة لنفوذ حلف َت ُ
اكو ُزو ْل ْت (قبائل سوس األقىص) الذي يديره رشيف دار ِإ ِيليغْ (سيدي الحسني ُأهاشْ ْم ال َّتا ْز ْر َوا ْلتي) ،وبخصوص هذه النقطة نحيل القارئ عىل املصادر
قديما وحديثًا،
إيليغ
السويس،
املختار
محمد
162؛
149
ص
،)2002
زياد،
بن
طارق
مركز
(الرباط:
املمكنة
التأويالت
أو
املغرب
تاريخ
أزايكو،
صدقي
واملراجع التالية :عيل
ً
هيأه للطبع وع ّلق عليه محمد بن عبد الله الروداين ،ط ( 4الرباط :املطبعة امللكية ،)2005 ،ص27؛ محمد حنداين ،املخزن وسوس ( )1822-1672مساهمة يف دراسة
ّ
تاريخ عالقة الدولة بالجهة (الرباط :دار أيب رقراق للطباعة والنرش ،)2005 ،ص .171
 10نورد ً
مثال عن مخزنة الزاوية ،فقد سمح السلطان املوىل الحسن لزاوية تمكديشت النارصية (قبيلة بسوس األقىص قرب تزنيت) بجمع األعشار مقابل حصولها عىل
ٍ
معي منها.
نصيب ّ
وتم إحصاء الرشفاء بغرض تمييزهم عن باقي فئات املجتمع ،وأصبحت هذه الفئة تقوم بدو ٍر مهم إىل جانب املؤسسات املجتمعية يف تدبري أمور
 11منذ الفرتة املرينية أعيد إحياء الرشف ّ
البادية والحارضة املغربيتني ،كما سعت إىل إضفاء الرشعية عىل السلطة الحاكمة يف البالد أو نزعها منها (حدث هذا ً
مثل مع محاولة الجوطيني نزع رشعية الحكم عن املرينيني ،بحيث
نصب نقيب الرشفاء الفاسيني أبو عبد الله محمد بن عمران اإلدرييس الجوطي نفسه يف فاس يف عهد السلطان عبد الحق املريني عام 1465م ،ويف مرحلة أخرى حدث اليشء نفسه مع
َّ
ً
محاولة إلعادة الحكم إىل األدارسة الذين يشرتكون يف الرشف مع العلويني ،انظر :محمد العيادي،
عد ميشوبلري  Michaux-Bellaireنشاطه السيايس
محمد بن عبد الكبري الكتاين ،بحيث ّ
دراسات يف املجتمع والتاريخ والدين ،سلسلة دراسات (الدار البيضاء :مؤسسة امللك عبد العزيز آل سعود للدراسات اإلسالمية والعلوم اإلنسانية ،)2014 ،ص .175-153

12

أبو العباس أحمد بن خالد النارصي ،االستقصا بأخبار دول املغرب األقىص ،ج ( 9الدار البيضاء :مطبعة دار الكتاب ،)1956-1954 ،ص .176

15

سوس األقىص والريف واألطلس املتوسط.

 13تقع قبائل إداوتنان يف الجزء الغريب من سلسلة األطلس الكبري بني حاحا وسوس ،وهي امتداد ألقدم املجموعات القبلية يف املغرب ،ويتعلق األمر بمصمودة .وتتكون
فاس ْن .يغلب عىل تضاريس املنطقة الطابع الهضبي الذي يم ّثل امتدا ًدا لسلسلة جبال
واع ُّز ْ
هذه املجموعة القبلية من ثالثة فروع رئيسة وهي :أيت َت ْن ْك ْر ْت ،وأيت ْ
ون ،وإف ْْس ْ
األطلس الكبري الغريب .وتتفرع هذه القبائل إىل مجموعة من البطون والدواوير ،راجع بهذا الخصوص :محند أيت الحاج" ،مادة إداوتنان" ،يف :معلمة املغرب ،ج ( 1املغرب:
الجمعية املغربية للتأليف والرتجمة والنرش /مطابع سال ،)1989 ،ص223؛ محند أيت الحاج ،مظاهر الحياة الثقافية بحاحة وإيداوتنان خالل القرن الرابع عرش الهجري
(1400 - 1301ه 1979-1883/م) (الدار البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة ،)2015 ،ص .31-29
ِ
ً
كناية عىل كل من تق ّلد مهمة النيابة الجماعية .وترتدد يف
َاليس،
14
ّ
يعب عن العضوية يف هذه املؤسسة ،باسم َتا ْن ْف ُل ْ
وس ْت .أما الفقهاء ،ومن خالل نوازلهم ،فيطلقون عليه ئ ْنف ْ
الر ْبعني،
وأيت
ة
اع
م
والج
)
ران
ز
إيم
(أو
والنظار
رفاء
والع
مان
والض
والرؤساء
والعمال
والنقباء
والشيوخ
واملزواريني
املقدمني
قبيل
من
مرادفة
أخرى
أسماء
املغرب
بجنوب
األلواح
ُّ
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
َّ
انظر :عمر أفا ،تاريخ املغرب املعارص :دراسات يف املصادر واملجتمع واالقتصاد ،سلسلة بحوث ودراسات ،رقم ( 34الرباط :منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،)2002 ،
ص 148-147؛ روبري مونطان ،الحياة االجتماعية والسياسية للرببر ،ترجمة محمد ناجي بن عمر (الدار البيضاء :أفريقيا الرشق ،)2014 ،ص 71؛ الهادي الهروي ،املغرب من
االستبداد إىل الدولة الوطنية ،دراسة يف تحول املغرب القبيل وعوائق التنمية والتحديث ( 1956-1844الدار البيضاء :أفريقيا الرشق ،)2015 ،ص .287-286
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ٍ
بإجراء اعتمده الفقهاء والقضاة لترصيف سجاالتهم الفكرية( ،((1من أجل التقرب من السلطان الذي كان يكلف الجايب
فإن األمر يتعلق
نفسهّ ،
ِ
والقائد "بنهب" القبيلة الثائرة أو املناهضة لطاعته .ومن خالل ٍ
س عشية سقوط دولة السعديني ،يتضح
تتبع دقيق للفتاوى التي حررت حول ئ ْنف َْل ْ

وكيفها مع متطلبات جزئيات الواقع الذي يظهر أ ّنه كان
أن أغلبها مكيف مع الواقع املعيش .ويالحظ ّ
ّ
أن معظم العلماء استعمل كليات العلومّ ،
(((1
ونظرا لكون التبحر يف علوم الفقه وأصوله هو من يحدد كفاءة هؤالء من عدمها لألخذ بمضمون الفتوى أو ر ّدها ،فقد اعتمد
ً
عسريا عىل الناس ً .

حكرا عىل تخصصات
القضاة والفقهاء أمهات كتب الفقه املاليك مصادر للفتاوى( .((1وجدير بالذكر ّ
أن هذه الفتاوى أثارت قضايا تاريخية ،كانت ً
أن معظم القضاة والفقهاء اعتمد يف إفتائه عىل ما كتبه الونرشييس( ((1وأيب سحنون
علمية بعينها ،كقضية املركز وعالقته بالهامش ،كما ّ

(((2

والقايض عياض( ،((2وهذا يعكس تزامن تطور مصادر اإلفتاء مع تطور البادية املغربية(((2؛ مما يعني أ ّنها لم تكن بمعزل عن القضايا املثارة يف
عما سماه جاك بريك بـ "مغربة الفقه املاليك"(.((2
الحارضة حيث يوجد مقر السلطانً .
وبناء عليه ،يمكن الحديث ّ

كانت الفتوى إ ًذا ،تأخذ يف الحسبان خصوصيات البادية وتقاليدها وعاداتها؛ فاملفتي تأثّر إىل ٍ
حد ما بهذه الخصوصيات ،والفتاوى

ملزما بتطويع النص الرشعي
املُستشهد بها أسفله التي تتخللها عبارات من قبيل (العادة والعرف ،وما هو معمول به) ،كما ّ
أن املفتي كان ً
نصوصا أو "مستندات"
وبناء عليه ،ستعتمد مؤسسة ِئ ْنفْالس الفتاوى بوصفها
مع متطلبات القبيلة املرتسخة يف ذهنية الساكنة(،((2
ً
ً
أحد بجهله لها(((2؛ إذ النازلة هي اإلطار القانوين الذي يشتغل به أفراد ئنفالسّ ،أما الفتوى فهي الطابع الذي يضفي
قانونية ال ُيعذر ٌ
ً
مقبولة لدى الناس.
الرشعية عىل أحكامهم الزجرية ويجعلها
أن نظام الحكم الجماعي" :يمثل مركز األعصاب فيها ،إن قام عىل أسس سليمة ،اتسقت
يشري ْأم َح َّم ْد العثماين يف مؤلفه "ألواح جزولة"(ّ ((2

حركة الجماعة ،وسادها األمن والسالم والرخاءّ ،
واطردت حركتها يف االتجاه السليمّ ،أما إن اختل هذا النظام وتوىل أمر الناس أراذلهم ،اضطربت

وعمتها املظالم من كل جانب"( .((2يف هذا السياق نتساءل ،هل كانت مؤسسة ئنفالس تحرتم هذه القواعد؟
حركة الجماعة وتنافرتّ ،

ً
أهمها :العلم باألدلة ،واللغة العربية ،والتبحر يف الفقه وأصوله ،والتمكن من تطبيق النصوص عىل
 16حدد علماء اإلسالم
رشوطا ال بد من توافرها لتق ّلد خطة اإلفتاءّ ،
النوازل ،واملعرفة بإيقاع األحكام عىل القضايا ،وإدراج الجزئيات تحت الكليات ،واملعرفة بأحوال الناس وعاداتهم وأعرافهم ،واستحضار املذهب الذي يفتي به ،فالتمييز بني
املقيد واملطلق وبني العام والخاص ،ثم االطالع عىل الجهاز املفاهيمي للفقهاء ،انظر :زهرية جويرو ،اإلفتاء بني سياج املذهب وإكراهات التاريخ ،تقديم عبد املجيد الرشيف
(بريوت :دار الطليعة للطباعة والنرش ،)2014 ،ص .42

 17أبو العباس أحمد بن يحيى الونرشييس ،املعيار املعرب والجامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغرب ،خرجه جماعة من الفقهاء بإرشاف الدكتور
محمد حجي ،مج ( 10الرباط :منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،)1981 ،ص .79

" 18الرشح الكبري" للشيخ الدردير ،و"رسالة القريواين" ،و"التاج واإلكليل" ،و"رشح مخترص خليل" للخريش ،و"الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين"،
و"حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري" ،و"املدونة" ،و"الخالصة الفقهية عىل مذهب السادة املالكية" للقروي ،و"نظم األخرضي" للشنقيطي ،و"املعيار" للونرشييس.
ِّ
ِ
املصنف األبرع ،حامل لواء املذهب املاليك يف عرصه ،التلمساين املنشأ واألصل ،الفايس
املحصل،
 19أبو العباس الونرشييس (1430م-1508م) :العالمة املشارك ،الفقيه
ّ
املنزل واملدفن.
20

هو أبو سعيد عبد السالم سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي (القريوان776 ،م-845م) من أشهر فقهاء املالكية ،تتلمذ عىل يد كبار علماء القريوان.

 21أبو الفضل عياض بن موىس بن عياض بن عمرون بن موىس بن عياض السبتي اليحصبي (1083م-1149م) ،العالمة املحدث والفقية املؤرخ قاض ماليك ،كان أعرف
الناس بعلوم عرصه.

 22عمر بنمرية ،النوازل واملجتمع :مساهمة يف دراسة تاريخ البادية املغربية باملغرب الوسيط ،سلسلة رسائل وأطروحات ،رقم ( 67الرباط :منشورات كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية بالرباط ،)2012 ،ص .22-21
Jacques Berque, Les Nawazil el-muzara’à, études et traduction (Rabat: Ed. Flix Moncho, 1940), p. 21.

24

23

محمد املختار السويس ،خالل جزولة ،ج ( 4تطوان :املطبعة املهدية ،)1963 ،ص .89

25

بنمرية ،ص .51

27

العثماين ،ص .83

 26أمحمد العثماين ،ألواح جزولة والترشيع اإلسالمي :دراسة ألعراف قبائل سوس يف ضوء الترشيع اإلسالمي (الرباط :منشورات وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية.)2004 ،
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وظائف مؤسسة "ئنفالس" يف مغرب ما قبل الحامية وأدوارها
جا
قبيلة إداوتنان منوذ ً

دراســات

(((2
غالبا ما تتعلق برضورة التوافق مع سياسة املخزن،
تستمد مؤسسة ئنفالس مرشوعيتها الدينية من مجموعة من الفتاوىً ،

وعدم خروج العلماء والقضاة عن طاعته .ومن مضامني هذه الفتاوى تؤخذ اإلجراءات التدبريية( ((2والعقوبات الزجرية( ((3التي تنفذها

ً
رصاحة.
مؤسسة ئنفالس ،وهو ما توحي به النصوص املؤصلة لقواعد مهماتها ،ضم ًنا أو

ونصه:
نعرج عىل أجوبة الفقهاء حول مدى مرشوعية أحكام ئنفالس من عدمها ،نستعرض سؤال يحيى الحاحي حول هذه املؤسسةّ ،
وقبل أن ّ
"سيدي ريض الله عنكم وسنا يف ذرى املجد صعودكم وارتقاؤكم .جوابكم لله تعاىل فيما يفعله بعض أهل البادية أهل الجبال منهم،

الضمان .ويصدر االتفاق
من أنهم يجتمعون عن آخرهم ويعملون منهم أهل الحل والعقد ويقولون لهم :إنفالس ،ويسميهم بعضهم
َّ

منهم عىل ضوابط ومصالح عندهم من أن كل من قطع طريقًا عىل الصادر والوارد ببالدهم ،يسرتدون منه ما ُسلب من األموال إن كانت

ردعا له
قائمة العني ،وإال غرموها له ،ويعاقب باملال ً
أيضا؛ ويسمون ذلك أنصا ًفا عندهم .ويهدمون دارهم ،ويذبحون بقرته ،يأكلونها ً
جربا؛ وإن لم يكن له ملك ،أخذ قيمة ما ُسلب من أقاربه.
وألرضابه .وإن لم يكن بيده يشء ،يباع عليه ملكه بحرضته يف ذلك ً

وإن املتهم عندهم
رعيا للمصلحة بزعمهم ولوازم البالدّ .
وإن أعان األيتام أو األرامل عىل فساد أو قطع سبيل ،ربما ينصفونهم ً

يعطي خمسني يمي ًنا ،يعينه أقاربه يف حلفها .ومنهم من يعطي عرشًا ،وما يأخذون منهم من العقوبة باملال ،يسمونه باألنصاف .يأخذون

ذلك من الغني والفقري ،واأليتام واألرامل وأهل الدين وعكسه .ويزعمون أنهم لو تركوا هذا ملا انضمت كلمتهم ،وال استقام أمر بلدهم،
ظاهرا وباط ًنا .لفقدان األحكام منها.
وال ُأ ِّمنت سبلهم ،و َل َك ُث الفساد فيه والفواحش
ً
فما الحكم يف ّ
كل ذلك؟ وما يؤخذ منهم من العقوبات باملال املدعو باإلنصاف يف ماذا يرصف فيه؟ هل لهم أن يأكلوه ،أو كمال

جهلت أربابه؟ أو يرد عليهم أو عىل املساكني أو يف سبل أو ما يكون لبيت املال كالفيء؟

أجيبوا لنا عىل ذلك كله ً
نفعا بكم .والسالم عليكم والرحمة والربكة"(.((3
فصال
فصل ً
مأجورا .أبقى الله شهاب علمكم وأطال بقاءكم ً
ً
نظرا لألصول الرشيفة أليب يحيى الحاحي وموقعه السيايس داخل املغرب الذي ّ
تجل بكل وضوح بعيد وفاة السلطان أحمد
ً

ً
متباينة بحسب املقصد والغاية وكذا بحسب موقفهم
املنصور الذهبي ،فقد تج ّند للجواب عن سؤاله فقهاء كبار؛ بحيث جاءت أجوبتهم

عد "جماعة املسلمني تقوم مقام السلطان ،ثم إن كان فعلهم سدا ًدا لزم الكبار والصغار ،وكذلك إن لم يكن
من هذا الثائر؛ فمنهم من ّ
خاصا بقبيلة إداوتنان كما ُيفهم من عنوان هذه الدراسة ،بل قد نجدها يف مجموعة من قبائل سوس األقىص واألطلس
سياسيا
نظاما
واجتماعيا ً
 28هذه املؤسسة ليست ً
ً
ً
"أي ْت وو ْا ْز ِ
أن االسم يختلف دون أن تتغري وظيفتها ،هكذا نجد املؤسسة تتخذ عدة أسماء باختالف املناطق ،ففي قبيلة َ
ْ
يعوض
"
يط
ك
إال
الريف،
املتوسط والكبري ومنطقة
ّ
ّ
ْ َْ
اع ْن" ،انظر:
م
و"إيج
"
يوان
الد
"أيت
كـ
أخرى
اسم ئنفالس أسماء
ِّ ْ
ْ َّ ْ
Robert Montagne, Note sur Les Ait Waouzigt (A.D.N. Maroc, 1925), p. 10.

قرسا
 29من بني هذه اإلجراءات الزجرية :اسرتداد القيمة املنهوبة عينية كانت أو نقدية ،وتغريم الجاين وعقابه باملال ،وهدم دار الجاين وذبح بقرته وأكلها ،وبيع أمالكه ً
وااللتجاء إىل أمالك أقاربه يف حالة غياب امللكية الخاصة.

علما بكون املغرب تعددت فيه أنظمة تدبري
 30بالنسبة إىل اإلجراءين األولني (اسرتداد القيمة املنهوبة عينية كانت أو نقدية ،وتغريم الجاين وعقابه باملال) ال بد من إحاطة القارئ ً
الحياة االجتماعية لساكنة القبائل ،وعىل سبيل املثال ال الحرص ،نورد هنا الرواية التي أوردها األنرثوبولوجي كليفورد غريتز ،ففي معرض تناوله نظرية "الوصف الكثيف" التي تقوم
ً
عليها األنرثوبولوجيا الثقافية ،استعرض ً
"مارموشة" ،باألطلس املتوسط املغريب ،وقعت خالل فرتة الحماية ،يتلخص مضمونها يف
رواية
شفوية مستقاة من أفواه رجاالت منطقة ْ
كون أحد اليهود املدعو ُ ِ
اليهودي،
عوضه شيخ القبيلة املعادية وفقًا ملا تمليه بنود نظام "املِي ْز َراغْ " ،فمقابل ما ُسق من
وكيف
مجاورة،
قبيلة
أفراد
جانب
من
للرسقة
تعرض
ّ
"كوه ْ
ّ
ّ
ني" ّ
"العار" بعدما كان الطرفان عىل استعداد لحرب
عىل يد رجل َّ
تجنبا لـ َ
تزيا بزي نسايئ ينتمي إىل قبيلة أخرى ،تم االتفاق مع شيخ هذه القبيلة عىل تعويضه بخمسمئة رأس من األغنام ً
قتالية ،راجع :كيلفورد غريتز ،تأويل الثقافات ،ترجمة محمد بدوي (بريوت :املنظمة العربية للرتجمة /مركز دراسات الوحدة العربية ،)2009 ،ص .89-87

 31حقق هذا النص وعلق عليه األستاذ عيل صدقي أزيكو ،انظر بهذا الخصوص :محمد املنصور ومحمد املغراوي ،التاريخ وأدب النوازل :دراسات تاريخية مهداة
للفقيد محمد زنيرب ،سلسلة ندوات ومناظرات ،رقم ( 46الرباط :منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط ،)1995 ،ص 139-137؛ ويشري املحقق أ ّنه اعتمد نسخة
يف حوزته عرث عليها يف إيمينتانوت (قرب مراكش) عام  ،1971وهي الوثيقة املوجودة يف الخزانة امللكية يف الرباط ،عدد  ،5831هذه النسخة األخرية متضمنة اسم الناسخ (عبد
الله بن سعيد الهوزايل) وتاريخ النسخ (عام 1233هـ) ،املرجع نفسه ،ص .165-164
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عد جماعة العدول يف البالد النائية عن السلطان ،تقوم مقامه يف كل حكم ،حتى يف
سدا ًدا ،ولم يكن لهم مندوحة منه"( .((3ومنهم من ّ
بأن" :الجماعة تفعل وتنزل منزلة السلطان ،يف مثل بالد صاحب السؤال ،وليس
الحدود والقصاص( ،((3ومنهم من ذهب إىل حد القول ّ

الخرب كالعيان"( .((3ونجد بعضهم يرى" :البلد الذي يتعذر فيه الوصول إىل القايض أو يمكن الوصول إليه لكنه جائر وال يقيم الحدود،

جماعة العدول تقوم مقامه يف كل مسألة ،ويف كل حكم حتى الحدود والقصاص"( .((3ويرى أحدهم أ ّنه بإمكان "الجماعة إن قدمت

ً
رجل يحكم بينهم يف النوازل واإلرث واألحوال الشخصية بال والية مكان السلطان ،نفذت أحكامه يف الجميع إن كان من أهل العلم
(((3
ونبه بعضهم ً
أن املوضع الذي ال سلطان فيه ،أو ال يلحقه حكم السلطان ،إذا اجتمعت جماعة املسلمني فيه
قائل" :واعلم ّ
والدين" ّ .

فإن حكمهم يقوم مقام السلطان والقايض ،إذ ال يجوز البقاء فوىض لألحاديث الكثرية"(.((3
عىل إقامة أحكام الرشع عىل الوجه املرشوعّ ،

ألن أحكام الرشع التي جاء بها موالنا محمد ﷺ،
أن "الضوابط التي اتفق عليها الشيوخ والضمان ،فهي ضالل مبنيّ ،
ورأى أحدهم ّ

فبينها وبني حكم السارق ،وبني حكم املحارب ،وبني حكم الغاصب ،وبني حكم املتعدي ،وبني حكم الزاين ،فلم يمت ﷺ حتى بني
للناس ما نزل الله ،ولو علم دي ًنا أفضل من هذا الدين ،ألىت به نبينا محمد ﷺ ،ورشعه ألمته [ ]...فرتك األحكام الرشعية ،واستنباط

ضوابط وقوانني تخالف أحكام الرشع املحمدي كفر رصاح ،فيجب عىل من مكنه الله يف األرض أن يحسم مادة أولئك الفجرة ويردع إىل
أن منه ما هو جائز ومنه ما هو غري جائز ،فاألول
أن "فعل أولئك فيه تفصيل ،وذلك ّ
الرشع ولو بقتلهم"( .((3واعتدل بعضهم بإشارته إىل ّ

اتفاقهم عىل عريف يصدرون عن رأيه ،وتعاهدهم عىل التعاون يف األخذ عىل أيدي املفسدين واللصصة وقطاع السبل والرساق [ ]...لكن
ً
وأسبابا وموانع ،فمن
رشوطا
يجب عليهم إذا قاموا بهذا الوظيف الديني أن يتعلموا ما يتوقف عليه ذلك ،ويسألوا أهل العلم ،ألن للتغيري
ً

ٍ
عاص أقدم عىل ما لم يعد حكم الله فيه"( .((3ويذهب املذهب نفسه الفقيه والقايض ابن يونس
لم يعلم ذلك وأىت األمر عىل عامية ،فهو

ً
قائل" :فهذا السؤال يتوقف يف ابتدائه عىل مسوغات ومراعاة املصالح للصالح ،واإلصالح وسد الذرائع الذي هو أصل مذهب مالك
ريض الله عنه ،ومع ذلك ال تنتظم مصلحة الدين ّإل بإمام مطاع أو ٍ
فلما كانت هذه الرشذمة الباغية خرجت عن حكم إمامنا
وال متبعّ .
نرصه الله ،ولم يتمكن حكم الرشع فيهم ،لصعوبة جبالهم وعدم انقيادهم وتخلفهم وطبعهم عىل ما حمله عليهم الشيطان ،وجبلت

سوغ
عليه نفوسهم من نزعاته ،حتى اعتقدوا أن ما يأتونه ويقع منهم من النهب وقطع الطريق وسفك الدماء وكشف املحارم ،جائز ُي ِّ
لهم ذلك ،واتفاق هذه عىل إقامة ال ْنف َِاليس ليس بسائغ بل واجب [ ]...وأفعالهم فيهم جائز سائغ ال يحل ألحد أن يعارضه بما يخالفه،
ويجب عىل كل من كان قربهم إعانتهم"(.((4

ماذا يستفاد من هذه األقاويل والشهادات واملواقف حول مؤسسة ئنفالس أو بعض املؤسسات التي كانت تحل مح ّلها؟
32

داود بن محمد التميل ،أجوبة سليمان داود ،مخطوطة خاصة ،يف خزانة الثانوية التأهيلية محمد الخامس (تارودانت ،رقم .)63

 33أبو سالم إبراهيم بن هالل بن عيل السجلمايس (ت ،)1497 .انظر ترجمته عند :محمد بن أحمد الحضييك ،مناقب الحضييك ،تقديم وتحقيق أحمد بومزكو ،ج 2
(الدار البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة)2006 ،؛ أحمد بابا التنبكتي ،نيل االبتهاج بتطريز الديباج ،تقديم عبد الحميد عبد الله ،ط ( 2طرابلس :دار الكتاب.)2000 ،

 34أبو مهدي عيىس بن عبد الرحمان بن عيىس الرجراجي السكتاين ،وهو قايض الجماعة بمراكش وتارودانت (ت ،)1651 .والنص املقتبس جواب عن سؤال "الثائر" أيب
زكرياء يحيى الحاحي (مخطوط يف نسخ متعددة).

 35محمد بن محمد بن عبد الله بن الحسن الدليمي الورزازي (ت ،)1752 .القولة مقتطفة من مخطوط بالخزانة امللكية رقم ( ،)6885والخزانة الوطنية رقم (،)5768
توجد نسخ أخرى من املخطوط يف املكتبات السوسية الخاصة والخزانة العامة بتطوان.

36
37

أجوبة سيدي إبراهيم بن هالل السجلمايس.

جواب أحمد بابا التنبكتي (السوداين).

 38جواب القايض محمد بن عمر الهشتويك عن سؤال الشيخ أبو يحيى الحاحي (ت ،)1715 .مخطوط خاص يف نسخ متعددة ،انظر :عبد الرحمان التامناريت ،الفوائد الجمة
يف إسناد علوم األمة ،تحقيق اليزيد الرايض (بريوت :دار الكتب العلمية ،)2007 ،ص .135
39
40

عيىس بن عبد الرحمان السكتاين (ت ،)1651 .األجوبة الفقهية ،اعتنى به أحمد بن عيل الدمياطي (بريوت :دار ابن حزم.)2011 ،

جواب الفقيه والقايض إبراهيم بن يونس.
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وظائف مؤسسة "ئنفالس" يف مغرب ما قبل الحامية وأدوارها
جا
قبيلة إداوتنان منوذ ً

دراســات

يعدها املناطقة وأهل التصوف ً
قدموا
فإن الفقهاء والعلماء السوسيني ،وهم من خاصة املجتمعّ ،
استنا ًدا إىل املناسبة التي ّ
رشطاّ ،

حددوا فيها أدوار أعيان مؤسسة ئنفالس( ((4وأحكامهم ،وطالبوا الساكنة بالتزام أحكامها يف
فتاوى أو أجوبة عن أسئلة ونوازل فقهيةَّ ،
حالة شغور البالد من املخزن ،أو عندما يتجاوز السلطان والقائد والجايب والقايض حدود الله.

تتخلل هذه الفتاوى مواقف رافضة قيام مؤسسة ئنفالس محل املخزن أو "النظام القائم" لخروجها عن سياق الرشع اإلسالمي(،((4

يف ظل وجود رشع ديني وسلطة سياسية ،يم ّثلها السلطان بوازعه الديني وسلطته الزمنية .ومن هؤالء الفقهاء من اعتدل يف أجوبته(،((4

فوفَّق بني "سد الذرائع" و"رشِّ ع قبلنا" التي هي مطلب من مطالب املصلحة الوقتية ،واملطالب االجتماعية التي تفرضها األزمة يف حالة
شغور املخزن (مجاعة ،أو وفاة سلطان ،أو فراغ سيايس).

ٍ
بمجال محدد بالسياق العام
إن استنتاج خصوصيات املجتمع القبيل خالل هذه الفرتة يتطلب م ّنا ربط السياق التاريخي الخاص
ّ

ّ
تقدم به يحيى بن عبد الله
لألحداث التي كان يمر بها املغرب،
فلكل فتوى أوضاعها املعينة ورجاالتها الذين وضعوها؛ والسؤال الذي َّ
بن سعيد بن عبد املنعم الحاحي( ((4إىل فقهاء زمانه( ،((4كان له ما يربره .إذ حدث بعد وفاة أحمد املنصور الذهبي عام  1603انتقال البالد

فطر ُح أيب يحيى
والعباد من أوج الرخاء إىل االضمحالل السيايس والخصاصة ،وقد ّ
توج ذلك برصاع األبناء حول السلطة السياسيةْ ،

الحاحي سؤاله حول "ال ْنفَاليس"( ،((4وهو مرتبع يف زاوية أبيه بتافياللت ،له ما يربره ،إذا ما أخذنا يف الحسبان معارضته السياسية ألواخر
أن الحاحي أراد بسؤاله هذا ،أن يلفت انتباه عامة الناس إىل خطورة الفراغ السيايس الذي
السعديني .وقد ذهب عيل صدقي أزايكو( ((4إىل ّ

أصبح عليه مجتمع الجنوب املغريب( ،((4والذي أصبح يهدد أمن الساكنة واستقرارهم ،بخاصة سكان جبل ( َد َر ْن) وأقىص غرب األطلس

جابه اإليبرييني ،هو سيدي إبراهيم بن عيل
الكبري .وهذا املجال املنيع واملحصن هو الذي تقع فيه قبيلة إداوتنان واستقر فيه متصوف َ
(((4
تعوض شغور املخزن تم ّثلت مهماتها بضبط املجتمع وزجر املخالفني،
التغانميني (ت ، )1581 .مما ساهم يف بروز مؤسسات سياسية ّ

وهي جماعة ِئ ْنفْالس التي وافق عموم الناس آنذاك عىل تعويضها مقام السلطان أو ممثليه املخزنيني.

 41يتولون الفصل يف املنازعات والجنايات املدنية والجنحية وكل الجرائم املقرتفة يف األسواق ،كالغش يف املكاييل واملوازين .كما يفصلون بواسطة "قانون" ترشعه
"لوحا" وهو سجل ألهم املخالفات والعقوبات ،فتكون مهمات هؤالء األعيان تطبيقه بحزم ،إذ تكون األحكام الصادرة غري قابلة
وتصدق عليه باإلجماع ،ويسمى
الجماعة
ّ
ً
لالستئناف .هؤالء مكلفون بتطبيق أحكام الفقهاء املتخصصني يف األحوال الشخصية وقضايا اإلرث كذلك ،فسلطتهم تنفيذية عىل الجميع ،انظر :العثماين ،ص .87
 42كما هي الحال بالنسبة إىل القايض محمد بن عمر الهشتويك.
43

تستمد هذه األجوبة مرشوعيتها من فقه املذهب املاليك.

47

أزايكو ،ص .202

"إيداو ّز ًّداغ" التي تقع يف جبل درن شمال رشق
تام ْن ْت" يف بالد
 44هو يحيى بن عبد الله بن سعيد بن عبد املنعم الحاحي ،ولد يف "تافياللت" املوجودة بوادي ْ
"ءايت ّْ
ْ
تارودانت ،تويف  ،1626أخذ عنه أبو زيد التامناريت ،انظر بخصوص هذه النقطة :املنصور واملغراوي ،ص .137-136
ً
ويرجح عيل صدقي أزايكو ،وهو
 45يطرح تاريخ كتابة السؤال
كبيا ،فالوثيقة املعتمدة يف هذه املساهمة غري مؤرخة ،وال يوجد فيها ّإل تاريخ النسخ واسم الناسخّ ،
إشكال ً
ً
أن هناك قرائن يمكن اعتمادها لتقديم تاريخ تقريبي لكتابة هذه الوثيقة وأهمها :مغادرة أحمد بابا السوداين (التنبكتي)
علمنا،
بحسب
ودراسة
أول من اشتغل عليها تحقيقًا
ّ
أن السؤال يرجح أ ّنه طرح قبل مغادرته لها ،أما القرينة الثانية فمرتبطة بأحوال املغرب قبل وفاة
منه
يستفاد
مما
مغادرته.
قبل
ا
فقهي
ا
جواب
م
قد
بوصفه
مراكش 1606-1605
ّ
ّ
ً
ً
أن السؤال ُكتب مبارش ًة بعد وفاته عام 1603
يعني
ما
الرجل،
لصالبة
وارد
غري
أمر
طاعته
عن
الساكنة
فخروج
عليه
وبناء
والعباد،
بالبالد
استبد
الذي
أحمد املنصور الذهبي
ّ
ً
وهي السنة التي تتزامن مع أزمة الحكم السعدي التي أثارها أبناؤه.
ً
سؤال عىل فقهاء زمانه حول مرشوعية "النفاليس" من عدميتها ،وذلك خالل أوائل القرن السابع عرش امليالدي.
 46طرح الثائر أبو يحيى الحاحي (ت)1626 .
ُ 48ق ِّدم أبو يحيى الحاحي ً
بديل للحكام السعديني املتأخرين.
 49انظر ترجمته عند :أحمد بن عيل الكشطي ،التعريف بالبلدة التنانية ذات املواهب الربانية (مخطوطة خاصة زودين بها الحاج عبد الله الكابوس ،إمام مسجد حي
البطوار ،أكادير) ،الورقة .65
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قبيلة إداوتنان :االنتامء والخصوصيات
ٍ
مجال جغرايف منيع يقع بني بسيط سوس وهضبة "حاحا" ،وهي وعرة التضاريس ،وقد عرفت هذه القبيلة
تنتمي قبيلة إداوتنان إىل

(((5
فأول من حاول إخضاع القبيلة هو الطالب صالح بن
ً
طبعه املد والجزر ،والحذر واالحرتاز من كال الطرفني ؛ ّ
رصاعا ً
مريرا مع املخزن َ

قائدا عىل كل بالد
إن هذا الثائر َمجاطي األصل( ،((5فقد كان أبوه محمد بن بيهي ً
محمد بن بيهي( .((5وتذهب رواية إىل حد القول ّ
حاحا( ،((5مما ساعده عىل شق العصا فجابه املخزن العلوي زمن سيدي محمد بن عبد الله ( )1790-1757واستوىل عىل أكادير التي اتخذها

جبهة ملواجهة الحركات املخزنية .لكن حكمة الجهاز املخزين ودهاء السلطان ّ
ً
مكنا من اإليقاع به بعد "التخابر" مع بعض التانانيني(.((5
قائدا عىل إداوتنان بوساطة القائد عبد امللك بن بيهي(.((5
قائد آخر خالل الفرتة نفسها هو أحمد َأ ْه َّد ْار الذي ُعني ً
وقد ظهر يف الساحة ٌ
أن املختار السويس وقع يف الخلط بني فرتة املوىل سليمان ( )1822-1792وفرتة سيدي محمد بن عبد الله ( )1790-1757فقد
ونشري إىل ّ

(((5
عي يف فرتة
أورد رواية التانانيني وكتاب "تاريخ الصويرة"( ((5التي تفيد ّ
بأن محمد ْ
أه َّد ْار ّ
عي يف عهد املوىل سليمان  ،والراجح أ ّنه ّ

أن التانانيني قتلوا هذا القائد
أن محمد أهدار تويف سنة ( .)1781والجدير بالذكر ّ
سلفه سيدي محمد بن عبد الله ،بخاصة إذا علمنا ّ

(((5

ً
دخيل عىل القبيلة .ويف مرحلة متقدمة سيحاول االبن عبد الله بن أحمد أهدار الثأر لوالده ،فقد أحاط القبيلة
برشيا
عنرصا
عدوه
الذي ّ
ً
ً

من جميع الجهات ،إال أ ّنه انهزم يف آخر اللحظات( .((5أما يف ما يخص الحركات السلطانية املتجهة صوب القبيلة( ،((6فالرواية الشفوية
حركة واحدة( ،((6وهي الحركة التي ّ
نظمها السلطان املوىل الحسن عام  ،1886والتي ُت ّوجت بتعيينه
واملصادر املحلية لم ّ
تسجل لنا سوى ْ

 50تعود بنا كرونولوجيا عالقة قبيلة إداوتنان باملخزن إىل فرتة استقرار الويل الصالح سيدي إبراهيم بن عيل التيغانيميني يف هذه القبيلة ،والتقائه بالسلطان السعدي أحمد
املنصور الذهبي عام  ،1588وال يفهم من هذا اللقاء توطيد العالقة بني مخزن األرشاف وساكنة إداوتنان كما ذهب إىل ذلك محند أيت الحاج يف كتابه مظاهر الحياة الثقافية
بعيدا عن القبيلة يف ج ٍو ديني مشحون أكرث منه سيايس ،فالتحكيم الذي كان يقوم به الويل الصالح ال يتجاوز ما هو اجتماعي يحافظ
أن اللقاء تم ً
(ص  .)100والراجح ّ
ٍ
ً
سياسية فعلية كذرية "سيدي
سلطات
عىل تعاضد أبناء القبيلة؛ وإال بم نميز افتقار املجال إىل زعماء دينيني كما هي الحال بالنسبة إىل سوس منبت األولياء الذين مارسوا
بعيدا عن مركز القبيلة وسلطة القرار .وبالرجوع إىل وثائق األرشيف الدبلومايس نجد ما يؤيد طرحنا هذا
أن رضيح الويل ومزاره كان ً
احماد أوموىس" نزيل قبيلة تازروالت ،كما ّ
أن وظائف الويل الصالح لم تتجاوز ما هو ديني وظ ّلت محصورة يف هذه الوظيفة ،كما يستفاد من أحد التقارير املفصلة:
عىل أساس ّ

P.O. Le Chef de Bataillon Orthlibes, Chef du Bureau Regional, Marrakech, le 26 oct 1923, Itineraire d’Agadir a la Zaouia de Sidi Brahim ou
ali, Ida Ou Tanan, (CADN), France.

أن رواية السويس حول قضية اعتقال هذا القائد عىل يد السلطان محمد بن عبد
 51اعتقله السلطان سيدي محمد بن عبد الله وانتحر داخل السجن عام  ،1755ونالحظ ّ
ألن الفرتة املمتدة ما بني  1727و 1757هي فرتة فراغ سيايس لم يحكم خاللها السلطان املذكور.
الله يف حاجة إىل مراجعة نقدية ودقيقةّ ،
52

السويس ،خالل جزولة ،ص .85

53
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املرجع نفسه.

محمد بن سعيد الصديقي ،إيقاظ الرسيرة لتاريخ الصويرة (الدار البيضاء :دار الكتاب.)1961 ،
السويس ،خالل جزولة ،ص .86

تقييد محمد التامكريت الجزويل ،انظر :املرجع نفسه.
املرجع نفسه.

 60ألخذ تصور عام عن حركات املوىل الحسن انظر مقالة :أحمد علمي" ،حركتا السلطان الحسن األول إىل سوس ( ،")1886-1882ندوة مدينة تزنيت وباديتها ،يف الذاكرة
والتاريخ واملجال والثقافة ،أعمال األيام الدراسية  14-12ترشين الثاين /نوفمرب  ،1993مجلة دراسات ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية أكادير ( ،)1996ص .60-47
 61نظم املوىل الحسن َح ْر َك ُته (الحركة هي :تنقّل للسلطان وعسكره وحاشيته ،والهدف منها ردع قبيلة ثائرة) إىل قبيلة إداوتنان يف ( 19تموز /يوليو  ،)1886وهو التاريخ
أن "التانانيني" حارصوا املوىل الحسن الذي كان
وي ْر َوى ّ
الذي يتزامن مع الحركة الحسنية الثانية إىل سوس ،بغرض إرشافه عىل إعادة التمثيل املخزين بسوس وأحوازهاُ .
وض" و" َتام ِ
"أ ْلما" وهو ما اضطره إىل سلك طريق آخر يؤدي إىل القبيلة عرب َ
َ
يت"،
"أ ْم ْس ْك ُر ْ
اع ْ
ُمسان ًَدا بفرق عسكرية ،من "حاحا" ُ
َ
و"ه َّوارة" ومجموعة من قواد النواحي ،بدوار َ
ويعد املختار السويس الوحيد الذي انفرد بهذه الرواية التي رجحت كفة انتصار املوىل الحسن عىل التانانيني .وقد استطاع السلطان أن يصل إىل أعىل مرتفعات القبيلة وهي
ّ
أن هذا التقدم اضطر الساكنة إىل االستسالم وتقديم الهدايا التي قبلها بالرفض واصفًا التانانيني بـ "الجياع" .أما الرواية الشفوية التي استقيناها من
"تيقي" ،ويشري السويس ّ
"أدوارا بطولية ضد املخزن الجائر" يقول أحدهم .ويذهب
أفواه رجاالت القبيلة الذين عارص أجدادهم هذا الحدث فرتجح كفة التانانيني عىل كفة املوىل الحسن ،بحيث حققوا
ً

122

وظائف مؤسسة "ئنفالس" يف مغرب ما قبل الحامية وأدوارها
جا
قبيلة إداوتنان منوذ ً

دراســات

ٍ
أن القبيلة لم تخضع ّ
لقائد مخزين( .((6فمنذ
قط
عيد مغادرة السلطان القبيلة( .((6وهو ما يعني ّ
القائد بوعرشة الذي لقي حتفه هو اآلخر ُب ْ
الت ِ
أن حل بها الويل الصالح سيدي إبراهيم بن عيل ِ
يغانميني (ت )1581 .خالل الفرتة َّ
ً
مناعة
يعدون بركته
الوطاسية( ،((6ظل التانانيون ّ

ضد أي تدخل مخزين ،فالقبيلة مصونة من املخزن بربكة هذا الويل الصالح؛ يقول أحد التانانيني(" :((6لقد دخلت القبيلة يف مجال البيعة

ولم تكن مطيعة للمخزن"( .((6وقد ساعدها يف ذلك موقعها الجغرايف الذي أبعدها عن تنفيذ قرارات املخزن التي يرسي تطبيقها عىل
ِ
ْالس التي كانت تقوم مقام املخزن؛ لكن يف إطار مجال البيعة ال مجال
سوس األدىن ،فقد ّ
دبرت شؤونها بنفسها من خالل مؤسسة ئ ْنف ْ
الطاعة .وباستثناء كتاب الرببر واملخزن للسوسيولوجي الكولونيايل روبري مونطان( ((6ومقالته "التنظيم السيايس واالجتماعي لقبيلة

صعبا ،يف
إداوتنان"( ،((6وكذا النتف التي جاءت متناثر ًة يف مؤلفات املختار السويس(ّ ،((6
فإن الحديث عن تاريخ قبيلة إداوتنان يبقى ً
أمرا ً
فإن الجامعات املغربية فارغة من ٍ
مادة علمية أكاديمية حول هذه القبيلة(((7؛ فباستثناء مخطوطة
ظل ندرة املصادر( .((7وعىل حدود علمنا ّ

سالحا لعرقلة مسار الحركة الحسنية والدفاع عن القبيلة (رواية الحاج بوفود رحمه الله).
أن أجدادهم استخدموا قوة املياه املتدفقة ،ولسعات النحل
البعض من أبناء القبيلة إىل ّ
ً
ِ
ً
أن كل
والواقع
إخضاعهم.
يصعب
الذين
القبيلة
أبناء
من
ا
وحذر
حيطة
أكرث
كان
أنه
عىل
يدل
ما
وهو
أهلها
الم
ع
إ
سبق
دون
القبيلة
السلطان
مغادرة
وما يعضد رواية السويس،
ّ
ْ
ً
فريق يريد أن ينترص عىل الفريق اآلخر للتظاهر باملظهر البطويل ،ومن جهتنا فرواية املختار السويس ورواية التانانيني تحتاجان إىل ما يعضدهما ويشد أزرهما ،ويف ظل الحصار
ونظرا ملا يمكن أن تحمله وثائق الخارجية الفرنسية من أحكام مغرضة ،فإ ّنه يصعب علينا الجزم برواية السويس أو
غري املربر املفروض عىل الوثائق املحلية من طرف ورثتها،
ً
قديما وحديثًا ،هيأه للطبع وعلق عليه محمد بن
إليغ
السويس،
املختار
محمد
النقطة:
هذه
بخصوص
انظر
بالواقعي،
تصديق روايات التانانيني التي يتداخل فيها األسطوري
ً
عبد الله الروداين ،ط ( 4الرباط :املطبعة امللكية ،)2005 ،ص 294؛ السويس ،خالل جزولة ،ج  ،4ص .89-88

62
تتم دراستها إىل حدود اآلن ،كما أننا لم نجد أي إشارة يف متون
ّ
عي السلطان القائد بوعرشة إلدارة شؤون القبيلة ،لكن خصوصيات هذه املرحلة بقيت حلقة مفقودة لم ّ
األرشيفات املعتمدة يف هذه الدراسة .ونأمل أن يرفع ورثة الوثائق حصارهم لتبيان حقيقة ما جرى والتمييز بني ما هو أسطوري وما هو واقعي يف رصاع املوىل الحسن مع أبناء
أن السلطان اختفى عن أنظار القبيلة دون سابق إشعار ً
قدمت
تاركا وراءه الهدايا التي ّ
هذه القبيلة "الثائرة" .ويجمع سكان إداوتنان الذين أخذ عنهم السويس روايته الواقعة ّ
له ،فهل يتعلق األمر بانهزام معنوي للسلطان وهو الذي تجمع عنه املصادر أ ّنه "عاش فرتة حكمه عىل صهوة جواده" ،بتدخّ ل بركة الويل الصالح "سيدي عيل بن إبراهيم
التغانيميني" ،كما هو مرتسخ يف متخيل التانانيني إىل يومنا هذا ،إلبعاد بطش السلطان عنهم ،راجع :السويس ،خالل جزولة ،ج  ،4ص .89-88

أن القبيلة كانت "سائبة" ،فقد انتظمت تحت قيادة شيوخ القبائل الذين توافر لديهم ّ
كل رشوط الرئاسة والزعامة ،ومنهم :الحاج الحسن بوناكة عىل
 63هذا ال يعني ّ
ِ
ُ
َ
ِّ
"إمي ميك" ،والشيخ أحمد بن عيل
"تانكرت" ،والشيخ أنظام عىل " ُان َْكريم" ،وأحمد ُأشْ
ْ
اع ُّز ْ
وابيت عىل "أيت َو ْ
ون" والشيخ سعيد بن الطالب عىل "أ َوركا" والشيخ األشْ ق َْر عىل ِّ
َ
َاس ْن ،انظر :محند أيت الحاج" ،مالمح الحياة الثقافية بحاحة وإداوتنان خالل القرن التاسع عرش" ،أعمال الدورة األوىل :الثقافة الشعبية الوحدة يف التنوع
عىل "أ ْل َما" بإف ْْسف ْ
( ،)1980ص .97-96

ً
ألن حكمهم لم
حجاب (وزراء) بني مرين ،استغلوا ضعف الدولة املركزية ليؤسسوا
دولة خاصة بهم سميت يف املصادر التاريخية "مملكة فاس" ّ
 64الوطاسيون هم ّ
يتجاوز فاس.
65
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ً
عامة بخاصة السلطان الحاكم
للجباة املكلفني بهذه املهمةّ ،أما "مجال البيعة" فهو الذي تبايع ساكنته
66
ّ
حدد املخزن "مجال الطاعة" يف القبائل التي تدفع الرضائب ُ
"عجزه" عن إخضاع القبائل السوسية للمركز خالل الفرتة املوسومة يف املصادر التاريخية بـ "السيبة" ،فقبول
العلوي
املخزين
الجهاز
أثبت
لقد
طاعته.
تحت
تدخل
أن
دون
ْ
ٍ
أن التانانيني لم
والتدين وانتمائه ألبناء جلدتهم حتى يضمن مصالح الفئات االجتماعية من
"التانانيني" بالقائد كان يقتيض رشوط اتسامه بالوجاهة
عامة وخاصة ،ما يعني ّ
ُّ
ميالون ألبناء القبيلة أكرث من األجانب (الحاحيني) ،ولليونة أكرث من القوة،
فالتانانيون
بالقوة،
عليهم
وفرضهم
اد
القي
انتقائه
يرفضوا املخزن بوصفه جها ًزا ،وإنما رفضوا طريقة
ّ
ّ
راجع بهذا الخصوص :حنداين ،ص .315

67 Robert Montagne, Les berbères et le Makhzen dans le sud du Maroc: essai sur la transformation politique des Berbères sédentaires
(groupe cheluh) (Paris: éd. Alcan, 1930).

68 Robert Montagne, “Organisation sociale et politique des tribus berberes indépendantes: Les Ida Ou tanan, Haut Atlas occidental,” Revue des
Etudes Islamiques, cahier II (1927), pp. 223 - 247.

ذيله بالحديث عن تاريخ ثالث قبائل :حاحا ،وإداوتنان ،وأكادير ومعه كسيمة ومسكينة .وقد تطرق
 69كتب املختار السويس ً
كتابا عنوانه رحلة من الحمراء إىل إليغ ّ
أن الرحلة نُرشت من دون التطرق للتفاصيل التاريخية عن قبيلة إداوتنان ،انظر بخصوص هذه
إال
الدينية،
ومؤسساتها
مدارسها
ووصف
للحديث عن القبيلة ورجاالتها
ّ
وتطرق بعض كتب محمد املختار السويس ملادة إداوتنان كما هي الحال بالنسبة إىل :املعسول (ج ،)15
الربانية.
املواهب
ذات
التنانية
البلدة
النقطة تقديم عمر أفا كتاب
ّ
قديما وحديثًا.
وإيليغ
،)2
(ج
واإللغيات،
،)4
(ج
جزولة،
وخالل
،)3
ومن أفواه الرجال (ج - 2-1
ً
ِ
ِ
َ
َ
َّ
ً
"تاركا ٍإ ْن ْج ْ
رصاحة
عاف" ،وأرسة أ ْنظأ ْم "بأق ْْصي" ،وأرسة أ ْت ْبي " ِبت ْس ْك ِّجي" ،عىل وثائق محلية ،وقد ُذكرت هذه العائالت بال َّل ْمز أو
 70تتوفر أرس "بوناكة" املستقرة ً
حاليا يف ْ
يف وثائق األرشيف الدبلومايس التابع للخارجية الفرنسية.

قدمه املختار السويس وروبري
 71ال تشفي مادة إداوتنان املدونة يف موسوعة معلمة املغرب ،كما وضعها محند أيت الحاج ،غليل الباحث وال تعدو أن تكون عصارة ما ّ
قديما وحديثا والثاين يف كتابه الرببر واملخزن .ويمكن أن نستثني دراسة :محند أيت الحاج ،مظاهر الحياة الثقافية بحاحة
مونطان؛ األول يف كتابيه خالل جزولة ،وإيليغ
ً
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فإن املادة املصدرية راكدة يف األرشيف الدبلومايس التابع للخارجية
ألحمد الكاشطي بعنوان" :البلدة التنانية ذات املواهب الربانية"(ّ ((7

الفرنسية ،حيث
وقفت عىل عدد من الوثائق( ((7بإمكانه أن يحل ألغاز املؤسسة االجتماعية التي نحن بصدد دراستها ومقاربتها(،((7
ُ

ومن ثم إعادة كتابة التاريخ التناين ،لكن رشيطة مقارعة هذه الوثائق بنظريتها املحلية التي يتكتم عليها ورثة األرس التي تو ّلت القيادة
واملشيخة يف هذه القبيلة(.((7

يمكن مالمسة األدوار البطولية والتاريخية لهذه القبيلة من خالل تصدي رجاالتها للغزو الربتغايل؛ فمحمد بن سليمان الجزويل

(((7

ونظرا لقربهم من ميناء
أرشد ووعظ التانانيني بمخاطر الغزو اإليبريي الذي تعرضت له املنطقة خالل القرن الخامس عرش امليالدي.
ً
أكادير ،فقد قام التانانيون بدو ٍر بطويل يف رفع راية السعديني الذين أطاحوا آخر قادة اإليبرييني املرابطني يف رأس ِ
"كري" خالل القرن

حريصا عىل تأديب
السادس عرش .وخالل النصف الثاين من القرن التاسع عرش عرفت القبيلة حضور القائد عبد الله ُأبيهي( ((7الذي ظل
ً
ً
ومعنويا ملّا كان
ماديا
خليفة بالحارضة السوسية ،تارودانت(.((7
ً
دمارا ً
القبيلة الخارجة عن طاعة املخزن ،فقد ألحق بها ً

قبيلة إداوتنان يف األرشيف الدبلومايس الفرنيس
أن قبيلة إداوتنان كانت حارض ًة خالل مرحلة "التهدئة" التي أعلن
تكشف وثائق املركز الدبلومايس يف نانط ( )Nantesبفرنساّ ،

عنها املقيم العام ليوطي  ،((7(Lyauteyفمبارش ًة بعد توقيع عقد الحماية بتاريخ  30آذار /مارس  ،1912أعلنت القبيلة عصيانها املدين عىل

املستعمر ،وعىل األجهزة املخزنية العتيقة التي أبقى عليها االستعمار ،كما ساهمت أنظمتها االجتماعية بخاصة ئنفالس أو "أيت ا ْل ُع ْر ْف"

تصدت ّ
لكل نزاع أو فتنة يمكن أن تثريها الوضعية الحرجة التي أصبح عليها
محليا ،يف تماسك القبيلة واتحادها؛ فقد
كما تسمى
ّ
ً
املغرب خالل العرشية التي سبقت توقيع الحماية(((8؛ وهي الفرتة املسماة يف املصادر الكولونيالية بـ "السيبة" ،وقد أسهب روبري مونطان

واداوتنان وهي أطروحة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة يف األدب العريب نوقشت سنة  1994يف رحاب كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف الرباط.

ومقدم الطريقة التجانية فيها وقد قام بأدوار طالئعية خالل الفرتة االستعمارية ،كما يرجع له
يعد أحمد الكاشطي ( )1954-1892أحد أعمدة املدرسة العتيقة يف "أملا"
72
ّ
ّ
تعد وثيقة تاريخية شاهدة عىل مرور علماء كرث باملنطقة أغلبهم
الفضل يف نرش الطريقة هناك وتلقني أورادها .وقد ألف مخطوطة البلدة التنانية ذات املواهب الربانية التي ّ
تجانيون (حقق املخطوطة الطالب محمد بلييش املسجل يف الفوج الثاين من سلك املاسرت  2012-2010وحدة تاريخ الجنوب املغريب ،بإرشاف الدكتور مبارك ملني ،كلية اآلداب
حد علمنا هي النسخة الوحيدة املحققة إىل حدود كتابة هذه األسطر.
والعلوم اإلنسانية ابن زهر أكادير) ،وعىل ّ
 73قمت بزيارة علمية ملركز األرشيف الدبلومايس يف نانط  CADNالتابع لوزارة الخارجية الفرنسية ،خالل الفرتة املمتدة بني  12و 28نيسان /أبريل  ،2012ووقفت عىل
تهمان تاريخ هذه القبيلة ،بخاصة ما يتعلق بالبدايات األوىل إلخضاعها من طرف املستعمر ،وكل ما يتعلق بمونوغرافيتها ،وتقاليد ساكنتها وعاداتهم ،والتقارير
محفظتني ّ
االستخباراتية التي حررها الضباط الذين حكموا القبيلة ،وهذه املحافظ يف حوزتنا عىل شكل صور شمسية ،أهمها يحمل الرقم والتسلسل التاليني:

;Maroc, archives du protectorat, 1912 - 1956, Maroc, serie, cabinet diplomatique n°8, notes cocernant le personnel (1921 - 1933) no. 15, les idaoutanan
Reclamation, notifications aux puissances–voyages divers (1917 - 1922), Maroc, direction des affaires indigènes, no. 13 organisation 1917-1921.

أن املنطقة
 74كانت إداوتنان خالل الفرتة االستعمارية خاضعة لرئيس ناحية مراكش ،ويستفاد من خالل التقارير االستخباراتية التي تحتفظ بها وزارة الخارجية الفرنسية ّ
لم يتم إخضاعها إال بعد رصاع مرير مع أبناء القبيلة ،انتهى بمهادنة األعيان من جهة ،واعتماد الطريان الحريب من جهة أخرى :مديرية الشؤون األهلية ،املحفظة ،15
مجموعة وثائق مراكش وأحوازها ،الرقم التسلسيل أ  ،456إداوتنان ،وثائق األرشيف الدبلومايس ،نانط ،فرنسا.
ِ
"تس ْك ِّجي" وأرسة َ
"أشَّ ْاو" بـ "دوار ِإ ْس ْك ِبتقِّي".
 75بخاصة أرسة "بوناكة" بـ ْ

السماليل الحسني (1465-1404م) ،أبو عبد الله ،عالم دين سني عىل طريقة األشاعرة ،وفقيه ماليك ،وصويف عىل طريقة ،من ذرية إدريس
 76محمد بن سليمان الجزويل ّ
بن عبد الله بن الحسن املثنى بن الحسن السبط بن عيل بن أيب طالب ،صاحب كتاب دالئل الخريات يف الصالة عىل النبي.
77

78

79

80

السويس ،املعسول ،ج  ،15ص . 12
املرجع نفسه ،ص .13-12

أول مقيم عام باملغرب (.)1925/1912

ُو ِّقعت الحماية يف فاس بتاريخ  30آذار /مارس  1912بحضور السلطان املوىل عبد الحفيظ والسفري الفرنيس لورينو.
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وظائف مؤسسة "ئنفالس" يف مغرب ما قبل الحامية وأدوارها
جا
قبيلة إداوتنان منوذ ً

دراســات

فإن
يف حديثه عن أهمية هذه التنظيمات يف مواجهة السياسة الكولونيالية كما سرنى الحقًا(.((8
ونظرا ملوقع القبيلة املحصن واملنيعّ ،
ً

فر إليها أشد أعداء فرنسا و"املخزن العتيق" ،القائد محمد
القادة الفرنسيني لم يجدوا ًّ
بدا من مهادنة أعيان إداوتنان ،بخاصة عندما ّ
َ
قائدا عىل سوس وحاحا زمن املوىل الحسن وابنه عبد العزيز الذي خرج عن طاعة املخزن بعد أفول نجمه عشية
س( ((8الذي كان ً
أ ْن ْف ُل ْو ْ
ان" الشهرية،
واملؤرخة يف  6أيلول /سبتمرب  .((8(1912كما رفض بعض الزعامات التي عهد
بوع ْث َم ْ
هزيمة أحمد ا ْل ِه َيبة يف وقعة "سيدي ْ
َّ

أي هدنة أو مفاوضات مع االستعمار؛ ستفيض إىل وقوع القبيلة تحت رحمته ،وباملقابل نعت التانانيون
إليها حكم القبيلة قبل االستعمار َّ

يف املراسالت التي تحتفظ بها فرنسا بعضهم بـ "الكفار"( ((8ألنهم خرجوا عن طاعة فرنسا ،مما يؤكد وجود تيارين متعارضني حول
أن الخضوع
مصلحة القبيلة ومستقبلها .ومن خالل االطالع عىل وثائق األرشيف الدبلومايس التابع لوزارة الخارجية بـنانط( ((8يتضح ّ

التام للقبيلة تم بتاريخ  ،((8(1927بعد التخابر مع أعيان إداوتنان ،وتجويع الساكنة ومنع وصول املواد الغذائية واملؤن إليها وقصفها

"بوناكة" التي تتكتم اليوم عىل موروث مراسالتها مع القيادات املخزنية
بالذخرية الحية .وانتهى األمر بإسناد القيادة التانانية ألرسة ُ

والزعامات االستعمارية.

إداوتنان :بني تجاذبات بالد املخزن وبالد الفوىض
ارتأينا أن نستعري مفهوم "بالد الفوىض" بدل "بالد السيبة" حتى نقلل من الحموالت األيديولوجية والقدحية لداللة املفهوم

أن قضية "السيبة"( ((8التي وردت يف عدد من املراسالت الفرنسية
األخري .وقبل أن نعرج إىل موقع قبيلة إداوتنان بينهما ،نشري إىل ّ

وتشبعت بها مجموعة من الكتب األجنبية ،وبالخصوص تلك املعتمدة يف هذه الدراسة ،أثارت حفيظة املؤرخني
املعتمدة يف هذه الورقة،
َّ

ٍ
ونسق تاريخيني لم يكتب لهما الوجود ،من أجل الرد عىل
املغاربة أكرث من األجانب؛ فالطرح الوطني كان يهدف إىل تأسيس مدرسة
مزاعم الطرح الكولونيايل ،وهذا مشكل آخر وقع فيه ّ
جل الدراسات املغربية سواء املتقدمة منها( ((8أو املتأخرة؛ ومنذ حصول املغرب عىل

استقالله توجهت الكتابة التاريخة يف املغرب بزعامة أقطاب من قبيل جرمان عياش ومحمد حجي ومحمد املنوين وعبد الله العروي،
تسيب كما زعم الكولونياليون وربما هو الطرح نفسه
إلثبات وجود وظائف الدولة املغربية وديمومتها عرب التاريخ ،وأ ّنها لم تكن يف حالة ّ
الذي سبقهم إليه عبد الرحمان بن زيدان مؤرخ مدينة مكناس(.((8

Montagne, Les Berbères et le Makhzen au Sud du Maroc, p. 345.

81

َ
س يف "أيت عييس" وهي قبيلة ّ
ورين" عىل يد القوات الفرنسية (انظر ترجمته
تشكل حدو ًدا بني حاحا وإداوتنان ،بعد سقوط مقر قيادته "ب َت ْم ُس ْ
 82استقر القائد محمد أ ْن ْف ُل ْ
يف الجزء  20من كتاب املعسول للمختار السويس).

لوبرون مكتب الشؤون األهلية ،األرشيف الدبلومايس بنانط  ،CADNفرنسا.
 83مراسلة الضابط اليوتنان ْ
 84مراسلة محمد بن محمد َأ ْن َّظام إىل باشا أكادير يصف فيها الخارجني عن طاعة فرنسا بـ َ
"الكف ََرة" ،وقد اعتمدنا النسخة العربية املرتجمة إىل الفرنسية عىل يد ضابط
عسكري برتبة "مالزم أول".

85

86

وثيقة استخباراتية مؤرخة بتاريخ  14ترشين األول /أكتوبر ،1927وثائق األرشيف الدبلومايس ،فرنسا.

مراسلة الكولونيل قائد قبيلة إداوتنان ،ناحية أكادير 15 ،ترشين األول /أكتوبر  ،1927وثائق األرشيف الدبلومايس ،نانط ،فرنسا.

 87تتعامل الكتابات املغربية مع هذه املفاهيم ٍ
بنوع من الحيطة والحذر ،وتستبدل بمفاهيم أخرى تحمي حقوق الدولة والهوية للمغاربة (كبالد الفوىض والنظام مقابل بالد
السيبة واملخزن) ،راجع :عبد الحميد احساين ،اإلدارة املركزية يف عهد الحماية الفرنسية( 1940-1912 ،الرباط :منشورات أمل ،)2015 ،ص 67؛ أو (بالد البيعة وبالد
الطاعة) مقابل (بالد املخزن وبالد السيبة) ،انظر :حنداين ،ص .45

 88أخص بالذكر هنا دراسة أحمد التوفيق إنولتان ،ودراسة محمد حجي الزاوية الدالئية ،ودراسة جرمان عياش حرب الريف ،ودراسة عبد الله العروي الجذور الثقافية
واالجتماعية للوطنية املغربية ،هذا يف ما يخص الدراسات املتقدمة ،أما الدراسات املتأخرة فقد جاءت عىل شكل منوغرافيات اقتصادية ودينية واجتماعية.
 89حاول عبد الرحمان بن زيدان وهو نقيب الرشفاء العلويني بمكناس ومؤرخها أن يثبت الحضور الدائم للدولة من خالل استدالله بمجموعة من الوثائق واملراسالت التي
يتضمنها كتابه إتحاف أعالم الناس بأخبار جمال حارضة مكناس ( 5أجزاء).
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العدد 5

كانون الثاين  /يناير 2017

س ّلطت الدراسات الكولونيالية الضوء عىل مسألة السيبة بعد وفاة املوىل الحسن( ،((9بحيث رصدت تناميها مع وصول املوىل عبد

اح َما ْد" عىل العرش الذي
العزيز إىل الحكم
"أب ْ
ابتداء من عام  ،1900مع األخذ يف الحسبان فرتة االستبداد املخزين التي شملت وصاية َّ
ً

كان قد أبعد أرسة الجامعي؛ وهم أخوال السلطان موالي الحسنُ ،ليدخل املغرب يف مسلسل من الرصاعات الثنائية يمكن أن نسميها

ويجرنا هذا
توصل األجانب إىل أ ّنه ال بد من تدخّ ل آلتهم العسكرية لحماية السلطان من ثورات القبائل؛
بلغة اليوم
ً
"حربا أهلية" .وقد ّ
ّ

الحديث للتوقف عند فرتة حكم املوىل عبد الحفيظ ( )1912-1906السلطان املبايع برشوط قبلية( ،((9ولقد كانت ثورة أهل فاس ضد البعثة

ً
ذريعة لتدخل املدفعية الفرنسية والفتك
الفرنسية التي تقرر تأسيسها لحفظ السلم واألمن بعد مقتل الطبيب الفرنيس موشان يف مراكش،
بأهل فاس يف إطار ما كان ُيعرف "بأيام فاس الدامية" التي وقعت خالل شهر نيسان /أبريل من عام  ،1911والتي ال تزال مآسيها

موشومة يف الذاكرة الفاسية( .((9بالنسبة إلينا بوصفنا مشتغلني يف الحقل التاريخي مستحرضين ما يقتضيه املنهج العلمي من رصامة يف

تدقيق الحقائق والتزام املوضوعية ،ارتأينا أن نتوقف عند جذور مسألة السيبة وتقويم النتائج التي توصلت إليها البحوث األجنبية ،مع
ِ
ْالس يف مجال
األخذ يف الحسبان ردة فعل الكتابة املغربية حول هذه القضية ،لكن دون أن نتجاوز مجال الدراسة املرتبط بمؤسسة ئ ْنف ْ
قبيلة إداوتنان.
نستعرض ً
أول شهادات لروبري مونطان حول قضية "السيبة" التي ستربر نفسها بنفسها من حيث مقاصدها وغاياتها .ومن بني هذه

دونه هذا السوسيولوجي الكولونيايل يف معرض حديثه عن دولة العلويني بقوله" :واستهل الفيالليون السلطة بطريقة
الشهادات ،ما ّ

حازمة حيث عملوا منذ البداية عىل الحد من دور شيوخ الزوايا املساندين من القبائل الرببرية ،فقضوا عىل الزاوية الدالئية ومملكة
َ
ٍ
بحزم عندما أسس جيشً ا من الزنوج و ّزعهم عىل مختلف القصبات املبنية عىل طول طرق املغرب.
تم موالي إسماعيل العملية
تزروالت .أ َّ
ب هذه القالع يف مختلف مناطق بالد املخزن القديم ،ولكن عىل الطرق الجبلية يف أهم الطرق املؤدية إىل بالد الرببر .ومن األكيد
ولم ُت ْ َ

أن املخزن يف عهد موالي إسماعيل عرف عدة اضطرابات لكن السلطان قىض حياته فوق جواده من أجل ِإخماد هذه الثورات وتقليص
ّ

نفوذ قبائل أعايل الجبال التي يصعب الوصول إليها .وكان عىل من جاء بعد موالي إسماعيل القيام بمهمة صعبة ،هي التخلص من
حقيقيا عىل السالطني الضعاف .وهكذا الحظنا أثناء حكم موالي عبد الله اندالع اثنتي عرشة انتفاضة
خطرا
الجيش البخاري الذي يم ّثل ً
ً

عىل األقل مع اتساع بالد السيبة .وحاول السالطني الثالثة الذين جاؤوا بعد سيدي محمد بن عبد الله ،وموالي سليمان ،وموالي عبد
الرحمان ،املحافظة عىل تقليد املخزن أمام الرتاجع االقتصادي للمغرب بتعنيف الزنوج غري املنضبطني وتوزيع القبائل العربية من ِ
يش
الك ْ

تكبدها
تكبد هزائم قاسية ،باستثناء الهزيمة القاسية التي ّ
عندما تتمرد والقيام (عند اإلمكان) بجوالت الرشطة يف بالد الرببر دون ّ
َ ُ
ش ،كما لوحظ امتداد بالد
الصنهاجية لألطلس املتوسط الخاضعة للشيخ َأ ْم َه ْاو ْ
موالي سليمان عام  1812عىل يد أ ْي ْت أ ْو َما ُلو والقبائل َّ
السيبة إىل حدود أبواب الرباط ومكناس وفاس .وقد حاول آخر السالطني العلويني موالي الحسن استعادة نهج موالي إسماعيل فأخذ
قسما من
املعربة ،وأن يحكم ً
النصارى أسلحتهم العرصية من بنادق ورصاص ومدافع ،واستطاع أن يعيد النظام إىل بالد املخزن والبالد َّ

بالد الرببر باستثناء تلك الواقعة يف أعايل الجبال ،ومراقبة تحركات األطلس الكبري واألطلس الصغري .بل استطاع أن يستميل أحد زعماء
عينهم بظهائر مخزنية رشيفة يف إطار سياسته الرامية إىل إعادة التمثيل املخزين باألصقاع التي ال
 90تسببت وفاة املوىل الحسن عام  1894يف ثورة القبائل عىل القواد الذين ّ
تنالها األحكام املخزنية كما هي الحال بالنسبة إىل "سوس" و"واد نون" اللذين ناال نصيب األسد من هذا التمثيل .واعتمد الكولونياليون هذه الثغرة لتربير مسألة "السيبة"
وغزوهم املغرب بعد  18سنة من وفاة السلطان.
ور َب َط عالقات بإسبانيا،
 91أهمها رفض رشوط الخزيرات ( )1906التي قبل بها سلفه املوىل عبد العزيز ،والقضاء عىل الثائر
ّ
املدعو "بوحمارة" الذي استنزف دخول الدولة َ
والرتاجع عن رضيبة املكوس.

 92محمد معروف الدفايل ،أصول الحركة الوطنية بني السلفية املجددة والسلفية الجديدة ،ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﺠﻠﺔ أﻣﻞ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦواﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻤﻟﺠﺘﻤﻊ (الرباط :مطاﺑﻊ اﻟﺮﺑﺎط نت ،)2014 ،ص .61
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وظائف مؤسسة "ئنفالس" يف مغرب ما قبل الحامية وأدوارها
جا
قبيلة إداوتنان منوذ ً

دراســات

سدى أمام
األطلس ،موحا ُأ ْو َح ُّمو ال َّز َياين الذي سيصبح فيما بعد زعيم الرببر املناهضني لالحتالل الفرنيس .وقد ذهب هذا املجهود الكبري ً
سنوات الفوىض بعد وفاة السلطان .ووصلت اضطرابات بالد السيبة أوجها عام  1907عندما ح ّلت القوات الفرنسية"(.((9
ماذا يستفاد من شهادة روبري مونطان بخصوص قضية بالد السيبة؟

ٍ
ً
رافضة جور املخزن ،وليس جهاز املخزن يف
ثورات
أن "السيبة" ال تعدو أن تكون
بعد قراءة ما جاء عىل لسانه وتحليله ،يبدو لنا ّ

سياسيا ضد فساد أجهزة الدولة" ،مع
"احتجاجا
حد ذاته .وهو ما يصحح النظرة الكولونيالية لهذه القضية التي يمكن أن تحايك اليوم
ً
ً

أن هذا االحتجاج السيايس يمكن أن يتطور إن لم تكن هناك حلول ناجعة للحد من "الفوىض" بلغة مونطان الذي وقع يف الخلط
العلم ّ

ً
عينه السلطان ولم ينل رىض الساكنة ،أو رفض هذه القبيلة تأدية
بني جور املخزن الذي يتخذ
أشكال عدة؛ كتأديب قبيلة ثائرة ضد قائد ّ

أن جميع قبائل املغرب التفّت حول السلطان
نظرا لتوايل سنوات الجفاف واملَ ْسغبات( .((9ما يعني ّ
الرضائب ،وعدم االعرتاف بحق جباتها ً

مطيعا قراراته الجائرة التي كانت تتعارض مع روح األعراف التي يعود بعضها إىل مئات السنني.
وبايعته ،لكن بعضها لم يكن
ً

يجب أن ُيقرأ الرفض من منظور أنرثوبولوجي ثقايف رصف ،وليس من زاوية تاريخية تدافع عن أحد الطرحنيٌّ .
فكل منا سيقرأه

مربرا بكون هذه الساكنة أرادت املحافظة
بطريقته الخاصة ،لكن إذا ما ربطناه بعوائد الناس يف قبائلهم سيكون تفسرينا هذا الرفضً ،

عار سيالحقها عىل مر الزمان( .((9ولعل مضمون السيبة يف
عىل موروثها الثقايف ّ
ألن التفريط فيه ،كما هو راسخ يف متخيلها الشعبيٌ ،
قدمه بها وهو يحارض يف معهد الدراسات اإلسالمية بباريس وجامعة الرسبون ،يخدم
منظور روبري مونطان ،ومن خالل الطريقة التي ّ
نوعا من "ال َّتثا ُقف" إن صح التعبري .وهذا
مصلحة األجانب أكرث من مصلحة األمازيغ؛ فالعرب لم يطمسوا حضارة األمازيغ وإنما أحدثوا ً

بم نفرس اهتمام األمازيغ بالدين اإلسالمي الذي نزل
ما لم يفهمه مونطان ولم يستوعبه أتباعه ،أو باألحرى ّ
غضوا الطرف عنه؛ وإال َ
بروح اللغة العربية عىل الرغم مما قيل عن تجاوزات املسلمني يف حق هؤالء ،منذ زمن الوالة األمويني والعباسيني ،كونهم غزا ًة جاؤوا
لينهبوا خريات شمال أفريقيا(.((9

قدمه مونطان حول "السيبة" مع ما كان يصبو إليه .لقد ّ
أن املناطق التي ال تنالها أحكام السلطان هي
يتناىف ما ّ
أكد دون شعو ٍر منه ّ

ان"
روج لها قبله ابن خلدون،
وتوصل إليها أحمد التوفيق يف استنتاجاته لدراسة قبيلة " ِإي ُنو ْل َت ْ
ّ
املناطق التي تبعد عن املركز ،وهي فكرة ّ

"إن املخزن كان يتسم بسمة الدولة التقليدية ،أي بتناقص نفوذ الدولة كلما ابتعدنا عن املركز ،وهي سمة لم تكن خاصة
بقولهّ :

به ،بل كانت تنطبق عىل كل الدول ما قبل الرأسمالية"( .((9وهي ظاهرة ظلت مألوفة بالنسبة إىل املغاربة ،فاملخزن يقوى يف املركز
أن
(عاصمة السلطان) ويضعف يف الهوامش واألطراف .واملقصود بالضعف هنا الخروج عن طاعة السلطان وليس عن بيعته .كما ّ

93

مونطان ،ص .35-34

 94محمد األمني البزاز ،تاريخ األوبئة واملجاعات باملغرب يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش ،سلسلة رسائل وأطروحات ،رقم ( 18الرباط :منشورات كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية ،)1992 ،ص .162-160

أن املغاربة األجانب
أن الشخص الذي يبيع أرضه التي ورثها عن أجداده ،كأنما يخلع ثيابه أمام الناس؛ وهو ما يفرس ّ
 95عىل سبيل املثال ال الحرص ،يجمع التانانيون عىل ّ
َ
ْ
إن
اد".
د
"الح
أي
زيل
م
"أ
لقب
تحمل
التي
العائالت
بينهم
ومن
األصليني،
للمالك
تابعني
وظلوا
األرض
ملكية
عىل
الذين استقروا يف قبيلة إداوتنان لم يتمكنوا من الحصول
َ َّ
ّ
ْ
فإن بيع أحدهم
عليه،
وبناء
سرتها،
عىل
ينص
الذي
اإلسالم
روح
مع
يتناىف
ما
وهو
العورة،
كشف
يفيد
مما
الناس،
أمام
بيع األرض (العقار) للغريب عن القبيلة هو خَ ْل ٌع للثياب
ّ
ً
أرضه يقابل يف املنظور الديني اقرتاف ُج ْرم كبري ال ُيغتفر.
 96عىل سبيل املثال ال الحرص نهج األمويون سلوكات تتعارض مع الدين اإلسالمي من قبيل اسرتقاق خمس األمازيغ ،وفقًا ملبدأ تخميس الغنائم "تخميس الرببر"،
أن املسلمني إخوة بغض النظر عن اللون والجاه والنسب ،انظر
و"اعتبارهم عبيدا للخالفة وممثليها بعني املكان" .وهو ما يتعارض مع منطوق النص الرشعي ،عىل أساس ّ
بخصوص هذه النقطة :محمد يارس الهاليل" ،الدين والنسب واللغة مرتكزات هوية األجداد" ،زمان ،العدد ( 26كانون األول /ديسمرب ،)2015ص .29
97

أحمد التوفيق ،املجتمع املغريب يف القرن التاسع عرش ،اينولتان  ،1912-1850ط ( 2الرباط :منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،)1983 ،ص .470
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ٍ
ثورات يف حالة وفاة الحكام ،وبالخصوص
النماذج التي استعرضها مونطان تفيد بالرجوع إىل املصادر األصيلة؛ بحيث كان املغرب يعرف
بني أفراد األرسة.

ٍ
مجال ال يتقن لغته ،وال يكاد يفهم وضعه السيايس واالجتماعي .نجد
ُيعاب إ ًذا عىل روبري مونطان أ ّنه لم يرتيث يف جمع تاريخ

أيضا عند املفكر املغريب عبد الله العروي الذي استحرض النموذج األمرييك الذي "يستهويه كل ما كتبه الفرنسيون ويعطيه
هذا التصور ً

قيمة أعىل من قيمته الحقيقية"( .((9يف نظرنا ،لو عاد مونطان ومنارصوه إىل نماذج بعينها من تاريخ املغرب( ،((9وعىل سبيل املثال دولة
وفسخا لبيعة السلطان ظاهرة متأصلة يف املجتمع املغريب عرب
خروجا عىل طاعة املخزن
عدوها
ً
أن "السيبة" التي ّ
املرينيني(((10؛ لوجدوا ّ
ً
(((10
"الش ُغور"
"الج ْور" أو ُّ
التاريخ( .((10فقد ثبت ّ
أن هذا املفهوم شاع بني فقهاء العرص املريني ؛ ففي عدد من فتاواهم طرحت مسألة َ

ألن رشط اليقني عندهم مرتبط بوجود الوازع السلطاين"(.((10
"من املحاكم بصدد صحة العقود والحيازات؛ ّ

قدمها مؤرخون مغاربة حول قضية السيبة ،والتي ترمي يف مرمى الطرح الوطني املناهض لهذه
لنستعرض اآلن أهم الردود التي ّ

املفاهيم املسقطة عىل ظواهر لم يستوعبها املخربون واملجندون للكتابة حول مغرب القرن التاسع عرش .وقد قام السوسيولوجي واملؤرخ
لم شمل الرؤى املناهضة للحقل املفاهيمي الذي ّ
وظفه
املغريب محمد العيادي يف مؤلفه "دراسات يف املجتمع والتاريخ والدين" بمحاولة ِّ

املستعمر لرضب وحدة املغرب وسيادته .ونورد يف مقدمتها موقف املفكر املغريب عبد الله العروي الذي بلور فيه تصحيح األخطاء التي وقع

فيها املستعمر بسبب ٍ
ً
متداولة ليس فقط لدى املخربين أو الدولة الفرنسية
لبس يف فهم النص املخزين ،فهذه املغالطات املتعمدة ظلت
تصدع الرؤى بني ٍ
طرح أجنبي
الحامية ،وإنما حتى بني الباحثني األجانب وبعض الباحثني املغاربة؛ فال يمكن تصفّح مؤلف دون مصادفة ّ

ٍ
متحمسا عقو ًدا من الزمن لدحض الطرح األجنبي من
وطرح وطني ظل
يربر قضية "السيبة" من خالل نماذج مستقاة من املغرب،
ً
خالل إعادة فهم الواقع املغريب الق ََبيل.

98

عبد الله العروي ،مجمل تاريخ املغرب (الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،)1984 ،ص .26

ً
مثل استمالة املخزن رشفاء دار إيليغ ،فال هو استأصل جذورهم كما فعل مع الدالئني ،أو تركهم ينفردون بامللك ،ويف املقابل ّ
وظفهم لضبط املجال السويس يف عالقته
99
الدور الكربى (دار تمانارت قرب طاطا ،قيادة أوالد جرار بتزنيت ،دار بريوك بواد نون) ،فالثورات التي كانت تندلع ضد الحركات املخزنية أكرث من تلك التي كانت ضد هذه
مع ُّ
إن األمر ال يعدو أن يكون اقتصا ًدا للقوة العسكرية والكلفة املادية التي
الكولونيالية؟
السوسيولوجيا
رواد
ذهب
كما
املركز
عن
الهامش
باستقالل
األمر
يتعلق
فهل
الزعامات،
ّ
ٍ
لصقع يف حجم سوس ،وقوة برشية يف مستوى رجاالته ،راجع:
تحتاج إليها حركة موجهة

Justinard Liopold, “Notes sur L’Histoire du Sous au XIXe siecle,” Hesperis, vol. VI (1926), pp. 351 - 364 ; Paul Pascon, “le commerce de la maison
;d’Iligh, d’après le registre comtable de Husayn b, Hachem, Tazerwalt 1850 - 1875,” Annales E.S.C, no. 3 - 4 (Mai–Aout, 1980), pp. 700, 729

خديجة الراجي ،مساهمة يف دراسة تاريخ الزاوية السماللية يف مرحلة التأسيس (853هـ1460/م-971هـ1564/م) ،بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا ،إرشاف الدكتور
مصطفى ناعيمي (الرباط :جامعة محمد الخامس ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،)1991 ،ص 160-146؛ شفيق أرفاك ،قيادة تمنارت بني التزام املحيط القبيل والسلطة
املخزنية ،)1934-1352( :أطروحة لنيل دكتوراه الدولة ،إرشاف الدكتور محمد حمام ،ج ( 1أكادير :كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،)2007 ،ص 156-148؛ ربيع رشيدي،
الزعامات املحلية بسوس وعالقتها باملخزن :سوس األقىص خالل الربع األخري من القرن التاسع عرش ،ماجستري يف تاريخ الجنوب املغريب ،إرشاف الدكتورة خديجة
الراجي (أكادير :جامعة ابن زهر ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،)2010 ،ص .130-125
100

حكمت املغرب ما بني (1244م و1465م).

عد "السيبة" ظاهرة لتجديد النخب املغربية واإلبقاء عىل حيوية املخزن واستمرارية أجهزته،
 101يذهب السوسيولوجي واملحلل السيايس املغريب محمد الطوزي ،إىل ّ
فكر يحارب التغيري ويحايب السلطان وحاشيته
يسيطر
دونها
ومن
املخزن،
جسم
يف
جديدة
دماء
فاملخزن يف منظوره هو من يسمح بظهور هذا التمرد السيايس ،ذلك أن تضخ
ٌ
يعجل بسقوط الدولة ،وهذا حدث مع املرابطني الذين اعتمدوا نخبة الفقهاء املؤسسة للدولة والتي ستتسبب الحقًا يف سقوطها ،انظر :الطوزي ،ص .53
مما ِّ

 102يذهب محمد بن عبد الله الكييك إىل تقديم مفهوم فقهي لـ "البالد السائبة" ،ففي منظوره البالد السائبة هي "مجموع األقطار التي ال يطمنئ فيها صاحب الحق
قدمه الكييك لـ "البالد السائبة" وإن اختلف مع ظرفية ترويج الكولونياليني هذا املفهوم يف دراستهم "فهو يلتقي
أن املفهوم الذي ّ
الرشعي عىل حقّه" ويرى "أحمد التوفيق" ّ
معه يف نهاية املطاف يف اإلغضاء عن الواقع الذي تحكم يف التطور التاريخي" ،راجع :محمد بن عبد الله الكييك ،مواهب ذي الجالل يف نوازل البالد السائبة والجبال،
تحقيق أحمد التوفيق (بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،)1997 ،ص .62-51-27

 103محمد العيادي ،دراسات يف املجتمع والتاريخ والدين ،سلسلة دراسات (الدار البيضاء :مؤسسة امللك عبد العزيز آل سعود للدراسات اإلسالمية والعلوم اإلنسانية،
 ،)2014ص .140
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وظائف مؤسسة "ئنفالس" يف مغرب ما قبل الحامية وأدوارها
جا
قبيلة إداوتنان منوذ ً

دراســات

أن املخزن ظل لفرتات طويلة يعتمد
لقد حاول عبد الله العروي توضيح قضية أساسية أثناء تناول قضية "السيبة" ،وهي ّ
مفاهيميا ً
قابل للتأويل يف مراسالته ملمثليه يف الجهات واألقاليم (األطراف ،الهوامش) وممثيل الدول األجنبية بخاصة
جها ًزا
ً
(فرنسا ،وإسبانيا ،وإنكلرتا) ،وهي املفاهيم التي س ُتستغل يف غري محلها لدعم األطروحات الكولونيالية(.((10

تعب عن
وخلصت دراسات أخرى تصب يف تصورنا نفسه لـ "مؤسسة ئنفالس" يف عالقتها مع املخزن؛ كون هذه املؤسسة لم تكن ّ

ً
دخيل" وأهمها خالصات عيل املحمدي يف دراسته ومقاربته لقضية "املخزن والقبيلة"
عربيا
إرادة الساكنة لالستقالل عنه بوصفه
ً
"عنرصا ً
من خالل نموذج َ
"أ ْي ْت َب ْع ْم َران"؛ فـ "أيت بعمران ،وسائر قبائل سوس األقىص ،لم تكن خارجة عن طاعة املخزن ،كما تفيد مصادر
أوروبية مغرضة ،ووثائق مخزنية كانت تستهدف مواراة ضعف السلطة املركزية ودرء األطماع االستعمارية ،وإنما ظلت عالقتها باملخزن

إىل حدود  1882تتميز بخصوصيات [ ]...وجود مؤسسات تقليدية ترشف عىل سري الحياة بداخل القبيلة ،وفقًا ألعراف تضبط عالقتها
باملخزن منذ ما قبل القرن التاسع عرش"(.((10

إن املخزن يف تصور عيل املحمدي "جهاز وآلية ردع" ،فالطاعة كانت محددة يف أداء الرضائب للمساهمة يف إيجاد دخل قار
ّ

للمخزن ،لتجاوز مشاكل التنقل وتنظيم حركات لردع الثوار والرافضني ألداء الرضائب"( .((10وهي الخالصات واالستنتاجات التي

خلص إليها سابقًا ٌ
أن" :املخزن كان يتسم بسمة الدولة التجزيئية التقليدية،
كل من عبد الله العروي وأحمد التوفيق .فالتوفيق يرى ّ
أي بتناقص نفوذ الدولة كلما ابتعدنا عن املركز ،وهي سمة لم تكن خاصة به ،بل كانت تنطبق عىل كل الدول ما قبل الرأسمالية"(.((10

ولعل هذا االستنتاج يأخذ تربيره مما أشار إليه ابن خلدون منذ ما يزيد عىل سبعة قرون ونيف ،بقوله" :الدولة يف مركزها أشد مما تكون
يف الطرف والنطاق"(.((10

تمت اإلشارة إليه ضم ًنا يف مصادر دفينة جعال عبد
ّ
إن ما راكمه مفهوم "السيبة" من رؤى وطنية منافحة للتصور الكولونيايل ،أو ما ّ

حدا لهذا الرصاع الذي لن يخدم أفق البحث التاريخي وبناء مدرسة وطنية حديثة ال تحايك املدارس األجنبية.
الله العروي يضع ً

ً
أن املصطلح كان
متداول ولم يطرح أي إشكال يتعلق بحمولته األيديولوجية( ،((10فـ "السيبة" أو
بالعودة إىل العرص املريني نجد ّ

"السائبة مفهوم تم تداوله يف مراسالت وفتاوى الفقهاء ،وكانت يف منظورهم
الش ُغور من املحاكم"(((11؛ مما
الج ْو ِر أو مسألة ُّ
تعبريا عن َ
ً
َّ

بأن الجهاز املخزين كان يم ّثل الوازع السلطاين .ولعل استعمال "القوة املفرطة" هو تربير لالعرتاض عىل قرارات املخزن .لهذا،
يفيد ّ
فالعالقة بني املخزن والرعية هي عالقة ٍ
مد وجزر بني الحاكم واملحكوم ،مرتبطة بأداء املغارم والتسخريات .وخالل الربع األخري من
تضاريسيا أو الشاغرة بفعل
القرن التاسع عرش ،لوحظ توظيف مفهوم "السيبة" يف غري مح ّله بسبب التدخل األورويب؛ فاملناطق املنيعة
ً

أساسا "بطبيعة
ألن الحضور املخزين يف جهات البالد مرتبط
البعد املجايل كما هي الحال بالنسبة إىل إداوتنان كانت تثري قضية "السيبة"ّ ،
ً

وسائل اإلنتاج ،ودرجة االندماج االقتصادي واالجتماعي"(.((11
104

املرجع نفسه ،ص .134

106

املرجع نفسه ،ص .87

108

املرجع نفسه.

105
107

109

110

عيل املحمدي ،السلطة واملجتمع يف املغرب :نموذج أيت بعمران (الدار البيضاء :توبقال ،)1989 ،ص .117-116

التوفيق ،ص .469

املرجع نفسه ،ص .75
الكييك ،ص .27-26

111 Larbi Mezzine, Le Tafilalt, Contribution àl’Histoire du Maroc aux XVII et XVIII siècles, serie Theses 13 (Rabat: Publication de Faculte
des lettres et des sciences humaines, 1987), p. 367.
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ِ
الر ْب ِع ْي  )...لذلك يجب فهم
ّ
(الج َم َ
إن الجباية هي العنرص األسايس يف العالقة بني املخزن واملجتمع أو مؤسساته ْ
اعة ،ئ ْنف ْ
ْالس ،أيت َّ

العالقة املؤطرة ملفهوم "السيبة" انطال ًقا من الجمع بني املخزن واملجتمع الذي ترسي يف رشيانه قراراته (املخزن)؛ وإذا تتبعنا مجريات

أن
األحداث بخاصة خالل فرتات املَ ْس َغ َبات والجوائح أو األزمات السياسية التي تندلع عند وفاة السلطان أو بالرصاع حول امل ْلك ،سنجد ّ
نظرا لضعف إنتاجها ،ويف هذه الحالة يضطر املخزن إىل ردعها بتنظيم
"القبائل ال ترفض املخزن ما لم يطالبها باألموال والخدمات [ً ]...

الرقاب فإنه ال يزال يبتز
حركات عسكرية ،فيقع االحتكاك واالصطدام ،أما إذا كان للمخزن يف عني املكان جهاز [ ]...قادر عىل إ ْذالل ِّ
األموال ،ويعترص األمم إىل أن يقع االنفجار ،وعاد ًة ما تكون وفاة السلطان هي الفرصة املواتية لهذا العصيان ،إشارة إىل سقوط الهيبة

(((11
شاغرا من
ألن املجال كان
املعنوية،
تسيب قبيلة إداوتنان ضد املخزنّ ،
ً
ً
ونذيرا بمناقشة الحساب"  .هذا االحتمال األخري هو الذي يربر ّ
الوازع السلطاين ،فكما أرشنا يف أكرث من مقامَ ،ألفت هذه القبيلة املشيخة من أبناء القبيلة وليس القائدية من أبناء حاحا وأحوازها.

قدمها أحمد التوفيق( ،((11فهي بالد تشكو
أن قبيلة إداوتنان تندرج ضمن الصيغة األوىل من مفهوم "السيبة" التي ّ
نخلص إىل ّ

املعي من اإلمام ،أو من ينوب عنهً ،
"تسيب" القبيلة موضوع
قاضيا"( ،((11وما يربر
عامل كان أو
شغورا؛ أي غياب الحاكم "الرشعي" ّ
ً
ً
ّ

أن القبيلة كانت
"الع ْرف بدل َّ ْ
"الشع" ،وهو املفهوم العميق "للسيبة" يف منظور عبد الله العروي( .((11مما ال يعني ّ
الدراسة هو اعتمادها ُ

عب عنه عبد الله العروي ،والذي
ضد "النظام القائم" يف املركز الذي يرتبع السلطان يف أعىل هرميته .هذا املفهوم األخري للسيبة هو ما ّ
ضدا عىل ظلم الوالة والقياد وعدم كفاءتهم"( .((11أما السيبة بمفهومها املعارص فقد نشأت يف عهد السلطان محمد بن عبد
يفيد "الثورة ً
(((11
كبريا عام  1856بعد أن وقّع عبد الرحمان بن هشام ()1859-1822
الله العلوي ( )1790-1757بعد مرحلة ثورة البواخر  ،وتعمقت تعمقًا ً

مرغما ،املعاهدة التجارية الربيطانية مع نظريه اإلنكليزي جون دريموند هاي.
ً

ً
واحدا هو "ضعف قدرة املخزن اإلدماجية"( .((11وتندرج
أشكال عدة لكنها تفيد مع ًنى
إن السيبة من منظور عبد الله العروي تتخد
ً
ّ

ألن املنطقة ليست غنية وال فائدة منها بالنسبة إىل السلطة
قبيلة إداوتنان ضمن املستوى الثالث الذي يقابل "االستقالل املحيل املمنوح؛ ّ

املركزية"( .((11وهو األمر الذي سبق أن أشار إليه السلطان املوىل الحسن يف إحدى مراسالته إىل خديمه محمد بركاش ،بقوله..." :واستعن
بأن أكادير درشة عىل حجرة ملتفة
بالله ثم ببعض من هناك عىل هذا الغرض ،إن ذكروا لك أكادير (يف إشارة إىل النصارى) ،فأعلمهم ّ

بالغابة وسط قبيلة إداوتنان ،وهم جبالة (يف إشارة إىل ساكنة إداوتنان) ال تنالهم األحكام ،وال يحصل لهم الغرض"(( ((12يف إشارة إىل
وجود مؤسسات تنظم الحياة االجتماعية والقانونية للساكنة).

ً
أن قضية "السيبة" أو بالد "الفوىض" خالل القرن التاسع عرش املمتد(:((12
خالصة ملا سبق يتضح ّ
112

التوفيق ،ص .595-585

جائرا عىل العباد أو
ويعي هذا الحاكم بظهري رشيف ،لك ّنه يكون
 113الصيغة الثانية كما ّ
قدمها أحمد التوفيق تتمثل بوجود الحاكم داخل املجال أو من ينوب عنهَّ ،
ً
ً
مهمل للبالد.
114

115

التوفيق ،ص .590

عبد الله العروي ،األصول االجتماعية والثقافية للوطنية املغربية( 1912-1830 :باريس :مطابع ماسبريو ،)1977 ،ص .167-163

116

املرجع نفسه ،ص .168

118

العروي ،ص .182

117
119

120

كونه السلطان العلوي املوىل إسماعيل.
املقصود بهم جيش عبيد البخاري الذي ّ

العيادي ،ص .142

"رسالة املوىل الحسن إىل خديمه محمد بركاش" ،الوثائق ،مجموعات دورية تصدرها مديرية الوثائق امللكية ،العدد  ،)2000( 10ص .241-240

 121يف هذا السياق ،يقصد بالقرن التاسع عرش املمتد خالل الحقبة الزمنية التي تشمل أواخر القرن الثامن عرش والعرشية األوىل من القرن العرشين ،راجع بهذا الخصوص:
محمد القبيل ،تاريخ املغرب ،تحيني وتركيب (الرباط :مطبعة عكاظ الجديدة /منشورات املعهد املليك للبحث يف تاريخ املغرب ،)2011 ،ص .522-445

130

وظائف مؤسسة "ئنفالس" يف مغرب ما قبل الحامية وأدوارها
جا
قبيلة إداوتنان منوذ ً

دراســات

ӵӵليست مرتبطة بق ََب ِل َّية املجتمع املغريب ،ومن هنا ،فهي غري مرتبطة بمجتمع إداوتنان أل ّنه قبيل.

ألن األحداث
ӵӵاملخزن
عنرص ال بد منه لخلق توازن داخل املجتمع ،وغيابه ينفي الحديث عن "السيبة" أو "بالد الفوضىى"ّ ،
ٌ
التي كانت تندلع بني الفينة واألخرى كان سببها املخزن؛ ومن األمثلة عىل ذلك حركة املوىل الحسن إىل إداوتنان عام .1886

ات" ،أو يف " َت ْز ْر َوا ْل ْت"
ӵӵتتخذ السيبة تعبريات مختلفة ،بحسب املكان والزمان؛ فالسيبة يف إداوتنان ليست هي السيبة يف " ْد ْم َن َ
أو َ
ان".
"أ ْي ْت َب ْع ْم َر ْ

مؤسسة ئِ ْنفالس يف إداوتنان :بعض آليات التدبري الجامعي للشأن املحيل
للتربك بكراماته واستحضار
محجا
أن قبيلة إداوتنان احتضنت عاملًا ومتصو ًفا ،م ّثلت زاويته
سبقت اإلشارة إىل ّ
ً
ّ
ٍ
بهالة من القدسية واالحرتام .إ ّنه
منجزاته وأدواره ،وهو الرمز الديني الذي أعطى مؤسسة ئنفالس مرشوعيتها وأحاطها
روحيا لساكنة إداوتنان؛ لم تكن مصالحها تتعارض مع مؤسسة
سيدي إبراهيم بن عيل التيغانيميني(( ((12ت )1581 .وكانت زاويته مرك ًزا
ً

معارضي املخزن السعدي والعلوي إىل حني وقوع املنطقة تحت
طليقي ،كما أ ّنهما كانا
حرين
ْ
ْ
ئنفالس ،أل ّنهما يقعان يف منطقة تجعلهما َّ

بناء عىل
االستعمار الفرنيس يف عرشينيات القرن املايض .ومؤسسة ئنفالس ليست متوارثة كما فهم بعض الكولونياليني ،فهي تتأسس ً

مكون من مكونات القبيلة (قرية ،وفخذ ،وبطن ،وفصيلة)(((12؛ إذ يحرضون مع ئنفالس القبيلة يف كل مجمع.
اختيار عريف عن كل ّ
يتم بطريقة "ديمقراطية" كما يذهب إىل ذلك صاحب "الرببر واملخزن"( ،((12ويشرتط يف
ويف إداوتنان ّ
فإن الرتشيح ملنصب العضوية ّ

تحمل املسؤولية؛ ومن وقع عليه االختيار يفرض عليه "تطبيق ال َّل ْوح" ،فإن خرج عن
األعضاء الوجاهة واالستقامة والنزاهة والقدرة عىل ّ
"القاعدة القانونية ،مصدر الترشيع" ،يعاقب بما َأمرت به الجماعة وكأنه يؤدي "يمني خُ َّطة القضاء".

يتقاىض َ
"أ ْن ْف ُل ْوس" أجره من الذعائر التي يعاقب بها املخالفون .أما القضايا التي ُيقايض فيها فهي جنائية وتجارية "خطة

ِ
الح ْس َبة" .كما أ ّنه يتوىل تطبيق األحكام القضائية التي أصدرها الفقهاء؛ بخاصة تلك التي تتعلق بالعقار وتنظيم أرايض الجماعة وتنظيم
ِ
يس" متخصصون يف "قضاء األرسة"( .((12أما مسائل الرشع فهي بعيدة كل البعد عن ئنفالس ،ألنها ليست
الري ...وكذا هناك " ْنفَال ْ
وتعد قضية املاء وتوزيع حصصه عىل الدواوير وساكنتها يف املجتمع "ال َّت َن ِان" من القضايا التي عالجتها ّ
ونظمتها
من اختصاصهم(ّ .((12
ُ
 122توجد زاويته يف منطقة ُ
ني" بني إداوتنان َ
وس" نزيل تازروالت .وهو
و"أ ْم ْس ْك ُر ْ
"أ ْض ِم ْ
وض" ،وهو ذو نسب رشيف من بني عمومة القطب الصويف سيدي ْ
وم َ
"أح َما ْد أ ُ
تلميذ أيب عبد النعيم يحيى الحاحي ،انظر ترجمته عند :محمد الصغري اإلفراين ،صفوة من انترش من أخبار صلحاء القرن الحادي عرش ،تقديم وتحقيق عبد املجيد خيايل
(الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،)2004 ،ص  269وما يليها؛ عبد الرحمان الجشتيمي ،الفوائد الجمة يف إسناد علوم األمة ،تحقيق اليزيد الرايض ،تقديم محمد
املنوين (بريوت :دار الكتب العلمية ،)2007 ،ص 293؛ أحمد بن محمد الحضييك ،طبقات الحضييك ،تقديم وتحقيق أحمد بومزكو ،ج ( 1الدار البيضاء :مطبعة النجاح
الجديدة ،)2006 ،ص 126-125؛ محمد بن أحمد البعقييل ،مناقب البعقييل ،تحقيق محمد املختار السويس (الرباط :طبع ونرش عبد الوايف املختار السويس ،)1987 ،ص 34؛
الرسمويك ،وفيات الرسمويك ،تحقيق محمد املختار السويس (الرباط :مطبعة الساحل ،)1988 ،ص 12؛ الكشطي ،الورقة رقم ( 120مخطوط خاص)؛ السويس ،املعسول،
ج  ،15ص  73وما يليها.
ِ
ون" و" َتا ْن ْك ْر ْت".
ز
اع
و
و"أيت
"
ن
فاس
ْس
ف
إ
"
وهي
إداوتنان،
داخل
قبلية
فروع
ثالثة
 123هناك أعيان
َ ْ ُّ ْ
ْ ْ ْ

هرميا للرتكيبة االجتماعية يف إداوتنان يتطابق مع هرمية مؤسسة ئنفالس وجاء كما ييل :املرابطون ،والشيوخ املسنون ،والنبهاء ،انظر :أفا،
ترتيبا
قدم روبري مونطان
124
ّ
ً
ً
ص 148؛ وكذلك:
Montagne, “Organisation sociale et politique des tribus,” p. 135.

125

أفا ،ص .149

 126يميز عمر أفا يف دراسته التي أحلنا عليها بني "العدل الجماعي" و"العدل الرشعي" وهو تعبري يف نظره عن مبدأ فصل السلطات ،فاملسائل املدنية ينظر فيها أعيان
ئنفالس ،يف حني تسند أمور العقار واألحوال الشخصية للفقهاء .املرجع نفسه ،ص .149
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ونظرا لكون اقتصاد قبيلة إداوتنان يعتمد عىل هذه املادة الحيوية ،وكون هذا املورد محط جدل ورصاع دائم ،تذهب
هذه املؤسسة(.((12
ً

ضحيته أحيا ًنا أرواح كثرية( ،((12فقد سمحت كفاءة ال ْنفاليس بحسن تدبريه وتوزيع حصص متساوية عىل الفالحني؛ بحيث كان أعضاؤها

نظاما لتوزيعه ،كما يحددون حقوقه والعقوبات الزجرية للمخالفني ألنظمة التوزيع .بهذا املعنى فمؤسسة ئنفالس تنظيم
يقرتحون
ً
(((12
وبناء عليه ،تدافع املؤسسة عن حدود
سيايس أكرث مما هو اجتماعي ،عىل حد تعبري روبري مونطان ،أل ّنه يملك السلطات الثالث ً ،

القبيلة وتسهر عىل ضمان احرتام الحياة االجتماعية؛ إ ّنه نوع من التضامن والتكافل االجتماعي يف املجتمع الجبيل .ولضبط مهماتها

فقد شكلت لجينات "رشطة املاء"( ،((13حيث يتم انتقاء أعضاء عن كل فخذ للحراسة ً
ونهارا ،وتكون مهمتهم الصعود من الساقية
ليل
ً

حتى مفرتق السواقي الرئيسة ملراقبة قنوات السقي ومنع رسقتها ،أو ترسب املياه ،وهذه املهمة يصطلح عليها باللسان املحيل بمصطلح

(((13
ويتم
" ِإ ْم َّزا ْل ْن"  .وبالقرب من رضيح سيدي إبراهيم بن عيل التيغانيمينيّ ،
تعوض السلطة الدينية لهذا الويل الصالح أدوار ئنفالسّ ،
األمر نفسه بالقرب من "زاوية َأ ْسق ْ
َّال" ب َت ْن ْك ْر ْت إحدى قبائل إداوتنان( ،((13بحيث تحرض السلطة الدينية وتحصل الزاوية عىل حصص
(((13
وم ْس ِّكينة
من أيام الجريان لألودية القريبة منها ،وباألخص خالل املوسم السنوي  ،حيث يحج إىل زاوية سيدي إبراهيم من حاحا ْ
ْ
ألن املصلحة واحدة بني عامة املجتمع
وك ِسيمة وإداوتنان والصويرة ...؛ فسلطة الزاوية يف املجتمع القبيل تسمو عىل جميع السلطاتّ ،

التناين وخاصته؛ إذ يؤمن الجميع هنا بربكة األولياء وكرامات املتصوفة إلبعاد الخطر عنهم وجلب املصلحة إليهم.

مؤسسة ئنفالس :سلطات متداخلة وتفسريات متضاربة
ً
دراسة
انفرد روبري مونطان ،بوصفه أول سوسيولوجي كولونيايل ،بالكتابة عن مؤسسة ئنفالس يف قبيلة إداوتنان( ،((13فخصص لها

ً
ً
مجانبة
جامعة مانعة( ((13ارتقت بهذه املؤسسة إىل مستوى "أوليغارشية محلية"( ،((13لكن نتائج دراسته التي كانت تحت الطلب جاءت

إن وسائل الري العتيقة والتقلبات املناخية والتنوع الطوبوغرايف ،ك ّلها عوامل ساهمت يف اعتماد العرف والرشع من أجل توزيع متكافئ للماء ،وعليه ،فالعرف سينظم
127
ّ
ً
أهمية من األرض نفسها ،وهي مالحظات سبق أن خلص إليها أحمد التوفيق يف مقاربته لقبيلة إنولتان يف منطقة دمنات
عالقة الفرد بالجماعة ،فاملاء يف هذه املنطقة أكرث
فإن أعضاء ئنفالس
املغربية.
ألن عالقة الفرد بالجماعة يف مسألة تدبري املاء قابلة للتأثر بسبب االختالف يف تدبريه ،أو بسبب األزمات الطبيعية ،أو طبيعة وسائل الريّ ،
ونظرا ّ
ً
يتدخلون لفض النزاع القائم ،انظر :بنمرية ،ص .306

و"تيموالي" ،تفرس
بأن بعض فروع القبيلة التي تحمل أسماء فروع قبلية أخرى يف األطلس الصغري ،مثل " َتا ْن ْك ْر ْت"
 128هناك روايات متناثرة تتناقلها الساكنة املحلية تفيد ّ
ُ
بالهجرات املوسمية لبعض ساكنة إفران من األطلس الصغري ،واستقرارها يف جبال إداوتنان بح ًثا عن مورد املاء ،وقد تزامن ذلك مع فرتات الطواعني واملسغبات التي عصفت
بسوس ّ
ولعل أخطرها أوبئة القرن السادس عرش ،وبداية القرن التاسع عرش ،راجع بهذا الخصوص :البزاز ،ص .97-85
129

أفا ،ص .148

 130محمد مهدان ،املاء والتنظيم االجتماعي :دراسة سوسيولوجية ألشكال التدبري االجتماعي للسقي بواحة تودغى (أكادير :منشورات كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية ابن زهر ،)2012 ،ص .125
131

132
فرنسا).

املرجع نفسه ،ص .115

وثيقة استخباراتية من الضابط املالزم أول لوبورن إىل قائد ناحية أكادير وأحوازها ،مؤرخة يف  13ترشين األول /أكتوبر ( 1926وثائق مركز األرشيف الدبلومايس ،نانط،

ُ 133ي َّ
نظم موسمان سنويان بزاوية سيدي إبراهيم بن عيل التيغانيميني ،األول يوم الخميس األول من شهر ترشين األول /أكتوبر الفالحي ،والثاين يوم الخميس األول
من آذار /مارس الفالحي ،ويحج إليه جميع بني تنانة.
Montagne, “organisation sociale et politique,” p. 131.

135

سماها يف النص املرتجم إىل العربية بالجمهوريات الرببرية :املؤسسات السياسية واالقتصادية ،انظر :مونطان ،ص .81-67

134

أن األنظمة التي سادت يف قبائل شمال أفريقيا قد حافظت عىل نمط حكمها وتنظيمها السيايس البعيد كل البعد عن النظام السيايس الذي ابتكره
 136يرى روبري مونطان ّ
أن هذا النظام الذي
أن القبيلة ،موضوع الدراسة ،حافظت عىل استقالليتها عن املخزن العريب "الدخيل" يف منظور روبري مونطان ،فهو يرى ّ
وأبدعه العرب واألتراك ،مما يعني ّ
مجربا عىل توظيف مفاهيم من قبيل (الجمهورية ،واألوليغارشية ،والحكومة)
رصح أ ّنه كان
ً
اتبعته قبيلة إداوتنان يف تدبري شؤونها السياسية أقرب إىل النظام الجمهوري ،وقد ّ
ً
رصاحة بقوله:
ويعب عن ذلك
من أجل "تعيني الشكل القار للحكومة الرببرية ،أل ّنه ال يوجد يف لغتنا لفظ مناسب" ،مما يعني أ ّنه سقط يف مآزق لغوية أكرث منها أيديولوجية؛ ّ

132

وظائف مؤسسة "ئنفالس" يف مغرب ما قبل الحامية وأدوارها
جا
قبيلة إداوتنان منوذ ً

دراســات

أن القبيلة
للصواب واملوضوعية التاريخية( ،((13وبعيد ًة عن أهداف مؤسسة ئنفالس وغاياتها ،كما حددها الفقهاء( .((13ونسجل هنا ّ

ٍ
أن
لم تكن متسيبة كما زعم مونطان ،ولم تكن خاضعة
لسلطة واحدة( .((13والواقع ،وهذا رأي يمكن مناقشته وال يمكن الجزم بهّ ،
بعض قبائل سوس األقىص وحاحا كان عىل األقل تنظمه سلطات مختلفة( ،((14مع األخذ يف الحسبان مؤسسة ئنفالس بوصفها أعىل

هيئة سياسية يف املجتمع التناين؛ فهناك سلطة شيخ الزاوية ،وسلطة الفقيه وسلطة املخزن وممثليه من ٍ
ً
إضافة إىل
قواد وشيوخ(،((14
هؤالء يقوم عرفاء ئنفالس ووجهاؤها مقام القايض والسلطان يف تسيري شؤون القبيلة وتدبريها يك ال ينفرد األمغار بالقرارات ،حتى ال

قاسيا ،أو غري ديمقراطي عىل حد تعبري روبري مونطان .وبعد الحركة الثانية للموىل الحسن ( )1886يعوض القائد تلك
يكون حكمه
ً
املؤسسات املخزنية(.((14

ً
تناوبية .وقد أشار روبري مونطان إىل انفراد قبيلة إداوتنان بهذا التنظيم السيايس( ،((14بحيث تعقد االجتماعات
كانت مهمة ئنفالس

كل خميس تزام ًنا مع السوق األسبوعية ،وكذلك داخل رضيح سيدي إبراهيم بن عيل التغانيميني ،أو "عند أحد بيوت األعضاء ،أو يف
رضيح مسجد ،أو تحت شجرة ،أو يف بيدر"( .((14إذ يتم عقد الجمع العام النتخاب مجلس ئنفالس .وتنفّذ داخل هذا الرضيح األحكام،

وتبقى الساكنة حر ًة يف اختيار من يمثلها .كما يتم اختيار ممثلني عن كل أرسة كبرية .وخالل مناقشة القضايا املطروحة عىل املجلس من

ً
حقيقة بالجمهورية فإ ّنها أوليغارشية ،".ثم يتيه السوسيولوجي
"ال يوجد يف لغتنا لفظ مناسب ،فال يتعلق األمر بتا ًتا بحكومة تقتيض أو تفرض تعاون القوات ،فإذا تعلق األمر
إن الحكومة الرببرية هي حكومة "فوضوية" أي
الكولونيايل لينتهي إىل كون النظام الذي ساد يف قبيلة إداوتنان فوضوي أكرث منه ديمقراطي" :ولنقل ،حدي ًثا وبكل دقةّ ،
عينه يف املجال الذي يحكمه ،انظر :مونطان،
يعينه السلطان بظهري سلطاين فيكون ّ
دون زعيم" ،هذا الزعيم يف نظرنا وكما يفهم من شهادة روبري مونطان هو القائد الذي ّ
ص .70-69
ً
نظريا لبناء املرشوع االستعماري.
إطارا
ً
 137اشتغل روبري مونطان أستاذا للسوسيولوجيا الكولونيالية – السياسية ،لهذا فال غرابة أن تكون دراسته حول الرببر واملخزن ً

أن أبناء سوس كانوا يرجعون إىل الرشع أكرث من العرف ،يف حالة وقوع
 138الفقهاء هم من كانوا يقومون بصوغ األلواح ،وبهذا يسدون نصائحهم للنفاليس ،والراجح ّ
التعارض أو التنايف ،وهو ما يربزه لوح "قبيلة باعقيلة" (توجد يف سوس األقىص قرب مدينة تزنيت) ،انظر :أفا ،ص .151
 139يمكن التمييز بني سلطة جماعية يمارسها ئنفالس وسلطة دينية يمارسها الفقهاء و" ِإ ْك َّر ْام ْن" وسلطة سياسية يمارسها املخزن يف شخص القائد والشيخ والجايب.
وتختلف أهمية كل من هذه السلط بحسب الزمان واملكان والظرفية التاريخية.
 140يستثنى من ذلك قبيلة "أيت عبد الله ُأسعيد" املرابطة بسوس األقىص التي كانت تحتمي بقبيلة "مجاط" (يسمى الحامي باللغة الشلحيةَ :
وس") أل ّنها ال تحمل
ر
غ
م
"أ
ْ
ْ ُ ْ
تحرم عليها ذلك ،بخصوص هذه النقطة راجع :السويس ،املعسول ،ج 1؛
السالح ملواجهة العدو ،فأعرافها ّ
Jillali El Adnani, “Les Saints à l’épreuve du pouvoir : Histoire d’une sainteté et anthropologie d’une culture,” Hespréris- Tamuda, vol. XLIII (2008),
pp. 61 - 100; Jean Chaumeil, “Histoire d’une tribu maraboutique de l’Anti-Atlas : Les Ait’Abdellah Ou Sa’id,” Hespréris- Tamuda (1952), pp. 195 - 218.

ٍ
برفض مسبق ملقرراتها.
أن حركة املوىل الحسن إىل إداوتنان قوبلت
أن قبيلة إداوتنان ألفت املشيخة أكرث من القائدية ،كما ّ
 141تكشف وثائق األرشيف الدبلومايس بنانط ّ
أن هذه القبيلة ال تنالها األحكام
عي السلطان أحد القواد الحاحيني هناك ثم قتله عندما وصل السلطان إىل سفح الجبل ،كما نجد السلطان املوىل الحسن يعرتف بنفسه ّ
فلما ّ
السلطانية وال يحصل لساكنتها بها الغرض ،وقد أوردنا سابقًا هذه اإلشارة يف إحدى مراسالته لخديمه بركاش.
قائدا عىل إداوتنان وأحوازها ،فاستمرارية هذا املنصب املخزين ،سيتم تفعيلها مع إحكام
عينه املوىل الحسن ً
 142عىل الرغم من ّ
أن أبناء القبيلة فتكوا بالقائد بوعرشة الذي ّ
أن إداوتنان ألفت املشيخة أكرث من القائدية ،مما يجعلنا
األهلية
الشؤون
ضباط
بعض
بها
قام
ميدانية
تحريات
خالل
من
ويالحظ
.1927
عام
املجال
فرنسا قبضتها عىل
ّ
يعينه السلطان بظه ٍ
ري رشيف يف إطار التمثيل املخزين ،وهذا حدث بوضوح خالل فرتة حكم السلطان املوىل الحسن ،وقد نجح هذا التمثيل املخزين يف
الذي
نميز بني القائد
ّ
املناطق السهلية التي يسهل عىل املخزن دخولها لردع أي حركة ثائرة ،والقائد الذي يتشكل ويكون يف األصل فر ًدا من أفراد القبيلة ،هذا الشكل هو الذي أثار انتباه روبري
مونطان بحيث خصص يف كتابه املحال عليه سابقًا (الحياة االجتماعية والسياسية للرببر) ً
مانعا حول نشأة سلطة القياد وتطورها ،انظر :مونطان ،ص ،100-83
فصل
جامعا ً
ً
َ
وسعوا مجال حكمهم ليشمل قبائل أخرى
الذين
األمغارات
من
عدد
نجم
ملع
غار" (باللغة املحلية) وقد
ّ
وبالنسبة إىل قبيلة إداوتنان موضوع الدراسة ،فإ ّنها ألفت الشيخ أو "أ ْم ْ
غري تلك التي ينتمون إليها ،ومن بني هؤالء أرسة بوناكة التانانية التي ورد اسمها أكرث من مئة مرة يف وثائق األرشيف الدبلومايس الفرنيس ،ويف بعض كتب املختار السويس.

مر بثالث مراحل كربى ،هي :مرحلة "األوليغارشية املستقلة" أو الجمهورية ،حيث تسود الديمقراطية ،وال
 143يرى روبري مونطان ّ
أن النظام السيايس يف قبيلة إداوتنان ّ
األمغار الذي يستحوذ عىل املغارم لنفسه ،مما يدفع مكونات القبيلة إىل التحالف
شخص
يف
مالمحه
تظهر
حيث
املستنري"
"االستبداد
ومرحلة
القبيلة،
مجال للظلم بني أبناء
ْ
فيما بينها (األرسة ،والقرية ،وتاقبيلت) ،ومرحلة الخضوع للمخزن حيث تظهر ثنائيات من قبيل (العرف والرشع ،واملخزن والسيبة ،والعرب والرببر ،والجبل والسهل،)...
وك ّلها مفاهيم غري صالحة لغياب املنطق فيها ،راجع :مونطان ،ص .109-107
144
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العدد 5

كانون الثاين  /يناير 2017

الرضوري استشارة جميع من كان ذا رأي صائب كاملرابطني والعلماء والرجال املسنني .وبعد تنفيذ األحكام ،يك ّلف طالب بكتابة تقرير

بخصوص الحكم(.((14

يجد أنفلوس نفسه ،يف بعض األحيان ،يف حرية من أمره حينما يضطر إىل تطبيق أحكام وتدبريها يف ما ال نص فيه (أي يف ما لم

تنص عليه األلواح واألعراف) .ويحاول تجاوز ذلك بعقد اجتماعات دورية ومتتالية؛ ففي إداوتنان ً
مثل تتعدد أماكن االجتماعات؛ فتار ًة
تكون يف مقر السوق األسبوعية التي تتزامن مع يوم الخميس ،وتار ًة أخرى يف مقر رضيح سيدي إبراهيم بن عيل التيغانميني ،وأحيا ًنا

"أسق ْ
َّال"( ،((14وهو ما نجده يف قبائل األطلس الصغري.
أخرى يف مقر زاوية ْ

ً
إضافة إىل تحكيمهم يف قضايا األمن واالقتصاد ،كانت جماعة ئنفالس تنفّذ األحكام يف املجال العقاري ،وقضايا اإلرث واألحوال

أن "فصل السلط" كان املبدأ األسايس الذي ساد يف إداوتنان ،حيث يختص
الشخصية( ،((14وإن كنا نتحفظ من هذه النقطة عىل أساس ّ

أن مؤسسة ئنفالس تختص بمجال تنفيذ قرارات الفقهاء .ويتقاىض أعضاء مؤسسة
الفقهاء بما يتعلق بالرشيعة اإلسالمية ،يف حني ّ
راتبا رمزيا( ((14ال يرتب له من القبيلة أو الخزينة املالية ،بل يؤخذ من الغرامة التي يفرضها عىل املخالفني يف األسواق واملواسم؛
ئنفالس ً

بحيث قد تصل مستحقاتهم إىل نصف قيمة الغرامة املفروضة عىل املخالف ،كما أ ّنها يف بعض األحيان األخرى ال تتجاوز الثلث.

يشري روبري مونطان إىل الصعوبة التي وجدها أعضاء ئنفالس يف عملية قسمة املستحقات ،بقوله" :فرنى املجلس يناقش أحيا ًنا

طوال ثالث أو أربع ساعات من أجل اقتسام مبلغ ثالث سنتيمات عىل سبعة عرش"( .((14وهو ما يدفعنا إىل التساؤل ،هل كانت مؤسسة

ً
فإن هذه
"ئنفالس"
أن أعضاءها اغتنوا عىل حساب التجار وساكنة القبيلة؟ مهما يكن الجواب ّ
نزيهة يف أحكامها القضائية الزجرية؟ أم ّ

ً
كثريا ما كانوا يتجاوزون الطاقة املادية للقبيلة ،ويثقلون كاهل
مستقلة
املؤسسة ال يمكن أن تجعل القبيلة
مخزنيا؛ فأعضاء ئنفالس ً
ً
ساكنتها بالغرامات املادية التي قد تؤدي إىل إفالس التجار ،وترشيد األرامل واأليتام( .((15وهو ما يجعلنا نطرح السؤال من جديد عىل

شد أزر أطروحة ميشوبلري Michaux-Bellaire
روبري مونطان عن مدى نزاهة هذه املجالس أو "األوليغارشيات" عىل حد تعبريه؛ وهو الذي ّ

أن املخزن "عنرص عريب دخيل وغريب" ،هدفه الفتك بالقبيلة ومؤسساتها السياسية املمثلة يف ئنفالس(.((15
الذي سبق له أن أشار إىل ّ

ٍ
ً
متناقضة ،وذلك بقوله" :وتظهر املساواة داخل مجلس األعيان (ئنفالس) يف جمهورية بربرية (إداوتنان)
إجابات
قدم روبري مونطان
ّ

ارتيابا ويقظة؛ حيث يكون لألغنياء
بوضوح؛ فعىل الرغم من خطوة املؤسسات املتساوية يف املناطق التي يكون فيها الرأي العام أكرث
ً

فإن األغنياء هم من يمارس السلطة بطريقة خفية ،إذ يوجد يف كل مجلس ئنفالس ثالثة أو أربعة أغنياء
منازل مشابهة ملنازل الفقراءّ ،

يقدم ً
رش
يتنافسون عىل تقسيم السلط ملصلحتهم بطريقة خفية .وعندما يقدر شخص ما منهم عىل تغيري الترشيع ال يشء يمنعه من أن ّ
145

رواية شفوية مستقاة من حوا ٍر دار بيني وبني أحد أعيان دوار َأغري يوم  2007/07/09يف مدرسة الدوار.

147

العثماين ،ص .124-66

146

زاوية ومدرسة عتيقة تقع يف قبيلة تا ْن ْك ْر ْت بإداوتنان.

148

املرجع نفسه ،ص .236

150

أقره الرشع اإلسالمي.
أجمع بعض الفقهاء عىل ّ
أن تس ّلط جماعة ئنفالس عىل أموال املقربني من الجاين وممتلكاتهم ،فيه معصية لله ورسوله وتجاوز ملا ّ

149

مونطان ،ص .73

أن مجالس ئنفالس كانت أحكامها جائرة وجعلت القبيلة "سائبة" ،بحيث اقرتف أحد القواد ،والراجح أ ّنه القائد
 151يف مقابلة يل مع أحد أعيان القبيلة إداوتنان ،أخربين ّ
جرائم يف حق أبناء القبيلة ...تنهد الرجل ً
ً
أمس الحاجة إىل
شمال)
"أشَّ او"( ،ال تزال ذريته تستقر يف دوار ِإ ْس ْك الذي يبعد عن مركز إيموزار بحواىل  3كيلومرتات
َ
قائل ك ّنا يف ّ
من يخ ّلصنا من هول هؤالء ،قلت له :من؟ فقال :يل أعضاء ئنفالس الذين كانوا يورثون منصبهم ويستبيحون أموال الناس (رواية شفوية ،)2009/12/22 ،بالعودة إىل مؤلف
صحيحا.
روبري مونطان "الحياة االجتماعية والسياسية للرببر" ،نجد ملضمون مقابلتنا ما يعضدها ويثبتها إثبا ًتا
ً
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وظائف مؤسسة "ئنفالس" يف مغرب ما قبل الحامية وأدوارها
جا
قبيلة إداوتنان منوذ ً

دراســات

ضدا لألعراف القاضية بأن تبقى هذه السلطة محصور ًة يف
لبقية أعضاء املجلس ،بحيث نراه يمارس مهمات املقدم طوال عدة سنوات ً

أمر واحد ،وهو اجتماع املجلس عنده أحيا ًنا وتقديم الوالئم عىل رشف أصدقائه وارتداء مالبس مميزة"(.((15

خامتة
تتبع كرونولوجيا القبيلة واملخزن ووظائف بعض مؤسساتها ذات البعدين االجتماعي والسيايس ،وبعد محاولتنا استنطاق
من خالل ّ
ٍ
بحيطة وحذر ،ومقابلة الروايات الشفوية بما يعضدها أو يدحضها يف متون املراسالت
املصادر املحلية وقراءة وثائق األرشيف األجنبي

ٍ
مجتمع قبيل اشتغل
وسياسيا ،تأسست لحفظ األمن العام داخل
اجتماعيا
تنظيما
أن مؤسسة ئنفالس ،بوصفها
األجنبية والوطنية ،يتضح ّ
ً
ً
ً

تعرض لها املغرب خالل
بالعرف أكرث من الرشع ،وكانت قرارات املخزن ال تشمل بعضه لبعده عن املركز ،وقد ساهمت األزمات التي َّ
الفرتة الحديثة والتطورات الدينية التي شهدها خالل الفرتة نفسها ،عندما انتقلت زاوية سيدي إبراهيم بن عيل التيغانيميني من مؤسسة

لإلطعام وتلقني األوراد إىل مؤسسة مساهمة يف التطورات واألحداث السياسية ،ملّا نادت بالجهاد ونجحت يف إبعاد اإليبرييني عن الثغور
إشعاعا
املغربية ،ما أكسب املتصوفة
إن هؤالء املتصوفة( ((15أضفوا الرشعية عىل أحكام مؤسسة ئنفالس بوصفها
روحيا داخل القبائلّ .
ً
ً
ونظرا أل ّنها ُوصفت بالبدعة فقد كان ال بد من تطويع النص الديني ،لخدمة أهداف ئنفالس؛
أعىل هيئة قضائية تنظر يف أمور العامة،
ً

عد أعيان ئنفالس ال يحكمون إال بالرشع ،فبه يحكمون وإليه يتحاكمون.
لهذا أجمع فقهاء سوس املتقدمون منهم واملتأخرون عىل ّ

ٌ
أما العرف فال يبحث إال يف الجزء املدين أو الجنايئ فيقع
وسد الذرائع،
تداخل بني الديني والسيايس( ،((15وتتبع فيه املصالح املرسلة(ّ ،((15
ورشع من قبلنا .مما يقلل من طرح عبد الله العروي حول ارتباط السيبة بالبالد التي يحكمها العرف .ومن ٍ
يعد أبو يحيى
جهة أخرى ّ
ومصلحا ،أول من أثار قضية "أعيان ئنفالس" ،وإذا ما كانت أحكامهم
مرشدا
الحاحي الثائر الذي ظهر يف مغرب نهاية السعديني
ً
ً

مطابقة للرشع اإلسالمي أو منافية له .فقد طلب من فقهاء عرصه اإلفتاء بمرشوعية ئنفالس من عدمها ،فكانت األجوبة مختلفة؛

فمنهم من أفتى بوجوبها أل ّنها تخدم املصلحة العامة ،معتمدين يف ذلك قواعد فقهية أصيلة من قبيل "الرضورات تبيح املحظورات"،
و"سد الذرائع" ،و"رشع قبلنا" .وحاول بعضهم أن ينفي رشعية هذه املؤسسة بدعوى تناقضها مع النص الرشعي ومناوأتها السلطة

أن السلطان هو الهيئة الوحيدة التي تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر ،لكن هؤالء الفقهاء أفتوا تحت الطلب
السياسية؛ عىل أساس ّ
حل ً
املخزين ملعارضة أي مرشوع سيايس يمكن أن يعصف بالدولة املركزية الحديثة (الدولة العلوية) .ومنهم من كانت فتواه ً
وجوابا
وسطا
ً

ً
َار" عىل أساس أن تنال أحكام "أعيان ئنفالس" ما للجاين من ممتلكات دون أن تتعداها
معتدل ،وفقًا للقاعدة الفقهية "ال َض ََر وال ِض ْ

إىل أقاربه من أرامل وأيتام.

إن مؤسسة ئنفالس بهذا املعنى كانت حارضة يف أعراف قبائل سوس بخاصة ،تلك التي كانت بعيدة عن املخزن ،كقبيلة إداوتنان
ّ

وعدوها من مكونات حياتهم الثقافية.
التي اجتهد أبناؤها واقرتحوا "أعيان ئنفالس" أعىل هيئة لفض منازعاتهم وتدبري شأنهم املحيلّ ،
ً
ً
دائما يف أحكامها ،وهو ما يدحض بحوث روبري مونطان
ديمقراطية يف قراراتها ،ولم تكن
ومن منظور آخر لم تكن هذه املؤسسة
نزيهة ً

الذي ّ
مظهرا من مظاهر استقالل األمازيغ عن العرب الذين يم ّثلهم املخزن العلوي.
عدها
وظف مؤسسة ئنفالس يف غري مح ّلها ،عندما ّ
ً

152
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مونطان ،ص .87

أهم هؤالء القطب سيدي عيل بن إبراهيم التيغانيميني.
العثماين ،ص .93

السويس ،املعسول ،ج  ،18ص .197
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توجت بظهري  1930املعروف
فكانت خالصات دراسته واستنتاجاتها
ً
تمهيدا للتفرقة التي كانت محتملة الوقوع بني العرب واألمازيغ والتي ّ
أن صدور كتابه الرببر واملخزن تزامن مع هذا الحدث ،مما يقلل من موضوعية الكتاب ونزاهة صاحبه.
بالظهري الرببري ،بخاصة ّ

إن مفاهيم ذات حمولة أيديولوجية كـ "بالد السيبة مقابل بالد املخزن" و"الرببر مقابل العرب" و"الرشع مقابل العرف" و"سكان
ّ

السهل مقابل سكان الجبل" ،يجب أن ُتفهم يف السياق الذي أنتجت فيه من خالل استحضار طبيعة املجتمع واالقتصاد والنظام

السيايس القائم خالل تلك الفرتات؛ فالسلطان كان يحكم بالرسالة و"الظهري" ،وهما خطاب مخزين ذو حمولة سياسية ودينية تخرج
عن سياقها إذا ُوظفت يف زمن غري زمانها .وهذا هو مأزق الدراسات األجنبية التي أنتجها ضباط لم يكن همهم كتابة تاريخ بالدنا بقدر

ما كان همهم الرتقية بواسطة تقارير استخباراتية عن حالة قبيلة ما ،بحيث ترفع إىل اإلقامة العامة لتنال استحسان الدوائر العليا يف
ً
ووصول إىل رتبة "كولونيل" أو "جرنال" .وهو ما يالحظ
مرورا "بقائد"
الجيش؛ فريقى أصحابها الضباط من "مالزم أول" إىل "قبطان" ً

تمت ترقيتهم يف ظرف سنة من
موجهة من ضباط إىل رؤسائهم تثبت ّ
يف وثائق األرشيف الفرنيس؛ ذلك ّ
أن مراسالت عديدة ّ
أن هؤالء ّ

تمت ترقيته إىل رتبة كولونيل
رتبة عسكرية إىل رتبة أخرى أعىل منها كما هي الحال بالنسبة إىل القبطان دولرييس دوكومب غيدون الذي ّ
ٍ
بفضل
حصار شديد
فإن املوروث الثقايف لقبيلة إداوتنان يقع عليه
بحث أنجزه حول مؤسسة الزواج يف إداوتنان عام .((15(1927
وأخرياّ ،
ً
ٌ
ثوارا ضده ،عليهم اليوم إطالق رساح هذه الوثائق ومنحها ملتخصصني
يقوم به من كان أجدادهم باألمس "أعيا ًنا لدى االستعمار" أو ً

ٍ
حقائق ما زلنا نجهلها إىل يومنا هذا.
تاريخ موضوعي حول هذه القبيلة التي تخزن
من أجل كتابة
َ

156

القبطان دولرييس دوكومب غيدون ،بحث حول الزواج يف إداوتنان( 1927 ،وثائق األرشيف الدبلومايس ،نانط ،فرنسا) 27 ،صفحة.
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دراســات

املراجع
العربية
•أحساين ،عبد الحميد .اإلدارة املركزية يف عهد الحماية الفرنسية .1940-1912 ،الرباط :منشورات أمل ،مطابع الرباط نت.2015 ،

•أرفاك ،شفيق .قيادة تمنارت بني التزام املحيط القبيل والسلطة املخزنية .)1934-1352( :أطروحة لنيل دكتوراه الدولة .إرشاف
الدكتور محمد حمام .أكادير :كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،ابن زهر أكادير.2007 ،

•أزايكو صدقي ،عيل .تاريخ املغرب أو التأويالت املمكنة .الرباط :مركز طارق بن زياد.2002 ،

•ـــــــــــــــــــــــ .نماذج من أسماء األعالم الجغرافية والبرشية املغربية .سلسلة الدراسات واألطروحات ،رقم  .1الرباط :منشورات
املعهد املليك للثقافة األمازيغية.2004 ،

•أفا ،عمر .تاريخ املغرب املعارص :دراسات يف املصادر واملجتمع واالقتصاد .سلسلة بحوث ودراسات ،رقم  .34الرباط :منشورات كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية.2002 ،

•اإلكراري ،محمد بن أحمد .روضة األفنان يف وفيات األعيان ،تحقيق حمدي أنوش .أكادير :منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بأكادير.1998 ،

•أكنوش ،عبد اللطيف .السلطة واملؤسسات السياسية يف مغرب األمس واليوم .الدار البيضاء :مكتبة بروفانس.1988 ،

•البزاز ،محمد األمني .تاريخ األوبئة واملجاعات باملغرب يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش .سلسلة رسائل وأطروحات رقم.18
الرباط :منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط.1992 ،

•البعقييل ،محمد بن أحمد .مناقب البعقييل ،تحقيق محمد املختار السويس .الرباط :طبع ونرش عبد الوايف املختار السويس.1987 ،

•بنمرية ،عمر .النوازل واملجتمع :مساهمة يف دراسة تاريخ البادية املغربية باملغرب الوسيط .سلسلة رسائل وأطروحات ،رقم .67
الرباط :منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط.2012 ،

•بياض ،الطيب .املخزن والرضيبة واالستعمار :رضيبة الرتتيب  .1915 /1880الدار البيضاء :أفريقيا الرشق.2011 ،
•البيدق ،أيب بكر بن عيل الصنهاجي .أخبار املهدي بن تومرت وبداية دولة املوحدين .الرباط :دار املنصور.1971 ،

•التامناريت ،أيب زيد عبد الرحمان .الفوائد الجمة يف إسناد علوم األمة .تحقيق اليزيد الرايض .بريوت :دار الكتب العلمية.2007 ،
•التنبكتي ،أحمد بابا .نيل االبتهاج بتطريز الديباج .تقديم عبد الحميد عبد الله .ط  .2طرابلس :دار الكتاب.2000 ،

•التوفيق ،أحمد .املجتمع املغريب يف القرن التاسع عرش ،إينولتان  .1912-1850ط  .2الرباط :منشورات كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية.1983 ،

•جحاح ،محمد .الزاوية بني القبيلة والدولة .الدار البيضاء :أفريقيا الرشق.2015 ،

•جويرو ،زهرية .اإلفتاء بني سياج املذهب وإكراهات التاريخ .تقديم عبد املجيد الرشيف .بريوت :دار الطليعة للطباعة والنرش.2014 ،
•حبيدة ،محمد .بؤس التاريخ :مرجعيات ومقاربات .الرباط :دار األمان.2015 ،

•الحضييك ،أحمد بن محمد .طبقات الحضييك ،تقديم وتحقيق أحمد بومزكو .الدار البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة.2006 ،
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•حنداين ،محمد .املخزن وسوس ( )1822-1672مساهمة يف دراسة تاريخ عالقة الدولة بالجهة .الرباط :دار أيب رقراق للطباعة
والنرش.2005 ،

•الدفايل ،محمد معروف .أصول الحركة الوطنية بني السلفية املجددة والسلفية الجديدة .الرباط :منشورات أمل.2014 ،
•الرسمويك .وفيات الرسمويك .تحقيق محمد املختار السويس .الرباط :مطبعة الساحل.1988 ،

•رشيدي ،ربيع .الزعامات املحلية بسوس وعالقتها باملخزن :سوس األقىص خالل الربع األخري من القرن التاسع عرش .بحث لنيل
املاجستري يف تاريخ الجنوب املغريب ،إرشاف الدكتورة خديجة الراجي .أكادير :جامعة ابن زهر  -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.2010 ،

•السكتاين ،عيىس بن عبد الرحمان .األجوبة الفقهية ،اعتنى به أحمد بن عيل الدمياطي .بريوت :دار ابن حزم.2011 ،
•السويس ،محمد املختار .اإللغيات .الدار البيضاء ،مطبعة النجاح.1963 ،
•ـــــــــــــــــــــــ .املعسول .الرباط :مطبعة املهدية.1963 ،

قديما وحديثًا ،هيأه للطبع وعلق عليه محمد بن عبد الله الروداين .ط .4الرباط :املطبعة امللكية.2005 ،
•ـــــــــــــــــــــــ .إليغ
ً
•ـــــــــــــــــــــــ .خالل جزولة .ج  .4تطوان :املطبعة املهدية.1963 ،

•صادق ،نور الدين .حركة الشيخ يحيى الحاحي وقيام إمارة تارودانت .الرباط :منشورات املعهد املليك للثقافة األمازيغية.2010 ،
•الصديقي ،محمد بن سعيد .إيقاظ الرسيرة لتاريخ الصويرة .الدار البيضاء :دار الكتاب.1961 ،

•الطوزي ،محمد .امللكية واإلسالم السيايس يف املغرب .ترجمة محمد حاتمي وخالد شكراوي ،راجع نصوصه عبد الرحيم بنحادة.
الدار البيضاء :نرش الفنك.1999 ،

•العثماين ،أمحمد .ألواح جزولة والترشيع اإلسالمي :دراسة ألعراف قبائل سوس يف ضوء الترشيع اإلسالمي .الرباط :منشورات
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.2004 ،

•العروي ،عبد الله .األصول االجتماعية والثقافية للوطنية املغربية .1912-1830 :باريس :مطابع ماسبريو.1977 ،
•ـــــــــــــــــــــــ .مجمل تاريخ املغرب .الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب.1984 ،

•علمي ،أحمد" .حركتا السلطان الحسن األول إىل سوس ( .")1886-1882دراسات .منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ابن زهر،
أكادير (.)1996

•العيادي ،محمد .دراسات يف املجتمع والتاريخ والدين .سلسلة دراسات .الدار البيضاء :مؤسسة امللك عبد العزيز آل سعود للدراسات
اإلسالمية والعلوم اإلنسانية.2014 ،

•عياش ،جرمان .دراسات يف تاريخ املغرب .الرباط :الرشكة املغربية للنارشين املتحدين.1986 ،

•القبيل ،محمد ،تاريخ املغرب ،تحيني وتركيب .الرباط :منشورات املعهد املليك للبحث يف تاريخ املغرب /مطبعة عكاظ الجديدة.2011 ،
•الكشطي ،أحمد بن عيل .إداوتنان :البلدة التنانية ذات املواهب الربانية .تحقيق حسن بيليش .الرباط :مطبعة الفضيلة.2015 ،
•كليفورد ،غريتز .تأويل الثقافات .ترجمة محمد بدوي .بريوت :املنظمة العربية للرتجمة /مركز دراسات الوحدة العربية.2009 ،

•الكييك ،محمد بن عبد الله .مواهب ذي الجالل يف نوازل البالد السائبة والجبال .تحقيق أحمد التوفيق .بريوت :دار الغرب
اإلسالمي.1997 ،

•املحمدي ،عيل .السلطة واملجتمع يف املغرب :نموذج أيت بعمران .الدار البيضاء :توبقال.1989 ،
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دراســات

 الثقافة الشعبية الوحدة: أعمال الدورة األوىل." "مالمح الحياة الثقافية بحاحة وإداوتنان خالل القرن التاسع عرش. أيت الحاج،•محند
.1980  أغسطس/ آب31  إىل18 من، الجامعة الصيفية: أكادير.يف التنوع

.)م1979-1883/ه1400-1301(  مظاهر الحياة الثقافية بحاحة وإداوتنان خالل القرن الرابع عرش الهجري.•ـــــــــــــــــــــــ
.2015 ، مطبعة النجاح الجديدة:الدار البيضاء

، سلسلة ندوات ومناظرات. دراسات تاريخية مهداة للفقيد محمد زنيرب: التاريخ وأدب النوازل. محمد ومحمد املغراوي،•املنصور
.1995 ، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط: الرباط.46 رقم

.)2000( 10  العدد. مجموعات دورية تصدرها مديرية الوثائق امللكية. الوثائق."•"مراسلة املوىل الحسن لنائبه محمد بركاش
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