
1 
 

 

حول المجتمع البرنوسي مالحظات                                     
دكتوراه في العلوم السياسية :محمادي هرنان                                                                           

تقديم النص المترجم          

المجال :قبيلة البرانس"،"الحياة الدينية"لبرانس تحت عنوان حول ا  TRENGAغرافية ترنكا ومن مون جزئينبعد ترجمة  

 :نواصل العملية من أجل تعميم الفائدة لكن البد من تقديم مالحظات أولية تهم النص الذي كتبه ترنكا كما يلي ،"والسكان

تحليلية بل مجرد جمع للمعلومات حول البرانس وترتيبها حسب  نثربولوجية أسوسيولوجية،تاريخية أو  عمل ترنكا هذا ليس دراسة-

.جعي وضعه قادة الجيش الفرنسي بهدف إحداث بنك المعلومات حول قبائل المغربتصميم مر  

بموازاة تقدم الجيش الفرنسي على األرض وأمام المقاومة التي واجهها بنواحي فاس مكناس وبهدف ضمان السيطرة العسكرية -

من التجربة الفرنسية  بالجزائر ضد القبائل  واستقرارها، أجمع الجنراالن  ليوطي وهنري والكولونيل سيمو على ضرورة االستفادة

وهكذا أعطت اإلقامة العامة . وبالتالي ضرورة جمع وتوثيق ودراسة أدق التفاصيل في حياة األمازيغ التي قد تختلف من دوار إلى دوار

مراقبة السياسية واإلدارية إحداث بنك معلومات ليساعدنا على تحديد قواعد وأسس ال"تعليمات صارمة لكل الضباط الفرنسيين من أجل 

:أنظر.)على حد تعبير الكولونيل سيمو " المطبقة على هؤالء السكان  

 Gilles Lafuente : La politique berbère de la France et le Nationalisme Marocain.Harmathan.  1999. PARIS.P :53-56(.   

وكغيره من الضباط الفرنسيين اعتمد .مونوغرافية حول البرانس  1915 سنة نجز خالل شهر أبريلأنكا وبصفته كضابط مترجم،يتر- 

إذا كان المجال ضيقا .على الرواية الشفوية التي لها ما لها وعليها ما عليها التي تتوافق مع مرجعيته الفكرية السياسية االستعمارية

:التالية لهذه الترجمةلتقديم دراسة وتقييم لمونوغرافيته فإنه من الضروري إبداء المالحظات األولية   

نكا حاضرة بقوة في عمله التوثيقي بحيث استهله باتهام البرانس بالغدر والخيانة حسب عبد الرحمان يلقد كانت الخلفية السلبية لتر -1

هم وأضاف الحقا بان البرانس مشهورين بسمعتهم السيئة المتمثلة في خيانة العهود والكذب الموروثة عن أجداد( 203:ص)المجدوب 

نكا هذا استبعد منذ البداية تاريخ القبيلة الحديث حكم تر(.714:ص)أن بعض فرقهم أقل شجاعة وقتالية من جيرانهم التسول اكم

والجياللي الزرهوني ضد المخزن  19المتمثل في مشاركتهم القوية ضمن الكتل القبيلة التازية في ثورات بوعزة الهبري أواخر القرن 

لقد تجاهل .والحقا ضد هذا الجيش القادم من فاس والجزائر نحو تازة.1913ضد الجيش الفرنسي بفاس سنة  ثم 30مع بداية القرن 

ترينكا كل هذه المقاومات عبر احتقار البرانس والتنقيص من قوتهم تمهيدا لغزوهم من قبل جيش عصري يجب تهييؤه نفسيا لحرب 

.1931إلى   1917طويلة على القبيلة استمرت من سنة   

 تفاديالصواب وهو يتطرق إلى كون الزواج لدى البرانس يتم بين فرقة وفرقة أخرى أو مع ربع بالقبيلة بدعوى نكا يترلقد جانب -

إلرث وبذلك تجاهل كل أنواع الزواجات األخرى مثل الزواج الداخلي بين أفراد من عائلة كبرى لها جد واحد وكذا بين با المطالبة

جرو قبيلة بني فقوص كمثال نجد العديد من فبفرقة أوالد ا.الفخدة /داخل نفس الفرقة  -ن حجمها وأصلهاكيف ما كا-العائالت مختلف 

فخدات أخرى داخل قبيلة بني /الرجال متزوجين من نساء ينتمين لعائالتهم الخاصة ولعائالت أخرى بنفس الدوار والفرقة ثم من فرق

وأخرى ابنة عمه امغيزو  قبيلة بني فقوص واحدة من فرقة بني فتح)اويلي الجرالقايد ع:الطايفة ووربة وبني بوعال مثل وأفقوص 

واحدة )من المرارحة بنفس الدوار،قدور الخضري  انزوجتلهما ،محمادي الغزالي كما زينون الغزالي من فرع أهل الواد (بنفس الدوار

،الهادي (ل زوجته من فرقة الترايبة المجاورةأص) الخضري ،الشهبوني(من عائلته واألخرى من فخدة بني ادمحم قبيلة بني بوعال

(...فرقة أوالد عبو بقبيلة وربة زوجته منأصل )الخضري دجغرود   

ال يقتصر دوره على تعبئة الموارد من أجل خوض الحرب بل يتجاوز ...مجلس بولرباع كمؤسسة سياسية،قضائية،تشريعية،حربية -

القضايا المتعلقة بعالقات في كل ما يهم  وغيرها من التدخالت  يق قواعد العرفذلك ليشمل مرحلة السلم كذلك عبر السهر على تطب

.البرانسلقبيلة الفخدات فيما بينها أو بين المكونات األربع   

.ضمن قبيلة بني فقوص بينما هي تنتمي إلى قبيلة كزناية الريفية' الجبارنة'عندما تطرق للغة البرانس أدمج فرقة -  
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ن هذه المونوغرافية تعتبر وثيقة أخرى تهم النص الكامل للمونوغرافية،فيجب االعتراف بأمالحظات ومالحظات بالرغم من كل هذه ال

.أساسية ومرجعا ال يمكن تجاهله في كل عمل علمي مع بطبيعة الحال إعمال العقل النقدي  

 هذا النص جزء )ص:714 إلى ص:721( من مونوغرافية ترنكا تحت عنوان:

Les BRANES : les archives berbères 1915-1916.éditions diffusion al KALAM.IMPRIMERIE DE FEDALA Mohammedia. MAROC 1987.     

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

رجـــمـالنــص المت  

م يالوالدتهم عيبا  ذلربما ورثوا منو كبر غدرا من جيرانهمأإنهم ليسوا أقل أو :البرانس دائما بسمعتهم السيئة يُْعَرف

النظام التحكمي الذي عاشوه تكرس لديهم هذا العيب وجعل بسبب الكذب الذي ومع مرور الوقت وإنه :عليه أجدادهم

.الساكنة كذابة وناقضة للعهود  

الجبناء لكن سوى  ضمالفخدات ال ت/فبعض الفرق.مقارنة مع جاره التسولي  شجاعة يشتهر البرنوسي بكونه أقل

.معروفين بقتاليتهم' برانس الجبل'م بني بوعال وكل من يطلق عليه  

يناير عندما  31هذا يوم  البرنوسي المزارع ومربي الماشية،الجشع والفاقد للذمة أمام القوة وقد تأكدال يصمد 

أكثر  قيمتهم حيث تدهورت "لحول"عنها بكدية  إلى تازة محملة ببعض الحاجيات المتخلى الفخدات/ت الفرقدخل

.لتسول الذين ينعتونهم باليهودفي نظر جيرانهم ا فأكثر  

 فرعك  'رالحوم' عائالت تفاصيل حول سكنه لكن نجدالبعض إلى  تطرق الحقاالبرنوسي حياة االستقرار وسنيعيش 

 .وهو المعطى الذي لم نتحقق منه تعيش الترحالمنذ سنة تقريبا بوكعيبات التي غزاها من فرقة الترايبة 

غالبا ما يمشي حافي و.ل الصيف فوقية من القطن وفي الشتاء جلبابالباس البرنوسي خشن،حيث يلبس في فص

 .'قالة'طولها ما بين ثالث وأربع  القدمين وعندما يغطي رأسه يستعمل رزة من القطن

   

حايك و يرتدي الرجل الغني فوقية .حلفاءغالبية ساكنة الطايفة وبني فقوص ينتعلون أحذية مصنوعة من مادة ال

في السابق كان كل شخص .حمل السالح ضروري وال أحد يتحرك بدونه.صنعوا بفاس أو تاغزوت وجالبة وشكارة

                 .الجميع بينما ترك الخنجر للرعاة السالح والذخيرة رهن إشارة  يحمل خنجرا لكن انخفاض األسعار جعل

 

منديال فوق  ،تقتصر المرأة البرنوسية القبيحة في لباسها على ارتداء منصورية،إزارا

حيان تزين جبهتها بحصارة وفي بعض األ.من صنع فاسي  'ريحية'نعالالراس وتنتعل 

إنه الوشم األكثر انتشارا حيث يشبه .وغالبا ما نجد الوشم بالوجنتين واألنف والذقن

بسيطة ال  تكما نجد الوشم كذلك بالساعد،العرقوب والصدر ومع استثناءا. 5رقم 

.م أي وشمويحمل الرجال على العم  
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 I-العائلـــة

الزواج-أ  

تار خْ غالبا ما تُ .حيان يتم جلب العروس من قبيلة مجاورةما بين فرقة وفرقة أخرى وفي بعض األيتم الزواج 

المصالح وكذا تأدية نصيب  حول خالفاتالالفخدة من أجل تفادي النزاعات و/العائلة والفرقةالعروس من خارج 

صيبها لكن إذا كانت من نبالمطالبة  تمي إلى نفس الفرقة يمكن ألهلهاي حالة ما إذا كانت المرأة تنف.المرأة من اإلرث

.اإلرثالحصول على  في  رغبتهمقبل التعبير عن  فرقة أخرى فعليهم التفكير جيدا  

اج الداخلي الزو تقتصر علىالقبيلة والتي تدعي الشرف بتراب عائالت أوالد بن عزوز المنتشرة في السابق،كانت 

. لكن وبهدف خلق التحالفات بدأت ومنذ سنوات تلجأ إلى الزواج الخارجي  

قبل ظهور بوحمارة بالمنطقة، كان رجال غياتة يستقبلون بفرح كبير النساء البرنوسيات الفارات من بيت 

ظا وهو يجد امرأة و التساؤل عن انتهاء العدة كان الغياتي يعتبر نفسه محظوأوبدون اتخاذ اي ترتيبات .الزوجية

 ألن مصيره هو يحاول استرجاع الزوجة الخائنةالذي  حزينللزوج ال كل الويل والويل.هاربة ليتخذها كزوجة له

.نفس الشيء ينطبق على النساء الغياتيات كلما هربن من جبالهن.بمجرد االفصاح عن سوء حظه  القتل  

أعيانهم الذين يعيشون كما أن   قات بين القبيلتين طيبةالالع أصبحتبيعة بوجمارة من طرف غياتة والبرانس بعد 

 العرف القائمإنهاء  ساعد على  بعد سنوات من العداء مما نسجوا فيما بينهم عالقات صداقة هذا الزعيمفي محيط 

 الغياتيات الفرار إلى البرانس ليتم التفاوض على الزواج حسبالنساء منذ ذلك الحين أصبح بإمكان .على العداوة

.العرف وكتابة عقد الزواج بعد انتهاء فترة العدة الشرعية قواعد  

إنها .ال يمكن لها القيام بأي شيء بدون موافقتهحوال،وبالتالي وفي جميع األإن سلطة الزوج على زوجته مطلقة 

.وحتى لو كانت لها أمالك فال يمكن التصرف فيها بدون موافقته.تحت طاعته وسيطرته التامة  

سقف  أي حددوالعرف ال يها تعنيففإن من حق الزوج  امرأةالحدود المرسومة لكل جاوزت الزوجة إن حدث أن ت

.العقوبة نوع حتىغضبه ومستوى ل  

تحت  لذكورا ستمري.إلى حين زواجهن حيث ينتقلن إلى مجال سلطة األزواج  بتظل الفتيات تحت مسؤولية األ

رغبوا في ذلك البقاء تحت يمكن لهم إن بسكن خاص  إلى حين سن البلوغ وعند زواجهم وإقامتهم بسلطة األ

يكون ب الذي الحصول على بعض الممتلكات من األ ب وفي حالة العكس أي استقاللهم التام يمكن لهمسلطة األ

.عنهم راض  

كانت الفتاة وحيدة  ذاإ.الشخص األقرب داخل العائلةخ ثم وفي حالة غيابه نجد األ ابنتهتزويج يشرف األب على 

حيان يتدخل أعيان الدوار ويعينون من بينهم ألوفي بعض اا وبناء على رغبتها، تزوج نفسها حسب الشرع فإنه

.شراف على زواجهاوليا لها مهمته اإل  

ب بكامل المهر تقريبا األيحتفظ على ضوئها  حيث عملية بيعمجردإنها :البربرلدى نظيره البرانس  عند يشبه الزواج

يعيش .إذا كانت الفتاة تعيش مع والدتها فالمهر يعود لهذه االخيرة.جهازن الإال قليال موال يشتري منه للعروس 

غير مسموح بها بالنسبة للفتاة البالغة التي لها عالقات .ب الذي يمكن له تأنيبهم كما يشاءاألطفال تحت سلطة األ

 يب مصلحتهم الخاصةو إخوانها لكن والعتبارات دقيقة يعمل هؤالء على تغلأمعرضة للقتل من طرف أبيها  صبحت

.ختاأل وأ المتمثل في البنتووعدم تلطيخ شرفهم وفي نفس الوقت الحفاظ على مصدر ربح لهم   

في بعض .سواء كان الزوج حاضرا أو غائبا شاءواب،األم،واإلخوة القيام بزيارات للبنت المتزوجة متى أليمكن ل

يتدخل  السيئة معاملةلل المرأة ما تتعرضعند.ني عمومتها خرين وباستقبال أقربائها االَ نفسها بالحاالت تقوم المرأة ب
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ن غادرت المرأة بيت الزوجية تعمل أوإن حدث  لها أبوها وإخوتها لدى صهرهم لجعله أكثر لطفا في معاملته

.ليهإعائلتها على إرجاعها   

أسرتها  طرف تستطيع الزوجة التي تعرضت لسوء المعاملة من طرف زوجها الفرار من منزله حيث تستقبل من

في بيت عائلتها وإذا  تستقبل بشكل جيد كذلك المرأة المطلقة .تنصح بالعودة الى بيتهالى شكواها،إستماع إلوبعد ا

.بواجها من جديد حيث يسترجعهم األتحتفظ بهم معها إلى حين ز رضعطفال أكان لديها   

هم من أجل الحصول على عدد كبير من لدى العديد من البرانس اثنتين او ثالث  أو أربع نساء وهذا في نظر

على أفضل المدافعين  االعتمادففي بلد ال وجود فيه للمخزن وحيث التقاتل مستمر يتوجب على كل شخص .األطفال

.أال وهم االبناء  

منذ وصولنا الى .من مالها الخاص وتربية الدواجن التي تبيع بيضهم للمرأة امتالك الماشية عبر اقتناهايمكن 

.دخل صغير وقارصاحبات مما جعل البرنوسيات  مهما عرف ثمن الدجاج والبيض ارتفاعا المنطقة  

بشرط التسوق النساء الشابات  تستطيع كذلك يةبمناطق البرانس الجبليمكن للنساء المسنات الذهاب الى السوق و

.للنساء واحدة للرجال وأخرى:علم بأن السوق مقسم الى رحبتينمع ال باءحصولهن على موافقة االَ   

القـــــــــالط-ب  

التنافر يعتبر .الطالق ظاهرة نادرة وال ينظر إليه بعين الرضى بل هو سلوك مخجل لكل من وصل إلى هذا حد توقيعه 

وبعد استرجاع المهر الذي في  رغبوحتى ولو طلب الزوج الطالق فانه ي.للطالقوالعقم السبب األساسي  في الطباع

خر اَ طالبت الزوجة بذلك بسبب سوء المعاملة أو ألي سبب إذا وفي حالة ما .فقطنه يحصل على جزء مالمفاوضات 

.ضافيت يضغط من أجل الحصول على تعويض إيطالب باسترجاع المهر كله وفي بعض الحاالفإن الزوج   

النسبة ب.إلى لحظة عقد المرأة لزواج جديد المهر والذي قد يمتد السترجاع عند وقوع الطالق يحدد دائما أجال

من  دفييستالزوج ف.بالمزارعةحقال يستغل "قيمة الصداق للزوج  مرأة المطلقة التي عليها ردلألهالي تشبه ال

.ع مالهاسترجيقوم بتسريحها وا لم تعد له رغبة فيهاثماره وأوالده وعندما وحقله،  

زوجة وال عائلتها يطلبان ال ال.من حيث المبدأ ال يوقع الطالق إال من طرف الرجل لكن ال أحد يستطيع فرضه عليه

.الطالق إال إذا توفروا على عريس جديد وغني يستطيع التصفية المالية للزواج االول  

وبخالف ما يحدث لدى .أمرها أي عائلتها وتحت مسؤولية وليالمرأة المطلقة تزويج نفسها دون أخذ ر ال تستطيع

.على المرأة المطلقةيد عريس جداشتراط شخص بعينه ك الطليق البربر ال يستطيع الزوج  

في هذه الحالة .اتجاهه لزوج االمتناع عن تطليق المرأة التي يحب رغم كونها تشعر بالنفور والكراهيةيحق ل

.ها بالعودة إلى بيت الزوجيةوينصحو هؤالء ن يملأو عدة سنوات لدى ذويها إلى ا عديدة أها شهوريستطيع إهمال  

الصغار أو الرضع الذين يستحقون العناية إلى منزل عائلتها وتحتفظ بهم إلى حين المرأة المطلقة معها أوالدها  أخذت

م لكن في حالة زواجها من جديد يعهد بهم إلى جدتهم من األ.تمكنهم من العودة إلى منزل أبيهم والعيش في أمان

سعرا محددا بحيث تختلف  ليس للنفقة التي تؤدى شهريا.داء النفقة الواجبة عليهأبالمقابل يمكن لألب اشتراط عدم 

.خرى وحسب غالء المعيشة أمن سنة إلى   

إذا كانت حامال عليها .يجب على المرأة المطلقة انتظار ثالثة أشهر للتأكد من كونها غير حامل قبل الزواج من جديد

.بيهألتين ثم يسلم ظ برضيعها مدة سنانتظار الوضع قبل عقد الزواج وفي هذه الحالة تحتف  
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ع الزوجة استرج،ينص العرف على غرامة يؤديها الزوج الجديد وعائلة الزوجة واة عقد الزواج قبل الوضعفي حال

.في الموضوعاليمين ثالث مرات وهي الصيغة المتداولة يتم  في كل أنواع الطالق إعالن .جها الجديدمن زو  

الكبار في السن -ج  

دة من طرف ذويهم خصوصا إذا كانوا يمثلون شرف العائلة الكبار في السن بمعاملة جيالرجال يتمتع على العموم،

لكن بالنسبة لألهالي يعتبر الكبير في السن الذي ال يقدر على حمل السالح مجرد مستهلك وال فائدة منه بحيث نراه 

ر ربما أفضل بكثير،فهن اللواتي يتوفرن على دراية بالكثي العجائزالنساء وضعية .يغادر الحياة غير مأسوف عليه

من األمور التي يتم تلقينها لحفيداتهن هذا باإلضافة إلى كونهن كائنات اشتغلن طوال حياتهن  ولن يتوقفن عن 

.السن طوال حياتهميتم توفير اللباس للكبار في كما .حين وفاتهنإلى   هنتقديم الخدمات داخل منازل  

 II-مكونات القبيلة

قد و اليمنيين أحفاد اليمني:أو اللقب المرتبط بالجد مثل"فالنأوالد فالن أو الدراري د"كل عائلة كبيرة تحمل لقب

.أو الوتد" السيجمع كَ "لسة تحت إسم الكَ  أشرنا إلى ذلك  

ليس .حيث يشكلون الجماعة أو العشيرة" الخوت"التي بينها روابط عائلية إسم كبير من األسريطلق على عدد 

ن أن يحتوي على عدد من الجماعات أو أقسام منها بالضرورة تواجد هذه العائالت في نفس الدوار الذي يمك

.في تجمعات سكنية أخرى يستقر والبعض االَخر  

تكون .فرقةل الفخدة أو الوعدد اَخر من هذه االخيرة يشك" الجماعة"ما يسمى ب" الكالسي"يشكل عدد معين من 

بشكل غير واضح من طرف سماء تستعمل كل هذه األ.خير يشكل القبيلةوعدد اَخر من هذا األ" عبَ الرْ " عدة  فرق

كذلك " العضم"سم إيطلق ،الفرقة أو الربع كما "الجماعة"بطريقة تعسفية على  "الخوت"سم إيطلق الساكنة،فتارة 

".الفخدة"على   

سباب مختلفة من بينهم المظلومين أو المجرمين الذين فروا ألو مناطق ماأجانب أتوا من " جماعة"يتواجد في كل 

حصتهم من  دونويؤالتي استقبلتهم "الجماعة"جانب فإنهم ينتهون باالندماج في أم كونهم ورغ.من قبائلهم

ينضمون إلى كما يشاركون مقاتلي القبيلة في الحرب وفي حالة النزاعات الداخلية " الجماعة"لفائدة " الفريضة"

".جماعتهم"صف   

ملزمين بدفع " جماعتهم"ن انفصلوا عن بغض النظر عن الحدود الجغرافية للفرق والقبائل كان األعضاء الذي

فالبرانس الذين استقروا قديما بفرطاسة في منطقة زرهون .صليةحصتهم من الفريضة بالتضامن مع عشيرتهم األ

بباب العشوب تابعون " القطا"أوالد سييدة وبني خالد بينما ":جماعتهم"ضمن " الفريضة"كانوا يؤدون واجب 

.جبائيا إلى ذويهم بفرق أوربة  

بالنظام الضريبي ومساوئه اتخذ قرارا يقضي بكون األجانب المشاكل المرتبطة أصل -قبلنا-فهمالذي بوحمارة 

  .التي استقبلتهم"الجماعة"أعضاء ضمن  والتكاليف المخزنية تأدية الواجبات المستقرين بالقبائل يعتبرون من ناحية

" العضم"رئيس وتسمى لحد االَن عادة ال تتوفر على التي " إيخس،إيغس "و العشائر الفخدةأ" جماعات"عدةتشكل 

من عدد معين من فتتكون القبيلة أما " الفخدات"من عدد من " الربع"يتكون ".الجماعة"وفي بعض األحيان 

".الربع"  

وربة،الطايفة،بني فقوص،بني بوعلى،بني ادمحم لكن هؤالء :خماسأفي األصل كانت البرانس تتكون من خمس 

ومنذ ذلك الحين تحولت األربعة أخماس .الكثير من أهميتهم ألحق من تبقى منهم ببني بوعال فقدواأن  األخيرين وبعد

بني ورتناج :5/5 جيرانهم التسول لديهم حسب ما يقال نفس التقسيم.إلى أربعة أرباع الذين يكونون حاليا القبيلة
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ثالثة من االَن  التسول  شكلتتحيث " 5/1 "الخمس وبليلنت" 5/3 "بني فندغيلكذلك ،"5/3"مسينيشكلون الخُ 

.أرباع  

صلي وأصبح مرادفا للفرقة ويطلق غالبا  على الفرق الكبرى التي تتكون قد فقد معناه األ" الربع"يبدو أن مصطلح

.عند الكالم عن القبيلة الكبيرة يعني تلك التي تتكون من خمسة أرباع وهذا يجد سنده في ما ذكر سابقا.منها القبيلة  

ويمكن القول بأن التقسيم الخماسي للقبائل كان .هالياأل في حياة أي حضورأي خمس أخماس د للتقسيم القديم لم يع

في الواقع نالحظ  لدى البربر أن اليمين يؤدى بحضور خمسة شهود وحاليا وعندما يشتري الشخص .هو األصل

بيضات،واألب الذي يوزع  د خمسحبة جوز مثال يعتمد خمسة حبات لعدهن،والبيض يباع عبر اعتماد عد 100

... التين على أبناءه يعتمد خمس حبات في عملية التوزيع إلخ  

.فيها خمس أخماس وقد تكون هذه إشارة حول طريقة تشكيل كونفدرالية القبيلة:بخصوص القبيلة الكبيرة نقول   

-III بولرباع 

 القيامجل أالجميع يتحرك بدون خوف من السلم وعندما يعم الهدوء بمجموع تراب القبيلة حيث  مرحلةخالل 

ف الجرائم اقترإن ا .تتبعها مرحلة المشاكل ةهناك أي حاجة للرئيس لكن كل مرحلة سلم ممتدتكون  أشغاله الب

يتم فإلى رؤساء   محتاجةتشعر القبيلة بأنها  الطرق وهنامن الصعب المخاطرة بالجوالن في  يجعلوالمخالفات 

و القبيلة أ" الربع"،"الجماعة"الذي يمكن أن يعين من طرف " بولرباع"ا يسمى يشكل هؤالء مجلس.تعيينهم

 "الجماعة"في مواجهة العدو المنتظر تتم دعوة أعيان.مجلس القبيلة" بولرباع"دور يحضرخالل الحرب .ككل

االخير ينفذ تحت مراقبة هذا .ون من بينهم شيوخا الذين بدورهم يعينون مقدما لهمالجتماع بمكان محدد حيث يختار

ويعطي " الفريضة"قرارات المقدم الذي يصدر كذلك العقوبات على المخالفين ويحدد " جماعته" حسبالشيوخ كل 

.الذخيرةوامر من أجل شراء األ  

الذي وتحت مراقبة المقدم " الجماعة"إنه مجلس الشيوخ المعين من طرف :كما يلي" بولرباع"يمكن تعريف 

من بترابهم وعلى حسن تدبير وتنفيذ القرارات المتخذة من لدنهم باالتفاق مع ى األالمنتخب من طرفهم يسهرون عل

.رئيسهم  

فالن هو بولرباع :يقال مثال.رئيسه حيان علىالذي يعني المجلس كامال،يطلق كذلك في بعض األ" بولرباع"اسم 

يطلق على  .على غرار البرانس،نجد مجلسا مماثال  لدى البربر لكن ال يعين إال خالل الظروف الخطيرة .وربةب

".إيمزاز"واجتماعهم يسمى  رفادة"/إيمزاين"والشيوخ يسمون " شيخ الربيع"مغار نتوكاأالرئيس اسم   

ن كذلك من طرف الفرقة، ويعيومن طرف "الربع"ن يعين من طرف أبأن المجلس يمكن سابقا لقد ذكرنا 

على  'بولرباع'وذلك بهدف تحفيز التي يجب حلها جد مهمة الخاصة بالفرقة عندما تكون القضايا " الجماعة"

.التدخل الجدي  

غالبا ما تكون اجتماعات بولرباع علنية حيث يمكن للرجال الحاضرين المعروفين بوجاهة رأيهم المشاركة في 

اعات سرية ال يحضرها سوى عندما يكون الخطر جديا تكون االجتم.حيانالمناقشات وقد يأخذ بآرائهم في بعض األ

.عنها في الموعد المحددعالن الذين يحتفظون بالقرارات واألوامر في سرية تامة إلى حين اإلوالشيوخ المقدم   

IV – ة  ــــغـالل 

اورتين لكزناية الريفية يتكلمون المج" قبيلة بني فقوص"البرانس العربية بينما فرقتا أوالد حدو والجبارنة  حدثيت

العربية المجاورة أليت وراين تتكلم  نفس الشيء بالنسبة لغياتة حيث نجد فرقة أهل الدولة.بطالقة تاريفيت والعربية
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حال أسماء الجبال المذكورة بأسمائها البربرية القديمة كما هو ... العديد من األماكن إلخلقد احتفظت .وتامازيغت

.(ةمستقلفقرة ستكون موضوعا لدراسة هذه ال)سابقا  

V – ات ـالقـالع   

لبرانس ل .ةولى عالقات تجاريإنها بالدرجة األ.عالقات البرانس بجيرانهم التسول،صنهاجة،بني وليد وكزناية جيدة

.ترابها قصد الذهاب إلى مليليةعبر عالقات طيبة مع القبائل الريفية التي يمرون   

التصديق ات تتم شفويا ويتم يكل االتفاق.مع جيرانهم اتفاقاكي يعقدوا  البرانس يهدد ن يكون هناك خطرا جدياأيجب 

يقوم إذا تنكر أحد األطراف لالتفاق  .مينألبيض حيث يتم تسليمهما لو السلهام ذي اللون األأعبر تبادل الرزة عليها 

.دل السلهام فقطفي السابق كان يقتصر على تباو.سودباللون األرزته أو سلهامه  األمين بطالء  

وتواجد بوحمارة بمنطقة تازة  1902لم تكن البرانس وغياتة على عالقات جيدة في السابق،وكان يجب انتظار سنة 

ورغم بالنسبة لغياتة التي  ةأساسي دعامةحاليا تعتبر البرانس .فيما بينهم ويقدرون بعضهم بعضا تصالحوايكي 

.اق البرانسفي أسوكل حاجياتها تجد الحصار االقتصادي،  

VI – نــــــالسك 

 لمجال الترابيا – 1

 النقاط تداخالسابقا في خطوطها العريضة لكن نجد على مستوى العديد من الحدود الجغرافية لقد تم التطرق إلى  

قد نجد في بعض .ء المنجزةن تتغير سنويا بسبب عمليات الشراأبين أراضي البرانس وجيرانهم حيث يمكن للحدود 

بمجرد سيادة أراضي البور غير المستغلة علما بأنها مملوكة ألصحابها الذين يسترجعونها ويستغلونها  قالمناط

.ولو بعد عشر سنوات األمن  

التي " الربع"و" الجماعة"ألرض يقوم البرانس بوضع حدود لحقولهم كما يفعلون مع أراضي لأصدقاء ككفالحة و

 إحدى الفرقإذا كانت .ود فرقة أخرى مجاورة وتحتل أرضهااوز حدقد يحدث أن فرقة ما تتج.لها حدود جد دقيقة

فإنها تفضل بيع أرضها ولو  من طرف غياتة والبرانس اقتطع جزء منها كما هو حال مكناسة حاليا التي  ضعيفة

تستطيع استرجاع قوية مع توالي السنين،الفرقة المظلومة إذا أصبحت لكن .كل شيء فقدانبأبخس األثمان بدل 

.ظ به كتعويض عن الضرر الالحق بهااضيها بدون دفع ثمن االرض الذي تحتفأر  

 نــكـالس -2

ففرق الشمال تسمى .تعتبر البرانس ساكنة مستقرة 

ألنها تقطن بالقسم األعلى للمنطقة بينما " جبلية"

القسم االَخر يحتل المنطقة األقل صعوبة المشكلة 

نة مع مقار"الوطا"من الهضاب ويطلق عليها غالبا 

يقطن البرانس في منازل مغطاة بالتراب،وهي .الجبل

منعزلة عن بعضها البعض في بعض االحيان لكنها 

" نوايل"ليس هناك .غالبا ما تكون مجتمعة في دوار

تفضل الفرق المستقرة على الحدود .كما لدى الحياينة

والتي تهاب هجومات األعداء،السكن في المرتفعات 

  .التي يسهل الدفاع عنها
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VII- ة ــــيـالملك 

 يفضلوندة كذلك بين الورثة الذين  ويتوفر كل مالك فردي على عقود منجزة بشكل منتظم والملكية المشتركة موج

حدث نزاع ما  إذاكل شخص قام باستصالح أرض ما يمتلكها لذاته و.العمل المشترك بعد وفاة والدهمالحفاظ على 

.شاهدا 13يتم إنجاز عقد التصرف  بناء على تصريح   

نجد بالبرانس عقد المغارسة حيث يسلم المالك أرضا للغير الذي يتعهد بغرسها بمختلف أنواع األشجار أو العنب 

أرباع لمالك األرض وعلى ضوء  ةالثلث أو الربع للغراس والثلثين أو ثالث:وعندما تثمر تتم القسمة بناء على قاعدة 

.ذلك يتم إنجاز عقد الملكية لفائدة الغراس  

لدى تعنت رض وإذا لوحظ بأن هناك ات المرتبطة بحدود األفي النزاعحبيا للفصل " الجماعة"يتدخل عادة أعيان

.األطراف يحالون على القاضي  

الطايفة جنوبا،بني فقوص شرقا ووربة شماال:غابة أزدم التي تتواجد بين ثالث قبائل  

الملكية المشتركة لقد أشرنا إلى وجود 

بسبب " السيالكَ " لكنها محدودة في

حيث كونها موروثة عن جد مشترك 

 ال.فضل الورثة اإلبقاء عليها كذلكي

أراضي جماعية غير  هناكتزال 

مستغلة لكنها بعيدة بمناطق تطرقنا 

وضمن هذه الخانة يمكن .إليها سابقا

غابات بني بوعال،وربة،بني تصنيف 

فقوص التي تبقى مشتركة حسب 

منتم معلوماتنا بحيث يمكن لكل فرد 

جلب الحطب منها  الفرق الثالثهذه ل

.بحرية تامة وبدون ترخيص مسبق  

جرت .لدى جيرانهم بدون أداء أي مقابل المتواجدةالمراعي إلى دخول للفرق المجاورة لعلى حرية ا العرف نصي

قتراب منها حيث تبقى رهن إشارة المالك الذي يخصصها العادة على أن المراعي القريبة من المنازل ال يتم اال

.لماشيته  

VIII- يةـال الملكــانتق 

يقوم أفراد من األب ة نصيبها من اإلرث الذي يعود لها شرعا فتاإذا أرادت ال.فيتم احترام تعاليم الشرع في االستخال

بجعل حياتها صعبة إلى درجة أنها تتراجع عن المطالبة بحقها لكن وبعد وفاتها يعمل زوجها على حيازة عائلتها 

تمي إليها العروس التي تنلقد أشرنا سابقا إلى أن البحث عن الزوج غالبا ما يتم خارج الفرقة غير الفرقة .نصيبها

إذا قررت المرأة التخلي عن حقوقها لفائدة أحد أقربائها فإن .ي المطالبة بنصيب المرأة من اإلرثمن أجل تفاد

.القاضي يعلن عن بطالن العقد بناء على طلب الزوج  

األخير نجد أعيان  حتياطيون  مثل الصهر وفي غياب هذااإلورثة ال يرثه الذي وبعد وفاته إذا كان الزوج أجنبيا

. الدوار الذين يوظفون اإلرث في إنجاز أشغال المنفعة العامة  
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همية كبرى لكن العقود المزورة أحيث يعطونها األهالي تنجز عقود البيع من طرف العدول ويصادق عليها القاضي 

ن تتجاوز الهبات في حالة المرض،ال يمكن أ.لكل شخص الحق في التصرف في ممتلكاته كما يشاء.موجودة بكثرة

وفاة اَخر وريث من الذكور  عن اإلرث وفي حالةتتم عملية التحبيس على الذكور من أجل إبعاد اإلناث .مقدار الثلث

 أي  ليس هناكو.بالقبيلة سيدي أحمد زروق أو أي ولي اَخر لفائدةالتنصيص على تخصيص أرباح الحبوس يتم 

.عملية التحبيس للمدينتين المقدستين مكة والمدينة في إشارة  

األرامل أو  لفائدةويمكن قبول هذه العملية  يمكن للنساء القيام بعملية التحبيس التي ال تتجاوز ثلث حقوقهن

.المعوزات في حدود نصف ما للذكر  

السرقة :تـــاتلكـالممالمس ب -1    

عقيدات ما أو سوء نية يتدخل األعيان لحل النزاعات المتعلقة باألرض وعندما يستعصي عليهم األمر بسبب ت

.على تنفيذ الحكم "الجماعة"تعمل و األطراف تحال القضية على القاضي  

الى  باألمريلجأ المعني  وفي حالة العكس.إن كان موجودا بالغرامة على السارق المعروفحكم بولرباع مكن أن يي

أداء اليمين مقابل .سم السارق إفشاء إويضع بين يديه ثمن المسروق مقابل " اللص المحترف في الغالب"البشار 

إذا طعن .المسلم للبشار ومصاريف القضية مبلغو ثمنه والأيسلم السارق الشيء المسروق من طرف الضحية،

.السارق في قيمة المبلغ المسلم للبشار يؤدي الضحية اليمين  

اتــالغرام-3  

لى تحصيلها واالحتفاظ بربعها كتعويض عن ال يتم فرض الغرامات إال إذا كان بولرباع موجودا حيث يعمل الشيوخ ع

 الخاصة االستقباالت حة والذخيرة أو تغطية مصاريفلمن أجل شراء األسالمهام والباقي يوضع رهن إشارة القبيلة 

يتم الحكم بغرامة .تحدد الجزاءات ومبالغ الغرامات من طرف بولرباع وتختلف من مجلس إلى اَخر ".الميعاد"ب

.لمرأة للتعنيف سواء وجد بولرباع أو لم يوجدواحدة في حالة تعرض ا  

ة التي ينتمي إليها تتدخل الجماعو تهبمتابعتبعا الستنجادها يقوم أهلها ، ما مرأةااذا حاول شخص ما اغتصاب 

ة أعن الضرر لعائلة المر اتعويض هذا باإلضافة إلى أدائه أعضاءهاثور يوزع على جميع  دبحفرض عليه فتالجاني 

.نفس الشيء نجده لدى البربرو.لحالصعقد بعد   

-Xاءـــــــالقض 

. ن ويتوفرون على العديد من الفقهاء والقضاةلقد حافظ البرانس على تعاليم السنة والقراَ   

عديد من أبنائهم مر السنين كانوا يرسلون ال وعلى البرانس"دار العلم"،إنهاعلمبال منذ القديم يشتهر سكان وربة 

 ةوهي التي أعطت ثالث قديمة مشهورة بمزاولة أعضائها للقضاءنخاخصة الفوقانية عائلة تضم ال.الطلبة إلى فاس

سنوات في وظيفة عدة ب الذي قضى بعد وفاة األ. الحالي القاضي سي علي بن عبد الوهابمن بينهم  قضاة 

األساتذة  يتقدم الطالب الشاب مرفوقا بشواهده المسلمة من .سي علي وأخيراسي أحمد خلفه ابنه  ضاءالق

له ممارسة  نيخوالومن المخزن على التعيين الذين دبلوم الوالعدول الممتحنين ليحصل من قاضي فاس على 

  .الوظيفة

من نفس  ولد الحاج عبد هللاوهو قاض صغير كما نجد ببني بوعال  سي الحاج بلحسنقبيلة الطايفة نجد ب

نخاخصة التحتانيين والذي لقبناه بقاضي البرانس من المنتمي إلى ال سي ابراهيم الوربيعين الفقيه .الدرجة
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 فيما عند وقوع نزاع ما  يمكن ألطرافه االتفاق على اختيار القاضي الذي يفصل.حمدسي أطرف المخزن بعد وفاة 

  .بينهم وفي حالة عدم االتفاق يتم اللجوء إلى قاضي القبيلة بغض النظر عن اختالف الفرق التي ينتمون إليها

 ةحدمو قواعد العرف.تنتقل شفاهيا من جيل الى جيلفهي غير مدونة، هقواعدو عرف بالموازاة مع الشرعيطبق ال

.خرىألكن قد توجد هناك بعض االختالفات البسيطة من فرقة الى   

 األحـوال الشخصـية 

لديهم  صداقلقيمة ا.للعديد من البرانس أكثر من زوجة بحيث يستغلون حريتهم في التصرف كي يتزوجوا أربع نساء

ن البرانس ال أيعتبرون أنفسهم مسلمين خالصين يقولون ب كل منأعلى مما لدى القبائل العربية بنواحي فاس و

وكما أشرنا إلى .كما هي مطبقة لدى البربرمجرد عملية بيع هو ألن الثمن المسلم لألب أثناء الزواج  ربرايزالون ب

.ال يوقعه سوى الزوجفي الغالب و جدا ذلك سابقا فإن الطالق نادر  

في الفصل يقتصر على  هتدخل ل، ومجاألنها تدخل ضمن قواعد العرفال يتدخل القاضي في حوادث القتل واالنتقام 

.الدية المرتبطة بأداء الخالفات  

 -XIاةـس بالحيـالم 

ما يتدخل الشرفاء نفي الخليل لكن غالبا  جلأمن "الجماعة"وقد تتدخلالخائنة قتلها،زوجته  فاجأالذي يحق للزوج 

وعادة ما تحدث عمليات االنتقام ما بين  و جزءا منهأالقاتل قيمته توازي المهر  لجعل الخليل يدفع تعويضا للزوج

.العائالت   

العائالت التي تخشى االنتقام نحو عائلة القتيل قصد تبرئة نفسها  ه، تتوجلة وجود عائالت كثيرة بدوار واحدفي حا

بنفس الشيء مما يجعل  -األبوين واإلخوة– القاتلأسرة حيان يقوم أفراد وفي بعض األ. النتقاموجعلها خارج دائرة ا

إنها .القاتل بمغادرة الفرقة" الجماعة"أمر ي عملية قتل جديدة تتفاد ومن أجل.لالنتقامموضوعا القاتل وحده 

لجرم من طرف عائلته اإدانة اتل،مغادرة الق:إجراءات حكيمة بحيث تصبح عائلة القتيل أمام وضع قائم متمثل في

إلى الحالة التي يسمح فيها العرف  شيريال .التي لم تعد معنية باالنتقام المضاد في انتظار المصالحة وتأدية الدية

ال أثر لها يتضح أن قد تكون هذه الحاالت موجودة سابقا لكن .القاتل أو السيطرة على ممتلكاته بتدمير منزل

هذه األحكام يطلب أفراد نفس العائلة الذين يعيشون في نظام الملكية المشتركة تبرئتهم من الجرم ي دفاتربما ول.االَن

. وإخراجهم من دائرة االنتقام  

االنتقـــام-1  

.هتميالقاتل حياته مقابل جر دلكن ناذرا ما يفقيقول البرانس بأن القتل ال يعوضه إال القتل   

تهدئة النفوس تراب القبيلة وشيئا فشيئا يساعد مرور الوقت على ر القاتل بناء على نصيحة العائلة والجماعة يغاد

إقناع  خطوة خطوة من أجلالشرفاء يسير.الشرفاءمما يفسح المجال أمام عملية الصلح التي عادة ما يقوم بها 

لوقت إظهار نفسها ألنها تريد حفظ ماء الوجه وفي نفس ا وهذا ما يتطلب لديها وقتا طويال يةدعائلة القتيل بقبول ال

.على أنها مكرهة على قبول الصلح  

 مقيدالشريف الى بيت الضحية وهو  ليرافق ية،يعود القاتل الذي تم احضارهدقبول الالصلح وبمجرد االتفاق على 

 ية ويسلمه للعائلة ويتم فورادمبلغ ال د  ـعَ يقوم الشريف ب  بعدها .ب او إخوة القتيلذين يتم فكهما من طرف األاليدين ال

.أفراد عائلة الضحيةب والشريف واأل جبينيقوم القاتل بتقبيل  تحرير عقد الصلح ثم   
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إلى لاير بوربة وتؤدى نقدا بينما تصل   200يحددها العرف ب .بالبرانس خرىأتختلف قيمة الدية من فرقة إلى 

القمح دقيق من  "تليس"رفقة  لعائلة القتيليرسل  كذبيحة لاير بالطايفة هذا عدا عن  قيام القاتل بشراء عجل 700

بوربة  لاير 150و  100ما بين  تتراوحدية المرأة قيمة .الصلحإقامة مراسيم و الزيت من أجل أوجرة من السمن 

تتحدد دية المرأة الحامل على ضوء نتائج المفاوضات لكن ال يتم القيام .خرىالفرق األلدى  من ذلك لكنها أكبر

 تساوي لدى هؤالء قيمة دية الجنين الذكرحيث  الجنين كما هو الحال لدى البربربعملية التشريح قصد معرفة جنس 

.الرجلنظيرتها لدى   

.مرور سنة على ذلك إال بعدن مفاوضات الصلح ال تبدأ أال ينص العرف على مدة نفي القاتل لكن جرت العادة على   

نزل عائلة الضحية قصد جعلها خارج دائرة لقد أشرنا سابقا إلى أن عائلة القاتل تذهب مصحوبة بالشرفاء إلى م

.فتسلمها بعض المال الذي لن يتم استرجاعه وال أخذه بعين االعتبار عند تأدية الدية االنتقام  

منهن  فعلى كل مجموعة.وما بين القبائل األربعما بين الفرق و "اتالجماع"ما بين ما يحدث ما بين العائالت يحصل

الكراهية والنزاعات  ا يكون القتل هو األصل والسبب فيلحقت بأحد أعضائها وغالبا مإلهانة التي بسبب ااالنتقام 

.التي يصعب تهدئتها رغم مرور الزمن  

ن القاتل الذي لجأ إليه يعتبر ألزل الغير منن ذلك يعتبر إهانة للولي وال بداخل داخل الزاوية أل نتقاماال تنفيذيمكن ال 

كما ال يقبل  اللجوء إلى االنتقام .تل تحت سقف مسكنه يستدعي انتقاما مضاداتحت حماية مالكه الذي إن وقع الق

وبالطرق المؤدية إليها ألن القاتل يوجد تحت حماية الفرقة التي يقام السوق بترابها ونفس الشيء يطبق  األسواقب

.على مدار السنة هاوليسري مفعوهذه الوضعية .التي وفرت الحماية للقاتل بناء على طلبهالمرأة بالنسبة لمنزل   

عودة هذا القريب الغني  ولدى.غيبة عن أحد أقرباء الضحية قد يحدث في بعض االحيان أن انعقاد الصلح يتم في

لعائلة القاتل مع على إرجاعها  اقادر اعتبر نفسهفن العائلة قد تساهلت في موضوع الدية أ تبين لهعلى ما يبدو 

.في هذه الحالة يتم إرجاع الدية لذوي القاتلو.القاتل قاربأ التمسك بحقوقه المتمثلة في قتل أحد  

  ةــالدي-3

الذي حددها هكذا " المجلس"األكثر قتالية ومن المحتمل أن يكون عالية جدا لدى القبائل غالبا ما تكون قيمة الدية 

لدية عالية بقدر ما فبقدر ما تكون قيمة ا.ضمان الدفاع عن تراب القبيلة من أجلالمحاربين  منع قتلإلى هدف ي

. ونظرا ألهمية هذه المسألة فقد انتبه إليها مشرعونا المغاربة.يكون عدد الجرائم ضد االشخاص قليال  

لن نغير شيئا في دينكم وال في عاداتكم وتقاليدكم هكذا نكرر شعارنا التحفيزي على  مسامع القبائل التي تعلن 

لممكن إيجاد حل القتل يستدعي القتل لكن من ا.بكم عبر تقنينه خضوعها وسنعمل على الحفاظ على العرف الخاص 

المانع من الحفاظ على هذه الصيغة وفي نفس الوقت القيام برفع قيمة الدية للحيلولة دون سفك ما .تركيبي توفيقي

ع العرف يمن أليس.يع؟فعدد الجرائم سيقل والعدالة ستأخذ مجراها وبسرعةالدم بشكل يجعله ممنوعا لدى الجم

لن يستطيع .قيام عائلة القاتل أو الجماعة بتأدية الديةفلنقرر في حالة القتل إذا،؟ جماعته وأاالنتقام من عائلة القاتل 

...معارضو المسؤولية الجماعية الوقوف ضد هذا التدبير ما دمنا نساير عرفا موجودا  

الضرب والجرح -2  

جاني إذا لم تكن الجروح خطيرة يؤدي ال.لعجز عن العمليتطرق العرف إلى حالة الضرب والجرح المفضيين إلى ا

 تحصل على تعويض ما بين جسدية ، وإذا أصيبت الضحية بأضراردورو 30الى  5 ما بينتعويضا للضحية يترواح 

.الفرق حسبهذا العرف عاما، لكن مع وجود اختالفات  يعتبر.لاير 50الى  30  
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داء أكضمانة تسترجع بعد  و اكثر لدى المقدمأسالح واحد  عبإيدايقوم المذنب  "بولرباع"وجود في حالة  

 سوق أو سوقين أي ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما كأجل لألداء وفي حالة عدم التنفيذ مدة يتم تحديد .التعويض

.وتعويض الضحية بيع األسلحة يتم  

-XIIرب ـــالح 

يهدف .القبيلة و ،الفخدة،الربع"الجماعة"داخل ،العائلة  مستوى المقصود باللفوفية هو التحالف المكون على 

يتم عقده ن أ دوبعاألعضاء من خالل اللف إلى تقديم الدعم المتبادل في حالة الحرب أو وجود نزاعات جدية حيث 

لكن غالبا ما يكون أحد أطراف اللف ضعيفا مقارنة مع خصمه مما .بضريح ما وقراءة الفاتحة يصبح ساري المفعول

تتشكل شيئا فشيئا تحالفات أخرى على في مواجهة الخصم أمام قوة اللف الجديد .ب دعم جيرانهيدفعه إلى طل

.،الفرقة،الربع والقبيلة"الجماعة"مستوى   

شعرت هذه االخيرة بأنها عاجزة ف، وفي حالة تحالف عائلتين ضد عائلة واحدة مثال أثناء الصراع ما بين العائالت

التحالف االَخر كفريقين عضوي سالم الذي يمكن الموافقة عليه من طرف التضطر لطلب عن مواصلة الصراع 

.تبادل الرزةعملية ب "الربع"مكونات تشكيل اللف ما بين يتوج .وليس منفصلينمتحدين   

األقل قوة من خصمها مضطرة " الجماعة"حيث تجد " الجماعة"ما يحدث على مستوى العائالت ينسحب كذلك على 

يتم تفادي التدمير الشامل لألطراف وبهذا " يبةالتركَ "خرى عبر طقس أ" جماعة"الن تضع نفسها تحت حماية 

.المهزومة  

طرفا في  تة وال حتى القبائل المجاورة اللهم إال إذا كانففي حالة الحرب ما بين القبائل ال يتم إخبار القبيلة المستهد

ال .ي الحرب والمساهمة باألسلحة والذخيرةعلى كل شخص قادر على جمل السالح المشاركة ف.لف القبيلة المهاجمة

تراب القبيلة العدوة تحت بلسوق الذي يوجد إلى اسواق عن االنعقاد ويمكن للمحارب التوجه تتوقف األ

بشكل متساو ...والذخيرةواألسلحة ..."سرج ولجام"لوازمهاو الحرب كالخيول" كلية"توزع غنائم".يةالعنا"حماية

:الغنيمة كما يلي/يتم توزيع الحصص الخاصة بالنهب.ين في العملية الحربيةما بين المقاتلين المشترك  

.حصتان للفارس أي واحدة للمقاتل وواحدة للجواد -1  

.للمحارب من المشاة واحدة حصة -3  

" بولرباع"يتم اإلعالن عن الجهاد من طرف .إعادتهم إلى قبيلتهميتم  قبل أنغالبا ما يتلقى المعتقلون معاملة جيدة 

وفي غياب الشخصية المستوفية " بورلباع"يعين قائد الحرب من طرف.حيث يحصل كل مقاتل على السالح والذخيرة

من بوهليل  احمد دعبد القادركان  مسونتالل حخالل ا.تعيين قائد حرب خاص به" ربع"للشروط يمكن لكل 

 الحاج دمحم الشواين عينا بدورهما نظيرا له  ببني فقوص والذي وبوكعيباتالخاص بالطايفة " برلرباع"رئيسا ل

.العسكرية كقائد للقوات  

-VIII مان  طلب األ 

 االعتقالإخضاع قبيلة ثائرة كان الرجال يفرون خوفا من من أجل " المحلة"في السابق وعندما كان المخزن يرسل 

واأللواح من أجل بيضاء لا عالماألحاملين -تالميذ المسيد- لكن يرسلون إلى قائد المحلة بعض العجائز والمحاضرة

بعجل او  صحوبةتتقدم البعثة أمام  القائد م.'الفقهاء' حيان يكون التالميذ مرفوقين بأساتذتهمالتفاوض وفي بعض األ

" الجماعة "عيانأويقدم الئحة بأسماء  السلطانيعلن ممثل المخزن عن العفو باسم .ثور كذبيحة لطلب األمان ألهلهم

.ن خضوعهمقصد إعالمه الذين عليهم المثول أما  
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مساهمة بسيطة ويجب اعتبارها مجرد .ط خالل الجوالت أو العمليات العسكرية وتحريرها كنقط توجيهية مما يتطلب اتمامهااتم جمع هذه النق*** 

.***احداث مونوغرافية شاملة حول قبائل ناحية فاس من أجل  

.(ضابط مترجم:طرنكا) 1915أبريل  12:فاس  

    

  

 

 


