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ة  ــتعــويـــض رجال وأعوان السلط                           

محمادي هرنان:ترجمة                                                    

دكتوراه في العلوم السياسية                                                                              

                      

 تقديم النصين المترجمين
إنه العنوان الذي يختزل سياسة الجيش الفرنسي من أجل ضمان دوام :التحكم في اَليـــــــات اإلخضاع

نرال ليوطي الذي غزا المغرب تحت عباءة الجف.لعالم القروي بالبرانس والمغرب عموماعلى االسيطرة 

! االستعمار"وليس " الحمايةمعاهدة " على الحفاظ على كل الرموز السياسية الدينية للسلطة  عمل "

ضمن بنية الدولة  لةفعا بالعاصمة واجهةالتقليدي المركزية من خالل جعل الجهاز المركزي المغربي 

 :عبر االعتماد على الهياكل السياسية المحلية ممثلة في مؤسسةكما نهج نفس السياسة .المغربية

مع -فإذا كانت البرانس لم تعش في السابق .العدول،الشرفاء واألعيانالقائد،الشيخ،المقدم ،القاضي و

تجربة السلطة المحلية فإن السيطرة العسكرية على القبيلة لم تكن لتستمر دون  -سيطةباستثناءات 

إن شعار الجيش الفرنسي هو السيطرة بأقل تكلفة مالية .زرع وتوطيد هذه السلطة في تربة المنطقة

.إلى تعيين القياد ومساعديهم بالقبائل األربع المشكلة للبرانسوبشرية لهذا عمد   

لم تكن لتعطي نتائجها االيجابية  دون استعمال اَليات التحكم لكن هذه السيطرة عبر اَليات الضبط 

عبر وضع معايير دقيقة الختيارهم ومراقبتهم  نفسها مكونات السلطة المحليةو عناصر  األخرى اتجاه

 مثل التهاون،الوفاة،  المستمرة وتوجيههم وتأطيرهم والعمل على تهييء بدائل لهم تحسبا للطوار

...المرض،التمرد  

من خالل النصين المترجمين نالحظ السياسة االستباقية لضباط الجيش الفرنسي بمركزي باب المروج 

 . كأشخاصى ضمان استمرار السلطة المحلية بغض النظر عن األشخاص وتايناست،سياسة تركز عل

                                              مركز باب المروج قيد التأسيس       

 

 

فتقييم أداء رجال السلطة واألعوان عمل 
سياسي عقالني مستمر حيث وبناء على 
نتائجه يتم إما الحفاظ على القائد والعون 

منصبهما أو تعويضهما بمرشحين في 
اَخرين تم انتقاؤهم مسبقا اعتمادا على 

سي التاريخ السيا:العديد من المعايير منها

كانة الم،الثروة،الجاه، النفوذ، للمرشح،
الشخصية، المعنوية،التأثير والنفوذ،قوة  

 

السوابق السياسية القيادة،،النضج،الذكاء،الجدية،الحركية،الحيوية،الوفاء لفرنسا،الكفاءة،موهبة السن

  ...والقضائية

 القائد عبد السالم

 

 القائد عالل       

 
 
 

 القائد الهزاط              

 

 القائد الخالدي   

 
 
 

 القوة العسكرية
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: در الوثيقتينـمص  

 Ministère de la défense. Etat major de l’armée de terre. Service historique. Répertoire des Archives du 

Maroc. Série 3H (1877-1960) fascicule 1.VINCENNE- FRANCE. 

 :ولىألة اـالوثيق

 Brissaud Demaillet  بريسو دمايي تقرير القبطان
 رئيس مكتب الشؤون األهلية بباب المروج

بالدائرة الرؤساء األهاليحول احتمال تعويض   

 

ةــالطايف  
بحكم . بالطايفة افرض نفسهتالذي  ةالوحيدة البارز أخ وخليفة القائد عالل هو الشخصية عبد السالم بن اعمر سي

ها في غياب القائد  ع كبير بددارة القبيلة التي يسيركونه خبيرا في الشؤون الفالحية وتربية المواشي وعلى اطال

.ألخيهفدنه يعتبر أفضل مرشح ألي خالفة محتملة   

تيليوان فسيتم من خالل تعيين خلفائهم الذين أعطوا  -بني ورياغل والشقارنة شيوخ  قرار تعويضوبالنسبة لقضية 

.نتائج ايجابية خالل عملهم  

هذه الفرقة المهمة حيث يوجد أغلب أفراد بتفرض نفسها في إيجاد شخصية عويص  مشكلبخصوص بوهليل هناك 

،يمكن وضع المسمى سي حمادي بن عبد القادر قيد إيجاد الشخصية األفضل ام استحالةعائلة الخالدي القديمة وأم

إنه رجل جدي لكن ليس له موارد كبيرة حيث التخوف قائم من كونه لن يستطيع فرض .التجربة في هذه الوظيفة

.الذين يوجد من بينهم العديد من األغنياء القبيلة نفسه على أهالي  

تمتع بالحيوية ي رشيح فمن المفروض تعيين إما شخصية أجنبية أو مخازني متقاعدإذا لم يكن ممكنا القبول بهذا الت

  .الشقارنة-وبالنسبة لفرقة أوالد سيدة،يستحسن ضمها لمشيخة تيلوان.بعض الممتلكاتله والجدية و

  بني فقــــــوص 

 يهأخبناء أ لقد اتضح بأن.عزوزلقائد ل محتمل تعويض ألييعتبر عبد هللا شيخ الترايبة الشخصية الوحيدة المؤهلة   

فرغم خصالهم الحميدة .الهزاط الذين يدورون في فلك القائد غير قادرين على ضمان تسيير القبيلةودمحم لحسن 

وعلى . هاقيادتفدنهم لن يستطيعوا بسبب صغر سنهم فرض أنفسهم على هذه القبيلة التي يصعب نواياهم الحسنة و

ى شخصية جادة،غنية وناضجة مما جعل عائلة القائد الحالي تكن له العداء ولم تغفر العكس يتوفر الشيخ عبد هللا عل

.وفرض نفسه عليهم لتغلب على مقاوماتهمما يكفي ل مهارتله لحد االَن  توليه منصب الشيخ ومع ذلك فله من ال  

دمحم بن سعيد نائب الشيخ  يتمتع.يوجد أي شيخ اَخر أو أي شخصية من األعيان يمكن ترشيحها لقيادة بني فقوص ال

.خالل عدة مناسباتبمكانة مهمة لدى فرقته التي يديرها عبد هللا،  

دوار عين الثالثاء بمقدم ك 9191المعين سنة الغزالي  نجد محمادينفس الشيء ينطبق على فرقة أوالد جرو حيث 

  .تقدير الكبيريتوفر على كل الكفاءات التي تؤهله لقيادة هذه الفرقة التي تكن له ال،المهم

ة الصحية للشيخ ور الحالتده على ضوءبفرقة بني فتح هناك الكثير من الشخصيات المرشحة لمنصب الشيخ 

نه كان في أاألكبر لهذا الشيخ عن رغبته في تعويض أبيه خاصة و عبر االبنمن بين مرشحين اَخرين،.المهراد

وبالرغم من كون المصلحة تقتضي .يئا ما للجدية المطلوبة،لكنه يفتقد شالواقع يقوم في أغلب األوقات بهذه المهمة

ترشيح المسمى عالل داحمد مقدم بني عرفجة  مكافأة المهراد الطاعن في السن وإرضاء ابنه،سيكون من األفضل 

. ميزة خالل عمليات الريف ولم يتوقف عن وفائه التام لقضيتناتالذي بذل مجهودات م  

قديدر بوكعيبات هو البديل بدون مناز ع وهو الذي كان شيخا على فرقته قبل إقالته بسبب بالنسبة ألوالد حدو، يعتبر 

إذا لم يكن متابعا قضائيا أمام المحكمة العليا الشريفية هذا .9191العديد من األشخاص سنة  هو حال كما تمرده
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والذي يتمتع دم الزكيكة ترح سي حادين بوزفور مقكبديل له يُق  .غش بسبب اتهامه من طرف مخزني بأكنول بال

ومع ذلك يجب االحتفاظ ببوكعيبات في االحتياط ألن .داخل فرقته رغم كونه ال يتوفر على نفوذ كبيربتقدير مهم 

.األهالي بالمنطقة الشمالية للدائرةعلى  فعليا  اال حاضرينه وسلطته ال زتأثير  

اةـــالقض  

بالنسبة للعدول مما يفرض علينا  حاليا ونفس الشيء القاضيلمنصب محتمل  مرشح الدائرة أي ال يوجد بهذه

.خارج القبيلةمن البحث عن البديل   

 

            9191نونبر  6:باب المروج                                                                      

                                                                     القبطان بريسو دمايي رئيس مكتب الشؤون األهلية    

     

ةــالوثيقة الثاني   
9191-99-91:باب المروج                                                                                             

  ESCOULLE ولـسكا القبطان

 رئيس ملحقة الشؤون األهلية بباب المروج

 .تايناست أعالي وادي اللبن،الى السيد رئيس الحامية رئيس دائرة 

9191.99.91رسالتكم بتاريخ :المرجع  

ستخالف المحتمل للرؤساء األهالي ناء على دراسة معمقة حول القضية فدن االحيطكم علما بأنه وبأيشرفني أن 

:أن يعتمد على القواعد التاليةبهذه الملحقة يمكن   

ادـــالقي- I  

ةـة الطايفـقبيل -9  

احتمال تعويضه بدوره  .نذ سنتينيتم تسيير هذه القبيلة بشكل جيد من طرف القائد عبد السالم الذي عوض أخاه م

مضمون في الوقت المناسب وفي ظروف جيدة من طرف خليفته الذي هو إبنه أحمد بن الحاج عبد السالم الشيخ 

.الحالي لفرقة بني ورياغل  

هذه الشخصية التي تكونت .واإلخالص التاممفعم بالكثير من النوايا الحسنة للمخزن، وفي،نشيط،منفتح إنه شاب

 ستمرفضل ويجب أن يوتدربت منذ البداية على منصب الخليفة من طرف األب ال زالت تؤكد على أنها المرشح األ

.في ظروف جيدة الحفاظ على تقاليد العائلة على رأس قبيلة الطايفة  

وصـفقة بني ـقبيل -9  

وكفاءاتها،تصلح ألي تعويض محتمل وفي ظروف مرضية ال وجود ألي شخصية تسترعي االنتباه بفضل مكانتها 

.لعزوز قائد بني فقوص خاصة إذا كان هذا الحل مفروضا في المستقبل القريب  

وبالرغم من كونه تابع  أحد التجار األغنياء بتازةبفتاة تزوج مؤخرا سنة والذي  99فابنه سي دمحم البالغ من العمر 

ال يتوفر على  ة متابعة سلبية فدنه على ما يبدوولم يكن موضو ع أيوذو ذكاء كاف دراساته بثانوية موالي يوسف 

في قائد بني فقوص القبيلة المتمردة والصعبة بدون الحيوية والنشاط والمهارة والجدية  المؤهالت المطلوبة مثل

    .شك

وبفضل التحفيز المستمر من طرف  حرب الريف بشكل جيد حيث فرض نفسه عليهم منذ السكانقود د عزوز يفالقائ

لقد عاش ابنه إلى حد االَن على هامش تراتبية .مجهودات شخصية في العمل اليومي السلطات المحلية فدنه يبذل

.االستخالفالمطلوبة في عملية الخاصة العمل اإلداري وال يتوفر ال على التكوين وال المؤهالت   



4 
 

ال يهتم إال بمصالحه باهتة وخ القائد عزوز وخليفته غير الرسمي أسي دمحم بن الحاج دمحم الهزاط ابن شخصية إن 

يكون قائدا جيدا على  والكفاءة المطلوبة كيلموهبة القيادة  على ما يبدو غير نشيط ويفتقد إنه.الشخصية

.ا لن يكون ترشيحه على رأس قبيلة بني فقوص مقبواللذ،وحتى مهام الخليفة يقوم بها بشكل سيء.القبيلة  

من بين شيوخ هذه القبيلة نجد واحدا دون المستوى وهو عبد هللا بن عمر بن الحاج شيخ الترايبة،إثنين منهم 

وزفور شيخ أوالد حدو والوحيد الذي عاديين جدا وهما دمحم بن علي امطيطو شيخ أوالد جرو وسي حادين بن دمحم ب

مخلصا لفرقته خالل   بعد ان خلف والده كشيخ بقي. باره جيدا هو عبد السالم المهراد شيخ بني فتح يمكن اعت

فهو يقوم بمهام جيدة على .شك تتمتع بمكانة متميزة بالقبيلةلعائلة المهراد التي وبدون   ممثالوالحرب الريفية،

. لقبيلةعلى ا اقائدكفاءاته مع مرور الوقت يمكن أن يصبح  من تأكدالففي حالة .رأس واحدة من أهم وأصعب الفرق  

لكن حاليا،وإذا طرح مشكل تعويض القائد عزوز في المستقبل القريب فتقديري هو أن من يستطيع تعويضه في 

ظروف جيدة من أجل مصالحنا العليا ولما فيه الخير لبني فقوص هو االبن االَخر ألخيه  سي لحسن بن الحاج دمحم 

إن .ر منهثام الخليفة بشكل غير رسمي بل وبدون شك  يشتغل أكفهذا األخير يقتسم عمليا مع سي دمحم مه.زاطاله

معرفته بالقبيلة جيدة ويحل باسم القائد العديد من المشاكل االقتصادية والتموين التي تفرض نفسها ويتحرك كثيرا 

وال مجال من التخوف من أي مفاجأة بهذا  وفي للمخزنإنه .إنه نشيط وذكي وحركي بالتأكيد.ضلهذا الغر

مراقبته وتوجيهه عن منذ البداية يجب .قيادة القبيلةل هلى شخصية قيادية وله تكوين يؤهالنيتوفر عو الخصوص

إذا .يتضح بأنه هو المؤهل للنجاح في بقاء بني فقوص على الطريق الصحيح وحكمهم بدون مشاكل  ومع ذلكقرب 

.ألي تعويض محتمل للقائد عزوز حاليا فهو الذي يمكن اقتراحه  

س ـقاضي البران -II 

سي دمحم بن سي .العاملين بهده المحكمة عبر اللجوء إلى العدول اقاضي البرانس مفيديمكن ان يكون تعويض  ال

وال سوابقه  علي الحلواط هو األكثر كفاءة والمساعد األفضل للقاضي في حل قضايا الشر ع لكن ال أخالقه المهنية

.ه مؤهال للقيام بوظيفة القاضي أحسن قياموال سلطته بالقبيلة تجعل  

وخ ـالشي -III 

هم لهذا الغرض فكل من تم اقتراح.ض المحتمل للشيوخهناك عناصر ممتازة يمكن تنصيبها عندما يحين وقت التعوي

شيخ الفالحة بالقبيلة هو المرشح بالطايفة نجد .ونواب للشيوخ بفرقهم أو مقدمين بالدواوير المهمةهم أعيان 

لفائدة الشاوش حمو  امنصب الشيخ محجوزنجد فرقة أوالد حدو المتمردة  ولدى بني فقوص التي تضم  قترحالم

  .وصاحب الماضي العسكري الجيد الخادم القديموهو من ملحقة طهر السوق 

اسكول            :توقيع                                                                                                       

-------------------- 

* صورة القائد الهزاط ضمن كتاب ادريس امحارتي:أنماط العالقة بين السلطة وقبائل مقدمة جبال الريف.دراسة في السياسة القايدية على عهد الحماية 
919:صفحة.4192الرباط،.دار أبي رقراق للطباعة والنشر.المندوبية السامية لقدماء المقاومين وجيش التحرير منشورات(.9191-9191)الفرنسية  

 * شكر خاص لسي عزيز الحرش وكمال المهراد على تمكيني من هاتين الوثيقتين المهمتين.

 * صور القائد الخالدي،القائد عالل والقائد عبد السالم من إهداء أحفادهم:شكر خاص لعائلة المنيني والغوباشي.

 


