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  مـدیـقـت

مراحل  ترصدإن الوثائق الخطیة المنشورة بین دفتي ھذا الكتاب، 
الصراع بین السلطان عبد العزیز والروَكي في شمال شرق المغرب ما بین 

، وتمیط اللثام عن مواطن الضعف 1907نھایة سنة و 1902 نھایة سنة
تدبیر شؤون الحرب وأمور ب ما یتعلقالمالحظ في الدولة المغربیة، خاصة 

السیاسة، ھذه السیاسة التي اتسمت بتناقضات كثیرة وسوء التنسیق بین 
ومن المالحظ أن ھذه الوثائق تعكس بالخصوص سیاسة . مكونات الدولة

تھا على المستوى امكونالدولة الرسمیة، وھي صادرة عن مختلف 
 - المركزي والمحلي، بینما لم تتوفر لنا وثائق تكشف وجھة نظر الخصم 

معدودة، منسوبة إلیھ فھي  من وثائقبحوزتنا توفر وما  -أي الروَكي
وتُفسَّر ھذه الندرة بما حصل من إتالف لمراسالت الروَكي الموجھة إلى 

یّنین من طرفھ، وذلك خوفا القواد المعواألعیان والشرفاء وشیوخ الزوایا 
من بطش المخزن العزیزي، وقد استنتجنا ھذا التفسیر من واقعة مثبتة 
في ھذه الوثائق المنشورة، ویتعلق األمر بشیخ زاویة أوالد سیدي بن 
عزة الذي فاز بظھیر توقیر واحترام من طرف الروَكي، غیر أن مصیره 

  .زتھكان القتل والتشنیع بسبب الظھیر الذي كان بحو

جل الوثائق المنشورة مصدرھا مدیریة الوثائق الملكیة بالرباط ،  
وقد أوردناھا مرتبة حسب تاریخ صدورھا، وبالتالي فھي متسلسلة زمنیا، 
مما یسّھل على القارئ تتبع شریط األحداث والوقائع على شكل روایة 
تاریخیة، كما أن ھذه الوثائق یجمع بینھا وحدة الموضوع، وھو المواجھة 

ن السلطان عبد العزیز والروَكي في مجال محدد من حیث المكان بی
ونھایة سنة  1902والزمان، أي شمال شرق المغرب ما بین نھایة سنة 

1907.  

وقد حرصنا على تصدیر كل وثیقة بتقدیم مقتضب مع بعض  
التوضیحات الضروریة، وذلك من أجل اإلحاطة بالسیاق التاریخي، كما 



 
لتعریف ببعض الشخصیات وشرح بعض الكلمات حاولنا قدر اإلمكان ا

المستعصیة حسب قاموس المخزن الذي كان متداوال خالل الفترة 
وإذا كان مضمون الوثائق یعكس بشكل جلي وجھة نظر . المدروسة

المخزن العزیزي، إال أن القارئ یمكن أن یستشف بین ثنایا تلك الوثائق 
ة ألنصاره وأتباعھ، شخصیة الروَكى وما كان یمثلھ مخزنھ بالنسب

وھذا . باعتباره معارضا لسیاسة الدولة على المستوى الداخلي والخارجي
ما قد یعوض النقص الملحوظ في الوثائق الخاصة بألذ خصوم المخزن في  

  .مطلع القرن العشرین

یعد ھذا التألیف تتمة لما سبق أن نشرناه حول الذاكرة المحلیة 
یختلف عن سابقھ من حیث وحدة الموضوع، ، إال أنھ 1بالجھة الشرقیة

ویسعدني ویشرفني أن أضعھ الیوم بین أیدي القراء عامة والباحثین 
والطلبة خاصة، عسى أن یكون مادة تاریخیة تساھم في تعمیق البحث في 

  .تاریخ المغرب عامة وتاریخ الجھة الشرقیة خاصة

  وهللا ولي التوفیق
  عكاشة برحاب

2018مارس  20تمارة 

                                     
  .2017. الرباط.قلممطبعة دار ال. الشرقیة الجھةعكاشة برحاب، من الذاكرة المحلیة المغربیة، نموذج  -  1



 

 
 - 7 -   
 

   لمراحل الصراعرصد موجز 
  2ي وصداھا  بشمال  شرق المغربفتنة الروكَ  -1

، 3دعوة الجیاللي الزرھوني 1902قامت في نھایة سنة   
، وھو "الروكي"وكان ینعت أیضا بلقب  ،بناحیة تازة" بوحمارة"المدعو

لقب كان یطلق على كل من ثار على السلطان منذ عھد دمحم بن عبد 
الثائر :وقد كان المخزن العزیزي ینعتھ بأسماء متعددة منھا .الرحمان

والفتّان والفاسد والشیطان والملعون والزائغ، غیر أن أكثر النعوت استعماال 
انتحل في بدایة أمره اسم موالي وقد . تّانفي الوثائق ھي الروَكي والف

، 4َمـحمد بن السلطان الحسن األول، وادعى أنھ صنو السلطان عبد العزیز
وأشاع بین . الذي استولى على ُملك أبیھ واستبد بھ بعد أن رماه في السجن

للكفار، وأن ھؤالء یسعون  -أي حكومتھ - الناس مواالة السلطان ومخزنھ
داتھم على المغرب وأھلھ،وتعززت دعوتھ بمعارضة إلى فرض نظمھم وعا

مشروع اإلصالح الضریبي الذي كان السلطان عبد العزیز یسعى إلى 
تطبیقھ إلخراج البالد من أزمتھا المالیة، وھو مشروع كان مآلھ الفشل، 
وھذا ما عزز موقف الثائر بین قبائل تازة في بادئ األمر، خاصة أنھ كان 

السلطان ض الناس على معاداة شر دعوتھ، ویحرّ یطوف على أسواقھا وین
أ عبد العزیز، فبایعتھ تلك القبائل على نصرة الدین وتعھدت بحمایتھ، فتجرّ 

                                     
  . كلیة اآلداب بالمحمدیة. انظر كتابنا، شمال المغرب الشرقي قبل االحتالل الفرنسي، منشورات جامعة  الحسن الثاني - 2

  وقد اعتمدنا  اعتمادا  كلیا على ما جاء في الكتاب   . 359- 341ص . 1987الدار البیضاء . مطبعة النجاح الجدیدة    
  كلیة اآلداب.انظر أیضا كتابنا، المجال  الحدودي بین المغرب والجزائر. المذكور مع  إضافة  بعض المستجدات    

  .2002بالمحمدیة      
  بل زرھون، وقد غلبت علیھ كنیة  ھو الجیاللي بن عبد السالم الیوسفي الزرھوني، أصلھ من قریة أوالد یوسف بج -  3

  الرباط . المطبعة الملكیة. انظر عنھ عبد الوھاب بن منصور، أعالم  المغرب العربي. وخاصة الروَكي" بوحمارة"    
  .309- 303ص . 1ج . 1979     

  الفعلیة الوزیر سنة، فاستولى على السلطة 14، وسنھ آنذاك لم  یتجاوز1894تولى السلطان عبد العزیز السلطة سنة  -  4
  اختلت األمور بسبب تدخل الدول األوربیة في  1900وبعد وفاة ھذا األخیر سنة  ). أحمد بن موسى(الصدر أّب أحمد      
  مما أجج ضده . شؤون  البالد ونقص التجربة السیاسیة للسلطان الشاب، الذي حاول القیام بإصالح النظام الجبائي     
  .، ومنھم الروَكي الذي استغل ھذه  الظروف لیعلن دعوتھ بھدف االستیالء على العرشكثیرا من المعارضین     
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، ثم احتل وحقق بعض االنتصارات علیھعلى مواجھة جیش السلطان، 
مدینة تازة واتخذھا مقر حكمھ، وخطب بھ على منابرھا باسم السلطان 

ھتھ إلى شمال شرق المغرب في شھر أبریل موالي َمـحمد، ثم حّول وج
 .5، فأوفد ُرسلھ وأتباعھ لبّث دعوتھ ھناك بین القبائل واستمالتھا إلیھ1903

كان الجیاللي الزرھوني على علم بأوضاع شمال شرق المغرب      
الجزائر بین   وزار حیث سبق لھ أن جاب المنطقة، بدعوتھ، قبل أن یجھر

ببعض مریدي طریقة صوفیة جزائریة  ، واتصل ھناك1902-1901سنتي 
بمدینة غیلزان غیر بعید عن مدینة مستغانم، ثم قفل راجعا إلى المغرب عن 

خاصة أھل  - أقام بھا بعض الوقت واتصل بقبائلھا  التي طریق مدینة وجدة،
  .أنَكاد وبني یزناسن

حیث  واضح المغزى، شرق المغربإن توجھ الروَكي نحو شمال        
مما أتاح لھ االتصال   إلى الحصول على منفذ على البحر،كان یسعى 

خصوصا وأن المنطقة  د باألسلحة والذخائر الحربیة،والتزوّ  بالخارج،
ي على  ومنذ البدایة حرص الروَكـ. لتھریبالمذكورة اشتھرت بنشاط ا

االتصال بالسلطات الفرنسیة بغرب الجزائر، فبعث رسائل إلى حكام 
ووجھ كل اھتمامھ للسیطرة على المناطق الشرقیة . ةوھران وتلمسان ومغنی

والقضاء على القوات المخزنیة المرابطة بھا، وذلك اتقاء لكل ھجوم على 
 17، وخیّم  بھا یوم 6انتقل من تازة إلى قصبة سلوان ثم أنصاره وأتباعھ،

 .19037أبریل 

                                     
5- L.Voinot,Les  conséquences de  la lutte du Makhzen et  du Rogui à  proximité  de  la  frontière  
    algérienne. 1903-1905.Extrait du Bull de  la Société de  Géographie  et  d'Archéologie d'Oran. 
    1934.p 1 et  suivantes. 

  .كلم  25وتبعد عن ملیلیة بحوالي . تقع  قصبة  سلوان جنوب غرب  مدینة الناضور  -  6
7 - Voinot."La lutte  du Makhzen  et  du Rogui". op.cit. p 72. 
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حتى وقعت قبائل المنطقة   ناحیة وجدة ي منوما أن اقترب الروَكـ
ر العامة والخاصة من الناس أین یولّون فلم یدْ  حیرة من أمرھا، في

 وجوھھم، خاصة بعد أن تلقت تلك القبائل رسائل من السلطان عبد العزیز،
ي، بینما دعاھا موالي َمـحمد  حیث حذرھا وأنذرھا من دعوة الفتّان الروكَ 

ك إلى خلع طاعة عبد العزیز، ولم تكن ھناك آنذا) الروَكـي(المزعوم 
وسائل متاحة لدحض ادعاءات الثائر الروَكـي، اللھم الرسائل الخطیة التي 
 صدرت من ھذا الجانب مختومة بطابع یحمل اسم السلطان موالي َمـحمد

وأخرى صدرت عن السلطان عبد  عیة الثائر،وھي في الحقیقة للدّ  المزعوم،
نع وكل طرف اتھم خصمھ بالكفر وأكال لھ أش. العزیز مختومة بطابعھ

من  للتثبُّتالفوتوغرافیة متوفرة  ولم تكن آنذاك وسیلة الصورة. الصفات
  .وفضح الدعي الثائر ھویة موالي َمـحمد 

  مواجھة  دعوة الروَكـي في ناحیة  وجدة -2

ما أن شاع أمر الروَكي بأحواز مدینة تازة حتى ھّم السلطان عبد     
وقد أكدت . العزیز إلى تقویة نفوذه بناحیة وجدة لمواجھة دعوة الثائر

خبر انتشار دعوة الروَكي  1903التقاریر العسكریة الفرنسیة في بدایة سنة 
 .8بین القبائل الوجدیة

یز إلى االعتماد على عائلة في البدایة اتجھ اھتمام السلطان عبد العز  
وھي أسرة عریقة كانت في خدمة  أوالد البشیر بن مسعود الیزناسني،

فبادر السلطان إلى إطالق سراح  القائد دمحم  الصغیر  . الدولة منذ زمن بعید
،  وعیّنھ 1895، الذي كان معتقال بسجن فاس منذ سنة 9بن البشیر الیزناسني

                                     
8- Archives  du Service Historique de l'Armée .Vincennes.1H1034. Rapport  du 3-1-1903 

  ھو نجل القائد الیزناسني الشھیر الحاج دمحم بن البشیر بن مسعود الذي كان عامال على ناحیة في وجدة في بدایة عھد  - 9
  انظر كتابنا، أوالد  البشیر أومسعود  بین الزعامة  . بسبب سوء التدبیر 1876السلطان الحسن  األول، ثم نكبھ سنة     
  .2006الرباط . نیت   - مطبعة الرباط .القبلیة  والخدمة  المخزنیة    
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فوصل . أنعم علیھ بفرس وخیمة مخزنیةقائدا على بني یزناسن بعد أن 
عبد بالوالء للسلطان  وتعھد ،1903نونبر  23القائد المذكور إلى قبیلتھ یوم 

كما التزم بالعمل على . العزیز ولي نعمتھ، ودحض كل ادعاءات الروَكي
الذي كان  یمثلھ السلطان عبد  ،تمتین الروابط بین القبائل والمخزن الشرعي

واجھت  -زعیم قبیلة بني وریّمش -ود القائد دمحم الصغیرالعزیز، غیر أن جھ
معارضة قویة من طرف القائد بولنوار الھبیل، الذي كان یتزعم قبیلة بني 
عتیق، وھي  قبیلة كانت  تنافس قبیلة بني وریّمش على الزعامة بین قبائل 

ة یسعى إلى تكوین قیاد العتیقيوقد كان القائد بولنوار الھبیل  .بني یزناسن
غیر أن مشروعھ قد خاب بعد أن جدد السلطان الثقة في أوالد  كبرى،

مما دفعھ إلى معارضة قرار  البشیر أومسعود الیزناسني المنافسین لھ،
وكان آنذاك القائد . عرقلتھ على أرض الواقع فحاول السلطان عبد العزیز،

أو  بولنوار ما زال مترددا بین التزام الطاعة والوالء للسلطة الشرعیة
االنحیاز إلى دعوة الثائر الروَكـي، فكان ذلك  مدعاة لتزاید حدة العداوة بین 

فجمع كل منھما  .بعد أن تمنّع بولنوار الھبیل من الصلح خاصة الجانبْین،
، 1320البعض یوم السبت سابع من شھر شوال على بعضھما حزبھ، وزحفا
القائد ولد البشیر  وتبعھم فانھزم لھبیل وجموعھ،، 1903ینایر 7الموافق لیوم 

بولنوار الھبیل  قُتِلأُومسعود ومن معھ إلى أن أوصلوھم لخیامھم، ف
  .10ھانوعشرون رجال  من إخو

على انقسام قبائل بني یزناسن إلى لفّـْین، لـفٌّ  كان النزاع مؤشراً   
ولـفٌّ تشبث ببْیعة السلطان  لّما حل بالمنطقة الشرقیة، آزر الثائر الروَكـي

ورغم ھذا االنقسام القائم بین بني یزناسن، ورغم انتشار دعوة . العزیزعبد 
طمأن  - ممثل السلطة الشرعیة -فإن عامل وجدة ،الروَكـي بین تلك القبائل

                                     
  الموافق  1320شوال  20، وھي رسالة  من عامل وجدة إلى نائب السلطان بطنجة بتاریخ 4انظر الوثیقة رقم  -  10

  . مدیریة الوثائق الملكیة بالرباط. 1903ینایر  20      
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السلطان بأن الوضع في المنطقة ھادئ، ولیس ھناك ما قد یؤدي إلى إثارة 
اتخاذ  لھ تبعات خطیرة على وكانت ،وھذا إقرار مخالف للواقع. الفتنة

وكان . لمناسب لمواجھة الخطر الذي كان یھدد السلطة الشرعیةاالقرار 
لحلولھ  أنصار الروَكي قد شرعوا في بـّث دعوتھ بین القبائل الوجدیة تمھیداً 

بالمنطقة الشرقیة، وقبل ذلك بقلیل ناصرتھ جموع كثیرة من قبائل قلعیة 
الوضع المنذر بأخطار قد إن ھذا . المجاورة لقصبة سلوان القریبة من ملیلیة

، دفع السلطان إلى توجیھ عمھ موالي وجدةتھدد السلطة الشرعیة في ناحیة 
عن طریق الغزوات 1903فبرایر 27عرفة إلى وجدة وأحوازھا، فدخلھا یوم 

بغرب الجزائر، وذلك نظرا النقطاع المسالك بین وجدة وفاس، وأُوكلت 
لمنطقة الشرقیة لمواجھة لعرفة المذكور مھمة تجھیز جیش من قبائل ا

في مؤازرة السلطة  وبغیة تشجیع انخراط القبائل المذكورة .الروَكي وأتباعھ
حثھا على التأھب للقتال  الشرعیة، بعث السلطان عبد العزیز إلیھا رسائل،

  .من أجل العمل على قبض الثائر إن ھو حل بین ظھرانھم

عبر  على قتال الثائر لم یكتف السلطان بحض القبائل الوجدیة           
بھدف  ء، وذلكالخطاب المكتوب، بل عزز قراره ھذا ببذل المال والعطا

. إقناع القبائل الوجدیة باالنخراط بشكل جدي في مؤازرة السلطة الشرعیة
بمصالحة  -مبعوث السلطان إلى وجدة -وفي ھذا السیاق قام موالي عرفة 

وھذا سلوك غیر معتاد  والئھا،القبائل فیما بینھا، وأغراھا بالمال لضمان 
من جانب المخزن تجاه القبائل، مما جعلھا متأرجحة بین ھذا الطرف أو 

  .ذاك حسب اإلغراءات المالیة المتاحة

، ھو أن القبائل الشرقیة أصبحت كلھ إال أن األخطر من ھذا       
وفي ھذا اإلطار  موضوع  مزایدة بین السلطان عبد العزیز والثائر الروَكي،

علیھم من أعیان  أسقط الروَكي عن أھل وجدة واجب الضیافة لمن یِردُ 
وأشاع بأن الشریعة اإلسالمیة ال تلزم أحدا من المسلمین  القبائل  المجاورة،
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ونة العامل،  فال  یكلفون  ؤكما أسقط  عنھم م .11ضیافة الوافدین إلى المدینة
م واإلعفاء من الكلف  د ظھائر التوقیر واالحتراجدّ و .منھا بقلیل وال كثیر

ن قصد استمالتھم إلیھ  ،12المخزنیة لعدد كثیر من الشرفاء والمرابطی
وھذه امتیازات من شأنھا أن تقوي جانبھ وتُظھره على  . ومؤازرتھم لھ

  .خصمھ  السلطان عبد العزیز

  الصراع  تدبیر مراحل - 3

  ناحیة وجدةفرار رجال  الدولة من   -

جھة بین جیش السلطان وأنصار الروَكي بناحیة  وقعت أول موا            
مدینة العیون  (قرب قصبة عیون سیدي ملوك  1903أبریل  5وجدة یوم 

، فانھزم الجیش الذي سبق أن جھزه مبعوث السلطان موالي  )الشرقیة
عرفة، وكان یترأسھ عامل وجدة أحمد بن كروم والقائد دمحم الصغیر  

وعم  اب الرعب ممثلي المخزن بالمنطقة،وعقب ھذه الوقعة أص .الیزناسني
فاستأذن القائد دمحم   الذعر كل الذین ظلوا إلى جانب المخزن الشرعي،

 .وأتباعھ الصغیر السلطات الفرنسیة في اللجوء إلى غرب الجزائر مع أھلھ
بینما انسحب موالي عرفة من وجدة، وفّر إلى مدینة الغزوات بغرب 

كما أن العامل أحمد . طنجة عن طریق البحرالجزائر في انتظار رحیلھ إلى 
بن كروم فشل في تجھیز حْركة من قبائل أھل تریفة لمواجھة أنصار 
الروَكي بجبل بني یزناسن، فالتجأ بدوره إلى مدینة مغنیة بغرب الجزائر 

لكن بعد أن أقنعھ أعیان مدینة وجدة بالعودة إلى مقر عملھ . 13بعد تردّد كبیر
أنصار الروَكي، استجاب لرغبتھم وعاد إلى وجدة، ثم  لتنظیم المقاومة ضد

                                     
  :انظر كتاب  . 1903فاتح  مایو /  1321صفر  3أھل  وجدة بتاریخ  إلى ) الروَكي(ظھیر موالي مـَحمد  -  11

- L. Voinot , Oujda  et  l'Amalat .L. Fouque .Oran. 1912. p 123. Planche XVII. 
  .على سبیل المثال ، وھي عبارة عن ظھیر أنعم  بھ على شرفاء زاویة أوالد سیدي بن عزة17انظر الوثیقة رقم  - 12

  .1903أبریل  26المؤرخة في  6قة رقم انظر الوثی -  13
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بعد أن تأكد من تزاید  1903أبریل  25سرعان ما فّر ثانیة إلى مغنیة یوم 
وبعد ذلك بقلیل أخلى القائد عالل الشرادي قصبة  . أنصار الروَكي بالمدینة

  .السعیدیة، والتجأ ھو أیضا إلى غرب الجزائر مع من تبقّى معھ من العسكر

ممثلو الدولة إلى غرب  فـرّ ازداد قلق سكان ناحیة وجدة بعد أن           
 الجزائر، خصوصا أوالئك الذین ظلوا متمسكین ببیعة السلطان عبد العزیز،

أماھم غیر  فما كان من خیار. حیث تُِركوا وجھا لوجھ مع الروَكي وأنصاره
م أخذوا بمبدأ التقیة فكأنھ مسایرة معظم القوم وإعالن الوالء للثائر الروَكي،

أما السلطان عبد العزیز فلم یستحسن . لحمایة أنفسھم وأموالھم وممتلكاتھم
وكان یعتقد أنھ لم  .عرفة وعودتھ إلى طنجة على عجل فرار مبعوثھ موالي

 بة مبعوثھ على ھیئة مرجفة، فحاول تدارك األمر،یقع ما یوجب تعجیل أوْ 
إلى حدود ناحیة وجدة  14مد الركینةوأرسل بعثة مخزنیة برئاسة الحاجب أح

وقد ضمـت  وعززه ببعض القواد واألعیان، ،15عن طریق غرب الجزائر
البعثة القائد عبد الرحمان بن عبد الصادق والقائد بوبكر بن دمحم الحباسي 

 -والحاج حمیدة بناني، وانضم إلیھم بعد وصولھم إلى مغنیة َمجمد الجباص
كما انضم إلیھم عامل وجدة أحمد بن   -ر رئیس البعثة المغربیة بالجزائ

اضطر المخزن العزیزي إلى وقد  .كروم  واألمین  دمحم بن  الحسن الحجوي
وقد حلّت ھذه البعثة . طلب المساعدة من فرنسا وإسبانیا للبعثة المذكورة

 -وكان السلطان قد فّوض لرئیس البعثة . 1903مایو 23بمدینة مغنیة یوم 
اب كل ما تقتضیھ المصلحة الوقتیة من وجوه السیاسات ارتك -الركینة أحمد

ل كل ما تدعو إلیھ الضرورة من  النافعة في قبائل تلك الناحیة، وبذْ 
واستجالب  ما  تدعو  إلیھ  الحاجة  من العتاد  واألسلحة  ،الصوائر المالیة

                                     
  ، وبدون شك فإن 1890إلى  1886سبق أن شغل الحاجب أحمد الركینة منصب أمین المال بمدینة وجدة  من  -  14

  درایتھ بأحوال  ناحیة وجدة وثقة السلطان فیھ رّجحت  ترشیحھ على رأس البعثة  المخزنیة الموجھة  إلى شرق       
  .الروَكي، غیر أنھ  لم  ینجح في مھمتھ كما سنبیّن ذاك الحقا  المغرب لمحاربة     

  .19/11 مكتبة تطوان تحت رقم مح .1903أبریل  20رسالة السلطان عبد العزیز إلى الطریس بتاریخ  - 15
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كما حثّھ على  إزالة . اإلسبانیةوالفرنسیة  تْینعلى ید المجاورین من الحكوم
نجل السلطان أغّرھا الدعي بأنھ ھو موالي َمـحمد اللبس عن القبائل التي 

كما دعاه إلى استنھاضھم وجمع . ومحاولة فضح ادعائھ ،الحسن األول
كلمتھم على الصالح واإلصالح والفتك بحزب الضالین والمضلین في 

 .ناحیة وجدة

-ئریةانطالقا من مدینة مغنیة الجزا - وقد باشر أحمد الركینة     
للسلطان   منھمخاصة الموالون  وأعیانھا، اتصاالتھ بقواد القبائل وشیوخھا

وحبّذ إلیھم الوقوف  إلى جانب  السلطة الشرعیة،  وبذل المال  عبد العزیز،
وبسبب ما نثره أحمد الركینة من أموال، أمكنھ استمالة  بعض . من أجل ذلك

  ،الثائر الروَكي من المدینةفطردوا أنصار  أنجاد، أعیان مدینة وجدة وأھل
وخطبوا بھ   وصّرحوا بالنصر للسلطان عبد العزیز وأعلنوا بھ في بالدھم،

ضیقوا  ) جنوب وجدة(في مساجدھم، غیر أن قبائل المھایا الموالون للروَكي 
 عزیزيعلیھم وأخذوا في مناوشتھم، فطلب أھل وجدة المدد من المخزن ال

یكن بوسع المخزن االستجابة لنداءات  إعانة لھم على عدوھم، لكن لم 
القبائل الموالیة لھ في حینھا، فدّب الیأس في الرعیة المتشبثة بالسلطان عبد 
العزیز،  وُحِسم األمر لألغلبیة منھم عندما عبر الروَكي نھر ملویة في شھر 

، فدخل إلى ناحیة وجدة ألول مرة، وُعدّ ذلك نصرا لھ 1903یونیو 
  .وألنصاره

  ناحیة وجدةبالروَكي   حلول  -

رغم أن  السلطان استعاد مدینة تازة من قبضة الروَكي في شھر    
مما أتاح   إال أن المواصالت ظلت مقطوعة بین فاس ووجدة، ،1903أبریل 

للروَكي االنتقال إلى ناحیة وجدة، خصوصا بعد أن انسحب عنھا ممثلو 
خاصة   -زائر وسارعوا إلى طلب اللجوء بغرب الج المخزن العزیزي،
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وقد سبق للروَكي أن ھیأ الظروف لذلك بنشر  . 16مغنیة القریبة من الحدود
شرق المغرب،  فعبَر بدون مقاومة  نھر ملویة یوم شمال  دعوتھ بین قبائل

،  وخیّم بموقع یدعى شّراعة في دیر بني یزناسن من جھة 1903یونیو  15
وحثھم على  والمھایةاد أھل أنجقبائل ومن ھناك أوفد رسلھ إلى  الشمال،

محاصرة مدینة وجدة، التي كان أھلھا قد نادوا بالنصر للسلطان عبد  
نتقل الدعيُّ إلى عین أغبال شرق بني یزناسن  اوفي مرحلة ثانیة . 17العزیز

 ، وذلك تمھیدا لدخول مدینة وجدة،) 1903یونیو 23(من أجل التخییم بھا 
فتخّوف أھل المدینة من عقابھ وبطشھ، فأوفدوا لھ بعض األعیان صحبة 
قاضي وجدة لینوبوا عنھم في الترحیب باستقبالھ، وأعلنوا والءھم لھ  

وصل الروَكي إلى  1903یونیو  25وفي یوم . وطلبوا منھ الصفح عما سلف
مشارف أسوار المدینة، فخیّم جیشھ قرب ضریح سیدي عیسى جنوب 

الیوم الموالي دخل المدینة بدون قتال، فبویع بھا وُخطب بھ  وفي وجدة،
على منابرھا باسم السلطان موالي مـَحمد، وھیأ بھا لوازم اإلمارة من  

وأدى سقوط مدینة   .صیوان ومظلة وأتباع وأرباب الخدمات الخصوصیة
وجدة في ید الثائر الروَكي إلى استسالم غالبیة قبائل الناحیة الشرقیة إلى 

الواقع واالعتراف بسلطتھ،غیر أن القبائل المحاذیة للشریط  الحدودي  ألمرا
  . آثرت اللجوء إلى التراب الجزائري

  انقسام  قبائل ناحیة وجدة  -

لم یدم مقام الروَكي بمدینة وجدة كثیرا، بل سرعان ما غادرھا            
السلطان  بعد أن بلغھ سقوط مدینة تازة في ید قوات ،1903یولیو  10یوم 

بعد  ،عبد العزیز، حیث عّمرھا جیش المخزن العزیزي والقبائل الموالیة لھ
وقد استغل الموالون للمخزن . 1903غشت  11أن اقتحموھا بدون قتال یوم 

                                     
  .1903أبریل  26المؤرخة في  6انظر الوثیقة رقم  -  16
  .1903یونیو  14المؤرخة في  13انظر الوثیقة رقم  -  17
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مما سھل عودة  العزیزي خروج الثائر من ناحیة وجدة لیستعیدوا نفوذھم،
وا بالسلطات بعد أن احتم ،18أحمد الركینة ومن معھ إلى مدینة وجدة

وسارعت بعض القبائل ). 1903نھایة شھر یولیو(الفرنسیة بغرب الجزائر 
، بینما ظلت قبائل أخرى 19الوجدیة إلى تجدید والئھا للسلطان عبد العزیز

على عھدھا تجاه الروَكي، وبذلك اشتد القتال بین أنصار المخزن العزیزي 
وزاد من . من ناحیة وجدةرغم خروج ھذا األخیر  ،ن للثائر الروَكيیوالموال

احتقان الوضع خشیة القبائل الموالیة لعبد العزیز مما كان یقوم بھ جیشھ  
لمغارم دون التمییز بین موال ومعارض، اض وفرْ  ،النظامي من ابتزاز

ونة ؤواشتد ھذا الوضع بعد أن عجز المخزن المركزي عن توفیر الم
والغرب وحوز مراكش التي وفدت من نواحي دكالة ،لقبائلاللجیش و

بین األطراف المتصارعة عودة الثائر  نزاعومما أذكى ال. لمحاربة الثائر
فاستعاد الروَكي قصبة . 1904الروَكي إلى ناحیة وجدة في صیف سنة 

وصادف ذلك انتقال   ،1904العیون من ید أنصار السلطان في شھر شتنبر 
 رأس عین بني مطھر، من ناحیة فَكیَكـ  واستقراره غرب 20الشیخ بوعمامة

وقد أعلن قبل ذلك موالتھ  للثائر الروَكي، مما زاد من متاعب المخزن 
العزیزي، وبذلك تقّوى جیش الثائر وزاد أنصاره، حیث انضم إلیھ أتباع  

وتقوى حلف  . بوعمامة من قبائل المھایة وبني مطھر والزكارة وبني یعال
، وھو أحد  21حصیرة العتیقيالثائر الروَكي بعد أن التحق بھ المدعو بو

فزحفت ھذه الجموع كلھا نحو  . كبار المقاومین بجنوب شرق المغرب
                                     

  .1903غشت  23المؤرخة في  25انظر الوثیقة رقم  - 18
  .1903یولیو  17المؤرخة في  20انظر الوثیقة رقم  - 19
  من قبیلة  أوالد سیدي الشیخ التي  كانت  تستقر بالبیّض بناحیة  " بوعمامة"ھو  دمحم  بن العربي البوشیخي المدعو  - 20

  عین الصفراء بغرب الجزائر، ثم انقسمت إلى فصیلْین بعد االحتالل الفرنسي للمنطقة  المذكورة بمقتضى اتفاقیة      
  أوالد سیدي الشیخ (قسم صار من  نصیب السلطات الفرنسیة بالجزائر، بینما  القسم اآلخر . 1845مغنیة سنة      
  .93-72ص  2ج . الوھاب بن منصور، أعالم المغرب العربي انظر عنھ عبد.صار من نصیب المغرب) الغرابة     

  "  المقام"ھو عبد  القادر العتیقي،  ینتمي إلى قبیلة  بني عتیق من بني  یزناسن، وقد  ظھر أمره بمكان یدعى  -  21
  ضة الحج، ثم  بناحیة  الظھرا، وزعم أنھ المولى عبد العزیز السلطان، وأنھ فّر من سجن األنجلیز بلندن وأدى فری      
  انظر عنھ عبد الوھاب  بن  منصور، أعالم المغرب  ). أي الروَكي(عاد إلى المغرب لمساعدة أخیھ موالي مـَحمد      
  .406- 405ص. 1ج . مرجع سابق . العربي       
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واستمرت مناوشات الكر والفر بین المخزن . مدینة وجدة وحاصرتھا
وفي  نھایة  المطاف . 1905والروَكي والموالین إلیھ إلى شھر شتنبر  وأنصاره

الناضور،  واتخذھا  مستقرا لھ بعد أن   تراجع الروَكي إلى قصبة سلوان  قرب  مدینة 
یئس من اقتحام  مدینة وجدة،  وذلك بسبب تخلي كثیر من القبائل عن دعوتھ بعد أن  

كما أن المخزن استرجع  . للخاصة قبل العامة ھویتھافتضح أمره وانكشفت حقیقة 
ظم بعد أن تمكن من ضبط أمور الجیش وتزویده بشكل شبھ منت ،المبادرة في القتال

  .ونةؤبالمال والم
كان قائد قبیلة بني بوزَكـو أول المنتفضین من حول الروَكي، وكان في بدایة   

بالطاعة واالمتثال، فدبّر لھ  مكیدة أودت بعدد من حاشیتھ،  بعد أن  لھ األمر قد تظاھر
، وفر إلى مدینة وجدة 1904غشت  20وافق على مصاھرتھ، ففتك بعدد كبیر منھم في

العمل وأنعم علیھ  بجوارھا، فنّوه السلطان بھذا محتمیا بالجیوش المخزنیة المخیمة
وصدر األمر لعامل . داه  ھدیة معتبرةوأھ ،بظھیر شریف لم یتقدم منحھ ألحد من قبلھ

لھم  ؤونةوحاشیتھ وتنفیذ م للقائد حمادة البوزَكاوي وأھلھ وجدة بتوفیر سكن الئق
 .22جمیعا

فقد أدى ھذا الوضع إلى انقسام قبائل ناحیة وجدة وشرق الریف إلى 
غشت   خاصة أثناء مقام الروَكي بناحیة وجدة ما بین فریقْین متناحرْین،

  :، فانحازت إلى السلطان عبد العزیز القبائل التالیة1905بر وشتن 1904

  .أوالد منصور وھوارة وأوالد الصغیر  والعثامنة: أھل تریفة -
  جل قبائل بني  یزناسن ما عدا قبیلة بني عتیق وأوالد بوعبد  -

  .السید وبني محیو من قبیلة بني وریّمش   
  .جل أھل أنجاد -
  .بعض فصائل قبیلة المھایة -

                                     
  وثیقة . 1904غشت  26الموافق  1322جمادى الثانیة  14رسالة عزیزیة إلى القائد حمادة البوزَكاوي بتاریخ  -  22

  .خاصة أمدنا بھا السید التھامي الوكیلي تغمده هللا برحمتھ      
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  .بني حملیل وبني بوحمدون جل -
  .الزكارة التابعون للقائد رمضان الزكراوي -
  .غالبیة قبیلة بني بوزَكو -

  :أما القبائل الموالیة للروَكي فھي
  .قبیلة بني عتیق من بني یزناسن -
  .محیو من قبیلة بني وریمش أوالد بوعبد السید وبني -
  .بعض فصائل قبیلة بني منقوش من بني یزناسن -
  .بعض فصائل المھایة -
  .جل قبیلة السجع -
  .بعض فصائل قبیلة الزكارة -
  .قبیلة بني مطھر -
  .قبیلة بني یعلى -
  .نجادأفرقة المزاویر من أھل  -
  .زاویة أوالد سیدي بن عزة ببني یزناسن -

قبیلة ما من مواالة   ما  تحولت لم  یكن ھذا التصنیف قاّرا،  بل كثیرا
الروَكي إلى مواالة السلطان عبد العزیز، والعكس صحیح أیضا، وكان یتم  

في و .ذلك حسب میزان القوة لكل طرف ومراعاة لمصالح أفراد القبیلة
بسبب ما أقدم علیھ  ،وقع االنقسام داخل القبیلة الواحدة بعض األحیان

. ن ظھائر التوقیر واالحترامم وافرح عدد الروَكي من تعیینات كثیرة ومنْ 
قائدا في  27فقد بلغ عدد القواد المعیّنین من قبل الثائر في ناحیة وجدة 

جھة أخرى  ومن .23حسب مصادر عسكریة فرنسیة 1904منتصف سنة 
قواداً جددا موالین للسلطان   - أحمد الركینة -عیّن رئیس البعثة  المخزنیة

                                     
23- Archives  du Service  Historique de l'Armée .Vincennes.3H20.Rapports  du 6 et11Août  
     1904. 
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وقد زادت ھذه التعیینات . لروَكيعبد العزیز، وذلك بھدف مواجھة أنصار ا
فدعا الروَكي أنصاره إلى محاربة  . من حدة االنقسام بین قبائل ناحیة وجدة

. الزراعیة موإخراجھم من البالد وحجز متاعھم ومحاصیلھ 24"الكرونیین"
بینما حّض السلطان عبد العزیز القبائل الوجدیة الموالیة لھ على االجتھاد 

ومن یلیھ من ذوي النفاق واالنحراف، وطْرد ) الروَكي(في قطع دابر الفاسد 
وقد اشتد  . أوباشھ وحفظ ساحتھم حتى ال یحوم بھا شیطان االختالف

سجل ف. اعیة بین الجانبْینالزر لاالقتتال والنھب المتبادل وإحراق المحاصی
شیخ زاویة أوالد سیدي رمضان الحالة  الموصوفة عندما  لجأ إلى الزاویة  

  :المذكورة أحد  قواد الروَكي، فكتب ما یلي
، في یوم األربعاء السابع والعشرین من المحرم عام " الحمد 

، حل ما حل بأبناء عمنا أھل الزاویة من األخذ )1904أبریل  13(1322
موالھم وھتك أعراضھم وأوالدھم بسبب القائد الفاسد دمحم بن أحمد  أل

ونھاھم المخزن  ، التجأ إلیھم وصار یخوض في الفساد مع القبائل،25الَكّروج
عن نزولھ عندھم، فلم  یمتثلوا وحّرك لھم المخزن، واألمر  وال حول وال 

، نسال هللا اللطف والسالمة والعافیة والنج اة في الدارْین بمنھ قوة إال با
  .26"وفضلھ

 انتشر ،اك القبائلرّ وحُ  العزیزي ونة عن الجیشؤوبسبب انقطاع الم
بل فشا فیھم الفرار من الخدمة  عبث ونھب ھؤالء للخاصة والعامة،

والسالح، وأكثروا   ون ما كان بأیدیھم من الخیل، وصاروا یبیع27العسكریة
رعي أو غیر الموالیة لھ على حد اإلغارة على القبائل الموالیة للمخزن الش

                                     
  ن الكبار للجیش االنجلیزي مستشار السلطان العسكري وأحد المدربی) Mac Lean(نسبة إلى الكولونیل ماكلین  -  24

  .المغربي       
  كان القائد دمحم  بن أحمد الَكّروج متولیا على  قبیلة  بني  منقوش من  بني یزناسن  من طرف السلطان عبد العزیز،   -  25

  .وكان في صراع  مع زاویة أوالد  سیدي رمضان، ولما  قامت  ثورة  الروَكي انحاز إلیھا      
  .وثیقة خاصة أمدني  بھا أحد أحفاد أوالد سیدي رمضان بقبیلة بني منقوش جازاه هللا خیرا -  26
  .1903نونبر  14المؤرخة في  47انظر الوثیقة رقم  -  27
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وقد أثبتنا عشرات الرسائل بخصوص ھذا الموضوع بین دفتي ھذا . 28سواء
ى فاضطرت كثیر من القبائل المجاورة لخط الحدود إلى اللجوء إل. التألیف

 اتصل إلطاروفي ھذا ا. الجانب أو ذاك غرب الجزائر،سواء كانت من ھذا
حاكم  مغنیة قصد الحصول على حمایة  بي شیخ الزاویة الدرقاویة دمحم الھبر

وذلك بسبب ما أصابھم من ضرر  فرنسا  لبعض فصائل قبیلة بني یزناسن،
  .وأنصاره نتیجة حروب المخزن العزیزي  مع الروَكي

تخلت كثیر من قبائل ناحیة وجدة عن مواالة   1905وفي سنة 
یین وطلب  خاصة بعدما علمْت باتصاالتھ بالفرنسیین واإلسبان الروَكي،

مساعدتھم، وھو الذي أعاب  في بدایة أمره على السلطان عبد العزیز طلب  
مساعدة بعض الدول األوربیة لتحقیق بعض اإلصالحات في میادین  

. دعوتھ على ھذا المعطى الستمالة القبائل إلیھ وأسس. اإلدارة والجیش
ئي حیث كان مسعاه في بدایة أمره الدعوة إلى رفض اإلصالح الجبا

لكن    -خاصة الفرنسیین واإلسبانیین -ومواجھة الكفار بالدعوة إلى الجھاد 
في  نھایة المطاف اضطر إلى التعامل معھم،  بل منحھم امتیازات ھامة  
من أجل مساعدتھ بھدف التغلب على المخزن العزیزي، فسقط  فیما كان  

  .یتھم  بھ خصمھ السلطان عبد العزیز سابقا
القبائل الوجدیة التي كانت موالیة للروَكي من  وقد تھیّبت بعض 

ن ناحیة وجدة م، خاصة بعد ما انسحب الثائر 29سطوة المخزن وبطشھ
واستقر بقصبة سلوان غرب واد ملویة، فاتصل أعیان القبائل المذكورة 
بالسلطات الفرنسیة بغرب الجزائر لطلب حمایتھا خوفا من عقاب المخزن 

في الھجرة إلى الجزائر ھروبا من الفتنة   العزیزي، بل رغب كثیر منھم
ن مورغم انسحاب الروَكي . الواقعة  بالبالد وبحثا عن العمل لتوفیر قوتھم

                                     
  .1904فبرایر  14المؤرخة في  47انظر الوثیقة رقم  -  28
  یھ، وتفسر ھذه  الندرة بكون الموالین لھ  لم نعثر على عیّینات كثیرة من ظھائر ورسائل الروَكي إلى الموالین إل -  29

  اضطروا إلى إتالف  كل أثر یربطھم بالثائر خوفا من عقاب المخزن، ویكفي دلیال على ذلك أن شیخ زاویة أوالد     
  سیدي  بن عزة الذي حصل على ظھیر توقیر واحترام  من الروَكي، تعرض فیما بعد ألقسى انتقام  من المخزن بعد       
  .أن استعاد ھذا األخیر سیطرتھ على كل قبائل بني  یزناسن    
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فقد خلّف وراءه انقساما بین القبائل وھوة كبیرة  بین المخزن    ،ناحیة وجدة
واستبعاد   ،والرعیة، في وقت زادت فیھ أطماع فرنسا لإلنفراد بالمغرب

وخاصة  - وبذلك تعد ثورة الروَكي. نجلیز واأللمانإلن اإلسبان وامنافسیھا م
فرصة للحكومة الفرنسیة من أجل  -استقراره بناحیة وجدة مدة غیر قصیرة 

الشروع في احتالل بعض أجزاء شمال شرق المغرب ابتداء من سنة  
1904.   

  
  الروَكي على ناحیة وجدة فتنةآثار  -4

  دیم المساعدةالتدخل األجنبي تحت غطاء تق -

أدت المواجھات بین المخزن العزیزي والروَكي إلى تدّخل أطراف    
أجنبیة في الشؤون الداخلیة للبالد، وفي ھذا اإلطار اتجھ السلطان عبد  

، وفي  30العزیز إلى طلب مساعدة فرنسا بحكم مجاورتھا لشرق المغرب
ر من ناحیة  ھذه األثناء  كان الروَكي قد استطاع  السیطرة على جزء كبی

فسارعت فرنسا إلى تقدیم كل . 1905وسنة  1903وجدة ما بین سنة 
التسھیالت لنقل الجنود واألسلحة عبر الجزائر، بل سمحت لبعثة مخزنیة  
ترأسھا أحمد الركینة باالستقرار بمدینة مغنیة القریبة من مدینة وجدة، وذلك 

الروَكي وأنصاره بھدف تسھیل اإلشراف على سیر العملیات العسكریة ضد 
بشمال شرق المغرب، ویدخل ذلك ضمن باب التعاون بین المغرب وفرنسا 

الموقع  190232واتفاق سنة  190131بباریس الموقع سنةطبقا التفاق الحدود 

                                     
  .33- 18 - 15 - 12 -11 -7انظر الوثائق رقم  - 30
  من طرف وزیر الخارجیة المغربي آنذاك عبد الكریم بن سلیمان،   1901یولیو  20تم توقیع اتفاق باریس یوم  - 31

  احة  فَكـَیَكـ ، ووضع  إطار لحل النزاعات  بین المغربوبموجب ھذا االتفاق تم استكمال رسم خط الحدود جنوب و     
   326- 325مرجع سابق ص . انظر كتابنا،  شمال  المغرب الشرقي  قبل االحتالل الفرنسي.والجزائر المحتلة     

  حسب حول الحدود  1845وتھدف  إلى تتمیم اتفاقیة   1902أبریل   20أألولى یوم  -تم توقیع  اتفاقیتْین  بالجزائر - 32
  واختصت  بوضع  اإلطار  1902مایو    7، أما الثانیة  فوقعت یوم 1901الشروط  التي حددھا  اتفاق باریس سنة      
  مرجع سابق ص .انظر كتابنا، شمال المغرب الشرقي. القانوني المنظم للمبادالت التجاریة البریة وتنقل األشخاص     
     327  -333.  
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وغني عن البیان أن . بالجزائر الخاص بتنظیم التعاون عبر الحدود البریة
وقد تعزز  الحتالل مرتقب، تلك المساعدة ھي تأكید للھیمنة الفرنسیة وتمھید

 ،الحضور الفرنسي بناحیة وجدة باستقرار بعثة عسكریة فرنسیة بالمدینة
المدفعیة، فوصلت البعثة المذكورة إلى  سالح على جیشقصد تدریب ال

، وجدیر بالتذكیر أن فرنسا سبق لھا أن اقترحت 1903غشت  24وجدة یوم 
ة أثناء مفاوضات الجزائر على المخزن استقرار بعثة عسكریة دائمة بوجد

فلقي االقتراح المذكور موافقة مبدئیة من طرف السلطان عبد ، 190233سنة 
لكن الظروف الجدیدة  وھي في الحقیقة رفض بطریقة دبلوماسیة، العزیز،

خاصة بعد أن  حتّمت على السلطان التعجیل باستقدام البعثة المذكورة،
واقع األمر كانت المھمة الخفیة وفي  استفحل أمر الروَكي في ناحیة وجدة،

ع تقاریر ورفْ  ،للبعثة العسكریة ھي رصد أحوال المنطقة الشرقیة عن كثب
  .34مفصلة إلى وزارة الحربیة الفرنسیة

ارتبطت مواجھة الروَكي بأزمة مالیة خانقة بعد أن تخلى المخزن    
، وفي ھذا  "الترتیب"عن تطبیق المشروع الضریبي المعروف تحت اسم 

قت بالذات تعذر تحصیل الجبایات التقلیدیة، فعجز عن إیجاد المال  الو
وفي ھذه األثناء عقدت فرنسا  .الكافي لمواجھة نفقات إخماد ثورة الروَكي

 ،35جملة من االتفاقیات مع كل من إیطالیا وإنَكلترا وإسبانیا بشأن المغرب
ن، بعرض قرض على المخز 1904فتقوى موقعھا في البالد وتقدمت سنة 

  .36فرنك 62.500.000بلغ قدره 

                                     
33- Voinot,Les  conséquences de  la lutte du Makhzen et  du Rogui.op.cit .p 12 et p 74. 
34- A.S.H.A.Vincennes.N°3H20.Rapport du 16-2-1904. 

  .1904، ومع إنَكلترا وإسبانیا سنة 1902تم  توقیع اتفاق مع  إیطالیا سنة  - 35
   10. واجھة  نفقات إخماد ثورة الروَكيمن وزیر المالیة  دمحم التازي إلى الطریس في  شأن قرض مالي لمرسالة  -  36

  .أصلھا  محفوظ بمدیریة  الوثائق الملكیة بالرباط.1904مارس        
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ومن  كانت المساعدة الفرنسیة الممنوحة إلى المغرب مشروطة،  
وفي شرقھ على وجھ  ،شأنھا تعزیز النفوذ الفرنسي في المغرب عامة

الخصوص، وكلما أبدى المخزن حریة في التصرف تحولت عنھ فرنسا 
 یة من نیةوفي ھذا السیاق استاءت الحكومة الفرنس لمساعدة الروَكي،

وعلل المخزن  األجنبیة في البالد، المخزن إنھاء مھام البعثات العسكریة
قراره بالعجز المالي، غیر أن فرنسا اعتبرت القرار المذكور یستھدف 

فبادرت إلى إغالق الحدود البریة الجزائریة مع   مصالحھا ھي بالذات،
المخزنیة وجّمدت كل التسھیالت التي كانت تمنحھا للقوات  المغرب،

وفي الوقت ذاتھ فتحت الحدود في وجھ الروَكي  المنقطعة بناحیة وجدة،
فاضطر المخزن  ونة واألسلحة والذخائر الحربیة،ؤلیتزودوا بالم وأنصاره،

وذلك كلھ  إلى التراجع عن نیتھ االستغناء عن البعثات العسكریة األجنبیة،
اإلمدادات  حیث كانت كل رضوخا لرغبة فرنسا تحت وطـأة ضغوطھا،

تتم عبر  ،ونة التي ترسل إلى الجیش المخزني المخیم بوجدةؤالعسكریة والم
  .37خاصة مرسى وھران ومرسى الغزوات ،مراسي غرب الجزائر

ارتبطت أیضا مراحل مواجھة الروَكي بناحیة وجدة بسیر       
الوزیر المفوض الفرنسي مع المخزن بفاس  كان یجریھاالتي  ،المفاوضات

 ،تعلق األمر بمشروع إصالح شامل لنظام المخزنی، و1905ة سنة في بدای
فلما تعثرت المفاوضات بین الجانبْین إثر تدخل  .38تقدمت بھ فرنسا للمغرب

أوقفت السلطات  وتأكید استقالل المغرب، 1905األلمان في شھر مارس 
فصادرت المال واألسلحة  الفرنسیة بالجزائر تقدیم المساعدة للمخزن،

 ئر الحربیة التي كانت موجھة إلى وجدة عبر مراسي غرب الجزائر،والذخا
وقد . ونة من أسواق غرب الجزائرؤكما منعت تزوید الجیش المغربي بالم

                                     
  .101- 77- 58 - 50انظر رسائل عدیدة في الموضوع ضمن ھذا  الكتاب، منھا  الوثائق رقم  -  37

38  -  Documents Diplomatiques. Affaires du Maroc. Vol.1 1905.p 208 et suivantes. 
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بسبب  ،فسرت بعض المصادر الفرنسیة إغالق الحدود في وجھ المخزن
مصادرتھ للماشیة الموسوقة من المغرب إلى الجزائر من طرف بعض 

وفي الوقت الذي عانى فیھ المخزن من مشكل تموین . یینالسماسرة الجزائر
استفاد الروَكي وأنصاره من التسھیالت التي  جیشھ المرابط بشرق المغرب،

وكلما اعترض  منحت لھم للقیام بمعامالت تجاریة مع غرب الجزائر،
احتجت فرنسا على ذلك  ،39المخزن القوافل التجاریة الموجھة إلى الروَكي

وشددت الحصار على المخزن من جھة غرب ، بتعویضات باھظةوطالبت 
 بغرب الجزائر، كما منحت فرنسا أنصار الروَكي حق اللجوء. الجزائر

وقد أكد وجود  مدعیة أنھا تنھج سیاسة الحیاد بین الغریمْین المغربیْین،
عناصر جزائریة بجانب الروَكي رغبة فرنسا وبعض اللوبیات االستعماریة 

لضغط على السلطان عبد العزیز بكل الوسائل المتاحة لھا، وذلك الفرنسیة ا
وفي  .من أجل تقدیم تنازالت لھا في أفق فرض حمایتھا على المغرب بأكملھ

ھذا السیاق ساھمت شركات فرنسیة في تشیید مرسى بساحل كبدانة لفائدة 
الروَكي، لیكون لھ منفذ على البحر یمكنھ من التزود باألسلحة والذخیرة 
والمؤن، كما أمدتھ باألسلحة والمدربین،واحتج السلطان على ذلك، وفي 

  .40الشركات بكل ما أوتي من قوةلتلك الوقت ذاتھ تصدى 

ویستفاد مما سبق أن فرنسا قدمت المساعدة للمخزن كلما قبل التعاون      
وكلما أظھر رغبة في  االستعماریة في المغرب، امشاریعھل خضعمعھا و

 التصرف وحریة في القرار حسب ما تقتضیھ مصلحة البالد ،حریة في 
بادرت إلى االدعاء أنھا تتبع  سیاسة الحیاد في الصراع الدائر في المغرب  

  .والروَكي العزیزي بین المخزن

                                     
  .1904- 10- 24المؤرخة في  112انظر الوثیقة رقم  -  39
  .146- 145 -144- 138 - 137انظر الوثائق رقم  -  40



 

 
 - 25 -   
 

التي  ھذا جانب من عالقة المخزن بالحكومة الفرنسیة بمنطقة الحدود،    
مخزن العزیزي، وھو أخطر ما تأثرت كثیرا بالمواجھات بین الروَكي وال

أفرزتھ ثورة الروَكي في شمال شرق المغرب، حیث ترتب عن استقراره 
بناحیة وجدة شروع فرنسا في احتالل أجزاء من المنطقة الشرقیة بدعوى 

  .ھناك حمایة الحدود الجزائریة من آثار االقتتال الدائر

  احتالل رأس عین بني مطھر -ب

ر الروَكي بناحیة وجدة وانضمام الشیخ وفي ھذا السیاق فإن استقرا
إلیھ، كان سببا كافیا في نظر فرنسا الحتالل رأس عین بني   بوعمامة

فإن مشروع احتالل ھذا   وفي حقیقة األمر، 1904مطھر في منتصف سنة 
حیث حاولت السلطات الفرنسیة . 190241الموقع یعود إلى بدایة سنة

بني مطھر عن طریق بعض بالجزائر اقتناء أجزاء من أراضي عین 
ومن أبرزھم القائد عالل بن الطیب  المتعاونین معھا من المغاربة،

الذي شجع بعض أعیان المنطقة إلى طلب الحمایة الفرنسیة،  البوشیخي،
عقاب المخزن   وتفادي تھدیدات الروَكي وأنصاره من جھة، التقاء

عن السلطان عبد  وقد كان القائد عالل نفسھ من أقوى المدافعین  العزیزي،
الروَكي ھناك غیر أنھ خشي أن  وقاوم أنصارَ  ،42العزیز في منطقة الظھرا

تمیل كفة ھذا األخیر ویتعرض لنقمتھ، وھذا ما یفّسر تعاونھ مع السلطات  
جانب آخر فإن أحمد  نوم. الفرنسیة حفظا لمصالحھ واتقاء لشر أعدائھ

ل وزر احتالل رأس عین بني یتحمّ  -رئیس البعثة المخزنیة بوجدة -الركینة 
حیث سارع إلى طلب المساعدة العسكریة الفرنسیة ضد الشیخ  مطھر،

 بوعمامة وأتباعھ، وكان ھذا األخیر قد التأم مع الروَكي في بدایة سنة 
  .وتحالف معھ لمحاربة مخزن السلطان عبد العزیز، 1904
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حیث  ،1904یونیو  15وقع احتالل رأس عین بني مطھر یوم 
زت قوة عسكریة فرنسیة بالموقع المذكور، وفرضت على أعیان قبیلة تمرك

واستندت فرنسا إلى حجج مختلفة  بني مطھر الخضوع للسلطات الفرنسیة،
احتاللھا لرأس العین، حیث ادعت أن االحتالل وقع بطلب من  لتبریر

وذلك بھدف دعم  الركینة رئیس البعثة المخزنیة بوجدة،أحمد الحاجب 
مخزن العزیزي في حربھ ضد الروَكي والشیخ بوعمامة في ومساندة ال

، وھي منطقة حدودیة مع الجزائر، وقد اعتبر البعض أن امنطقة الظھر
كان ، 190443في نھایة صیف بناحیة وجدة  إعفاء أحمد الركینة من مھامھ

وفشلھ في القضاء على  ثورة   بني مطھر، عینبسبب تفریطھ في رأس 
إلى المناطق الحدودیة مع الجزائر من جھة ومع ، ومْنع تمدّدھا يالروكَ 

  االتصال  للثائر الروَكيوھذا ما أتاح  ملیلیة المحتلة من جھة ثانیة،
ویعدّ ذلك ونة، ؤوالحصول على إمدادات من السالح والم ،خارجیةبأطراف 

  .44إطالة عمر ھذه الثورةالعوامل المتعددة التي ساھمت في  من بْین

شف كثیر من المعطیات أن الجنرال لیوطي غّرر بالحاجب أحمد وتك
الركینة، واستغل خوفھ من ھزیمة مرتقبة أمام تعاظم قوات الروَكي بعد أن  
ناصره بوعمامة، وكان على علم بأن الركینة لھ تفویض من السلطان 
التخاذ كل ما یراه مناسبا في مواجھة الروَكي وأنصاره، فضّخم لھ األمر، 

وتكشف  .صار الركینة یستنجد بالقوات الفرنسیة عدة مرات في الیوم حیث 
الوثائق أن القائد عالل البوشیخي قام بدور مزدوج في قضیة احتالل رأس  
عین بني مطھر، حیث امتثل في واقع األمر للجنرال لیوطي وھاجم بعض 
 فرق قبیلة المھایة وبني َكیل وأوالد سیدي علي بوشنافة الذین انحازوا

                                     
  حاول المخزن أن یتستّر على إعفاء الركینة من منصبھ بدعوى . 1904-7- 30المؤرخة في  103انظر الوثیقة رقم  -  43

  أنھ عاد إلى تطوان لصلة الرحم وتفقد مصالحھ، بعد أن توفي صھره الذي كان یتولى تصریف أعمالھ، وبعد ذلك       
  .العزیزالتحق الركینة بالبالط  ضمن حاشیة السلطان عبد      
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أنھ قام بذلك امتثاال بللشیخ بوعمامة حلیف الروَكي، وفي ذات الوقت تظاھر 
، وكان ھذا األخیر قد أرسل 45لألوامر التي تلقاھا من طرف أحمد الركینة

إلیھ عددا من أفراد الجیش النظامي الذي كان مخیما قرب مدینة وجدة، 
أنعم علیھ وبذلك أكد عالل البوشیخي نصرتھ للسلطان عبد العزیز، الذي 

، وتعزز  190446بظھیر شریف وعیّنھ قائدا على إخوانھ في  شھر أبریل 
مركزه لدى أحمد الركینة بعد االنتصارات التي حققھا على أنصار الروَكي  
وبوعمامة بمنطقة الظھرا جنوب مدینة وجدة، وقد أّول لیوطي سیرة أحمد  

لبوشیخي في تطویع الركینة معھ إلى تنسیق تام، بل اعتبر مشاركة عالل ا
القبائل الثائرة بجانب قوات فرنسیة بمثابة موافقة أحمد الركینة على تمركز 

أحد  - قوات فرنسیة برأس عین بني مطھر، وقد أكد ھذا الواقع الحجوي
حیث كان أمینا للعسكر، فحّملھ مسؤولیة احتالل   - رفقاء الركینة بوجدة 

  .47عین بني مطھر واتھمھ بسوء التدبیر

  الصلح بین السلطان والروَكي ةتالل وجدة ومحاولاح -

ي من جوار مدینة وجدة، انسحب الروكَ  1905في منتصف سنة 
قرب مدینة الناضور (حیث انتقل إلى غرب واد ملویة، واتخذ قصبة سلوان 

ل جل أنصاره بناحیة وجدة إلى مواالة السلطان تحوّ  دوق. مستقرا لھ) حالیا
عبد العزیز، بینما احتمى بعضھم بالسلطات الفرنسیة بغرب الجزائر اتقاء 

غیر أن المناوشات ظلت مستمرة بین المخزن العزیزي . لعقاب المخزن
واد ملویة، وقد اتخذ الجیش المخزني قصبة  قربوالروَكي وأنصاره 

، ومن ھناك كانت تنطلق یزناسن مرتكزا لھ ببنيشراعة السعیدیة وقصبة 

                                     
  .1904مارس  3المؤرختْین في  92-  91انظر الوثیقتْین رقم   -  45
   23ظھیر تعیین عالل  البوشیخي قائدا على إخوانھ وأوالد سیدي علي بوشنافة وأوالد َمـحمد بن أحمد بتاریخ  -  46
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واستمر  .قبائل شرق الریفالعملیات العسكریة ضد الروَكي وأنصاره من 
الوضع على ھذا المنوال دون حسم من ھذا الجانب أو ذاك ألسباب متعددة 

  .سنفصل فیھا القول الحقا

وظل الحال كذلك إلى أن وقع احتالل مدینة وجدة من طرف الجیش  
، تحت ذریعة حادث قتل طبیب فرنسي 1907مارس 29ي یوم الفرنس

لیس لھذا االحتالل عالقة مباشرة بثورة . 1907مارس  18بمراكش یوم 
فزادت . الروَكي، غیر أن انشغال المخزن بھذا األخیر سھل عملیة االحتالل

متاعب السلطان عبد العزیز، وأصاب الجیش المخزني الذعر، حیث أصبح 
جیش الفرنسي المحتل من جھة الشرق، وفي ذات الوقت وجھا لوجھ مع ال

صار مھددا من طرف الروَكي وأنصاره من جھة الغرب، فآثر من بقي من 
أفراد الجیش المخزني بوجدة االستسالم واالنقیاد للسلطات الفرنسیة، بینما 
سارعت بقیة الجیش المنتشر ببني یزناسن وقصبة العیون والسعیدیة إلى 

. غرب واد ملویة، تفادیا ألیة مواجھة مع الجیش الفرنسياالنتقال إلى 
فواجھ الجیش المخزني صعوبات كثیرة أثناء محاولة الزحف نحو قصبة 

ودعا إلى عدم  ،وبارك السلطان ھذا الخطوة. ن مركز قیادة الروَكياسلو
  .االكتراث باحتالل وجدة وتركیز االھتمام على محاربة الروَكي

عبد العزیز ازدادت تعقیدا في منتصف  غیر أن متاعب السلطان
، إذ أعلن أخوه عبد الحفیظ نفسھ سلطانا في مراكش، 1907شھر غشت 

فصارت األولیة لدى المخزن العزیزي ھي القضاء على عبد الحفیظ، الذي 
صار یشكل خطرا حقیقیا على العرش، بحسب انتمائھ إلى األسرة الحاكمة 

یتقّرب من فرنسا لكسب ودھا فصار عبد العزیز . ومن صلب ساللتھا
ومساعدتھا، وأظھر استعداده لتلبیة كل مطالبھا، وفي ھذا الوقت بالذات 
حاول الروَكي تلمیع صورتھ بین القبائل، مدعیا شرعیة سلطتھ وإمامة 
المسلمین، على عكس السلطان عبد العزیز الذي باع أرض اإلسالم حسب 
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ى الجھاد ضد الفرنسیین الذین زعمھ، فأشاع بین القبائل أنھ سوف یدعو إل
أخذوا مدینة وجدة رھنا، نظیر األموال التي أقرضوھا للسلطان بعد أن 
عجز عن تسدیدھا، وفي الوقت ذاتھ أسّر لفرنسا عن مشاعر الود والتزام 

موقفھ كثیر من الغموض، خصوصا بعد أن استقر بقصبة  الحیاد، فلفّ 
، فاستغلت فرنسا 48وذ الفرنسيسلوان غرب واد ملویة بعیدا عن منطقة النف

ھذه الظرفیة وأعلنت استعدادھا للقیام بمصالحة بین السلطان عبد العزیز 
والثائر الروَكي، خاصة بعد أن الحظت أن الخصمْین الغریمْین اتفقا على 
مھادنة فرنسا كل وفق حساباتھ الخاصة، فكان ذلك حاسما بالقیام بمبادرة 

السلطان عبد العزیز بالوساطة الفرنسیة إلنھاء إلصالح ذات البین، فرحب 
أن وضع المغرب أصبح أكثر تعقیدا  غیر. الخالف مع خصمھ الروَكي

عبد العزیز وعبد الحفیظ (وانقساما بوجود سلطانْین وثائر طامع في السلطة 
ولذلك أصبحت الوساطة  الفرنسیة مرحب بھا، عسى أن تكون ). والروَكي

زیز ویتخلص من مشكلة الروَكي، ویتفرغ لمواجھة مخرجا للسلطان عبد الع
أخیھ عبد الحفیظ، وھنا یحق التساؤل لما ذا لم تقم فرنسا بنفس الدور 
لمصالحة األخوْین عبد العزیز وعبد الحفیظ؟ ومن المرجح أن مصلحتھا 
كانت  تقتضي إعطاء األسبقیة للصلح بین الروَكي وعبد العزیز لیخلو لھا 

دة، وال تجد أیة عرقلة ألطماعھا التوسعیة في شمال  الوضع في ناحیة وج
  .شرق المغرب

اقتنع السلطان عبد العزیز بمشروع المصالحة الذي تقدمت بھ 
أخیھ عبد الحفیظ، وكان یؤمل  لىفرنسا، خاصة بعد أن عجز عن التغلب ع

وفي . إیجاد مخرج لمحنتھ بعد أن یتخلص من الروَكي ویضمھ إلى صفھ
حة دعا الجنرال لیوطي الروَكي إلى اإلحجام عن الھجوم سیاق ھذه المصال

على الجیوش المخزنیة المخیمة غرب واد ملویة، واعتبر ذلك خطوة 
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للشروع في مفاوضات بین عبد العزیز والروَكي، وكان أمل عبد العزیز أن 
مقابل منحھ منصبا  المخزنیتم الصلح على أساس اعتراف الروَكي بسلطة 

وقد یجني السلطان عبد العزیز فوائد جمة من ھذا . طةمھما في ھرم السل
الصلح، أھمھا نقل الجیوش المخیمة غرب واد ملویة إلى ناحیة الشاویة 

  .واستعمالھا في مواجھة أخیھ عبد الحفیظ

وفي ھذا اإلطار أوفد الجنرال  لیوطي مبعوثا إلى الروَكي، فبسط لھ 
راز السیاسة الفرنسیة أھم حیثیات المصالحة المقترحة، وتتلخص في إب

الرامیة إلى البحث عن المصلحة العامة للشعوب، التي ترغب في األمن 
واالستقرار، خصوصا في المغرب بحكم الجوار مع السلطات الفرنسیة 
بالجزائر، مما یبعث االطمئنان في النفوس، فیتقوى الرواج التجاري 

في السلم وتكلیفھ  ویتحقق االزدھار، ونقل إلیھ رغبة السلطان عبد العزیز
والة الحكومة الفرنسیة بالحدود بذلك، تفادیا لكل ما من شأنھ أن یثیر  
التنافس أو یؤدي إلى سوء الفھم بین الرجلین، وأبلغھ أن الحكومة الفرنسیة 

ترى بعین الرضى وضع حد لصراع واقع بین المسلمین، والتزم المبعوث  
نفیذ كل التعھدات المقدمة المذكور باسم السلطان عبد العزیز ضمان ت

  .49للروَكي

وتتمثل التعھدات المشار إلیھا في منح األمان للروَكي وأنصاره، 
وتولیتھ الحكم باسم السلطان على منطقة واقعة شرق فاس دون ضبط حدود 

، غیر أن الروَكي رفض مشروع المصالحة، وبرر ذلك بأن عبد 50بدقة
علیھ، وكان أھل فاس آنذاك قد  العزیز لم تبق لھ أي سلطة بعد قیام أخیھ

عقدوا البیعة للسلطان عبد الحفیظ، فطرح الروَكي حال بدیال یقضي 

                                     
  المجال:اعتمدنا في عرض أطوار ھذه المرحلة  من الصراع بین عبد العزیز والروَكي على ما ورد في كتابنا -  49
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بالتفاوض مع الحكومة الفرنسیة في كل ما یرتبط بالحدود وتنظیم التجارة، 
ولّوح باالمتیازات التي سوف یمنحھا للفرنسیین بالمنطقة التي سیطر علیھا 

منافسة بین اسبانیا وفرنسا، حیث كانت وھذا ما أجج ال. غرب واد ملویة
تعتبر حكومة مدرید أن المجال الواقع غرب واد ملویة یدخل ضمن مجال  

وبعد فشل .مع  الحكومة الفرنسیة والبریطانیة 1904نفوذھا طبقا التفاق سنة 
مشروع المصالحة عمدت الحكومتان الفرنسیة واإلسبانیة إلى تنسیق 

ناحیة شمال شرق المغرب، وصادف ذلك جھودھما إلبعاد الروَكي عن 
انتفاضة قبائل شرق الریف ضد الروَكي، بعد أن افتضح أمره عقب 
التنازالت التي منحھا إلسبانیا، وبذلك فقد الروَكي قاعدتھ الشعبیة بشرق  

.                                        190851الریف، واضطر إلى مغادرة المنطقة في  نھایة سنة 

  حصیلة الصراع بین السلطان والروَكي -5

انضاف فشل المصالحة إلى فشل القضاء على الروَكي بناحیة شمال  
شرق المغرب، وقد استغرقت المواجھة بین الطرفْین في ھذه الناحیة من 
المغرب ما یقرب من ست سنوات، دون تحقیق انتصار حاسم من طرف 

دواعي االنتكاسات المتعددة  دالمخزن العزیزي،وھذا ما یقتضي الوقوف عن
  .التي راكمھا ھذا المخزن، ومحاولة الكشف عن خلفیاتھا المتعددة

  ي طبیعة الجیش المخزن -

من البدیھي ال یمكن مقارنة المخزن العزیزي مع مخزن الروَكي من 
، ولذلك استھان رجال المخزن يحیث القوة والتنظیم والرصید التاریخ

مھ على الصمود، لكن أول مواجھة معھ شرق العزیزي بقوة الروَكي وعز
حجم قوتھ وإصراره على عن كشفت لھم  1902في نھایة سنة  مدینة فاس
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، حیث تغلب على الجیش المخزني المدعوم من طرف ُحّراك 52القتال
  . القبائل

) عسكر(كان الجیش المخزني یتركب من الجیش النظامي من مشاة 
ُحّراك القبائل من كل أنحاء البالد، أغلبھم ، وانضاف إلیھ )خیّالة(وفرسان 

من الفرسان، لكن ال یمكن حسم عدد ھذا الجیش بدقة، بسبب عدم الضبط 
ولما عزم على إحصائھ لتقدیر المؤونة الكافیة لھ، . الذي میّز المخزن آنذاك

واجھ معارضة من قواد الجیش النظامي وقواد القبائل المشاركین في قتال  
رفضوا جمیعھم األمر المخزني، وقد أصبح إحصاء الجیش حیث . الروَكي

ضروریا لما صادف المخزن صعوبات في توفیر المؤونة والمال 
وتلك أول نقط الضعف التي حالت دون حسم المعارك لصالح . 53واألسلحة

  .المخزن العزیزي

في حد ذاتھا تشكل نقطة ) الَمحلـّة(كما أن تركیبة الجیش المخزني 
عزیزي، حیث تعددت قیادات الجیش النظامي بحسب عدد ضعف المخزن ال

كان ھناك تنافر بین قواد القبائل  و، )خاصة األغوات(القواد الكبار
ورغم أن السلطان . المشاركة في القتال، حیث طغت علیھم العصبیة القبلیة

ض للحاجب أحمد الركینة أمر تدبیر أمور ھذا الجیش وحسن قیادتھ، قد فوّ 
لقائد األعلى للجیوش المخیمة بناحیة وجدة، إال أن غیاب وكان بمثابة ا

االنسجام والتنسیق بین كل مكوناتھ صار َمدعاة لالنقسام والعصیان 
  .والتمرد، ناھیك عن المنافسة التي أججت الصراع داخل منظومتھ

ورغم التفوق من حیث العتاد ومن حیث العدد، لم یستطع المخزن 
ورغم أننا ال نتوفر على معلومات دقیقة عن  العزیزي حسم القتال لصالحھ،
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جیش الروَكي، إال أنھ استطاع الحصول على بعض المدافع وكثیر من 
البنادق التي غنمھا في أول مواجھة مع الجیش العزیزي، كما أنھ استطاع 

وبدون . 54الحصول على األسلحة من غرب الجزائر ومن ملیلیة المحتلة
ل شرق المغرب بین مؤید للروَكي ومواٍل شك فإن انقسام القبائل في شما

للسلطان، حال  بدوره دون حسم المعركة لفائدة السلطان عبد العزیز، حیث 
سادت حرب أھلیة بین تلك القبائل، بل كثیرا ما وقع االنقسام داخل القبیلة  
الواحدة، وزاد من حدة االنقسام ما كان ینثره المخزن العزیزي من مال،   

من ظھائر توقیر واحترام ومناصب في السلطة المخزنیة  وما كان یمنحھ
التوقیر  ، وواجھ الروَكي ذلك بالمثل، حیث منح ظھائر55ألعیان القبائل

واالحترام وعیّن كثیرا من األعیان في مناصب السلطة، ووعد الجمیع 
، ومالت كثیر من 56بالغنائم الكثیرة إن ھم انتصروا على المخزن العزیزي

بدایة لجانب الروَكي، بعد أن عاینت النھب والتدمیر الذي طال القبائل في ال
ومما عّمق حالة . بعضھا بدون تمییز، سواء كانت من ھذا الجانب أو ذاك

الفوضى وعدم االنضباط  بین أفراد الجیش المخزني وُحّراك القبائل سوء 
  .تدبیر أمور التموین ، الذي انتھى بالعجز شبھ التام في بعض األحیان

  صعوبة التواصل  -

بُعد مواقع الصراع نستشف من الوثائق المثبتة في ھذا الكتاب أن 
شكلت عائقا كبیرا في توفیر كل متطلبات الحرب، حیث لم یكن یتوفر 
المخزن على مراسي مجھزة الستقبال سفن الشحن بشمال شرق المغرب، 

طاع كما كان الحال بساحل المحیط األطلسي، وزاد من متاعب المخزن انق
االتصال عبر المسالك البریة بین فاس ووجدة، حیث سیطر الروَكي علیھا، 
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فأصبحت غیر مأمونة لمرور اإلمدادات وإیصال المؤونة والعتاد للجیوش 
كان ذلك أول مشكل واجھ المخزن لما عزم على قتال . المخیمة بناحیة وجدة

 -عثة المخزنیة رئیس الب -الثائر بناحیة وجدة، حیث لم یتمكن أحمد الركینة
من النزول بوجدة، فاضطر المخزن إلى طلب مساعدة فرنسا للسماح لھ 

بل صار إیصال الجیش إلى ناحیة وجدة یمر . بالمرور عبر غرب الجزائر
عبر التراب الجزائري بعد الحصول على ترخیص من الحكومة  

  .  57الفرنسیة

تواصل بین وقد لعبت دار النیابة بطنجة دورا محوریا مركزیا في ال
المخزن المركزي وكبار قواد الجیش بناحیة وجدة، وقد یالحظ أن أغلب 
المراسالت كانت تمر على ید الحاج دمحم الطریس نائب السلطان بطنجة، فقد 

وقد استفاد المخزن من . كان یشكل صلة الوصل بین كل أطراف الدولة
ئر أو بمدینة وسائل االتصال الحدیثة المتوفرة بمدینة مغنیة بغرب الجزا

ملیلیة المحتلة، حیث كان أحمد الركینة كلما اضطر إلى استعجال أمر 
، وذلك ألن 58مخزني یتجھ إلى استعمال التلغراف انطالقا من مدینة مغنیة

المراسالت العادیة بین طنجة ووجدة كانت تستغرق أكثر من عشرة أیام في  
فن الشحن الفرنسیة أسرع الحاالت، وكان دمحم الطریس یعتمد على خطوط س

وھران (التي كانت تربط بین موانئ فرنسیة وموانئ غرب الجزائر 
وتمر بمرسى طنجة أثناء اجتیاز مضیق جبل طارق، وذلك من ) والغزوات

كما كان یستعمل الباخرة المغربیة . أجل نقل المراسالت والمال والمؤونة
المخزن بین  المسماة التركي، حیث كانت تنقل حاجیات الجیش ومراسالت

ومعلوم أن قصبة السعیدیة لم تكن تتوفر . طنجة وساحل قصبة السعیدیة
على مرسى مجھز الستقبال السفن، فكان ربان الباخرة المخزنیة یكتري 

. بساحل القصبة المذكورة" التركي"قوارب من ملیلیة بھدف إفراغ حمولة 
ھائجا، كما  وكان یجد صعوبة في إنزال العسكر والدواب كلما كان البحر
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أن رحالت ھذه الباخرة كانت متباعدة في الزمن، إذ كان یعھد إلیھا بمھام 
مخزنیة في مراسي ساحل األطلسي، ولذلك كان المخزن یلجأ إلى كراء 
سفن أجنبیة لنقل العسكر وأغراضھ وحاجیاتھ، وفي منتصف العقد األول 

سطول النقل من القرن العشرین اشترى باخرتْین صغیرتین بھدف تعزیز أ
وفي كثیر من الحاالت كان المخزن یلجأ ). السعیدي السعید وجبل الحبیب(

إلى استعمال مراسي غرب الجزائر خاصة وھران والغزوات ومرسى 
  . 59)بالمھیدي حالیا( صايْ 

وقد أدرك الروَكي بدوره أھمیة المنافذ البحریة في التزود بالعتاد 
م الخارجي، فبادر خالل نھایة والمؤونة، وخاصة فرصة االتصال بالعال

، وقد  60إلى محاولة إنشاء مرسى بساحل كبدانة غرب واد ملویة 1905سنة 
استعان في ذلك بشركة فرنسیة وبمباركة شبھ رسمیة من السلطات الفرنسیة 
بغرب الجزائر، غیر أن المخزن العزیزي كان لھ بالمرصاد، حیث جّھز 

المنشأة التي أحدثھا الروَكي، وكان  الباخرة التركي بمدفعْین ورشاش وھاجم
یقوم بحراسة ساحل شرق  " التركي"التفوق لصالح المخزن، بل صار

الریف لمنع وصول إمدادات خارجیة إلى الروَكي وضْرب مساكن أنصاره 
ورغم كل الجھود المبذولة من طرف المخزن لتوفیر . 61القریبة  من الساحل

ي ومؤونة وحاجیات الجند من كل مستلزمات القتال من مال وعتاد حرب
مشاكل النقل والتواصل لباس وخیام، إال أن بُعد مسرح العملیات العسكریة و

  .ساعیھ الرامیة إلى حسم المعارك لصالحھمأفشلت كل  

  حاجیات الجیشتوفیر  عنعجز الدولة -

إن أكثر المراسالت المثبتة في ھذا الكتاب تتعلق بتوفیر المال 
زید من الجنود واألسلحة والذخائر، وھو ما لم یستطع والمؤونة، وطلِب الم
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المخزن الوفاء بھ بشكل منتظم، مما فّوت علیھ فرصة االنتصار على 
  .خصمھ

لم تنقطع طلبات الجیش المخیم بناحیة وجدة من أجل إمداده بالسالح 
والذخیرة منذ بدایة األزمة إلى ما بعد تاریخ احتالل وجدة، حیث اضطر 

مارس  29إلى االنسحاب من أمام الجیش الفرنسي الذي احتل المدینة یوم 
نوع ، وانتقل تدریجیا إلى غرب واد ملویة، وقد تعقّدت أمور الجیش بت1907

األسلحة المستعملة من طرف المحاربین، حیث تعذر في بعض األحیان 
إیجاد الذخائر المناسبة لكل نوع منھا، وكانت أكثر البنادق المطلوبة ھي 
بندقیة ساْسبو فرنسیة الصنع، وتلیھا من حیث األھمیة بنقدیة مارتیني، وھي 

اعھا أو ویفسر طلب التزود بھذه األسلحة بسبب ضی .62من صنع بریطاني
أصابھا عطب، وفي بعض األحیان لجأ الجنود إلى بیع أسلحتھم من أجل 

  . الحصول على ما یقتاتون بھ

ویبقى المال والمؤونة من أكثر متطلبات الجیش المحارب، وقد 
یالحظ أن عشرات المراسالت المثبتة في ھذا التألیف تتعلق بالمال 

لحرب، حیث كان یتقاضى ، ومعلوم أن المال ھو بمثابة عصب ا63والمؤونة
، )الدقیق في غالب األحیان(الجنود وُحّراك القبائل أجورھم إما نقدا أوعینا 

ومما زاد في متاعب المخزن ھو طول أمد الحرب، ولم یكن من المعتاد أن 
تطول مدة القتال، فعجز المخزن عن توفیر المال والمؤونة بشكل منتظم، 

المشاركة في القتال لمدة محدودة، ثم  كما أن ُحّراك القبائل متعودون على
یعودون إلى مواطنھم، وكانت العادة أن كل قبیلة تقوم بتمویل أفرادھا 
المشاركین في الحْركة المخزنیة، إال أن طول أمد الحرب وبُعد ُحراك 
القبائل عن مواطنھم جعل المخزن یتحمل ِوْزر مؤونتھم، فازدادت نفقات 

ال والمؤونة لجأ كثیر من قواد الجیش إلى وأمام تأخر وصول الم. الجیش
كانوا تحت إمرتھم، وھو ما تنعتھ الوثائق  نتضخیم عدد المحاربین الذی
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، وھو اختالس لمال الدولة، وھو ما جعل الكثیر منھم "المنفوخ"باسم 
بل كان كثیر من أفراد الجیش یفرون من . یرفض إحصاء أفراد الجیش

وكثیرا ما وقع االقتتال بین أفراد الجیش  .الخدمة بعد أن یبیعوا أسلحتھم
بسبب المؤونة، وفي بعض األحیان أفضى الحال إلى الموت من الجوع  

  . 64وشدة البرد، وھو ما تكشف عنھ عدة  مراسالت

أثرت قلة المؤونة أو تأخر وصولھا كثیرا على مجریات المعارك، 
اك القبائل یرفضون النھوض للقتال إال إذا حصلوا حیث كان الجنود وُحرّ 

بل كانوا في بعض . على مؤونتھم كاملة، وھذا مطلب مشروع أثناء الحرب
األحیان یتمردون على كبیر قواد الجیش ویرفضون تنفیذ األوامر الصادرة 
لھم، ومن المفید ھنا التذكیر بأحد األمثلة في ھذا الباب، حیث تعرضت قبیلة 

لھجوم من طرف الروَكي وأنصاره،  1904ن في شھر نونبر سنة بني یزناس
،إال  ) عین الصفا(وطلبوا دعما من الجیش المخزني المخیم غیر بعید عنھم 

أن قواده رفضوا تقدیم الدعم المطلوب، بل انسحبوا فارین إلى مدینة وجدة، 
، وقد تكرر األمر 65وتركوا بني یزناسن وجھا لوجھ مع الروَكي وأنصاره

وكان . دة مرات في معظم جبھات القتال بین الروَكي والمخزن العزیزيع
، حیث رفض الجیش التقدم لمواجھة 1907أخراھا في آخر شھر أبریل 

، وبذلك یتأكد أن 66الروَكي غرب واد ملویة بدعوى عدم توفر المؤونة
التراخي والتكاسل في قتال الروَكي مرده انعدام المؤونة والتنافس بین قواد 

لجیش، مما أدى في كثیر من الحاالت إلى عدم االنضباط وانتھى بالتمرد ا
والعصیان، ولم یجرؤ كبیر الجیش على تأدیب القواد المتمردین، وھذه 
الحالة الموصوفة في الوثائق المنشورة تفسر إلى حد كبیر عجز المخزن 

  .العزیزي عن حسم  المعركة لصالحھ
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بأنھ كان  -رحمان بن عبد الصادقعبد ال-بل اتھم أحدُھم كبیر الجیش
یسعى إلى إطالة أمد الحرب، وذلك من أجل االستفادة من األموال التي كان 

ونثبت ھنا مثاال حیا أورده أمین المخزن بدیوانة . یختلسھا من مؤونة الجیش
ملیلیة في ھذه النازلة، وكان السلطان قد كلفھ باستمالة المدعو الطیب نجل 

فاستطاع . 1904قد انضم إلى الروَكي منذ منتصف سنة بوعمامة، الذي كان 
األمین المذكور استمالتھ إلى صف المخزن العزیزي، فأنعم علیھ السلطان 

، ودعاه إلى محاولة إقناع والده ومناصرة المخزن، وبعد 67بظھیر شریف
أن عاد نجل بوعمامة إلى وجدة، حیث حظي باستقبال كبیر من طرق قائد 

عبد الرحمان بن عبد الصادق، فاستأذنھ نجل بوعمامة الجیوش المخزنیة 
لمالقاة والده بھدف إقناعھ بنصرة السلطان، وكانت بحوزتھ رسائل عزیزیة 

فرفض عبد الرحمان بن  .موجھة إلیھ ـ تعّھد لھ فیھا السلطان باألمان التام
، اقتناعا لمالقاة والدهعبد الصادق طلبھ، ورغم ذلك خرج الطیب بوعمامة 

بأن ما كان بیده من رسائل سلطانیة وظھیر شریف یخّول لھ التنقل بكل منھ 
. وأرسل مقیدا إلى سجن طنجة. ، فألقي علیھ القبض بدعوى الخیانةحریة

باعتباره الوسیط في ھذه القضیة وعلى  -وقد أكد أمین الدیوانة المذكور
أن القبض على نجل بوعمامة بدعوى الخیانة ھي  -اطالع بكل أبعادھا

حیث اتھمھم الوسیط  ؤامرة دبّرھا عبد الرحمان بن عبد الصادق وحاشیتھ،م
كانوا ألنھم  یسعون إلطالة أمد الحرب ضد الروَكي،كانوا بأنھم  المذكور

ستفیدون من األموال التي یبعثھا السلطان لصرفھا على الجیش ویختلسون ی
ر العالقات وترتب عن ھذه النازلة تبعات خطیرة ، أدت إلى توت .قسما منھا

بین المغرب وفرنسا ، ورذخ المخزن للمطالب الفرنسیة ،وأطلق سرح نجل 
  .68بوعمامة باعتباره رعیة فرنسیة

                                     
  .130-126- 125لوثائق رقم انظر ا -  67
  .117-111مرجع سابق ص . عن قضیة الطیب بوعمامة یراجع كتابنا، المجال الحدودي بین المغرب والجزائر -  68
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وفي األخیر یتبیّن أن حصیلة الصراع لم تفد أیا من الخصمْین، حیث 
خرج السلطان عبد العزیز والروَكي خاویا الوفاض، إذ تم عزل عبد العزیز 

حیث لقي حتفھ بعد  لروَكي من المنطقة منكسرا،من طرف أخیھ، وانسحب ا
إال أن تركة ھذا الصراع كانت ثقیلة على قبائل شمال شرق المغرب، . ذلك

حیث ساد االنقسام والشقاق بینھا، وھو أثر لم ینمح بسھولة، مما أضعف 
بینما . تلك القبائل لما عزمت على التصدي لالحتالل الفرنسي واإلسباني

حكومتْین الفرنسیة واإلسبانیة لطرد الروَكي من شمال وقع تنسیق بین ال
شرق المغرب، وبذلك خال الجو للحكومة اإلسبانیة لمحاولة توسیع احتاللھا 
خارج ملیلیة المحتلة، فلقیت مقاومة شدیدة من طرف أھل الریف بزعامة 
الشریف دمحم أمزیان ، بینما نجحت فرنسا في فرض سیطرتھا على كامل 

بعد أن تمكنت من التغلب على مقاومة قبائل بني   ،جدةتراب ناحیة و
  . 1908یزناسن في مطلع سنة 

                          ****  
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  مراسالت مختارة
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  1الوثیقة رقم 

 يمواجھة الثائر الروكَ  في شأنالمعروفي إلى السلطان  قائدمن ال
  69وأنصاره

ي كَ الذي ساھم في قمع الثائر الرو-الشاویة قبیلةأخبر أحد قادة 
ناحیة تازة، بعد أن ألّف  لى نفوذه بین قبائأن ھذا األخیر تقوّ  -وأنصاره

 لمواجھةقادة الجیش المخزني خطة حربیة فاقترح  بینھم وأصلح ذات بینھم،
الثائرین،  والھجوم علىالتنسیق بینھم فاقتضى نظرھم الثائر وأنصاره، 

خاصة قبیلتي غیاثة والتسول في  نفس التوقیت،  مما  یحول دون التحالف  
بین القبیلتْین المذكورتْین، باإلضافة إلى نھب ممتلكاتھم وإتالف  محاصیلھم  
الزراعیة وإحراق مساكنھم، إال أن تنفیذ ھذه الخطة یقتضي موافقة  

بسب  فرار كثیر من  ُحّراك  السلطان والزیادة  في أعداد  الجیش  المخزني 
المخزن  فوافق .قبیلة الشاویة، والمطالبة بمعاقبة الفارین من الحْركة

طلب المزید عن  المصلحة، أماالمركزي على الخطة المقترحة مع مراعاة 
الرسالة . المخزن قد أرسل ما فیھ كفایة أجیب بأنأفراد الجیش فقد  من

  .1902نبر دج 6الموافق  1320رمضان  5 مؤرخة في
  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا وموالنا دمحم وآلھ وصحبھ"

بعد تقبیل ثرى البساط الشریف وأداء واجب المقام المنیف من 
 70والتشریف، یعلم سیدنا حفظھ هللا أن الشیطان الفتان اإلجالل والتعظیم

ونزل بالتسول بعد أن تلقوه  منھم،بعدد  71بلغنا عنھ أنھ خرج من غیّاثة
من األنفة  بینھم مما كانبالترحیب واإلجالل وألّف بینھم وأصلح ذات 

وقد . كتب للبرانیص وصنھاجة وغیرھم من الجوار فعند ذلكوالنفر، 
                                     

  ، وقد سبق إثباتھا في الجزء .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط ضمن ملفات الترتیب العام - 69
  .376ص . الثاني من كتاب الذاكرة المحلیة المغربیة     

  یقصد بالشیطان الفتّان الثائر الروَكي بوحمارة، وقد ینعت أیضا بالفاسد، والقائم وھي مصطلحات في القاموس   - 70
  . المخزني یُنعت بھا كل ثائر ضد السلطان، ومنھا أیضا الروَكي     

  ھي قبائل تستوطن ناحیة مدینة  تازة أما  التسول  فیقع  مجالھا بین  فاس  غیاثة والتسول والبرانیص وصنھاجة - 71
  .وتازة     
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تذاكرُت مع الشریف السید عبد السالم األمراني فیما یكون في ھذا، 
ال سیدنا نصره بَ ھ من قِ فاقتضى النظر ونتجت المذاكرة أن المدد المتوج

هللا صحبة سیدي دمحم األمراني ینزل بالمحل الذي نحن بھ اآلن وھو 
طابُْعبان في مقابلة غیاثة، ونحن نرحل وننزل بغرب التسول، ثم نسیر لھم 

 فتقعبعد اإلعالم لنا للمدد المذكور یسیر كذلك بالصوَكة لغیاثة  72بالصوَكة
تْین ، فال تستعین واحدة  منھما باألخرى، الفتنة لكل من القبیلتْین المذكور

فعند ذلك یُقضى الغرض بحول هللا ، لكن إذا وافق نظر سیدنا السامي با 
ني بمائتْین أو ثالثة من فرسان نظرنا ھذا نطلب من سیادتھ السنیة أن یمدّ 

بطھا تكون ضكل مائة بعاملھا ی ،)كذا(الرجال الذي یُعتدّ بھم في اللكام
التي أتت معنا من الشاویة مصحوبة مع القائد  73ضالفرْ  معي،ألن خیل

إلى نظرنا من  نْ مَ  74العربي بن الشرقي كلھا فرت ، وتبعھا خیل ُحّراك
ر علیھم حكم وال  جقبیلة أوالد عمرو على عادتھم معنا عام أول ، حیث لم ی

 75وال كفٌّ عن فرارھم السابق،وأیضا وألن خیل المحلة رٌ وقع  لھم زجْ 
،فقد جّربناھم یوم الوقعة حیث فّرت اعلیھ التي معنا ورجالھا ال یُعّول

یحفظھ ویرعاه بجاه من لھ الجاه جده رسول هللا  والنظر لموالنا، وهللا.عنا
عام  رمضان المعظم 5الشریفة،والسالم وفي  ،وعلى واجب الخدمةملسو هيلع هللا ىلص

1320."  
  لطف هللا بھالمعروفي  العباس بن باالعالي خدیم المقام               

  :یلي  الرسالة ما في ظھروجاء 
  .أعزك هللا نعم سیدي"

قد طالع الجمع السعید ما تضمنھ كتاب بن المعروفي ھذا،وإن اقتضى 
بأن العمل في ذلك على   ،عن كیفیة الزحف للفّساد أن یُجابالنظر الشریف 

                                     
  .الزراعیة  ایقصد بالصوَكة تأدیب القبیلة العاصیة بنھب ممتلكاتھا وإحراق مساكنھا  وإتالف  محاصیلھ -  72
  مساھمة بالفرسان مع  یُقصد بخیل الفْرض ما كان یُفرض على القبائل أثناء الحْركات المخزنیة من  -  73

  .ما یكفیھم  من المؤونة مدة مشاركتھم في القتال      
  الُحراك من الحْركة  وھم أناس تساھم  بھم  القبیلة  أثناء قیام  السلطان أو جیشھ  بتطویع  القبائل الخارجة  عن  - 74
  .طاعة السلطان     
  ویكون مركبا من الجیش . المحلة في االصطالح المخزني ھو الجیش أثناء  تنقلھ  لتأدیب القبائل  الثائرة -  75
  .النظامي ومن أفراد القبائل التي  دعاھا السلطان  للمساھمة في ھذه  العملیات  التأدیبیة     
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جاب المصلحة حیث  دارت،  ویُ ما توافق علیھ رأي المكلفین بالدوران مع 
  .ھ من المدد ما  فیھ كفایةانب المخزن قد وجّ جعن المدد الذي طلب بأن 

  .ولموالنا النظر
  أجیب 

  

  وأنصاره يمواجھة الروكَ  في شأنجواب المخزن 
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  يكَ الرو كیفیة مواجھة الثائر التخطیط في
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  2 الوثیقة رقم

       76بوجدة وناحیتھا في شأن مسطرة تجنید العسكر جیشال من أمین
  

 نفرا 250السلطاني بتجنید لألمر  أنھ امتثلبوجدة ب جیشأخبر أمین ال
 االختیار حسبفي  بالمسطرة المتبعةوذّكر  وأحوازھا، أھل وجدة من

الراتب  شروط األھلیة والرغبة في االنخراط عن طواعیة،إضافة إلى قدر
اندالع  خلفیةعلى  بالعسكراالھتمام ھذا ویأتي . الممنوح والكسوة العسكریة

 19الموافق 1320رمضان  18في مؤرخة الرسالة . ي بوحمارةالروكَ ثورة 
  .1902دجنبر

  
  .وعلى آلھ وموالنا دمحموصلى هللا على سیدنا وحده الحمد  " 
  

بعد تقبیل  حاشیة  البساط  الشریف وأداء  ما  یجب  لموالنا  من  
التعظیم  والتشریف وبعد، فقد وصلني شریف كتاب  سیدنا بإصدار األمر  
الشریف  لعامل محروسة وجدة  وصیف  سیدنا  األرضى القائد  أحمد  بن  
كروم البخاري بالقیام على ساق الجد واالجتھاد وصرف عنان العزم  

حزم  في جمع مائتْین وخمسین  من  الرجال ، واتخاذھم  ممن  یصلح  وال
للخدمة العسكریة السعیدة على الضابط المقرر لھ ، بحیث  یستخلفھم ممن 

یرغب عن طیب منھ في ذلك ممن أھلھم هللا لھ من أھل البلد ومن  
أحوازھا من جیرانھا شیئا فشیئا على حسب ما یتیسر في كل یوم من  

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 76
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ثبَت في دیوان الخدمة وكناشھا  بعد اإلشھاد اُ في االنتظام،ومن  الراغبین
تُعطاه مؤونتھ في یومھ  ،علیھ بذلك وإعالم  العامل لنا باسمھ ووصفھ

یقبضھا من یدنا لیده ،وھي مثقال واحد میاومة،وكلما كُملت منھم مائة  
كاملة تامة تعطاھم الكسوة العسكریة على یدنا ویده، وأمرني سیدي  
ر، نعم سیدي إن الخدیم عند   بإجراء العمل فیما ذكر على وفق ما قُّرِ

وع  وصیف  موالنا  المذكور السمع والطاعة ِلما أمره سیدي بھ، فبعد شر
طالبا   ،في العمل أنني على  الخدمة كما  أمرت،  والعبد على  خدمة  مواله

رمضان المعظم عام   18من سیده دعاء الخیر ورضاه والسالم في 
1320."  

  
  هللا بھ التازي لطف بن التھامي الخدیم َمـحمد
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  وجدة ونواحیھا تجنید العسكر منمسطرة 
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  3الوثیقة رقم 
الخارجیة إلى الطریس في شأن ھزیمة الجیوش المخزنیة أمام  من وزیر

  77الثائر

بطنجة السلطان  بن سلیمان نائبأخبر وزیر الخارجیة عبد الكریم 
حیث . ي بناحیة تازةالروكَ الجیش العزیزي أمام الثائر  ھزیمة لحقت بأول
 ،من األنصار حولھ كثیرایطوف بین القبائل ویدعوھم إلى الجھاد فجمع  أخذ

ھاجم  ثم بعد ذلك. والشعوذة بالناس بالسحروقد اتھمھ المخزن بأنھ غرر 
غفلة وتحایل علیھ على حین ، عبد العزیزالذي أرسلھ السلطان  الجیش
فكانت مصیبة .كان بالمحلةواستولى على أسلحتھ وغنم كل ما  فھزمھ
دارك األمر وتجھیز فحاول السلطان ت الرسالة،حسب تعبیر صاحب  فضیعة

تعكس الرسالة  ةوبصفة عام. جیش آخر بكل معداتھ والتصدي للثائر
مواجھة مع الثائر، الذي أصاب المخزن العزیزي بعد أول  اإلحباط الكبیر

 الفظیعة،والمصیبة  ،إال با وال قوةال حول "ما تدل علیھ عبارات  وھو
یتم القضاء علیھا  الثورة لنھذه  على أن وھذا مؤشر". لقضاء هللا وال مردّ 

وھو ما كشفت عنھ األحداث والوقائع  أمدھا،بل سوف یطول  مھدھا،في 
  .       1903ینایر  7الموافق  1320رمضان  23في  الرسالة مؤرخة. المتالحقة

  .دمحم وآلھ وصحبھ على سیدناهللا   وحده وصلىالحمد "

أمنك  ،دمحم الطریس محبنا األعز األرضى النائب األجل السید الحاج
هللا  وسالم علیك  ورحمة  هللا عن  خیر  موالنا  نصره  هللا وبعد ،  فغیر 
خفي عنكم خبر الثائر الفتان الذي بناحیة تازا، وألجلھ كان رجوع الجناب 
الشریف لفاس، وتوجھت أمداد كثیرة متدافعة للربط علیھ بتلك الناحیة، 

على القبائل ویغرھم بسحره  ولما رأى ما ال قبل لھ بھ صار یطوف

                                     
  .الة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباطأصل الرس -  77
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ویرّغبھم في الجھاد ویغویھم بشعوذتھ،وجمع جموعا من أوالئك  الفّساد، 
فصادم بھا المحلة أمس التاریخ، وقاتلوه أشد القتال من زوال  الیوم إلى 
الغروب، فتزحزح عنھم حتى استقروا،واطمأنوا بانفصال القتال، ثم 

ة بعد انتشار  الظالم، فاختلط غادرھم على حین غفلة وشاركھم في المحل
العدو بالصدیق،وأفضى األمر إلى استقراره  بھا،ورجوع  المدد المخزني 

دد،  واألمر  وال حول وال لفاس بعد قتال شدید، وضاعت فیھ أعداد  وعُ 
، وقد ھالت ھذه المصیبة  ، وال  مرد  لقضاء هللا،ولما  الفظیعةقوة إال  با

بلغ الخبر لسیدنا أعزه هللا قام وقعد  لذلك، وفّوق سھام التدبر ألخذ  الثأر 
والفتك بأوالئك، وقام أیده هللا على ساق في  جبر كل  ما  ضاع  من 

دد وتجدید المحالت أكثر مما كانت، یّسر هللا كل عسیر، وظفّر األعداد والعُ 
وعلى  ،طیرنا لكم اإلعالم بالواقع لتكونوا على بالبھذا العدو األِشر، و
  ".1320رمضان عام  23المحبة والسالم في 

  عبد الكریم بن سلیمان لطف هللا بھ                                 
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  4 الوثیقة رقم
  

ولد البشیر والھبیل العتیقي بین االقتتال  من عامل وجدة في شأن
  78أومسعود الوریمشي

  
ي الروكَ باسم  الزرھوني المشھورالجیاللي  ثورةقیام عقب 

ن السلطا حیث أطلق، بني یزناسنبین أھم قبائل  وقع انقسام، بوحمارة
 دمحم بن البشیر الصغیر الوریمشي على خلفیة انخراطھ إلى جانب سراح

الھبیل  بولنوارالقائد غریمھ المخزن العزیزي لمحاربة الثائر، بینما انحاز 
بولنوار لقي فالثائر، فوقعت المواجھة بین الطرفْین،  إلى صف العتیقي
بن البشیر  حققھ دمحموكان ھذا النصر الذي . حتفھ وانھزمت شیعتھ الھبیل

 - المخزن  كبیرة لدىحظوة  عھد جدید،نالت منھ ذریتھفاتحة  أومسعود
 20الموافق 1320ل شوا20الرسالة مؤرخة في . دمحم المنصوريخاصة ابنھ 

  . 1903ینایر
  

  .وآلھ على سیدنا وموالنا دمحمهللا  وحده وصلى الحمد " 
  

محبنا األجل األرضى نائب سیدنا الفقیھ السید الحاج دمحم بن  
العربي الطریس، أمنك هللا وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر  سیدنا  نصره  
هللا وبعد، فتعلم أن ولد  البشیر ُومسعود لما سّرحھ سیدنا ،ووصل  لداره ، 

بیل العتیقي،  وھنّْوهُ إخوانھ بالسالمة،وحاولوا صلحھ مع القائد بولنوار الھ
  لھما  ذلك  لتمنُّع ولد الھبیل من الصلح  معھ ، وبقي الكالم هللافلم  یُقدّر 

یروج بینھما والعداوة تتزاید وتتربى بینھما إلى أن  جمع  كل منھما حزبھ 
وزحفوا لبعضھم یوم السبت الموافق سابع عشر من  شھر التاریخ ، 

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة  بالرباط - 78
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یر ُومسعود ومن معھ إلى أن فانھزم الھبیل وجموعھ ، وتبعھم ولد البش
أوصلھ لخیامھم، فمات الھبیل وعشرون رجال من إخوانھ،واستولى ولد 

 وال یظلم ربك  أحدا، ،البشیر على ما في الَحلّة، وسلبوا النساء والدراري
وقد أعلمُت سیدنا في ھذه المكاتب الواصلة إلیك مع ھذا بھذا األمر ، 

بك توجھھم عاجال مع  أول  قادم  وأعلمُت سعادتك لتكون على بال،  فنح
مع  كتاب  آخر ألخینا  السید  قاسم  جوابا لكتابھ الذي ورد لنا منھ على 

ك بارك هللا لنا فیك، والبلد ونواحیھا  وسائر الوطن ھنا ھانیا سالما، ال دی
ما یشوش البال  من  فضل  هللا  ووجود موالنا  المنصور با ،  دام  هللا  

  ".1320شوال  عام   20وعلى المحبة  والسالم  في   مجده وعاله، 

  
  كروم الجبوري أمنھ هللا أحمد بن
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  وولد البشیر أومسعود بین بولنوار الھبیل مواجھة
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 5الوثیقة رقم 
التسھیالت ألحمد  الطریس في شأن منح كلمن السلطان عبد العزیز إلى 

  79يالقضاء على الروكَ  بھدفالركینة 

من  عرفة واألمراني عبد العزیزعودة مبعوثْیھالسلطان  استنكر
 من أجل تعبئة القبائل لمواجھة ثورة الروَكي،وكان قد أوفدھما  ،ناحیة وجدة

دعا إلى عدم إھمال تلك الناحیة وتركھا عرضة للفوضى ومسرحا ف
، ومن واجب السلطان حمایتھا والدفاع عنھا، وحاول الدعاءات الثائر

وان،فعیّن الحاجب أحمد الركینة على رأس بعثة تدارك أمرھا قبل فوات األ
بتوفیر سفینة لنقلھ والوفد المرافق  ة، وأمر نائبھ بطنجة دمحم الطریسمخزنی

 كل الصالحیاتوقد منح السلطان . غیره قصبة السعیدیة أو إلى ساحللھ 
ي، حیث فّوض لھ أمر ألحمد الركینة من أجل القضاء على ثورة الروكَ 

رنسیة واإلسبانیة عند الضرورة لمواجھة الثائر الف طلب المساعدة
وأنصاره، كما أُِمر الركینة بتحصین مدینة وجدة وتعمیر قصبة جنادة  
القریبة من ملیلیة، بل  یمكن السماح للجیش  اإلسباني أن ینتشر في المنطقة 
الفاصلة بین ملیلیة ومجال القبائل المجاورة لھا إن دعت الضرورة إلى 

ن أن یتم ذلك قبل وقوع اتفاق في الموضوع بین الطرفْین ذلك، وال یمك
المغربي واإلسباني،وُسمح ألحمد الركینة أیضا أن یستعین بالجزائریین  

باالستعانة بخبرة َمـحمد الجباص الذي كان  مكنھ السلطانكما . المسلمین
  إلى وجدة بفضح السلطان مبعوثھودعا . على رأس بعثة مخزنیة بالجزائر

وفي ذات . ت الثائر الذي انتحل صفة نجل السلطان الحسن األولادعاءا
فرنسا وإسبانیا من  الوقت أصدر األمر لنائبھ بطنجة بأن یراسل سفیريْ 

الرسالة مؤرخة في . الضروریة ألحمد الركینة كل المساعداتأجل تقدیم 
  .1903أبریل  20الموافق1321محرم  22

                                     
  .19/11بأرشیف مكتبة تطوان تحت رقم مح  أصل الرسالة محفوظ -  79
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  .دمحم وآلھالحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا "

  .طابع عزیزي كبیر

خدیمنا األرضى النائب الحاج دمحم الطریس،وفقك هللا وسالم علیك 
وبعد،فقد اُطِلع علُمنا الشریف بما أخبرَت بھ من مضّمن  ورحمة هللا

التلغرافْین األخیرْین المبعوثین لك من قِبل عمنا موالي عرفة ومن قِبل 
 81لرجوع من الوطن النجاديبما حملھما على ا 80سیدي دمحم األمراني

وقد . والوطن الریفي، وركوبھما البحر قاصدین النزول بالعرائش الخ
ساءنا ذلك وھّمنا غایة،واستغربنا توافق عزم المكلفْین المذكورْین معا 
على ركوب البحر واإلیاب في دفعة واحدة،خصوصا عمنا موالي عرفة 

لتعجیل  ،موجب القويالذي ال زال لم یتحقق عن ناحیة تخییمھ حدوث ال
 اإلیاب على ھذه الھیئة المرجفة بالنسبة لما یتوارد من المكاتب واألخبار،

ولم یُدَر ھل ذلك لعدم حسن التدبیر أو لغیره،وحیث وقع ونزل فالواقع ال  
في طي السكوت واإلھمال،مع  82یرتفع،ولكن ال یسع إبقاء ھذْین الوطنْین

وشیعتھ،بل أوجب هللا علینا  83لفتّانبھما من خوض الخائض ا  ما ھو حالٌّ 
وقد انتخبنا لذلك حاملھ . تدارك عالجھما بكل ما یمكن من وجوه التدارك

، ِلما رأینا  فیھ من أوصاف األھلیة 84حاجبنا األنجد الطالب أحمد الركینة
الكافیة إن شاء هللا في تدارك أحوال ھذْین الوطنْین بالمباشرة السیاسیة 

ومنھم  وعززناه ببعض األعیان والعمال، لك القبائل،النافعة في أعیان ت

                                     
  كال من عمھ موالي عرفة ودمحم األمراني لتعبئة القبائل لمواجھة  كان السلطان قد أوفد إلى شرق المغرب -  80

  .غیر أنھما رجعا بخف حنین إلى طنجة. الروَكي     
  .یراد بھ ناحیة وجدة التي تشمل سھل أنجاد، وھو المجال الذي یحیط بمدینة وجدة: الوطن النجادي -  81
  .یراد بھما ناحیة وجدة وشرق الریف: ھذْین الوطنین -  82
  .الجیاللي الزرھوني المشھور باسم الروَكي : الفتان - 83
  إثر اندالع ثورة الروَكي عیّن السلطان عبد العزیز الحاجب أحمد الركینة على رأس بعثة   ىعل: لركینةأحمد ا -  84

  ومعلوم أن الركینة سبق أن اشتغل أمینا بوجدة من سنة. مخزنیة ،وأوفده إلى شرق المغرب لمواجھة الثائر      
  لسلطان فیھ واعتبارا لدرایتھ ومعرفتھ بأحوال وبذلك فإن تعیینھ جاء بناء على ثقة ا. 1890إلى سنة  1886     

  .ناحیة وجدة      
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، ونفّذنا لھ قدرا من المال من 85الخدیم القائد عبد الرحمان بن عبد الصادق
وفّوضنا لھ في ارتكاب كل ما تقتضیھ المصلحة الحالیة من  ھناكم بطنجة،

وبذل ما تدعو إلیھ الحاجة  وجوه السیاسات النافعة في قبائل تلك الناحیة،
أو  86العُدد السالحیة على ید المجاورین من حكومة اإلیالة الجزائریةمن 

حاكم ملیلیة، على أن یكون اجتھاده أّوالً في الوسائل الموصلة لتحصین 
ولو باستنجاد المجاورین لناحیتھا من إیالة الحكومة الجزائریة  وجدة،

ولو بتعمیر  88وكذا تحصین قصبة جنادة على ید حكامھم، 87المسلمین
إذا دعت  الضرورة إلى ذلك،  بعد  89ض حدادة ملیلیة بالمدد الصبنیوليأر

بناء ذلك على الوجھ الذي یتفق علیھ المكلف المذكور مع حكام الحدادة  
مما ال ضرر فیھ على الجانبْین حاالً ومآالً،كما تقتضیھ حقوق الجوار، 

دد  وذلك بینما یجد المكلف المذكور الفسحة التي یمكنھ معھا تقویم م
المخزن وتخلیف  ما  تدعو الحاجة إلى زیادتھ من العسكر، كما یجتھد  في 

عن القبائل المغرورین بما ال أصل لھ من شعوذات المضلین  90إزالة اللبس
واستنھاضھم لجمع كلمتھم على الصالح واإلصالح، والفتك بحزب  

دام الضالین المضلین في تلك  النواحي،  وحتى إن دعتھ الحاجة إلى استق
ألجل التعاون بمفاوضتھ في مباشرة األعمال،   91خدیمنا َمـحمد الجباص

                                     
  ھو من كبار أعیان  طنجة وتولى قیادة  ناحیتھا،وقد عیّنھ السلطان الحسن األول  : عبد الرحمان بن عبد الصادق - 85

  وكثیرا  ما  قاد البعثات المخزنیة  إلى  شرق  المغرب، . 1892إلى  سنة   1889عامال على  ناحیة  وجدة من  سنة     
  ونظرا لخبرتھ  في خدمة  الدولة ومعرفتھ  بأحوال ناحیة وجدة وشرق الریف،  فقد عینھ  السلطان ضمن البعثة     
   1904بشمال شرق  المغرب، وبعد إعفاء أحمد الركینة منتصف سنة  المخزنیة التي أوكل إلیھا مواجھة الروَكي    
  .تولى قیادة الجیوش المخزنیة بناحیة وجدة وشرق الریف    

  .الدولة الجزائریة، ویقصد بھا ھنا السلطات الفرنسیة  بالجزائر المحتلة: اإلیالة  الجزائریة -  86
  ید الجزائریین بعد استئذان  السلطات الفرنسیة ،  وذلك من أجل   السماح  لرئیس البعثة  المخزنیة  إلى وجدة بتجن -  87

  .مواجھة  الروَكي  وأنصاره  بشرق  المغرب     
  تقع قصبة  جنادة غرب ملیلیة المحتلة، وكان الھدف من تحصینھا منع وقوع  مناوشات  مع  الجیش : قصبة جنادة - 88

  .لمخزن یخشى أن  یحتلھا  الثائر ویتصل بحكام  ملیلیةوإبان قیام  ثورة  الروَكي كان ا. اإلسباني     
  .الجیش اإلسباني: المدد اإلصبنیولي  - 89
  یقصد  باللبس  ما  كان  یدعیھ  الروَكي في  بدایة أمره بأنھ ھو موالي مـَحمد بن  السلطان  الحسن : إزالة اللبس  - 90

  . األول ، وأن أخاه عبد العزیز قد اغتصب  منھ السلطة     
  ،ونظرا  1902كان  َمـحمد الجباص على رأس بعثة مخزنیة  بالجزائر بھدف التفاوض في شأن الحدود منذ  سنة  -  91

  لتجربتھ في  خدمة المخزن ووجوده  بالجزائر، طـُلب من الركینة االستعانة بھ فیما یتعلق بالتسھیالت التي یمكن        
  .بالجزائر أن یطلبھا المخزن من السلطات الفرنسیة      
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وقد صدر الكتُْب صحبة ھذا . فقد أذناه في التوجیھ علیھ على طریق مغنیة
 ، لباشدور الصبنیول وباشدور الفرنصیص بما تصلك نسخة طیّھ

باستنھاض كل منھما لإلعتناء بما  یُطلب منھ على یدك في  جلب ما یجلب 
من مواد اإلعانة على تحصین مراكز المخزن المجاورة لحكومة دولتھ، 
وتقویم األمداد المخزنیة، وعلیھ فبوصول ھذا إلیك نأمرك أن تجتمع 
 بحاجبنا المذكور، وتتفاوض معھ في جمیع ما ذُِكر،  وتمضي معھ على ما 
ترّجح عندكما في كل فصل من فصول الوسائل والمقاصد المتعلقة بھذا 
الموضوع، وتكتري لھ بابوراً یحملھ ھو ومن معھ من العمال واألعیان 

ویكون نزولھ بالمحل الذي تترجح عندكم  وغیر ذلك من المضافین لھم،
وحتى إن دعتھ  غیرھا، أو 92مصلحة النزول بھ من كوشطة السعیدة

فقد أِذنا لھ في  ر آخر من الدراھم زیادة على ما نُفِّذ لھ اآلن،الضرورة لقد
وتُعلم بھ وبكل ما انفصلَت معھ علیھ  ضرب التلغراف لك بذلك لتنفذه لھ،

أو تجدّد لك خبره بعد ركوبھ البحر لنكون على بال، وبا التیسیر وھو 
محرم   22 والسالم صدر بھ أمرنا المعز با في نعم المولى ونعم النصیر،

  ".1321الحرام  عام 
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  6  الوثیقة رقم
  

   93من عامل وجدة إلى السلطان  في شأن لجوئھ إلى مغنیة

وجدة حالة الھلع والفوضى التي عمت   لتقریر عامستفاد من یُ   
خاصة بعد أن عاد إلى فاس على عجل موالي  المخزن المحلي بالمدینة،
ستنھاض الذي كان  یسعى إلى او، وجدةإلى ناحیة  عرفة  مبعوث  السلطان 

من حاضرة شرق  ھذا األخیر یقترب أخذ  وقدقبائل وجدة ضد الثائر، 
استمال جل قبائل المنطقة التي قدمت لھ البیعة وخضعت  ،بعد أنالمغرب 

مغنیة رفقة مدینة  ىكرھا،  مما دفع عامل وجدة إلى اللجوء إل وأطوعا  لھ
دما  تبیّن لھ أن المدینة  سوف تسقط في بع،  خاصة رجال المخزن المحلي

ید الثائر، ومن ھناك بعث تلغرافا إلى نائب السلطان بطنجة یطلب النجدة  
، غیر أن ھذا األخیر لم یتوصل بإذن السلطان في العسكر بإرسال

السلطان عبد العزیز  یتخبط فیھالموضوع، مما یدل على االرتباك الذي كان 
یق بین أعلى سلطة في البالد والنائب التنس ءویعكس سو ،وحاشیتھ

بالط والمخزن المحلي الذي كان صلة الوصل بین ال ،السلطاني بطنجة
بوجدة، وأكد صاحب التقریر أن أعیان مدینة وجدة قد  توجھوا إلى حضرة  

 الذي  كان  مخیما بقصبة عیون سیدي ملوك، وقدموا لھ ھدیتم  ،،ي الروكَ 
بینما ظل العامل وباقي مخزنھ  . لھ وھي دلیل على الوالء والخضوع

یتخذه من   سوفینتظرون أوامر السلطان وما  ،مقیمین بمدینة مغنیة
 -،حیث التحق بھم ھناك رئیس البعثة المخزنیةإجراءات لمواجھة الثائر

محرم  28الرسالة مؤرخة في . بعد أن استحال دخولھ لوجدة -أحمد الركینة
  .1903أبریل  26الموافق  1321
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  .الحمد  وحده  وصلى هللا على  سیدنا  دمحم وآلھ" 

بعد تقبیل عتبة البساط الشریف وأداء واجب اإلجالل والتشریف ،   
أن عّم موالنا عرفة  ،ظل هللا على األنام ،ننھي لعلي مقام موالنا اإلمام

رعاه هللا قد توجھ لشریف الحضرة یوم السبت الفارط على طریق 
العرائش، ونحن بعد ما كنا قضینا غرض سیدنا أیده هللا بتلمسان ورجعنا  

قد اشتدت شوكتھ  94فإذا بھ رأینا ھذا الفتان ،وأقمنا بھا خمسة أیام ،لوجدة
أت لھ الُمونة طوعا وكرھا ،  وقد استمال إلیھ جل القبائل وأطاعتھ ،وقد ھی

وكتب إلى أعیان وجدة یطلب منھم القدوم علیھ،ووجھ إلیھا نصف العسكر 
 والنصف األخر حّرك معھ،،الذي كان بقصبة العیون بقصد حراسة المدینة

وحیث تبیّن قدومھ إلیھا یوم الخمیس القابل رجعُت إلى مغنیة أمس أمسھ، 
أطلب منھ أن  ،ید الحاج  دمحم الطریسوعملُت تلغرافا إلى نائب سیدنا الس

فأجاب بأنھ ال إذن لھ بذلك، وأنھ كتب بذلك لشریف   ،95یغیثنا بالمدد
الحضرة،وقد توجھ یومھ أعیان وجدة إلى الفتان المذكور ببیعتھم والھدیة 
إلیھ مدافعین عن أنفسھم،وھا أنا سیدي جالس ھنا بمغنیة ومعي أمین 

، وأدام عاله وعلى خدمتھ 96المستفاد في انتظار أمر موالنا أعزه هللا
  ".1321محرم  الحرام  عام   28م في الشریفة والسال

  وصیف سیدي أحمد بن كروم الجبوري  

                                     
  ).الروَكي( الجیاللي الزرھوني : الفتان -  94
  ).اإلمدادات العسكریة(الجیش : المدد -  95
  بالنزول بغرب الجزائر بعدما  تأكدت ) أحمد الركینة( صدر اإلذن لرئیس البعثة المخزنیة الموفدة لناحیة وجدة  -  96

  .سیطرة الروَكي على ناحیة وجدة، وبذلك سینضم إلى عامل وجدة الذي سبق أن فّر إلى مغنیة     
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  7الوثیقة رقم 

الفرنسیة  ةالمساعدطلب  شأنمن وزیر الخارجیة إلى الطریس في 
   97واإلسبانیة

ي وأنصاره ، بعد أن توالت ھزائم الجیوش المخزنیة أمام الروكَ   
سیطرتھ على شرق المغرب المجاور للجزائر من فرض  الثائر أوشكحیث 

أرسل السلطان عبد العزیز الحاجب أحمد  جھة وملیلیة من جھة ثانیة،
الركینة على رأس بعثة مخزنیة إلى شرق المغرب، وتسھیال لمھام ھذه 
البعثة أمر السلطان نائبھ بطنجة طلب المساعدة الفرنسیة واإلسبانیة لقضاء 

 أن وكان مقررا تقدیم طلب  مكتوب  في الموضوع،  إال لغرض المطلوب،ا
الدولتین،وقد استحسن  السلطان   دمحم الطریس اكتفى باتصال شفوي بسفیريْ 

،  على المخزن یكون حجة قدذلك، ألن من شأن تقدیم طلب مكتوب لھما 
ستغل مستقبال للتدخل في شؤون البالد الداخلیة، ومن جھة أخرى ربما  قد تُ 

استجاب السلطان القتراح الطریس القاضي بـتجھیز فرق عسكریة  
الرسالة  مؤرخة في  . وإرسالھا  إلى  ناحیة  تازة السترجاعھا من ید الثائر

  .1903مایو15الموافق  1321صفر  17

  .نا  وموالنا دمحم  وآلھ  وصحبھالحمد   وحده  وصلى  هللا  على  سید"
  

محبنا األعز األرضى  النائب  األجل الحاج  دمحم  الطریس  أمنك  هللا   
وسالم  علیك  ورحمة  هللا عن  خیر  موالنا  نصره هللا وبعد،  وصل  

ك  عما  صدر األمر الشریف لك بھ في شأن ما توجھ الحاجب السید بجوا

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط -  97
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بأنكم  تفاوضتم في ذلك وانفصل  ،ومن  معھ  بقصده 98أحمد  الركینة
وقد أخرتم دفع كتابي باشدور الفرنصیص  ،الرأي على  ما بیّنتَ 

اكتفیتم بالكالم معھما مشافھة على ووالصبنیول لھما في  الموضوع، 
لقضاء  99وعلمنا ما أشرَت إلیھ في ترتیب المحال ،مقتضى على ما شرحتَ 

الغرض الشریف ، وأطلعنا بھ علم موالنا الشریف، فصار أعزه  هللا من  
جمیع  فصولھ على بال، واستحسن أعزه هللا ما ارتكبتم وأشرتم إلیھ، ولم 

یّسر هللا كل عسیر وأدام عز موالنا  ،یأل  جنابھ الشریف  جھداً في ذلك
وما واالھا  101متوجھة  لناحیة تازى 100 وتأییده، وھا المحلة  السعیدة

ن حسبما قدمنا لك اإلعالم بھ، والمولى سبحانھ یقضي غرض موالنا ویُ  سّكِ
صفر الخیر عام   17،  وعلى المحبة والسالم  في 102روعة المسلمین

1321."  
  

  عبد الكریم بن سلیمان لطف هللا بھ                                      
  

                                     
  .رئیس البعثة المخزنیة الموفدة إلى شرق البالد من أجل  التصدي للثائر الروَكي: الحاجب أحمد الركینة -  98
  .جمع  َمحلـّة  ویُراد بھا  الجیش المخزني:الْمحال  - 99

  .الجیش  المخزني:المحلة السعیدة - 100
  ).مدینة(أي تازة :تازى - 101
  .یقصد بھم المغاربة: المسلمین - 102
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  8الوثیقة رقم 
        103من أحمد الركینة إلى عالل البوشیخي في شأن والئھ للسلطان

بعد أن سیطر أنصار الروَكي على ناحیة وجدة،حلت بعثة مخزنیة بمغنیة یوم   
برئاسة أحمد الركینة،وطبقا ألوامر السلطان حاول ھذا األخیر  1903مایو 23

، وفي ھذا السیاق للمخزن العزیزياالتصال بأعیان القبائل الستمالتھم وضمان والئھم 
ي بناحیة الظھرا، فأثنى على والئھ ووفائھ بعث الركینة رسالة إلى القائد عالل البوشیخ

عي الروَكي الذي انتحل للسلطان عبد العزیز وعداوتھ للثائر، ثم كشف لھ مزاعم الدّ 
اسم موالي دمحمَ  نجل السلطان الحسن األول ، وكشف عن الھویة الحقیقیة للثائر وبأن 

ھ من أجل التفاوض اسمھ الحقیقي ھو الجیاللي الزرھوني،وفي األخیر دعاه للمالقاة ب
معھ، والقصد من ذلك االمتیازات التي سوف تمنح للموالین للسلطان عبد العزیز، 

الرسالة . وتعددت مثل ھذه الرسائل ألعیان وقواد ناحیة وجدة  طبقا ألوامر السلطان
  .1903مایو  24الموافق  1321صفر 26مؤرخة في 

  .صحبھالحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ و"

محبنا في هللا المكرم األمجد ساللة األخیار سیدي عالل البوشیخي، سالم   
حلول 104قد حللنا مغنیة علیكم  ورحمة هللا وبركاتھ عن خیر سیدنا نصره هللا وبعد،

،وقد أردنا المالقاة معكم واالجتماع  بكم فال بد أن تقدم إلینا،  یُمن وسالمة والحمد 
،غیر 105نجتمع فیھ،وقد أحسنَت في مخالفتك للشیطان الفتانوتبیّن لنا المحل الذي 

أن أمثالكم ال یلتفتون لھذا الكذاب الذي یسعى في فتنة المسلمین وسفك دمائھم 
وھو الجیاللي الزرھوني،وقد تحقق  ،106َمـحمد ویدعي أنھ موالي ونھب أموالھم،

لنتفاوضوا معكم ونحبك أن تعجل بقدومك إلینا  كذبھ وسیعود وبالھ علیھ بحول هللا،
ِلما تحقق عندنا من محبتكم لجانب المخزن أعزه هللا وبغضكم لھذا الفتان، وبھذا 

وعلى محبة هللا  وجب إعالمكم، وعّجل في الجواب صحبة حاملھ،ودمتم بخیر،
  "1321صفر عام  26والسالم في 

  وعبد الرحمان بن عبد الصادق أحمد الركینة وفقھ هللا

                                     
  .حفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباطأصل الرسالة م - 103
  مدینة بأقصى غرب الجزائر غیر بعید عن الحدود المغربیة، وبھا تم توقیع أول اتفاق حول الحدود سنة : مغنیة - 104
  بعد معركة إیسلي، وقد اتخذھا رئیس البعثة المخزنیة مستقرا لھ بعدما سیطر الروَكي على جل ناحیة  1845      

  .من ھذه المدینة كان أحمد الركینة یحاول استمالة أعیان القبائل لصف السلطان وإغرائھم بالمال والمناصبوجدة، و     
  ).الروَكي(الجیاللي الزرھوني : الشیطان الفتان -  105
  .األخ األكبر للسلطان عبد العزیز، وكان من المرشحین لخالفة والده السلطان الحسن األول:موالي َمـحمد -  106
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  للمخزن وجلب األنصار يالروكَ  فضح ادعاءات
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  9رقم الوثیقة 

في شأن التخطیط  من أجل القبض على  الطریسإلى من األمین بناني 
  107يالروكَ بعض أنصار 

نائب   -بعث أمین دیوانة ملیلیة رسالة إلى الحاج دمحم الطریس  
ا مع  ترجمان  حاكم  ملیلیة من أجل  في شأن التفاوض سرّ  -السلطان بطنجة

وطلب إخبار السفیر األسباني بذلك  ي،بعض أنصار الروكَ القبض على 
كما  . والحصول على موافقتھ، دون اإلشارة إلى دور الترجمان في ذلك

وتحدثوا  ،ي  علیھ سرا أخبر األمین المذكور عن تردد بعض أنصار الروكَ 
وأخبر أیضا بأن . ي أو اغتیالھمعھ عن خطة  القبض على الثائر الروكَ 

ة في الریف ھم  الذین  تعدوا على أحد  محمیي إسبانیا، الذي  متزعمي الفتن
وقد استعجل الجواب بعد أن .رفع  شكایة إلى دار النیابة من أجل  تعویضھ

اإلفصاح عنھا، ولعلھا ھدیة مقابل   الترجمان على أمور لم یتم تواعد مع
ي وأنصاره  من أجل القضاء على الروكَ  للمخزنالخدمة التي قد یقدمھا 

الموافق ثاني یونیو  1321ربیع األول عام  6الرسالة مؤرخة في . بالریف
1903.  

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

السید الفقیھ  ،محبنا األجل األرضى ونائب سیدنا األمثل األحضى  
م علیك ورحمة هللا عن الحاج دمحم بن العربي الطریس، رعاك هللا وسال

مالقاة بیني وبین ترجمان الحاكم  وقعتفقد  خیر سیدنا نصره هللا وبعد،
أمس التاریخ في شأن القبض على الشاذلي بیننا بملیلیة، وجرى كالم 

الزرھوني، حتى  الفتانالل وبعض رفاقھما من أتباع مالفرخاني وابن ش
                                     

  .لرسالة محفوظ  بمدیریة الوثائق الملكیة  بالرباطأصل ا -  107
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لتتكلم مع باشدور  ذلك،علیھم بشرط الكتابة إلیك في  القبضعلى وافق 
متھ علیھ وكلّ  ث إذا اقتضى نظرك السدید ھذا األمریبح الصبنیول ھنالك،

غیر تعریض  فیكتب للحاكم ھنا في قضاء الغرض المذكور من ،وساعدك
ألن   ،لھ بالترجمان،وبالقبض على من ذكر یتالشى أمر الفتان بحول هللا

وا نار الفتنة بالریف،وھم  رُ سعِّ زنده ومُ  دأوالئك الشیاطین ھم أسباب إیقا
صار البعض من الرؤساء من   وفي ھذه األیام .الرؤساء عنده وأنصاره

أتباعھ یترددون بالمجيء إلینا والقدوم لدینا خفیة ویتكلمون معنا في  
ومن جملة ما  . الحیلة التي تجري على تحصیل الفتان أو قتلھ یّسر هللا

الذین أكلوا مال محمي جنسھم ذكر لنا الترجمان أن المذكورین ھم 
وھدموا داره الذي یدعي بضیاع خمسة آالف لایر في   ،الھواري القلعي

ذلك وشكایتھ بذلك ھي عندك، فأحبك أن تعجل لنا بھذا األمر، ألن  
الترجمان واعدني بھ بعدما وعدتھ بشيء سرا بیني وبینھ، كما واعدُت  

مع الترجمان فیما جرى  البعض من الرؤساء بذلك أیضا، وقد استوثقنا 
ربیع  6وعلى المحبة والسالم في  بیني وبینھ، كما استوثق منا بالقول،

  .1321األول عام 

    108بھ هللاحمیدة بناني لطف 

ومنھ یصلك طیھ كتاب منا للسید األمین دمحم التازي أحبك أن توجھھ لھ  
  ". صح  بھ. بارك هللا فیك، فقد أعلمتھ فیھ بما كتبُت لك بھ 

  

  

  
                                     

  كان من بین موظفي الدیوانة المغربیة بملیلیة،ومعلوم أن إسبانیا منذ أن أحدثت منطقة حرة بملیلیة في  :حمیدة بناني -  108
  .منتصف القرن التاسع عشر، سمحت للمغرب إقامة مركز جمركي ھناك  لتعشیر السلع التي توجھ للنواحي المجاورة    
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  10الوثیقة رقم 

  109إرسال العسكرالتعجیل بفي شأن  نائب السلطانإلى  الركینةمن 

وجدة واتخذ المدینة  مستقرا   ناحیةي على بعد أن سیطر الثائر الروكَ   
ھناك بعث  أحمد  مغنیة،  ومنلھ، فّر رجال المخزن وكبار قواد الجیش إلى 

وكذا قائد الجیوش المخزنیة عبد   -رئیس البعثة المخزنیة  -الركینة 
الرحمان  بن عبد  الصادق رسالة إلى  نائب  السلطان  بطنجة، یستعجالنھ 

إرسال ألفین من العسكر قصد النزول بقصبة السعیدیة، وإذا تعذر ذلك   في
قصد تسھیل وصول  اقترح الرجالن طلب مساعدة السلطات الفرنسیة 

اإلمدادات العسكریة المطلوبة، وقد وقع اإللحاح على  ضرورة االستعجال  
باالتصال بالسفیر الفرنسي والتفاوض معھ في أمر المساعدة، واستدل أحمد 
الركینة بالتفویض الذي منحھ لھ السلطان عبد العزیز من أجل طلب مساعدة 

الرسالة  . يضاء على الروكَ والفرنسیة بھدف الق الحكومتْین اإلسبانیة
  .1903یونیو  3الموافق  1321ربیع األول  7مؤرخة  في 

  .وآلھ دمحم الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا"

نائب سیدنا األرشد الفقیھ الجلیل سیدي الحاج دمحم الطریس حفظكم    
  هللا،سالم علیكم ورحمة هللا بوجود سیدنا نصره هللا وبعد،فقد كنا استعملنا

، 110عیدةسْ ینزل بِ  لمجادتكم تلغرافا باالحتیاج أللفین من العسكر مدداً 
وطلبنا  منكم التعجیل  بالكتب  للجناب العالي في شأنھ، وإن  تعذر األمر، 

                                     
  .أصل  الرسالة  محفوظ  بمدیریة الوثائق الملكیة  بالرباط -  109
  مطبعة   . متوسطانظر  كتابنا ،  السعیدیة سعیدة  ساحل  ال. ْسعیدة  ھي القصبة السعیدة ، أي  السعیدیة  حالیا -  110

  .2013.نیت - الرباط        
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، وتصفیة 111فالبد من مباشرتكم الكالم في اإلعانة من ھذه اإلیالة الشرقیة
 الذي دفعنا لكم،أمرھا مع  الباشدور ھناكم طبق ما ھو بالكتاب الشریف 

ر، وعلیھ فنحبكم بارك هللا فیكم وقد تأكد اآلن الغرض بالتعجیل بما تیسّ 
 فإن كافة كبراء الوطن عمال وغیرھم تبادروا  باألقرب وتعجلوا بما أمكن،

بعد تھیئ  یطلبون  مجرد االستناد على إعانة  مخزنیة،  سّھل  هللا ویّسر،
حیث یكون موجودا عند االحتیاج المطلوب  من ھذه اإلیالة واستعداده ب

إن أغنانا هللا عنھ فغایة المرغوب، وعجلوا والبد رعاكم هللا، وعلى  إلیھ،
  ".  1321ربیع النبوي عام  7المحبة  والسالم في 

  قھ هللافوفقھ هللا وأحمد الركینة و  عبد الصادقعبد الرحمان بن  

                                     
  ).بالد الجزائر المحتلة آنذاك( السلطات الفرنسیة بالجزائر:اإلیالة الشرقیة -  111
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  الفرنسیةإرسال اإلمدادات العسكریة وطلب المساعدة استعجال 
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   11 الوثیقة رقم

نقل العسكر عبر  شأنبن عبد الصادق إلى الطریس في وامن الركینة 
  112التراب الجزائري

بعد أن ي من الحدود اقترب الثائر الروكَ  1903في بدایة صیف   
وجدة، وكان عامل المدینة والحاجب أحمد  الركینة وباقي   سیطر على مدینة

إلى مغنیة، ومن ھناك أخد الركینة یستعجل   واألجرجال المخزن قد 
 رسال المزید من العسكر وما یحتاجھ من مستلزمات،إلالمخزن المركزي 

وبما أن المسالك البریة بین فاس ووجدة كانت تحت سیطرة الثائر، فقد  
اإلذن   من السفیر الفرنسيطلب الحاجب الركینة من دمحم الطریس أن یلتمس 

م من ھناك في التراب الجزائري قرب قصبة  السعیدیة، بإنزال العسكر القاد
ربیع  13الرسالة مؤرخة في . التي كان أنصار الثائر قد استولوا علیھا

  .1903یونیو  9الموافق  1321األول 
  

ي ووبعد، فالمطلوب من سیادتكم أن تلتمسوا من الباشدور الفرانص"... 
الوارد لحیّزنا بترابھم قرب حدادتنا من  113ھناكم نزول العسكر السعید

،إذ ربما یتعذر علینا نزولھ بترابنا كما ھو غیر خفي 114مرسى عجرود
 عنكم، رعاكم  هللا، وقد استعملنا لكم تلغرافا بضرورة االحتیاج للخزائن،

ربیع األول  13نامل من  مجادتكم التعجیل بھا، وعلى المحبة والسالم في 
  ".1321عام 

  وفقھ هللا ینةأحمد الرك
  وفقھ هللا عبد الرحمان بن عبد الصادق

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ  بمدیریة  الوثائق الملكیة  بالرباط -  112
  .الجیش النظامي المخزني المكون من المشاة: العسكر السعید - 113
  مرسى قصبة السعیدیة، وفي الواقع لم تكن ھناك مرسى، وإنما كان یستعمل ساحل القصبة الستقبال :مرسى عجرود - 114

  حاجیات الجیش، وفي شرق واد كیس ھناك مرسى فرنسي صغیر یطلق علیھ في  بعض األحیان عجرود الشرقیة،       
  .د في النصوھو المقصو) مرسى بن لمھیدي حالیا( ویسمى مرسى صاْي       
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  12الوثیقة رقم 

في شأن استعمال التراب  إلى الطریس بن عبد الصادقوامن الركینة 
  115المساجین نقلالجزائري ل

في سیاق االستعداد السترجاع مدینة وجدة ونواحیھا، استنفر أحمد    
وبني  جیل إلى جانب أھل أنجاد نيقبائل المھایة وببعض فصائل  الركینة

، وجعل لھم مؤونة یومیة لضمان یزناسن الموالین للسلطان عبد العزیز
والئھم وخدمتھم، وطلب موافقة السلطات الفرنسیة بغرب الجزائر من أجل 

. يمرور المساجین في حال ما إذا تم القبض علیھم من بین أنصار الروكَ 
  .1903الموافق  یونیو  1321ربیع األول  14الرسالة  مؤرخة  في 

  .الحمد    وحده  وصلى هللا على سیدنا  دمحم  وآلھ"

لة جیدة من حّ وبعد،فقد خبّرنا سیادتكم یوم تاریخیھ تلغرافیا بجمعنا مَ ... 
،وقد جعلنا للفارس والراجل 117وبعض قبائل الوطن 116عرب الصحراء

ر هللا بالقبض ھذا وإن یسّ .منھم مؤونة یقبضونھا یومیة لتكونوا على بال
على  مساجین أو غیرھم من فّساد وجدة وغیرھا، فیتوقف مرورھم بھده 

وعجلوا بالجواب، 119لطنجة على إجازة الحكام ھناكم، 118اإلیالة الشرقیة
  ".1321ربیع  األول عام   14وال بد  رعاكم هللا والسالم  في 

  
 أحمد الركینة وعبد الرحمان بن عبد الصادق

                                     
  .أصل  الرسالة  محفوظ  بمدیریة الوثائق الملكیة  بالرباط -  115
  .المھایة وبني  جیل: عرب  الصحراء -  116
  .أھل  أنجاد  وبني  یزناسن: قبائل الوطن  -  117
  .بالد الجزائر: ھذه اإلیالة  الشرقیة   -  118
  .السلطات الفرنسیة بالجزائر: الحكام ھناكم   -  119
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  13رقم الوثیقة 

  120تقریر عامل وجدة في شأن تشبث أھل وجدة ببیعة السلطان عبد العزیز

للسلطان تشبث أھل وجدة  ببیعتھم  الوزیر الصدرأبلغ عامل وجدة   
حیث تُلیت الخطب في المساجد باسمھ ودعوا لھ بالنصر  ،عبد العزیز

ي، ولم یبق للعامل المذكور شك في والئھم  والتأیید ضد خصمھ الثائر الروكَ 
طلبوا إرسال مزید من العسكر إلعانتھم على مواجھة  مغیر أنھ ،سلطانلل

 14الموافق  1321ربیع  األول عام  18الرسالة مؤرخة  في . أنصار الثائر
  .1903یونیو 

  .الحمد  وحده وصلى هللا على  سیدنا دمحم وآلھ" 

وزیر موالنا األسعد الفقیھ العالمة األوحد السید  فضول غریط ،      
أمنك هللا ورعاك، وسالم  علیك ورحمة  هللا بوجود موالنا نصره هللا وبعد، 
اعلم سیدي أن أھل وجدة صّرحوا بالنصر وأعلنوا بھ في بالدھم، وخطبوا 

ن القبائل بسیدنا  نصره  هللا في  مساجدھم، ولم یبق لنا فیھم شك، إال أ
ویخافون  122.....وغیرھم تشوفوا إلیھم وكتبوا لشیطانھم  121مثل األمھایة

على حربھم والتضییف بھم، وطلبوا منا المدد لیكون لھم إعانة في  
بالدھم على عدوھم ،وقد أعلمُت سیدنا  لیكون ببال، واْدُع هللا لنا،  وعلى  

  ".1321ربیع  األول عامل   18صحبتكم ،  والسالم  في  
  

  أحمد بن كروم أمنھ هللا

                                     
  .محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة  بالرباط  أصل الرسالة  -  120
  .ھي قبیلة المھایة التي تستوطن منطقة الظھرا ما بین رأس عین بني مطھر وواحة فجیج: األمھایة  - 121
  .ویقصد بالشیطان الثائر الروَكي بوحمارة. وقع محٌو في الوثیقة األصلیة - 122
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  عبد العزیز تشبث أھل وجدة ببیعة السلطان
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  14رقم الوثیقة 

الطریس في شأن استعجال إرسال العسكر عن دمحم من وزیر الخارجیة إلى 
  123طریق السعیدیة

إلحاح أحمد الركینة من أجل إرسال العسكر ونزولھ بقصبة  كثر  
ي، مدینة وجدة التي سیطر علیھا الروكَ السعیدیة ،وذلك  بھدف استرجاع  

وقد استجاب السلطان لطلب أحمد الركینة، وتمكن المخزن العزیزي من 
إخضاع قبائل جبالة،  وھو  بصدد إرسال قوات للریف الذي  خضع  قسم  

الرسالة  مؤرخة . كبیر منھ للروكي بعد ما اتخذ من قصبة سلوان  مقرا  لھ 
  . 1903یونیو   15وافق  الم 1321ربیع  األول  19في 

  .الحمد  وحدده وصلة هللا على سیدنا  دمحم وآلھ"

وبعد، وصل كتابك في شأن ما كتب بھ الحاجب السید أحمد الركینة ....
،  124لحضرة سیدنا الشریفة في اإللحاح على توجیھ المدد عاجال للسعیدة

فأمر أعزه وقد أنھینا كتابھ بذلك لحضرة موالنا الشریفة،  .وصار بالبال
هللا بالتعجیل بتوجیھ العسكر لذلك ،وغدا أو بعده بحول هللا یتوجھ من ھنا 
إلیكم لیتوجھ بحرا إلى المحل المقصود،وقد قدمنا لكم اإلعالم بما علیھ  

 125المحلة السعیدة من الظفر والفتك بالفّساد وإذعان جمیع قبائل الجبل
وأنھا بصدد الریف وغیره للخدمة والرجوع للجادة حسبما ال یخفاكم ذلك ،

  ".1321ربیع  األول عام  19وعلى المحبة والسالم في كّمل هللا بخیر آمین،

  عبد الكریم بن سلیمان لطف هللا بھ                                          

  
                                     

  .بالرباطأصل الرسالة  محفوظ  بمدیریة الوثائق الملكیة  - 123
  .ھي قصبة السعیدیة: السعیدة  - 124
  .یقصد بھم جبالة الذین كانوا یتطلعون إلى التحالف مع الروَكي - 125
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  15الوثیقة رقم 

  التراجع عن في  شأن المغربيمن نائب السلطان إلى وزیر الخارجیة 
126الفرنسیة طلب المساعدة العسكریة  

نزوال عند طلب أحمد الركینة القاضي بطلب مساعدة عسكریة    
ي، تدارس نائب السلطان  فرنسیة بعدما سقطت وجدة في ید الثائر الروكَ 

غیر أن ھذا األخیر  دمحم الطریس الموضوع  مع  السفیر الفرنسي  بطنجة،
مبرراتھ وتحدید المكان الذي سوف  اشترط  أن یكون الطلب كتابیا مع تعلیل

، لیكون ذلك حجة أمام دول أوربیة أخرى لھا  ینزل بھ الجیش الفرنسي
أطماع في المغرب، مما دفع النائب دمحم الطریس إلى التراجع عن ذلك 

معلال ذلك باآلثار التي سوف  الطلب، وأخبر السلطان  بالقرار الذي  اتخذه،
على الخصوص اعتقاد قبائل عمالة وجدة  ومنھا تترتب عن ھذه المساعدة،

أن فرنسا قد استولت على بالدھم، مما یدفعھم إلى الخروج عن طاعة 
ي كان یرّوج أن  السلطان عبد العزیز قد السلطان ، خاصة وأن الثائر الروكَ 

باع البالد لفرنسا، وتبعا لذلك أشار الطریس على السلطان  بإرسال إمدادات 
ومعلوم أن المسالك البریة كانت تحت  سیطرة   بحرا ، عسكریة كافیة برا أو

للسماح بنزول فرق من  ترخیصي وأنصاره، فاكتفى المخزن بطلب الروكَ 
الجیش المغربي بوھران، وقد تم استقدامھا بحرا من طنجة، ومن وھران  

وھو ما  أكدتھ   من الثائر وأنصاره، تخلیصھاوجدة بغیة  مدینةتتوجھ ل
 1321ربیع األول  21الرسالة  مؤرخة في . لموضوعوثائق أخرى في ا

  . 1903یونیو  17الموافق 
  

                                     
 .أصل الرسالة  محفوظ  بمدیریة الوثائق الملكیة  بالرباط -  126
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نا دمحم وعلى آلھ وصحبھ الالحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا ومو"

  .وسلم
محبنا األعز األرضى الفقیھ الوزیر األجل سیدي عبد الكریم بن   

نصره هللا سلیمان، رعاك هللا وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر سیدنا 
أن  :وبعد، فإن األمین السید أحمد الركینة ضرب لنا تلغرافا صورتھ

ي یقرب لوجدة، وأن المدینة في ضیق كبیر،المرجو منكم التكلم مع الروكَ 
وقد .انتھى .ل باشدور الفرنصیص بقصد المدافعة على وجدة واألمر معجّ 

، وكلمناه في وتالقینا مع الباشدور المذكور ،أجبناه بأننا نباشر األمر
 ن التلغراف، فطلب أن یكون الطلب منا كتابة مع بیان وجھ طلبھ،ضمّ مُ 

لیكون كتابنا حجة تحت یدھم  ،وفي أي محل یكون نزول  العسكر المطلوب
عندما یكلمھم الغیر في سبب إنزال العسكر، فتأخرنا عن ذلك وأنھضنا 

م بھ لیتدارك وتطلعوا شریف العل بذلك رقاصا لتكونوا على بال من ذلك،
ھذا الحادث بتوجیھ مدد كاف بّرا أو بحراً، حیث ضاق الحال ولم یبق 
فضاء للتأخیر، وتعّرفوا سیدنا بما تحت ھذا المطلوب من األضرار 

م أھل ذلك الوطن استیالء الفرنصیص علیھم، العظیمة التي منھا، توھُّ 
وعلى  وربما یحدث من ذلك ما یعظم عالجھ، وتنفر أنفسھم من الطاعة،

  ".1321ربیع النبوي عام   21المحبة والسالم، في 
  دمحم بن العربي الطریس لطف هللا بھ
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  التراجع عن طلب المساعدة العسكریة الفرنسیة 
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   :مساعدة فرنسا عن طلب المخزن المركزيجواب *

  .نعم سیدي أعزك هللا" 

قد علم سیدنا أن ألفا واحدا من العسكر قد توجھ منذ خمسة أیام   
 127ولم یبق لھ إال الوصول لطنجة، وقد أحضرت نائب العالف بنعیسى

فأجاب بأنھ لم یبق ھنا اآلن إال العسكر ، وكلمناه في تیسیر ألف آخر
لفرنصاوي مع  او على ید الحراب النجلیزي 128المستعمل في التحریب

، وذلك ال یجدي اآلن،  ثم  وجھنا على  129نحو ثالثمائة من الخلف الجدید
خمسمائة من ) تنضید(130لعربي  بن  فرجي وكلمناه في  تنضیض الباشا ا

جیش فاس وانفصلنا معھ على أن یبذل المجھود في تنضید ذلك بعد یومین 
مع بنعیسى على الوقوف في تیسیر خمسمائة  131أو ثالثة، كما انفصلنا

وما تنّضد من الجمیع یسبق لطنجة حتى یلحق بھ بقیة األلف،  أخرى،
فین المطلوبة، فإن حصلت الكفایة بھذه األلفْین فذاك وإال  وذلك  كمال  األل

وما أشار بھ النائب . فیُزادُُھم ما یكفي مما یكون تیسر من التخلیف الجدید
الطریس من عدم استحسان خروج عسكر لفرنصیص بالطلب من جانب 
المخزن أعزه هللا لھ وجھٌ من النظر،إذ  ال  یخفى عن  العلم الشریف ما 

) جھة(وربما حتى من جیھة  الرعیة،) جھة(لى  ذلك من جیھة یترتب ع
  ".ولموالنا النظر. الغیر من األجانب المجاورین

  ....علیھ العمل : وكتب  بقلم الرصاص 

  

                                     
  .العالف ھو وزیر  الحرب المھدي المنبھي آنذاك أما خلیفتھ  فھو بنعیسى العبدي من  كبار قواد  ناحیة عبدة -  127
  .التحریب  یقصد بھ  التدریب العسكري ،  والحّراب  یقصد بھ  مدرب  الجیش -  128
  .المعارك السابقةالجنود الجدد الذي انخرطوا في الجیش لتعویض من قتل أو أعطب في  : الخلف  الجدید -  129
  .التنضیض أو التنضید ھو  تجھیز العسكر إلرسالھ إلى جبھة القتال بناحیة وجدة -  130
  .اتفقنا: انفصلنا   -  131
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 طلب المساعدة العسكریة الفرنسیة رفضجواب المخزن عن 
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  16الوثیقة رقم 

للسلطان عبد  من  الوزیر الصدر إلى  الطریس في شأن نصرة أھل وجدة
  132العزیز

انطالقا من مدینة مغنیة التي لجأ إلیھا رجال المخزن بوجدة بعث    
أحمد الركینة برقیات مطمئنة للسلطان، ومنھا  نصرة مدینة  وجدة  وقبائلھا 

، ألن المدینة ال یعكس حقیقة الوضع القائمللمخزن العزیزي، وھو خبر 
 . 1903یونیو   23كانت تحت رحمة الثائر الذي حاصرھا  ثم  اقتحمھا یوم 

  . 1903یونیو  18الموافق   1321ربیع األول  22الرسالة مؤرخة  في 

  .الحمد    وحده  وصلى هللا على سیدنا  دمحم وآلھ"

غرافا  وبعد،وصلنا كتابك بأن الحاجب األمین أحمد الركینة ضرب  لك تل....
، 133نخبركم على وجدة وأنجاد وبني  یزناسن تابوا: من مغنیة نصھ

بّشرك هللا بخیر،  وقد أطلعُت بكتابك . انتھى.134ونصروا موالي عبد العزیز
وال تكْن  تغیّب عنا خبرا جزیت خیرا  فدعا لك بخیر، ،علم موالنا نصره هللا

  ".1321ربیع األول عام   22وعلى المحبة والسالم في. وبورك فیك

  هللا بھ غریط لطفدمحم المفضل بن دمحم                            
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  و في اتجاه مدینة  تازة لمحاولة تخلیصھا من قبضة  یولی 10،  ثم  غادرھا  یوم 1903یونیو  23ودخل المدینة  یوم      
  .المخزن     
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 17رقم الوثیقة 

إلى الشرفاء أوالد ) الروَكي(موالي َمـحمد  ظھیر توقیر واحترام من
  135سیدي بن عزة

في إطار جلب األنصار واستمالة الشرفاء واألعیان عن طریق   
بزعمھ أنھ ھو موالي َمـحمد بن  - منحھم  بعض االمتیازات، سعى الروَكي

إلى تجدید ظھیر التوقیر واالحترام إلى شرفاء  -السلطان الحسن األول 
ویكشف الطابع السلطاني الكبیر . ببني یزناسن زاویة أوالد سیدي بن عزة

وذلك بھدف إقناع  ،عزیزيفي مقدمة الظھیر مدى تقلید الروَكي للمخزن ال
وقد اتبع . بطین لنصرتھ بادعائھ السلطنةالقوم من قواد وشرفاء ومرا كبار

السلطان عبد العزیز نفس السیاسة لكسب والء القواد واألعیان والشرفاء 
یونیو  23الموافق  1321ربیع األول  27الرسالة مؤرخة في . بناحیة وجدة

1903.  

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

  )الروَكي( م موالي َمـحمد طابع  كبیر باس

جددنا لماسكھ بحول هللا وقوتھ وشامل یمنھ ومنتھ، لحملتھ   
الممسكین با ثم بھ، الشرفاء أوالد الولي الصالح سیدي عبد هللا بن عزة 

وظھائر  136دفین جبل بني  یزناسن ُحكَم ما بأیدیھم من ظھیر سیدنا الوالد
وأقررناھم على ما ُعِھد  أسالفنا الكرام، قدس هللا أرواحھم في دار السالم،

لھم من التوقیر واالحترام، والحمل على كاھل المبرة واإلكرام والُمحاشات 
فال تجري علیھم عادة، وال یحدث في جانبھم نقص  عما یُطالب بھ العوام،

ة أمرنا أن یعمل بمقتضاه وال وال زیادة، فعلى الواقف علیھ من عمالنا ووال

                                     
  .وثیقة  خاصة  أمدني  السید  قدور الورطاسي  تغمده هللا  برحمتھ  الواسعة - 135
  ) 1894- 1873(أي السلطان الحسن األول : سیدنا الوالد - 136
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ربیع األول  27صدر بھ أمرنا الشریف المعتز با في  یتعداه، والسالم،
  ".1321النبوي عام 

 

 من طرف الروَكي واحترام ممنوحظھیر توقیر 
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  18 الوثیقة رقم
إرسال ما یكفي من  أو عسكریة فرنسیة في شأن طلب مساعدة تقریر

  137العسكر
الخارجیة عبد الكریم بن سلیمان ما جاء في رسالة استحضر وزیر   

بعثھا أحمد الركینة إلى الطریس بطنجة، ومفادھا إیفاد نائب عن ھذا األخیر  
قصد التباحث مع الطریس في مسألة التعجیل بإرسال مزید من العسكر،  

ووقع التذكیر بأن نائب السلطان . وأیضا طلب مساعدة عسكریة فرنسیة 
وقد تم إطالع السلطان  .طلب المساعدة العسكریة الفرنسیةبطنجة استبعد 

ووقع التأكید على إرسال ما یكفي من القوات العسكریة إلى  . على ذلك
. ھناك حاجة لطلب مساعدة عسكریة أجنبیة لن تكونوبذلك  ناحیة وجدة،

وكان من المقرر أن تنزل تلك القوت بقصبة السعیدیة حسب إشارة أحمد  
ق التفاوض مع السفیر الفرنسي في شأن السماح بمرور  وسب. الركینة

ي دة إلى وجدة عبر التراب الجزائري خوفا من سیطرة  الروكَ الجیش والعُ 
. على ذلك  فوافقت فرنسا ووجدة، السعیدیةوأنصاره على المسالك بین 

. وتقرر في األخیر إعالم رئیس البعثة المخزنیة بوجدة  بكل ھذه المستجدات
  .    1903یونیو   30الموافق  1321ربیع الثاني  4الرسالة  مؤرخة في 

  الطریس/ الحمد  "

وبعد وصل كتابك بأن الحاجب أحمد الركینة أخبرك بتوجیھ القائد   
 ،ھلمشافھتك ببعض األمور ویرجع إلیعبد الرحمان بن عبد الصادق  السید

فلما وصل السید عبد الرحمان لملیلیة تأخر بھا ووجھ األمین الحاج حمیدة  
ألنھ ال   بناني نیابة عنھ، فشافھك بطلبھم التعجیل بتوجیھ العسكر إلیھم،

وقد  كما شافھك في شأن طلب اإلعانة بعسكر الفرنصیص، زال لم یصلھم،
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بكونھ ال یمكن، حسبما كنَت قدّمَت الكتب في  أجبتھ عن عسكر الفرنصیص
من  فقد توجھت رفقةٌ  .شأنھ، وصار بالبال بعد إطالع  العلم الشریف بھ

وھا بقیة األلفْین المطلوبة  العسكر إلیك ھذه مدة كما تقدّم لك اإلعالم بھ،
وما تیّسر بعدُ من الزیادة على ذلك یلحق بھ  .توجھت إلیك من ھنا باألمس

وقد كان تقدّم لك الكتُب  وال یحتاج إلى عسكر الغیر بحول هللا، .هللاإن شاء 
وكنا رّوجنا  وفق ما أشار إلیھ السید أحمد الركینة، 138بنزولھ في السعیدة

ما تدعو  الكالم ھنا مع نائب الفرنصیص في شأن مساعدتھم على مرور
ربما  إذ الضرورة إلیھ من العسكر والعدة وغیرھا بإیالتھم لناحیة وجدة،

 فأجابنا بأن دولتھ ساعدت على ذلك، یتعذر مرور ذلك لھا من السعیدة،
وأن الباشدور أخبره بكونھ بصدد إعالمك بذلك، وعلیھ فإن لم یمكن  نزول 

 ھُ ولتوجھْ  ،العسكر بالسعیدة فنزولھ باإلیالة الجزائریة أولى وأقرب لوجدة
ید أحمد الركینة وإعالم الس على تلك الطریق مع المفاوضة مع الباشدور

  .ُكتب". 1321ربیع الثاني عام  4بھ، وعلى المحبة والسالم في 
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  ةوعدم  طلب المساعدة الفرنسی إلى وجدة جیشإرسال القرار 
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  19 الوثیقة رقم
  139من الركینة إلى الطریس في شأن التعجیل بإرسال العسكر واألسلحة

  
وأرسل فرقا من الجیش المغربي   لمطلب الركینةاستجاب المخزن      

وجدة التي  إلىبمساعدة  فرنسیة إلى مدینة وھران، ومن ھناك انتقلت 
جدد رئیس البعثة بوجدة إرسال المزید من العسكر ف ي،أخالھا الثائر الروكَ 

 ،إلى قصبة السعیدیة ) التركي(ونقلھ في الباخرة المغربیة المسماة التریكي 
المدافع ي في اتجاه واد ملویة، كما طلب إرسال التي غادرھا أنصار الروكَ 

لبریة بین وجدة وفاس كانت  اإلیواء العسكر، ومعلوم أن المسالك یام الخو
ي علیھا، مما اضطر المخزن إلى مقطوعة بعد أن سیطر أنصار الروكَ 

من   ویتبیّنُ . البحري خاصة بین طنجة وقصبة السعیدیة النقلاستعمال 
ي  على الروكَ  قضاءخطاب رئیس البعثة صعوبة ال االستعجال الذي میّز

  .1903یولیو 13الموافق 1321ربیع الثاني 17الرسالة مؤرخة في. وأنصاره
  
  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا وموالنا دمحم وآلھ"

حفظ هللا مجادة نائب سیدنا األجل األرضى الفقیھ البركة األعز المرتضى    
الطریس، وسالم علیك ورحمة هللا عن  خیر موالنا نصره هللا سیدي الحاج  دمحم  

وبعد، فإننا أجبناك في غیره صحبتھ بما تقف علیھ، إال أننا نطلب منك التعجیل  بباقي 
العسكر الذي ُوِعْدنا بھ بإتیانھ من شریف الحضرة إن كان حاالّ بطنجة، كما أننا  

خمسة وعشرین  خزانة بقصد العسكر  نطلب التعجیل بالمدافع التي كتبنا لك علیھا وب
زیادة على ما یحتاجھ العسكر   الذي ورد من وھران وغیره من الضروریات،

ار بقصد إتیانھ بما  المذكور أعاله من الخزائن، وعلیھ  فیرد علیك  حاملھ دمحم  الحمَّ 
، فإن وجد الحال العسكر الذي ورد من شریف الحضرة  140ذكر في البابور التریكي

فیأتي مع البابور المذكور، وكذلك المدافع إن تیسرت وإال  فوّجْھ لنا البابور  ھناك 
، ویُومر رئیسھ بأن ال یقلع حتى  141مع الخزائن والبد واصال عندنا لسعیدة عجرود
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نأذن لھ بالتوجھ، كما یرد علیك السید الحاج حمیدة بقصد تأخره ھناك حتى یأتي مع 
ن شریف الحضرة بعد ورود البابور المذكور  العسكر الذي ستوجھھ لنا إن ورد م

  ".1321ربیع  الثاني عام  17وعلى  المحبة والسالم في یوم االثنین  علینا،

  أحمد الركینة وفقھ هللا  

  

  بواسطة الباخرة التریكي یاموالمدافع والخ العسكر استعجال إرسال
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  20 رقم الوثیقة

ي إلى إلى الوزیر األعظم في شأن انتقال الروكَ  بوجدةمن قائد الجیش 
  142قصبة العیون

منھا وفد عن  وجدة، قسمٌ  إلى ناحیةإمدادات عسكریة مغربیة  وصلت  
طریق وھران بعد أن سمحت فرنسا بمروره بغرب الجزائر، أما القسم 

اضطر فالثاني فقد تم إنزالھ بقصبة السعیدیة قادما إلیھا من طنجة بحرا، 
 ناحیةقبائل  العیون، وتبیَّن أن جلقصبة لي إلى االنسحاب روكَ الثائر ال

وجدة تقاعست عن البقاء معھ، وذلك خوفا من سطوة المخزن بعد أن شاعت 
أخبار نزول العسكر بقصبة السعیدیة، باإلضافة إلى استرجاع المخزن  

ناحیة وجدة سارعت جل  قبائل  أنمدینة تازة، وقد أدى تراجع  الثائر إلى 
كما أن قبائل . ووعدوا بمناصرتھ ،لسلطان عبد العزیزإلى تقدیم الوالء ل

الذي عینھ الثائر على قصبة السعیدیة،   قائدمن طرد ال تقد تمكن سھل تریفة
من   وفدتمن طرف الجیوش المخزنیة التي  استرجاعھاوھذا ما سھل 

أعطى مما  ي وأنصاره ،وبذلك توالت ھزائم الروكَ . طنجة عن طریق البحر
داث الالحقة خیبت حآماال كبیرة للمخزن بقرب القضاء علیھ، غیر أن األ

ربیع الثاني  21الرسالة مؤرخة في. تلك اآلمال كما كشفت عن ذلك الوثائق
  .   1903یولیو 17الموافق  1321
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  .لھآالحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم و"

الفقیھ العالمة  ،األحظىمحبنا األعز األرضى وزیر سیدنا الناصح   
 ،حفظك هللا ورعاك وسالم على مقامك األسنى،یط سیدي دمحم المفضل غرّ 

ورحمة هللا عن خیر موالنا أیده هللا وبعد، فلیكن في كریم علمك رعاك هللا 
أن الفتان الزرھوني ال زال مقیما بالعیون، وذلك لتقاعد جل القبائل عن  

سعیدة بتازا مع حلول العساكر  الحْركة معھ بسبب حلول الجیوش ال
بالسعیدة بحرا، فإن قدوم العساكر بحرا  قد أزال الغشاوة عن بصائرھم ،  

وجلھم انحاش إلى الجناب   وصاروا یضربون أخماسا في أسداس،
وجمیع عمالھم كتبنا لھم وأجابوا وواعدوا بقضاء   الشریف أعزه هللا،

وال زلنا في انتظار  یون،غرض سیدنا أیده هللا في الفتّان بقصبة الع
وعلى كل حال والحمد  ظھرت عالمات البشر وھبّت ریح   مواعیدھم،

عامل الفتان من السعیدة وأھانوه  143وقد طرد عرب طریفة النصر،
، ونھبوه وذھب خاسئا، وذلك كلھ  وقد احتلھا العسكر السعید والحمد 

وزاد الفتّان وحزبھ  ،بسعادة  موالنا اإلمام أدام هللا عزه ونصره لألنام
  ."1321 ربیع  الثاني 21مھانة وتبدیدا آمین، وعلى المحبة والسالم في 

  عبد الرحمان بن عبد الصادق وفقھ هللا 
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إلى قصبة ي وانتقالھ

  

   

انھزام الروكَ ي وانتقالھانھزام الروكَ 
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  21الوثیقة رقم 

بجوار قصبة  العسكرالطریس إلى الوزیر الصدر في شأن نزول من 
   144السعیدیة

أبلغ الطریس السلطة المركزیة بوصول إمدادات عسكریة أتت من   
  طنجة، وحلت بجوار قصبة السعیدیة، ثم انضمت إلیھا القبائل المجاورة 

، وأعلنت والءھا  )أوالد منصور والعثامنة وأوالد الصغیر وھوارة(
وھذا ما دّعم موقف رئیس البعثة  المخزنیة  وطاعتھا للسلطان  عبد العزیز،

الركنیة، الذي عاد من ملجئھ بغرب الجزائر لیترأس الجیوش   أحمد
المخزنیة ویسترجع مدینة وجدة، التي انسحب عنھا الروَكي في  بدایة  شھر 

الرسالة مؤرخة  .، بعد أن بلغھ خبر انھزام أنصاره بناحیة  تازة1903یولیو 
  .1903یولیو  22الموافق   1321ربیع  الثاني   26في  

  .وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھالحمد  "

محبنا األعز األرضى الفقیھ الوزیر األجل األحظى سیدي دمحم   
المفضل غریط، أمنك هللا وسالم علیك  ورحمة هللا عن  خیر موالنا نصره  

فإن األمین الحاجب أحمد الركینة كتب لنا معلما بأن العسكر  هللا وبعد،
بخارج قصبة السعیدة، واستدار بھا مع القبائل السعید المتوجھ قبُل قد خیّم 

المجاورة لھا، وأن بقیة القبائل لما بلغھا ذلك صارت ترد علیھ أفواجا  
، أفواجاً، ومقلعین عما كانوا علیھ  معلنین بالنصر لموالنا المؤید با

وطالبین الدخول في الطاعة المولویة، فقبل منھم ذلك على شرط أن  
یال ورماة مع المحلة، ففعلوا وخیّموا،وكل یوم تتوارد یربطوا بحْركتھم خ

وھو یأخذ علیھم العھود والمواثیق بنقض  القبائل قبیلة قبیلة تائبة منقادة،
وفي األثر یتوجھ   جمع كل فاسد وتشتیت شملھ والضرب على یده،

وعلى   والحمد  الذي دمر الظالمین وقطع دابر المفسدین، لوجدة،
  "1321ربیع  الثاني عام  26في   المحبة  والسالم

  دمحم بن العربي الطریس لطف هللا بھ
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  22  الوثیقة رقم

 الروَكيمحاربة على حض القبائل لسلطان في شأن امن الركینة إلى 
  145وأنصاره

ناحیة  أخبر أحمد الركینة السلطان بأنھ استلم الرسائل الموجھة لقبائل   
وسلمھا لھم، كما نقل إلیھم أوامر المخزن الداعیة  لھم  ،وجدة وشرق الریف

وتم إبالغ السلطان باالنتصار على  .بجمع كلمتھم ومحاربة الفتان وأنصاره
القبض على عدد  من قد اُلقي أتباع الروَكي بسھل تریفة وقصبة السعیدیة، و

. إلى سجن طنجة بواسطة الباخرة المغربیة التركي أرسلواوأنصار الثائر،
راجعا  وقفلومعلوم أن الروَكي آنذاك كان قد انسحب من شرق المغرب 

 ،إلى وجدةإلى ناحیة تازة، وھذا ما سّھل عودة أحمد الركینة من مغنیة 
شرع في استقبال العسكر واألسلحة الوافد من طنجة وجمع ُحّراك   حیث

في بدایة   وجدة، التي سبق أن أخالھا الثائرلدخول مدینة استعداداً ،القبائل 
الموافق  1321ربیع الثاني عام   28الرسالة  مؤرخة  في . 1903شھر یولیو

  .1903یولیو 24

  .ه  وصلى على سیدنا دمحم وآلھ وصحبھدالحمد  وح"
أدام هللا العز والنصر والتمكین والفتح المبین لسیدنا وموالنا أمیر    

وبعد أداء ما یجب لموالنا من اإلجالل والتعظیم والتشریف،  المومنین،
أنھ وصلنا كتاب سیدنا أعزه هللا بما  ،فینھى لكریم علم موالنا المنیف

من تجدید الكتب للقبائل التي بنواحي وجدة بما  ،اقتضاه نظره الشریف
یحملھم على اجتماع كلمتھم على الصالح، وتحریضھم على انتھاز  

   ،رصة بالقبض على الفتّان الجیاللي الزرھوني قبل انفالتھ من یدھمالف
  ،لنوجھھا لھم على یدنا ألعیانھم ،حسبما بالمكاتیب الشریفة الواصلة لنا

ما عدى كتاب َكلعیة، فیوجھ لھم على ید أخیھم الطالب دمحم الفرخاني إن  
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الطاعة، أما  فالخدیم عند السمع و كان بالقبیلة، وإال فألعیانھم كغیره،
مكاتیب القبائل التي بنواحي وجدة فإن جلھم وجدھم الحال عندنا رابطین 

وقد دفعنا لھم مكاتیبھم والتزموا بالطاعة واالنقیاد وجمع   مع المحلة،
طبق األمر الشریف الصادر  146كلمتھم على الصالح والضرب على الفُّساد

لھم مع الخدیم ابن فإن الحال اقتضى توجیھھ   147لھم، وأما كتاب َكلعیة
ھذا وكنا أعلمنا مجادة موالنا . لیدفعھ لھم ویباشر أمرھم 148عبد الصادق

كما  بمن كان وقع الظفر بھ من فُّساد َكلعیة عند مرورھم بقصبة السعیدة،
وقد وقع أیضا  وقع القبض على خلیفة الثائر الذي كان بالقصبة المذكورة،

من قبائل عرب  149أوالد عزةبسعادة موالنا الظفر ببعض الفّساد من 
تریفة، وفیھم رجل  یسمى عبد السالم المجدوب العزاوي من الفّساد 
واللصوص  الكبار تستعاذ منھ رجال اإلیالة الشرقیة بما ھو مشتغل بھ من 

وھذه مدة وھم یطلبون من  الضرب والنھب والقتل بھذه الناحیة وبترابھم،
قدر أحد أن یصلھ حتى حكمت فیھ ولم ی یمكنھم منھ بعدد كبیر من الدراھم،

كما أن فیھم  ووقع القبض علیھ بال تعب وال مشقة، نیة  موالنا أیده هللا،
وقد أوثق كل منھما بالحدید مع غیرھما من  فاسدا آخر على شاكلتھ،

ووجھنا الجمیع مع البابور  ،56المساجین،  الذین بلغ عدد الجمیع اآلن 
سكر ومدافع أَكسیم ثالثة واصلین لطنجة التركي السعید الوارد علینا بالع

وبینا لھ أسماءھم وأوصافھم  عند النائب  السید الحاج دمحم الطریس،
لیكون منھم على بال، وھذا كلھ والحمد  بسعادة موالنا وسطوتھ أدامھا 
هللا وأبّد عزه ونصره، ونحن ال زلنا ساعتھ بعجرود في  انتظار  ورود 

طالبین صالح  لینھض الجمیع إن شاء هللا لوجدة،الباقي من حّراك َكلعیة 
 28دعاء موالنا ورضاه، وعلى الخدمة الشریفة والسالم في یوم الجمعة 

  ".1321ربیع الثاني عام 
  الخدیم أحمد الركینة وفقھ هللا                                            
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  23الوثیقة رقم 

  150إلى الطریس في شأن إعادة فتح دیوانة ملیلیة بوجدة الجیش من قائد

أن لجأ  -عبد الرحمان بن عبد الصادق -سبق  لقائد الجیش المخزني   
إثر اقتراب الثائر  وذلك وعامل وجدة،  الركینةإلى تلمسان رفقة أحمد 

  فرق وصلت ، لكن بعد أن1903ي من مدینة وجدة في شھر أبریل الروكَ 
سكریة عن طریق غرب الجزائر، وكذا نزول فرق عسكریة أخرى  ع

،  وفي قصبة العیوني، فانسحب إلى بقصبة السعیدیة،  توالت ھزائم الروكَ 
ھذه األثناء  انتقل  قائد الجیش المخزن  إلى  ملیلیة ،وذلك  من أجل  تفقد  

 مناھض  لھ،وثائر أحوال  قبائل شرق الریف التي كانت منقسمة بین مؤید لل
المخزن بأن األحوال تحت السیطرة، فاقترح على  ابن عبد الصادق فطمأن  

الطریس إعادة  فتح دیوانة ملیلیة،  ولھذا  الغرض  طلب  منھ التفاوض  مع  
سفیر إسبانیا بطنجة في الموضوع ، وإذا  تأكدت  موافقة الحكومة اإلسبانیة 

أو تنصیب أمناء من أھل البلد في  على ذلك فالمطلوب تعیین أمناء لھا 
ي خارج  ملیلیة، ألن  بدون  اتخاذ  قرار  موقع الدیوانة التي استحدثھا الروكَ 

في الموضوع قد یؤول األمر إلى الفوضى،  غیر أن أعیان  البلد  الموالین  
قائد    كدوفي األخیر أ. للسلطان عبد  العزیز استبعدوا  االقتراح  األخیر

زنیة بأن أھل وجدة قد أعلنوا طاعتھم للسلطان وانتصروا لھ، الجیوش المخ
الرسالة مؤرخة في . ي لما اقتحم  مدینتھمبعد أن كانوا أعلنوا والءھم  للروكَ 

  .1903یولیو  25الموافق  1321متم ربیع الثاني 
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  .الحمد  وحده  وصلى  هللا على  سیدنا وموالنا  دمحم وآلھ" 
محبنا األجل األرضى النائب المبجل األحضى الفقیھ األمجد السید   

الحاج دمحم بن  العربي  الطریس،  رعاك  هللا وسالم  علیك  ورحمة  هللا 
عن خیر  سیدنا نصره  هللا وبعد، فقد وصلنا  یومھا إلى  ملیلیة،  ووجدنا  

و انة نستأذنك األحوال بھذه النواحي طیبة وال ما یشوش البال، إال أن الدِّ
في أمر فتحھا إذا ظھر لك أن تتذاكر مع باشدور الصبنیول في أمرھا ،  
فذلك متعین، وإن ساعدك فیُوّجھُ أمناؤھا، وإن ظھر لك أن تنصبوا أمناء  
من ھنا للجلوس في المحل الذي كان بھ أمناء الفتان للتعشیر، حتى  

وعلى كل حال فالعمل  یُستأذن موالنا أیده هللا وإال فیبقى أمرھا  فوضى، 
على ما اقتضاه نظرك السدید، وقد  تفاوضنا مع األصدقاء من أھل البلد 

في نصب أمناء  بمحل أصحاب الفتان  فلم یوافقوا على ذلك، ونحن قد  
ظھر لنا ما ظھر لھم من ذلك  كذلك،  ولك  النظر ، إذ ربما  تبقى في  ذلك  

أھل وجدة رجعوا لطاعة  سیدنا  ومنھ أن .  المحل دائما،  وذلك غیر الئق
المؤید با دام عاله، وأعلنوا بنصره وكذلك جمیع القبائل وغیرھا ، 
، وعلى المحبة والسالم  في  متم  ربیع  الثاني  واألحوال ساجیة والحمد 

  ".1321عام  
  هللا عبد الرحمان بن عبد الصادق وفقھ
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  24 رقمالوثیقة 

ي الروكَ  إحداث مركز للدیوانة من طرف أنصارقائد الجیش في شأن  من
  151بجوار ملیلیة

 رفع قائد الجیش بعمالة وجدة  تقریرا إلى نائب السلطان بطنجة ،     
ي من أھل قلعیة  قد أحدثوا  مركزا  حیث أخبره  بأن  أنصار الثائر الروكَ 

مما أبطل عمل مركز  ملیلیة،الستخالص الرسوم الجمركیة بجوار 
 1867ومعلوم أن المغرب سبق لھ منذ  سنة .الجمارك المغربي داخل ملیلیة

ملیلیة ،  حیث  كان  وباتفاق مع  إسبانیا أن أحدث مركزا للجمارك  داخل 
وقد أخفق قائد  . 152السلع الموجھة  إلى شرق المغرب عامةیتم  تعشیر 

لمخزن العزیزي ، حیث  تعرض أنصار الجیش  في استمالة أعیان  قلعیة  ل
أما عن أحوال  قبائل  وجدة  وأحوازھا  . السلطان عبد العزیز للنھب والسلب

فقد ذكر التقریر أنھم  ما  زالوا  على  والئھم  للسلطان  عبد  العزیز،  وھذا  
أمر  مشكوك  فیھ  ألن  مراسالت  سابقة  كشفت  عن  انقسام  قبائل  عمالة  

ي وأخرى ملتزمة  ببیعتھا  للسلطان  عبد  ة  للثائر الروكَ یفئة موال وجدة  بین
غشت   3، الموافق  1321جمادى األولى  9الرسالة  مؤرخة  في . العزیز
1903.  

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

األرضى ونائب سیدنا األمثل األحظى الفقیھ السید  لمحبنا األج  
العربي الطریس ،رعاك هللا وسالم علیك ورحمة هللا عن الحاج دمحم  بن 

خیر سیدنا نصره هللا وبعد،فقد وصلني  منك  تلغراف األول  والثاني 
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وانة وانة ال  زال  )كذا(كالھما  في شأن الدِّ ، فاعلم حفظك هللا بأن أمر الدِّ
متعذر لكون قلعیة  أصّروا واستكبروا على البغي والفساد بعد ما كان ظھر 

ا نا الفتح بمعالجتنا لكبرائھم،ل مع بعضھم بعضا  153فإذا بھم تالففو
للصلحاء من إخوانھم أمس أمسھ، وأحرقوا لھم دیارھم  154وصاَكـُوا

وھدموھا، واستولوا على أمتعتھم ونھبوھا بینھم، وأھل الریف فإنھم  
منصتون لھم وتابعوھم في  الغي والبغي رد هللا كیدھم في نحرھم ،وال زال 

وأما تلغراف قد أجبت .155الفُّساد جالسون في  الحدادة لقبض التعشیر
. ول والثاني وزدتك في ھذا المسطور وضوحا في األمرمجادتك على األ

نعم إن قبائل أنجاد وبني  یزناسن ووجدة والقبائل التي بنواحیھا كلھا 
رجعت من الشك إلى  الیقین، وأعلنوا بالنصر لسیدنا أمیر المؤمنین نصره 

جمادى األولى عام  9هللا واستقامت أحوالھم، وعلى  المحبة  والسالم في 
1321."  

  وفقھ هللا بن عبد الصادق بد الرحمانع

                                     
  .تالفـفوا ، أي  تحالفوا  فیما  بینھم في  إطار  ما كان  یسمى  باللف أي  الحلف - 153
  .وھي الھجوم  على الخصم  ونھبھ  وسلبھ وإتالف ممتلكاتھ : صاَكـُوا من الصوَكة - 154
  .مركیةاستخالص الرسوم  الج: التعشیر  - 155
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  25لوثیقة رقم ا

ي  لروكَ امن الركینة إلى الطریس في شأن استعادة مدینة وجدة من ید 
   156وأنصاره

انقطاع االتصال  -رئیس البعثة المخزنیة بوجدة -برر أحمد الركینة 
الطریس بطنجة،وذلك بسبب مرض كاتبھ الخاص،وتعھد بأنھ مع دمحم 

وكان ذلك  سیلتزم بالتواصل مع دار النیابة بواسطة التلغراف والمراسالت،
كما جدد اإلخبار بدخولھ إلى مدینة وجدة بعد أن كان .یتم  انطالقا من مغنیة

وما زالت   ي،الجئا بغرب الجزائر عقب احتالل المدینة من طرف الروكَ 
یات تمشیط ناحیة وجدة من أنصار الثائر مستمرة، كما أخبر بإرسال  عمل

فرقة من خیالة القبائل إلعانة قبیلة بني وریمش من أجل القضاء على 
وكانت القبیلة المذكورة موالیة للسلطان عبد العزیز  الثائرین من جیرانھا،

تعداد  كما أن ھناك اس. بینما كان جیرانھا من بني عتیق من أنصار الثائر
الرسالة مؤرخة  . ي وأنصاره جار الستعادة قصبة العیون من ید الروكَ 

 .    1903غشت  23جمادى  األولى   29في

  .1321جمادى الثانیة  5جواب من الركینة وصل في " 

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ

دمحم  حفظ هللا بمنھ مجادة نائب موالنا الفقیھ األجل سیدي الحاج
الطریس،  وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر سیدنا نصره هللا وبعد، وصلنا 

من الجاري،وبطیھ كتابان من شریف الحضرة، مشیرا  23كتابك مؤرخا 
ما وعلیھ فلندُم على  ،إلى أننا قطعنا عنك األخبار في ھذه األیام الماضیة
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وسبب ذلك . الخ 157كنا علیھ معكم من تطییر األخبار بالتلغرافات والمكاتب
أن صنو الكل كاتبھ كان في ضیافة المولى عافاكم هللا، وسنعود إلى ما كنا 

فالمطلوب لھ من مجادتكم دعاء الخیر، وال زائد اآلن على  علیھ بحول هللا،
المقرر عندكم بعد دخولنا لوجدة، إال أنا ال زالت العیون والجواسیس  منا  

بتشْیطن أو فساد ومن یُعثر علیھ   مطلوقة على  من تشم فیھ رائحة نزغة
 یقنّع ضربا بالمشاھد االحتفالیة،ثم یطّوف في أنحاء المدینة وأسواقھا،

وأمس التاریخ  وفي السجن من ھؤالء من یعتني بھم في ھذا الباب،
وافرة من خیول القبائل ال غیر بصدد اإلعانة لبني  158وجھنا صوَكة

وماً على حیازة قصبة العیون وح وریّمش على  بعض الفّساد من جوارھم،
كّمل هللا بخیر وبارك وسّھل وأجزل نعمھ وأفضل آمین، والسالم في یوم 

  ".1321جمادى األولى عام  29األحد

 وفقھ هللاأحمد الركینة                                          
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  26الوثیقة رقم 
   159يإلى دمحم الطریس في شأن ھزیمة أنصار الروكَ  المھایةمن قائد قبیلة 

 
وانتقل  1903ي من وجدة في بدایة شھر یونیورد الثائر الروكَ ط تم

حاول مجددا  اقتحام  المدینة واستعادة السیطرة   ھ، غیر أنالعیونإلى قصبة 
إلى   المھایةُمني بھزیمة كبیرة ، وھو الخبر الذي زفّھ قائد قبیلة فعلیھا، 

حیث استولى المخزن العزیزي وأنصاره على محلة .نائب السلطان بطنجة
  1321جمادى الثانیة   25الرسالة مؤرخة في . ي ونكلوا بأنصارهالروكَ 

  . 1903شتنبر18الموافق 
  .هللا على سیدنا وموالنا دمحم وآلھ وصحبھ وسلم وحده وصلىالحمد  "

أدام هللا وجود سیدنا المعظم المبجل محل السیادة والنفع الذي 
وحصل النفع  نفسھ لجمیع الخالئق،  ،أضاءت شموس معارفھ على اآلفاق

خلیفة  سیدي سیدنا الحاج  دمحم الطریس أمدك هللا بمداد فضلھ الجمیل ،  
المقام والرحیل، وسالم علیك ورحمة هللا تعالى  وكان لك سیدنا ولیا في

یعلم سیدي، حّرك لنا خلیفة الفاسد  بوجود موالنا أیده هللا ونصره وبعد،
ي إلى وجدة ومن معھ من الجیش الفاسد، ووقع البارود الملعون الروكَ 

، وقطعنا منھم رؤوس )كذا(بیننا وبینھ وكّسرناھم وقتلنا منھم عدد كثیر
اجین وحزنا محلة الفاسد التي كان یخیم بھا، وولوا  وقبضنا منھم مس

مدبرین، والحمد  على رضاء سیدنا أعز هللا ونصره، وال نقصر في 
على كلمة سیدنا أعزه هللا ونصره  حتى  نموت  160الوقوف والضرب

، وعلى محبتك والخدمة   علیھا كما كانوا أسالفنا مع الحضرة العالیة با
  ".1321جماد الثاني عام   2 الشریفة، وسالم  وفي

  بن بوبكر المھیاوي دالمیلو ،المھایة لقائد  قبیلة طابع صغیریلیھ  

                                     
  .أصل  الرسالة  محفوظ  بمدیریة  الوثائق الملكیة  بالرباط - 159
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 مدینة وجدةوأنصاره قرب ي الروكَ  ھزیمة
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  27الوثیقة رقم 

من القائد ھرفوف الكبداني إلى الطریس بطنجة في شأن ھزیمة أنصار 
  161الروكي

ي وأنصاره  من  مدینة  وجدة في إطار العمل على طرد الثائر الروكَ 
شرق  بونواحیھا، انضم إلى الجیش المخزني  قائد  قبیلة  كبدانة  الواقعة 

في إنزال   1903ساھم أثناء صیف سنة فالریف عند مصب واد  ملویة، 
ھزیمة كبیرة بالثائر وأنصاره، وقد أخبر القائد المذكور نائب السلطان  

من الخیول   والغنائمرواح  واألسرى الخسائر في األ قدّم حصیلةو بذلك،
أنصار الثائر ما یقرب من ثمانیة  ساعات  تمت مطاردةو .واألسلحة والخیام

من  قبضة  الثائر في أقرب   تُخلصالتي سوف  ،في اتجاه قصبة العیون
  .والتزم  بأن یدفع ثمنھا  ،اآلجال، وطلب في األخیر اإلنعام علیھ  بقبة جیدة

  . 1903شتنبر  18الموافق  1321جمادى  الثانیة   25الرسالة مؤرخة في 
  

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ" 
  

محبنا في هللا الفقیھ األرضى ووكیل سیدنا سیدي الحاج دمحم بن 
العربي الطریس،أمنك هللا وسالم علیك ورحمة هللا یعرف سیدنا نصره هللا 

مع الطائفة الباغیة بقرب ) البارود(البَرود أن في یومنا في تاریخھ وقع 
بأحد سواھم، وقطعنا منھم ) كذا(وقومنا فیھم الھزیمة لم تقوم ، وجدة

) كذا(وأما الفارین نحو المأتین ،ثالثین رؤوس والمساجین أربعة وستین

                                     
  .أصل الرسالة  محفوظ  بمدیریة الوثائق الملكیة  بالرباط - 161
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والسالح ال عداد  لھ والخیول والدواب والخزائن ، والھزیمة من ورائھم 
عیون، ونطلبوا ونحن زایدین بحول هللا إلى قصبة النحو ثمانیة  سوائع، 

سیدنا أعزه هللا أن  یدة من عند تجود علینا بقبّة جمن جودك أن ) كذا(
 من عندنا، وأنا رابط مع المحلة السعیدة بوجدة) كذا(یكون ثمانھا 

  ."1321الثاني عام  جمادى  25، وعلى  محبتك والسالم، وفي   وتجاوبنا
  

  ،بداخلھطابع  صغیر 
  

  162ھرفوف الكبدانيم العالي با القائد میمون بن خدیم المقا  

                                     
  ، وكان  المخزن قد ألقى 1902 سنة  كبدانةھرفوف على قبیلة  خلف القائد میمون ھرفوف ابن عمھ  القائد  دمحم  -  162

  باعتباره متسبّبا في توتر العالقة مع السلطات الفرنسیة  وأودعھ بسجن طنجة 1901القبض على ھذا األخیر سنة       
  تدبیر األزمات بین  المغرب   : انظر كتابنا . وتقع القبیلة  المذكورة شرق الریف  عند  مصب  واد ملویة.  بالجزائر      
  .2008الرباط  . نیت -مطبعة  الرباط.1901وفرنسا ،  قضیة  برج  كبدانة بساحل  الریف سنة      
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  28الوثیقة رقم 

  163تازة سكان مدینةإلى  الدقیقمن الركینة إلى دمحم الطریس في شأن نقل 

بعد خروج المحلة العسكریة من تازة ونواحیھا، انتشرت المجاعة  
بسبب أعمال النھب والسلب التي نھجتھا عساكر السلطان أثناء مواجھة  

أنعم   ،ي، وبعد أن انتقلت المحلة إلى ناحیة وجدةلروكَ اأنصار الثائر 
،  لھم، وأمر أحمد الركینة  بنقلھ )السمید( السلطان على أھل تازة بالدقیق

غیر أن انقطاع  المسالك  بین  وجدة  وتازة  حال دون  ذلك، ووعد الركینة  
الرسالة مؤرخة في فاتح رجب  . بإیصالھ ریثما تصبح الطریق آمنة

  .1903 شتنبر 23  الموافق1321

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

الحاد دمحم حفظ هللا بمنھ مجادة نائب سیدنا األجل الفقیھ سیدي 
الطریس، وسالم  علیك ورحمة هللا عن خیر سیدنا نصره هللا وبعد،وصلنا 
تلغرافك البارحة بأن نعّجل بتوجیھ السمیذ لتازا الذي أعطاه لھا سیدنا أیده 
هللا، وأجبناك بواسطة السلك أیضا بأن الطریق لھا غیر مأمونة، أما ما 

وألجلھ  سبیال لتبلیغھ،كان من السمیذ وغیره فموجود مھیئا لو وجدنا 
نحن في غایة االھتمام من جانبھ، ولم نقصر في الفحص عن كیفیة 

وال زلنا في ترّصد المْسلك،   یُتوّصل الغرض منھا في أمان بأي وجھ كان،
ومھما تظھر باب لذلك ننتھز الفرصة ولو بتبلیغ الجل یّسر هللا كل عسیر ، 

  ".1321ب الفرد الحرام عام آمین،  وعلى المحبة والسالم في  فاتح  رج
  

 أحمد الركینة وفقھ هللا                           
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  مدینة تازةإلى نقل الدقیق محاولة 
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  29الوثیقة رقم 
ي واالستعداد لدخول قصبة من الركینة إلى الطریس في شأن ھزم الروكَ 

  164العیون
وجدة،وأنھ ي بناحیة جدد أحمد الركینة اإلخبار بھزیمة الثائر الروكَ 

ي، واستعجل بصدد فتح قصبة العیون التي كانت تحت سیطرة أنصار الروكَ 
قبائل بني یزناسن للقدوم علیھ بحْركتھم من أجل المساھمة في اقتحام 

كما .القصبة المذكورة، وكل من تخلف منھم عن ذلك فرضت علیھ دعیرة
 أخبار، طلب من نائب السلطان أن یخبره بانتظام بكل ما یتجدد لدیھ من

. لقبیلتي التسول وغیاثة وخاصة أخبار الحْركة المرافقة للسلطان عبد العزیز
  . 1903شتنبر  28الموافق  1321رجب  6الرسالة مؤرخة  في

  . الحمد  وحده  وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

محبنا األنجد نائب سیدنا األرشد األسعد سیدي الحاج دمحم الطریس، 
وصلنا  م علیكم ورحمة هللا عن خیر سیدنا أیده هللا وبعد،رعاكم هللا وسال

وقد وصل بطیھ .كتابكم بأن یوافینا طیھ كتاب من شریف الحضرة الخ
هللا في ھزم حزب الفُّساد  الكتاب الُموَمى إلیھ، وال یعزب عنكم أنا لما یسر

اتفق الرأي على إنھاض العمال خصوصا  حسبما تقدم لمجادتكم شرحھ،
وقد توجھوا  سن بتجدید حْركاتھم واإلتیان بھا عاجال كما ینبغي،بني یزنا

وقد جددنا لھم الكتب بتعجیل  وجعلوا ذعائر على من لم یحّرك معھم قبل،
كمل هللا  الورود لنسارع لقضاء الغرض في فتح قصبة العیون بحول هللا،

ھذا وطالما جددنا لسیادتكم التأكید بتطییر  وسھل وأجزل وأنعم وأفضل،
اإلعالم لنا بما  یتجدد  لدیكم من األخبار، خصوصا عن المحلة المصاحبة 

، دام تأییده وعاله، وعلى  فال تغفلوا عنا بورك فیكم، للركاب المعتز با
  ".1321رجب الفرد عام  6المحبة والسالم  في

  الركینة وفقھ هللاأحمد     
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  لفتح قصبة العیون المخزن ي واستعدادھزیمة الروكَ 
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  30 الوثیقة رقم

  165يمن الركینة إلى السلطان في شأن ھزیمة أنصار الروكَ 

خبر شتنبر، أ 19ي بناحیة وجدة بعد التذكیر بھزیمة أنصار الروكَ 
التي تقرر اتخاذھا  للقضاء على من تبقى من الركینة السلطان باإلجراءات 

كما أخبر بتعبئة   قصبة العیون،وجدة واسترجاع  بناحیةي أنصار الروكَ 
قبائل المھایة وأنجاد وبقائھم قرب وجدة، وفي ذات الوقت تم استنھاض 

وجمع ُحّراكھم واستئصال إخوانھم الذین كانوا یناصرون  یزناسنقبائل بني 
عائر علیھم ، وخاصة القائد الَكروج، حیث كانت قبائل بني دالثائر وفرض 

وبعد  ي ،العزیز ومناصر للروكَ یزناسن منقسمة بین موال للسلطان عبد 
بالجیوش المخزنیة استعدادا لتطویع أنصار  قصفاء أمرھم أِمروا بااللتحا

وذلك تمھیدا الستعادة قصبة العیون   ة واألعشاش،ري من قبیلة الزكاالروكَ 
 30 الموافق 1321رجب 8 الرسالة مؤرخة في. من ید أنصار الثائر

  .1903شتنبر

  .وصلى هللا على سیدنا وموالنا دمحم وآلھ  وحدهالحمد " 

بعد تقبیل حاشیة البساط الشریف وأداء ما یجب لموالنا من اإلجالل  
واإلعظام والتشریف، فینھى لكریم العلم أسماه هللا أنھ بعدما یّسر هللا 

وكسر شوكتھم في وقعة سادس وعشرین الشھر  ،بانھزام طائفة الفُّساد
 ،بما ال تقوم لحزبھم الخاسر بعده قیامة وال یُجمع لھا شمل أصال ،الماضي

على بقاء خدام  اجتمع الرأي ،بسعادة موالنا ووجوده أدام هللا سطوتھ
سیدنا قواد المھایة وأنجاد رابطین بإخوانھم مع المحلة السعیدة حوز  

وأما قواد بني یزناسن وأعیانھم وكبرائھم فُكلِّفوا بالنھوض  وجدة،
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ال زال من إخوانھم   مادة من، وحسم 166ْحراكألحالّھم بقصد تجدید ابم
 167تُشّم منھم دسائس الفساد خدیعة  لصالح إخوانھم في غیابھم والساریة

بقصد استیصالھ بعدما ألزموا  168یومھ نازلة على الفاسد ولد الَكّروج
ذعائر لفساد إخوانھم المشار لھم، وأنھضوھم بالحْركة معھم، وبعد صفاء 

الباقون  القواد، وبھ ینضافون لھم 169ذا یوذن لھم بالتخییم بالسید موسىھ
،ثم تبقى قصبة العیون باردة 170معنا لیُضیّقوا بفُّساد الزكارة واألعشاش

لفتحھا بحول هللا وسعادة سیدنا أسماه هللا، فالمطلوب من موالنا صالح 
رجب الفرد عام  8دعاه، وبھ اإلعالم وعلى شریف الخدمة والسالم في 

1321."  

  وفقھ هللالخدیم أحمد الركینة                                               

  

  

  

  

  

  

                                     
  .تجدید األحراك ، جمع الُحراك ، أي الذین یساھمون في الحْركة -  166
  ..یقصد  بھا السریة، أي  فرقة  من الجیش -  167
  آل الَكّروج من األسر المخزنیة التي بزغ  نجمھا في  قبیلة  بني منقوش في  نھایة  القرن التاسع  عشر بجبال  -  168

  . جانب القائد  بولنوار الھبیل  من  بني عتیق وقد  انحاز إلى الروَكي إلى.بني  یزناسن         
  .ھو ضریح سیدي  موسى بموقع قریب من وجدة من جھة الجنوب: السید موسى - 169
  .الزكارة واألعشاش قبیلتان تستوطنان جنوب مدینة وجدة -  170
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  ي بناحیة وجدةأنصار الروكَ  ھزیمة
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  31رقم الوثیقة 
    171يالروكَ في شأن النصر على أتباع   دمحم الطریسمن الركینة إلى 

  
الجاریة   باالستعداداتبطنجة السلطان  الركینة نائبَ أخبر أحمد 

عیت قبائل بني  ي،حیث دُ بھدف  القضاء على ما بقي من أنصار الروكَ 
وذلك بعد التأكد من والء كل  كة مع المحلة المخزنیة،یزناسن إلى الحرْ 

وفرض غرامات علیھم وإلزامھم   ،أفرادھا الذي كانوا موالین للثائر
بالمشاركة في الحْركة إلى جانب قبیلتي المھایة وأنجاد، ثم التوجھ إلخضاع 
قبیلتي الزكارة واألعشاش جنوب مدینة وجدة، مما قد یسھل اقتحام قصبة 

وقد سبق إعالم السلطان بھذا النصر . للمخزن العزیزيالعیون وإخضاعھا 
 9الرسالة مؤرخة في). أعاله انظر(1903شتنبر 30في رسالة مؤرخة في 

  .1903فاتح أكتوبرالموافق  1321رجب 
  .ا دمحم وآلھنالحمد  وحده وصلى هللا على سید"

محبنا األجل نائب سیدنا األفضل سیدي الحاج دمحم الطریس، رعاكم 
وصلنا كتابكم  هللا  وسالم علیكم ورحمة الھ بوجود سیدنا نصره هللا وبعد،

یصلنا بطیھ كتاب من  بأنالمؤرخ بالخامس والعشرین من الماضي اتصاال 
، وال ]ویوافیكم جوابھ مع كتاب لسعادتھ[شریف الحضرة، وقد وصل 

یعزب عنكم أنا ال زلنا في انتظار حْركات قبائل بني یزناسن، الذین كنا 
من ال زال وھم في تصفیة شؤونھم وحسم مادة  أنھضناھم بقصد تجدیدھا،

الدعائر علیھم، توظیف من إخوانھم تُشّم منھم الدسائس خدیعة وفسادا ب
موا بعد صفاء ذلك وإلزامھم الحْركة رفقة جماعتھم، وقد أذناھم أن یخیّ 

قواد أنجاد والمھایة، الذین ال زالوا رابطین  لھمبسیدي موسى لینضاف 
ش، ریثما یصفوا معنا مخیمین قرب وجدة تضییقا بفُساد الزكارة واألعشا

وتبقى حینئذ قصبة العیون باردة بحول هللا  أمرھم وھو سھل المنال،
وسعادة موالنا دام عاله ،وهللا ییسر كل عسیر، وعلى المحبة والسالم في  

  ".1321رجب الفرد عام  9
  أحمد الركینة وفقھ هللا                                                               

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ  بمدیریة الوثائق الملكیة  بالرباط -  171
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  يللقضاء على أنصار الروكَ  بالنصر واستعدادٌ   إعالمٌ 
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  32الوثیقة رقم 
المال واألسلحة للجیش بناحیة إیصال في شأن إلى الطریس من الركینة 

  172وجدة
دمحم الطریس   -المخزنیة بوجدةرئیس البعثة -استعجل أحمد الركینة

مختلفة كان ة لبنادق فبطنجة لتزویده بمدفع مع كل لوازمھ والذخائر الخفی
وأن یشحن الكل   الجیش المغربي یستعملھا، باإلضافة إلى خمسین ألف لایر،

في أول سفینة فرنسیة متجھة إلى غرب الجزائر، ولم یغفل أحمد الركینة 
الحصول على بعض أغراضھ الخاصة من لباس مدني من تطوان وآخر 

وبر أكت 5الموافق  1321رجب  13 الرسالة مؤرخة في. عسكري من فاس
1903.  

  .وصلى هللا على  سیدنا دمحم وآلھ  وحدهالحمد "
حفظ هللا بمنھ نائب سیدنا األجل الفقیھ سیدي الحاج دمحم الطریس، سالم 
علیك ورحمة هللا بوجود سیدنا نصره هللا وبعد، فقد استعملنا لمجادتك تلغرافات 

شأن توجیھ المدفع الذي استفھمتنا في توجیھھ لنا،  وطلبنا  منك  توجیھھ  فيأحدھا 
ثانیھا طلبنا منك  بجمیع  لوازمھ حتى سرج البغال الذي ستعد لحملھ وحمل إقامتھ،

أن توجھ لنا أربعین صندوقا من قرطوس من عدة ساسبو وتسعة عشرة من عدة 
ھ لنا  خمسین ألف  لایر منھا ، وثالثھا بأن توج173بوحفرة ، وكمال الستین بوسّكة

نامل أن یكون وصلك الكل وھیأتم المطلوب لیوجھ بالبابور  ألفان سكة صبنیولیة،
ویوافیكم صندوق من تطوان بداخلھ بعض حوائج اللباس ھذا  ،االفرنصوي القابل

 الحّمار الوارد لطرفكم، كما أنھ ستصلكم بعد قطع دمحمیوجھ مع ما أعاله صحبة السید 
سوة العسكریة من فاس من ید الفاضل السید أحمد مدین، نامل أن توجھوھا من الك

  ".1321رجب الفرد عام  13لنا بوصولھا وعلى المحبة والسالم  في 
  

  أحمد الركینة وفقھ هللا

                                     
  .الوثائق الملكیة بالرباطأصل الرسالة  محفوظ  بمدیریة  - 172
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  المخیم بوجدةواألسلحة والذخائر للجیش  إرسال المالطلب 
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  33الوثیقة رقم 

الجزائر مع اإلعفاء  من المؤونةجلب من الركینة إلى الطریس في شأن 
  174من الرسوم

طلب رئیس البعثة المخزنیة بوجدة من النائب دمحم الطریس أن  
بھ على أھل تازة بسبب  قد أنعموالشعیر، الذي كان السلطان  دقیقیزوده بال
وما خلفتھ الحْركة المخزنیة من إتالف ونھب للمحاصیل  ،المجاعة

استیراد ما یكفي من ذلك من مرسیلیة ھذا فضال عن  الزراعیة ببالدھم،
وإفراغھ بمرسى الغزوات، كما طلب مساعدة السفیر الفرنسي بطنجة من 

" تشمیع"أجل إسقاط الرسوم التي تفرضھا دیوانة الغزوات، خاصة نفقات 
المواد المستوردة الموجھة إلى غرب الجزائر قصد التصدیر، طبقا للقانون 

لمناطق الحدودیة، وھو قانون أصبح المطبق على السلع المروجة في ا
ساري المفعول منذ نھایة القرن التاسع عشر إثر إحداث مناطق حرة على 

قصد تشجیع  تصدیر السلع  الفرنسیة إلى المغرب عبر  ،طول خط الحدود
ویدخل ذلك  وكان مسوغ ھذا الطلب أن تلك المواد موجھة للمخزن،. البرّ 

وقد أجیب أحمد الركینة بأن دار . لدولتْینفي إطار المساعدة المتبادلة بین ا
الرسالة  .الشفویة أعطى موافقتھ الذيالنیابة اتصلت بالسفیر الفرنسي 

  .  1903أكتوبر  8الموافق  1321رجب  16مؤرخة في 

  .ه وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھدالحمد  وح"

األسعد الفقیھ األجل سیدي الحاج  حفظ هللا بمنھ مجادة نائب سیدنا
فقد  دمحم الطریس، وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر سیدنا نصره هللا وبعد،

أ ھیّ طلبنا من السمید والشعیر الممنون بھما على أھل تازا، زیادة على المُ 
اآلن من ذلك تحت الید، قدرا كافیا وُورود ھذا المطلوب من  مرسیلیة 

                                     
  .أصل الرسالة  محفوظ  بمدیریة  الوثائق الملكیة  بالرباط -  174
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ولكن أھل دیوانة مرساھا یطلبون  الغزوات، لمغنیة البد یكون بطریق
تلتمسوا من جناب الباشدور فإن رأیتم أن  صائرا على مرور ذلك بھا،

 ھناكم صدور أمر للمكلفین بالدیوانة المذكورة بإسقاط ما  یلزمھا في ذلك،
على نحو طابع الرصاص الذي یجعلونھ على كل خنشة ویقبضون علیھ 

ما تقتضیھ روابط المودة بین الدولتْین حسب سنتیما، 35خمسة وثالثین 
وعلى  المحبة   وأسد النظر، المتحابتْین، ألن ذلك للمخزن أعزه هللا،

  ".1321رجب  عام  16والسالم  في  

  أحمد الركینة وفقھ هللا                                         

  :وكان جواب المخزن المركزي كما یلي

  .1321رجب   21وصل  في في شأن السمید والشعیر، "

شعبان، یلیھ بما   11منھ، وأجیب  في  22ُكتب للفرنصیص  بذلك  في 
أجاب نائب الفرنصیص مشافھة  في  إصدار أمر  دولتھ  للمكلفین بذلك  

 ."بأن ال یقبضوا شیئا مما یُجلب لجانب المخزن الشریف بالغزوات،
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 - 125 -   
 

  من الرسوم عن طریق الجزائر ةالمستورد المؤونةإعفاء  طلب



 

 
 - 126 -   
 

  34 الوثیقة رقم
الركینة إلى الطریس في شأن النفیر إلخضاع قبیلتي الزكارة  من 

  175واألعشاش
في القبائل الموالیة للسلطان عبد العزیز من طرف أحمد   وقع النفیر

وفي ھذا السیاق اجتمعت  ي،وذلك من أجل تطویع أنصار الروكَ  الركینة،
ثم انضافت إلیھا قبیلتي  یزناسن بعین الصفا ببسیط أنجاد،كل قبائل بني 

، استعدادا إلخضاع قبیلتي   المھایة وأھل أنجاد المخیمین قرب وجدة
الزكارة واألعشاش، وتوقع أحمد الركینة أن تنصاع القبیلتان بسھولة، مما 

مؤرخة الرسالة . یون من ید أنصار الروَكيیفتح الباب السترجاع قصبة الع
  .1903أكتوبر  10الموافق  1321رجب  18في 

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وألھ"

الفقیھ سیدي الحاج دمحم الطریس،  ،محبنا األجل نائب سیدنا األفضل
ر سیدنا نصره هللا وبعد، فلیكن یلیكم ورحمة هللا عن خرعاكم هللا وسالم ع

ماة بعین قاطبة خیال ورُ في علمكم أن یومھ خیّمت قبائل بني یزناسن 
،  وفق ما كنا كتبنا لھم بھ، وغدا بحول هللا ناھضة بقیة القبائل 176الصفا

التي ال زالت رابطة قرب وجدة كالمھایة وآل أنجاد،لینضافوا لبني یزناسن 
وینھضوا جمیعا لفُساد الزكارة واألعشاش للتضییق بھم، ألنھ بحیث لو 

وھو جمیل الظن  ،177العیون باردةصفا أمرھم صلحا أو عنوة تبقى قصبة 
بحول هللا وسعادة سیدنا أسماه هللا، یسر هللا كل عسیر وقضى الغرض 
وفق ما یُرام آمین، وبھ اإلعالم لتطالعوا  شریف العلم بھ، وعلى المحبة 

  ".1321رجب الفرد عام  18والسالم  في 

  الركینة وفقھ هللاأحمد                                                        

                                     
  .أصل الرسالة  محفوظ  بمدیریة الوثائق الملكیة  بالرباط -  175
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  كة إلخضاع الزكارة واألعشاشع الحرْ جمْ 
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  35 الوثیقة رقم
ي من الركینة إلى الطریس في شأن االستیالء على قافلة ألتباع الروكَ 

  178وتطویع بعض قبائل الظھرا
وقع إعالم دمحم الطریس باالستیالء على قافلة ألوالد سیدي علي 

وكانوا ینقلون   ي،أنھم من أتباع الروكَ  بوشنافة قرب مدینة وجدة، حیث تبیّن
ألنصاره الحبوب واألسلحة والذخائر الحربیة من غرب الجزائر، وغنم 

 400نظرا لعدد إبل القافلة الذي قارب  المخزن وأنصاره الشيء الكثیر،
ثم بعد ذلك وجھ  أحمد الركینة فرقة من الجیش لمضارب قبیلة  جمل،

أنھم  فروا في اتجاه الجنوب، وتولى أحد إال  األعشاش بناحیة الظھرا،
المرابطین من الزاویة القندوسیة إقناعھم بالدخول في طاعة المخزن، 

وھي إیقاد   وأشیر في الوثیقة إلى وسیلة كانت مستعملة للتواصل بین القبائل،
النار على قمم الجبال بشكل محدد متعارف علیھ قصد تبادل األخبار، وھو  

ثم بعد  ذلك  . مخزن بعدما أفلتت من قبضتھ قبیلة األعشاشما قام بھ جیش ال
الرسالة مؤرخة في  . أخذ الركینة في االستعداد للھجوم على قبیلة الزكارة 

 .1903أكتوبر 15الموافق  1321رجب  23
  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ وسلم"

لحاج دمحم الطریس، حفظ هللا سعادة نائب سیدنا األجل الفقیھ سیدي ا
وسالم علیكم ورحمة هللا عن خیر سیدنا نصره هللا وبعد، فال یعزب عنكم 

 179أن یوم التاریخ تخبّرنا بمرور قافلة من اإلبل قرب وجدة حاملة للحب
وغیره، یقرب عددھا من األربعمائة جمل ھي ألوالد سیدي علي 

یسوقونھا  ، فوجھنا عشرة مخازنیة من مخازنیة البلد للذین180بوشنافة
قصد أن یفاوضوا فیما تعود علیھم  ،بأن یردوا القافلة للبلد في أمان هللا

المصممین  181فإذا بھم ُوجدوا من رؤساء الفُساد المنحرفین مصلحتھ،
 ولم یقبلوا نصح المسخرین من قِبَلنا، بل كّروا على العقوق والمخالفة،

ظنا منھم أن العصابة  ،علیھم بالبارود، وجرحوا البعض من المخازنیة
                                     

  .أصل الرسالة  محفوظ  بمدیریة الوثائق الملكیة  بالرباط -  178
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التي ھم فیھا نحو المائة فارس والمائة والخمسین راجال تمنعھم، وعمیت 
علیھم األنباء، فأنھضنا حینا لھم الرجال والفرسان أحاطوا بھم وبددوا 

على الساعین،  182وكثر الخیر شملھم واستأصلوا القافلة على التمام،
ا یتقّوى بھ الفساد، ومن وأتوا منھم بأسارى تنكیال بھم وقطعا لمادة م

جملة ما ألفى معھم عدة من القرطوس وخناشي من البارود، وأنھینا ھذا 
ھذا . لمجادتكم ولتكونوا ببال وتطالعوا شریف العلم أسماه هللا بالواقع

جلیلة من  خیول  183وتقدم لكم أنا  أنھضنا یوم األحد الماضي ساریة
وقد  ألعشاش ومن في سربھم،القبائل بقصد من ال زال منحرفا من فُساد ا

ولما سمعوا  بھا، 184كانوا ممتنعین إذ  ذاك بعیون بني مطھر یتلففون
مھم كة السعیدة لھم ھرعوا للفرار بكسبھم وأموالھم وخیَ بإنھاض الحرْ 

وحیث وصلت  ،185ووكور أعشاشھم، وعمقوا  بذلك في صحاري الظھراء
فلم  أثرات األغوار،الساریة للمحل الذي كانوا بھ ولم تجد سوى القفار و

تزد على أن جعلت عالمات أھل الوطن في التالحق من إیقاد مشاعیل في 
رؤوس الجبال وإفراغ طلقات  بالمكاحل ومثل ذلك، ثم عادوا للتخییم مع 

و یرجع الشریف السید مبارك أالرابطین قرب وجدة بینما یظھر 
م وردھ، الذي فاوضناه في مصالح تقتضي جلب المنحرفین 186القندوسي

على ذلك،  كلفة حسبما بُِرم معھ األمرلجادة الصالح شیئا فشیئا بدون 
وتوجھ إلیھ  یسر هللا كل عسیر، والقصد بحول هللا إنھاض المحلة السعیدة 

وبعد تقویمھم أو استیصالھم  یومنا ھذا لفساد الزكارة، بعد غدیوم السبت 
في . لصالة والسالمیظھر كمل هللا الغرض وفق ما یرام بجاه النبي علیھ ا

  ".1321رجب الفرد عام  23یوم الخمیس 
 أحمد الركینة وفقھ هللا                                                         
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  ومحاربة قبائل الظھرا الموالیة لھ القبض على  قافلة ألنصار الثائر
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  36الوثیقة رقم  
  

  187قبیلة الزكارة إخضاعالطریس في شأن من الركینة إلى 
  

أجاب أحمد الركینة نائب السلطان بتوصلھ بأمر یقضي بالتواصل 
وفي ذات  معھ یومیا بواسطة التلغراف وإعالمھ بكل ما یحدث بناحیة وجدة،

 الوقت أخبر بأن قبیلة الزكارة استسلمت بعد أن تشفّع لھا موالي القندوسي،
الرسالة مؤرخة في . وبذلك تم التراجع عن نھوض الجیش إلخضاعھا بالقوة

  .1903أكتوبر  18الموافق 1321رجب  26
  
  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

رعاكم  محبنا األجل نائب سیدنا األفضل سیدي الحاج دمحم الطریس،
فقد صدر لنا  هللا وبعد،هللا وسالم علیكم ورحمة هللا عن خیر موالنا نصره 

شریف األمر أعزه هللا بأن نكون نوجھ لكم كل یوم تلغرافا بمضمن ما لدینا 
حتى ال یغیب خبر عن شریف العلم  من األخبار وبأحوال المحلة السعیدة،

وبمجرد ما یكون یصلكم ذلك عجلوا بتوجیھھ بورك  أسماه هللا بواسطتكم،
لة ناھضة الستیصال فُّساد الزكارة، ویوم التاریخ كانت المح في مجادتكم،

ولما بلغ الخبر لھم احترموا بالشریف القندوسي موالي مبارك، فاستشفع 
بتربص إنھاض المحلة لھم، ملتزما بتوبتھم والمجيء بھم في أمان، 

وبمضّمنھ استعملنا لكم تلغراف لتكونوا  فُسوِعد ولم تنھض المحلة ألجلھ،
رجب الفرد عام   26ى المحبة والسالم في وعل ببال وتطیّروا اإلعالم بھ،

1321."  

 أحمد الركینة وفقھ هللا                                                  
                                     

  .أصل الرسالة محفوظ  بمدیریة  الوثائق الملكیة  بالرباط -  187
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  الزكارةقبیلة  استسالم 
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  37 الوثیقة رقم

بقصبة  ض المخزن المودعةاأغرفي شأن إلى الطریس من الركینة 
 188السعیدیة

د  بةبع ترجاع قص د اس ن ی عیدیة م ارالروَك الس ة  هي وأنص ي نھای ف
أن ما كان مودعا  بھا  -أحمد الركینة -تبیّن لمبعوث السلطان  ،1903صیف 

د   ال ق ین الم ة ألم ة حدیدی ذخائر وخزن ن األسلحة وال من أمتعة المخزن وم
ن الطایع د ب ین أحم ھ  ،ضاعت، وقد اتھمت القبائل المجاورة للقصبة األم بأن

ل أن  ا قب ا بھ ان مودع ا ك اباع م ن  . یغادرھ ة إحضار اب د الركین ب أحم فطل
ھ ق مع ن أجل التحقی ر أن أنصار الروَك. الطایع لوجدة م ة األم م وحقیق ي ھ

د  ة  بع ى غرب واد ملوی ا انسحبوا إل ا بالقصبة لم الذین نھبوا ما كان مودع
زام ز  ھمانھ د العزی ار عب ام أنص ي . أم ة ف الة مؤرخ ب  27الرس  1321رج

  .1903أكتوبر  19الموافق 
 
  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"
  

الفقیھ سیدي الحاج دمحم  ،ألسعد نائب سیدنا األرشدامحبنا 
الطریس، رعاكم هللا وسالم علیكم ورحمة هللا عن خیر سیدنا نصره هللا 

فقد ال یخفى علیكم ما كان بقصبة سعیدة من أمتعة المخزن عدد  وبعد،
والشعیر وُعدة المخزن السالحیة بقرطوسھا كثیر من خناشي السمیذ 

من ذلك مع أسلحة جمة من سروج وخزائن وغیر ذلك  ،الصنادیق العدیدة
مع صندوق من الحدید المعدود لألمناء ھنالك بالقصبة من جانب المخزن 

                                     
  .أصل الرسالة  محفوظ  بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط -  188
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، غیر أنا 189مدّة تأمین ابن الطایع الفاسي وكان  جمیع ما ذكر .أعزه هللا
صبة لما لم نجد شيء منھ أثرا، فأجابوا بأجمعھم بحثنا عن ذلك ُجّوار الق

أن ما كان بھا باع جمیعھ األمین ابن الطایع المذكور لما نھض من 
وعلیھ فتعیّن توجیھھ لطرفنا بوجدة لیقابل الُجوار المشار لھم  القصبة،

وعلیھ  فیما وسموه بھ بنفي أو إثبات حتى ال تضیع أمتعة المخزن،
 190ار للقصبة ما بین عرب تریفة واالبصارةفإن الُجو عاجال، فوجھوه

وعلى  ن من تأخر ذلك عنده،یعیّ  ووغیرھم كلھم مخیمون معنا لیشافھھم أ
  ".1321رجب عام  27المحبة والسالم في 

  هللا الركینة وفقھأحمد                                              
 

 

 

 

 

 

 

                                     
  في  بدایة سنة   وأنصاره من وجدة ياقترب الروكَ  اولم) السعیدیة(كان أحمد بن الطایع أمینا بالقصبة السعیدة  -  189

    لما  دخلتھا    1908من رجال الدولة، وقد أعید إلى مھامھ بالقصبة سنة  معامل وجدة وغیرھ فر كما فر 1903      
  . 115ص  .مرجع سابق  .انظر كتابنا،السعیدیة . القوات الفرنسیة      

  ة، والصحیح أن  جوار القصبة ھم أوالد  منصور وقسم      ما  ورد  في الرسالة غیر دقیق بخصوص  ُجوار القصب - 190
  .من فرقة البصارة  من قبیلة بني منقوش      
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 كان مودعا بقصبة السعیدیة  فیماالتحقیق 
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  38 الوثیقة رقم
ي قرب الركینة إلى الطریس في شأن الھجوم على أنصار الروكَ من 

  191زایو
بأن  ،أكتوبر18سبق إعالم دمحم الطریس في رسالة مؤرخة في 

المحلة التي كانت بصدد التوجھ إلخضاع  قبیلة الزكارة قد توقفت بسبب 
تدخل الزاویة القندوسیة وتوبة القبیلة المذكورة، وفي ھذه الرسالة یقع 
اإلعالم بأن الجیش كان یتھیأ لتأدیب الزكارة، غیر أنھ تراجع عن ذلك 

على قسم من بني  بعدما بلغھ أن قبیلة قلعیة الموالیة للثائر تعتزم الھجوم
ولعل أحمد الركینة قد تسّرع وأخبر . یزناسن إلرغامھم على مناصرة الثائر

وھذا ما یفسر التناقض في  بطاعة قبیلة الزكارة قبل أن یتأكد من ذلك،
وقد سمح الركینة لبني یزناسن . األخبار التي بعث بھا في شأن الزكارة

وأنھم التزموا  جھة قلعیة،المخیمین معھ قرب وجدة بالتوجھ لموطنھم لموا
 1321مؤرخة في فاتح شعبانالرسالة . بالعودة إلى مضاربھم قرب وجدة

  .1903أكتوبر  23الموافق 
  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

 الفقیھ سیدي الحاج دمحم الطریس، ،محبنا األجل نائب سیدنا األفضل
فال  خیر سیدنا نصره هللا وبعد،- رعاكم هللا وسالم علیكم ورحمة هللا عن

یخفى علیكم أنھ بعد ما كان القصد إنھاض المحلة الستیصال فُساد الزكارة 
اجتمعوا  192قلعیة   اد ـا أن فُسّ ـغنـبل وتھیأت الرجال للخروج، بعزم وحزم،

ً من بني یزناسن بقصد أن یتابعوھم ه،راسخبلفوفیة   193وقصدوا طرفا
،ولما تحقق ذلك ظھر لنا من حال 194بعین زایُّو معلى فسادھم، وخیّموا لھ

بني یزناسن ما أوجب مساعدتھم على النھوض بحْركتھم لمقاومة الفُساد 
والتزموا  فتوجھوا لذلك أمس التاریخ، المذكورین وقضاء الغرض فیھم،

تّمم هللا األمر على كل ما  أن یرجعوا لھذا الطرف بمجرد قضاء الغرض،

                                     
  .أصل الرسالة  محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة  بالرباط -  191

  .قبیلة بشرق الریف غرب واد ملویة، وكانت سباقة لنصرة الروَكي: قلعیة -  192
  .المقصود ھو أن یتبعوھم وینضموا إلى أنصار الثائر الروَكي -  193
  .تقع  زایّو غرب  واد  ملویة على الطریق المؤدیة  إلى  مدینة الناضور  -  194
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وعلى المحبة والسالم  أسالفھ الكرام لتكونوا ببال،یرام بسعادة  موالنا و
  ".1321في  یوم الجمعة فاتح شعبان األبرك  عام 

  هللا أحمد الركینة وفقھ                                                          

 

  مواجھة بین بني یزناسن وقلعیةوقوع 
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  39رقم الوثیقة 
 

195شأن  فرار المحلة المخزنیة من تازةأھل أنَكاد في  ي إلىالروكَ من   
  

نَكاد  أرسالة إلى أھل ) يالروكَ (الجیاللي الزرھوني  بعث الثائر
حثھم فیھا على التعرض للجیش العزیزي الذي انھزم   ،بشرق  المغرب

نحو مدینة وجدة، فأمرھم بالترّصد لھ  منھ ما تبقى  بناحیة تازة ، وفرّ 
وقد تم توظیف عبارات  . وحفّزھم بالغنائم التي سوف یفوزون بھا ،ودحره

وقد ظنوا أنھم مانعتھم حصونھم من هللا،  فأتاھم  (مستمدة  من القرآن الكریم 
وفي ذلك إشارة  ). وقذف في قلوبھم الرعب. هللا من حیث لم یحتسبوا 

نسا فر(واضحة إلى  اتھام  السلطان  عبد العزیز بطلب مساعدة الكفار 
ومحاولة إدخال إصالحات تخالف الشریعة اإلسالمیة في نظر ) وإسبانیا

وبرھن على ذلك بھزیمة الجیوش المخزنیة التي كان یقودھا  الضابط  .الثائر
مؤرخة الرسالة . اإلنجلیزي ماك لین بناحیة قبیلة الحیاینة شرق مدینة فاس 

  .1903أكتوبر   24الموافق  1321ثاني شعبان  في

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

  .)يالروكَ ( بن الحسن   َمـحمدطابع  كبیر  باسم السلطان  

نجاد، وفقكم هللا وأعانكم وسالم  أخدامنا األرضین  كافة قواد أھل "
قد ارتحل ما فضل عن   196ةفإن المحلة الفاسد علیكم  ورحمة هللا وبعد،
نحوكم بعد ھجوم جیوشنا المنصورة با   ّراً السیف منھا من تازة فا

علیھم في حصونھم، وقد ظنوا أنھم  مانعتھم  حصونھم من هللا، فأتاھم  

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط، وھي من الرسائل  النادرة للروَكي التي عثرنا علیھا -  195
  .یقصد بذلك الجیش العزیزي: المحلة الفاسدة -  196
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وقذف في قلوبھم الرعب، وبھ أُخذوا وُسلبوا . هللا من حیث لم یحتسبوا
وغنمت منھم   وتفرق جمعھم وتشتت شملھم ومزقتھم القبائل كل ممزق،

رھم وانقطع دابرھم، وما فُضل منھم فاّرا  مغانم كثیرة، واضمحل أم
نحوكم، نأمركم بالتعرض والتأھب للقائھ ووضع السیف في  رقابھ، وذلك  

من إعطائھ َمّن هللا بھا ) كذا(حظكم من الغنیمة ساقھ هللا إلیكم وھیبة 
علیكم، فخذوھم  واحصروھم واقعدوا لھم كل مقعد مرصد، وال یصحبكم 

ونحن وكافة المسلمین  في انتظار ما یكون  من  التراخي في ھذا المقصد،
الشرذمة  الضعیفة الواردة على فرسانكم المنیعة،  ) كذا(شأنكم مع ھذه 

وفي الظن بل في الیقین إنھا بمالقاتكم تنقطع مادتھا المستمدة  من الكفر،  
فكونوا عند الظن بكم، فھي سعادتكم األبدیة وعزكم  في السر والعالنیة،  

محلت محلة تازة وشتت هللا شملھا كذلك اضمحلت محلة  وكما اض
وخیّب هللا سعیھا، فقد ولت األدبار وانھزمت من الصبح إلى  197الكرنیل

آخر النھار، ولم یبق لھا في بالد الحیاینة أثر بعد فناء رجالھا وأخذ 
أموالھا وذل أعیانھا والعزة   وما النصر إال  من عند هللا، وال  حول وال  

صدر بھ أمرنا المعتز با في ثاني شعبان األبرك عام  . إال با قوة
  ".ھـ. 1321

  

  

  

  

 
                                     

  تحریف للفظ  الكولونیل ، ویقصد بذلك  الكولونیل ماك لین اإلنجلیزي الذي  كان یدّرب الجیش  : الكرنیل  - 197
  .العزیزي، ولھذا ینعت أنصار السلطان عبد العزیز بالكرونیین، نسبة إلى الكولونیل  المذكور      
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 الھجوم على الجیوش المخزنیة إلى أھل أنَكاد  دعوة
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  40 الوثیقة رقم

تسول لمن  السلطان عبد العزیز إلى بني یزناسن في شأن تأدیب قبیلتي ا
  198وغیاثة

، من بني یزناسن بني خالدبعث السلطان عبد العزیز رسالة لقبیلة  
ضّمنھا أخبارا عن قیام الجیوش المخزنیة بتأدیب قبیلتي التسول وغیاثة 

لحق بھم ھزیمة،  حیث فروا إلى أبناحیة تازا  المناصرتین للثائر الروَكي، و
بھم  بسبب المجاعة،  الجبال  والكھوف، وفرض علیھم  حصارا، أضرّ 

 لھم الزراعیة،یفضال عن  تدمیر مساكنھم ونھب ممتالكاتھم وإتالف محاص
القبیلتان على  ؤولم تجر".الصوَكة"ما  یسمى في القاموس المخزني ب ووھ

ورفقا بھم انسحبت الجیوش   .طلب  العفو واألمان خوفا من بطش المخزن
تھى أمره حسب زعم  المخزن  خاصة وأن الثائر قد ان ،المخزنیة من بالدھم

واتخذ   الواقع،  ألن الثائر قد  استقر بشرق الریف، دحضھوھو إقرار ی -
إلى  خالدوفي األخیر دعا السلطان قبیلة بني . قصبة سلوان مستقرا لمخزنھ

وأن الجیش المخزني ھو في طریقھ إلى  بالدھم ،  ،نصرة المخزن العزیزي
  مناصراً  م، حیث كان قسم منھكافة بني یزناسنلوفي ھذا تھدید مبطن 

أكتوبر  26الموافق  1321شعبان  4الرسالة مؤرخة في . يللثائر الروكَ 
1903.  

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

  طابع عزیزي كبیر

یزناسن وقوادھم وأعیانھم  بني  خالد منخدامنا األرضین قبیلة بني 
فقد كنا  وكبرائھم، وفقكم هللا وسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ وبعد،

مخیمین بمحلتنا الموفرة با على فّساد الدسول وغیاثة ومن  في  حزبھم  
                                     

  وقد عثرنا على رسالة  مماثلة وفي نفس التاریخ  توصلت  .ق الملكیة  بالرباطأصل الرسالة محفوظ  بمدیریة  الوثائ -  198
  وھو ما یرّجح إلى اعتبارھا دوریة بعثھا السلطان إلى كافة  القبائل بھدف . بھا  قبیلة بني یزناسن وھوارة  واألحالف      
  .إخبارھا بانتصارات المخزن على الثائر وحثّھا على الطاعة      
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وا ألوعار جبالھم أوأطلنا علیھم الحصار حتى التج والفساد،من أھل البغي 
یدمر هللا  وفي كل یوم وكھوف شعابھم، وكررنا علیھم الصوَكات أیاما،

زیادة على ما أحل بھم من محنة المجاعة  بالقتل والجرح منھم أقواما ،
على أن مرادنا منھم إنما ھو   والتشتیت وضیاع الكسب وضیق التبكیت،

القیام بما أوجبھ هللا من ردھم لطریق الھدى وثباتھم على الطاعة واجتناب 
لتي ھي أعظم  ا وھم یظنون أنھم حیث ارتكبوا المخالفة، من اعتدى،

بھم  فلذلك تمادى  وال یسعھم عفونا المتواتر، الكبائر ال تقبل منھم إنابة،
 على محنتھم،وأیِسھم الشیطان من رْوح هللا المقرون بتوبتھم،الخوف 

ولو انقادوا وأنابوا الستحقوا منا الحلم واألمان ورشدوا وأصابوا، ولكن 
ا كاد الھالك یعمھم تربّصنا في ولم إذا أراد هللا  بقوم سوًء فال مردّ لھ،

من شملتھ   ترعاء علیھم وراعینا اإلشفاق علىأمرھم زیادة في االس
كتنا السعیدة من جمھور سواد المسلمین من أجل ھجوم  إبّان الشتاء،  حرْ 

وأن حبل شیطانھ قد انفصم  ورأینا أن فتّان المفسدین في حكم العدم،
ا لقضاء الغرض ھنالكم بالوطن  وجھنا محلتنا السعیدة التي كانت بتاز

األنجادي، ورددنا وجھتنا السعیدة لفاس إلى أن یتجدد نھوضنا لكمال 
الغرض في الفّساد المذكورین في اإلبان الذي یقتضیھ إن لم ینقادوا  

وأعلمناكم لتتحققوا  لتطھیر  صحیفتھم، بما یحبھ هللا من التوبة ویرتضیھ،
واضمحالل أثر الفتّان واندثار أمره  وحسم  دابره من تدمیر أوالئك الفّساد 

وتكونوا على  یقین من تطھیر الصحائف   ودابر األوباش المغرورین بھ،
وأن تكونوا نفسا واحدة على شد  عضد  المخزن والتآلف  على   من دنسھ،

وال تلقوا باال للكاذبین  الصالح وأن ال تنصتوا لكالم المرجفین،
في صیانة  حتسابناا اجتھادنا في حفظ نظام الدین واوالمزخرفین، ولتعرفو

طاعة المسلمین واھتمامنا بما أوجبھ هللا من حسم دابر المفسدین، وهللا 
 ."1321شعبان عام  4سبحانھ المستعان والمعین والسالم في 
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 41 الوثیقة رقم
   199ي وفرارھمفي شأن تشتت أنصار الروكَ  الصدرمن الطریس إلى الوزیر 

  
دمحم   الصدر الوزیرَ  -دمحم الطریس  - أخبر نائب السلطان بطنجة   

لعیة بعد أن ي من أھل كَ أنصار الروكَ  جْمعالمفضل غّریط بنبأ تشتت 
ناصروا    نوذلك بقصد الھجوم على بني یزناسن الذی ،سلوان اجتمعوا قرب

المخزن  أمین دیوانةفرطوط  دمحمالسلطان عبد العزیز، وھي أخبار بعث بھا 
ا علموا بانتقال ي لمّ وقد انتشر الرعب والخوف بین أنصار الروكَ . ةیملیلب

الرسالة  . قرب مدینة وجدة إلى قصبة العیون ةالجیش المخزني من تاز
  .1903أكتوبر  28موافق ال 1321شعبان  6ي مؤرخة  ف

  .الحمد    وحده  وصلى هللا على سیدنا  دمحم  وآلھ"
محبنا األعز األرضى الفقیھ الوزیر األجل األحظي سیدي دمحم    

موالنا نصره   المفضل غریط ،  أمنك هللا وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر
فرطوط الذي بملیلیة أن َكلعیة كانوا   دمحمهللا وبعد، فقد أخبرنا السید 

،  ثم  رحلوا  منھا  600عددھا نحو ستمائة  200جمعوا حْركة بقصبة سلوان
قرب وادي ملویة، ظانین أن القبائل الفاسدة   201ونزلوا بمحل یقال َزیُو

تجتمع علیھم  ویتوجھون  لمقاتلة  بني  یزناسن،  فإذا  بھ  لم  یرد علیھم 
احدا واحدا، إلى أن  بقي مجتمعا نحو المائتْین، وھم أحد صاروا  یفرون و

ن من كان  أوأخبر أیضا . ن على الفرار واللحاق بمن فّر قبلھموعازم
دمره هللا قدم ذلك الیوم، وأن المحلة التي بتازا خرجت    202منھم مع الفتّان

،  وأن  قبیلة  َكلعیة أخذھم هللا أخذا وبیال  لما  203منھا ووصلت  لقصبة  زا
 6وعلى المحبة  والسالم  في . سمعوا ھذه األخبار دخلھم الفشل والرعب

  ."1321شعبان األبرك عام 
  

  دمحم  بن العربي الطریس لطف هللا بھ 
                                     

  .الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط أصل -  199
  قصبة مخزنیة  قرب مدینة  الناضور حالیا، كان  الثائر الروَكي قد اتخذھا مقرا لمخزنھ  بعد أن  طـُرد من   - 200

  .وجدة       
  .الناضورفي  األصل ھي  عین زیُّو، وتقع غرب واد ملویة ، وھي  الیوم مدینة تابعة إلقلیم  : َزیُّو - 201
  .وھنا یراد بھ الثائر الروَكي  . لقب كان یطلقھ  المخزن على كل  ثائر: الفتّان -  202
  .ھي  قصبة  تاوریرت وتنعت  أیضا  بقصبة واد زا  نظراً لمرور واد زا بقربھا:قصبة زا -  203
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  42الوثیقة رقم 

ي ودخول قصبة من الركینة إلى الطریس في شأن ھزیمة أنصار الروكَ 
  204العیون

أبلغ أحمد الركینة نائَب السلطان بطنجة بوقائع المواجھة بین الجیش   
ناحیة تازة  من حیث انطلقت الجیوش المخزنیة . يالمخزني وأنصار الروكَ 

فتم دحرھم وقتل  ي،قصبة العیون، التي كانت بید أنصار الروكَ متجھة إلى 
االستسالم وطلب عدد منھم وأسر آخرین وتدمیر  مساكنھم ، فاضطروا إلى 

مما فتح الطریق السترجاع قصبة العیون، وفي ذات الوقت أرسل  األمان،
أحمد الركینة جیشا مخزنیا من وجدة معززا بالقبائل لدخول القصبة 

وبھذه االنتصارات فرض المخزن العزیزي  المذكورة من جھة الشرق،
الركینة، ھیبتھ وسطوتھ على كل قبائل المنطقة الشرقیة حسب روایة أحمد 
الرسالة . وقد عجل  بإخبار السلطان بذلك بواسطة التلغراف وبرسالة عادیة

  .1903أكتوبر 28الموافق  1321شعبان  6مؤرخة في 

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

الفقیھ سیدي  ،بنا األجل األرضى نائب سیدنا األرشد األحظىحم  
 سیدناوسالم علیكم ورحمة هللا عن خیر  رعاكم هللا الحاج دمحم الطریس،

 فقد تقدم لمجادتكم شرح األمر الشریف الصادر لمحلتيْ  نصره هللا وبعد،
تازا وقصبة ْمسون وفق ما أخبر أعیانھا بنھوض جمیعھم لناحیة قصبة 
العیون،وأعلمناكم بوقوع البارود بعد نھوضھم بینھم وبین فُّساد كافة 

 القاطنین بتافراطة، 205األحالف وبني ُكالل وآل تنحیاوت وفرقة السجع 
كور وُ حریق مداشرھم وَ ـاجمین وتـّساد الھـّرة على الفُ ـوقوع الكـوب

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ  بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط -  204
  .قبائل األحالف وبني ُكالل والسجع كانت تستوطن المجال الواقع بین قصبة َكرسیف وتاوریرت -  205
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وا لطلب األمان وأتوا أحتى التج عدیدة، وتركھم قتلى وجرحى أعشاشھم،
یتطارحون على تراب األرض مقدّمین شفاعات وذبائح وعارات، فقُبلوا 

المنصورة بوادي زا، ثم نھضت منھ   وبعد قبولھم خیمت الجیوش
جلیلة أوال حسبما ] سریة[ِلُمستْكمار، وأُعلمتم أیضا بتوجیھنا ساریة 

ثم بعد یومْین وجھنا باقي القبائل والجیش  صلحة الحال،اقتضتھ م
صحبة خدیم سیدنا القائد السید عبد الرحمان ابن عبد الصادق،  206السعید

ً ثم كتابة، نامل أن یصلكم الكل على  وبمضمون الكل طار اإلعالم ِسلكیا
ھذا وقد حلت . وتكونوا طیّرتم اإلعالم بھ لشریف العلم أسماه هللا طرواتھ،

یومنا بالقصبة  207األولى الموجھة من ھذا الطرف أمس] السریة[اریة الس
وردفتھا الساریة الثانیة صحبة القائد  المذكورة حلول یمن وإسعاد،

جعلھ هللا حلول عز واستقرار بسعادة سیدنا وأسالفھ األطھار،  المذكور،
وأما المحلتان الكبیرتان فال زالتا بمستْكمار وفق إشارة حمادة 

،ولعل ببلوغ الخبر لھما ینھض الكل للقصبة أیضا، واألشیاء 208اويالبوزكَ 
وجمیع آل الوطن ال ترى إال منكسر  و الحمد على ما یُرجى التمام علیھ،

، وهللا یتمم  الرأس وُمطأطیَھُ بفضل هللا وسعادة سیدنا دامت سطوتھ با
الغرض الشریف على أكمل حال وأتم منوال، ویدیم مجد موالنا مؤیداً 
مظفراً وبعنایتھ تعالى مؤّزراً، وبھ اإلعالم وعلى محبتكم والسالم في یوم 

  ".1321برك عام األربعاء سادس شعبان األ

 وفقھ هللاأحمد الركینة                                        

 

 

                                     
  .الجیش النظامي المغربي: الجیش السعید -  206
  .من ھذا الطرف یقصد بھا مدینة وجدة -  207

  .ھو قائد قبیلة بني بوزكَّو، ومن الموالین للسلطان عبد العزیز: حّمادة البوزكَّاوي -  208
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واسترجاع قصبة العیون يأنصار الروكَ انھزام   
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  43الوثیقة رقم 

في شأن انتقال المحلة من تازة إلى وزیر الخارجیة برادة إلى دمحم من 
  209العیون

عن رحلة القوات   بعث المدعو دمحم بن البدوي برادة تقریرا مفصال  
حیث   أیام، 10وقد استغرقت الرحلة  المخزنیة من تازة إلى قصبة العیون،

ي، ووقعت معارك  بین الجانبین، وقد أثبت الروكَ  اعترض الجیش أنصارَ 
التي كان یتوقف بھا الجیش  ) أي النزالة(صاحب التقریر المحطات 

 حْوز مراكشاك القبائل التي وفدت من رّ حُ وھو مرفوق ب ،العزیزي
ویكشف التقریر عن أسماء المجموعات القبلیة  الغرب،وسھل والشاویة 

قسم  من  بني بوزكـّو    مي بشرق المغرب ، ومنھالتي كانت  موالیة  للروكَ 
وقد سبق أن دخل  قصبة  . واألحالف وبني كـُالل والزكارة يوبني بویحی

من تازة،  وفي أألخیر    الجیش القادم لمالقاةالعیون الجیش القادم من وجدة 
أمر انتقالھ إلى   تدبیر شأنیشیر التقریر إلى تشاور كبار ھذا الجیش في 
خوفا من حدوث فوضى   ،وجدة، وھو األمر الذي عارضھ أحمد الركینة

. إلشارة إلى أصداء ھذا األمر في رسائل سابقةاقرب الحدود، وسبقت 
   .1903أكتوبر  30الموافق    1321شعبان   8الرسالة مؤرخة  في

  .وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ الحمد  وحده"

رجب  28فبموجبھ إعالمك بخروجنا من تازا بكرة یوم الثالثاء  وبعد،....
بعد ما بقي من المدد من فیھ الكفایة لقمع الفُّساد بمحل القراقر  بسیاسة،

بالبارود فلم ینالوا متى تفرغ المدینة، فلما خرجنا ورجعوا أتبعھم الفُّساد 
فلما وصلنا لواد بولجراف تعرض لنا فُّساد مكناسة بالبارود  منھم شیئا،

وكذلك ھوارة قرب قصبة ْمسون، فأقمنا یوما ورحلنا لواد ملـلوا ومنھ  
                                     

  .صل الرسالة محفوظ  بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباطأ -  209
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فتعرض لنا بالبارود فُّساد بني بویحیي  لواد ملویة، ومنھا إلى واد زا،
ل وبني بوزكـّو، فكانت الكرة  ومن معھم من غیاثة واألحالف وبني كـُال

ومات وجرح منھم عدد ولم یَُصب منا بْین من ُجرح ومن مات إال   علیھم،
حتى قدم علینا ولد   واالثنینونزلنا بواد زا وأقمنا فیھ األحد . 5نحو أناس 
ومنھا إلى   ،ویوم االثنین نھضنا لدار المذكور بمستكـَمار،210البوزكـّاوي

الذي كان بوجدة دخل إلیھا ھو ومن معھ من  فوجدنا العسكر لعیون،ا
ووجدنا من كان بھا  ،وذلك قبل حلولنا بیوم،211إخوان ولد البشیر ُومسعود

وال زلنا   من العسكر الذي كان مع الفاسد ابن القاضي فر لمعاقل الجبال،
وعاد یظھر لنا صالح القبائل المجاورة للقصبة، ویومھ ذبح  مخیمین بھا،

متنصلین مما سلف،  والكبراء  ال  زالوا  یدبرون  212دافعالزكارة على  الم
أمر المحلة حتى تصل إلى وجدة إن شاء هللا، وقدم علینا للقصبة عامل 

وقد كان خرج معنا من تازة الشریف   ،213فاس والبعض من العسكر
سیدي المدني السماللي برحیلھ والمحتسب الحاج قدور بن بوزیان 

وغیرھما خوفا على أنفسھم من فُّساد غیاثة، وأعلمنا سیادتك بھذا  لتكون  
  ".1321شعبان   8على  بال، وعلى المحبة والسالم في  

   بھبرادة لطف هللا بن البداويدمحم                    

  

  

  
                                     

  یقصد بھ ابن القائد حمادة البوزكـَّاوي الذي ظل وفیا للسلطان عبد العزیز، وكان آنذاك  كبیر السن، فتولى  -  210
  .ابنھ استقبال المحلة بجنوب  شرق قصبة العیون      

   بن البشیر، الذي تغلب على  أنصار الروَكي من قبیلة  بني  یراد بھم  قبیلة  بني وریّمش التي كان یتزعمھا  دمحم - 211
  .عتیق التي  كان  یتزعمھا  بولنوار الھبیل، وصار من المناصرین للسلطان عبد العزیز      

  .ھو تقلید من أجل الحصول على العفو بعد إعالن التوبة: ذبح الزكارة على المدافع - 212
  .لیساند الجیش المخزني من أجل  القضاء على أنصار الروَكي  ھو دمحم بن البغدادي، وقد جاء -  213
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  44رقم الوثیقة 

من عامل وجدة إلى الطریس بطنجة في شأن وصول المحلة إلى قصبة 
 214العیون

السلطاني بطنجة بوصول المحلة المخزنیة   وجدة النائبَ  عاملأخبر   
وقبل وصولھا سیطر . ةأخضعت قبائل ناحیة تازأن إلى قصبة العیون بعد 

ي أنصار الروكَ  حیث فرّ جیش المخزن القادم من وجدة على القصبة ، 
كما استحوذ  الجیش المخزني ومن  . والبعض منھم استسلم وطلب العفو
نجاد على  مدخرات أنصار الثائر من  أكان معھ من قبائل  بني یزناسن و

الذي   بالنصروأقاموا احتفاال كبیرا . الحبوب والمواشي واإلبل والخیول
 جیش المخزنيأنصاره أن ال ي بینالروكَ  من جانبھ أشاع ألثائرو .حققوه

ودعاھم إلى   أمام مناصریھ ھناك،من تازة وحل بالعیون قد انھزم  الذي قدم
 15الرسالة مؤرخة  في ). 39الوثیقة رقم انظر .( بكل حزم التصدي  لھ

  .1903نونبر  6الموافق   1321شعبان  
  .الحمد  وحده صلى هللا على سیدنا وموالنا دمحم وآلھ"

الفقیھ السید الحاج دمحم بن  ،األرضى نائب سیدنا األحظىمحبنا   
العربي الطریس، أسعدك هللا وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر سیدنا  

فإن محلة سیدنا السعیدة ، التي كانت بتازا وصلت قصبة  نصره هللا  وبعد،
وتوجھ من ھنا القائد عبد الرحمان بن عبد  العیون بالسالمة والعافیة،

ع  جمیع خیل المحلة الرابطة بوجدة ومائتْین عسكر وبعض من الصادق م
وتوجھوا لقصبة العیون فوجدوا كل من كان  قبائل أنجاد وبني یزناسن،

حیث رأوا ما ال قبل  فیھا من الطغاة الفاسدین عسكر وغیرھم فّروا منھا
                                     

  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط -  214
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فدخلوا القصبة قبل وصول المحلة إلیھا بال مشقة  لھم بھ من قدوم المحلة،
الفاسدین، وكذالك  215نصب، وأكل الجمیع ما ُوجد بھا من مطامیروال 

ئت أیدي المحلة بالقمح والشعیر، المطامیر التي خارج القصبة، وُملِ 
دمر هللا سعیھم، وفرحت قبائل أھل الصالح ونكدوا أھل الزیغ والفساد 

على كبراء  بأھل الصالح وجعلوا یتطارحون بالعار وجعلوا یستحرمون
رت الذبائح من اإلبل والبقر، وكبراء المحلة أظھروا لھم وكث المحلة،

بعض المسامحة حتى یظھر ما یكون لھم في مقابلة جزاء فعلھم، وقد 
أعلمُت موالنا المنصور با والفقیھ الوزیر بذلك في الكتابْین الواصلین 

نحبك توجھھما على یدك بارك هللا فیك وعلى المحبة   ھذا، لسعادتك مع
  ".1321شعبان عام  15في والسالم  

 أحمد بن كروم الجبوري وفقھ هللا                       
 

 

                                     
  فیعني ھنا " أكل" أما مصطلح. المطامیر جمع  مطمورة وھي عبارة عن حفرة كبیرة تخّزن بھا الحبوب بعنایة -  215
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  45 الوثیقة رقم

في شأن االقتتال بین المخزن  الخارجیةمن الطریس إلى وزیر 
   216يالروكَ و

أن قبیلة قلعیة  - بملیلیة المخزنأمین دیوانة  -فرطوط  أخبر مـَحمد  
إلى انقسمت إلى قسمْین، قسم  ناصر السلطان عبد العزیز، وقسم انحاز 

وفي ذات الوقت بعث برقیة إلى . قتتالالفوقع بینھما ا ي،لثائر الروكَ ا
القادم  استحثھ على  إرسال الجیش  -أحمد الركینة -مبعوث السلطان بوجدة 

ي یشیع أخبارا  كاذبة عن ھذا وكان الروكَ  .إلعانة أنصار المخزن ةتاز من
كما أخبر فرطوط  بوقوع  مواجھة بین . نحو وجدة ةالجیش بأنھ فـّر من تاز

نصاره ، وانتھت بالنصر للمخزن، غیر أنھ ي وأالجیش المخزني والروكَ 
طلب من  نائب  السلطان  أن  یطلب  مساعدة  حاكم  ملیلیة لشراء الذخیرة 

انتھى بقتل  حیث ،تجدّد القتال بین الطرفینأبلغ عن خیر األ وفي واألسلحة،
الرسالة مؤرخة في  . بندقیة 500ي وغنیمة نفرا من أصحاب الروكَ  50
  . 1903نونبر  8الموافق  1321شعبان 17

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا وموالنا دمحم وآلھ"

سیدي عبد محبنا األعز األرضى الفقیھ الوزیر األجل األحظي   
أمنك هللا وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر موالنا  الكریم بن سلیمان،

فإن السید مـَحمد فرطوط الذي باملیلیة كتب لنا معلنا بأن  نصره هللا وبعد،
 أھل قلعیة افترقوا فرقتْین إحداھما مظھرة لطاعة سیدنا نصره هللا،

د، وأنھ ضرب ووقع بینھما البارو واألخرى من جھة الفتان المخذول،
لألمین الحاجب السید أحمد الركینة لیوجھ المحلة التي كانت  217السلك

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 216
  .أي بعث برقیة  تلغرافیة: ضرب السلك  - 217
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ن أكثر عددا نحرفألن الم وھو من جانب المخزن أعزه هللا، بتازا لإلعانة،
، وأن الفتان المقبّح الملعون كاتب أشیاعھ بأن المحلة 218المستقیممن 

الدھم، ثم ضرب ھو التي كانت بتازا أُخرجت منھا فاّرة وأنھا ال تصل لب
وقع : من تاریخھ ترجمتھ 15ومحمـِّدین الفرخاني لنا تلغرافا بتاریخ 

وكان  الحرب یومھ بین طرف من محلة  سیدنا دام عاله وأصحاب الفتان،
وطلبا منا أن نعمل تلغرافا لحاكم ملیلیة  الظفر والنصر لمحلة المخزن،

،ویؤدیان لھ ثمن 220ومائة من المكاحل 219صنادیق قرطوس 20یدفع لھما 
فوعد أنھ یستأذن  وقد كلمنا باشدور الصبنیول في ذلك، .انتھت ذلك،

وقعت  :ثم ورد علینا أمس من األول تلغراف ترجمتھ دولتھ في المساعدة،
خمسون وقبض خمسمائة   50المقاتلة البارحة، وقتل من أصحاب الفتان

ْھھا، انتھت كما ھي، یّسر ،222محتاجة للعُدّة 221كالطة هللا كل عسیر  وّجِ
أن  یعجل باستئصال .....وسّھل كل صعب وخذل الباغین وھو المسؤول  

شعبان  17وعلى المحبة والسالم في . شافة الفاسدین وقطع دابر الظالمین
  ".1321األبرك عام 

  .ومنھ فبطیھ یصلك كتابان لشریف حضرة موالنا

 دمحم بن العربي الطریس لطف هللا بھ            
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العزیزي ي والمخزن

  

   

ي والمخزنبین الروكَ    ة المواجھا
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  46الوثیقة رقم 
من وزیر الخارجیة إلى الطریس في شأن الھجوم على قافلة أوالد علي 

  223بوشنافة
أجاب وزیر الخارجیة عبد الكریم بن سلیمان نائَب السلطان بطنجة   

ومفادھا أنھ استولى  عن إخباریة كان قد بعث بھا أحمد الركینة من وجدة،
 400على قافلة ألوالد سیدي علي بوشنافة قرب وجدة ، كانت تتركب من 

ولعلھا كانت تنقل ھذه الحمولة إلى  جمل محّملة بالحبوب والذخائر الحربیة،
، خاصة وھم ینعتون بالفُّساد، أي الخارجین عن يأنصار الثائر الروكَ 

ھذه الوثیقة عن جانب من  وتكشف وتم إبالغ ذلك إلى السلطان، .الطاعة
   نظام التواصل بین أعضاء المخزن من وجدة إلى فاس مرورا بدار النیابة

 1321شعبان  17 الرسالة  مؤرخة. باعتبارھا محور كل المراسالت بطنجة
  .1903نونبر 8الموافق 

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا وموالنا  دمحم وآلھ"
النائب األجل السید  الحاج دمحم الطریس، أمنك محبنا أألعز األرضى   

وصل كتابك  هللا وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر موالنا نصره هللا وبعد،
م تلغرافا بتاریخ الثالث  كبأن الحاجب السید أحمد الركینة ضرب ل

مخبرا بأنھ بلغھ مرور قافلة من اإلبل  ،224والعشرین من الشھر الماضي
ألربعمائة، حاملة الحب ألوالد سیدي علي عددھا نحو ا قرب وجدة،

بوشنافة، فأنھض لھا عددا من الفرسان والرماة فألفْوا معھا نحو المائة 
وأحاطوا بھا واستأصلوھا على  فارس ونحو المائة والخمسین راجال،

ووجدوا فیھا عددا من القرطوس  وقبضوا على من كان معھا، التمام،
ال بعد إطالع العلم الشریف بھ كمل هللا والبارود حازوه جمیعھ، وصار بالب

المراد في الفُساد وانتقم منھم بعدلھ وظفر الجنود المنصورة، وعلى 
  ".1321شعبان عام   17المحبة والسالم في 

  هللا بھ بن سلیمان لطف عبد الكریم
                                     

  .أصل الرسالة محفوظ  بمدیریة  الوثائق الملكیة  بالرباط -  223
  .1903أكتوبر 15/ 1321رجب  23وھي مؤرخة في ، 35 وثیقة رقمالانظر  -  224
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 قرب وجدة ألنصار الروَكي قافلة االستیالء على
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 47الوثیقة رقم 
    225الطریس في شأن الفارین من عسكر وجدةالنائب إلى من عامل تطوان 

  
فرار بعض أفراد الجیش المخیم بسبق أن وقع إخبار نائب السلطان  بطنجة    

والعودة إلى موطنھم بناحیة الغرب أودكالة أوالشاویة، وكانوا یأتون عن  ،بوجدة
تطوان،   واصلین إلىطریق البحر انطالقا من مرسى الغزوات بغرب الجزائر 

د  لھم والقبض علیھم  ن  السلطان  من أجل  الترصّ ع صادرتكشف الوثیقة عن أمر و
وقد انتشرت ظاھرة الفرار من الخدمة بسبب قلة المؤونة   . أو إعادتھم إلى وجدة
نونبر  14الموافق    1321شعبان   23الرسالة  مؤرخة في  . وعدم االعتناء بالجیش

1903.  
  .ى سیدنا وموالنا دمحم وآلھ وصحبھالحمد  وحده وصلى هللا عل"

محبنا األعز األرضى نائب موالنا األجل األحظى األبر السید الحاج   
والنا نصره هللا مدمحم الطریس، رعاك هللا وسالم علیك ورحمة هللا بوجود 

الذي   226وبعد، فقد وصل كتابك معلما بأن بعض األفراد من المدد السعید
على طریق البحر، ویمرون على   227بنواحي وجدة یرید الفرار إلى المغرب

ھذه المرسى أو على تلك المرسى، وأنھ اقتضت المصلحة إلى نصب  
ھ عُ األرصاد علیھم ھنا، بحیث إذا ظفرنا بأحد منھم نقبض علیھ وندَ 

ذي یمنع من النزول من البابور الذي یأتي فیھ، ویُردّ للمحل ال والسجن أ
أتى منھ، وأنك كتبَت لألمناء ھنا بالكون على بال في عدم قبول نزولھ،  

ر وصول كتابك وجھنا على قائد  فاعلم رعاك هللا أننا بفوْ  .وصار بالبال
المرسى وكلفناه بذلك، كما كلفنا أیضا العسكر المقیم بواد مرتیل بنصب  

دفعنا الكتاب   بعد أن ،عین األرصاد علیھم والكون على بال وفق ما ذكرت
 23وعلى تمام المحبة والسالم في  ألمناء المرسى الموجھ طي كتابك لنا،

بھ على  وھا كتاب السید أحمد الركینة یصلك لتوجھ لھ  .1321شعبان عام 
  .صح  بھ. بارك هللا  فیك یدك

 الغازي لطف هللا بھ  قدور بن

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ  بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط  -  225
  .الجیش النظامي وُحّراك القبائل: المدد السعید - 226
  .یراد بمصطلح الغرب أو المغرب في  القاموس المخزني المجال الواقع بناحیة فاس وما واالھا غربا -  227
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  48 رقمالوثیقة 

  خالفھ مع أمین الجیش القادمإلى وزیر الخارجیة في شأن  الركینةمن 
   228من تازة

یتولى منصب الذي كان ،229أحمد الجايضد تتضمن الرسالة شكایة   
بقصبة  العیون   حطت الرحالو ، ةالجیوش المخزنیة  القادمة من  تازأمین 

بسوء التدبیر  -الركینةأحمد  -قرب وجدة، وقد اتھمھ رئیس البعثة المخزنیة 
سلوك مشین إزاء ضباط الجیش وعسكرھم، بل صار یتدخل في  نھجو

بوجدة، وطلب من السلطان ة رئیس البعثة أمور الجیش الذي كان تحت إمر
 16الموافق  1321شعبان    25الرسالة مؤرخة  في . التدخل  لتدارك األمر

  .1903نونبر 
  .سیدنا  دمحم وآلھالحمد    وحده  وصلى هللا على "

حفظ هللا بمنھ سعادة محبنا األجل الفقیھ المجید الوزیر المبجل   
دنا  سیسیدي عبد الكریم  بن سلیمان، وسالم علیك ورحمة هللا عن  خیر 

فال یخفى على نباھتكم  صدور األمر الشریف لمحلة تازا  نصره هللا وبعد،
وكنا  قصبة العیون،وأنھا توجھت وحلت ب ،230بالتوجھ لنواحي ھذا القطر

وجھنا لھا جل المدد السعید، الذي كان برفقتنا مخیما بوجدة، بقصد 
اإلضافة واالنضمام مع عامل فاس القائد السید عبد الرحمان بن عبد 
الصادق،ثم قدمنا بأنفسنا بالباقي من القبائل وغیرھم بقصد مشافھة كبراء 

األمر المرجو تیسیره   المحلة السعیدة في تدبیر ما سیكون علیھ صالح ھذا
ثم رجعنا لوجدة   ومكثنا ھناك ثمانیة أیام، بسعادة سیدنا دام تأییده،

المدة شاھدنا  وفي تلك لمباشرة أوامر عزیزة وردت لنا بھا مكاتب شریفة،
أحوال بعض المرشحین للتكلیف من كبراء المحلة، وخصوصا أحمد 

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ  بمدیریة الوثائق الملكیة  بالرباط -  228
  :وكان لھ  شأن كبیر في عھد الحمایة أنظر عنھ. كان یقوم بمھمة أمین الجیش القادم من  تازة: أحمد الجاي -  229

- Dr Louis Arnaud, Au temps des  Mehallas, Edit Atlantique .Casablanca.1952.p200. 
  .ناحیة وجدة: نواحي ھذا القطر - 230
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لك ما یرجع  ومن جملة ذ ما یضیق عن شرحھ لسان القلم، الجاي،
ألضرار العسكر والجیوش السعیدة بقطع المؤن عنھم بعد تیّسرھا 

لھم ، ثم  شراء العلف لدواب المحلة بثمن ویعدّ بثمن  231ووجدانھا كالتكیّل
والناس عسكرا وُحّراكا من برابر وغیرھم من ذالك  ویقتطع من المؤن،

من  زیادة على ما یقابل بھ أغوات العسكر وغیرھم  في أشد ضیق،
الوقاحة والسب المفضي إلى ما ال یعني ، حتى أوردھم ذلك شدة التباغض 

خصوصا فیما  وصار شعارا لكل التفاقم والتدابر، والتنافر فیما بینھم،
ولما حللنا بالعیون وصارت شروح ذلك   ، تظھر مصلحتھ واألمر

جعل الجاي المذكور یحرم كبراء  والشكایات بھ وبأفضع منھ تبلغنا،
وإن قصدنا  زاعما أنھ ال دخل لنا في أمرھم، عسكر عن الوصول إلینا،ال

                                                                         ثم  إنما مالطفة الكل وجبر خلل المنكسرین ولو بالكالم الطیب،
ویتقدم   نفسھ  یدخل في أمر المدد الذي كان ھنا سابقا، صار الجاي

الختبار أحوالھم والتطلع على شؤونھم بفضاضة وغالظة، ذاكرا أنھ 
 لھذا وبیده الكتب الشریف بذلك بزعمھ، ولذلك ورد كبیراً  المكلف بھم،

ولم  یصغ  لنا اإلقدام على   ،وبھذا ومثلھ صار یدخلنا التحیّر في  األمر
  أمر وال اإلحجام عنھ،  والحاصل أن أمر ھذا الرجل في شیوع الزیادة
على نھج ال یرجى نجاح المرام معھ لخطره،  وإن شئتم زبدة بعض أخباره 
فالشریف اللبیب سیدي أحمد الیماني التركي كان رفقة المحلة بتازا إلى أن 

وقد كتبنا   وعنده نبذة من شرح الحال وافیة، ،توجھ من ھنا بحرا لفاس
رك دامت  لمجادتكم بھذا لتطالعوا بھ شریف العلم أسماه هللا كي یتدا

ألنا  بین قوم ھذا القطر الذین ال یسع    ،سعادتھ عالج ھذا الداء قبل عسره
لى  وهللا یتو وھذا كما ال یخفاكم حفظكم هللا ینافیھ، معھم إال سلوك الجد،

الشریف على أحسن حال وأتم منوال  ھدایة مخلوقاتھ ویقضي الغرض
  ".1321ك عام  شعبان  المبار 25وعلى محبتكم  والسالم  في  آمین،

  وفقھ هللا أحمد الركینة
                                     

  .الحبوب والمؤونة بصفة عامة من الكیل والمراد ھنا اقتناء: التكیُّل -  231
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  بسوء التدبیر أمین الجیش القادم من تازةاتھام 
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  49 الوثیقة رقم

  232بني یزناسن قواد شأن اقتراح تعیین بعضفي  إلى السلطان الركینةمن 

من بني   ثالث فرقإلى السلطان عبد العزیز طلب  أحمد الركینةرفع   
تولیة ) یسن من قبیلة بني منقوشمرّ  ووبن وبنو میمونخلوف  وبن( یزناسن 

رضاء بعض إوتدخل ھذه التعیینات الجدیدة في سیاق . قائدْین جدیدْین علیھم
ویتبین من ملخص الرسالة أن .يلثائر الروكَ إلى االقبائل خوفا من أن تنحاز 

الرسالة مؤرخة في متم  شعبان  .233السلطان  وافق على  تلك التعیینات
  .1903نونبر  20الموافق   1321

  .سیدنا دمحم وآلھ علىالحمد   وحده  وصلى هللا "

أدام هللا العز والتمكین والتأیید والفتح المبین لسیدنا وموالنا أمیر    
المؤمنین،  فینھى  لكریم العلم أسماه هللا أن بني  خلوف وبني میمون من  

یھم الشیخ بني یزناسن طلبوا من كرم موالنا اإلنعام علیھم بتولیة أخ
أعراب بن أحمد المخلوفي لمعرفتھ بأحوالھم وقوانین ألفتھم،  كما طلب 

بنو مّریسن الدخالة من بني یزناسن أیضا اإلنعام علیھم بتولیة أخیھم  
الشیخ عمر بن الحاج علي لوصفھ أیضا  بما  ذكر،  فإن رأى سیدنا  دامت  

ظر،  وأشرف  التحیات سعادتھ اإلنعام علیھم بالمساعدة فلسیدنا واسع  الن
في متم شعبان المبارك عام  . على المقام الكریم ورحمة هللا وبركاتھ 

1321."  

  الركینة وفقھ هللا الخدیم أحمد
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نعم سیدي أعزك هللا، ما أخبر بھ األمین الحاجب أحمد الركینة من  " 
التولیتْین داخلھ على األناس الذین بیّنھم، فالحاضر بصیرة إن اقتضى  

  .النظر الشریف تولیتھم، ولموالنا واسع  النظر
  .یجاب بالمساعدة وتوجیھ كتابْي الوالیة طي جوابھ مع الطابعْین

  نـُفّـذ 

  

  بني یزناسن القواد لفصائلطلب تعیین بعض 
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  50 الوثیقة رقم
إلى الغزوات  عبر الجیشإلى الطریس في شأن نقل  الجايْ  أحمدمن 

  234تطوان

  -رئیس البعثة المخزنیة بوجدة -وقع خالف بین أحمد الركینة    
وقد اتھم ھذا األخیر  . الوافد من تازة إلى وجدة أمین الجیشوأحمد الجاي 

حیث ظلت الجیوش المخزنیة التي رافقھا  . أحمد الركینة  بسوء التدبیر
  بھ  أحمد الركینة، العیون حسب  ما أمرأحمد الجاي مخیمة  قرب  قصبة 

من وقوع  فوضى قرب الحدود وفرار أفراد  طول انتظار وخوفاوبعد 
الجیش، انتقل أحمد الجاي إلى مغنیة، ومن ھناك بعث عدة برقیات إلى 

، طالبا منھ نقل العسكر المرافق لھ من  ) الطریس(نائب السلطان بطنجة 
إلى تطوان، وھو ما رفضھ أحمد الركینة الذي ) غرب الجزائر(الغزوات 

ومن ھناك یُنقل شیئا  على انتقال العسكر المذكور إلى قصبة السعیدیة،  لحّ أ
 .من المشاة وخمسمائة  من الخیل  نفر فشیئا إلى تطوان، وأن یُبقي معھ ألف

وقد استعجل أحمد الجاي نائب السلطان على مباشرة األمر، مؤكدا على أن 
ح رمضان  الرسالة مؤرخة في فات. نقل العسكر المذكور وافقتفرنسا 

  .    1903نونبر  21الموافق  1321
  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ" 

نائب موالنا  ،عوض والدنا األعز األرضى الخیّر األجل البركة  
سیدي الحاج دمحم الطریس رعاك هللا وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر 

ْین، مضمن األول وصول موالنا أیده هللا وبعد، فقد جعلنا لسیادتك تلغراف
ة لوجدة بخیر وسالمة بجمیع مدافعھا وأسلحتھا  235المحلة السعید

وذخائرھا وعساكرھا وجیوشھا، وأكدنا على سیادتك بتعجیل توجیھ 
عامل أھل  البابورات لحملھا،  ومضمن  التلغراف  الثاني بأن الركینة لم یُ 

المحلة بالرفق مع ما ھم  فیھ من القھر والضعف  ِلما مّر علیھم من أنواع 
المحن، التي ال  تكاد تخفى على أحد، وحیث رأیناه ُمصّرا على  ذلك وربما 

یحدث ما یحط فیھ مھانة لجانب المخزن أعزه هللا، أسرعُت بالقدوم لمغنیة  
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أنھ ما حملني على ذلك إال شدة  لنخبرك بحقیقة الواقع لتتدارك األمر، مع 
محبتي في الجانب الشریف أعزه هللا وحرصا على مصالح المخزن، وأما  
عھدة التكلیف فقد خرجت وكذا بقیة المكلفین، فإن األمر الشریف أسماه  
هللا الذي ورد علینا بتازة ھو نھوض المحلة  لوجدة  وتضاف على محلة  

لشریف ونھضنا على بركة هللا والقینا في الخدیم الركینة، فامتثلنا األمر ا
الطریق ما یكفّـر هللا بھ السیئات، وحیث وصلنا للعیون وردوا علینا  
مكاتبھ مشیرا بالتأني للمصلحة، فساعدناه على ذلك رعیا  للمصلحة التي  

والكن جلسنا بھا إحدى وعشرین یوما    ظھرت لو عرف كیف یباشرھا،
لة الفھم، والشرح یطول فال غرض عندنا من غیر أن یتحّصل طائل من ق

اآلن إال في المقصود، وھو قد وصلت المحلة السعیدة لوجدة في غایة 
عیّنھ لھا وصارت في  وخیّمت بالمحل الذي ،التنظیم كاملة العدد والعُدد

معھ من  يبقعھدتھ وإلى نظره، ثم  ذكر أنھ  ورد لھ األمر الشریف بأن یُ 
ً من العس كر وخمسمائة من الخیل، فتعیّنت والباقي أمره  ھذه المحلة ألفا

ویكون   236موالنا أیده هللا بأن یُرِكبھ بحرا، فقال تتوجھ المحلة للسعیدة
فقلنا لھ إن ھذا غیر ممكن، وإذا سمعت  ،یحملھا شیئا فشیئا لتطوان

وحالة المحلة  ،237المحلة ذلك تفر عن آخرھا، ونحن بقرب بالد األجانب
ھي، وعلى فرض أن سیدنا أیده هللا أمر بذلك  ھا أنت شاھدتھا كیف

بالنص، كنَت تراجعھ رعیا للمصلحة وفیھ كل خیر وخصوصا اللفظ  
والباقي یركب بحرا، فلم یقبل منا شیئا عدا التوجھ للسعیدة  الشریف،

فقدمُت لمغنیة ألخبرك بالواقع لنخرج من عھدة  ،238والركوب في التركي
یدي راقب هللا في إخوانك  المسلمین، السكوت،ولكن سیدي بالفضل منك س

نصا تقبل وتحفـّظ على مصلحة المخزن، وخیر سیدنا كثیر، ودولة فرا
األمر فإنھ ینجح بحول  فباشرْ  ركوب المحلة من الغزوات،بُحسن سیرتك

هللا، وعجل عجل بارك هللا فیك، وعلى المحبة والسالم في فاتح رمضان 
  ".1321المعظم عام 

 أحمد الجاي لطف هللا بھ                             
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 شأن نقل العسكر من وجدة إلى تطوان بین رجال المخزن فيخالف 
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  51 الوثیقة رقم
من الطریس إلى وزیر الخارجیة في شأن نقل العسكر من وجدة إلى  

  239تطوان

 المخیمالتأم الجیش المخزني القادم من تازة مع الجیش المخزني   
ي من وجدة تمكن المخزن من طرد الثائر الروكَ و، قرب مدینة وجدة

أن ینقل  قسما من الجیش  مبعوث السلطان إلى وجدة   ارتأىفوأحوازھا، 
الوافد من تازة إلى تطوان عن  طریق البحر انطالقا  من قصبة السعیدیة، 

غیر أنھ . في ذلك فاستأذن السلطانَ  مخافة أن یحدث الفوضى قرب الحدود،
اجة المخزن إلى مزید من العسكر بھدف القضاء على سیتبیّن الحقا ح

قریبا من ملیلیة ومن غرب الجزائر ،   ،الذي استقر بشرق الریف ،الثائر
الرسالة مؤرخة في  . التي كان یتزود منھما باألسلحة والذخیرة والُمؤن 

  .1903نونبر  22الموافق  1321ثاني رمضان 
  .دمحم وآلھالحمد   وحده  وصلى هللا على سیدنا "

نا األعز األرضى الفقیھ الوزیر األجل األحظى سیدي عبد الكریم حبّ مُ   
أمنك هللا وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر موالنا  نصره هللا ،بن سلیمان

وبعد، فبعدما قدم اإلعالم لشریف الحضرة  بتاریخ متم شعبان بما كتب  لنا  
ضرب لنا  تلغرافا بفاتح  ،أحمد الركیمة -سیدنا أیده  هللا -بھ األمین حاجب 

تاریخھ، ترجمتھ أن العسكر إذا بقي مع المحلة السعیدة یخاف منھ أن یقیم 
الروعة في الحدود،ومرادنا نكتري البابورات لیجمعوا العسكر والجیش 

وقد أجبناه بالتلغراف  .انتھى. لنا اإلعالم بما یظھر لك طیّرْ . دفعة واحدة
. الروعةونطلب هللا تعالى أن یسكن . كراء البابوراتبأن النظر لھ في 

       ."              1321رمضان عام  2في . المحبة والسالم وعلى
  دمحم بن العربي الطریس لطف هللا بھ                                       
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 في نقل العسكر من وجدة إلى تطوان بحراً  استئذان السلطان
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  52 رقمالوثیقة 
  240بعض كبار القواد سیرةشأن في إلى وزیر الخارجیة  من الركینة

  
البعثة المخزنیة بوجدة من  سلوك  بعض  كبراء  الجیش   تظلم رئیس  

حیث . الوافد من تازة، وخصوصا الباشا المدني الَكالوي وأحمد الجاي
بتعداد العسكر والدواب قصد كراء العدد  رفضا تنفیذ  أوامر مخزنیة تقضي

وسبقت اإلشارة إلى ھذا .الكافي لھا من السفن لنقلھا من وجدة إلى تطوان
وقد . العسكر نقلالخالف الواقع بین أحمد الجاي وأحمد الركینة في شأن 

اتھم ھذا األخیر كبراء الجیش بتضخیم عدد العسكر بھدف اختالس أموال 
الرسالة . لھم بقصد صرفھا على العسكر والدواب المؤونة التي كانت تمنح

  .1903نونبر  26الموافق  1321رمضان  6مؤرخة في 
  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

حفظ هللا مجادة الفقیھ األجل الوزیر األرشد سیدي عبد الكریم بن   
وبعد،فقد جعل سلیمان، وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر سیدنا نصره هللا 

النائب األجل سیدي الحاج دمحم الطریس تلغرافا بأن نبین لھ عدد الواقف 
ألجل أن تكترى لھم مراكب كافیة لما یحصى من  ،من المحلة السعیدة

ال وإبال، ولما وصلنا ھذا التلغراف اطلعنا علیھ ااآلدمي والدواب خیال وبغ
وا وظنوا أن ذلك اختبارا منا بھ،فامتنع بعدّھا لنـُعلمكبراء المحلة وأذناھم 

لھم خشیة االطالع على ما یستحوذون علیھ منفوخا، الذي ھو أكثر مما 
أن من یاتیھم  241یُدفع في المؤن حقیقة، حتى قال المداني الَكالوي

إلحصاء ما لدیھم یرى ما ال یرضیھ وكْیت وكْیت من كالم الرعاع،وھذا 
ما یصلكم شرحھ  ىعلوالمذكور 242ھو السبب األقوى الذي حمل الجاي
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معھ لتطالعوا بالكل شریف العلم أسماه هللا،وھو تعالى یعین الكل على 
رمضان المعظم  6 في ،الخدمة الشریفة،والسالم على مودتكم بـأتمھ

  ."1321عام
  أحمد الركینة وفقھ هللا                                                               

  

  الركینة من سلوك بعض كبراء الجیش حمدأتظلم 
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  53 الوثیقة رقم
    243إعادة انتشار الجیشإلى نائبھ الطریس في شأن من السلطان 

  
الجیوش المخزنیة مشكال لرئیس البعثة المخزنیة شؤون طرح تدبیر   

بوجدة، خاصة  بعد أن وصلت الجیوش القادمة من تازة، ووقع خالف بین  
كبراء الجیش بشأن نقلھا إلى تطوان أو بقائھا بناحیة وجدة،ووقع تخوف من 
أن یؤدي ذلك إلى فوضى قرب الحدود، وكان رئیس البعثة ینوي نقل قسم 

. ن تازة إلى تطوان ویبقي قسما معھ بقصبة السعیدیةمن الجیش القادم م
ویتبین من رسالة السلطان أن المخزن اصدر أمرا بإعادة  انتشار الجیش 
بین وجدة وقصبة العیون وسلوان، ویتم نقل النساء وأغراض األعیان 

الرسالة  . والذین ال یستطیعون القیام بالخدمة العسكریة إلى تطوان بحرا
  .1903نونبر 27الموافق  1321 ضانرم 7مؤرخة  في 

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"
وفقك هللا وسالم علیك  النائب الحاج الطریس، خدیمنا األرضى  

وصل كتابك بأن خدیمنا األمین الطالب أحمد الركینة  ورحمة هللا وبعد،
مع  مضمنھ أن العسكر إذا بقي ضرب لك تلغرافا بفاتح شھر تاریخھ،

وأن مراده أن یكتروا  المحلة یخاف منھ أن یقیم الروعة في الحدود،
البابورات لیجمعوا العسكر والجیش،وأجبتھ بأن النظر لھ في كرائھا، 

بضرب التلغراف فالعمل على ما أجبناك بھ قبُل من أن تعجل  .وصار بالبال
باقي المحلة بالعیون ومددا كافیا بوجدة، ویتوجھ ب بأن یُبقي مددا من

المحلة لسلوان أو ألي موضع تقتضیھ المصلحة،حتى یحوز مرسى ملیلیة 
فْلتُِعْد لھ ضرب التلغراف بھذا . باستخالص دیوانتھا للمخزن بحول هللا

وبعد ضربھ لھ عّجْل لھ بتوجیھ كتابنا الشریف الواصل إلیك  عاجال،
ة متضمنا لما ذكر لیمضي على مقتضاه، ما عدى من بقي بالمحل صحبتھ،

لھم على   عیان وبضعات الناس الذین ال قدرةمن اإلماء وحوائج األ
كما نبھناه علیھ، فلتؤكد علیھ في ذلك،  الكفاح، فھؤالء یوجھھم بحراً 

 ".1321رمضان عام  7والسالم  في 
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  إعادة انتشار الجیوش المخزنیة بناحیة وجدة
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  54 الوثیقة رقم

          244في شأن تاجر فرنسي متعاون مع الروَكي استخباراتيتقریر 

المقیم بملیلیة   245من األمین َمـحمد فرطوط  دمحم الطریسطلب   
والتحري أن  كشف البحثوقد . تقریرا عن تاجر یھودي مقیم بالمدینة نفسھا

المعني باألمر یھودي فرنسي من أصل  تونسي ، استقر بملیلیة منذ سنة  
، وھو في واقع األمر ممثل لشركة تجاریة فرنسیة مقرھا بمدینة 1902

التجار  ، ولم یكن من كبارنشاط تجاري بسیطفي البدایة  كان لھ. مرسیلیة
أخذ   ولما رّخص المخزن تصدیر الحبوب عبر ملیلیة، الیھود بملیلیة،

یجوب قبائل قلعیة  لشراء الشعیر من أجل  تصدیره،غیر أن ممارستھ الغش 
عن سلوكھ  وقاطعوه إلى أن تراجع  ،منھ البائعین البیع والشراء نفّر في

مدة  رخصة  تصدیر الحبوب عاد لیمارس التجارة في  ولما انتھت. المشین
 1903ناحیة قلعیة في أبریل ب الروَكي ولما حل .مواد السكر والدقیق والقھوة

 1903نونبر  26صار بینھ وبین التاجر المذكور مراسالت كثیرة، وفي یوم 
وتبیّن من البحث أن  .توجھ لزیارتھ بمدینة تازة مصحوبا بھدیة لتقدیمھا لھ

ھ أمر التجارة، بل لوحظ علیھ كثرة الفضول   التاجر المذكور لم یكن یھمُّ
. ومحاولة التعرف على أحوال البالد وأھلھا،مما یدل على أنھ كان  جاسوسا

لة معرفة مساره مدى اھتمام ویتبیّن من تتبع المخزن المركزي لھ ومحاو
ویكشف التقریر . الدولة المغربیة بأمور البالد ورصد كل من یھدد أمنھا 

المنجز في النازلة أن المخزن العزیزي كانت لھ عیون تراقب تحركات 
ویتبیّن من رسالة  .األجانب، خاصة الذین یحاولون االتصال بالثائر الروَكي

سابقة أن التاجر المذكور قد أن ادعى ضیاع تجارتھ بسبب ثورة الروَكي، 

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة  بالرباط -  244
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الرسالة مؤرخة .وطالب بتعویضات عن طریق السفارة الفرنسیة بطنجة
  .1903نونبر  27الموافق  1321رمضان  7في

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا وموالنا دمحم وآلھ"

ب سیدنا الفقیھ األجل المكرم سیدي الحاج دمحم  أدام هللا سعادة نائ  
الطریس، أمنك هللا ورعاك والسالم علیك ورحمة هللا عن خیر سیدنا أیده 

من الجاري،  4/5بتاریخ 2هللا  ونصره وبعد،سیدي قد وصلنا األعز كتابك 
أفدنا  منھم عافیتك ھي عندنا غایة المراد، في األول عّرفتنا بما وجھت لنا  

سید دمحم الحّمار تسعة  وسبعون لایر وإثنا عشر بلیوناً قد وصلنا  صحبة ال
من ماء   246وذلك ھو الذي صیّرنا على البابور التركي ذلك على التمام،

والكتاب الثاني الذي  ذكرت لنا  نبیّن  لسیادتك قضیة التاجر َكلولة  وغیره،
نبیّن  الفرنصوي التونسي وأحوالھ ومدتھ ھنا وتجارتھ بھا، نحن  سیدي

اعلْم سیدي أن مدتھ .لك جمیع أحوالھ من  دخولھ  ملیلیة إلى یومنا ھذا
الذي ھنا  ھنا بملیلیة تقرب على سنتْین، ولیس لھ تجارة كبیرة ھنا اآلن،

دار َكلولة بمرسیلیة، ویذكر الناس أنھا دار   ،اآلنَكلولة  لدار 247فھو متعلم
قدومھ لھنا كان یأتیھ من   وكان في أول وأما الذي ھنا سوى متعلم، تجارة،

وكان یتسوق من ھنا الجلد  مرسیلیة شيء من القھوة وشيء من السكر،
ولم یذكر مثل التجار الذي ھنا مثل سالمھ  قلیل، وذلك كل شيء العنزي،

وذلك ھم التجار الذي یذكر ھنا، وأما   ومسیاح واكویھن وابن ھروش،
ا سّرح سیدنا نصره هللا ولم ،َكلولة فلم یدركھم في تجارتھم ھنا حاصل

ولما شرع  فتسّوق منھ شیئا، من ھنا، شرع في تسّوق شعیر، 248الوسق
في المسواق وقع بینھ وبین البائعین محاورة في المیزان وفي الثمن،  
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ُمدّعین أنھ یبخسھم ویضرھم في الوزن، فأجابھم بكالم قبیح، فلما أجابھم 
نبیع لھ أكثر ونبیع سوى لغیره  تكلموا مع بعضھم وقالوا ال ،یلیق بھال بما 

فتكلم العقالء من القبیلة  من التجار المذكورین أعاله كانوا یتسوقوا أیضا،
وقالوا ال نقطع البیع علیھ وحده ونقطع البیع على الجمیع، فقطعوا علیھ 

وعلى غیره حتى مضت مدة قلیلة وأرضاھم في الثمن ووقع على المیزان،  
فذ الشعیر من ھذه النواحي رجع لبیعھ السكر  ولما ن ورجعوا یبیعوا لھ،

وأما إذا تحقق  فیھ اإلنسان وفي أمره فلم یجده مقابل   .والقھوة والدقیق
وكانت    ولما كان ھنا الروَكي كان یكاتبھ، البیع والشراء مثل غیره،

المراسلة بینھم، ولما سافر بقي یكاتبھ والرقاص بینھم، أمس تاریخھ  
، وأخذ معھ فرنصیصي آخر وتوجھوا لعند الروَكي توجھ لعنده بنفسھ

وھذا ھو شغلھ ھنا، ولیس ھو مقابل البیع  وأصحب لھ ھدیة، لتازة،
ذكرَت لنا نعّرفك  والشراء مثل الناس، إنما دائما یدخل نفسھ في الفضول،

إلى ربیع  الثاني، اعلم سیدي أنھ في ذلك  المدة كان   20عنھ من أول عام  
وھذه قصة َكلولة، ودمتم في عز هللا ورسولھ والسالم   ، 249مسوق الشعیر

  ".1321رمضان المعظم عام  07في  

  َمـحمد فرطوط                                  
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 مع الروَكي متعاونشأن تاجر یھودي  استخباراتي فيتقریر 
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  55الوثیقة رقم 

 250شأن نقل العسكر إلى تطوان الجاي فيوأحمد  الركینةخالف بین 

اشتد الخالف بین أحمد الركینة وأحمد الجاْي في شأن كیفیة نقل    
اك الذین كانوا بناحیة تازة من قصبة العیون إلى تطوان،  العسكر والُحرّ 

إذن لنقل  لعام بالجزائر من أجل الحصول علىفاتصل ھذا األخیر بالوالي ا
ما عارضھ أحمد الركینة خوفا من  وھو  العسكر من الغزوات إلى تطوان،

الفوضى التي قد یحدثھا العسكر وحراك القبائل، فأخبر بذلك وزیر  
ووقع التذكیر بأن الدافع إلى ھذا ھو  الخارجیة عبد الكریم بن سلیمان،

وبذلك أصبح  أي الجیش من العیون إلى جوار مدینة وجدة،" المحلة"انتقال
ى حدوث مشاكل مع السلطات الفرنسیة،  قریبا من الحدود،  مما قد یؤدي إل

وكانت خطة أحمد الركینة تقتضي نقل الجیش قرب قصبة السعیدیة بعد  
القضاء على أنصار الروكي بھا، ومن ھناك تتوجھ المحلة إلى قصبة  

 29الموافق  1321رمضان  9الرسالة مؤرخة في .سلوان غرب واد ملویة
  .1903نونبر 

  .وآلھه وصلى هللا على سیدنا دمحم دالحمد  وح"

محبنا األجل األرضى الفقیھ المجید األكمل األحظى الوزیر الرشید   
سیدي عبد الكریم  بن سلیمان، رعاكم هللا وسالم علیكم ورحمة هللا عن 
خیر سیدنا نصره هللا وبعد، فال یعزب عن علمكم أن الكاتب أحمد الجاْي 

ولم یجد لغرضھ الحائد عن  ،جھدهلما بالغ في الخوض بمغنیة غایة 
الصواب سبیال توجھ للجزائر، وعلى ما نشرتھ الجرائد أنھ طلب من والي  

ألجل الركوب بحرا من  ،الجزائر العام بواسطة نائبھ جواز مرور المحلة
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الغزوات، وإن سوعد على ذلك ففیھ من المضرة ما ال یخفى على  
بطیھ كتْب جنرال تلمسان الذي  ویوافیكم مجرد اإلعالم، نباھتكم، وعلینا

رعاكم   المحال علیھ فیھ، وأنتم خبیرون ُسِھي عن توجیھھ لكم طي الكتْب
هللا بحال العسكر من عدم تربیتھ، وأنھ ال یقوى على سلوك الالئق بمروره 
بین أظھر الُجوار الجزائریین، فطالعوا كریم العلم أسماه هللا لیكون على 

وعلى  ولموالنا دامت سعادتھ أسدّ النظر، علم من الواقع والمتوقع،
  ".1321رمضان المعظم عام  9محبتكم  والسالم في 

ومنھ قد تقدم لمجادتكم أن السبب األقوى في مراجعة األمور، ھو   
نھوض  المحلة من العیون، وكان القصد أن ال نصل بھا لوجدة بالكلیة، بل 

ونأمل أن  ،لسلوانبعد صفاء أمر المجاورین للقصبة ننھض بالسالمة 
، 251ملیلیة.....  یكون بالطریق بأمر شریف بالمساعدة حسبما یظھر 

 ".وذلك ستحسم بھ المادة على الفساد
 أحمد الركینة وفقھ هللا                                       
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في كیفیة نقل العسكر من وجدة إلى  الركینة وأحمد الجايْ بین خالف 
 .تطوان
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  56رقم  الوثیقة 
أنصار السلطان إلى حدود  لجوءالطریس في شأن  الركینة إلىمن 

    252ملیلیة
  

رسالة إلى  -مبعوث السلطان لشرق المغرب  -بعث أحمد الركینة  
بعض القبائل القلعیة التي ناصرت  لفیھا خیرا  ىستوصا ،دار النیابة بطنجة

انھزمت أمام أنصار الثائر ،  لكنھا )ة وفرخانةجّزومَ ( السلطان عبد العزیز
ي، فطلب من النائب دمحم الطریس أن یتصل بالسفیر األسباني ویطلب  الروكَ 

منھ قبول القبائل المذكورة دخول مجال حدود ملیلیة الخاضع للسیطرة 
، ویدخل ھذا الطلب في إطار  المساعدة اإلسباینة وحمایتھا من أنصار الثائر

اإلضافة إلى حقوق الجوار التي تقتضي التي طلبھا المخزن من إسبانیا ب
وذلك في انتظار وصول اإلمدادات  . المساعدة خدمة لمصلحة الطرفْین

 1321رمضان  12الرسالة مؤرخة  في . العسكریة لتأدیب القبائل الثائرة
  .1903الموافق  ثاني  دجنبر  

  .هللا على سیدنا دمحم وآلھ وحده وصلىالحمد  "
نائب سیدنا األجل األحظى سیدي الحاج دمحم   محبنا األعز األرضى  

رعاكم هللا وسالم علیكم ورحمة هللا عن خیر سیدنا نصره هللا  ،الطریس
وبعد، فمقرر لدیكم ما أباله بعض ُجوار ملیلیة بأحواز قبائلھا، خصوصا 

وجة وفرخانة إخوان الطالب السید ُمـحمدّین أزریوح، من البالء مَ  زُّ
كافحة لنصرة كلمة الحق، وبعدما تغلب علیھم الحسن والصبر في الم

الفّساد بكثرة لفوفیاتھم الخاسرة، لم یسعھم إال أن ھرعوا للحدادة 
بك بورك في مجادتكم أن تكلموا باشدور الصبنیول حالمجاورة لھم، فن

التي دخل إلیھا الصالحون  ،بإصدار أمره للحكام المكلفین عندھم بالحدادة
حسبما   ،نھم على بال، ویستوصوا بھم خیراالمذكورون بأن یكونوا م

تقتضیھ روابط المودة بین الجوار، حتى یصل المدد الشریف ألحوازھم 
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یّسر هللا كل عسیر، وعلى محبتكم 

وفقھ هللا                

  

 

یّسر هللا كل عسیر، وعلى محبتكم 

وفقھ هللا                 أحمد الركینة

  لحدود ملیلیة

 

یّسر هللا كل عسیر، وعلى محبتكم 
."  

أحمد الركینة

لحدود ملیلیة قلعیة
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یّسر هللا كل عسیر، وعلى محبتكم  ،بقصد تربیة الفّساد المشار لھم
".1321 رمضان المعظم عام

قلعیة لجوء بعض قبائل

 

   

بقصد تربیة الفّساد المشار لھم
رمضان المعظم عام

لجوء بعض قبائلطلب قبول 

بقصد تربیة الفّساد المشار لھم
رمضان المعظم عام 12والسالم  في  

طلب قبول 

 

بقصد تربیة الفّساد المشار لھم
والسالم  في  
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  57الوثیقة رقم 
الركینة إلى الطریس في شأن تحصین قصبة العیون لمواجھة أنصار من 

  253يالروكَ 

كان أحمد الركینة یخبر النائب الطریس بأحوال ناحیة وجدة كتابة       
وبواسطة التلغراف في ذات الوقت، وبھذا الكیفیة أبلغھ أن القائد حمادة 

قد عقد الصلح مع  -وھو من أوفیاء خدام المخزن بناحیة واد زا -البوزّكاوي
عیا أن تلك دّ ة مُ أنصار الثائر بعد أن  حاصروه، وقد أعلم بذلك أحمد الركین

وقد عجل الركینة  خطة ریثما تصل اإلمدادات العسكریة لقصبة العیون،
وبعد  بإرسال اإلمدادات غیر أن عاصفة من الریاح أخرت وصولھا،

وأوفد الجمیع  ،ھدوئھا جدد تجھیز جیش من ألف من المشاة ومائة فارس
ان رمض 13الرسالة مؤرخة في . إلى قصبة العیون من أجل تحصینھا

  .1903دجنبر  3الموافق  1321

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

محبنا األجل األرضى نائب سیدنا األرشد األحظى الفقیھ سیدي   
رعاكم هللا وسالم علیكم ورحمة هللا عن خیر سیدنا  الحاج دمحم الطریس،

والسجع بما  فقد تقدم لمجادتكم الكتب بقضیة بني بوزّكو نصره هللا وبعد،
 254وبعد إجمالھ تلغرافیا كفایة، وقد آل أمر البوزّكاوي في بسطھ كتابة،

إلى أن صالح مع الفُّساد على نفسھ، وأخبر بذلك قائال إلى أن یرد علیھم 
ولكن بعد ، عن توجیھھ فأجبتم بتعیینھ استفھمناكمالمدد السعید، وقد  كنا 

وبعد توصلنا  نفسھ،فوت الفوت بمحاصرة المذكور ومصالحتھ على 
 ،التلغرافي وھیأنا من األمداد السعیدة من یتوجھ لقصبة العیونبجوابكم 

كان اإلنسان  ،أیام 3تفتّقت في ھذا القطر أریاح عاصفة وانسحبت ثالثة 
 ،فیھا ال یسعھ إال طلب المولى في ألطافھ الخفیة وحسن عاقبة المقدور

ولیومھ توجھ أیضا  فیما برز،ومن الطریق رجع المدد الذي ُوّجھ، والخیر 
 بالسالمة بقدر یكمل بھ عدد العسكر ألف نفر وعدد الخیل مائة فارس،
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والظن أن ذلك یكفي لتحصین القصبة ریثما یظھر، یّسر هللا كل عسیر،وال 
زلنا في انتظار المكاتب الشریفة التي أعلمتمونا بتوجیھھا لنا بید  فرطوط 

رمضان المعظم  13ى المحبة والسالم فيبواسطة السلك  لتكونوا ببال وعل
  ".1321عام 

 وفقھ هللاأحمد الركینة                                     

  

 قصبة العیون تحصین
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  58 رقم الوثیقة
إلى الطریس في شأن نقل مؤونة الجیش من الغزوات إلى  الركینةمن 

  255وجدة
الغزوات استورد المخزن الشعیر من مرسیلیة عن طریق مرسى   

فطلب أحمد الركینة من نائب السلطان   لینقل  من ھناك إلى وجدة ونواحیھا،
من أجل نقلھ، واستأذن في " التركي"بطنجة أن یرسل الباخرة المغربیة

إفراغ ألف خنشة بمرسى ملیلیة، والباقي یترك على ظھر السفینة حتى یتم  
إلسباني من السفیر وفي ذات الوقت طلب التدخل لدى ا تحدید مكان إفراغھ،

 21الرسالة مؤرخة في . أجل إعفاء الحمولة المفرغة بملیلیة من الرسوم
  .1903دجنبر  11الموافق  1321رمضان 

  .الحمد    وحده وصلى هللا على  سیدنا دمحم وآلھ"

محبنا األعز األرضى النائب األرشد األحظى سیدي الحاج دمحم    
حمة هللا عن خیر سیدنا نصره هللا الطریس، رعاك هللا وسالم علیك ور

 257]التركي[جوابا عن طلبنا منكم توجیھ256وبعد، وصلنا تلغرافكم 
فإنھ . ھیأ لمؤن المحلة السعیدةللغزوات لحمل ما بھا قِبَلنا من الشعیر المُ 

وقد  . بالبال رعن قرب یرجع من مرسى العرائش، ویتوجھ لما طلبنا، وصا
أن التركي إن وسق خناشي الشعیر من  كنا خبّرناكم سلكیا أیضا وكتابة

والباقي بعده یتركھ موسوقا بداخلھ  ،فیُنزل منھا ألفا بملیلیة ،الغزوات
لكن األلف الذي یُنزل  بملیلیة  حتى نعّرفھ بالمحل الذي یتعین لتنزیلھ بھ،

، فإن رأیتم 258ال یخفاكم أنھ یُقبض علیھ نحو بسیطة للخنشة الواحدة
مكالمة باشدور الصبنیول في إسقاط ذلك، حیث إن المنزل لجانب المخزن 

 21فلكم أسد النظر، وهللا ییسر كل عسیر، وعلى محبتكم والسالم في 
  ".1321رمضان  المعظم عام 

  هللا الركینة وفقھأحمد 

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ  بمدیریة الوثائق الملكیة  بالرباط -  255
  .ت البرقیات السلكیة المخزنیة ترسل وتستقبل من مدینة مغنیة الجزائریةلم تكن وجدة مجھزة بآلة التلغراف، فكان -  256
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 ناحیة وجدةالموجھ للجیش من الغزوات إلى  نقل الشعیر
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  59الوثیقة رقم 

 وأغراضلركینة إلى الطریس في شأن التعجیل بإرسال المال امن 
  259لجیشا

تكشف رسالة أحمد الركینة إلى نائب السلطان بطنجة حاجة الجیش    
وتعكس ذلك العبارات المستعملة  إلى المال لتوفیر المؤونة ودفع الرواتب،

من قبیل شدة الحاجة والتعجیل واألكید واألھم، وتعدد البرقیات التلغرافیة 
وقد ألح الركینة على ضرورة إرسال الكسوة العسكریة . في الموضوع

والبالغي والخیام لمواجھة قساوة فصل الشتاء، وبدون ھذه المستلزمات ال 
نوطة بھ، وقد یؤدي ذلك إلى العصیان أو یمكن للجیش أن یقوم بالمھام الم

 1321رمضان  25الرسالة مؤرخة في . الفرار من الخدمة العسكریة
  . 1903دجنبر  15الموافق 

  
  .وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ وصحبھ   وحدهالحمد "

محبنا األعز األرضى النائب األجل األحظى سیدي الحاج دمحم   
لیكم ورحمة هللا عن خیر سیدنا نصره هللا الطریس، رعاكم هللا وسالم ع

فقد ترادفت منا لمجادتكم تلغرافات بشدة الحاجة لدراھم المؤن  وبعد،
مع  260لجمیع الملحة السعیدة، وقد كاد الناس یفرغ صبرھم من عدم الوفد

 المسؤول من المولى أن یجعلھ آخر أمر مقدور علیھ، طول ما فات علیھم،
 جعلوا أمر ھؤالء الناس من المھم األكید،فالمطلوب من سیادتكم أن ت

، یسر هللا كل عسیر، 261....فإنھم أولى بالتقدیم على غیرھم لشدة الحاجة
كما طلبنا منكم توجیھ ما ھو تحت الید ھناكم بطنجة أو بتطوان من الكسوة 

                                     
  .الوثائق الملكیة بالرباطأصل الرسالة محفوظ  بمدیریة  -  259
  .عدم إیفاد ،أي عدم إرسال: عدم  الوفد  -  260
  .أنظر النص المخطوط. كلمة غیر مقروءة  -  261
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العسكریة ببالغیھا والخزائن بلوازمھا لشدة الحاجة إلى ذلك، وأن تكتبوا 
وعلیھ فإن صادفكم الحال  بطلب العدد الكافي من ذلك،لشریف الحضرة 

وإال فبارك هللا في مجادتكم  ،أُجبتم عنھ بتوجیھ القدر المطلوب فذاك
وال بد عن عجل، فإن األمر أكید  عاودوا الكتب في شأنھ للحضرة الشریفة،

حیث إنھ ال یصوغ لنا شيء من نھوض  وآكد منھ التعجیل بدراھم المؤن،
وهللا  فاجعلونا نصب العین، نھا حسبما ال یخفى على نباھتكم،وال غیره بدو

رمضان المعظم عام  25ییسر كل عسیر، وعلى المحبة والسالم في 
1321."  

 وفقھ هللاأحمد الركینة                             
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  إرسال المال ومستلزمات الجیش المخیم بوجدة استعجال
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  60رقم الوثیقة 

  262مثولھ أمام السلطان أخرإلى دمحم الطریس في شأن ت الجايأحمد من 

رئیس  -سبقت اإلشارة إلى الخالف الذي وقع بین الحاجب الركینة  
.  263المحلة التي قدمت من تازة  أمینوأحمد الجاي  -البعثة المخزنیة بوجدة

أن الجاي المذكور كان یستعجل نقل الجیش  فيالخالف  ویكمن جوھر
الغزوات بغرب الجزائر إلى تطوان ،  بینما كان مرسى تازة  من  إلى الوافد

الجیش المذكور من ساحل قصبة  السعیدیة،  قسم من الركینة یرغب في نقل 
وقد اتھم ھذا األخیر أحمد الجاي  بالتخابر مع السلطات الفرنسیة  دون إذن  

الجاي  غیر أن أحمد . ولذلك قرر السلطان استدعاءه للبالط بفاس .المخزن
وبرر سفره  لمدینة وھران من  الركینة،أحمد ما أخبر بھ روایة مخالفة لِ  قدّم

ي  ضد الروكَ  الجیش نظرا لما عاناه في المعارك التي خاضھا ،أجل العالج
،   رفي  موضوع السف الركینة ھ  استأذن الحاجبوأن ، بناحیة تازة وأنصاره

الركینة في رسائلھ إلى دمحم وھذا مخالف لما أورده  .فوافق على طلبھ
بالسفر إلى أوربا من أجل   نصحھ أحد األطباء في الجزائرو .الطریس

تعلقھ  بالسلطان ووالءه لھ ، كما    أحمد الجايْ  العالج، وفي الوقت ذاتھ أكد
شأن  في من أجل النظرتھ وزیر الحرب السابق المھدي المنبھي اأخبر بمالق

دجنبر  19الموافق  1321رمضان  29في  الرسالة مؤرخة. تجمعھما أمور
1903.  
هللا عزه كتب لك  أن موالنا أید ،وبعد، فقد وصلني كتابك مخبرا فیھ"...

رعاك هللا أني قدمُت من   نعم فاعلمْ . على قدومي على حضرتھ الشریفة

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ  بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط -  262
  .55-53-51-50انظر قبلھ الرسائل التالیة رقم  -  263
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نني بالتوجھ ،ولما تالقیُت مع الحاجب الركینة أذِ 264ضیافة هللافي وأنا  اتاز
فأشار علي الطبیب  فتوجھُت لوھران بقصد التداوي، لحال سبیلي،

منك أیھا  فنطلببالتوجھ لبالد أوربا بقصد التداوي وتغییر الھواء، ففعلُت، 
أنھ حصلت غایة المضرة بسبب ما  ،المحب أن تنھي ذلك لموالنا أیده هللا

على تحّمل تلك  فى على بالھ الشریف أن الحامل ليوال یخ قاسیتُھ بتازا،
 في جانبھ الشریف ال غیر، والمخاوف واألھوال ھو شدة محبتي المشاق

ومتعنا   والكل قلیل في جانب محبة تلك الذات الشریفة الطاھرة حفظھا هللا،
نقدم على حضرتھ  265وحین نشفى من جراحي .وإیاكم بوجودھا آمین

، 266الشریفة،وأني على نیة المالقاة مع األخ الفقیھ سیدي المھدي المنبھي
وهللا ییسر جمیع األمور  معھ تعلقات وحسابات كما ال یخفاك، ألني لي

رمضان  29ویعین الكل على شریف الخدمة، وعلى المحبة والسالم  في 
1321."  

  

  أحمد الجاي وفقھ تا

  

  

  

  

                                     
  .أي  كان  مریضا:في ضیافة هللا  -  264
  .توحي ھذه  العبارة  أن الجاي  كان  بصدد إجراء عملیة  جراحیة  في أوربا -  265
  .كان المھدي  المبنھي  وزیرا  للحراب لما  قامت ثورة الروَكي، ولما فشل في إخمادھا أعفي من منصبھ   -  266
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  61رقم الوثیقة 

من الركینة إلى الطریس في شأن المضاربة الواقعة بین بعض أفراد 
  267الجیش بوجدة

أخبر أحمد الركینة نائب السلطان بوقائع اقتتال وقع بین بعض أفرد   
 استقوى كل فریق بعصبیتھ، فقتل أحد الضابط، غیرفالجیش المخیم بوجدة، 

وقد سبق في رسالة   أن صاحب الرسالة لم یكشف عن سبب ھذه المواجھة،
، ولعل  وكسوة العسكر والمؤونة المالمتقدمة أن حذّر من عواقب نقص 

ا ھو السبب وراء ھجوم طرف على الطرف األخر من أجل النھب ، ھذ
تعني في  قاموس المخزن  التي عكسھ استعمال مصطلح الصوكـَة، یوھو ما 

ووقع ھذا الحادث عند وقت المغرب في شھر رمضان وبحضور  .النھب
وخوفا من . حوز مراكش وناحیة الغرببعض كبار قواد الحْركة من 

انتشار الفوضى أمر أحمد الركینة بالقبض علیھما وإیداعھما سجن  وجدة  
رمضان  29الرسالة مؤرخة في  .مولوي بشأنھما صدور أمرإلى حین 

  .1903دجنبر  19الموافق  1321

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

الحاج دمحم سیدي  ،محبنا األعز األرضى النائب األجل األحظى  
الطریس، رعاكم هللا وسالم علیكم ورحمة هللا عن خیر سیدنا نصره هللا 

بین الخلیفة مصطفى المـَكیلدي  268فأمس البارحة وقعت مشانأة وبعد،
ألمر بینھما فیھا إلى تعصب اوأغا القائد عبد هللا الشاوي بما ال یعني، وآل 
د، فمات قائد مائة بالبارو 269الكل بفرقة من إخوانھ، ثم وقعت المضاربة

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ  بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط -  267
  .ي نزاعیقصد بھا شنآن أ: مشانأة -  268
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وجرح آخر من المقدّمین بما ھو اآلن بھ  ،من طابور الشاوي المذكور
 270وھو الذي صاكَـ  مشرف، والبادئ األلذ في الخصام ھو المَكیلدي،

وأخرجوا فیھ طلقات القرطوس  ،بإخوانھ فرسانا على الشاوي لخزائنھ
حسبما شھد بھ خدام سیدنا القائد الحافظ الدلیمي والقائد المدني الَكالوي 

لكونھم حین وقوع الصادر كانوا بالمحلة  ،271والقائد العیاشي السعیدي
الحالیة التنكیل بھذین  272وقد عنیت  المصلحة السعیدة وذلك عند المغرب،

ذا المآل نشأ عن فساد وھتك حرمة لكون الداعي إلى ھ الرجلین معا،
لوال لطف هللا واإلغارة المولویة  ،الشھر الحرام بما تتحاشى المسامع عنھ

حیث إن العسكر  بوجود سیدنا أید هللا سعادتھ لكان ذلك سبب فتنة عظیمة،
 ً وألجلھ أذنُت  من بعضھا على بعض، تحّزم والقبائل تطاولت لذلك تنافسا

ا وعلى من سعى في الفساد من إخوانھما بالقبض علیھم 273عامل وجدة
وأصحابھم، فقبضا كذلك وخصصاھما بالجیاع والضرب حسما لمادة 

وھاھم تحت الید في السجن حتى یرد األمر  تشّوف الغیر لمثل فسادھما،
وبمضمنھ استعملنا لكم یومھ تلغراف  الشریف بالمتعین في الواقع،

وھا یوافیكم بطیھ  غیر وجھھ، وإعالما لكم بسالمة المآل لئال یبلغكم على
رمضان  29وعلى المحبة والسالم في  كتاب لشریف الحضرة أعزھا هللا،

  ".1321المعظم عام 

 هللا الركینة وفقھأحمد                                             
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  وجدةب محدوث اقتتال بین  بعض أفراد الجیش المخی
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  62 الوثیقة رقم

 الجیش في شأن التعجیل بإمداد عبد الكریم بن سلیمانمن الركینة إلى 
  274بالمال ولوازم الخدمة

ممثال ھنا في وزیر  -جدد أحمد الركینة الكتابة للمخزن المركزي  
تدارك أمر الجیوش   من أجلوذلك  -الخارجیة عبد الكریم بن سلیمان

 وكشف واقعَ  كسوة والخیام،الالمخزنیة المخیة بوجدة من حیث المال و
. ي وأنصاره ھناكالجیش الذي قدم من تازة بعد أن كان  یحارب الروكَ 

حیث وفد العسكر حفاة عراة وبدون خیام، وضاعت لھم جل الدواب 
. كما أنھم لم یستطیعوا حمل كل لوازمھم لعدم توفر الدواب والخیول،

التي قدمت من تازة إلى قصبة  محلـّةوتكشف ھذه الحالة الموصوفة أن ال
ي، وھو ما أخبر بھ وأنھا أتت ھاربة من أنصار الروكَ  كانت منھكة،العیون 

ھذا األخیر أنصاره في إحدى رسائلھ المثبتة أعاله، بینما أشاع الخطاب 
أحمد وقد استعجل . غادرت  تازة وھي منتصرة مظفرة محلةالمخزني أن ال

 ھفي الوقت ذات العسكریة، وحاولالركینة إرسال المال ومستلزمات الخدمة 
ونبّھ في . ناحیة وجدة أسواقتجدید حضیرة  الخیول عن طریق اقتنائھا من 

ال تسمح لھ بالقیام بعملیات  علیھا الجیشأن الحالة التي یوجد  األخیر
  1321شوال  3الرسالة مؤرخة في . عسكریة ضد الثائر وأنصاره

  .1903دجنبر  23الموافق

  .وآلھالحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم "

حفظ هللا مجادة األعز األرضى الفقیھ الوزیر األجل األحظى سیدي   
عبد الكریم بن سلیمان، وسالم علیكم ورحمة هللا عن خیر سیدنا نصره 
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التي  275ة السعیدةحلهللا وبعد، فال یعزب عن علم سیادتكم أن ھذه الم
ون وصلت على غایة من االحتیاج والتضرر من سُ وردت من تازا ومْ 

وما كان لھم  ،الذي بھا جلھم عرایا 276فإن العسكر السعید الحْركة، لوازم
 ،277لظھور الحمسون لعدم تركوه بتازا وبمْ ما وللقبائل من الخزائن منھا 

، فأصبحوا حفاة عراة ال مأوى 278ومنھا ما استأصلتھ لھم عوائد السفر
فنفق جلھا والباقي فرغ منھ  279یتقون بھ حر اإلبان المقبل، والروام

د، بحیث قل نفعھ جدا، وأضر من ھذا كلھ تماطلھم في المؤونة الذي الجھ
 حصل منذ قدمت ھذه المحلة السعیدة بسبب تعذرات وقائع قد ال تخفاكم،

 ةوطلبنا من جالل وقد كنا كتبنا لشریف الحضرة أعزھا هللا بشرح ھذا،
لسد ا وبالخزائن الكافیة ھغتـْ موالنا اإلنعام على ھؤالء الناس بالكسوة وبل

وأما الروام فما یعثر علیھ ھاھنا بقصد البیع جعلنا نشتریھ  رمق الجمیع،
د ،وقد كتبنا ھذا لمجادتكم تأكیدا للسابق بأن 280لتجدید الھویر السعی

ذكر تطالعوا شریف العلم بھ لیصدر دامت سعادتھ أمره الشریف بتنفیذ ما 
الطریس وأمناء ذكر، ویجدد أیده هللا األمر للنائب السید الحاج دمحم  بما

لیھ من إبالتعجیل بما یحتاج  281مرسى طنجة وأمناء السكة السعیدة
وأما إن تمادى ھذا التماطل فیتعذر األمر وال یصوغ نھوض  الدراھم،

لنا بالجواب  وعجلوا بحْركة وال بغیرھا، ولموالنا دامت عزتھ أسد النظر،
عام  شوال األبرك 3وعلى المحبة والسالم في  بورك في مجادتكم،

1321."  

 وفقھ هللاأحمد الركینة                                      
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  63الوثیقة رقم 

االمتثال الطریس إلى وزیر الخارجیة في شأن رفض أحمد الجاي من 
  282السلطان ألوامر

كبراء الجیش بناحیة  تعكس الرسالة سوء التفاھم الذي كان سائدا بین   
وجدة، حیث سبقت اإلشارة إلى خالف وقع بین أحمد الجاْي وأحمد الركینة 
في شأن نقل الجیوش القادمة من تازة إلى تطوان عن طریق مرسى 

الركینة على إبقاء قسم من الجیش معھ ونقل  الغزوات بالجزائر، بینما أصر
ة الجاْي باختالس األموال وقد اتھم الركین. الباقي عن طریق قصبة السعیدیة

وفي ھذا السیاق أصدر السلطان . المخصصة للجنود الذین كانوا تحت إمرتھ
وكان ھذا األخیر قد أعفاه الركینة . إلى أحمد الجاْي للمثول أمامھ بفاس أمراً 

ومن ھناك انتقل إلى جبل .من مھامھ، فتوجھ إلى وھران بدعوى العالج
عد تكلیف القنصل المغربي بجبل طارق  وب.طارق بذریعة استكمال العالج

 المبنھي، المھدينیة مالقاة  علىن أن أحمد الجاي تبیّ  بالبحث في أألمر،
ي وكانت تربطھما مودة الذي كان وزیر الحرب إبان اندالع ثورة الروكَ 

  .1903دجنبر  24الموافق  1321شوال  4الرسالة مؤرخة في. وصداقة

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

األجل األحظي سیدي عبد  ألعز األرضي الفقیھ الوزیرامحبنا   
 الكریم بن سلیمان، سالم علیك ورحمة هللا عن خیر سیدنا نصره هللا وبعد،

 283وصلنا كتاب من سیادتكم بأن األمر الشریف صدر للسید أحمد الجايْ 
بأن یقدم على األعتاب  الذي بالمحلة السعیدة الموجھة من تازا للعیون،

السید أحمد الركینة بإزعاجھ حسبما بالكتاب  الشریفة، كما أُِمر الحاجبُ 

                                     
  .أصل الرسالة  محفوظ  بمدیریة  الوثائق  الملكیة  بالرباط -  282
  .كبیر أمناء الجیش الذي كان یحارب الروَكي بناحیة  تازة، ومنھا انتقل إلى ناحیة وجدة: أحمد الجاي -  283
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الشریف الواصل طي الكتاب المذكور لنوجھھ لھ عاجال، ونعمل لھ تلغرافا  
وجھنا  بما ذكر عن األمر المولوي أعزه هللا، فبنفس وصول كتابكم 

وحیث وجد الحال أن الجاْي فارقھ   للحاجب الكتاب الشریف المذكور،
ثم لما   لم یبق وجھ إلعمال التلغراف بذلك للحاجب، ،وتوجھ لوھران

وصل الجاي لجبل طارق كتبنا لھ لیعّجل بالورود لطنجة لیتوجھ منھا  
فأجابنا أنھ كان توجھ  لشریف األعتاب عن األمر الشریف أعزه هللا،

أذن لھ الحاجب بالتوجھ لحال سبیلھ، وأن أن لوھران بفضل التداوي بعد 
الطبیب ھناك أشار علیھ بالتوجھ ألوربا ألجل تبدیل الھواء والتداوي، وأنھ 

ِلما لھ من التعلقات والمحابات  284على نیة المالقاة بالسید المھدي المنبھي
حضرة حسبما الراحة یتوجھ لشریف ال] ینتھي من[معھ، وأنھ حین یقدم 

طي جوابنا عن الكتاب الشریف  الحضرةبكتابھ الموجھ بطیھ لشریف 
 ولما توجھ المنبھي لجبل طارق ولم یظھر للجايْ . الصادر لنا في ذلك

ھنالك،  285ورود لطنجة عملنا تلغرافا أوال وثانیا في شأنھ لبوزیان الوكیل
حضرة فأجاب بأنھ توجھ مع المنبھي، وھا جوابنا المذكور لشریف ال

".                                     1321شوال األبرك عام  4یصلكم طي ھذا، وعلى المحبة والسالم في  

 العربي الطریس لطف هللا بھ دمحم بن

 

 

                                     
  اندالع  ثورة الروَكي، ولما فشل في مھمتھ أعفاه السلطان من منصبھ،   كان المھدي المنبھي وزیراً للحرب إبان   -  284

  وعیّن َمـحمد الجباص بدلھ،  ومعروف عن المنبھي أنھ حصل على الحمایة  البریطانیة خوفا من بطش المخزن         
  .ومن المحاسبة       

  لھ تمثیل قنصلي قدیم بجبل طارق بھدف قنصل المغرب بجبل طارق، ومعلوم أن المغرب كان : بوزیان الوكیل -  285
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  64 الوثیقة رقم
عبد   بنعبد الرحمان إلى السلطان في شأن العنایة بالقائد  من الركینة

  286الصادق

توصل أحمد الركینة برسالة سلطانیة في شأن ما طلبھ القائد ابن عبد   
مدعیا المرض  اإلذن للمثول أمام السلطان،بمنحھ  ویتعلق األمر ،الصادق

بعد أن أصبح  وأن أحمد الركینة لم یعد في حاجة إلیھ في الخدمة المخزنیة،
ً لمّ مُ  لطان رفض منحھ اإلذن غیر أن الس بأمور وأحوال ناحیة وجدة، ا

ومعلوم أن ابن عبد  باعتباره من القواد الذین كان المخزن یعتمد علیھم،
لضبط القبائل في شمال   سابقة الصادق كان قد كـُلف في عدة مناسبات

أحمد الركینة بمزید  وقد أمر السلطانُ .شرق المغرب وفي منطقة الریف
 ضمنیةوھذه إشارة  وتوفیر كل ما یحتاجھ ولما تقتضیھ المصلحة، بھالعنایة 

وكبار  ما یحتاجھ الجیش إلى عجز أحمد الركینة في توفیر المؤونة وكل
الرسالة . ، نظرا للضائقة المالیة التي أصبح یعاني منھا المخزنقواده

  .1904الموافق  فاتح  ینایر 1321شوال  12مؤرخة في 
  .هللا على سیدنا دمحم وآلھ وصحبھ وسلم الحمد  وحده وصلى"

بعد تقبیل حاشیة البساط الشریف وأداء ما یجب لموالنا أیده هللا   
من التعظیم والتشریف، فقد وصل للعبد الكتاب الشریف بأن الخدیم ابن 
عبد الصادق كتب بما حصل لھ من السقم بشدة البرد ھنا وطلب اإلذن لھ 

لم یبق لجلوسھ محل ھنا لتبّصر العبد   في اإلتیان لشریف الحضرة، حیث
في ھذه النواحي ومعرفتي فیھا لما ناتي وما نذر، وأجابھ سیدنا دامت 
عزتھ بأن مثلھ من العُمد عند موالنا ھنا في مباشرة األمر بھذه النواحي، 

وفي قریب یوذن لھ في اإلتیان لشریف  ،وأكد علیھ في الزیادة في الوقوف
لـْنكْن نقابلھ بمزید االعتناء والبرور فیما یحتاجھ ف األعتاب أعزه هللا،
إلى أن یوذن لھ في اإلتیان لشریف الحضرة بحول   ،وتقتضیھ المصلحة

والسمع والطاعة لموالنا فإني مع   وصار من الخدیم نصب عین،. هللا
عند األمر الشریف من حین الجمع على قضاء الغرض   الخدیم المذكور

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط -  286
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وعلى الخدمة الشریفة   والنا صالح دعاه،الشریف، والمطلوب من م
  ".1321شوال األبرك عام  12والسالم  في 

 الخدیم أحمد الركینة وفقھ هللا                             

 

  قالقائد عبد الرحمان بن عبد الصادالعنایة ب
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  65الوثیقة رقم 
   287من الركینة إلى دمحم الطریس في شأن وصول المال ومستلزمات الجیش

  
 مستلزماتاستلم أحمد الركینة بعض ما كان یطلبھ من المال و  

وخیام وتجھیزات للبغال من  ،العسكر من قنابل للمدافع وأسلحة بذخائرھا
رسلت الدراھم مع باخرة فرنسیة متجھة اُ وقد . الجیش أغراضأجل حمل 

إلى وھران ، أما عتاد الجیش فقد أرسل في السفینة المغربیة التركي، حیث 
 13الرسالة مؤرخة في . فرغت الشحنة المذكورة بساحل قصبة السعیدیةأ

  .1904الموافق ثاني ینایر 1321شوال 
  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

محبنا األعز األرضى الفقیھ النائب األجل األحظى سیدي الحاج دمحم   
یدنا نصره هللا الطریس، رعاكم هللا وسالم علیكم ورحمة هللا عن خیر س

وبعد، وصل كتابكم یومھ بأنكم وسقتم لنا مع البابور التركي السعید ما ھو 
 مقیّد طّرتھ، إال الدراھم التي ھي سبعون ألف لایر فمع بابور وھران،

یزت لتفرق في المؤن حینا، وأما أما الدراھم فقد وصلت وحِ . وصار بالبال
ة الباقي فأخبر بنزولھ من البابور ثمة، وعلى المحبة  288أمین سعید
".                                                            1321شوال األبرك عام  13والسالم في 

  70000            سبعون ألف  لایر 
  200           ص بھا كــور    25
  0300      ص بھا عدة ساسبو 15
  1200ص قرطوسھا بكل واحد  50
  0014       زائن                    خ

  0119      شـواریات بھا  12قطع 
  0133      وقروش                   

  .الكل بالتركي سوى الدراھم
  أحمد الركینة فقھ هللا          

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط -  287
  .السعیدیة: ْسعیدة -  288
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 الركینة عن استالمھ المال وبعض معدات الجیش جواب أحمد
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  66 الوثیقة رقم
في شأن منح  قائد قصبة السعیدیة المؤونة  ركینة إلى الطریسالمن 

   289وعودتھ إلى محلھ
أجاب أحمد الركینة الطریس في شأن تضرر قائد قصبة السعیدیة   

خاصة أن ما قد حرثھ من أرض فالحیة  من عدم حصولھ على المؤونة،
في مستھل  ي علیھابجوار القصبة قد ضاع بعد أن استولى أنصار الروكَ 

وقد صدر األمر ألحمد الركینة . الجزائر غربإلى  فرّ بینما ھو  ،1903سنة 
بتمكین القائد عالل الشرادي من المؤونة وعودتھ إلى القصبة التي كان 

شوال  13 الرسالة مؤرخة في. متولیا بھا على قبیلة أوالد منصور
  .1904الموافق  ثاني ینایر 1321

  .21290شوال 23ج عن ج عالل الشرادي وصل في "
  .وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھالحمد  

محبنا األعز األرضى النائب األجل األحظى الفقیھ سیدي الحاج دمحم    
رعاكم هللا وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر سیدنا نصره هللا  الطریس،

وصلنا كتابكم بأن یرد علینا القائد السید الحاج عالل الشرادي  وبعد،
وقد ذكر أنھ كان طالت إقامتھ بمدة  بتوجیھھ، الذي كنا كتبنا لكم الدلیمي،

وأن كل ما كان عنده من   بدون مؤونة، 291من تسعة عشر شھرا بالسعیدة
فأّملتم أن نأخذ بیده ونستوصي بھ خیرا  الحراثة بتلك الناحیة قد ضاع لھ،

ثم نفـّذُت لھ   ،فقد وصل وقابلناه بما یرضیھ بالبال، ونراعیھ وصار
م علیھ  نعَ وغدا بحول هللا سیحل محلھ المُ  وألصحابھ المؤونة الكافیة،

 13وعلى محبتكم والسالم في  وھو القصبة السعیدة، ،بالعود والیا علیھ
  ".1321شوال األبرك عام 

 أحمد الركینة وفقھ هللا                                                          

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط -  289
  تشیر ھذه العبارة إلى جواب الركینة عن رسالة  مخزنیة  في شأن القائد عالل الشرادي، وأن الجواب وصل یوم   -  290

  . أیام 10، بمعنى أن مدة  إیصال الرسالة قد استغرق 1321شوال   23      
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 قصبة السعیدیة من المؤونة وعودتھ إلى محلھ تمكین قائد
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  67رقم الوثیقة 

حمد الركینة في أل الطریس في شأن أحمد الجاي وأخرإلى  من المخزن
  292شأن الجیش

صار الجیش القادم من تازة یشكل عبئا على رئیس البعثة المخزنیة   
لوجدة أحمد الركینة، حیث عمت الفوضى بعدما عجز المخزن عن إیصال  

في  وقع خالف وبصدد ھذا األمر. المؤونة إلیھ، فتقرر نقلھ إلى تطوان بحرا
من ساحل قصبة السعیدیة أو من مرسى الغزوات بغرب انطالقا نقلھ  شأن

كان  وھو ما  لتجھیزات الضروریة للشحن،حیث تتوفر كل ا الجزائر،
ومنھم القائد المدني الكالوي وأحمد الجاي الذي  یرغب  فیھ  كبراء المحلة،

خالف  مع  علىوكان  ،سافر إلى وھران ومنھا انتقل إلى جبل طارق
وھو ما جعل السلطان  ونة الجیش،ؤالركینة الذي  اتھمھ باختالس أموال م

إال أن الجاي المذكور ادعى السفر إلى أوربا  صدر أمرا لمثولھ أمامھ،ی
استعمال ساحل  فظل  متمسكا برأیھ فيأحمد الركینة  أما . 293بقصد  العالج

وتكشف الوثیقة عدم . لنقل العسكر والبھائم إلى تطوان قصبة السعیدیة
ئم حیث رفض كبراءه إحصاء العسكر والبھا االنضباط بین أفراد الجیش،

الموافق  1321شوال  24في الرسالة مؤرخة. لتوفیر ما یكفي لذلك من السفن
  .1904ینایر  13

  :الرسالة األولى 

  الطریس /الحمد   وحده "

وبعد وصل كتابك بأنك ضربَت التلغراف للطالب أحمد الجاي لما   
، فأجابك 294ورد لجبل طارق بمقتضى ما صدر األمر الشریف بھ في شأنھ

                                     
  .أصل الرسالتین محفوظ  بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط -  292
  .انظر رسائل سابقة بخصوص أحمد الجاي وخالفھ  مع أحمد الركینة  -  293
  .ان یقضي برجوعھ إلى المغرب والمثول أمام السلطاناألمر الصادر في حق أحمد الجاي ك -  294
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 296بسفره مع من بیّنت 295حسبما بكتابھ، وأخبرك الوكیل ھنالك بما بینتھ
وھا سیدنا أعزه هللا ینظر في  وصار بالبال بعد إطالع العلم الشریف بھ،

  .كتب بشأنھ./  "1321شوال عام  24أمره،وعلى المحبة والسالم في 

  :الرسالة الثانیة 

  )أحمد الركینة(الحاجب   /الحمد    "

بأن النائب السید الحاج دمحم الطریس ضرب لك وبعد وصل كتابك   
تلغرافا بإحصاء عدد المحلة رجاال وبھائم، لیعرف منھ ما یكفي من 

 حیث كان صدر األمر الشریف لحملھم من ھناك، المراكب لحملھم بحرا،
وصرح القائد المدني  ولما كلمَت كبراء المحلة في ذلك امتنعوا،

ا ما شرحتھ في ذلك وصار بالبال بعد منھم بما سّمیَت،وعلمن 297األَكالوي
وقد صدر الجواب الشریف لك عن ذلك بما فیھ  إطالع العلم الشریف بھ،

  ".1321شوال عام  24كفایة، وعلى المحبة  والسالم في  

 

                                     
  .قنصل المغرب بجبل طارق: الوكیل ھنالك -  295
  المقصود ھنا المھدي المنبھي الذي كان وزیرا للحرب وأعفي  من  منصبھ  بعد الھزائم المتتالیة التي لحقت  -  296

  .بالجیش  المخزني، وقد تبیّن فیما بعد أنھ  كان محمیا من  طرف إنجلترا       
  من  كبراء  القواد بحوز مراكش، شارك مع حّراك قبیلتھ في الحملة العسكریة  التي : القائد  المدني الكالوي -  297

  .نظمھا المخزن لمحاربة  الثائر الروَكي وأنصاره بناحیة  تازة ووجدة       
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، وجواب آخر للنائب  الجیش جواب المخزن لرئیس البعثة بوجدة في شأن إحصاء

  الطریس في شأن أحمد الجايْ 



 

 
 - 211 -   
 

  68رقم الوثیقة 
سندات بالعملة   عدم استخراجشأن  الطریس فيمن الركینة إلى 

 298ألجنبیةا

أمر نائب السلطان بطنجة أحمد الركینة بعدم إخراج سندات بالعملة   
وكان الركینة   وذلك بسبب قلة االحتیاط منھا لدى المخزن، األجنبیة،

الجزائر المذكور قد اشترى الدقیق والشعیر بالعملة الفرنسیة من غرب 
لتوفیر حاجیات الجیش الملحة وكل متعلقاتھ، كما استعجل الركینة إرسال 
الكسوة والمؤونة للجیش التي سبق تقدیم طلب بشأنھا، وقیل لھ بأنھا في 

خاصة وأن السنة  طریقھا إلیھ مع باخرة فرنسیة تربط بین باریس ووھران،
الرسالة .فیھ البردشتد اكانت مطیرة على غیر العادة في فصل الشتاء الذي 

 .1904ینایر  13الموافق  1321شوال  24مؤرخة في 
  
  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"
  

محبنا األعز األرضى النائب األجل األحظى الفقیھ األرشد سیدي   
رعاكم هللا وسالم علیكم ورحمة هللا عن خیر موالنا  الحاج دمحم الطریس،

فأمس البارحة وصلنا تلغرافكم مخبرین فیھ بأن غیر  نصره هللا وبعد،
السكة المخزنیة ھناكم قلیلة الوجد، وألجلھ فال نخرج علیكم منھا اآلن  
شیئا وصار بالبال، وقد أجبناكم سلكیا أیضا بأنھ صادف الحال أنا خّرجنا 

فیھا البعض من ثمن السمید والشعیر المجلوبْین بالسكة  299علیكم إطرة

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط -  298
 . Lettre  de  changeما یسمى باللغة الفرنسیة : إطرة  -  299
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وأردتم  300ولكن إن لم تجدوا ھناكم ما یخلص بھ الُمخّرجةالفرنصویة، 
وإن كان األمر لدینا أشد  مدافعتھ فأحیلوه على الرجوع إلینا بینما یتیسر،

، سھل هللا كل عسیر )كذا( 301لعدم الوجد وقلة ذات ما تكفي بھ التباعات
وھا نحن ال زلنا بوجدة في انتظار  ع بجاه الطاھر البشیر،دوجبر الص

ز الكسوة  ،302والُمؤن التي أعلمتم بتوجیھھا لنا صحبة بابور باری
فنحن  وأجبناكم بعدم وصولھا وإلى اآلن لم تصل ھي وال كذلك الدراھم،

ھذا مع تراسل أمطار لم  في انتظار الكل والحاجة شدیدة أكیدة و األمر،
وعلى المحبة والسالم في  یعھد مثلھا بھذا القطر منذ أعوام لتكونوا ببال،

  ".1321شوال األبرك عام  24
 وفقھ هللاأحمد الركینة                                              

 

 

 

 

                                     
  .اإلطرة  الُمخرجة بالعملة الفرنسیة: المخرجة  -  300
  .كل ما ھو مطلوب  توفیره  من حاجیات الجیش: التبعات -  301
  یربط  بین موانئ فرنسیة ووھران، وكثیرا ما استعمل المخزن ھذا یقصد بھ  خط المالحة  الذي كان: بابور باریز -  302

  .الخط  لنقل حاجیات الجیش إلى وجدة، نظرا لكون المسالك البریة غیر مأمونة وبطیئة       
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  المخیم بوجدةحاجیات الجیش  توفیرعجز المخزن عن 
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  69 الوثیقة رقم
تمكین الجیش من  ل ونةؤمال انعداممن الركینة إلى الطریس في شأن 

  303النھوض لمواجھة الثائرین

سندات عدم إخراج على حث نائب السلطان بطنجة أحمد الركینة   
الذي أصبح ال یتوفر على رصید  ،باسم المخزن) lettre de change( مالیة

من كبار  سندات مالیةمالي لدفع مستحقاتھا، وكان ھذا األخیر یستخرج 
وفي الوقت ذاتھ طـُلب منھ أن یستنھض  للجیش، المؤونةالتجار القتناء 

وجدد . يلناحیة  قلعیة  غرب واد ملویة لمحاربة أنصار الثائر الروكَ الجیش 
نة ولو لمدة عشرة أیام،لتمكین الجیوش ؤوأحمد الركینة طلب إرسال الم

ذي  10الرسالة مؤرخة في . المخزنیة من وسیلة القیام بواجبھا العسكري
  .  1904ینایر  28الموافق  1321القعدة 

  .على سیدنا دمحم وآلھالحمد  وحده وصلى هللا "
محبنا األعز األرضى النائب األجل األحظى سیدي الحاج دمحم   

الطریس، رعاكم هللا وسالم علیكم ورحمة هللا عن خیر سیدنا نصره هللا 
وبعد، وصلنا كتابكم المؤرخ بثاني الجاري بأنكم قدمتم لنا مرات التنبیھ 

 التي تخرج علیكم، 304كتابة وتلغرافیا، لنكون على بال في شأن اإلیطاري
حتى ال نعود إلخراج  وزدتم لنا ھذا تأكیدا، وال زالت تتوارد منا علیكم،

فقد كنا أجبناكم عن . الخ 305شيء لكون المكلفین ھناكم یتعللون بعدم الوفر
نعم وصلنا كتابكم أیضا  تلغرافكم بمضّمن ھذا بما فیھ الغنیة والكفایة،

بتاریخ أعاله مضمنا الحث على استنھاض ھمم المحلة السعیدة وتحریك 

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 303
  .lettre de  change:إیطاري جمع إطرة   -  304
  .عدم الوفر، عدم توفر رصید مالي -  305
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ونحن أشد حرصا  عزائم النھوض لنواحي قلعیة، ِلما بینتھ وصار بالبال،
ولكن ال یصوغ لنا ذلك على ما نحن علیھ من عدم  على تعجیل النھوض،

عشر أیام، تُدفع لھم  نة، ولو قدرا یشدّ رمق ھؤالء الناس في نحوؤوالم
بھا ما یلقون بھ طریق السفر، وما منعنا من  306في مرة لیقّوموا

 وھا نحن في انتظار ما یرد عنكم ، المسارعة  لھذه المزیة إال ما ذُكر،
قعدة الحرام عام  10وعلى المحبة والسالم في  یّسر هللا كل عسیر،

1321."  
 ة وفقھ هللاأحمد الركین                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
  .یقّوموا، أي یقاوموا بھا متطلبات السفر والتنقل -  306
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 الجیش للقیام بمھامھ العسكریة یاتحاجتلبیة  استعجال
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  70الوثیقة رقم 
  كسوة العسكر  عددمن الركینة إلى الطریس في شأن نقص في 

  307التي استلمھا

بعث المخزن المركزي بعض مستلزمات الجیش إلى أحمد الركینة ،   
الركینة   فاستعجل أحمدوتخص كسوة العسكر، وتبیّن أنھا غیر كافیة، 

إرسال ما یكفي منھا مع أول  سفینة  متوجھة إلى ساحل  قصبة السعیدیة أو  
ونبّھ أحمد . مرسى الغزوات بغرب الجزائر القریب من الحدود المغربیة

 ،ي وأنصاره قرب ملیلیةالركینة أنھ ال یمكن للجیش النھوض لمقاومة الروكَ 
لعسكر والضباط، ومعلوم أن الوقت  دون الحصول على الكسوة المطلوبة ل

. على إرسال الكسوة  الركینةآنذاك كان فصل الشتاء، مما یفسر إلحاح  
  .1904ینایر  28الموافق  1321ذي القعدة  10الرسالة  مؤرخة  في 

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

 محبنا األعز األرضى النائب األجل األحظى سیدي الحاج دمحم  
الطریس، رعاكم هللا وسالم علیكم ورحمة هللا عن خیر سیدنا نصره هللا 

الذي وجھتم لم تف بالقدر  1950والبلغة  1950فإن عدد الكسوة  وبعد،
فنحبكم أن  تطیّروا اإلعالم  المضطر إلیھ،  لحاجة أكیدة إلى ما ُرسم یُمنتھ،

الكتب ألنھ ال یصوغ ورادفوا  لشریف العلم أسماه هللا بالتعجیل بتوجیھھ،
وإن كان تحت یدكم فعجلوا لنا بھ مع   لنا النھوض من المدینة بدونھ،

ومنھ بطیھ  یصلكم   بارك هللا في مجادتكم، وعلى المحبة والسالم، 308األول
الفقیھ السید  309كتاب في ذلك لشریف الحضرة طي كتاب للعالف الكبیر

قعدة الحرام   10في .سیریسر هللا كل ع مـَحمد  الجباص لیعجل بالمطلوب،
  ". 1321عام  

  وفقھ هللا أحمد الركینة
                                     

  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط -  307
  .مع أول سفینة  متجھة إلى الغزوات  بغرب الجزائر: مع األول -  308
  وقد تولى ھذه الوزارة  مـَحمد الجباص بعد إعفاء المھدي . وزیر الحربیة  في القاموس المخزني: العالف الكبیر -  309

  .المنبھي        
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  ومنھ ،
  3372      یخص  من  الكسوة ذات  الكبوط                    "  

  1837              النكي                  ومن  كسوة الملف بسروال  
  0238             ومن  كسوة الملف بسروال  الملف              

  0074      ومن  كسوة الخالئف                                      
  0060          ومن  كسوة أغوات                                    

  6200                                                ومن  البلغة       
  8150                                               ومن  الطربوش   

  ".وذلك كلھ محتاج إلیھ غایة وھو زائد على ما وجھتم
 

 

 طلب إرسال الكسوة الكافیة للجیش 

  



 

 
 - 219 -   
 

  71 الوثیقة  رقم
       310الجیش وعصیان من أحمد الركینة إلى الطریس في شأن فوضى

،  يللثائر الروكَ في إطار التحضیر لتأدیب بعض القبائل الموالیة   
استنفر أحمد الركینة الجیش إلجراء مناورة خارج مدینة وجدة، فصادف 

وكان أصحابھا یقومون بالرعي  بعض الخیام ممن ھم إلى جانب المخزن،
بجوار المدینة، إال أن عدم  انضباط  العسكر أدى بھم إلى نھب ماشیة 

وھو ما  بینھم،واعتبروھا غنیمة واقتسموھا  من غنم وبقر وإبل،ھؤالء 
وتعني نھب وإتالف  ،"الصوكـَة"یعرف في قاموس المخزن بعملیة 

غیر أن ھؤالء كانوا من  وإحراق ممتلكات الخارجین عن طاعة المخزن،
اعترف أحمد الركینة بسوء التدبیر وأخبر بذلك دار ف الموالین للمخزن،

للجیش، غیر أنھ لم یفصح عن دوافع ھذا السلوك المشین  النیابة بطنجة،
وھو ما تفضحھ رسائل متعددة  ولعل ذلك راجع إلى قلة المؤونة المتوفرة،

 2الموافق  1321ذي القعدة  15الرسالة مؤرخة في . في الموضوع
  .1904رایرفب
  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"
  

محبنا األعز األرضى النائب األجل األحظى الفقیھ سیدي الحاج دمحم    
رعاكم هللا وسالم علیكم ورحمة هللا عن  خیر سیدنا نصره هللا  الطریس،

فیوم تاریخھ خرجنا من وجدة مظھرین أن القصد ھو تسریح النظر  وبعد،
وكان   والصید، وإذنا بتھیئ خیل المحلة وبعض عسكرھا وخرجنا جمیعا،

  لبعض الفُّساد تحقق أنھم ال 311وكـَةفي ضمیرنا أن غد یومنا تكون الصُّ 
 313،وجعلنا ھذا كذلك یومنا توطیة312زالوا یدا واحدة في الطائفة الباغیة

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ  بمدیریة الوثائق الملكیة  بالرباط -  310
  .منازلھا وإتالف مزارعھاتعني في عرف المخزن تأدیب القبائل العاصیة بنھب ممتلكاتھا وإحراق : الصوَكة  - 311
  .یقصد بھم  أنصار الروَكي والموالون لھ  -  312
  .تمھید ، ویقصد  بھ مناورة قصد  التدریب على تأدیب القبائل العاصیة -توطیة أي توطئة   -  313
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ولكن بعد ما ركبت الخیل  لغد حتى ال یحصل نفور من المقصود بالصوكـَة،
ُوجدْت غنم وإبل  ،وخرج العسكر وتجاوزنا المدینة بنحو ربع ساعة

 وكان من األمر أن  من یدعي أنھ لجانب المخزن، 314وغیرھما ببعض ُحلل
وساقوا   العسكر لم یملكوا أنفسھم حتى استأصلوا تلك الحلل وأمتعتھا،

ووقع بسبب   وفرقوا ذلك على األكدیة والشعوب، نعمھا غنما وبقرا وإبال،
وسكنت  ولكن خرج األمر والحمد  بسالم، ذلك ضیاع كبیر فیما ذكر،

 ولئال یبلغكم شرح ذلك على خالف ،وأعلمناكم لتكونوا ببال الحال،
ذي القعدة الحرام عام   15وعلى المحبة والسالم في یوم األربعاء  حقیقتھ،

1321."  
 أحمد الركینة وفقھ هللا                                                         

                                     
  .جمع ِحلة، أي مداشر من الخیام:الحلل -  314
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  االنضباطبسبب عدم  أتباع المخزنعلى  ھجوم العسكر
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  72رقم الوثیقة 
الطریس في شأن وصول مؤونة عسكر من أمین قصبة السعیدیة إلى 

  315وجدة

بعد طول انتظار وصلت شحنة من المؤونة الموجھة للجیش المخیم   
وھو ما أخبر بھ أمین   قرب وجدة ، قدرت بأربعة آالف كیس من الشعیر،

وكشف األمین عن حرصھ  . قصبة السعیدیة التي استقبلت الشحنة المذكورة
كما كشف عن بعض . ة من طنجةفي إحصاء الحمولة التي وسقتھا سفین

حیث أنزل عشرة  أكیاس   مظاھر التھریب الذي قام بھ عنصر من البحریة،
من السكر من الباخرة وباعھا في عین المكان بعد أن تساھل معھ أحد أمناء 

  .1904فبرایر  2الموافق  1321ذي القعدة  15الرسالة مؤرخة في . العسكر
  .سیدنا دمحم وآلھ وصحبھالحمد  وحده وصلى هللا على "

أسعد هللا مجادة سیدنا المكرم ونائب موالنا أعزه هللا سیدي الحاج   
فإن   سالم علیك ورحمة هللا عن خیر موالنا نصره هللا وبعد، دمحم الطریس،

وأن عدد  قبل ھذا كنَت كتبَت لنا،) كذا(316االشعیر الذي حوزن
فلما حققنا  أنھا أربعة آالف، 318وقد ذكر لنا البلوط ،31703985الشكایر

، وأعلمنا سیادتك لتكون 04000حساب ذالك وجدنا كالم البلوط صحیح 
شكایر سكار وأْمنعتُھ من  010ھذا فإن أحد من البحریة أتى بعدد  على بال،

وأنزلھم وباعھم  فإذا بھ سّرحھم لھ السید دمحم بویزم، ،319نزولھم بعجرود
 سیادتك بذلك لنكون في ِحل من الورطة،قبالة الخاص والعام، وأعلمنا 

  ".1321قعدة عام  15وعلى الخدمة والمحبة والسالم  في 
 خدیم المقام العالي با أحمد بن الطایع            

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط -  315
  .استلمنا أيالصحیح  ُحزنا : نا حوز -  316
  .جمع  شكارة  أي كیس، غیر أن صاحب الرسالة لم یحد وزن الكیس: الشكایر -  317
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قصبة السعیدیةبشحنة من مؤونة عسكر وجدة   إفراغ   
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  73رقم الوثیقة 
 العسكر أغراضفي  وقوع اختالسمن الركینة إلى الطریس في شأن 

 320الواصلة إلیھ

أبلغ أحمد الركینة نائب السلطان بطنجة بأنھ توصل بالكسوة والبلغة   
المخزن   باخرةھا تحیث وسق الخاصة بالجیش على ید أمین قصبة السعیدیة،

بسرقة  أحمد بن الطایع السعیدیةقصبة غیر أنھ اتھم أمین  التركي، اةالمسم
وفي الوقت  بالخبث وطلب إعفاءه ،واتھمھ  البعض من مستلزمات الجیش،

رسائل  أن غیر ذاتھ عین أمینا آخر خلفا لھ في انتظار موافقة السلطان،
ن من عیّ سابقة كشفت عن االختالس والتدلیس الذي كان یقوم بھ األمین المُ 

أما األمین أحمد بن الطایع فقد ادعى أن النقص الحاصل . طرف  الركینة
ومن جانب آخر . العاملون في الباخرة المخزنیة هفي  الكسوة والبلغة فمردُّ 

أرسل الطریس في باخرة فرنسیة متجھة إلى الغزوات  خیمة  محزنیة كان  
الرسالة  مؤرخة  . قد ألح على طلبھا أحمد الركینة، إال أن وصولھا تأخر

  .1904 فبرایر 3الموافق  1321ذي القعدة  16في 

  .دمحم وآلھالحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا "

محبنا األعز األرضى النائب األجل األحظى السید الحاج دمحم   
الطریس، رعاكم هللا وسالم علیكم ورحمة هللا عن خیر سیدنا نصره هللا 

وصلنا  كتابكم المؤرخ بالتاسع والعشرین متم الماضي اتصاال بأنكم  وبعد،
ذلك لید أمین واصال  ،322مع البابور التركي السعید 321وجھتم لنا ما بطّرتھ

ثم وصل كتابكم الثاني مؤرخا  .عجرود لیوجھ للمحل الذي یوذن بھ الخ

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط -  320
  .الھامش: الطرة -  321
  سفینة  في ملكیة  المخزن دخلت الخدمة  في  نھایة القرن التاسع عشر، واستمرت  في الخدمة: التركي السعید  -  322

  .إلى نھایة  العقد األول من القرن العشرین        
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التي كنا طلبنا منكم في ثالث قطع  323بثاني الجاري بأنكم وجھتم لنا القبّة
أما . الكل ببال روصا ،325بالغزوات 324على ید السید الحاج دمحم بن صالح

مین عجرود السید أحمد ما ُرسم یُمنتھ الموجھ بالتركي فقد كان أخبر بھ أ
بن الطایع بوصول ذلك وحیازتھ لھ حسبما قدمنا لكم اإلعالم بھ، ولكن لما 

ادعى األمین ،326وصلت الكسوة والبلغة لطرفنا وجدنا فیھا خصصا 
وعلى خصصھا كذلك وصلتھ،  ،البابورالمذكور أن ذلك من أصحاب 

ویزم المجعول بدال  والباقي من ذلك ال  زال اآلن تحت ید األمین السید دمحم ب
إلى أن یعین المخزن أمینا في محلھ، وأما ھو فِلخابث فعلھ یجب  327منھ

وأما القبّة على ید ابن صالح فال زلنا في انتظارھا لتكونوا ببال، . تأخیره
  ."1321قعدة الحرام عام  16 وعلى المحبة والسالم  في

 وفقھ هللاأحمد الركینة                                        
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 العدد ناقصة غة الجیشـْ لكسوة وبَ وصول 

 

  
  
  

  



 

 
 - 227 -   
 

  74الوثیقة رقم 
 المجاعة تعذر النھوض للقتال بسببمن الركینة إلى الطریس في شأن 
  328نةؤوالم وانعدام

ب من أحمد الركینة النھوض إلى قصبة سلوان غرب واد ملویة ُطلِ   
التحكم في كل المسالك  ومن شأن ذلك موقعھا،ھمیة والتمركز بھا نظرا أل
كما تم استفساره عن أسباب التأخر في . ي وأنصارهوالتضییق على الروكَ 

أجاب أحمد الركینة بأن رسائلھ في الموضوع كثیرة، وجدد ف. النھوض
القول بأن السبب الرئیسي ھو انعدام ما یقتات بھ أفراد الجیش النقطاع 

ا زال قائما بعمالة وجدة، ي منة عنھم، كما أن تھدید أنصار الروكَ ؤوالم
نة ال یمكن ؤووأكد أحمد الركینة أنھ بدون م رغم أنھم فّروا إلى الصحراء،

وكشف عن واقع أفراد الجیش ومعاناتھم من . القیام بأي عمل عسكري
ومنھم ما حاول االقتیات  وكثیر منھم یموتون یومیا، الجوع والبرد والعري،

وذیّل تقریره بأنھا لیست المرة . باألعشاب والحشرات من شدة الجوع
ن أو.راك القبائلاألولى التي أشار فیھا إلى الواقع المزري ألفراد الجیش وحُ 

ي  دم نھوض المحلة لقتال الروكَ ع الحالة الموصوفة في التقریر تبرر
  . 1904فبرایر  4الموافق  1321ذي القعدة  17الرسالة مؤرخة في . وأنصاره

  . على سیدنا دمحم وآلھالحمد  وحده وصلى هللا" 
محبنا األعز األرضى النائب األجل األحظى سیدي الحاج دمحم   

رعاكم هللا وسالم علیكم ورحمة هللا عن خیر سیدنا نصره هللا  ،الطریس
بأن المكاتب تترادف علیكم  وبعد، وصلنا كتابكم المؤرخ بتاسع الجاري،

نزول المحلة بقصبة بأن جل قبائلھم متشوف ل باألخبار من أھل الریف،
، لینضموا لھا وتجتمع الكلمة على الفتك بالفّساد واستیصال 329سلوان

 330شافتھم، لكون القصبة المذكورة ھي المخنق ومحل التضییق بالفتان

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط  -  328
  ھي قصبة مخزنیة تقع جنوب غرب مدینة  الناضور حالیا ، وقد  اندثرت  جل معالمھا  الیوم،  :قصبة سلوان -  329

  .تعرف ھي أیضا باسم سلوان حضریةجماعة  وأقیمت بھا         
  .ي وأنصارهالثائر الروكَ : الفتان وشیعتھ -  330
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وعلیھ . وشیعتھ، وبسبب التخییم بھا تسد الطرقات عنھ وتنقطع مواده الخ
تأخرنا عن النھوض ولنبیّن السبب الحامل على  فلننھضوا على بركة هللا،

وقد صادف الحال أنا كتبنا لكم جوابا عن  وصار الكل ببال،. ھذه مدة الخ
یوم التاریخ،  331مثل ھذا بما فیھ الكفایة، وتوجھ لكم مع البوسطة

علیھم ھذه  مدة  المؤونةللمحلة بسبب قطع  332وحاصلھ أن عدم القوت
ولكن  فُّساد،ن  كان أیضا القطر لم یخل من إو ھو المانع من  نھوضنا،

اآلن ھم ممتنعون بصحاري الظھراء، وحقیق أنھم یرجعون للفساد بمجرد 
ومع ذلك فلو كانت الدراھم لمئونة المحلة لكان یُسلك  فراغ المحل لھم،

وحیث ال مئونة كما ھو مقرر  معھم المتعیّن، ثم بعد صفاء أمرھم یُنظر،
علینا مجرد فال یصوغ شيء سوى انتظارھا، و لكم في غیر ما كتاب،

ومنھ فكیف . 1321قعدة الحرام عام  17وعلى المحبة والسالم في  اإلعالم،
ولیس إال من  یمكننا النھوض وكل یوم تخرج من المحلة جنائز عدیدة،

مع العري وألم الجوع، حتى أن الرجل یقوم من محلھ  333حرارة البرد
 ویذھب لقضاء حاجتھ وتأخذه الدوسة والدوخة ویسقط على األرض،

ومن  الرجل في الخالء اللتقاط النبات والحشرات لیسد بھا رمق نفسھ،
الروح وھو  ھالرجال من یفرغ منھ الجھد ویبقى وال قوة حتى تخرج من

، یرى، ولیست ھذه أول مرة أشیر لكم فیھا لھذا  وھذا مراد هللا والحمد 
من  18وعلى المحبة والسالم في  ولكن علینا مجرد اإلعالم، المآل،

  ".صح بھ. الجاري
  أحمد الركینة وفقھ هللا                                  

                                     
  .البرید: البوسطة -  331
  .دقیق وسمید وشعیرما یقتات منھ أفراد الجیش من : القوت - 332
  .یراد بھا قساوتھ: حرارة البرد - 333
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نةؤوتعذّر النھوض للقتال نظرا للمجاعة وانعدام الم  
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  75الوثیقة رقم 
ھدیة العید والمعارك من قائد قبیلة كبدانة إلى وزیر الخارجیة في شأن 

  334يضد الروكَ 

وتقدیم ھدیة عید   طلبالإلى اسفره تعذر عن 335اعتذر قائد قبیلة كبدانة  
قرب وجدة مع الجیش  تھاألضحى، وذلك لكونھ مرابط مع أفراد من قبیل

 المخزني، استعدادا للنھوض إلى قصبة سلوان ومواجھة أنصار الثائر
وفي ظروف  .لدى السلطان ھینوب عن من معوقد بعث ھدیة العید  ،يالروكَ 

فإن تقدیم الھدیة یعدّ برھانا عن الحرب التي كان یعرفھا المغرب آنذاك 
ذي القعدة  23الرسالة مؤرخة في .والء القبیلة وانقیادھا للسلطان عبد العزیز

  .1904فبرایر 10الموافق  1321
  .الحمد  وحجھ وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

 عبد الكریم بن سلیمان، أدام هللا مجادة سیدنا الوزیر المعظم سیدي  
فلـْتھنى  وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر سیدنا نصره هللا وبعد،رعاك هللا 

من هللا بطلعة غرة ھذا العید المبارك السعید، الحال بحول هللا بجزیل  
 مع المحلة المخیمة  بوجدة، األفراح والمسرات، ولما منع حضورنا الربطُ 

وجھنا من إخواننا من ینوب عنا في تھنئة شریف األعتاب وقرع تلك 
 جعل هللا الفرج للمسلمین، مصحوبین بھدیة على قدر الحال، ،بواباأل

وأما القبائل الفّساد فال زالوا لعھد الصلح نائین، مّكن هللا حسام سیدنا في 
رقابھم وقضى غرضھ فیھم، وھا نحن على أثر النھوض صحبة الخدیم 
السید دمحم بن البغدادي لقصبة سلوان لقضاء الغرض ھنالك، فنؤمل من 

وعلى  مجدك أن تزودنا من صالح دعائك أدام هللا رعایتك وعنایتك،....
  ". 1321قعدة  الحرام عام    23الخدمة والسالم في 

خدیم المقام العالي با میمون بن دمحم ھرفوف : طابع صغیر بداخلھ 
 الكبداني وفقھ هللا

                                     
  .أصل الرسالة  محفوظ  بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط -  334
  .یمتد مجال قبیلة  كبدانة على الضفة الیسرى لواد ملویة عند مصبھ  في البحر -  335
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  76 الوثیقة رقم

قلة من الركینة إلى الطریس في شأن عدم إخراج السندات المالیة رغم 
  336ونةؤالم

صدر أمر صارم من دار النیابة بطنجة إلى أحمد الركینة بعدم   
إخراج سندات مالیة بوجدة، نظرا لعدم توفر المال الكافي لدى المخزن 

فأعیدت وكان الركینة المذكور قد أخرج عددا منھا،  مستحقیھا،إلى لصرفھ 
مما جعلھ في موقف ، لھ في انتظار توفر المال لدى أمناء المخزن بطنجة

كما أخبر بشدة ضیق الحال بسبب  حرج إزاء أصحاب تلك السندات بوجدة،
فاشتكى إلیھ كبراء الجیش  عن الجیش وعن ُحّراك القبائل، ةونؤانقطاع الم

من منزلھ  فلم یطق أحمد الركینة الخروج مما أصاب العسكر من الجوع،
فطلب من دار النیابة بطنجة  من كثرة االحتجاج علیھ والتشكي إلیھ،

وذّكر بما سبق شرحھ   المبادرة إلى إیجاد مخرج قبل أن یستفحل األمر،
وھذا دلیل على األزمة المالیة التي  . للمخزن في الموضوع في بدایة األمر

  1321دة ذي القع 23الرسالة مؤرخة في . صار یتخبط فیھا المخزن
  .  1904 فبرایر10الموافق 

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"
محبنا األعز األرضى النائب الماجد األحظى الفقیھ سیدي دمحم   

الطریس، رعاكم هللا وسالم علیكم ورحمة هللا عن خیر سیدنا نصره هللا 
أعلمتومنا كتابة بأنكم  وصل كتابكم المؤرخ بخامس عشر شھره، وبعد،

بأن األمناء لیس تحت یدھم  شيء من الدراھم لئال  نخرج  وتلغرافیا مراراً 
استقباال، وعند وجود الدراھم تطیّروا لنا اإلعالم بھا، ثم إن   علیكم إطرة

ال  زالت  تتوارد  علیكم، وحیث إن األمر ال زال على ما كان  337إطارنا
وقد تقدم . رددتموھا علینا وأطلعتم شریف العلم على ذلك  وصار بالبال

ووصلنا  لكم الجواب منا بأنھ بمجرد ما أذنتم بالكف عن تخریج اإلطاري،
                                     

  .أصل الرسالة محفوظ  بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط -  336
  .(lettre de change)جمع إطرة : إطارنا  -  337
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 وذلك أوال تلغرافیا بعشیة الیوم الخامس من شھر التاریخ لم بھ اإلعالم،
نعد لتخریج إطرة واحدة ثانیا، وعلیھ فكان من األولى قبول ما صادفھ 

وقد أخبر ھنا أناس بردّ  الحال خرج من الید من ذلك قبل تاریخ اإلعالم،
ووقع لنا بسبب ذلك ما هللا أعلم بھ مع عدم الوجد،   إطاري علیھم،

وتضرر الناس من قطع المؤن ضررا فادحا، وعلى كل حال فنطلب منكم 
 فإن الخناق ضاق وفرغ الصبر من الكل، تخبرونا بمآل ھذا األمر، أن

وعشیة البارحة ورد علینا كبراء المحلة وأغوات العسكر ورؤساء 
طالبین فتح مخرج لجمیع  ضباطھم،  شاكین باكین من طول ھذا العسر،

وترانا نكره الخروج من محلنا من كثرة  الناس إما إلى ھنا وإما إلى ھنا،
فمنھم من یقول با ما ذاق ذواقا مدة ثالثة  س من ألم الضعف،تشكي النا

أیام، ومنھم من یقول شبھ ھذا مما تتفجر منھ القلوب وتتصدع ألجلھ، 
، وعلیھ فتجب المبادرة لمباشرة أمر ھؤالء الناس على قرب  واألمر 

وطالما شرحنا  وإال َعُسر الداء ولم یبق شيء للتدارك بعد الطول دواُء،
وأشرنا لمآلھ في مبادیھ، وعلینا مجرد اإلعالم وهللا ییسر كل عسیر  ھذا

  ".1321قعدة  الحرام  عام  23وعلى المحبة والسالم في   آمین،
  هللا الركینة وفقھأحمد                                               
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  77الوثیقة رقم 
  338عسكر وجدة عن طریق وھران شأن فرارمن الركینة إلى الطریس في 

البعثة المخزنیة بوجدة عن  استفسر نائب السلطان بطنجة رئیسَ   
حیث  سبب كثرة الفارین من الخدمة العسكریة ونزولھم بطنجة أو تطوان،

ھو الذي كان یمنحھم   ،بلغھ أن عامل وجدة أحمد بن كروم الجبوري
غیر أن أحمد الركینة نفى ذلك،  تراخیص المرور إلى مغنیة ووھران،

وأرجع السبب إلى تساھل السلطات الفرنسیة بغرب الجزائر وتواطؤ بعض 
  اریحنظیر منح تس ،تقدم لھم رشاوىالقواد الجزائریین في ذلك مقابل 
ذ توقیع اتفاق الجزائر ومعلوم أنھ من. للفارین الراغبین في دخول الجزائر

أصبح لزاما على كل ما  الخاص بمرور السلع وتنقل األفراد، 1902سنة 
وھي بمثابة  یرغب في السفر إلى الجزائر الحصول على رخصة مرور،

كما أن الجزائریین الراغبین في الدخول إلى المغرب یلزمھم  جواز السفر،
لم  یكن یتوفر  يالمغربھم أیضا تراخیص لذات الغرض، غیر أن الجانب 

كشف أحمد الركینة  ومن جانب آخر .على الوسائل الضروریة للقیام بذلك
خاصة ضعفاء العسكر  -ھم الذین یفرون عن طریق البر أن العدد األكبر

في  یلقون حتفھموفقراءھم الذین ال یستطیعون دفع المال، غیر أن جلھم 
ھم الفرار في جماعات تفوق الطریق نظرا النعدام األمن، ویضطر الكثیر من

ومن الواضح أن أحمد الركینة . الخمسین نفرا لیستطیعوا الدفاع عن أنفسھم
ونة ؤوھو قلة الم ،المالحظةلم یكشف عن السبب الحقیقي لظاھرة الفرار 

كثیر منھم كان یموت حیث  ،اك  القبائلرّ وانتشار المجاعة بین العسكر وحُ 
وھذا دلیل  .بقة مثبتة في ھذا الكتابسائل سار عنھ وھو ما كشفت جوعا،

بسبب ضعف إمكانیاتھا  ،مواجھة الثائر وإفالسھا فيعجز الدولة  على

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط- 338
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 الموافق 1321ذي القعدة  23الرسالة مؤرخة في . وسوء تدبیر قادة الجیش
  .1904فبرایر 10

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

األجل األحظى الفقیھ سیدي الحاج دمحم محبنا األعز األرضى النائب   
أمنكم هللا وسالم علیكم ورحمة هللا عن خیر سیدنا نصره هللا  الطریس،

ه النواحي كلھا تأتي ذوصل كتابكم بأن البابورات التي تِرد من ھ وبعد،
مشحونة بأناس المحلة السعیدة التي ھنا، وبحثتم عن سبب ورودھم ، 

ح لھم أو لغالبھم، 339الجبوريفبلغكم أن القائد السید أحمد  وال  ھو المسّرِ
وعلیھ  .یخفى أنھ إن وقع السكوت عن ذلك یفضي األمر إلى االنحالل الخ

بوجھ إال لضرورة ال محید عنھا وصار   أحدٌ  سّرحَ فمن الزم االحتیاط أن ال یُ 
حفظكم هللا أن غالب أوالئك الواردین إنما على سبیل الفرار  اعلمْ  .بالبال

ولكن كل  ح من القائد المذكور خالف ما بلغكم على ما في علمنا،بال تسری
ویُعطى علیھ لمن یجدونھ  من یفر یتوجھ ألخذ التسریح من حاكم مغنیة،

 فیھ، 340في مرصادھم ألجل ذلك، وال یردّون لوجدة إال من ال مصاصة
بردّ من یأتي إیالتھم  341مندات مغنیةوطالما كتب القائد أحمد المذكور لكُ 

والواقع  بین الدولتْین، فیجیب بنعم، 342تسریح على العھد المقرربدون 
خالفھ، ومّمن ھو واقف عندھم في تسریح الفارین وقوف جد قائد مغنیة 

وإن بحثتم عن الواردین  مد الجلطي،حشیخ البلد اسمھ القائد َمـبالمعروف 
وإن ھذا ھو الباعث األقوى  بعضھم تجدون ما بلغكم خالف الواقع حقیقة،

                                     
   العشرین،  وجدة  منذ مطلع القرن  تولى عمالة اسمھ  الكامل أحمد بن  كروم  الجبوري البخاري،: أحمد الجبوري -  339

  .قبل ذلك  متولیا على قصبة السعیدیةوكان . واستمر في مھامھ إلى عشرینیات القرن ذاتھ       
  مصاصة من فعل مّص وامتّص ، ویراد بھا ھنا مجازا من ال یستطیع  دفع رشوة  مقابل  الحصول على تسریح  -  340

  .لدخول الجزائر        
  ،ویقصد بھا الضباط الفرنسیون الذین  یمارسون Commandants:حرفیة لكلمة فرنسیة  ترجمة: كمندات  -  341

  .خط الحدود سلطتھم على مدینة مغنیة وما والھا بجوار        
  .والمتعلقة  بتنظیم العالقة  البریة عبر خط  الحدود 1902العھد المقرر، أي اتفاقیات الجزائر الموقعة سنة  -  342
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ب لجانب ظھر التحبّ مّمن یُ  ملى الكثرة المذكورة مع أن ھذا المسلع
وهللا یتولى  وباطنھ خالف ظاھره حسبما شھد بھ خبیث فعلھ، المخزن،

ھذا وما یِرد من الفارین بحرا لطرفكم ھو قلیل بالنسبة لما  ھدایة عباده،
نھم ومنھم من ینجو وم اك وفقرائھم،توجھ بّرا من َضعَفَة العسكر والُحرّ 

وبلغنا أن البعض شاھد عددا وافرا من الرجال مذبوحین  من ال،
وال تذھب الرفقة من الفارین على طریق البر إال بعد اجتماع  ،343بكبدانة

جبر هللا الكسر وھیأ ما فیھ . جملة كالخمسین فأعلى حسبما ما ُحِكي
على بال من القبض على من یِرد  لكم بالكونبنا توقد كنا ك. النجاح آمین

بحیث یقبض على كل من لم یصحب  ،كما كتبنا بمثلھ لعامل تطوان ِلُھناكم،
وهللا یكفي الكل شر ما في  ففیھ خیر، ،فإذا باألمر لعلھ لم یتیسر منا كتاب،

  ".1321قعدة الحرام عام  23وعلى المحبة والسالم في  الغیب آمین،

  الركینة وفقھ هللاأحمد                                                   

  

  

  

  

  

  

  

                                     
  .قبیلة في أقصى شرق  منطقة الریف عند  مصب واد ملویة،  حیث یمتد مجالھا على ضفتھ الیسرى: كبدانة -  343
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  عسكر وجدة شأن أسباب فرارتقریر في 
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  78رقم الوثیقة 

    344ألضحىامن عامل  وجدة إلى  وزیر الخارجیة في شأن ھدیة عید 
  

من وجدة إلى حضرة السلطان لتقدیم ھدیة  اً عامُل وجدة وفد بعث  
وأخبر بذلك .وجدة  وأھل انجاد  وبني  یزناسن  نیابة عن أھلعید األضحى 

فإن ھذا الوفد قد سافر  وبدون شك وزیر الخارجیة عبد الكریم بن سلیمان،
عن طریق البحر بسبب انقطاع المسالك بین فاس ووجدة، وكانت مرسى 

إرسال ھدیة   كما إن. الغزوات بغرب الجزائر ھي المنطلق للوفد المذكور
ي لمواجھات مستمرة بین المخزن وأنصار الروكَ العید في وقت كانت ا

یكشف عن تأكید الوالء للسلطان عبد العزیز رغم  بشرق المغرب، 
ذي القعدة   24 الرسالة مؤرخة في. المخاطر التي كانت تھدد ناحیة وجدة

  .1904فبرایر 11الموافق  1321
  .وآلھ وموالنا دمحموصلى هللا على سیدنا   وحدهالحمد "

هللا وجود محبنا األسنى وذخیرتنا الحسنى، الفقیھ الوزیر أدام   
النبیھ األجل األفضل السید عبد الكریم بن سلیمان، رعاك هللا  وسالم علیك 

فلتعلم حفظك هللا أني أوفدُت  ورحمة هللا عن خیر سیدنا نصره هللا وبعد،
أخي قاسم بن دمحم الجبوري وستة مخازنیة معھ لحضور عید األضحى مع  

، وأْخِذ حظنا من صالح دعائھ ورضاه، ووجھُت معھ  م والنا المنصور با
ھدیة خدام سیدنا إیالتنا أھل وجدة، كما وجھوا خدام سیدنا عمال أھل 
انجاد وبني یزناسن من إخوانھم من ینوب عنھم في حضور العید مع  

  وجلب دعاء الخیر لھم وألوالدھم وبالدھم ما یعود علینا وعلیھم ،موالنا
، والعید مبارك  ،بالھناء والصالح بحول هللا وسعادة موالنا المنصور با

سعید بدوام الفرح والسرور والعافیة التامات بحول هللا ووجود موالنا دام 
  ".1321قعدة الحرام عام  24وعلى المحبة والسالم في . هللا نصره وعاله

  أمنھ هللا جبوريكروم الأحمد بن                                    
                                     

  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط -  344
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  79 الوثیقة رقم

من الركینة إلى الطریس في شأن نقص المؤونة وأثرھا على حالة 
  345الجیش

استعجل أحمد الركینة إرسال المال لتوفیر المؤونة للجیش المخیم   
صرف المؤونة  وبرر ذلك بحالة الجیش المزریة بسبب عدم  قرب وجدة،

وبالغ الركینة في طلب  ألفراده، حتى صاروا ال یقوون على القیام بالخدمة،
ومنھا  وأن أي تأخیر قد یؤدي إلى عواقب وخیمة، المال في أقرب اآلجال،

بالخصوص حدوث توتر مع السلطات الفرنسیة نظرا لقرب الجیش من خط 
لھ باستخراج سندات  أولھما السماح الحدود، واقترح حلْین ال ثالث لھما،

ویحصل بذلك على  باسم المخزن من لدن كبار التجار بوجدة أو مغنیة،
ویقتضي الحل الثاني إرسال قدر من المال  المال في حینھ من عین المكان،
وقد أنذر أحمد الركینة مخاطبھ بالعواقب . مع أول سفینة قادمة من طنجة

المخزن شرع في اقتراض  ومعلوم أن. التي قد تنتج عن تأخر وصول المال
ي، في وقت فشل فیھ اإلصالح الضریبي المال من أجل مواجھة ثورة الروكَ 

ذي  24الرسالة مؤرخة في . ، مما أدى إلى إفالس خزینة الدولة)الترتیب(
  .  1904فبرایر  11الموافق 1321القعدة 

  .الحمد  وحده وصلة هللا على سیدنا دمحم وآلھ"
الفقیھ النائب األحظى السید الحاج دمحم  محبنا األعز األرضى  

الطریس، أمنكم هللا وسالم علیكم ورحمة هللا عن خیر سیدنا نصره هللا 
 فغیر خفي على مجادتكم أن المحلة ال تقوم لھا قیامة بدون قوام، وبعد،

إال التكلف وغایة األمر فإن الناس  وقد شرحنا لكم الحال بما ال زائد علیھ،

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ  بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط -  345
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وفرغت القّوى من  م فضال عن ضعیفھم مقام لحیّز الصبر،لم یبق في قویّھ
وعلیھ فال بد وال محید أوال عن أحد أمرْین إن كان القصد  الكبیر والصغیر،

وإما أن  علیكم، وھما إما أن تسرحوا لنا ھنا تخریج اإلطاري تدارك التلف،
 وتعیّن من غیر انتظار جواب تعجلوا برفقة دراھم مع أول وارد بما أمكن،

بحیث أن الصبر إلى رجوع ھذا البابور الوارد یلجئ أیضا لغایة  ،وال مھلة
وإن كان وال بد فمعھ توجھون قدرا بأي وجھ، وإال  فأنتم رعاكم  الضرر،

 المحلة في قرب ھذا الجوار وربما ولكن تعلمون أن ھذه هللا أسد منا نظرا،
لتھم ما یطرأ من لجإ الضرر بسبب نھب أو إغارة على من ھو من إیا

وعلى  وهللا ییسر كل عسیر، جوابكم، وھا نحن في انتظار یصعب عالجھ،
  ".1321قعدة الحرام عام  24المحبة والسالم في 

  وفقھ هللا أحمد الركینة
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  استعجال إرسال المال لتوفیر مؤونة الجیش
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  80 الوثیقة رقم

  346لمھایةامن طرف قائد  زعبد العزی الوالء للسلطانتأكید 

بأنھ بعث ولده   ،أخبر  قائد  قبیلة  المھایة  نائَب السلطان  بطنجة  
إلى  حضرة السلطان حامال معھ ھدیة عید األضحى، وكان التقلید المخزني  

عید المولد  بمناسبة المغربي یقتضي أن تدفع كل قبیلة ومدینة كل سنة ھدایا 
أكد القائد المذكور تفانیھ  في خدمة  وقد . النبوي وعید الفطر وعید األضحى

مبعوث السلطان لعمالة   دِ ضُ عَ  لعزیز، وشدِّ ا عبدالدولة ووالئھ للسلطان 
ي  من أجل القضاء على الثائر الروكَ  ، وذلكوجدة السید أحمد الركینة

. وأنصاره، ویكشف ذلك عن اصطفافھ إلى جانب السلطان عبد العزیز
الرسالة مؤرخة  . ن تقدیم المساعدة لولدهوطلب في ألخیر من نائب السلطا

  .1904فبرایر  12الموافق  1321ذي القعدة  25في 
  
 .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا وموالنا دمحم وآلھ وصحبھ"

موالنا المعظم  347وزیر ،أدام هللا وجود حبنا األجل المكرم األفضل  
سالم علیك ورحمة هللا بوجود موالنا أیده هللا  ،السید الحاج دمحم الطریس

فلتعلم سیدي أني وجھُت ابننا الشیخ للحضرة الشریفة یدفع   ونصره وبعد،
من الھدیة عن عید النحر ثمن ثالثة من  348ما وجب على قبیلة المھایة

الخیل كما ھي العادة، نحبك تكن منھ ومنا على بال، وتبذل مجھودك حتى 
ر بسالم، ونحن على ما یعھده سیدنا من كمال الحزم یرجع ولدنا المذكو

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط -  346
  لسلطان بطنجة  أمام لم یكن دمحم الطریس وزیرا، بل كان نائبا عن ا: وزیر موالنا المعظم السید الحاج دمحم الطریس -  347

  ممثلي الدول األجنبیة، غیر أن مھامھ في بعض األحیان تتقاطع مع مھام وزیر الخارجیة بمفھومھ الحالي، كما أنھ         
  .ویرجح أن قائد قبیلة المھایة لم  یكن على درایة بذلك. لم یكن ینعت في المراسالت الرسمیة بصفة الوزیر         

  ).منطقة الظھرا(من أوصول عربیة، استوطنت النجود العلیا جنوب رأس عین بني مطھر قبیلة: المھایة - 348
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والوقوف في الخدمة الشریفة وال نقّصروا في بذل المجھود حتى  ینقرض 
آخرنا، وھا نحن على ما أمرنا بھ سیدنا لشد العضذ لخدیمھ وحاجبھ السید 
أحمد الركینة، وتطالع علم موالنا على ما نحن علیھ من صالح الخدمة ، 

في السابق والالحق، وعیدك مبارك سعید بدوام الھناء وكن منا ببال 
لھ في  أقف، وحین یبلغ ولدنا لھناك )والسرور(والعافیة والفرح والصرور

المحل الذي ینزل فیھ، كثر هللا خیرك وأدام حیاتك بدوام نصر سیدنا 
ذو  25وعزه، ونحن على العھد والمحبة والخدمة الشریفة والسالم  وفي 

  ".1321القعدة عام 
  طابع صغیر بداخلھ،

  العالي با المیلود بن بوبكر المھیاوي وفقھ هللا خدیم المقام
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    من طرف قبیلة المھایةتقدیم ھدیة العید 
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  81رقم الوثیقة 
من الركینة إلى الطریس في شأن التسویة المالیة ألحد العدول العاملین 

  349بالجیش
ردّاً على استفسار دمحم الطریس في شأن أحد العدول الذین یشتغلون   

كان یعمل   المعني باألمرمع الجیش المخزني بوجدة، أجاب الركینة أن 
وأن . المالیة لھ دفع المستحقاتوھو المسؤول عن  تحت إمرة أمین الجیش،

  غیر.وأن معامالتھ تنحصر مع أمین الجیش الركینة ال دخل لھ في األمر،
یفصح عنھ الركینة ھو العجز المالي الذي كان یعاني منھ الجیش،   لم أن ما

وھو ما حال دول دفع مستحقات العدل المذكور بعد أن ترك الخدمة في 
الجیش، وتكشف الرسالة عن بعض الجزئیات المتعقلة برواتب العدول في 

ایر فبر 12الموافق  1321ذي القعدة  25 الرسالة مؤرخة في.تلك الفترة
1904.  

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"
محبنا األعز األرضى النائب الماجد األحظى الفقیھ سیدي الحاج دمحم    

رعاكم هللا وسالم علیكم ورحمة هللا عن خیر سیدنا نصره هللا  الطریس،
وصلنا كتابكم بأن الطالب العدل السید المدني الصفار أخبر أنھ كان  وبعد،

یتبع أیاما بقیت لھ مئونتھا من تمام خدمتھ بھذه المحلة السعیدة،  
تسعة  350بُسوم ،فاستكتبكم بأن یكمل لھ الباقي وقدره خمسون یوما

اعلْم رعاكم هللا أن ما  وأربعین بلیون في الیوم الخ ما شرح وصار بالبال،
 بقي للطالب المذكور كغیره ممن فارق المحلة كلھ في ذمة أمینھا السید

وإنما كنا  ولم یكن لنا نحن تكلـُّف التداخل في مئونة أحد، الحاج دمحم برادة،
وھو المكلف بما یدفع للعدول  ندفع من الواصل دراھم لید األمین المذكور،

حیث إنھ خارج  وعلیھ فمنھ یحق طلب األداء، وغیرھم بواسطة أمنائھم،
قعدة   25وعلى المحبة والسالم في  من عھدتنا على انفراده كما ال یخفاكم،

  ".1321الحرام عام 
  أحمد الركینة وفقھ هللا                                                

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط -  349
  .أي بقیمة -  350
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 أحد العدول العاملین بالجیش تسویة وضعیة
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  82الوثیقة رقم 
إلى وزیر الحرب في شأن عدم انضباط قواد الجیش  األوديّ  من عبد القادر

  351بوجدة

بعد الدیباجة ھنأ عبد القادر األودي وزیر الحرب الجدید على الثقة   
الذي اقترح األودي المذكور أن ھو التي وضعھا فیھ السلطان عبد العزیز، و

 یكون نائبا عنھ بالنسبة للجیوش المخزنیة بناحیة وجدة، وقد كلف وزیرُ 
المذكور بإحصاء تلك الجیوش من عسكر وقبائل، ووضع  الحرب األوديّ 

قائمة بعددھم ووصفھم، غیر أن النائب المذكور لم یتمكن من إحصاء 
بقراءة األمر  ىالجیش على الكیفیة المعھودة نظرا لعدم االنضباط، فاكتف

 واكتفى بشرح أحوال الجیش في تقریر مفصل وتقدیر .على مسامع كبرائھ
وأدى عدم انضباط كبراء  .القبائل في قائمة على حدةعدد أفراد الجیش و

وخاصة القائد الطیب المدیوني والقائد إدریس  -الجیش إلى أن بعضھم 
أخد یرقي قواد المائة إلى أغوات مقابل المال، مما أحدث فوضى بین -بناني

أفراد الجیش، وعجز رئیس البعثة المخزنیة أحمد الركینة عن فرض 
ویستفاد من  ،)خلفاءھم وقواد المائةوأغوات (الجیش االنضباط بین ضباط 

 ي وأنصاره،الحالة الموصوفة للجیش أنھ لن یستطیع القضاء على الروكَ 
یة نظرا لقلة المؤونة وعجز المخزن ركشف التقریر حالة الجیش المزقد و

المركزي عن توفیر ذلك بشكل منتظم، وذلك راجع إلى األزمة المالیة التي 
ویستشف ضمنیا من التقریر أن القیام بإحصاء دقیق للجیش ھو  .كان یعیشھا

ذن صاحب وفي األخیر استأ ونة،ؤة من المیمن أجل معرفة حاجیاتھ الحقیق
حضرة السلطان لیخبره شفویا بأحوال  إلىالتقریر الترخیص لھ بالقدوم 

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط -  351
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 25التقریر مؤرخ في . وفي الوقت ذاتھ یقوم بصلة الرحم ،الجیش بوجدة
  . 1904فبرایر  12الموافق1321ة ذي القعد

  
  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

سیدنا الفقیھ األعز األمجد وزیر الحرب األسعد أبو عبد هللا سیدي   
،رعاكم هللا وسالم علیكم ورحمة هللا عن خیر موالنا 352بن دمحم َمـحمد

موالنا البھیة وما  فقد وصل كتاب سیادتكم بمالقاتكم طلعة نصره هللا وبعد،
وما شرفكم بھ من حلیة الوزارة الحربیة  ،رأیتموه من شیمھ الكریمة

وإنھ أعزه هللا  والنظر في أمور جنوده السعیدة الجیشیة والعسكریة،
أمركم بتعیین من ینوب عنكم ویقوم مقامكم فیما یرجع للنظر في أمور من 

ختیاركم األسدّ إال من عسكره السعید، ولم یقع ا ةھنا بالحضرة الوجدی
ووصفتم من أحوالھ ونّوبتُموُه  ،على خدیمكم أفقر العبید لما بینتم من حالھ

آمرین لھ بالقیام على ساق في كل وظیف، وأن یسرد  ،عنكم بأمر شریف
جمیع العسكر على الكیفیة التي كان العمل بھا بالباب األحمر، مع الكتب 

وألجل شد العضد من  ،353اجببالكون عند اإلشارة ألغوات العسكر وللح
ونوجھ من عداھم  ،354ھذا األمر وأن نبقي من ھنا من سمیتم من الطلبة

على الكیفیة المعھودة نوجھ  355وبعد الفراغ من التسراد لشریف الحضرة،
كما شرفتمونا باإلعالم بما صدر بھ األمر  بالمتضمن من ذلك قائمة جامعة،

ووقع منكم الشروع في  ،الشریف من سْرد جمیع عسكر حضرتھ الشریفة
تفضل بھ علیكم  ماتنفیذ األوامر المولویة المنیفة، مّجد هللا وشكر على 

طالبین من سبحانھ أن یمدكم بالمعونة والتأیید فیما علیھ والّكم  وأْوالكم،

                                     
  .ھو َمـحمد بن دمحم الجباص الذي خلف المھدي المنبھي على رأس وزارة الحرب -  352
  .ھو الحاجب أحمد الركینة رئیس البعثة المخزنیة  بوجدة -  353
  .یقصد ھنا بالطلبة العدول المرافقین ألمناء الجیش -  354
  .یقصد  بالتسراد في القاموس المخزني عملیة إحصاء الجنود -  355
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فقد سارعنا لالمتثال ألمركم وقبلنا  وأخذ بیدكم في صْعب ذلك وسّھلھ لكم،
نكم، وخضعنا بالسمع والطاعة لألمر الشریف ما أسدیتم لنا من النیابة ع

تبیین ما ھنالك لقول القائل  356الصادر في ذلك، وقد وجب على الوصیف
ولتقوموا  لتكونوا من ھذا األمر على بصیرة وبیّنة، نحن كالب الدار الخ،

وتأمروا بما  بأمر عسكر موالنا بنفوسكم وقلوبكم الصافیة السلیمة،
معرفتكم ما العبید فیھ من الخطب الشدید، وقد یقتضیھ نظركم السدید بعد 

وما ذكرنا فیھ إال ما ال ینبغي عن مجادتكم  أفردناه مطوال في ورقة داخلھ،
لیكون النائب مؤدیا بما علیھ من الواجب والمنوب على بال من أمر  كتمھ،

وألجلھ اقتضت المصلحة الوقتیة عدم  الرعیة لیرى فیھم  بالرأي الصائب،
ثم إن كتابكم األسمى ُسرد  ،سراد على ما أشیر إلیھ من الكیفیةاألخذ بالت

وقد  فقابلوا بالسمع والطاعة والقول السدید، على أغوات العسكر السعید،
 وجد ورودُ كتابكم السني قد توجھ من كان ھنا من طلبة جنابكم العلي،
ولیكن في كریم علم السیادة أن القائد الطیب المدیوني الذي كان مكلفا 

ال زال على عملھ من التكلیف لما عنده من  ،بأمور العسكر السابق  لوجدة
فتغافلُت  إال بنص مولوي منیف، 357وال سبیل لنسخھ  الظھیر الشریف،

وحالھ یظھر  عنھ وأبقیتھ على عملھ تأدبا مع األمر الشریف المذكور،
وكان ذلك دأبھ،  االمتثال ویبطن الخوض الكثیر بین األغوات وعسكرھم،

ّر لقائد مائة من عسكره ویدعي  سِ متى لم یواصلھ أغا وتعصب عنھ، یُ ف
بأمور باطلة ویدلي بھ للغیر مع إعانتھ في ذلك بالقائد إدریس بناني،  

فكثرت األغوات بسبب ذلك، ولكل أغا ثالثة  ویولون ھذا قائد مائة أغا،
ولكل  لایر في مئونتھ ولو عنده خمسین نفرا أو أقل، ولكل خلیفة ریالْین،

فقد أشرنا للكبیر في ذلك  قائد مائة لایر، وال ندخل في ھذا إال بأمر منكم،
وبما یجب إعالم سیادتكم بھ أن القائد الحافظ الدلیمي كثر . فلم یجاوب

                                     
  .ویراد  بھا ھنا الخدیم  الوصیف، العبد -  356
 .ال یمكن عزل القائد المشار إلیھ ألنھ  معین بظھیر شریف -  357
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والدقیق   المؤونةضرره وفحش ھلعھ وحرصھ وال كالم ال في استخراج 
ویرفعون  عن،والشعیر،ویظل یومھ مع بقیة قواد جیش أزغار بالشتم والل

ویدخل في  بھ أمرھم للفقیھ الحاجب، فیتسابّون أمامھ الساعة والساعتْین،
مداخل كثیرة، ولیس من عدد خیل إخوانھ الذي یزید على المائة فارس إال 

وقد آل أمره  وال یقدر أحد أن یكلمھ في ذلك بوجھ من الوجوه، أصحابھ،
 - ن عسكر أزغارإلى أن دخل في أمر العسكر فحاز من أحد قواد مئی

خمسمائة لایر لنفسھ ومثلھا  -واسمھ العربي بن عبد الخالق الزراري
 ، ھو اآلن بالعیون وواله أغا على عسكر أزغار المذكور الذي ،لغیره

ونزع أغاه واسمھ ق علي الشباني المعروف عند الخاص والعام بصیام 
الشریف أن الدھر والخیرة والوقوف عند ما ُحدّ لھ، فإن اقتضى النظر 

فانظر  یُومر الحافظ المذكور بالقدوم على الحضرة العالیة بنفسھ فقط،
، فقد یظھر لسیادتكم اإلطناب فیھ 358لسیادتكم وسامحنا في ھذا التطول

وال زلنا في انتظار . ویظھر لنا القصیر لكثرتھ، وعلى الخدمة والسالم
بعد أن نترك  اإلذن بالقدوم لصلة الرحم وألمر مھم ولو ألجل شھر ونرجع

  359".1321قعدة الحرام عام   25صح بھ في . المحل قائم مما یتوقف علیھ

  بھ لطف هللاألودّي  خدیمكم عبد القادر                                

                                     
  .أي اإلطالة -  358
  نظراً لطول التقریر، فقد  اضطر صاحبھ إلى كتابة  فقرتھ األخیر على  ظھر الرسالة،  حیث أثبت كتاب الدواوین  -  359

  .بالمخزن المركزي ملخصا  للتقریر المذكور        
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  تقریر مفصل عن أحوال الجیش بوجدة 
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  لھ مع ملخصتتمة التقریر 
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  83رقم الوثیقة 
 وضع قدر من المال رھن إشارةمن وزیر المالیة إلى الطریس في شأن 

  360الركینة
بإلحاح شدید من النائب  - وزیر المالیة  -بعد أن توصل دمحم التازي   

ونة الجیش، ؤالطریس، أكد فیھ حاجة أحمد الركینة إلى المال لتوفیر م
قدر وضع  یاستعجل وزیر المالیة أمر ضرب العملة الجدیدة، وحین توفرھا 

حیث تؤدى  ن ألف لایر،وسبع وھو ،ونة جیش وجدةؤمنھا رھن إشارة م
ونة في عین  ؤمنھا السندات التي استخرجھا الركینة من أجل شراء الم

كما استعجل الوزیر المذكور إرسال ما تم  ضربھ من العملة إلى   المكان،
ي أدت إلى ویتبین مما سبق أن تكالیف مواجھة ثورة الروكَ . السلطان بفاس

مزید من العملة في ألمانیا لمواجھة  سكّ مما دفع المخزن إلى  أزمة مالیة،
 12الموافق  1321ذي القعدة  25الرسالة مؤرخة في. تزاید نفقات الحرب

  .1904فبرایر
  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ وصحبھ"

أمنك  دمحم الطریس،محبنا األعز األرضى النائب األجل السید الحاج   
فقد وصل  هللا وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر موالنا نصره هللا وبعد،

بقبل المحلة السعیدة مع األمین  ،كتابك بالتأكید في تیسیر قدر من الدراھم
وصار بالبال، فقد كنا كتبنا لك . السید أحمد الركینة لـتأكید أمرھا الخ

بتوجیھ ما تحت یدكم من دراھم أوال وثانیا  361وألمناء السكة السعیدة
الذین ال زالوا  ،بعد مباشرة الكالم مع المكلفین بضربھا ،المخزن الجدیدة

وعلیھ فإذا تم أمر  لم یتوصلوا بثمن فضتھا إلى آخر ما تقدّم لكم في ذلك،
ذلك معھم فلتجعلوا منھ تحت یدكم بقبل مئونة المحلة المذكورة سبعین 

التي خّرج علیكم األمین  362ن اإلطاريلتؤدوا منھا ثم 70ألف لایر 
وعجلوا  والباقي من السبعین یكون من قبل ذلك في المستقبل، الركینة،

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ  بمكتبة تطوان، وتوجد نسخة منھا بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط -  360
  .أمناء المال -  361

  .Lettre de change:جمع إطرة سندات مالیة وھي المعروفة باللغة الفرنسیة:اإلطاري -  362
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وال بد وعلى  بتوجیھ الباقي من الدراھم التي تحت یدكم لشریف األعتاب،
  ". 1321قعدة  الحرام عام  25المحبة والسالم في 

 دمحم  التازي  لطف  هللا  بھ

 

 رھن إشارة الجیش المخیم بوجدة من المالوضع قدر               
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  84رقم الوثیقة 
 363ن بني مطھرمن الركینة إلى الطریس في شأن توبة المھایة وأھل عیْ 

أخبر أحمد الركینة أنھ كان مصمما على الھجوم على قبیلتي عین   
للسلطان عبد ھما ءبني مطھر والمھایة، إال أنھما أعلنتا توبتھما ووال

 .العزیز، وقد تدّخل شرفاء رأس عین بني مطھر من أجل طلب األمان لھما
وكان الركینة قد كتب ألحد الموالین للمخزن بمنطقة الظھرا بھدف تأدیب 

التزمتا بالمشاركة مع وطاعتھما  إال أنھما أعلنتاالقبیلتْین المذكورتْین، 
عم الركینة أن بعض وز. الجیش المخزني في محاربة الثائر وأنصاره

ومعلوم . ي قد قتلالشھود من قبیلة ھوارة وغیرھم أشاعوا بأن الثائر الروكَ 
لكن من شأن إشاعتھ طمأنة المخزن المركزي  خبر غیر صحیح، اأن ھذ

وقد أعلن الركینة عجز الجیش في . وتقویة عزیمة أنصاره ورفع  معنویاتھم
. إفالس المخزن العزیزي ونة، مما یفضحؤالقیام بمھامھ مع انعدام الم

  .1904فبرایر  17الموافق  1321الرسالة مؤرخة في متم ذي القعدة 

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

محبنا األعز األرضى الفقیھ األجل النائب األحظى سیدي الحاج دمحم    
هللا الطریس،أمنكم هللا وسالم علیكم ورحمة هللا عن خیر سیدنا نصره 

وبعد، فال یعزب عنكم أن قبیلة عین بني مطھر كنا مصممین على عقد  
ھم  364ألنھم مع فرق من قبیلة المھایة صوكـَة لھم تستأصل شافتھم،

فقد جاؤوا تائبین اآلن ورجعوا  الذین لم یزالوا ینحون طریق االنحراف،
فقبلناھم وأمنّا علیھم  ،سكان العین معھم 365للجادة مستشفعین بأشراف

وكذلك ھؤالء المھایة كنا كتبنا لخدیم سیدنا القائد  بأمان سیدنا الشریف،
وحیث بلغھم ذلك عنھ  عالل البوشیخي بشن الغارة علیھم واستیصالھم،

وكتبوا جمیعا طالبین  وعْرقبوا على ُحللھ، 366موا بھرجعوا أیضا واحترْ 
                                     

  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة  الوثائق الملكیة بالرباط -  363
  أرسل قائد القبیلة المذكورة ھدیة إلى السلطان وأكد والءه لھ، مما یعني أن قسما من القبیلة  سبق أن :المھایة -  364

  .المذكورة  كان موالیا للروَكي، وھو ما یفسر عزم أحمد الركینة على تطویعھم       
  .یقصد بھا  الشرفاء المنتسبین آلل البیت: أشراف -  365
  .طلبوا الحرم بھدف عدم التعرض لھم باألذى وقدّموا ذبائح: احتْرموا بھ وعرقبوا  -  366
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فأّمنّاھم أیضا  ا یُوَمُرون بھ،األمان ملتزمین بالورود بحْركتھم طبق م
وھا نحن في انتظار وصولھم لنعلم الحضرة  بأمان موالنا دامت سعادتھ،

وقد شاع ھنا وكتب عمال  الشریفة بما یُشاھدُ ثبوتھ من أحوالھم،
ة م 368يووالبُزكـّا 367ھوار ن 369وأضرابھ  370بما یشھد بتدمیر الفتا

ومن شواھد ذلك  ،371روتخلیده في أسافلة الھالكین بانتقال روحھ إلى سق
 أن الفاسد المسمى عنده الوزیر صالح فّر من تازا بجمیع عیالھ وأھالیھ،

، والبعض من أعیان غیّاثة الذین 372والبارود ال یفتر من المدینة ھناك
كانوا رؤساء الفتنة في الفساد قدموا لھوارة بقصد جمع كلمة إخوانھم 

وھذا وال  وفق ما یُرام، كّمل هللا بخیر وتّمم األغراض لجانب المجادة،
 فقد وصل األمر لحدّه وضاق الخناق، ،المؤونةیخصنا إال ما یخصنا من 

، وأحوال ھؤالء الناس لیشفق لھا غیر الرحیم،  وال حول وال قوة إال با
ولم یُصغ لنا تقدیم وال تأخیر وال تكلم مع المدد المأذون بتوجیھھ مع القائد 

ك بدون مئونة، ألن الناس یتضرع قلب من دمحم بن البغدادي وال غیر ذل
وقد كنا أخبرناكم  دارك المولى بجبر الكسر ویّسر كل عسیر، شاھدھم،

بعدم وصول القبة التي كتبتم لنا بأنكم وجھتموھا في ثالث قطع على ید 
وعلى المحبة والسالم  فال زالت إلى اآلن لم تصل لتكونوا ببال، ابن صالح،

ومنھ یصلكم بطیھ كتابان لشریف الحضرة . 1321متم القعدة الحرام عام 
وثالثھا لقاضي وجدة المودع سجن طنجة یصلھ حینا بورك في  أعزھا هللا،

  ".مجادتكم

 أحمد الركینة وفقھ هللا                                        

                                     
  وتوجد  قبائل أخرى  تحمل. قبیلة تستوطن مجاال یمتد من  واد ملویة غربا إلى مدینة َكـرسیف الحالیة:  ھوارة  -  367

  .نفس االسم خاصة في  نواحي  سوس وفي سھل تریفة        
  .مادة البوزَكاوي قائد  قبیلة  بني  بوزَكـّوح: البوزَكاوي -  368
  .أمثالھم:  أضرابھم  -  369
  .الثائر الروَكي بوحمارة:  الفتّان  -  370
  مات  وذھب  إلى الجحیم: بانتقال روحھ إلى سقر -  371
  .مدینة تازة: المدینة ھناك  - 372
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  عین بني مطھر والمھایة قبیلتي إخضاع
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  85الوثیقة رقم 
وتنقیحھ والتعجیل من الركینة إلى الطریس في شأن إحصاء الجیش 

 373ونة ؤبإرسال الم

جدد السلطان األمر إلى الحاجب أحمد الركینة من أجل إحصاء   
ونة ؤالجیش، وتسریح من ال قدرة لھ على الخدمة العسكریة، وتقدیر الم

لمخزن إلى االیومیة لمن تقرر استمراره في الخدمة مع إرسال قائمة بذلك 
في  متبقيونة حسب العدد الؤالمركزي، وطبقا لذلك سوف یتم إرسال الم

وبعث إلى دمحم  الخدمة، وقد نفذ الحاجب األمر الصادر لھ في الموضوع،
التي  سحسب المقایی متقرر بقاؤھ ذینالجیش الأفراد الطریس كشفا ألعداد 

إال إنھ في ذات  .، كما بعث قائمة بأسماء المبعدین من الخدمةحددھا المخزن
الجیش  حالة ووصف ،المؤونةالتعجیل بإرسال  علىالوقت جدد اإللحاح 

من أفراده قد  ، وكثیرٌ ال یقوى على القتال حیث أضحىبوصف العاجز، 
، .ھلك وقد تكررت ھذه العبارة في عدة رسائل  وال حول وال قوة إال با

  .1904فبرایر  21الموافق 1321ذي الحجة  4الرسالة مؤرخة في  .سابقة

  .وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ   وحده الحمد"

محبنا األعز األرضى الفقیھ النائب األحظى السید الحاج دمحم   
الطریس، رعاكم هللا وسالم علیكم ورحمة هللا عن خیر سیدنا نصره هللا 

بأن موالنا أعزه هللا  ،وصلنا كتابكم بأنھ ورد علیكم كتاب شریف وبعد،
اقتضى سدید نظره تجدید شریف أمره لنا باإلمضاء على ما تقدم صدوره 

التي ھنا وتوجیھ من ال قدرة لھ على  ،374المحلة السعیدة  لنا من تنقیح
المقابلة والكفاح لشریف الحضرة، وال نبقي إال ذوي األھلیة لذلك، سواء  

                                     
  .أصل الرسالة  محفوظ  بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط -  373
  .انتقاء من یصلح  للخدمة  العسكریة واستبعاد  من ال یصلح لھا: حلة السعیدةتنقیح الم  -  374
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سْرد العدد الموجھ مع تحریر ، و375كان من العسكر أو الجیش أو الُحّراك
وتوجیھ نسخة لكم بذلك لتكونوا  الیومیة لمن یتعیّن بقاؤه، المؤونةوبیان 

على مقتضاه، حسبما بالكتاب الشریف الواصل لنا   المؤونةتوجھوا لنا 
مخبرین بأنكم جددتم رعاكم هللا الكتابة  طیھ، لنسلكوا نھجھ عن عجل،

وصار . منھ الخ المؤونةلشریف الحضرة بطلب تنفیذ ما تكونوا توجھوا 
السعیدة ما عیّن الحال تنقیحھ، وبذلنا  376بالبال، وقد نقحنا من ھذا األمداد

وھا بیان ما أشرتم لیھ یصلكم مجمال طبق  المجھود طبق األمر الشریف،
 377ائدة في إعادة القول فیما یلحق ھؤالء المسلمینالمطلوب بیانھ، وال ف

والحاصل فإن أحوالھم  حتى أوصل أكثر أقویائھم لحیز التلف والھالك،
والقلوب من أجلھم في قلب حمیم وعیل صبر  ،یشفق لھا غیر الرحیم

 4وعلى المحبة والسالم  الجمیع، وال حول وال قوة إال با العلي العظیم،
  ".1321 حجة الحرام متم عام

 أحمد الركینة وفقھ هللا                                                   
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  86رقم الوثیقة 
ودّي إلى وزیر الحرب في شأن تعذر إحصاء الجیش األ من عبد القادر

 378المؤونةبسبب قلة 

الحاجب أحمد الركینة وعبد  كان المخزن المركزي قد طلب من  
القبائل، التي وفدت من عدة  ُحّراكالقادر األودّي إحصاء أفراد الجیش و

وكذلك وضع قائمة  أنحاء للمشاركة في مواجھة الثائر بنواحي وجدة،
وذلك بھدف نقل  بأسماء القادرین على الخدمة العسكریة وغیر القادرین،

للباقین بناحیة  المؤونةوتوفیر ما یكفي من  المبعدین من الخدمة إلى تطوان،
وجدة، غیر أنھ تعذر القیام باإلحصاء المطلوب بسبب الفوضى والعصیان 

حیث صاروا  ، المؤونةاللذْین سادا بین أفراد الجیش والقبائل نظرا لقلة 
وال  ینھبون  كل ما صادفوه من مأكوالت ویسرقون أمتعة الجیش ولوازمھ،

وذلك بسبب قلة  إلزامھم تنفیذ األوامر المخزنیة،یستطیع كبار الجیش 
فاكتفى  الیومیة منذ أكثر من ثالثة أسابیع، المؤونة، حیث لم یستلموا المؤونة

 ،الحاجب أحمد الركینة بوضع الئحة بأسماء القبائل التي ال فائدة فیھا
وتبین أنھ . وأخرى بأسماء القبائل التي تبقى بوجدة لمساندة الجیش المخزني

ألجدى عدم ترحیل القبائل المبعدة من الخدمة وقتئذ، حیث من شأن ذلك ان م
وإشاعتھ بأنھ اندحار للجیوش  هأن یتم تأویلھ من طرف الثائر وأنصار

ي وأخذ في  المخزنیة، خاصة بعد أن  وصل  إلى ملیلیة أحد وزراء الروكَ 
ادر واقترح عبد الق .تعبئة قبائل شرق الریفیة من أجل محاربة المخزن

األودّي تنظیم حملة عسكریة واالستیالء على جوار ملیلیة من أجل 
غیر أن  ،المؤونةاالستفادة من مداخل الرسوم الجمركیة وصرفھا في شراء 

متاعب وزاد من . الیومیة للجیش المؤونةالقیام بتلك المھمة یتطلب توفیر 

                                     
  .الرسالة محفوظ  بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط أصل -  378
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 - أمره وكان  موالیا  للثائر في أول - 379عزم نجل الشیخ بوعمامة المخزن
االستیالء على قصبة العیون، ولم یستطع الحاجب أحمد الركینة إرسال قوة 

الرسالة  .المؤونةوذلك بسبب انعدام ، مخزنیة لحمایة القصبة المذكورة
  .1904فبرایر 22الموافق  1321ذي الحجة  5مؤرخة في 

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ

وزیر الحرب األسعد أبو عبد هللا سي َمـحمد بن سیدنا الفقیھ األمجد   
، رعاكم هللا وحفظكم وسالم علیكم ورحمة هللا عن خیر سیدنا نصره 380دمحم

من شوال الماضي  11فقد وصل أمسھ كتاب السیادة المؤرخ  هللا وبعد،
بأن ما تقدّم لنا من اإلعالم بما یكون علیھ العمل في أمر ھذه المحلة، صدر 

بأن یقف في انتخاب من  381نا المعتز با للحاجب األرضىبعده أمر موال
وتنقیحھ من ذوي  ،وغیر ذلك 382بھذه المحلة من عسكر ومخزن وقبائل

العاھات الذین ال قدرة لھم على حمل الكلفة حتى ال یبقى بھا إال الرجال 
األقویاء، وترتیب ذلك على الكیفیة المقررة لھ في الكتاب الشریف الواصل 

للخدیم بالوقوف على العمل فیما ذكر نیابة عنكم حتى یُقضى آمرا  ،لھ
وعند تمام العمل نوجھ نسخة مفیدة من  الغرض الشریف على مقتضاه،

فلتعلم السیادة المحروسة وأن الحاجب األجل  .العمل جامعة لفصولھ الخ
 لما ورد علیھ األمر الشریف المشار إلیھ اھتم لألخذ بھ والسلوك لسبیلھ،

                                     
  ، انضم إلى الروَكي ثم أظھر توبتھ وقدم والءه  للسلطان عبد العزیز،   الطیب بوعمامةھو : نجل الشیخ  بوعمامة -  379

  لكن سرعان ما تبیّن لكبیر الجیش بوجدة أن توبتھ كانت مناورة فألقى علیھ القبض،غیر أن ھناك من یرى أن قرار         
  . كبیر الجیش كان من أجل الحیلولة دون مصالحة آل بوعمامة مع المخزن الستمرار الحرب من أجل االستفادة منھا       
  وقد تدخلت فرنسا لتحریره من قبضة المخزن تحت ذریعة أنھ جزائري األصل، وبالتالي فھو تحت حمایة  الحكومة       
  وما   106ص . 2002.كلیة اآلداب المحمدیة. الحدودي بین المغرب والجزائرالمجال : انظر عنھ كتابنا. الفرنسیة       
  .بعدھا       

  .ي  خلف المھدي  المنبھي على رأس  وزارة الحربیةذبن دمحم الجباص ال ھو َمـحمد -  380
  .يب  أحمد الركینة  رئیس البعثة المخزنیة  إلى  وجدة  ونواحیھا بعد قیام ثورة  الروكَ جھو الحا -  381
  .راك  القبائل یقصد بذلك المشاة  من الجیش النظامي ومن الخیالة  ومن حُ  - 382
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فیھ من  ،383ولوج في مضایقة واالرتكاب لصعوبة وعرة ما الناسفمنِع ال
التي بھا المعالجة  المؤونةشدید المحال وضیق األحوال الناتج عن قطع 

ودوام األمن والسالمة، فقد صار الناس اآلن یخطفون المأكوالت 
ویھجمون كل  لیلة على األمتعة والكراع من المحلة وغیرھا، ویغیر كل  

وال یقدر أحد من الكبراء أن یأمر أو ینھي أو  من األغوات،یوم منھم عدد 
مظھٌر  ،وكل واحد مشغول بنفسھ ومالزم لمحلھ یكلم أحدا ممن إلى نظره،

وأن  یسیر بالرفق في أمرھم  ،من المصلحة معاملة الكل بما ال حرج فیھ
وأنھم لم  كلھ لما لحقھم من الضرر الذي قدمت للسیادة شرح بعضھ،

ومن وقتئذ إلى  خمسة وعشرین یوما إال مئونة ثالثة أیام،یقبضوا منذ 
ولم یظھر لھ  یوم تاریخھ لم یقبضوا مئونة كذلك، وال زال أمرھا متعذرا،

قائمة متضمنة  384أثر، فبھذا السبب اقتضى نظر الحاجب األجل أن یجّرد 
لعدد القبائل الذین وجب توجیھھم وفق األمر الشریف لعدم الفائدة بھم 

وأخرى متضمنة لعدد من سیبقى مخیما مع جمیع العسكر الذي مفصلة، 
 رُ مَ ووسیترّجى ما سیُ  بھذه الحضرة الوجدیة ویوجھھا لشریف األعتاب،

حیث إن ركوب الُمعیّنین للتوجھ بحرا في ھذه الساعة ال  بھ من الجواب،
 385مصلحة فیھ، ألن الذي كان بتازا قائما بالفساد وھو صالح التلمساني

وھو بھا اآلن یجمع الجموع للفساد ویواعد ویحّرض، فإن  یة،نزل بملیل
وقع ركوب ولو لعشرة لشاع وأن المحلة دھشت وفشلت وصارت تفر من 

،وأیضا إن ُرمنا انتخاب 386فیتقوى الحزب الشیطاني الخوف والجزع،
الرجال األصحاء األقویاء ربما ال نجد إال الكبراء ومن لھ تعاطي األسباب 

ھذا وإن من الواجبات العینیة تخییم مدد موالنا المؤید  من بیع وشراء،
                                     

  .لتحارب الثائر وأنصارهمن أنحاء البالد الجیوش المخزنیة والقبائل التي وفدت   میقصد بھ: الناس -  383
  .أي  یضع  جریدة  بمعنى  قائمة أي الئحة :یجّرد  -  384
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وال سبیل لذلك إال  بالقبائل الریفیة والمبادرة لیحوز مستفاد ملیلیة،
فقد كان  وذلك من األغراض األكیدة المھمة، الیومیة، المؤونةبجریان 

ومن وقتئذ وھو  الحاجب األجل یتأھب  للنھوض لذلك في رمضان الفارط،
حتى ورد القائد دمحم بن  ،وفور المال الذي یعدّه لمئونة المحلة یعزم ویمنعھ

البغدادي وعزم على تعجیل توجیھھ ومنعھ ما ذُِكر، وقد وجب التعجیل  
والنظر لسیادتكم  لذلك إنما سیكثر الفساد وأھلھ وتعسر المدافعة،

، أدام هللا عز موالنا وعاله، وتصل سیادتكم صحبتھ  المحروسة با
توجیھھ من القبائل لضعف الفائدة  من وجبَ  المشتملة على عددِ القائمة 

وعلى من تعیّن مقامھ منھم ھنا مع العسكر كلھ  ،بھم مفصال بعدده وواجبھ
كما وجھ سیادة  وتفصیل عدده وواجبھ ھو المتقدم لسیادتكم بقائمتھ،

، ووجھ أخرى للنائب ثم إن  ،387الحاجب قائمة بمثل ذلك للمقام العالي با
على قدوم المحلة  ضعشیة یومھ وردت مكاتب من الخدیم البوزكـّاوي یح

لقصبة العیون، لكون الفاسد الطیب بوعمامة نزل بوادي زا قاصدا 
ووجھ المكاتب التي وردت علیھ من الفاسد المذكور یأمره بجمع  العیون،
، وقد عزم الحاجب على توجیھ مدد للقصبة المذكورة نحو المؤونة

،ووجد جل الخیل ونةئالمالخیل، فلم  یجد ما یدفع لھم من  المائتین من
وعلى الخدمة والسالم  . راكة ال تنفع لكونھا ال تعلف وإنما تسرح وتروج

  ".1321حجة الحرام عام   5وفي 

   388لطف هللا بھ عبد القادر األوديّ                         

 

 

                                     
  .ھو  دمحم الطریس نائب السلطان بطنجة: النائب -  387
  .نائب وزیر الحرب بوجدة: عبد القادر األوديّ  - 388
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الخدمة المستبعدة منصعوبة إحصاء الجیش وترحیل القبائل   
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  الخدمة بناحیة وجدة المستبعدة منالصفحة أألولى من قائمة القبائل 
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  87الوثیقة رقم 
الركینة إلى وزیر الحرب في كیفیة إحصاء الجیش والتعجیل بإرسال من 

  389المال

أفراد تجدد الحدیث في ھذه الرسالة عن إحصاء مْن تقرر ترحیلھ من   
غیر أنھ من الصعب  بوجدة، ممن تقرر بقاؤھكذا و ،الجیوش إلى تطوان

واكتفى  نظرا لعدم االمتثال وعدم االنضباط، مضبوطبإحصاء القیام 
الحاجب أحمد الركینة بقراءة األمر المخزني الداعي إلى اإلحصاء على 
كبراء الجیش، غیر أن ھؤالء لم یصغوا إلیھ، فاضطر إلى اعتماد قوائم 

رج منھا عدد الذین یجب  الجیش وقوائم القبائل المتوفرة لدیھ، فاستخ
وبرر ذلك بأحوال الجیش . ترحیلھم وعدد الذین تقرر بقاؤھم بوجدة

الركینة   طلب أحمدفي األخیر و. غیر قادر على القتال حیث صاریة، رالمز
. لیتخذ اإلجراء الذي یراه ضروریا من مخاطبھ إبالغ السلطان بواقع  األمر

  .1904فبرایر 23افق المو 1321ذي الحجة  6في  الرسالة مؤرخة
  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

محبنا األعز األرضى الوزیر األجل األحظى الفقیھ السید مـَحمد   
الجباص، أمنك هللا ورعاك وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر سیدنا نصره 

بالمدد هللا وبعد، فمعھ بطیھ تقدم لكم اإلعالم بتوجیھ القوائم ببیان ما كان 
، وبیان ما ُعیّن للتوجھ لشریف الحضرة إن اقتضاه نظر موالنا 390السعید

 391وقد سلكنا في ذلك مجرد الوقوف مع الجرائد الشریف، وبیان ما یبقى،
والقوائم، وأما التكلم سوى قراءة الكتاب الشریف مع الضباط وأعیان 

عبد القادر فلم یُصغ لنا ِلما یشرحھ لكم الفقیھ السید  ،المحلة السعیدة
وقد ضاق الخناق بھؤالء  وفیھ كفایة على أن ما تركھ أكثر، األودّي،
واعلم أن من ُعیّن للبقاء أیضا  وعیل صبرھم یّسر هللا كل عسیر، الناس،

ولذلك  لیس فیھم اآلن كبیرا عن صغیر من یقوى على المكابدة والكفاح،

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ  بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 389
  .الجیش المخزني: المدد السعید  - 390
  .القائمة، أصلھا من تجرید أي تسجیل: الجریدة - 391
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یف علمھ فلتطلعوا شر لشریف علم موالنا، 392یجب رفع األمر بظاھره
وھو تعالى  دامت سعادتھ بھ، ولھ أیده هللا أسدّ النظر وبا االعتصام،

حجة الحرام عام   6وعلى المحبة والسالم في . یكفي الكل شّر ما في الغیب
1321."  

  هللا  الركینة وفقھأحمد                                              

 

 صعوبة القیام بإحصاء مضبوط للجیش

                                     
  .إخبار السلطان بحقیقة  األمر: رفع األمر بظاھره  - 392
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  88الوثیقة رقم 
في شأن إحصاء الجیش وانتشار المجاعة بین  الطریسمن الركینة إلى 

  393أفراده

 ،أخبر أحمد الركینة نائَب السلطان بـأنھ نفذ األمر المخزني        
وأفرد قائمة  القاضي  بإحصاء الجیش النظامي والقبائل المحاربة إلى جانبھ،

وخص قائمة أخرى  العسكریة،بأسماء  العناصر القادرة على الخدمة 
 وبعث الجمیع إلى دار النیابة بطنجة، بأسماء العاجزین عن الخدمة،

ما كان یقوم   لتفاديویكشف حرص المخزن على ضبط أعداد أفراد الجیش 
بھ  كبراء الجیش من تضخیم أعداد العسكر الذین تحت إمرتھم، ویختلسوا  

خزن قد أفلست مالیتھ واضطر إلى في حین أن الم بتلك الكیفیة أمواال كبیرة،
وأشار أحمد الركینة  .االقتراض من بنوك أوربیة لمواجھة تكالیف الحرب

إلى أن المصلحة تقتضي تأجیل ترحیل العناصر المستبعدة من الخدمة، 
مما قد یؤثر  ي وأنصاره ذلك باعتباره ھزیمة للمخزن،حیث قد یفسر الروكَ 

التأكید على انتشار المجاعة بین  ووقع .على  معنویات أنصار السلطان
أفراد الجیش، وصاروا ینھبون ویسرقون كل ما صادفوه عنوة داخل المدینة 

وعبّر في األخیر  وخارجھا، مما أحدث الرعب بین سكان مدینة وجدة،
أحمد الركینة عن عجزه  في مواجھة الوضع وإیجاد حلول لھ، حیث بعث 

لة مماثلة إلى وزیر الحرب مـَحمد رسا ذاتھ في نفس التاریخ وفي الموضوع
وقد صورت ھذه الرسالة . وطالب بإخبار السلطان بواقع األمر. الجباص

الرسالة  . ي وأنصارهالروكَ  قتالحالة الجیش المزریة الذي ال یستطیع معھا 
  .1904فبرایر  23الموافق  1321ذي الحجة  6مؤرخة  في 

  .وآلھالحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم "

محبنا األعز األرضى النائب األجل األحظى الفقیھ السید الحاج دمحم   
أمنكم  هللا  وسالم علیكم ورحمة هللا عن خیر  سیدنا  نصره  هللا  الطریس،

وبعد، فمعھ بطیھ توافي مجادتكم جرائد القوائم ببیان ما كان بھ المدد 

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط -  393
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ما یقتضیھ نظر  الذي علّي إمضاؤه على  ،394السعید وما بقي بعد التنقیح
وعلى كل حال فھؤالء الذین عیّنوا للتوجھ ال یصوغ   موالنا الشریف،

تركھم سدى بدون مؤونة مدة بقائھم ھنا ریثما یرد جواب موالنا  الشریف 
وإن كان ال بد  وإن كان یظھر أن المصلحة تقتضي بقاء الجمیع، بالمتعیّن،

ما ینشأ عن ذلك  لِ  ،دةفال ینبغي أن یكون تسریحھم للتوجھ في رفقة واح
ولیكن في علمكم أن   ،395من أقاویل األباطیل وإرجافات أھل الطامات

الُمعیّنین للبقاء ھنا ھم أیضا كبیرا عن  صغیر منھم تجد إال  من ال قدرة لھ 
وسواء في ذلك اآلدمي والدواب لفراغ   اآلن على الكفاح وال على غیره،

ال، ونطلب المولى بسعادة سیدنا قوة الجمیع من ألم الجوع وشدائد المح
ویأخذ بید  سیدنا وید  ناصحھ  ،وأسالفھ الكرام أن یغمر الكل بجلباب ستره

وھذا وقد بلغ  وبھ االعتصام، وعلى هللا االتكال وأن ال یرى الكل ما یكدّر،
من شدة حرارة الجوع ما أوصل البعض من أعیان العسكر القتحام خطف  

وكثرت السرقات وصار أھل   الناظرین،الخبز من السوق على رؤوس 
وجمیع ما كان حرثوه قصیال أو  المدینة یخافون الخروج ألحوازھا،

بُل خفیة واآلن عنوة، وأما  قوكان ذلك  للصابة، فقد استؤصل أكال ونھبا،
البحائر وشجر الزیتون فقد كادوا أن یأتون لھم في ذلك عن آخره،  

وبارت الحیل وضاقت األرض  والشكایات،وكثرت علینا في ذلك الواردات 
ویسر  جبر هللا الكسر في قریب، و األمر من قبل ومن بعدُ، بما رحبت،
والمتعین شرح األمر على ظاھره لشریف العلم أسماه هللا،   كل عسیر،

وعلى   وهللا یكفي الكل شّر ما في الغیب، ولسیدنا أیده هللا أسدّ النظر،
  ".1321لحرام عام حجة ا 6المحبة والسالم 

 هللا الركینة وفقھأحمد                                      

                                     
  .یقصد بھ التمییز بین القادرین على الخدمة  العسكریة  والعاجزین عنھا: التنقیح  -  394
  .یُراد بھم الثائر الروَكي وأنصاره: أھل الطامات -  395
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  المؤونةحالة الجیش المزریة وطلب إرسال  رصد
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  89 الوثیقة رقم
ع  نھب في كسوة وإلى الطریس في شأن وق قصبة السعیدیةمن أمین 

   396الجیش

استلم كسوة السلطان بطنجة بأنھ  بَ ئأخبر أمین قصبة  السعیدیة  نا  
وبعد أن استفسر  الجیش وأغراضھ، وتبین لھ بعد المعاینة أنھ وقع نھب بھا،

الباخرة التي نقلت تلك األغراض إلى قصبة السعیدیة، أجیب بأن ربّان نائَب 
قع من طرف أصحاب القوارب التي تنقل األغراض المذكورة من والنھب 

وبعض قواد الجیش وقد عاین ذلك قائد القصبة . الباخرة إلى القصبة
وقد حرص أمین القصبة على  .والمكلف بنقل تلك األغراض إلى وجدة

وكذا عدد  ،إثبات عدد األغراض التي بیّنھا دمحم الطریس في رسالتھ
وقد وقع  أكبر النھب في  . األغراض التي توصل بھا، وذلك إلبراء ذمتھ

ذي القعدة   10الرسالة مؤرخة في . وحدة 722أعداد البلغة الذي تجاوز 
  . 1904فبرایر 28الموافق  1321

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ وصحبھ"

الفقیھ النبیھ  ،أسعد هللا مجادة سیدنا المكرم نائب سیدنا أعزه هللا  
أمنك هللا وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر  سیدي الحاج دمحم الطریس،

ومعھ  397بك صحبة البابور السعیدوصل أعز كتا موالنا نصره هللا وبعد،
وبیّنت ذلك بطرة كتابك  ،والخزائن والجوائز والقروش 398الكسوة والبلغة

حسبما مبیّن أیضا، فوجدنا ثالثة قطعات الكسوة بھم نھب، وكذا في 
وعاین ذلك،  399البلغة، فأحضرنا نائب البابور السعید السید أحمد الطریس

                                     
  .بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط  أصل الرسالة محفوظ -  396
  ویقصد بھ ھنا الباخرة  المسماة التركي،  أما صفة  السعید  فیُنعُت  بھا  كل  ما ھو في ملك: البابور السعید -  397

  .المخزن أي الدولة المغربیة       
  .حذاء تقلیدي مغربي: البلغة -  398
  .لطریسھو نجل نائب السلطان بطنجة دمحم ا: أحمد الطریس -  399
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وقواد المائة  400الباشا الحاج عاللفأحضر  فأجاب أن ذلك یقع في الفالئك،
السعید وفتح قطعات الكسوة والبلغة، فوجدنا خّص في 401ار المخزن وحمّ 

كما  ،الكسوة ثمانیة كسوات وخّص في البلغة سبعمائة واثنین وعشرین
وأطلعنا على سیادتك بذلك لتكون على  ھو مبیّن فعلیھ العمل بطرة أسفلھ،

  ".1321قعدة عام  10ة والسالم في وعلى المحبة والخدمة المخزنی بال،

  0050............قطع  خزائن  بھم   7
  0050...............قطع جوائز  بھم  6

  1950..........قطع  كساوي  بھم  26
  1950................ص بلغة  بھا     6

  قطعتان قروش،  فھذا ما ھو مبیّن بكتابك
  :ھذا وأما ما وجدنا صحیح ھو

  0050...........قطع خزائن  بھم   7
  0050..........قطع  جوائز بھم   6 

  1942.........قطع بھم  كساوي 26
  1228.................ص  بلغة بھم  6

  .قطعتان قروش
  با أحمد بن الطایع المقام العالي) كذا(خادیم       

  

  

 

                                     
  .ھو عالل  الشرادي  الذي كان آنذاك  متولیا على قصبة السعیدیة: الحاج عالل -  400
  یراد بھ  من كان یشرف على نقل أغراض الجیش من السعیدیة إلى وجدة  بواسطة  قافلة  من : حّمار المخزن  -  401

  ).الحمیر والبغال واإلبل(الدواب         
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 الواصلة لقصبة السعیدیةشأن أغراض الجیش  فيتقریر 
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 90الوثیقة رقم 
وزیر الحرب في شأن التوتر بین قبائل الحدود ووصول أخ من تقریر 

  402للجیش المؤونة

بعث أخ وزیر الحرب وخلیفتھ على الجیوش المخیمة بناحیة وجدة    
تقریرا ألخیھ َمـحمد الجباص، بسط فیھ أوضاع منطقة الحدود وحالة 

بوقوع حوادث بالصحراء جنوب واحة فجیج بین قبیلة بني  فأخبر. الجیش
َكـیل المغربیة وقبیلة حمیّان الجزائریة، لكن دون إعطاء تفاصیل عن تلك  
الحوادث، ووقف مطوال عند حادث آخر وقع بین قبیلتي المھایة وأوالد  

ومن عادة أوالد سیدي . سیدي علي بوشنافة المغربیتْین بمحاذاة خط  الحدود
. أن یتسوقوا أسواق غرب الجزائر - وھم من قبائل الصحراء -بوشنافة علي 

وسبق للحاجب أحمد الركینة أن أمر بالتعرض لقوافل ھذه القبیلة العائدة من 
حاولت التملص وي كانت مناصرة للثائر الروكَ ومدینة مغنیة الجزائریة، 
ونھبت فقامت قبیلة المھایة بالتعرض لھا ثانیة . من دفع رسوم التعشیر

فطالبت السلطات الفرنسیة بالجزائر قبیلة المھایة بدفع غرامة . مقدمة القافلة
مدعیة أن الھجوم وقع داخل التراب الجزائري، فأرسلت قائدا  مالیة،

وألزمت المھایة بدفع  جزائریا رفقة بعض الخیالة لتحصیل الغرامة،
منا لقبیلة وقد تدخل عامل وجدة لدى حاكم مغنیة باعتباره ضا. ونتھمؤم

وبعد سرد ھذه الحوادث وصف  صاحب . المھایة في دفع الغرامة المذكورة
في فصل مطیر  المؤونةالتقریر أحوال الجیش المزریة بسبب انقطاع 

. وبارد، حیث أصابت األمراض الكثیر منھم بسبب الجوع  والبرد والعري
مصلحة وأثنى كثیرا على دور  وطلب أن یبقى ھذا التقریر طي الكتمان،

وطلب مزیدا من العنایة بھا، خاصة  البرید في نقل األخبار وتبادل الرسائل،
بعد أن  تبیّن أن بعض الرسائل تفتح قبل أن تصل إلى أصحابھا وبعضھا  

وقبل االنتھاء من كتابة التقریر وصل خبر یفید بوصول الدراھم  . یضیع

                                     
  .الوثائق الملكیة بالرباطأصل الرسالة محفوظ بمدیریة  - 402
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بأن ھناك   غیر أنھ أسرّ  فاستبشر الجمیع خیرا، ونة،ؤالمخصصة للم
من أجل أالستحواذ على الفائض من  وذلك ،تضخیم  في عدد أفراد الجیش

وھذه ظاھرة انتشرت وعّمت  مرتبات العسكر من طرف كبراء الجیش،
 1321ذي الحجة 13الرسالة مؤرخة في . ي وأنصارهأثناء مواجھة الروكَ 
  .1904الموافق فاتح مارس 

  .دمحم وآلھهللا على سیدنا  الحمد  وحده وصلى"
  

األخ األعز الذي سما بنیل المعالي وتمیّز، الفقیھ العالمة الوزیر   
وسالم  ، أید هللا مجادتك وأدام سعادتك،403األفخم سیدي َمـحمد الجباص

فقد  على مجادتك الفخیمة ورحمة هللا تعالى بوجود موالنا أیده هللا وبعد،
ھنا، 404ك عند الحاجبأخبرنا مجادتكم قبلھ بواقعة الصحراء، وقد تحقق ذل

بقصد أخذ ثأر ما  ،استأذنھ في ذلك وهللا أعلم 405وقد كان حاكم المشریة
ولیلة العید وقعت قضیة أخرى، فقد  ،407سابقا مع حمیان 406فعلھ بنو َكـیل

ورد إلى  409من أوالد سیدي علي بوشنافة 408بلغ الحاجب الخبر بأن َكـفال
وعند خروجھ  بأن یتعرضوا لھ وینھبوه، 410مغنیة متسوقا، فأمر المھایة

وخرج  تعرضوا لھ فوجدوا مقدمتھ فنھبوھا، فبلغ الخبر للباقي فتأخر،
كما  412لیحقق ھل وقع ذلك داخل اإلیالة الشرقیة 411القائد البوحمیدي

فوقع شنآن بینھ وبین المھایا أدى إلى أن أطلقوا علیھ رصاصتْین  بلغھ،

                                     
  .وزیر  الحرب: َمـحمد  الجباص  -  403
  .ھو أحمد الركینة  رئیس البعثة المخزنیة إلى وجدة: الحاجب   -  404
  .مدینة جزائریة  تقع  في الجنوب  الغربي الجزائري وھي مقابلة  لعین  بني  مطھر المغربیة: المشریة -  405
  .النجود  العلیا جنوب عین  بني مطھر قبیلة  مغربیة تستوطن : بني َكـیل  -  406
  كانت في األصل قبیلة مغربیة،  وبعد احتالل  الجزائر وقع  تقسیمھا ، قسم منھا تابع للمغرب وقسم آخر : حمیان  -  407

  .تابع للجزائر        
  .أي قافلة من اإلبل: َكـفال   -  408
  .قبیلة مغربیة  یقع مجالھا  جنوب غرب واحة  فجیج: أوالد سیدي علي بوشنافة -  409
  .قبیلة  مغربیة  تستوطن المجال المحیط  برأس عین بني مطھر: المھایة -  410
  .قائد جزائري تحت  إمرة  السلطات  الفرنسیة: البوحمیدي  -  411
  .دولة  الجزائر: اإلیالة الشرقیة -  412
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وكان  یة بتخییم جیش بالحدود یوم العید،حفظھ هللا منھما، فأمر حاكم مغن
لایر  666مطر كأفواه الِقرب ما رأینا قط مثلھ، وطلب من المھایا 

فرنصیص یُحضرونھا یوم ثاني  العید، وإال  فیُغیر علیھم ، فما نفع إال أن 
بذلك، وأمسھ 413كتب العامل السید أحمد بن كروم لحاكم مغنیة مستلزما 

 415لقبض الِعدة 414سبایس 6دي ورجع معھ خرج للحد وتالقى بالبوحمی
 ویفرضوا القدر المذكور، 416مونتھؤبمالمذكورة، وأمر المھایة أن یقوموا 

وخلیفتھ ج  417والمدّعى علیھ بھذه القضیة دّوار القائد الحاج المیلود
وھذه القضیة زدناھا  واألمر لمن بیده األمر، كروم وابن أحمد ونحوھم،

من  418حتى تعطب المؤونةعلى ما ھي فیھ المحلة السعیدة من انقطاع 
بقي من العسكر بالجوع والعري وكثرة األمطار وشدة البرد، وحال ھذا  

، العید ھنا أشد من أن یوصف، وأعلمناكم لئال  وال حول وال قوة إال با
مل من جنابكم األرفع أن كما وقع سابقا، والمؤ یقع لنا من سیادتكم مالم،

فإن مكاتبنا تفتح  وكذلك نؤمل منكم أن تتحافظوا في أجوبتنا، تكتموا عنا،
علیھ صاحب  وما یصل منھا لنا أو لغیرنا یقبض ھنا وبعضھا یضیع،

، ولذلك والحمد  في 419سیدي بھلول نصف لایر أجرة البوصطى
ادتكم تباشر ولو أن سی حیث إن البوصطى منتظمة أي انتظام، مستحقھ،

أمر ھذا البوصطى لكان لھا أمر عظیم ألنھا من أھم األمور، ولكم النظر، 
وما تسمعھ سیادتكم عن ھذا الوطن من األخبار السارة فإنما ھو ببركة 

 أخمد هللا نار الفتنة وسّكن الروعة آمین، سیدي بھلول واتباع سیاستھ،
  ".1321حجة عام   13وعلى المحبة والخدمة والسالم في 

  لطف هللا بھ أخوك دمحم
                                     

  .ملتزما: مستلزما -  413
  .فرقة  من الخیالة في الجیش الفرنسي: سبایس  -  414
  .مال الغرامة: العدة -  415
  الذین وفدوا من أجل  نأي تقوم  قبیلة  المھایة  بتوفیر المؤونة  الیومیة  للخیالة  الجزائریی: یقوموا بمؤونتھم -  416

  . استخالص الغرامة التي فرضھا حاكم مغنیة        
  .قبیلة  المھایة قائد:  الحاج المیلود -  417
  .أي أصبح  معطوبا ال  یقوى على القتال: تعّطب -  418
  .البرید وھي كلمة فرنسیة: البوصطى  -  419
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تحقق الخبر بقدوم جملة من الدراھم كافیة مع ھذا   420وبعد ختمھ"  
وال محالة یقع التدارك  غایة السرور، 422، وحصل لنا وللجمھور421البابور

، فإن ذلك قد تفاحش وأعضل أمره،  423إن ُوجد من یقلل بعض المنافخ
مالكي المذھب  یجیز  ولكن اعلم أن مجادتكم  وھذا منا من باب الفضول،

وجعلكم حیث  بیع الفضولي، أصلح هللا بكم خلل األمة ولّم بكم شعثھا،
  ".صح بھ. إیقاظھا من  سكرتھا آمین والسالم

                                     
  .أي بعد الفراغ  من  كتابة الرسالة أعاله: بعد  ختمھ -  420
  .یراد بھ  الباخرة المغربیة المسماة  التركي التي كانت تربط بین  طنجة  وساحل قصبة السعیدیة -  421
  .قصد بھ  ھنا  أفراد  الجیش  وُحّراك  القبائل  الذین استبشروا  خیرا  بعد وصول المال المخصص  لمؤونتھمی -  422
  ھو ما یسمى في قاموس المخزن بالمنفوخ،  ویقصد بھ  ما كان یقوم  بھ كبراء  الجیش وقواد القبائل من : المنافخ -  423

  .عدد أفراد قواتھم  لیحصلوا على رواتب العدد الزائد عن العدد الحقیقي) أي النفخ( تضخیم        



 

 
 - 281 -   
 

  

  منطقة الحدود وعن حالة الجیش عن أوضاعتقریر 
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  91الوثیقة رقم 
 ةفي شأن والئھ وتفانیھ في خدم عالل البوشیخيمن الركینة إلى القائد 

   424لمخزنا

انبھر أحمد الركینة بالھزیمة التي ألحقھا القائد عالل البوشیخي ببني   
وتجلى ذلك في دیباجة الرسالة التي بعثھا لھ، ثم  ي،َكـیل الموالین للروكَ 

إال أنھ حثھ . عاتبھ عتابا خفیفا على عدم إعالمھ بتفصیل الوقائع في حینھا
المخزن، وأغراه بالغنائم على المضي في محاربة الخارجین عن طاعة 

وبالغ الركینة في الثناء علیھ ثم طلب . التي قد یحصل علیھا من وراء ذلك
وھي دلیل  وأبلغھ بأنھ أخبر السلطان بتلك الوقائع، منھ القدوم إلیھ بوجدة،

ومن شأن ذلك أن یقوي عزیمتھ في  على صدق خدمتھ ووالئھ للمخزن،
اك القبائل رّ بصدد تجھیز الجیش وحُ  وفي األخیر أبلغھ أنھ .خدمة السلطان

الرسالة مؤرخة .ي وأنصاره بشرق الریفمن أجل النھوض لمحاربة الروكَ 
  .1904مارس  3الموافق  1321ذي الحجة  15في 

  .الحمد   وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ وصحبھ وسلم"
 محبنا األعز األرضى خدیم سیدنا األنجد األحظى المرابط القائد  

رعاك هللا وسالم علیك ورحمة هللا بوجود سیدنا  سیدي عالل البُشیخي،
 فقد بلغنا ما أوقعتھ بالفُّساد واستئصالك إیاھم واستوالئك أیده هللا وبعد،

وأنت غیّبَت عنا  على أموالھم، وتعّرض لكم البعض بالذبائح والعادات،
وأنت أحق  خصوصا اإلعالم بتفصیل ما صنعتم بأصحاب الفتّان، مكاتبك،

وقد  وأولى من یبادر ویسبق باإلعالم وشرح ما أوقعتھ بالفُّساد اللئام،
وأنك عندنا في منزلة عظیمة على سعیكم   سرنا ذلك غایة السرور،

 وهللا اسأل أن ییسر لكم في غنیمة أخرى أعظم من التي تقدمت، المشكور،
یُسمع على ما  وال زلنا  ننتظر ما ولتزْد في جدك ومحبتك الخدمة الشریفة،

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ  بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط -  424
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إلى نواحي عیون بني  425تفعل بأھل البغي والضالل، وارجع بعربك
ھذا وقد أنھینا  ،وأقِدْم لدینا فإننا متشوقین للقائك ورؤیتك،426مطھر

وبیّنا لجانبھ  لشریف علم سیدنا بخدمتك ومحبتك ووقوفك وقوف الرجال،
فى علیك وال یخ أعزه هللا القضیة التي أوقعتم بالفساد جملة وتفصیال،

إذا علمَت ذلك فال تقصر في  وصول وقوفك وصنعك لكریم علم سیدنا،
واعلم  خدمتھ الشریفة آناء اللیل وأطراف النھار لتزید شرفا على شرف،

أن جمیع قبائل الوطن ُسّرت وراعت وأذعنت للمخزن السعید، وكلھا 
ونحن بصدد تجھیزھا وإقامتھا  متشوفة إلى نھوض المحلة السعیدة،

ع ما یخصھا في ثالثة أشھر، وعازمین على النھوض في ھاتھ األیام بجمی
  ".1321حجة الحرام عام  15وعلى محبتك والسالم في  بحول هللا وقوتھ،

  
 أحمد الركینة وفقھ هللا  ،طابع صغیر بداخلھ

 

 

   

 

                                     
  .ھم األعراب الرحل الخاضعون لسلطة القائد عالل  البوشیخي -  425
  .كلم، وھي تشكل مجال قبیلة المھایة 140تقع جنوب مدینة وجدة بحوالي : رأس عین بني مطھر -  426



 

 
 - 284 -   
 

 

 لقائد عالل البوشیخيفي حق ارسالة ثناء وتنویھ 
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  92رقم الوثیقة 
یھا على الطریس في شأن تأدیب قبیلة بني َكـیل إثر تعدّ من الركینة إلى 

   427قبیلة حمیان

أشیر في مراسلة سابقة إلى حوادث وقعت بالصحراء بین بني َكـیل    
وھدد قائد مدینة المشریة . لكن دون تفصیل الوقائع الجزائریة، وحمیان

 غیر أن المصلحة اقتضت قیام أحمد ر لقبیلة حمیان،أبغرب الجزائر بالث
. الركینة بتأدیب بني َكیل تفادیا لتطاول الجیش الفرنسي على سیادة البالد

فأوعز أحمد الركینة إلى القائد عالل البوشیخي بالقیام بتلك المھمة، 
. خصوصا وأن مجال نفوذ سلطة القائد عالل مجاور لمجال قبیلة بني َكـیل

عة السلطان ویستفاد من الرسالة أن قبیلة بني َكـیل كانت خارجة عن طا
وقد تم إخضاع القبیلة المذكورة وأْسر رجالھا وأخذ . يوموالیة للروكَ 

وكان المؤّمل الھجوم على الشیخ  بوعمامة أیضا . ممتلكاتھا وأمتعتھا غنیمة
. أنھ فر إلى الصحراء غیر ي،حیث سبق أن أعلن مناصرتھ للروكَ  وأتباعھ،

  .1904مارس  3الموافق  1321ذي الحجة  15الرسالة مؤرخة في 

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

محبنا األجل األرضى النائب األرشد األحظى السید الحاج دمحم   
الطریس، رعاكم هللا وسالم علیكم ورحمة هللا عن خیر سیدنا نصره هللا 
وبعد، فقد كنا قدمنا لكم بواسطة التلغراف مضّمن ما تعیّنت المصلحة 

وبیانھ أنا ترصدناھم بالمحل الذي كانوا  ّساد قبیلة بني َكـیل،سلوكھ مع  فُ 
ممتنعین بھ، وكتبنا للقائد عالل البوشیخي بجمع إخوانھ وإیالتھ المنعم 

ثم یغیر على  الذین رجعوا للجادة في قریب عھد، علیھ بھا مع المھایة،
بقیت فیھا الفّساد من القبیلة الجیلـّیة المذكورة، ففعل وكانت وقعة حسنة 

وجل من ذكر  غنائم بید الرجال، -أعني الدواویر الفاسدة-أمتعة القبائل
                                     

  .أصل الرسالة  محفوظ  بمدیریة الوثائق الملكیة  بالرباط -  427
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وقد حضر  الرجال أسرى واألمتعة غنائم، منھم طرتھ استؤصل عن آخره،
واإلنسان إذا طغى سلط  مع الخدیم الشیخي المذكور البعض من حمیان،

 وام عزه،والحمد  على سعادة سیدنا ود هللا علیھ من شاء من عباده،
والحاصل فإن كافة قبیلة بني جیل على اتساعھا وامتداد فروعھا كلھا 

 ومنھم من لم یقل بھ أبدا، ولم یبق فیھم من یقول بالفساد، رجعت للجادة،
وهللا یتولى ھدایة مخلوقاتھ ویدیم عز سیدنا وبقاءه، ویؤید بالظفر 

م ساعة وصول ونأمل أن تكونوا طیّرتم اإلعال والتمكین علیاءه وسناءه،
وهللا یعین الكل على الخدمة الشریفة والسالم في  التلغراف المشار إلیھ،

ومنھ، ومن كان في طلب بوعمامة، لّما وجده . 1321حجة الحرام عام  15
  ".شھره 18رجع واألحوال طیبة  الحمد بأتمھ في  428تمنّع بالصحراء

  أحمد الركینة وفقھ هللا                                    
  .أوالد أحمد بن عبد هللا ، دوار المھدي"-
  .ي الماموندوار الحداد منھم قائد الروكَ  -
  .ولد أحمد  بن یحیى قبض علیھ واستؤصلت جمیع أمتعتھ -
  .أوالد المحجوب دوار أوالد جابر، أوالد  خیدر، -
  بأوالدھم ، أوالد مبارك من أوالد فارس، البعض  من ألقوا  من غنموا  -

 ".وماشیة وإبل  كثیرة بني مطھر   
 

                                     
  .تمنّع بالصحراء، أي احتمى بھا لصعوبة تعقبھ بھا -  428
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 ني َكـیلب تأدیب في شأنتقریر رئیس البعثة المخزنیة 
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  93 الوثیقة رقم
ونة الجیش المخیم ؤمبإرسال  التعجیل في شأن الطریسمن الركینة إلى 

  429بوجدة

 إذ ونة الجیش،ؤطلب إرسال م جدیدأحمد الركینة من ت لم ییأس  
وتكرر طلبھ عدة . ي وأنصارهبدونھا ال یمكنھ النھوض لمحاربة الروكَ 

العجز المالي الذي  قاطع علىوھذا دلیل  بتغاه،مرات دون أن یحصل على مُ 
وقد أكد الركینة طلبھ مرة أخرى عبر ھذه  انت تتخبط فیھ الدولة المغربیة،ك

من البرد  أفراد الجیش ووقایتھم إلیواءحیث طالب بإرسال الخیام  الرسالة،
كما . أكثر من المعتادوباردة  والمطر، خاصة وأن تلك السنة  كانت  مطیرة 

واستعجل تلبیة تلك . جدد طلب إرسال الدقیق والشعیر وكثیر من المال
التي و ،برئیس البعثة المخزنیةة الخاصة ووقع التذكیر بأن القبّ  الطلبات،

عن طریق مرسى الغزوات لم تصل بعد،   لھادعى الطریس أنھ أرسلھا 
ومن المحتمل أن تكون قد ضاعت بعد البحث عنھا بقصبة السعیدیة 

وھذه إشارات تكشف عن إفالس الدولة وسقوطھا في  .وبمرسى الغزوات
ل علیھ لمحاربة وھو المعوّ  سوء تدبیر أمور الجیش المخیم قرب وجدة،

ذي  الحجة  15الرسالة مؤرخة في . بالدنصاره بشمال شرق الي وأالروكَ 
  .1904مارس  3الموافق   1321

 .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"
محبنا األعز األرضى الفقیھ النائب األجل األحظى سیدي الحاج دمحم    

أمنك هللا وسالم علیكم ورحمة هللا عن خیر سیدنا نصره هللا  الطریس،
فالبارحة استعملنا لكم تلغرافا بالتعجیل بما تیّسر موجودا تحت یدكم  وبعد،

لشدة الحاجة لذلك مع استعجال األمر بالعزم   ،من الخزائن للمحلة السعیدة
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على نھوض الحركة، والتمسنا منكم توجیھ ما تحت یدكم من الشعیر 
ھناك أو مع إن صادفھ الحال ال زال  ،والسمید للمئونة مع البابور التركي

وأكدنا علیكم بتعجیل الدراھم وتوجیھ الكثرة منھا لسد   غیره إن تیّسر،
ما تقوم بھ حْركتھم، وھذا تأكید وزیادة  430رمق ھؤالء الناس ووجدان

بورك فیكم ویّسر  ،بیان لما أجمل في ھذا التلغراف لتعجلوا بالمطلوب فورا
ة التي كنتم ذكرتم لنا ھذا وغیر ما مرة أعلمناكم بأن القبّ  كل عسیر آمین،

لم  431أنكم وجھتموھا في ثالث قطع على طریق الغزوات بید ابن صالح
تصل، وإلى اآلن لم نر لھا أثرا بعد ما بحثُت علیھا بالغزوات وبعجرود 

  ".1321حجة الحرام متم عام  15لتكونوا ببال، وعلى محبتكم  والسالم 
  

 أحمد الركینة وفقھ هللا                                                    

                                     
  .أي إیجاد: وجدان و -  430
  تاجر مغربي كان یقیم  بمدینة الغزوات، وكان  مكلفا بأغراض المخزن التي تصل عن طریق مرسى : ابن صالح -  431

  .الغزوات بغرب الجزائر       
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 للجیش المؤونةتجدید طلب 
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  94 الوثیقة رقم
توقف نھوض المحلة للقتال على وصول  في شأنمن الركینة إلى الطریس 

   432المؤونة

ع أول    ز إرسال خمسین ألف لایر حسني م د العزی أمر السلطان عب
وفیر ى شرق المغرب لت ة إل ة سفینة  متوجھ ذر . للجیش المؤون د أن تع وبع

مح   بالد، س رق ال و ش فر نح ـتأھبة  للس اخرة  م دام أي ب بب انع الھا بس إرس
ن  وب ع ال المطل ى الم ول عل ة بالحص ى الركین ة إل لطان  بطنج ب الس نائ

ویتولى المخزن  بطنجة  طریق استصدار سندات مالیة من وجدة أو غیرھا،
ر وذلك في انتظار وصول ما تب. تسدیدھا ألربابھا  قّى من قدر المال الذي أم

لطان ھ الس ب . ب رار طل ذكیر  بتك ع  الت ةووق تجیب   المؤون دون أن یس
ذلك زي ل زن المرك یش . المخ وض الج ي نھ ة  ف ة المالحظ وأن المماطل

أخر وصول وحراك  القبائل لمحاربة الروكَ  ا  ت ةي وأنصاره مردّھ . المؤون
وش للحرب  متوق وفیر وبذلك أكد الركینة أن تعبئة الجی ى ت ةف عل ، المؤون

ال   وبذلك یدفع اللوم عن نفسھ  باتھامھ  بالمماطلة، حیث نھوض الجیش  للقت
ن  متوقف على الدراھم والكسوة، یّن م ارد، ویتب ر وب خاصة  في فصل مطی

وال   ي األم تالس ف وع  اخ ى وق زي  یخش زن المرك الة أن  المخ الرس
ى  ھ عل ھ حرص ا یعكس ذا م دة، وھ یش بوج ة للج وف الموجھ ة  بكش المطالب

ة   حسابیة ألفراد الجیش وكیفیة  صرف تلك األموال، وھذه المساطر اإلداری
ول  أخر وص ي ت اھمت ف ةس ة ،المؤون ة المالی ن األزم ك ع الة  . ناھی الرس

  . 1904مارس  3الموافق  1321ذي الحجة  15مؤرخة  في 
  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

ز ا   ا األع اج  دمحم محبن ید الح ى الس ب األحظ ھ النائ ى الفقی ألرض
ره هللا  یدنا نص ر س ن خی ة هللا ع یكم ورحم الم عل ك هللا وس ریس، أمن الط
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ن  یكم م ھ ورد عل ن أن ا م ھ تلغراف ا ب دمتم لن ا ق ابكم بم لنا  كت د، وص وبع
ا 433شریف الحضرة  خمسون ألف لایر سكة مخزنیة ، واُمرتم بتوجیھھا لن

د  ةئالمبقص عیدة، ون ة الس ن  للمحل م یك تعجال ول ا مس ان توجیھھ ث ك وحی
ھ  434بابور د لتوجھ مع اريأمتوجھ وقتئ إخراج إط تم ب دفعوھا  ذن یكم لت عل

اقي  ھ الب ا مع ابور ویوجھ لن ان توجھ الب من القدر المذكور، ریثما یصل إب
وعند استیفاء القدر كلھ نكف  إن لم یرد ھنا من اإلطاري ما یفي  بالجمیع،

خعن  تخر ولنوجھ . یج یطرة بشيء ما إلى أن تعلمونا بتیسیر قدر آخر ال
دراھم  ن ال ھ م ا توصلنا ب ع م لكم عن األمر الشریف أعزه هللا حساب جمی

ة ل المحل ریف  ،قِبَ وه لش ا لتوجھ در منھ ل ق ل بك واریخ التوص ان ت ببی
ال ل بب ھ. الحضرة، وصار الك دة طی ھ بالجری ا الحساب المشار إلی  ،435وھ

ى  ي،وهللا الكاف ة عل ا بتوقف نھوض المحل ھذا ما تكرر لكم بھ كتبنا إعالم
ي  ،الدراھم والكسوة ھو خبر حق ة الت ة المماطل ا من جھ وهللا أعلم بقلوبن

ا  .وبعد وصولھ فنطلب هللا أن ییسر أسباب النجاح حصلت في ذلك، فإن ھن
لة ارا متراس ذه  436أمط ة، 11ھ س البارح وى أم ور س ا فت َر  لھ م  یُ ام ل  أی

دت البارحة ألكثر مما كانت علیھ وال زالت، والحاصل فإنا لم نأل جھدا وعا
ر  ھ، والحاض د من ا ال ب یّن إال بم في استعجال نھوض الحْركة بما أمكن وتع

  ".1321حجة  15وهللا ییسر كل عسیر، وعلى المحبة والسالم  بصیرة،

 أحمد الركینة وفقھ هللا                                                   

 

 

                                     
  .الریال الحسني: سكة مخزنیة -  433
  .Bateau à Vapeur: وھو  اختصار . Vapeur: قل  حرفي لكلمة فرنسیةالسفینة وھو ن: بابور -  434
  .الالئحة  في قاموس المخزن: الجریدة  -  435
  .مسترسلة أي لم  تنقطع: متراسلة  -  436
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 المؤونةالجیش للقتال متوقف على  نھوض
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  95الوثیقة رقم 
الوي إلى طنجة وطلب من الركینة إلى الطریس في شأن عودة القائد الكَ 

  437المؤونةإرسال 
الركینة من مغنیة إلى ھذه عیّنة من البرقیات التي كان یبعثھا أحمد   

ویتعلق األمر ھنا باإلعالم  . دمحم الطریس بطنجة في شأن أمور المخزن
بإرسال مجموعة من الرسائل واستئذان الطریس في طلب القائد المدني 

إلى جانب التعجیل بإرسال الخیام  الَكـالوي بمغادرة وجدة بدعوى المرض،
اك ناحیة رّ َكـالوي على رأس حُ وكان القائد ال .والدقیق والدراھم بشكل كاف

الذین شاركوا في محاربة الثائر بناحیة تازة ثم بناحیة  ،الحوز بمراكش
اك ھي رّ وقلة مستلزمات الجیش والحُ  المؤونةوبدون شك فإن انعدام . وجدة

حذوه عدد من قواد  حذاالتي دفعت القائد الَكـالوي إلى مغادرة وجدة ، و
ذي الحجة  16في البرقیة مؤرخة. لحوز الحقاقبائل ناحیة الغرب ودكالة وا

 .1904مارس  4الموافق  1321
  

دقیقات، في  40و 5في ساعةدقیقات ووصل  10و 4في ساعةمن مغنیة " 
  .1904مرس  4موافق  21حجة  16

یوني ویدفع لكم  دیصل الطیب الم الساعة التيففي  .طنجة .الطریس
المداني . اإلعالم في التلغرافطیّـْر  المكاتب التي وجھنا لكم، 438بكیط

.  ھـ .أِذنّا ھل نوجھھ أم ال-طالبا التوجھ لدى سیدنا 440مشتاكي 439الَكالوي
  ".الركینة

دقیقات في  48و 3دقیقات ووصل في ساعة  45و 6من مغنیة في ساعة "
  .1904مرس  4موافق  21حجة  16

بابور إذا عندكم خزائن والسمید عّجلوا بتوجیھھما مع ال. طنجة. الطریس
 .الركینة. ھـ.وّجھوا الدراھم  بزاید. التركي  للسعیدة

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ  بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 437
  .ل وھي علبة بھا رسائ - paquet: ترجمة  حرفة  للكلمة : بكیط مكاتب -  438
  .من كبار قواد الحوز الذین  ساھموا في الحرب  ضد الروَكي: المدني الَكـالوي -  439
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   الجیش أمورنموذج البرقیات التي كان یبعثھا الركینة إلى الطریس في شأن 
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  96الوثیقة رقم 

شرق بمن الركینة إلى الطریس في شأن خروج الجیش لمحاربة الروَكي 
  441الریف

الركینة إلى إنھاض بادر أحمد  بعد تماطل كبیر بسبب قلة المؤن،  
وذلك لمحاربة  ،)كبدانة وقلعیة(الجیش المخیم قرب وجدة إلى شرق الریف

واستبقى  وأسنده بما بقي من العسكر القادم من تازة، الثائر وأنصاره ھناك،
ولم یجد حرجا من تجدید طلب إرسال   معھ الجیش المرافق لھ قرب وجدة،

الرسالة مؤرخة .َكي وأنصارهللجیش الذي كان بصدد محاربة الرو المؤونة
  .1904مارس 14الموافق  1321ذي الحجة  26في 

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

السید الحاج دمحم  ،محبنا األعز األرضى النائب األجل األحظى  
الطریس، أمنكم هللا وسالم علیكم ورحمة هللا عن خیر سیدنا نصره هللا 

أمس البارحة األخبار سلكیا بنھوض المحلة السعیدة  فقد قدمنا لكم وبعد،
،وقد اقتضى الحال أن یوجھ 442رفقة القائد دمحم بن البغدادي لنواحي الریف

وكذلك  معھ المدد الباقي من المحلتْین الواردتْین من تازة وْمسون،
ونطلب المولى أن  توجھوا وبقي رفقتنا المدد الذي كان ھنا معنا قبل،

ونحبكم أن  الغرض الشریف ویقابلھم بعنایتھ وعزیز رعایتھ،یكمل بقضاء 
فإن أقل شيء یضیق بھ النطاق ھنا  ال تغفلوا عن توجیھ المؤن للجمیع،

وهللا ییسر كل  بقرب الحض، خصوصا َمْن ھم لمقابلة العدو في السفر،
  ".1321حجة الحرام عام  26وعلى المحبة والسالم في عسیر،

 أحمد الركینة وفقھ هللا                                         

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 441
  .فاس، وقد أوفده السلطان إلى شرق المغرب لتعزیز قواتھ ھناك  من ُوالة مدینة: دمحم بن البغدادي - 442
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 الروَكي بشرق الریف الجیش لمحاربةنھوض 
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 97الوثیقة رقم 
في شأن إحصاء الجیش وتوزیع  إلى وزیر الحرب من عبد القادر األودي

  443المؤونة

 تقریرا مفصال -عبد القادر األودیي-الحرب بوجدةوزیر  نائبأنجز   
. اك القبائلرّ الجیش من مشاة ورماة وخیالة وحُ عن كیفیة إحصاء كل فرق 

 فيیستوجب وكان صارما في الضبط والدقة في األعداد ورواتبھا وما 
كیفیة  إحصاء  على كبار قواد الجیش أن یتمردوا حاول بعضوقد . نتھاوؤم

على أفراد   المؤونةكما تم  توزیع   الجیش، لكنھم أذعنوا في نھایة  المطاف،
وقد  .ل الذین  تقرر إنھاضھم لشرق الریف لمحاربة الروَكيالجیش والقبائ

. أرفق ذلك كلھ بقائمة مفصلة ألعداد أفراد الجیش وما نابھم من المؤونة
  .1904مارس  15الموافق1321ذي الحجة  27الرسالة مؤرخة في 

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

  .تسلیما

الفقیھ األعز األمجد الرئیس األجل األسعد أبو عبد هللا سیدي  سیدنا   
،رعاكم هللا وسالم علیكم ورحمة هللا عن خیر سیدنا 444َمـحمد بن دمحم

قدمنا لسیادتكم المحروسة شرح حال ھذه المحلة في  نصره هللا وبعد،
وإلى اآلن لم یظھر جواب سیادتكم السامي وما  قائمتْین ومكاتب ثانیة،

بھ من التمشي في ذلك، إلى یوم تاریخھ لم تدفع لھا إال مئونة  تأمرونا
ألن الخمسین ألف لایر الواردة قد أخذ منھا ما كان  أربعة أیام فقط،

والباقي  وأخذ منھا مئونة األربعة أیام المذكورة، استُسلف من أناس قبُل،
ً دُفعت ألمین المحلة بقصد ما یدفعھ من  یق بطر ونةئالموھو ثالثون ألفا

سفر المحلة لسلوان، وال زال من سیبقى ھنا من غیر مئونة، وما دفعنا 

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 443
  .1904َمـحمد الجباص  وزیر الحرب منذ بدایة سنة : أبو عبد  هللا َمـحمد بن  دمحم - 444
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في غایة ما یكون من الحزم والضبط  445المذكورة إال بعد تسرادِ  نةئوالم
 ،بارتكاب األمور التي تمنع من تسراد ھذا مع ھذا ،والقیام على ساق الجد

الخدیمْین وذلك بجلوسنا مع سیادة الحاجب و وما یجلبونھ من أھل البلد،
وابن كروم خارج المدینة في محل مرتفع مشرف على المار  ابن البغدادي

ووقف  والذاھب، واُمر بوقوف العسكر كلھ في محل مستقل بھ وحده،
 جمیع الجیوش والقبائل في محل آخر بعید من محل العسكر المشار لھ،

من ذُكر وانفرد الباشا ابن كروم مع األمین األغناوي وأحد العدول بتسراد 
وقابل الحاجب ومن معھ تسراد  من الجیوش والقبائل في محل وقوفھم،

ومن ُسِرد من الفریقْین یرحل في  ووقع التسراد في آن واحد، العسكر،
وعند  بحیث ال یخرج أحد إال بعد تمام العمل، من العسكر، 446وردیة

الشروع في التسراد توجھ من وقف على الخیالة والمرضى بالخزائن 
 447وأمس یوم التسراد أمر الباشا أشیاخ البلد وقواد األعراب .مدینةوبال

وھا قائمتان بما أنتج  بالتنبیھ على قمع األجانب من التسراد مع من طلبھ،
ھذا التسراد مع بیان تنقیط ما ُوجد تحت الید من كسوة وبلغة وطربوش 

وما تقفون علیھ من عدد الخاص الذي فر قد اُسقط  تطال للسیادة صحبتھ،
كما أنكم إن نظرتم إلى العدد المجتمع في ضلع الخیالة  ،ونةئالمجمیعھ من 

ابة بالخزائن من خیالة لحرّ افقد وجدوا  والمرضى ربما تستعظمونھ،
ومرضى وُمتمرضین عددا بعد أن زاد علیھ ما ینسبونھ من األصحاب 

مھ ورد أغاھم على الحاجب بعدد طلب زیادتھ وبعد یو للكروب ولغیره،
ثم إن الحاجب األجل  .وبیّن لھ وجھھ لمصلحة، فأمر الحاجب بمساعدتھ

وعیّن لذلك جمیع من كان بتازا  أمر بتحویل المحلة لمحل ابتداء السفر،
فتحول الجمیع إال الحافظ الدلیمي وقواد جیش أزغار  من قبائل وعسكر،
وخیموا بمحل  وا خزائنھم لداخل سور المدینة،وحول وإبراھیم الملواني،

                                     
  .إحصاء أفراد الجیش: تسراد -  445
  .فیلق من الجیش مرافق للجنود الذین تم إحصاؤھم: وردیة  -  446
  .قواد القبائل: قواد األعراب -  447
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عین بأن الحاجب یساعدھم على ما ،ُمشی448یسمى باخمیس الدخالني
والسبب ھو وقوع التسراد على  وأنا نمنعھم مما یرومونھ، یطلبونھ،

وطالما طالبوا زیادتھ فلم نساعد  فأسقطنا لھم عددا كثیرا، الوجھ المذكور،
زیادة مئونة عشرة رماة لكل قائد منھم بعد أن ساعدتھم على  لكثرتھ،
 1لایر ولكل واحد من الباقین زیادة 5لھ زیادة  449مع أن الحافظ إعانة،
 والخدیم لیس لھ إذن بزیادة وال نقصان على المتعارف في العادة، لایر،

منھا تضعیف مئونة الواحد  بعد أن طلبوا مطالب خارقة للعوائد المعتادة،
بھم على كثرتھا مع زیادة رتب، وتنفیذ العدة لھم ومساواة زوائد رت منھم،

ویومھ ورد القائد  زیادة على ما كان یُنفذ لھم قبل ھذا لیزید على الستمائة،
أحمد بن سالم الدلیمي والقائد عمارة العمري مذعنین منقادین للخدمة 

 وربما یذعن الباقي بعد یومھ، وتنصلوا من فعل الحافظ ورأیھ، الشریفة،
المحلة ربما ترحل یوم السبت المقبل صحبة الخدیم ابن البغدادي ثم إن 
فقد وردت األخبار  ما ظھر من خدمة القبائل الصالحة من قلعیة،لِ  ،لسلوان

الصحیحة، وأنھم حّركوا للفاسد ابن شمالل وھدموا داره وھرب بنفسھ 
وھا  وھو بھا اآلن وطلبوا تعجیل نھوض المحلة وأكدوا علیھ، لسلوان،

توجھة، أصحبھا هللا السالمة والعز والنصر على أعداء موالنا ھي م
المؤید المنصور،أطال هللا لنا ولكم ولجمیع المسلمین عمره بالتأیید والعز 

  ".1321حجة الحرام عام  27وعلى الخدمة والسالم وفي  المؤبد المأثور،

  عبد القادر األودي لطف هللا بھ                             

                                     
  .ھو باب الخمیس  أحد أبواب  سور مدینة وجدة: باخمیس الدخالني - 448
  .ھو القائد الحافظ الدلیمي، كان  یترأس حّراك ناحیة الغرب الذین وفدوا  لمحاربة الروَكي: الحافظ - 449
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  وتوزیع المؤونة بوجدة اء الجیشإحص
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  98الوثیقة رقم 
حالة الجیش الجباص في شأن  ـحمدمَ  بمن الركینة إلى وزیر الحر

  450المزریة
، المؤونةكشف أحمد الركینة عن حالة الجیش بوجدة، حیث قلـت   
 ونتھم متقطعة كل یومین أو ثالثة أیام،ؤأفراد الجیش یستلمون م فصار

مما ألحق . إرسال المال وادعى فراغ بیت المالوتوقف دمحم الطریس عن 
 الضرر بالجیش وأدى إلى حصول وفیات بین عناصره بسبب الجوع،

وخشي أحمد الركینة أن ینحل أمره أو تحصل فوضى قرب الحدود، وطالب 
وفي ذلك إشارة ضمنیة إلى اتھام الطریس بأنھ  برفع األمر إلى السلطان،

الرسالة مؤرخة  .یعاني منھ الجیش بوجدةكان یخفي واقع الحال الذي كان 
وقد انزعج السلطان لما . 1904فبرایر  12الموافق  1321ذي القعدة  25في 

علم بحال الجیش بعد مرور قرابة شھر على رسالة أحمد الركینة، فأمر 
 3ویحمل جواب السلطان تاریخ  .المؤونةفورا إرسال المال من أجل اقتناء 

  .1904ارس م 18الموافق  1322محرم 
  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

محبنا األجل األرضى الفقیھ الوزیر السید مـَحمد الجباص،أمنك هللا   
فال  ورعاك وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر سیدنا  نصره هللا وبعد،

وال باب  451یعزب عنكم أن ھذه المحلة السعیدة منقطعة بھذه األحواز
ویجده الناس  ونةئالمتُعامل منھ إال ما  ینعم  بھ سیدنا أیده هللا من دراھم 

وھذه األیام ونحن نسلك القانون فیما یرد من  قواما على ما ھم بصدده،
بحیث ندفع مئونة یومْین أو ثالثة  على النائب، ذلك وما یخرج ھنا إطاري

ما یرد غیره والیوم وقف ریث ونقطعھا أربعة أیام أو ستة تقسیطا لذلك،
 وردّ النائب علینا بعض اإلطاري ذاكرا أنھ ال وفـْر، األمر وانقطع ما یرد،

                                     
  .سالة  محفوظ  بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباطأصل الر - 450
  .ویقصد بھا ناحیة وجدة. األحواز جمع حوز، أي الناحیة - 451
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ومنھم ما ال مزید علیھ من  وصادف الحال أن الناس فرغ صبرھم،
وطالما ونحن نرادف  وكثر فیھم الموت والضیاع من ألم الجزع، الضرر،

بأن ما كان ال زال على ما ویجیبنا  الكتب بتدارك األمر بواسطة النائب،
،ونخشى بھذا 452وتحیّر علینا األمر مع أنا في قرب ھذا الجوار كان،

فنحبك بارك هللا أن تنھي األمر  عالجھ، الناس التعرض للتلف أو ما یعسر
وهللا ییسر كل  لشریف علم موالنا كي یستعجل دامت عزتھ تدارك الحال،

  ".1321لحرام عام قعدة ا  25وعلى المحبة والسالم في  عسیر،

  أحمد الركینة وفقھ هللا                             

جواب السلطان عن طلب أحمد الركینة، وقد أثبت على ظھر رسالة ھذا 
  :كما یلياألخیر، وھو 

  .أجیب/ المحلة وما ھي علیھ في شـأن 453الحاجب للفقیھ العالف"
  الحاجب- الحمد 

بتأخر وبعد وصل كتابك في شأن المحلة السعیدة، وقد لحقھا من الضرر  
عنھا وآل إلیھ أمرھا، مؤكدا في إنھاء ذلك لعلم موالنا الشریف  ونةئالم

وصار بالبال بعد إطالع  . لیصدر أیده هللا شریف أمره بما فیھ تداركھا
هللا من   وقد تقدم لك إعالم بما حصل لجناب سیدنا أیده العلم الشریف بھ،

القلق عند ورود الخبر بحال المحلة وما ُعیّن من المال وُوجھ لمئونتھا،  
. ونطلب من هللا التیسیر وعدم التعسیر آمین  وال یكون ذلك إال وصلكم،
 ."ُكتب  بشأنھ. 1322454 محرم عام 3وعلى الخدمة والسالم في 

                                     
  .قرب الجزائر المحتلة: قرب ھذا الجوار -  452
  .مـَحمد الجباص  وزیر الحرب: الفقیھ العالف -  453
  خرا عن  رسالة أحمد الركینة بحوالي أوردنا ھذه الرسالة في ھذا المكان من المتن رغم أن تاریخھا جاء  متأ -  454

  .شھر، وذلك من أجل فھم سیاق رسالة ھذا األخیر        



 

 
 - 304 -   
 

 

  .المؤونة المزریة بسبب قلةحالة الجیش  رصد
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  أحمد الركینة المتعلقة بحالة الجیش عن رسالةجواب السلطان   
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  99رقم  الوثیقة

العیون  على قصبةإلى وزیر الحرب في شأن ھجوم بوعمامة  من األوديّ 
  455المؤونةونقص 

أخبر نائب وزیر الحرب بوجدة عن ھجوم بوعمامة على قصبة   
یمكن محاربة  وحذّر أن بدونھا ال  ،المؤونةالعیون، وجدد طلب إرسال 

كما أخبر بأن جیشا ترأسھ ابن البغدادي ھو في طریقھ   الروَكي وأنصاره،
 المؤونةغیر أنھ ھو أیضا ال یتوفر على  ،غرب واد ملویة إلى قبائل قلعیة

ونة سوف یقع انحالل الجیوش المخیمة ؤالكافیة، كما وقع التنبیھ أنھ بدون م
إلى السلطان وإلى نائبھ دمحم  وبمثلھ كتب الحاجب الركینة بشرق المغرب،
مارس  21الموافق 1322محرم  4في  الرسالة مؤرخة. الطریس بطنجة

1904.  
  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

 سیدنا الفقیھ العالف الكبیر الوزیر سیدي َمـحمد بن دمحم الجباص،  
موالنا نصره  أمنكم هللا ورعاكم وسالم على سیادتكم ورحمة هللا عن خیر

فقد قدمنا لسیادتكم بما فیھ كفایة من بیان الضرر الفادح الالحق  هللا وبعد،
لھذا المدد المخیم بوجدة والعیون والسعیدة ومحلة ابن البغدادي من قلة 

وأعلمناكم بنھوض المحلة التي كانت وردت من تازا من عسكر  ،ونةئالم
وأمسھ خیّمت  یلیة،وقبائل صحبة ابن البغدادي لنواحي الریف ومل

ألن یوم نھوض  وال أظن أن ترحل منھ، ویومھ قامت بھ، ،456بأغبالوا
على قصبة العیون  المحلة وھو فاتح شھر التاریخ نزل الفاسد بوعمامة

 ودام البارود بینھم ست ساعات، لھم، 457وأمسھ ساَكـ وتضاربوا معھ،
 متعذرا، ونةئالمومع ھذا وال زال أمر  ولم ینل العدو منھم إال ما یكرھھ،

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 455
  .أغبال أو أغبالو موقع بمجال  قبیلة  بني خالد بدیر بني یزناسن من جھة  الشمال - 456
  .قاموس المخزن الھجوم على القبائل المتمردة ونھب ممتلكاتھا وتدمیر مزارعھامن الصوَكة ، وتعني في : ساَكـ  - 457
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وجمیع المدد ممن بإدالة القصبة المذكورة والسعیدة  فلم یظھر لھ أثر،
وممن ھنا بوجدة من العسكر لم  یقبضوا مئونة ھذه مدة كثیرة إال محلة 

وإن لم ترد مئونة في  ابن البغدادي توجھ معھا مئونة ثالثة أیام فقط،
تات واستیالء العدو على ول األمر إلى الشؤالقرب لجمیع من ذُكر فال بد ی
 ویقع تسلیم ھذه النواحي ألربابھا، ،458من ھنا من القبائل الصالحة

وتداركوا بالفوز خالص  ،فبادروا حفظكم هللا بالنظر في ھذا األمر الفظیع
وأمر الجمیع یكون عن إذن وسیاسة ال من تشتیت  كبراء ھذا المدد،

آلن لم یظھر أثر اعتناء وإلى ا وغیر ما مرة كتبنا بشرح الحال، وتبدید،
وفي  ،وما علینا إال اإلعالم وعلى المحبة والسالم بشأن ھؤالء الرجال،

وبمثل المبیّن أعاله كتب األجل الحاجب . 1322رابع المحرم فاتح عام 
  ".لموالنا المؤید با وسیادة النائب

  هللا بھاألودّي لطف  عبد القادر                                        

  

  

  

                                     
  .القبائل الصالحة، ھي نقیض القبائل الفاسدة، ویراد بھا في قاموس المخزن القبائل الموالیة  للسلطان عبد العزیز -  458
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  العیون  على قصبةبوعمامة  ھجوم
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 100الوثیقة رقم 
من السلطان إلى الطریس في شأن إرسال إمدادات عسكریة عاجلة لناحیة 

  459وجدة
على كبراء الجیش بناحیة وجدة، وخوفا من  اشتد الضغطبعد أن   

ألح كل من أحمد الركینة وابن  زحف الروَكي وأنصاره على وجدة،
فاستجاب السلطان لطلبھما  إرسال إمدادات عسكریة عاجلة، البغدادي على

وأمر الطریس بتھیئ الباخرة المغربیة التركي أو غیرھا من السفن األجنبیة 
لنقل العسكر من طنجة إلى قصبة السعیدیة، ومن ھناك یوزع على كل 

ولعل ھذا االھتمام بناحیة وجدة راجع إلى التھدید الذي  .حامیات ناحیة وجدة
الرسالة . بوعمامة على المنطقة الشرقیة ھیشكلھ الروَكي وحلیف صار

  .1904مایو  15الموافق  1322مؤرخة في متم صفر 
  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا وموالنا دمحم وآلھ وصحبھ"

  .عبد العزیز بن الحسن هللا ولیھ ومواله:طابع صغیر بداخلھ
وفقك هللا  العربي الطریس،خدیمنا األرضى النائب الحاج دمحم بن   

فقد كتب الخدیم الطالب أحمد الركینة طالبا  وسالم علیك ورحمة هللا وبعد،
الذي إلى نظره  إصدار شریف أمرنا ألحمد الحّراب بالتوجھ في العسكر

فاُجیب بأن الذي اقتضاه نظرنا  لوجدة بقصد عمارتھا والزیادة في قوتھا،
وأنھ في  دة من شریف حضرتنا،الشریف في ذلك ھو توجیھ المدد لوج

ثم ورد كتاب من الخدیم القائد دمحم بن البغدادي طالبا  األثر یوجھ لھا،
 وقد أجیب بمضمن ما أجیب بھ الخدیم الركینة، توجیھ المدد أیضا لوجدة،

وعلیھ فنأمرك أن تھیئ البابور التریكي لحمل المدد المذكور بحرا واصال 
األثر، بحیث إذا ورد علیك یكون البابور  فإنھ بصدد التوجھ في للسعیدة،

حتى ال  وحتى إن تعذر التریكي فھیئ غیره بالكراء، المذكور مھیئا لحملھ،
كما نأمرك أن تطیر اإلعالم  یقع تعطیل وال توان في توجیھ المدد المذكور،

على طریق الطلغراف، بأن ھذا المدد  لكل من الركینة وابن البغدادي

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 459
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والبد والسالم في متم صفر الخیر  طریق السعیدة،سیصل في األثر على 
  ".1322عام 

  

  ناحیة وجدة إلى إرسال العسكر
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  101الوثیقة رقم 

وأنصار  بین الجیشمن قائد قلعیة إلى الطریس في شأن معارك 
  460الروَكي

عن المعارك التي  لملیلیة تقریراكتب أحد قواد قبیلة قلعیة المجاورة   
دارت بین الشیخ بوعمامة والجیش المخزني بقیادة ابن البغدادي بجوار 

وقد تقوى حلف الثائر بعدما علم أنصاره أنھ في طریقھ إلیھم . قصبة العیون
وتبعا لذلك طلب القائد المذكور إرسال إمدادات عسكریة  .بشرق المغرب

اح أمر الروَكي الذي  من أجل التصدي ألنصار الروَكي، كما كشف افتض
جمادى  3الرسالة مؤرخة في . كان یدعي أنھ نجل السلطان الحسن األول

  .1904یولیو  16الموافق  1322األولى 
  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ وصحبھ"

نائب سیدنا السید ج دمحم بن العربي الطریس، لقیت السالم علیك   
ما أحّب  هللا أیامھ وطّول حیاتھ آمین وبعد،بوجود موالنا العزیز أعز 

الذي قام في مدینة تازا وزعم للقبائل  إعالمك بھ خیرا في أخبار الفتّان،
 ،وتركوا ملة موالنا المنصور با الذین أعماھم هللا بصرھم،وتبعوا ملتھ

وصاروا عاقین  461وباغوا حتى خرجوا عن ملتھ وتركوا ملة أبي البالد،
، موالنا المنصور  وعلیھ إنھ تولوا علیھ األدبار مّمن كان تبعھ، با

،وقام الیوم أراد أن یخرج من تازا وینصر 462وتحققوا بأنھ ساحر كذاب
وتعرض لھ القائد ابن  ،الذي نھض وقام في جبل الزكارة،463بوعمامة

وھرب وفر إلى األجبال  ،وقتل فیھ من الناس كثیر،464البغدادي وكّسره
وعلیھ ال بد لك تتكلم مع سیدي أن یزید مدده  بھ،الواعرین لیسلك نفسھ 

وال  ،التي ھنا 465وتكون حمیتھ كثیرة مع محلة السعیدة ،ویشد عضده
یتكل على ما ھناك من المحلة ویعتبر لھا، من ذلك ما في اآلیة الكریمة 

                                     
  .بمدیریة  الوثائق الملكیة بالرباط أصل الرسالة محفوظ - 460
  .بغوا وطغوا: باغوا  -  461
 إشارة إلى ادعاء الروَكي أنھ موالي َمـحمد صنو عبد  العزیز، كما أشیع عنھ أنھ ساحر بسبب نجاحھ :ساحر كذاب -  462

  .جلب كثیر من األنصار إلى دعوتھ رغم أنھ متحایل ودعي       
  سبقت اإلشارة إلى تعریفھ باعتباره مجاھدا في جنوب شرق  البالد، ولما قامت ثورة  الروَكي انحاز :بوعمامة  -  463
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  .ھزمھ: كسره -  464
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من جمادى األولى  3.وعلى محبتك والسالم ترھبون بھ عدو هللا وعدوكم،
  ".1322عام 

 كروم القلعيخدیم المقام العالي با عالل بن  بداخلھ صغیرطابع 

 

  المخزني الروَكي والجیش بین أنصار مواجھات
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  102 الوثیقة رقم
من السلطان إلى الطریس في شأن عودة الجیش إلى قصبة العیون بعد 

  466انسحابھ منھا 
ي بعد وقوع معارك بین الجیش المخزني وبوعمامة وأنصار الروكَ   

انسحب الجیش المخزني إلى جوار مدینة وجدة قرب  العیون،بقصبة 
فصدر  .عنھم المؤونةوقد تعلل كبراء الجیش بانقطاع  ضریح  سیدي یحیى،

قد  المؤونةوأن  أمر عاجل من السلطان بعودتھم إلى القصبة المذكورة،
سھم إن والسلطان بقطع رؤ بل ھددھم وال یقبل أي عذر منھم ، .أرسلت لھم

الموافق  1322جمادى األولى  5الرسالة مؤرخة في . ا في الحینلم یمتثلو
  .1904یولیو  18
  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ وصحبھ"

  .عبد العزیز بن الحسن هللا ولیھ ومواله:طابع صغیر بداخلھ 
وفقك هللا وسالم علیك  خدیمنا األرضى النائب الحاج دمحم الطریس،  

فقد اُطلع علمنا الشریف بما أخبرَت بھ من التلغراف  عد،ورحمة هللا وب
بكون العسكر النظامي الذي  الوارد علیك من األمین الطالب أحمد الركینة،

 ،المؤونةمتعلال بعدم  467كان بالعیون قد انتقل من قصبتھا لسیدي یحیى
وصرنا من ذلك على بال،وعلیھ فبوصولھ إلیك نأمرك أن تعجل بضرب 

 لألمین المذكور والخدیم ابن البغدادي والوصیف ابن كرومالتلغراف 
بردّ المدد المذكور لمحلھ بالعیون فورا من غیر  وكبراء المحلة السعیدة،

قبول عذر فیھ، وإن لم یعجلوا برده فال یلومون إال أنفسھم،وال یعرف 
التي تعللوا بقطعھا قد  ونةئالمال رؤوسھم،ولتعّرفھم بأن إالمخزن فیھا 

لھم منھا ستون ألف لایر في دفعتْین،وقد توجھت لھم أربعون ألفا  تقدم
صحبة ھذا،وإننا قد یّسرنا قدرا كافیا من المال بطنجة بقصد تداركھم بھ 

عنھم ولو یوما واحدا،وال یبقى لھم عذر  ونةئالماستمرارا حتى ال تتعذر 
ن بمددھا ولتؤكْد علیھم في المبادرة للتنفیذ وتعمیر مراكز العیو بعد ھذا،

ومكاتبنا الشریفة لھم تصلك لتوجھھا لھم بعد  وقد كتبنا لھم بذلك، عزما،
  ".1322جمادى األولى عام  5والسالم في  ،ضربك التلغراف لھم بما ذُِكر
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  الجیش إلى قصبة العیون عزیزي بعودةأمر 
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  103الوثیقة رقم 
في شأن السماح لھ بالعودة إلى تطوان  وزیر الخارجیةمن الركینة إلى 

  468ألسباب عائلیة

الخارجیة بأن صھره بتطوان قد توفي،  أخبر أحمد الركینة وزیرَ   
فطلب التوسط لھ . وبقیت أموره ثمة للضیاع، ولیس لھ من یقوم بھا ھنالك

علیھ باإلذن في التوجھ إلى تطوان، لتفقد  ملدى السلطان، من أجل اإلنعا
وھو رھن االمتثال لما یؤمر  أحوالھ وترتیب شؤونھ وصلة رحمھ مدة شھر،

وأن األحوال بوجدة جیدة، خصوصا بعد  بھ من الرجوع لوجدة أو غیرھا،
وصول موالي بوبكر ابن الشریف إلى جانب عامل وجدة أحمد بن كروم 

والوقع أن األحوال لم تكن على ما  .البغداديوكبیر الجیش النظامي دمحم بن 
خاصة بعد أن اشتدت المعارك بین المخزن وأنصار  یُرام بناحیة وجدة،

وكان الجیش النظامي قد انسحب من قصبة العیون بدعوى انقطاع  الروَكي،
وھذا ما دفع  ، وھو مؤشر قوي على أن األمور لم تكن بخیر،المؤونة

زیز البعثة المخزنیة بوجدة بابن عمومتھ موالي السلطان عبد العزیز إلى تع
 30الموافق  1322جمادى األولى  17الرسالة مؤرخة في. بوبكر بن الشریف

  .1904یولیو 

 غشت 21یوم  وقد صدر األذن ألحمد الركینة بالقدوم على السلطان    
حیث وصل إلى  ،469وُسمح لھ بالمرور على تطوان لتفقد أحوالھ ،1904

ینایر  3ومنھا أشعر السلطان بذلك، وفي  ؛1904470أكتوبر  24تطوان یوم 
استأذن الركینة بالقدوم إلى حضرة السلطان بفاس، فصدر األمر  1905

ومنھا  لحمل أثقالھ وعیالھ في البابور التركي وإیصالھ إلى مرسى العرائش،

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة  الوثائق الملكیة بالرباط -  468
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وبذلك انتھت مھمة أحمد الركینة إلى شرق . 471سافر برا إلى مدینة فاس
 .رئیسا للبعثة المخزنیة التي أوِكل إلیھا مواجھة الروَكي تبارهالمغرب باع

إلى شھر  1903من مایو (وقد استغرقت مدة مھمتھ سنة وخمسة أشھر 
حیث لم یستطع  ویمكن القول إنھ لم یحقق النجاح المطلوب،، )1904أكتوبر 

ولم یحسن تدبیر األمور، إذا طلب في عدة مناسبات  القضاء على الروَكي،
وكان آخرھا  وھو ما رفضھ النائب دمحم الطریس، تدخل الجیش الفرنسي،

للدخول إلى عین  -حاكم العین الصفراء آنذاك-طلب تدخل الجنرال  لیوطي 
وقد ادعى الجنرال . بني مطھر خوفا من أن یستولي علیھا أنصار الروَكي

كان بطلب من  1904یونیو 15یوم  احتالل الموقع المذكورلیوطي أن 
ولذلك اعتبر البعض أن إعفاء الركینة من مھمتھ  حاجب أحمد الركینة،ال

  .472كان بسبب سوء تدبیره وتفریطھ في رأس عین  بني  مطھر

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ وصحبھ"

محبنا األعز األرضى الفقیھ الجلیل األجل األحظى الوزیر السید عبد   
هللا وسالم علیكم ورحمة هللا عن خیر سیدنا حفظكم  الكریم بن سلیمان،

فلتعلْم مجادتكم أن صھرنا المسن السید الحاج دمحم بن جلون  أیده هللا وبعد،
وال یخفاكم أنا كنا  إلى عفو هللا وسعة رحمتھ، -أطال هللا بقاءكم  -قد صار

قید حیاتھ رحمھ هللا مطمئنین من جانب األھل ببالد تطوان وفي غنى عن 
لكون الكفایة التامة كانت حاصلة بھ في ذلك من  ونھم،جمیع شؤ

واآلن أصبحت لنا شؤون متفرقة ھناك وتحتاج لمن  ضروریات وغیرھا،
 ن كنا بأنفسنا،إیقوم بترتیبھا، ولم نر اآلن من یكون في كفایتھا سوى 

وتطلب  وعلیھ فكتبنا ألخوتك ھذا لتطالع بمضمنھ شریف العلم أسماه هللا،
موالنا أعزه هللا أن ینعم علینا بشریف إذنھ بالتوجھ إلى لنا من جاللة 
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تطوان بقصد جمع ما ذُِكر مع صلة رحم األھل ولو شھرا واحدا، ثم نحن 
فإن أمرنا بالرجوع لھذه النواحي فالسمع  عندما یأمر بھ سیدنا أسماه هللا،

ا وإن أقر دامت سعادتھ بغیر ذلك فكذلك، ولتعلْم رعاك هللا أنا م والطاعة،
لكون الشریف  ،تشجعنا على طلب ما ذُِكر حتى رأینا ھذه األحواز عامرة

وكذلك القائد السید أحمد بن  ھو اآلن بوجدة، 473موالي بوبكر بن الشریف
واألحوال الحاضرة یُرجى نجاح أمرھا  كروم والقائد دمحم بن البغدادي،

أخواتك وھا نحن نؤكد على  ونماء خیرھا بسعادة سیدنا أسماه هللا،
حفظك هللا وحفظنا  بالوقوف في ھذا طبق ما ینبغي، ونعلم أنك ال تقصر،

  ".1322جمادى األولى عام  17وعلى محبتكم والسالم في  في  أمثالكم،

  حمد الركینة وفقھ هللاأ                                                 

  

  

  

  

  

  

  

                                     
  من أبناء عمومة  السلطان عبد  العزیز، وكان یكلف من  حین ألخر بمھام  مخزنیة: بن الشریفموالي بوبكر  -  473

  .إلى شرق المغرب وغیره من جھات المملكة       
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  إلى تطوان بھدف السفرمن طرف الركینة  استئذان المخزن
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  104 الوثیقة رقم
إلى من وزیر الخارجیة إلى الطریس في شأن فرار العسكر الموجھ 

  474وجدة

حیث من طنجة،  الموجھ إلیھالعسكر  من فراراشتكى أحمد الركینة   
یصلھ سوى خمسون نفرا من أصل أربعمائة كان قد أركبھا الطریس  لم

وطلب القبض على الفارین العائدین إلى . باخرة متوجھة إلى قصبة السعیدیة
 من منعالسفیر الفرنسي لحث حاكم الحدود  التدخل لدىطنجة، كما طلب 

 قد أرسلوكان العسكر المذكور . فرار العسكر عن طریق مغنیة والغزوات
. ة موالي بوبكر بن الشریف الذي جاء لیعزز البعثة المخزنیة بوجدةصحب

. كما تم إخبار الطریس بأن الروَكي مخیم بواد زا قرب قصبة تاوریرت
  .1904غشت 8الموافق  1322جمادى األولى  26الرسالة مؤرخة في 

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا وموالنا دمحم وآلھ"

أمنك  النائب األجل السید الحاج دمحم الطریس، محبنا األعز األرضى  
وصل كتابك  هللا وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر سیدنا نصره هللا وبعد،

بأن العسكر الموجھ إلیھ  بأنھ ورد علیك تلغراف من السید أحمد الركینة،
 إنما وصل منھ خمسون والباقي فر من مغنیة والغزوات، ،475ةمن السعید

وطلب منك قبض من یِرد منھ لطنجة وتكلیم  لطنجة،وبعضھ رجع بحرا 
لیؤكد على حاكم الحدود بعدم قبول من یفّر  باشدور الفرنصیص في ذلك،

لناحیتھم، وعلمنا ما ذكرتھ من أن عدد العسكر المذكور كان عند ركوبھ 
صحبة موالي بوبكر ابن الشریف أربعمائة، وما أخبر بھ من كون الفتان 

أما العسكر فیأمرك  بعد إطالع العلم الشریف بھ،،وصار بالبال 476بـزا
 وتقبض علیھ، سیدنا أعزه هللا أن تجعل األرصاد على من یرد منھ لھناك،
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وأما ما طلبھ من تكلیم باشدور الفرنصیص في ذلك، فیأمرك سیدنا أعزه 
هللا بتكلیمھ بما ینتج إصدار التأكید على حاكم الحدود بعدم قبولھم فرار 

جمادى األولى عام  26وعلى المحبة والسالم في  لم بالمآل،ولتع المحلة،
1322."  

  عبد الكریم بن سلیمان لطف هللا بھ                                             

  

  الركینة أحمد إلىفرار العسكر الموجھ   
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  105الوثیقة رقم 
     477توقیر واحترام ظھیرب القاطنین بأنَكاد وطل بني وكیلشرفاء تظلم 

  
م شرفاء بني وكیل المستقرین بسھل أنَكاد بجوار وجدة من ـّ تظل      
دعى احیث  ،یدعى موالي إسماعیل من عین بني مطھر أحد الشرفاءسیرة 

  أنھ ھو المتولي علیھم بعد أن كانوا إلى نظر عامل وجدة، وقد استغل سفرَ 
اسبة عید  نقیبھم إلى حضرة السلطان رفقة أعیان وجدة لتجدید الوالء بمن

ففر البعض منھم إلى جوار الحدود مع  فأثقل علیھم بالضرائب، ،األضحى
وبعد رجوع نقیبھم وبیده ظھیر التولیة علیھم رفض الشریف   .الجزائر

أو ینعم جددوا طلب تولیة أخیھم ونقیبھم علیھم ف ،المذكور االعتراف بذلك
وبعد االطالع على تظلمھم تقرر   .واحترام ظھیر توقیرب علیھم السلطان

 26الرسالة مؤرخة في . إجراء تحقیق في الموضوع من طرف عامل وجدة
  .1904شتنبر  7الموافق   1322جمادى الثانیة 

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

 ،أسدل هللا علینا وعلى المسلمین رضاء موالنا أمیر المؤمنین  
وأفاض علینا فضلھ المستبین وأدام لنا  القوم الظالمین،ناصر الدین وقاھر 

 ،ولإلسالم وجوده، ومتعنا بیُمنھ وجوده وبعد، یعلم موالنا دامھ هللا وأیده
أننا كنا في ھناء وأمن منذ ُولي أمرنا إلى خادم سیدنا عامل مدینة وجدة، 
وحین قدم أخونا الشریف سیدي الحاج الحبیب مع أعیان أنجاد إلى حضرة 

د أنھ ھو اسماعیل وأرإالحجة، فإذا قام علینا موالي  تاریخ ذوسیدنا 
خونا المولى علینا، وأراد التشدید وأظھر السوء إلى أن قدم علینا أ
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یتضمن تولیة أخونا  ،)ظھیرا(یده  ظاھرا بالشریف سیدي الحاج الحبیب و
بذلك كل السرور، إال أن الشریف  موالي ) كذا(نافصرّ  نقیبا، بالحاج الحبی

ق جمعنا  إسماعیل المطھري لم یكف علینا یده، وأراد ھتك حرمتنا وتفرُّ
لمحلة على بعد أن كانت قائمة عامرة، وأمر بنزول ا وتشتیت زاویتنا

نا  فقیرا الشرفاء وجعلوا علیھم نحو األلفین ریاال دورو،  صار غنیّ 
وفقراؤنا جلھم ذھبوا إلى الحدادة خوفا مما وقع بھم وُشْفنا الفقر 

، وقد طلبنا من  موالنا المنصور  با أن  ینعم  علینا  بتولیة واالضطرار
یف متضمنا  أخینا الحاج الحبیب أو یتفضل علینا سیدنا بظھیر شر

ویجعلنا سیدنا على ید عامل وجدة كما ھي عادة   لتوقیرنا واحترامنا،
أسالفنا وعادة الزاویات، أمدّ هللا لموالنا خیر الدارْین ومتعنا بفضلھ 

ونحن على الطاعة   ،وجوده وأید نصره،وعّم بالسعد والیُمن ظاھره آمین
  ".1322جمادى الثاني   26. والسالم

  وفقھم هللا) تریفة( فَ رِ جاد واتْ أنوكیل النازلین بمن  شرفاء بني 

  :كما  یلي   في موضوع التظلم قرار  المخزن  المركزي  ءوجا

  ،هللا أعزك نعم سیدي

فإن اقتضى النظر الشریف أن یكتب للقائد عبد الرحمان بن عبد الصادق 
المصلحة والسداد في ذلك الذي ال  ویبیّن ،فیھلیحقق الواقع  ،بجمیع ذلك

  .یبقى معھ نزاع، ولموالنا واسع النظر

  كتب وأجیب



 

 
 - 323 -   
 

  

  شرفاء بني وكیل القاطنین بأنَكاد تظلم 
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  106الوثیقة رقم 
الروَكي على قصبة ھجوم من عامل وجدة إلى وزیر الخارجیة في شأن 

  478العیون
الخارجیة عبد الكریم بن سلیمان بوقوع  أخبر عامل وجدة وزیرَ   

قصبة العیون من طرف الروَكي، حیث  قصفھا بالمدافع لكنھ لم  ھجوم على
ثم وقعت مواجھة بینھ وبین العسكر خارج القصبة، فتراجع . ینل منھا شیئا

 عسكریة معززةمدادات إوقد نھضت من مدینة وجدة . الروَكي إلى معسكره
یزناسن الموالین  نيوأھل أنجاد والشجع وب بُحراك قبائل بني بوزَكو

الرسالة مؤرخة في . ، وذلك من أجل مساندة عسكر قصبة العیونللسلطان
  .1904 شتنبر 10الموافق  1322جمادى الثانیة  29
  .الحمد وحده وصلى هللا على سیدنا وموالنا دمحم وآلھ"

د عبد حفظ هللا بمنھ مقام محبنا الفقیھ النزیھ الوزیر األجل السی  
وسالم عیك ورحمة هللا تعالى وبركاتھ عن خیر سیدنا  الكریم بن سلیمان،

فلتعلم رعاك هللا أن الروَكي الفتّان نزل على قصبة عیون  نصره هللا وبعد،
 ولم یقض فیھم شيء، وضرب العسكر الذي ھناك بالمدفع، سیدي ملوك،

نزولھ، ورجعوا وكسروه إلى محل  وخرجوا إلیھ وتضاربوا معھ بالبارود،
ویومھ وھو یوم األحد نھضت محلة وجدة مع القائد دمحم بن البغدادي  عنھ،

والذي ھنا وبعض أھل أنجاد وبني   ،479ومعھا خیل الخدیم البوزَكاوي
جعي إلعانة عسكر العیون، والزیادة على سال ونیزناسن والقائد حمد

حول هللا وقوتھ الروَكي حتى ینتقم هللا منھ ویریح منھ البالد والعباد ب
وعلى المحبة  وأعلمنا سعادتك لتكون على بال، وشامل یمنھ ومنتھ،

  ".1322جمادى  الثانیة عام  29والسالم في 
 الجبوري أمنھ هللا بن كرومأحمد 

  

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة  بالرباط - 478
  .ن قصبة العیونھو حمادة البوزَكاوي قائد قبیلة بني بوزَكو التي كانت  تخیم غبر بعید ع: الخدیم البوزَكاوي - 479



 
 

  

 

  

  الروَكي والجیش العزیزي بقصبة عیون سیدي ملوك

 

الروَكي والجیش العزیزي بقصبة عیون سیدي ملوك
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الروَكي والجیش العزیزي بقصبة عیون سیدي ملوك

  

  

   

الروَكي والجیش العزیزي بقصبة عیون سیدي ملوك الروَكي والجیش العزیزي بقصبة عیون سیدي ملوك مواجھات بین

 

مواجھات بین
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  107رقم الوثیقة 
        480ھزیمة بوعمامةوزیر الحرب إلى الطریس في شأن من 

  
 أن یستغل خروج الجیش -حلیف الروَكي -حاول الشیخ بوعمامة  
 حیث ھجم علیھ قصبة العیون،  یسعى إلى استعادة ي الذي كانالمخزن
، لكنھ انھزم وتراجع، تاركا 1904شتنبر  15مدینة وجدة یوم  قرببأنجاد 
عظیما وفاتحة  نصراذلك الجیش المخزني، وُعدّ  اغنمھ أمتعتھ التيوراءه 

الموافق  1322رجب  13في  الرسالة مؤرخة.للقضاء على الروَكي وأنصاره
  .1904شتنبر  23

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

 محبنا األعز األرضى نائب سیدنا األجل السید الحاج دمحم الطریس،  
سیدنا نصره هللا وبعد، وصل أمنك هللا وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر 

معلما فیھ بالتلغراف الوارد من عند  كتابك المؤرخ خامس شھر تاریخھ،
 القائد السید عبد الرحمان بن عبد الصادق من وجدة بھزیمة أبي عمامة ،
لما ضرب على محلة أنجاد حین سمع بخروج المحلة السعیدة قاصدة 

وترك ما أخذه بین  قي بوجدة،وصار ھاربا أمام العسكر البا لناحیة العیون،
وصار بالبال بعد إطالع العلم  یدي المخزن الخ ما شرحتھ في ذلك،

وقد ُسّر الجمیع بھذه البشارة العظمى، نسأل هللا  الشریف أسماه هللا بھ،
تعالى أن یتم قضاء أغراض موالنا الشریفة على وفق ما یرام، ویعجل 

عنا وإیاكم بوجود موالنا المؤید ویمت بھالك باقي أعداء هللا أھل الفساد،
  "1322رجب الفرد الحرام عام  13وعلى المحبة والسالم في  با آمین،

  َمـحمد بن دمحم الجباص وفقھ هللا                                                

                                     
  .أصل الریالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 480
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  ھزیمة الشیخ بوعمامة قرب مدینة وجدة
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  108الوثیقة رقم 

بني و بین الروَكيبن عبد الصادق إلى الطریس في شأن معارك امن 
 481یزناسن

بوعمامة والروَكي بجوار قصبة الشیخ ن وقع التحام بین قوات أبعد   
وھو ما برر بھ عبد  سبق أن انسحب عنھا الجیش المخزني، العیون، التي

انتقال الجیش  -أحد كبار قادة الجیش العزیزي-الرحمان بن عبد الصادق
المخزني إلى موقع عین الصفا الذي یشرف على سھل أنجاد من جھة  

كما . الغرب، وذلك في  نظره لحمایة مدینة وجدة من أي ھجوم محتمل
للروَكي  كمینا إحدى فصائل قبیلة بني وریمش بغرب بني یزناسن وضعت

ھم وقراھم، فقتلوا منھم عددا وافرا، ورد اماقتح حاولوا الذین ،وأنصاره
وفي الوقت ذاتھ جدد عبد الرحمان بن . على أعقابھم لناحیة قصبة العیون

اإلمدادات العسكریة لتمكینھ من القضاء على  التعجیل بإرسالعبد الصداق 
خاصة بعد أن صار ھو المسؤول عن مواجھة الروَكي  الروَكي وأنصاره،

 1322رجب  28في الرسالة مؤرخة . لى تطوانإثر سفر أحمد الركینة إ
  .1904أكتوبر  8الموافق 

 .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا وموالنا دمحم وآلھ"

نائب موالنا الفقیھ األجل األحظى سیدي الحاج  محبنا ألعز األرضى  
أمنك هللا وسالم علیك ورحمة هللا بوجود موالنا نصره هللا  دمحم الطریس،

فلتعلْم رعاك هللا أن الفاسد الروَكي لما رأى الفاسد بوعمامة نزل وبعد، 
بالمتلیلي تحت جبل الزكارة، ارتحل من المحل الذي كان فیھ ونزل بالقرب 

وحینئذ اقتضى النظر في نھوض  وتركوا المحلة السعیدة وراءھم، منھ،

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 481
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لتكون في  ،482المحلة من المحل الذي كانت فیھ والنزول بعین الصفا
ولیكن أیضا نزولھا بوسط بني   لتھما حائلة بین وجدة وبینھما،مقاب

وكان نھوض المحلة للمحل  یزناسن،ألن جلھم من أصدقاء المخزن،
وفي یوم الجمعة الذي ھو أول أمسھ قدم  المذكور یوم الخمیس الفارط،

الیزناسنیة، وتركوھم  483الروَكي إلى مدشر بني نوقة من بني وریمش
وقتلوا منھم رقابا عدیدة  م ثم قاموا معھم بالبارود،حتى دخلوا بین دورھ

أوصلوھم  وكسروھم كسرة شنیعة، وتركوھم بیدھم وخیال صحیحة ومیتة،
وذلك بفضل  ولم یُصب واحد من بني نوقة المذكورین، إلى قرب محلتھم،

والمحلة السعیدة بخیر قائمة على ساق الجد  هللا وبركة موالنا أیده هللا،
إال أننا نطلب تعجیل المدد لیقضى غرض  نحن بوجدة، وكذلك والحزم،

ویصلك طیھ مكاتب  وبھذا وجب إعالمكم، موالنا بحول هللا في أسرع مدة،
وعلى المحبة والخدمة الشریفة  وجْھ بھا لحضرة موالنا في الحال،

ومنھ فوجْھ بكسوة العسكر التي  ،1322رجب الفرد عام  28 والسالم في
  ".صح بھ.التلغراف أعلمتنا بھا على طریق

 عبد الرحمان بن عبد الصادق وفقھ هللا                                     

 

 

                                     
  .موقع على السفوح الجنوبیة من جبال بني یزناسن ضمن قبیلة بني منقوش:عین الصفا - 482
  أوالد َمـحمد    - أوالد اُوْزرو- أوالد تمیم : الفصائل التالیة فخذ من أفخاذ قبیلة بني وریّمش، ویشتمل على: بني نوَكة - 483

  والَكرب، ومعلوم أن قبیلة بني وریمش بزعامة أوالد البشیر اُومسعود كانت موالیة للسلطان عبد العزیز، ویتصل         
  .مجالھا بقصبة العیون من جھة الجنوب، ویحدھا غربا واد ملویة       



 
 

 

 

 بني یزناسن

 

بني یزناسنبین الروَكي وبعض فصائل 
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بین الروَكي وبعض فصائل 

  

   

بین الروَكي وبعض فصائل  مواجھة مواجھة
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  109الوثیقة رقم 
بن عبد الصادق إلى الطریس في شأن وصول بعض المال والعُدة عن امن 

  484طریق الغزوات
  

عن عدم استالمھ األسلحة  بوجدة المخیماستفسر كبیر الجیش   
 التي اُخبر بأنھا أرسلت لھ عن طریق مرسى الغزوات، ،والذخائر الحربیة

نھ لم یتوصل بقدر المال المذكور في الرسالة التي وصلتھ من أكما أخبر 
الرسالة . طنجة، ویتبین من ذلك وقوع اختالس أو سوء تدبیر أثناء الشحن

  . 1904أكتوبر  9 الموافق 1322رجب  29مؤرخة في 
  

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا وموالنا دمحم وآلھ" 
قیھ األجل األحظى سیدي الحاج فمحبنا األعز األرضى نائب موالنا ال  

حفظك هللا وسالم علیك ورحمة هللا بوجود موالنا نصره هللا  دمحم الطریس،
 قبعشرة صنادیفقد وصل كتاباك ذاكرا في األول وأنك وجھَت لنا  وبعد،

من قرطوس العُدة العشاریة مع بابور أسطریك على ید الحاج دمحم بن 
وفي  وھا نحن كتبنا لھ في شأن ذلك، فلم یعلمنا بشيء، صالح بالغزوات،

على ید المذكور عشرین ألف لایر،  485الثاني أنك وجھت مع بابور وھران
وأنك أخبرتھ  ذاكرا ولم یصلنا إال تسعة عشر ألف لایر على ید المذكور،

وصندوقا كان  ،بقبولھ عشرین صندوقا وما وصلھ إال العدد المذكور
 وأعلمناك لتكون على بال، مكسرا أرجعھ بمرسى طنجة لمن أتاه بذلك،

  .1322رجب الفرد عام  29وعلى المحبة والسالم في 
في مئونة العسكر  486ودفعناھا ألمناء موالنا ھنا بوجدة بقصد تصییرھا"

  ".487مضافةوالقبائل ال
  الصادق وفقھ اللعبد الرحمان بن عبد                                         

                                     
  .محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباطأصل الرسالة  - 484
  خط بحري منتظم  كان یربط بین بعض المراسي الفرنسیة ومرسى وھران، وأثناء مروره بطنجة : بابور وھران  - 485

  .یشحن ما كان یرسلھ  المخزن من  مؤونة وأسلحة وذخیرة إلى وجدة       
  .من  الصائر أي  صرفھا: تصییرھا - 486
  .ُحراك القبائل المشاركة إلى جانب الجیش النظامي في محاربة الروَكي: المضافةالقبائل  - 487
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  مرسى الغزوات  إلى الواصلةنقص في المال واألسلحة  مالحظة
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  110الوثیقة رقم 
 488دمحم المقري في شأن المعارك بناحیة وجدة األمینمن وزیر الحرب إلى 

المعارك ضد  وقائعدمحم المقري  األمینَ الجباص  دحمـأبلغ مَ     
غیر أن . وأن النصر كان لصالح المخزن الروَكي وأنصاره بناحیة وجدة،
حیث اقترب الروَكي وأنصاره من مدینة  رسائل أخرى فندت ھذا الخبر،

الرسالة مؤرخة . وألحقوا ھزائم بأنصار المخزن بجبل بني یزناسن وجدة،
  .1904أكتوبر13الموافق1322شعبان  3في 

  
  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

محل األخ األعز األجل األود أمین سیدنا األرضى األمجد السید   
،رعاك هللا وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر سیدنا 489الحاج دمحم المقري
، نصره هللا وبعد،  فموجبھ السؤال عنكم وعن أحوالكم المحفوظة با

وإن  وسالمة تامة في الحال والمآل بجاه النبي واآلل،أبقاكم هللا في نعمة 
سالت أخوتكم عن أخیكم فإننا والحمد  بخیر والحمد  بخیر إال ما نحن 

وزادنا ما یرد من األخبار عن الناحیة الوجدیة من  فیھ مما ال یعزب عنكم،
نصر ولكن الحمد  ال مع الفتّان لعنھ هللا وحزبھ، وقوع المعارك المتعددة

نطلب هللا أن یؤبّد عزه ویقطع بوجوده  كلھ لجانب المخزن أعزه هللا،
وسطوتھ المعززة بسطوة هللا القاھرة أھل البغي والفساد، ویأخذھم عن 

ھذا ویصلك بطیھ كتاب للباشا المحب  قریب أخذة رابیة بجاه خیر البریة،
عنا  وال تغیب السید حمزة بن ھیمة بداخل غشاء مفتوح لتعلم ما فیھ،

خبرا، وأنجالكم الكرام بخیر و الحمد، سائلین منھ جل عاله أن یسمع 
الجمیع عن الجمیع خیرا، ویعین الكل على القیام بشریف خدمة موالنا 

وعلى المحبة والسالم ثالث  ویبارك في عمره لجمیع المسلمین آمین،
  ".1322شعبان األبرك عام 

 وفقھ هللابن دمحم الجباص  دحمـمَ                                            

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 488
  يتولى عدة مناصب حكومیة، حیث تقلد منصب وزیر الخارجیة في عھد السلطان عبد الحفیظ، وف: دمحم المقري - 489

  .إلى تاریخ  استقالل  المغرب 1917صدر األعظم من سنة عھد الحمایة تقلد منصب ال      
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وأنصاره الروَكي على يالمخزن الجیش انتصار  
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 111الوثیقة رقم 

دیوانة الروَكي من الطریس إلى وزیر الخارجیة في شأن خطة لقتل أمین 
  490بحدود ملیلیة

  
دمحم الطریس أن أحد أعیان النائَب أخبر أحدُ الموالین للمخزن بملیلیة   

ووعد بقتل أمین الدیوانة  وأعلن مواالتھ للمخزن، قلعیة اتصل بھ سرا،قبیلة 
غیر أنھ طلب تأمینھ ھو وأوالده  التي أنشأھا الروَكي خارج حدود ملیلیة،

وأخبر بھا وزیر الخارجیة  فوافق الطریس على الخطة، ومنحھ ھبة مالیة،
اح الخطة غیر أنھ تحفظ من منح الھبة إال بعد نج عبد الكریم بن سلیمان،

  .1904أكتوبر  18الموافق  1322شعبان  8الرسالة مؤرخة في . المقترحة
  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا وموالنا دمحم وآلھ"

محبنا األعز األرضى الفقیھ الوزیر األجل األحظى سیدي عبد الكریم   
 أمنك هللا وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر موالنا نصره هللا بن سلیمان،

كتب لنا  المتجر بملیلیة، 491وبعد، فإن التاجر السید دمحم فرطوط التطواني
 تكلم معھ على وجھ السر، 492معلما بأن الشیخ الشاذلي القلعي الفرخاني

ووعده  وأخبره بأنھ رجع عما كان علیھ من االنحراف عن جانب المخزن،
جعلھا التي  على أن یقتل المكلف عند الفتان بقبض ُمعشرات الدیوانة،

ویرد قبیلة قلعیة لجانب  خارج الحدادة ھو ومن معھ من األصحاب،
إال أنھ یطلب تأمینھ ھو وأوالده وإنعام جانب المخزن علیھ  المخزن،

وأطلعنا شریف العلم بھذا كما  وقد أجبناه بالمساعدة على طلبھ، بصلة،
نھ ،وم1322شعبان األبرك عام  8وعلى المحبة والسالم في  بالكتاب بطیھ،

  ."اإلنعام یكون عند قضائھ العرض المذكور
 ھالطریس لطف هللا ب بن العربيدمحم                                        

                                     
  .أصل الرسالة  محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط -  490
  تاجر مغربي من تطوان كان یمارس أعمالھ بمدینة ملیلیة، إلى جانب منصب أمین الدیوانة، فكان  :دمحم فرطوط -  491

  جھة لوالتھ بوجدة، كما تولى نقل أخبار الروَكي في المنطقة، وھو الذي   المخزن یكلفھ باستقبال رسائل المخزن المو       
  .كان یزود الباخرة المغربیة التركي بالفحم والماء من ملیلیة أثناء توجھھا إلى السعیدیة        

  ثم انقلبت علیھ جل  وكانت في البدایة موالیة للروَكي، . تقع قبیلة قلعیة بمحاذاة ملیلیة، وتعد فرخانة إحدى فصائلھا -  492
  .فصائلھا وناصرت المخزن العزیزي         
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  112الوثیقة رقم 

إلى الطریس في شأن التعرض لقافلة الروَكي الذاھبة  الخارجیة من وزیر 
  493مغنیةإلى 

تتعلق الرسالة بجواب وزیر الخارجیة المغربي لنائب السلطان   
فوقع اإلخبار بأن  بطنجة في شأن الروَكي وإرسال اإلمدادات العسكریة،

إلى أحد كبار قواد الجیش بوجدة رصد قافلة تابعة للروَكي بالطریق المؤدیة 
الروَكي ومعلوم أن  فردّھا على أعقابھا، ،مدینة مغنیة بغرب الجزائر

وأتباعھ كانوا یتزودون باألسلحة والذخیرة والمؤونة من غرب الجزائر 
كما وقع التأكید على أن اإلمدادات  .بتواطؤ مع السلطات الفرنسیة ھناك

الرسالة  . شرق المغربإلى العسكریة القادمة من طنجة ھي في طریقھا 
  .1904أكتوبر  24الموافق  1322شعبان عام   14مؤرخة في 

  .حمد  وحده  وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھال"
أمنك  محبنا األعز األرضى النائب األجل السید الحاج دمحم الطریس،  

وصل كتابك  هللا  وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر موالنا نصره هللا وبعد،
بأن القائد السید عبد الرحمان بن عبد   المؤرخ سابع شھر التاریخ،

، 495ضرب لك تلغرافا بكون خیل الفتان ضربت بطریق مغنیة 494الصادق
ي للضرب علیھم، وردوھم على  496فوجھ العسكر وإخوان البوزَكاو

أعقابھم، ثم  ضرب لك تلغرافا آخر باالستفھام ھل المدد الموجھ لھناك حل 
أما  . بطنجة، ویؤكد في توجیھھ وصار بالبال بعد إطالع العلم الشریف

لطریق مغنیة وردّ خیل المخزن لھا، فال ینجح هللا  خیل الفتان الموجھة
وأما المدد المطلوب فقد توجھ  عمل المفسدین وھو المتولي االنتقام منھم،

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ  بمدیریة الوثائق الملكیة  بالرباط -  493
  ھو أحد  كبار قواد الجیش  بناحیة وجدة ،وبعد إعفاء أحمد الركینة من رئاسة البعثة : عبد الرحمان بن عبد الصادق -  494

  . صار ھو صاحب الحل والعقد بناحیة وجدة وشرق الریف 1904في صیف سنة المخزنیة بشرق  المغرب        
  .تم  رصدھا  بالطریق  المؤدي  لمدینة  مغنیة  بغرب الجزائر: ضربت بطریق مغنیة -  495
  .، وكان من خدام السلطان األوفیاءوبوزكـَ ھو القائد حمادة البوزَكاوي قائد قبیلة بني : البوزَكاوي -  496
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وعلى  قضى هللا بھ الغرض وأراح من الباغین، إلیك لتعجل بإركابھ إلیھم،
  ".1322شعبان عام  14المحبة والسالم في 

  هللا  بھ سلیمان لطفعبد الكریم بن                                    

 

  مغنیة إلى المتوجھة لقوافل الروَكي  رّصدالت
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113الوثیقة رقم   

الصادق إلى الطریس في شأن معارك بین الروَكي وبني  بن عبدامن 
  497من الجیشدعم یزناسن دون 

دمحم الطریس   -كبیر الجیش المخزني بوجدة -أجاب ابن عبد الصادق  
اك المال المرسل إلیھ، وأنھ ُصرف على الجیش النظامي وُحرّ بأنھ استلم 

الذي بدونھ یرفض خوض  ،وجدد طلب إرسال المال للجیش القبائل،
وأخبر عن معارك وقعت بین الروَكي وبني وریمش . المعارك ضد الروَكي

إال أنھم تُـركوا  الذین صمدوا كثیرا، وطلبوا مساندة من الجیش المخزني،
بعد أن رفض قواد الجیش الذي كان مخیما بعین  جھة الثائر،وحیدین في موا

ورفض ھؤالء تنفیذ أوامر صادرة لھم من كبیر  الصفا تقدیم الدعم لھم،
الجیش بوجدة لمساعدة بني وریمش، فاضطر ھؤالء إلى االستسالم للروَكي 
والخضوع لھ، بل إن الجیش المخیم شرق بني یزناسن تقھقر وتراجع بدون 

وُعدّ ذلك  ،وبدون أن یستشیر كبیر الجیش بوجدة ،جوار وجدةقتال إلى 
وقد برر ضباط الجیش المنسحب إلى وجدة فعلھم بانعدام  .أكثر من الھزیمة

وكثیرا من  المؤونةولذلك استعجل ابن عبد الصادق إرسال  ،المؤونة
 ومزیدا من الذخائر التي بدونھا ال یمكن مواجھة الثائر وأنصاره، ،العسكر

بسبب عدم مرافقتھ  ،ر في األخیر من فرار العسكر القادم من طنجةوحذّ 
 10الموافق  1322الرسالة مؤرخة في ثاني رمضان  .بضباط یشرفون علیھ

  .1904نونبر 

  .وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ الحمد "

محبنا أألعز األرضى نائب موالنا األجل األحظى السید الحاج دمحم   
الطریس، أمنك هللا سالم علیك ورحمة هللا بوجود موالنا المنصور با 

                                     
  .محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط أصل الرسالة - 497
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أحد عشر ألف لایر وسبعمائة  498فقد وصلنا مع البابور الطریش وبعد،
 الكل حل محلھ، 30000وفي ھذه الجمعة وصلنا ثالثون ألف لایر  لایر،

 ،499ودفعناه لألمناء وصیّروه في مئونة المحلة السعیدة وما أضیف إلیھا
وقد وصلنا كتابك األعز ذاكرا أننا ال نجیبك عن مكاتبك، فحاش هللا إنما 

وحتى األحد عشر ألف لایر والسبعمائة لایر  المكاتب تتعطل في البوصطى،
نحبك و ولعلھا ضاعت في البوصطى، المذكورة أعاله كنا أجبناك عنھا،
ألن المحلة تطلب مئونة نحو  ،ونةئالمبارك هللا فیك تعجل لنا بدراھم 

وحال الوقت غیر خفي عنكم فال ینبغي أن  العشرین یوما لغایة تاریخھ،
ھذا وقبلھ كنا أخبرناكم بأن الروَكي صاَكـ لبني . ونةئالمتعطل علیھا ب

المرة بعد وكتبنا للمحلة السعیدة  وھزموه المرة بعد المرة، ،500وریّمش
وحیث  المرة أن یعینوھم على الفتان، ومع ذلك تركوھم یموتون وحدھم،

صار البعض منھم یطلب الصلح  طال األمر ببني وریمش ولم یجدوا معینا،
ولیلة یومھ نھضت المحلة بأجمعھا من المحل الذي  مع الفتان دّمره هللا،

 ب وجدة،، ورجعت القھقرى وخیمت بالسد قر501وھو البصارة كانت فیھ،
ومن غیر أن یقع علیھا بارود وال شيء  وذلك بغیر إذن وال مشورة منا،

، وذلك كلھ من  یوجب رجوعھا، الذي ھو أكثر من االنكسار والعیاذ با
بعض أعیان األغوات، وھذا الرجوع ربما یترتب عنھ فساد جمیع بني 

لذلك ف ،ونةئالموھم یتعللون بتعطیل  یزناسن وغیرھم من قبائل الوطن،
واألمر  وعلیھ فال بد عجْل لنا  نؤكد على سیادتكم في التعجیل بھا،

وعجْل بالمدد كلھ جمیع ما بقي ھناك بطرفكم، لئال یقع الفرار في  ونةئالمب

                                     
  .اسم سفینة أوربیة مكتراة من جانب المخزن: البابور الطریش  -  498
  ).المحلة(أي ُحّراك القبائل الذین یساندون الجیش النظامي : ما أضیف إلیھا -  499
  إحدى قبائل بني یزناسن، وتقع في القسم الغربي من جبال بني یزناسن،وكانت موالیة  للسلطان  : بنو وریّمش -  500

  .عبد العزیز       
  . فرقة من قبیلة بني منقوش الیزناسنیة: البصارة -  501
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وكان  ، حیث لم یأت معھ كبیر المحلة،502مقدمة المدد الذي نزل بسعیدة
فیھ فرار، ولو األولى أن یأتي المدد مجتمعا من غیر تفریق لئال یحصل 

وعجْل لنا بقرطوس المكحلة العشاریة وال بد  وصل مجتمعا كان أولى،
عزما آلن العشرة صنادیق التي وجھَت وجدناھا من قرطوس مدفع 

ألن جل العسكر  ،واآلن والبد عجْل لنا بقرطوس العشاریة،503المكسیم
ا وكبراءه حامل لھا ولم یبق منھ ھنا شيء، ولو وقعت الصوَكة لما وجدو

  ".1322رمضان  2وعلى المحبة والسالم في  ما یضربوه بھ لتكون ببال،

  الصدق وفقھ هللا بن عبدعبد الرحمان                                    

  

  

  

  

  

  

  

                                     
  .قصبة السعیدیة: سعیدة  - 502
  .مدفع رشاش من صنع بریطاني :مدفع المكسیم - 503
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  114الوثیقة رقم 
 عنالجیش  قاعستإلى السلطان في شأن  بني یزناسنمن بعض قواد 

  504الروَكي محاربة
قواد بني یزناسن رسالة إلى السلطان عبد العزیز،  بعضكتب   

الجیش المخزني عنھم أثناء معارك كانوا یخوضونھا ضد  يمشتكین من تخل
 بعض قادتھبل تخلى الجیش عن  جبال بني یزناسن، غرب الروَكي شمال

یتآمرون ضد ضباط الجیش ، وصار )دمحم بن البغدادي(المعركة أثناء 
وا أوامر كبیر الجیش رفضكما  الروَكي، السلطان ویتواصلون مع الثائر

تاركین بني  قتال،بل تقھقروا نحو مدینة وجدة دون  الداعیة لھم بالقتال،
كما تم . یزناسن وبعض القبائل الموالیة للمخزن عرضة للنھب والتنكیل

عدد أفراد  عن طریق تضخیم المؤونةفضح تالعب بعض قواد الجیش في 
ھم ھو الرجوع سالمین إلى  الجیش من أجل االستحواذ علیھا، وكان ھمُّ

وعموما فإن الرسالة تقدّم وصفا دقیقا لبعض جوانب المواجھة . مواطنھم
حالة بین الروَكي والمخزن في جبال بني یزناسن، كما تعطي صورة عن 

رمضان  8ي الرسالة مؤرخة ف .ل علیھ إلخماد ثورة الروَكيالمعوّ  الجیش
  .1904نونبر  16الموافق  1322

  
  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ وصحبھ"

بعد تقبیل حاشیة البساط الشریف وأداء ما یجب في حق سیادة   
وعلى  ناصر الملة والدین وإمام المجد والتعظیم، موالنا أمیر المؤمنین،

فلینھى لعلم ھذه مدة تزید على  وبعد،مقام موالنا المعتز با أزكى التسلیم 
بأھلنا وأوالدنا وندوروا  505ستة أشھر ونحن مخیمین بالمحلة السعیدة

 ومات فرص أول مرة، 506معھا أین دارت، إلى أن وقع البارود في بوردیم
تحتھ بعد ما أن حّكـت  -كبیر المحلة السعیدة -القائد دمحم بن البغدادي) كذا(

ومات عبده وفرصھ  ودخلت جوف العَْود، الرصاصة على رجلھ الیمنى
                                     

  .سالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباطأصل الر - 504
  .كتبت الرسالة بأسلوب ركیك وبتعابیر اللھجة العامیة*      
  الجیش  النظامي وُحّراك القبائل المغرب ، ومن ضمنھم  قبائل شرق المغرب التي  ظلت على : المحلة السعیدة -  505

  .والئھا  للسلطان عبد العزیز      
  بوردیمواد : بوردیم  -  506
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وھربوا علیھ جمیع قواد  آخر تحت أحد من أصحابھ،) كذا(وفرص
ولم یبق معھ إال قلیل من أصحابھ خمسة من  الذین كانوا معھ، 507الرحي

وحضر لھ اللطف الخفي وإغارة  بھ العدو من كل جھة، الخیل أو ستة ودار
ان في بارود آخر ما یزید ثمانیة ووقع بارود آخر مع الفت موالنا المؤید،

 والناس فاشلة في یدیھ من كثرة خوفھم وانتظارھم لموضع آخر، مرات،
،وحتى رجع المخزن 508كان ظننا القبائل ھم الذین یكونوا فیھم أرواَكة

،ومنھم 510فمنھم من ینتظر المھدي المنبھي مع بعضھ، 509یجعل اللفوفیة
 طرق بسمعھ یكتب لھم المھدي، وهللا وهللا وهللا جلنا من ینتظر المخزن،

علّي  511وتركبوا تّخْلطوا ویقول كتبُت لھم أوال وثانیا تشتتوا المحلة،
حضرْت لنا الغیرة 513نحن قبائل . وأنتم ال زلتم مجتمعین معھا 512بطنجة

وتحققنا بھذه الشبكة كثیرھا أوالد الحرام، إن لم تُنقّى  على ھذا الفعل،
علم موالنا أن الطیحان إذا اكتوى  ولیكن في كریم .یخرج منھم العجب

 515،وإذا غفل علیھ كثرت علتھ الخ إلى أن دُْرنا معھم514بالنار بِیَدَّوا
 517لیال وھربوا علینا ،فإذا بھ لیلة من اللیالي َرْفدُوا516ورجعنا لبصارة

وركبت خیولھ وھجموا  ،518وطیّروا في ذلك اللیل اإلعالم للفتان بزعمھم،
وكثروا علینا وأخذوا لنا ثالثین مائة من  د،وعملنا معھم البارو علینا،

الغنم فیھا ثمانیة مائة للقائد أحمد الستوتي والباقي للسجع إلخوان القائد 
بما فیھا مثل القائد أحمد بخلوف  وسمحت أھل الدیار في دیرھم حمدون،

                                     
  .نفر 500في الجیش المغربي قبل الحمایة تحت إمرتھ  وھو ضابطجمع قائد الرحى، : قواد الرحي -  507
  .ویتھم أصحاب الرسالة أن بعض أفراد الجیش النظامي كانوا یمیلون إلى الروَكي. نسبة إلى الروَكي الثائر: أرواَكة -  508
  .یراد بھا في القاموس المخزني التحالف، والمعنى المقصود ھو االنقسام الواقع داخل الجیش المخزني :اللفوفیة -  509
  غیر أنھ فشل في مھمتھ، فأعفاه  السلطان  ،بمحاربة الروَكيوزیر الحرب سابقا، والذي كلف : المھدي المنبھي - 510

  ومن  المعروف أنھ اتضح الحقا  أن المنبھي . خلفا  لھوعین  َمـحمد الجباص   1903في نھایة سنة  عبد العزیز       
  .كان یتمتع  بالحمایة البریطانیة       

  .أي تقـِْدموا: تّخْلطوا -  511
  اتھم أصحاب الرسالة  المھدي المنبھي بأنھ كان یسعى إلى إضعاف الجیش المخزني ودعوة  كبار قواد الجیش  -  512

  . یقیمإلى االلتحاق بھ بطنجة حیث كان        
  أي أمازیغ  ویشكلون ُحّراك القبائل الموالیة  للمخزن والتي ساھمت برجالھا في محاربة الروَكي: نحن قبائل - 513
  .أي  یعالج، والمقصود بالعبارة تنقیح الجیش من الخونة: یدّاَوا -  514
  .مد الركینة لسلوانكنا خرجنا معھم  للقتال في الحْركة المخزنیة  الذي وجھھا  الحاجب أح: دُرنا معھم  - 515
  ،یمتد مجالھا من وسط جبل  بني یزناسن إلى سفوحھ المتصلة  ةفرقة من قبیلة بني منَكوش الیزناسنی: لبصارة -  516

  .بسھل أنَكاد      
  .أمتعتھم وغادروا مواقعھم التي كانت قرب عین الصفا) أي الجیش النظامي(-جمعوا : ْفدوا لیال وھربوار -  517
  ).أي قواد الجیش النظامي(أخبروا الروَكي بانسحابھم : طیّروا في ذلك اللیل اإلعالم للفتان -  518
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البصرواي والقائد اعمر بن الحاج والقائد دمحم بن بومدین ُولّي من بني 
نین في عقولنا نحن تابعین كالم المخزن أعزه هللا وحتى كنا ظا .عتیق

، واَكة في المخزن،رجعوا لنا ارْ  وكل ما صار لنا من  ال حول وال قوة با
أخذ متاعنا وفرحة أوالدنا وتعبھم ومشقتھم قلیل ذلك في موالنا، ونحن 

والمطلوب من أعتاب موالنا أن یلتقط أرواَكة من  على السمع والطاعة،
وإذا تركھم  ، بحیث یرتدعوا آخرین من المخزن وغیره،519السعیدة محلتھ

ووقع العكس بینھم وبین كبیر المحلة  موالنا على سیرتھم لم یظھر نجاح،
السعیدة القائد دمحم بن البغدادي على ِجدّه ونصیحتھ وصفاء نیتھ مع 

وهللا نحن جالسین معھم وھم یقولوا لكبیر المحلة أنت  المخزن أعزه هللا،
ا ھ 520تزیّدن ونتركوا متاعنا ودیارنا في  521للھالك ونحن لم نزیدوا ل
، ونشھدوا لھم أنھم واقفین محزومین في المحاسبة مع بعضھم 522الغرب

ومْیل أنفسھم وكتابتھم لَمنبھي، وهللا شھید  بال فائدة، 523على أكل المنفوخ
ونطلب من موالنا صالح أدعیتھ  علینا ال نزیدوا علیھم لفظا واحدا،

 8الخدمة الشریفة والسالم في  أخطأنا وعلىوالتماس الرضى والعفو إذا 
  ".1322رمضان المعظم عام 

وردت أسماء بعض أصحابھا في  مقروءة، وقدیلیھ طوابع غیر        
القائد  -القائد حمدون -القائد أحمد بخلوف -أحمد الستوتي :وھم  المتن،

  .والقائد دمحم بن بومدین ُولّي -اجاعمر بن  الح

                                     
  .تنقیح الجیش من العناصر الموالیة سرا للروَكي: یلتقط الرواَكة من محلتھ السعیدة - 519
  .تدفعنا للموت: تّزیْدنا للھالك - 520
  .لم نذھب لھ، والمقصود ھنا رفض تطبیق أوامر كبیر الجیش المخزني دمحم بن البغدادي: لم نزیدوا لھ  -  521
  یراد بھ المجال الواقع غرب فاس وما وااله، وھو مصطلح استعملھ سكان شرق المغرب للداللة على كل  : الغرب -  522

  ومن ثم جاءت كلمة ...، دكالة ، الشاویة، الحوز من یقطن فاس وما واالھا من جھة الغرب، مثل سایس، الغرب       
  .الغرابة       

  یراد بھ في قاموس المخزن ما  كان یقوم بھ  بعض كبراء  الجیش من نفخ أي تضخیم عدد العسكر أو : المنفوخ - 523
  .الُحّراك لتحصیل مؤونتھم واالستحواذ علیھا       
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تخلي الجیش منتظلم بعض قواد بني یزناسن 
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  115الوثیقة رقم 
  

  524إلى الطریس في شأن تراجع الجیش إلى وجدة من السلطان
  

أخبر السلطان نائبھ بطنجة بما كان یعانیھ قائد الجیوش المخزنیة 
بناحیة وجدة، حیث ھجم الروَكي وأنصاره على بني یزناسن، وصمد ھؤالء 
في وجھھم، إال أنھم طلبوا مساعدة الجیش المخزني الذي كان مخیما بعین 

كور الصفا غیر بعید عنھم، ولم یلقوا أي مساعدة منھ، بل تراجع الجیش المذ
فصائل بني یزناسن  بعضمما دفع . نحو وجدة بدون صدور إذن لھ بذلك

إلى طلب الصلح مع الروَكي، وتخوف السلطان أن یؤدي ھذا الوضع إلى 
ن یوأكد السلطان أنھ أرسل خمس. تخلي تلك القبائل وغیرھا عن والئھا لھ

 22الموافق  1322رمضان  14الرسالة مؤرخة في . ونة للمحلةؤألف لایر م
  1904نونبر

  
  .1322رمضان  14.نُسخت " 
  

وبعد فقد كتب لنا القائد عبد الرحمان بن عبد الصادق معلما بأن   
المرة بعد المرة وردوه على   كان زحف لبني وریّمش - دمره هللا-الفتان

نھم بشيء بعد أن كتب لھا مرات ولم ترفع عِ عقبھ، والمحلة السعیدة لم تُ 
الفتان وحدھم إلى أن طال علیھم األمر، ولم  لھم رأسا، وتركتھم یقابلون

یجدوا معینا، فصار البعض منھم یطلب الصلح مع الفتان، ونھضت 
، وخیمت القھقرىبأجمعھا من المحل الذي كانت فیھ راجعة  525المحلة

                                     
  .بالرباط أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة - 524
  .الجیش المخزني الذي یضم جنودا نظامیین وُحّراك القبائل: المحلة - 525
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 بالسد قرب وجدة بغیر إذن وال مشورة من القائد المذكور وال مضاربة،
ما ینشأ عن الرجوع المذكور وكل ذلك من بعض أعیان األغوات، ورب

نسأل هللا . انتھى. فساد جمیع جبل بني یزناسن وغیرھم من قبائل الوطن
جلت قدرتھ وعزت كلمتھ أن یرد كید الكائدین ویخیب آمال الخائنین، وأن 
ال یصلح عمل المفسدین، ولسنا مقصرین في توجیھ الدراھم لھ حتى ال 

هللا توجھ لھ خمسون ألف  ، وغدا بحول526ونةالمُ تتعلل المحلة بعدم 
 ".لایر

  

                                     
  .المؤونة: المونة -  526
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  إلى وجدة في شأن تقھقر الجیش عزیزیةرسالة 
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  116الوثیقة رقم 
  527ھعن بتھ والعفومن السلطان إلى الطیب بوعمامة في شأن قبول توْ 

بعدما  طلب الطیب بوعمامة من السلطان عبد العزیز الصفح عنھ،  
باعتقاد ادعائھ وصحة نسبھ، ُغّرر بھ والتحق بالثائر الروَكي، ظنا منھ 

منذ عھد الحسن  نوذّكر بالمحبة التي كانت تربط أسالفھ بالسالطین العلویی
ألول، وأكد توبتھ وطلب منحھ األمان، فاستجاب لھ السلطان عبد العزیز، ا

الذي قبل توبتھ وعذره، واستدل السلطان بآیات قرآنیة وحدیث نبوي في 
على الطیب بوعمامة ووالده وأقاربھ موضوع التوبة بعد الظلم، وأسدل 

وأعوانھ األمان التام في جمیع أنحاء المغرب، وأن ظھیر األمان في  طریقھ 
إلیھ، لكن علیھ القیام بما التزم بھ من مناھضة الثائر، ورّحب بھ إن أراد 

شوال  10الرسالة مؤرخة في . ووعده بأحسن المكافآت ،القدوم إلى حضرتھ
  .1904دجنبر  18الموافق  1322

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ وصحبھ"

  .عبد العزیز بن الحسن هللا ولیھ: طابع عزیزي صغیر

إلى المحب المرابط األرضى السید الطیب ابن المحب المرابط 
المنسوب السید أبي عمامة بن العربي الشیخي، وفقك هللا وسالم علیك 

وصل كتابك معلما فیھ بما ُطبعتم علیھ من محبة  ورحمة هللا وبركاتھ وبعد،
وصدق الخدمة لدارنا السعیدة من لدن حیاة سیدنا  ،جنابنا وأسالفنا الكرام

إلى اآلن، خصوصا فیما یرجع لمصالح القبائل التي إلى نظر  528المقدس
خدامنا والة وجدة وفجیج وتفاللت وغیرھا، إلى أن تواردت علیكم مكاتیب 

                                     
  C 361-Tanger/Maroc :أصل الرسالة محفوظ بأرشیف وزارة الخارجیة الفرنسیة بمدینة نانت تحت رقم  - 527
  ).1894- 1873(ھو السلطان الحسن األول : سیدنا المقدس -  528
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ھ من األخبار التي اغتررتم ه الناحیة المغربیة بما قّررتَ ھذ المرجفین من
باعتقاد صحتھا، وحملتكم على  زلة القدم في الخوض مع الخائضین، حتى 
تدارككم هللا برفع حجاب اللبس عن بصائركم، وأزاح عنكم بصبح الحق 

وعلمتم حقیقة الثائر الفتان وشیطنتھ  التي كانت خامرتكم، ظلمة الباطل،
، فالتزمتم حینئذ بالوقوف في حسم مادتھ على نحو ما 529سبھوحقیقة ن

أشرتم إلیھ، طالبا قبول توبتكم ومعاملتكم بالصفح عما أوقعكم فیھ قدم 
وسدل أردیة األمن علیكم بكتاب من جنابنا الشریف، وصار   ،اغتراركم
    .ذلك بالبال
وھو  ما قررتھ من آثار محبتكم وصدق خدمتكم فذاك الظن بكم، أما

معھود من أسالفكم األخیار مع أسالفنا الكرام وأجمل زینة الخلف التحلي ال
بُحلل خیار السلف، حقق هللا اآلمال وأبقى علقة محبتكم لدینا منوطة 

وأما ما سّودتھُ صحائف المرجفین فقد أبان هللا لكم أن  بصالح األعمال،
) كذا(ى ذلك كلھ من نفتات شیاطین اإلنس الضالین المضلین، الذین ما خل

وال حاولوا شیئا إال خیّب هللا مساعیھم وأعقبھم  منھم عصر من األعصار،
وأما ما . النكال والبوار، سنة الذین خلوا من قبل، ولن تجد لسنة هللا تبدیال

تدارككم هللا بھ من إزالة غشاوة االلتباس عن قلوبكم فذلك من فضل هللا 
تعالى بل نقذف بالحق على وعنایتھ بكم وبركة خیار أسالفكم، قال هللا 

وأما ما طلبتموه من قبول عذركم عما مضى . الباطل فیدمغھ فإذا ھو زاھق
إذ قبول األعذار من شیم المومنین األبرار، قال تعالى فمن تاب  فقد قبلناه،

من بعد ظلمھ وأصلح فإن هللا یتوب علیھ، وقال ملسو هيلع هللا ىلص التائب من الذنب كمن 
د سدلنا علیك وعلى والدك وجمیع أقاربك وأعوانك رداء وق. ال ذنب لھ

                                     
  ھو الثائر الجیاللي الزرھوني المدعو الروَكي بوحمارةـ الذي ادعى أنھ ھو موالي َمـحمد نجل  : ائر الفتـانحقیقة الث -  529

  .السلطان الحسن األول، وأن أخاه عبد  العزیز قد اغتصب منھ العرش        
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حاء إیالتنا نأمان هللا ورسولھ وأمان جنابنا الشریف في جمیع أ
الغیب في جلب  المجتھدین بظھروأعددناكم من المحبین  ،530السعیدة

على  یصلك، ولتقُمْ وھا ظھیرنا الشریف بذلك . المصالح ودفع المضار
ساق العزم واالجتھاد في قضاء الغرض الذي التزمَت بانتھاز فرصتھ في 

عھدا ال تخلفھ بأحسن المجازاة  بحول هللالفاسد الفتان، وقد أعطیناك 
وحتى إن أردَت القدوم على حضرتنا الشریفة فمرحبا  وأفخر المكافات،

هللا بك، وال  ترى من جنابنا الشریف إال ما یسرك وفوق ذلك إن شاء 
  ".1322شوال عام  10والسالم في  أصلحك هللا،

  
  
  
  

  

  

  

  

                                     
  .الدولة المغربیة: إیالتنا السعیدة - 530
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  توبة الطیب بوعمامة ومنحھ عھد األمان
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  117 الوثیقة رقم
  531من السلطان إلى الطریس في شأن تعیین عامل وجدة قائدا للجیش

  
بعد ھزیمة أنصار المخزن من بني یزناسن وعدم امتثال الجیش   

ألوامر قائده دمحم بن البغدادي، حیث انسحب إلى جوار مدینة وجدة، ورفض 
ضباطھ القتال إلى جانب الموالین للسلطان، أسند السلطان رئاسة الجیش 

بالشریف وعّضده  -أحمد بن كروم-بالمنطقة الشرقیة إلى عامل وجدة
موالي المصطفى، وفي الوقت ذاتھ أمر قائدا الجیش السابقْین بالقدوم إلى 

وبدون شك فإن ذلك راجع إلى فشلھما . حضرتھ بعد إعفائھما من مھامھما
. في القضاء على الروَكي، وأیضا ما أصاب الجیش من عدم االنضباط

  .1904دجنبر  22الموافق  1322شوال  14الرسالة مؤرخة في 
  .وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ وصحبھالحمد  "

وفقك هللا وسالم علیك  خدیمنا األرضى النائب الحاج دمحم الطریس،
فقد أصدرنا شریف أمرنا لخدیمنا القائد عبد الرحمان بن  ورحمة هللا وبعد،

عبد الصادق وكبراء محلتنا السعیدة، بما اقتضاه نظرنا الشریف من 
 بن البغدادي وابن عمنا موالي بوبكر بن  استقدام خدیمنا القائد دمحم

 532الشریف على حضرتنا الشریفة، وتكلیف وصیفنا القائد أحمد بن  كروم
بالمحلة وتعیین ابن عمنا موالي المصطفى بن عبد الرحمان للتكلیف معھ 

وھا  ،برئاسة المحلة، وھو متوجھ إلیھم في األثر من حضرتنا الشریفة
فنأمرك أن تقدم لھم اإلعالم بذلك في التلغراف مكاتیبنا الشریفة تصلك، 

وأّكْد على الخدیم  ثم تعجل لھم بتوجیھ المكاتیب المذكورة، ،بمجرد وصولھ
وھا موالي . ابن عبد الصادق في ضرب التلغراف كل یوم بما یتجدد عندھم

شوال األبرك عام  14المصطفى المذكور وارد علیھ في أثره، والسالم في 
1322." 

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 531
  ألنھ كان ینتمي إلى جیش  -أي العبد - ، وینعت بالوصیف1902عامل وجدة مند سنة  ھو: كروموصیفنا أحمد بن  - 532
  .عبید البخاري      
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  بوجدةللجیش المخیم  قائداً تعیین عامل وجدة 
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  118الوثیقة رقم 
  533من وزیر الحرب إلى األمین إدریس القماح في شأن اغتیال الروَكي

 
أمناء المخزن بمركز الجمارك تكشف الرسالة عن تحقیق قام بھ أحد 

، حیث حاول استقصاء أخبار الروَكي واالطالع على أحوالھ، ثم بملیلیة
التنسیق مع كبیر  عبھ، ووقاتصل بأحد المعارضین للثائر وأقنعھ باإلیقاع 

وتجدر اإلشارة إلى أنھ . الجیش بوجدة من أجل تنفیذ خطة اغتیال الروَكي
الت سبق ألحد أفراد قبیلة قلعیة أن وعد باغتیال الروَكي، لكن كل المحاو

ویستفاد من كل ذلك أن السلطان عبد العزیز حاول استعمال . باءت بالفشل
الرسالة . كل الوسائل للقضاء على الروَكي، غیر أنھ لم ینجح في مسعاه

  .1905ینایر  6الموافق  1322مؤرخة في متم شوال 
  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

،أمنك هللا وسالم علیك 534ّماحمحبنا األرضى السید إدریس الق 
 ورحمة هللا عن خیر موالنا أیده هللا وبعد، وصل كتابك بأنك تالقیَت بالفتّان

ومن عنده توجھَت إلى المحب الذي  حتى اطلعت على أحوالھ الذمیمة،
وشكرَت  ذكرتَھ، وأقمَت عنده حتى تحققَت ببُْغضھ للفتان وإسخاطھ علیھ،

وطلبَت منھ  لجانب المخزن ومنافرتھ للفتان،عّرفا بمصادقتھ حالھ شكرا مُ 
ومنھم توجھَت  اإلیاب إلى وجدة، فوجھ معك من رافقوك إلى  الزكارة،

 وتالقیَت بخدیم سیدنا القائد عبد الرحمان بن عبد الصادق، لوجدة،
وتفاوضَت معھ في ذلك، وجددتم الكتب للمحب المذكور بحّضھ والتأكید 

وال زلتم في انتظار  بیر الرأي في االنتقام منھ،علیھ في اإلیقاع بالفتان وتد
وأنھینا ذلك لموالنا أعزه هللا، فاستحسن بحثك في  ذلك وإشارتك  جوابھ،

وعدّ عملك ووقوفك من تمام الحزم  واستصوب إعالمك بحال من ذُكر،
وعلى المحبة والسالم في متم شوال عام  والنصیحة، ودعا لك بخیر،

1322."  
  ص وفقھ هللالجبا مـَحمد                                              

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 533
  .مقیم بمدینة ملیلیة، وفي الوقت ذاتھ كان أمینا بدیوانة المخزن بملیلیةتاجر مغربي : إدریس القماح - 534
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 تحضیر خطة الغتیال الروَكي
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  119الوثیقة رقم 

وجدة إلى الصدر األعظم في شأن تحریر بعض الجنود بمن كبیر الجیش 
  535من قبضة الروَكي

باالنتصار األعظم  الصدرَ  بناحیة وجدةأخبر كبیر الجیش المخزني 
حققتھ  قبیلة  بني  وریمش على  الروَكي وأنصاره، حیث اعترضت   الذي

وتحمل أسلحة وماال فضال عن  ،جندیا نظامیا 150قافلة لھ كانت تحتجز
ویؤكد ھذا العمل صدق والء بني   رؤوس مقطوعة لبعض عسكر المخزن،

رغم ما تعرضوا لھ من نھب وسلب من طرف الروَكي وأنصاره،  ،یزناسن
وطلب في الوقت ذاتھ إرسال مزید  ھم قائد الجیش المخزني،وقد أثنى علی

  .1905ینایر  11الموافق 1322ذي القعدة  5الرسالة مؤرخة في . من العسكر
  

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا وموالنا دمحم وآلھ"

محبنا الفقیھ العالمة الوزیر الصدر األعظم سیدي دمحم المفضل   
فلتعلم  هللا بوجود سیدنا أعزه هللا ونصره وبعد، غریط، سالم علیك ورحمة

دمره  السیادة أن العسكر الذي عدده مائة وخمسون الباقي في ید العدو،
المتقدم بھا اإلعالم  ،الثانیة الواقعة یوم الثالثاء الفارط 536هللا في السوَكة

أمس أمسھ لشریف الحضرة أعزھا هللا وجھھ لقلعیة في  شرذمة من 
لكن جلھم من لفھ  ،537ة ومعھم ثالث بغال حاملین الرؤوسالخیل والرما

وا بالخدام  ومعھم عدد من المال والسالح وغیره، شتتھ هللا، ولما مرُّ

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 535
  یراد بھا في قاموس المخزن الھجوم على العُصاة من القبائل ونھب ممتلكاتھم وإحراق: السوَكة أو الصوَكة  -  536
  .مزارعھم وتشتیت  شملھم      

  ھي رؤوس الجنود الذین قتلھم الروَكي وأنصاره أثناء المعارك التي وقعت بأنجاد، وكان التقلید : حاملین الرؤوس - 537
  لدى المخزن أن رؤوس العصاة  كانت تملّح من طرف الیھود وتعلق على أعلى أسوار المدن لتكون عبرة لغیرھم،          
  أما ھنا فكان الغرض من حمل تلك الرؤوس المقطوعة إلى الروَكي، ھو التباھي بانتصاره ومنح  الجوائز للذین         
  .تمكنوا من تلك الرؤوس      
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تعرضوا لھم ونزعوا من یدھم العسكر  ،538لسیدنا أعزه هللا بني وریّمش
وسبَْوا منھم عددا وقتلوا منھم خیال  والرؤوس وكل ما صحبوا معھم،

وضایفوه وأكرموه وأحسنوا إلیھ،  ثم فّرقوا العسكر على إخوانھم، ،ورماةً 
وال زال في ضیافتھم حتى یحصل لھ تمام االستراحة، وقد وصلنا البعض 

زاده هللا  والعدو دمره هللا ال زال یحبس بختھ في ضیق وضجر، منھم،
ألن بني  وال قدرة لھ على القیام وال على الجلوس، عذابا فوق عذاب،

كلھم رجعوا من الشك إلى الیقین وتحققوا ببھتان العدو اللعین،  یزناسن
وھا نحن نباشر األمر معھم إلعانتنا علیھ وانتھاز الفرصة فیھ ببركة 
سیدنا أیده هللا وأسالفھ الكرام، فنؤمل من سیادتك أن تطلب من جاللة 
موالنا المنصور با أن یزیدنا العسكر ونصیبا من المدد من الجیش، 

قعدة عام   5والسالم في  اودنا بدعائھ الصالح بارك هللا لنا في عمركم،ویز
1322."  

  عبد الرحمان بن عبد الصادق وفقھ هللا                                    

 

 

 

 

 

 

                                     
  ھي إحدى أھم قبائل  بني یزناسن، وسبق لھا أن واجھت ھجوم الروَكي، وتعرضت للنھب  من  طرف:بنو وریّمش - 538

  ت بالجیش المخزني دون أن  تلقى منھ أي  مساندة، ویعد فعلھا ھذا انتقاما  من الروَكي وبذلك أنصاره، واستنجد      
  .أظھرت والءھا للسلطان عبد العزیز      
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 من قبضة الروَكي جنود المخزنتحریر بعض 

 

  



 

 
 - 361 -   
 

 120رقم الوثیقة 

الروَكي على ید بني من الصدر األعظم إلى الطریس في شأن ھزیمة 
  539یزناسن

بعد االنتصار الذي حققتھ قبیلة بني وریمش الیزناسنیة على 
الروَكي، أمر السلطان نائبھ الطریس بتھنئة كبیر الجیش المخزني بناحیة  

وأرسل لھ أربعین ألف لایر  على ھذا النصر، وقبیلة بني وریمش وجدة
مزیدا من الحزم في  وذخیرة حربیة، واستبشر السلطان خیرا بذلك وطلب

ینایر  17الموافق 1322ذي القعدة  11الرسالة مؤرخة في. محاربة الثائر
1905.  

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ" 

محبنا األعز األرضى النائب الحاج دمحم الطریس، سالم علیك   
ابن وصل كتابك بأن الخدیم  ورحمة هللا عن خیر موالنا نصره هللا وبعد،

عبد الصادق ضرب لك تلغرافا في الیوم الذي ھو أمس تاریخ كتابك 
معلما بمضاربة بني وریّمش مع الفتان وبمن ضاع  المؤرخ بخامس قعدة،

وبأن الفتّان فرت عنھ القبائل، وفشل أمره وذكرَت أنك وجھت  فیھم،
وأنھینا ذلك  للخدیم المذكور أربعین ألف لایر مع صنادیق القرطوس،

ا أیده هللا فاستحسن إعالمك واستبشر بما آل إلیھ أمر الفتّان من لموالن
التالشي، وارتضى عمل المحلة وصلحاء القبائل في الحزم والضرب 

ودعا لھم وللخدیم ابن عبد الصادق بخیر، فْلتُجبھُ بھذا بطریق  علیھ،
التلغراف والمكاتیب الشریفة لھم في ھذا األمر سترد علیك في األثر 

  ".1322قعدة عام  11بحول هللا، وعلى  المحبة والسالم في لتوجھھا 

 دمحم المفضل بن دمحم غریط وفقھ هللا                                      

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 539
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 ش على الروَكي وأنصارهانتصار بني وریمّ 
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  121الوثیقة رقم 

إرسال عن من الصدر األعظم إلى الطریس في شأن عجز أمناء طنجة 
  540بوجدة لجیشالمال ل

تجدد طلب المال من طرف قائد الجیوش المخزنیة بناحیة وجدة،   
غیر أن أمناء السلطان بطنجة  ،وأخبر أن الروَكي ما زال مستقرا بالمنطقة

فتدخل السلطان وأمر بصرف قدر من العملة  عجزوا عن تلبیة طلبھ،
 28الرسالة مؤرخة في  .وإرسال المال لقائد الجیش بناحیة وجدة ،األجنبیة

    .1905فبرایر  3الموافق  1322ذي  القعدة 

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

أمنك هللا وسالم  محبنا األرضى النائب السید الحاج دمحم الطریس،
وصل كتابك بأن القائد  علیك ورحمة هللا عن خیر موالنا أیده هللا وبعد،

صادق ضرب لك تلغرافا بأن الفتّان نازل بجبل عبد العبد الرحمان بن 
ولما كلمَت  علي، وأن المحلة بخیر وأكد علیك بتوجیھ خمسین ألف لایر،

وأنھینا ذلك  أجابوك بأن ال شيء تحت أیدیھم، 541أمناء السكة السعیدة
فقال أدام عاله قد توّجھُ ألمناء السكة المذكورین عشرة  لموالنا أیده هللا،
أن یؤدّوا بھا ألرباب البنكات بدل السكة الفضیة التي  آالف إبرة بقصد

وال شك أن بعد خروج كتابك المذكور بیوم أو یومْین یكون  تحت یدھم،
كما أن الخمسین ألف لایر تكون إال  ذلك وصلھم وحازوا السكة الفضیة،

قعدة  28وعلى المحبة والسالم  حزتھا منھم ووجھتھا لوجدة بحول هللا،
  ".1322عام 

  وفقھ هللا طدمحم المفضل بن دمحم غری                                    
                                     

  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 540
  .أمناء بیت مال الدولة:ةأمناء السكة السعید - 541
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  لقائد الجیش بوجدة إرسال المالعجز أمناء طنجة عن 
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  122الوثیقة رقم 
السلطان في شأن بني وكیل أنصار من قائد قبیلة أوالد ستوت إلى 

  542الروَكي
ً أخبر قائد قبیلة أوالد ستوت بشرق الریف أن فرق من بني وكیل  ا

م من الموالین للثائر الروَكي، وأنھم یزرعون الفتنة بین  المجاورین لھم ھُ 
لسلطان اإلنعام علیھ بظھیر التولیة علیھم لیقوم بتأدیبھم افطلب من  القبائل،

كما أخبر بأن قبیلتھ مخیمة مع الجیش المخزني بجوار  لطاعة،لوإعادتھم 
الرسالة  .على الروَكي وأنصارهوأنھم یعتزمون الھجوم  مدینة وجدة،
  .1905مارس  25الموافق  1323محرم  18مؤرخة في 

  
  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"
  

بعد تقبیل حاشیة البساط الكریم وأداء ما یجب في حق سیادة 
وعلى   ناصر الملة والدین وإمام المجد والتعظیم، موالنا أمیر المؤمنین،

فلینھى لعلم موالنا أن ثالثة  المعتز با أزكى التسلیم وبعد، مقام موالنا
ل) كذا(فرقات ، وھم 544نازلین وسط قبیلتنا أوالد ستوت 543بني وكی
وھم  546خرج الفتان الزرھوني) كذا( وا، وفاح فسادھم ومن ذُ 545ارواَكة

مشتغلین معھ بالخوض والفساد وإیقاد نار الفتن بین العباد، وال زالوا 
فالمطلوب من أعتاب موالنا الشریفة الكریمة أن  ى  ذلك،مستمرین عل

ویعجل لنا بالظھیر الشریف على ذلك على یدي  ینعم علینا بالتولیة علیھم،
معھ  ألننا رابطین ،بوجدة الباشا السید عبد الرحمان بن عبد الصادق

ونطلب من  ویرتدع بھم غیرھم، بالمحلة السعیدة بحركتنا ألجل نربّھم
والقبائل في ھذه   ح األدعیة والتماس الرضى والعفو إذا أخطأنا،موالنا صال

وفي ھذه األیام عندنا الصوَكة للفتان إن شاء  النواحي كلھا رابطة بوجدة،

                                     
  . أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 542
  بنو كیل فرقة من  الشرفاء األدراسة، بعضھم استقر بأنجاد والبعض انتقل إلى سھل تریفة، : فرقات بني وكیل - 543

  .ومنھم من انتقل إلى غرب واد ملویة، وھم المعنیون ھنا       
  .تنتمي القبیلة إلى شرق  الریف وھي مجاورة  لقبیلة  بني وریّمش من بني یزناسن :  قبیلة أوالد ستوت -  544
  .نسبة إلى الروَكي بوحمارة: ارواَكـة -  545
  .أي منذ أن قامت ثورة الروَكي: ومن ذُوا خرج الفتان -  546
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محرم الحرام عام  18وفي  وعلى الخدمة الشریفة والسالم، هللا بحول هللا،
1323."  

  أحمد بن أحمد الستوتيخدیم المقام العالي با القائد : طابع صغیر بداخلھ
  

  

  وإخضاعھم للمخزنوكیل لتأدیبھم  فرق بنيطلب ظھیر التولیة على 
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 123الوثیقة رقم 

 547من عامل وجدة إلى وزیر الخارجیة في شأن معارك ضد الروَكي

بعث عامل وجدة تقریرا مفصال عن حصیلة المعركة التي دارت   
، 1905 مارس 15بین الجیش المخزني والروَكي جنوب مدینة وجدة یوم 

وكان الروَكي مدعوما بالشیخ بوعمامة، ودامت المعركة من العاشرة 
صباحا إلى وقت المغرب، كما أثبت خسائر الجانبْین من المحاربین 

وبذلك فشل  ،الحصیلة أن التفوق كان لصالح المخزنوالخیول، ویتبیّن من 
الروَكي في اقتحام مدینة وجدة، وفي األخیر طلب العامل تعویضھ عن 

الموافق  1323محرم  20الرسالة مؤرخة في . فرسھ الذي قتل أثناء المعركة
  .1905مارس  27

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ وصحبھ"

العالم العالمة  ،كننا السدید الفقیھ الوزیر األفضلظلنا المدید ور
حفظك هللا ورعاك وسالم علیك  األنبل السید عبد الكریم بن سلیمان،

ورحمة هللا وبركاتھ عن خیر سیدنا دام نصره وعاله وبعد، رعاك هللا أنھ 
منذ نزل الروَكي الفتّان جنان الحاج السھلي والمحلة تتضارب معھ 

ده هللا خائبا، وفي یوم األربعاء ثامن شھر تاریخھ مضاربة خفیفة، ویر
نھض بجمیع خیلھ ومعھ بوعمامة، وغاروا على غنم ألھل أنجاد الرابطین 

وحینما وصلنا الخبر نھضنا بجمیع المحلة مع المحلة في محل مرعاھا، 
وأخذنا في المضاربة معھم من والقبائل الرابطین والتقینا معھم بحرارة، 

نھارا إلى أن مضت المغرب بربع ساعة فأكثر، ورددنا  الساعة العاشرة

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 547
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منھم بعض الغنم التي غاروا علیھا والبعض منعوا بھ قبل لحوقنا بھم، 
وجدنا مع أحدھم طابعا معلقا علیھ مكتوب  ومات منھم ثالثة عشر رجال،

فیھ بوجمعة بن حدوش المغراوي، ومات لھم من الخیل خمسة وعشرین 
جھتنا رجل بوزَكاوي وجرح سبعة من القبائل ومات من  دون الجرحى،

والمحلة، ومات لنا من الخیل سبعة وجرح تسعة، وكانت الكرة علیھم 
عشیة النھار، وقد مات لي فرس واشتریُت فرسا آخر، وطلبُت من موالنا 
أدامھ هللا أن یأمر أمین المستفاد ھنا یخلصھ لنا، وكتبُت لسعادتك ھذا 

لنا خیر معین في ذلك بارك هللا لنا فیك وأدام طالبا من كمال فضلك تكون 
  ".1323محرم الحرام فاتح عام  20وجودك، وعلى المحبة والسالم في 

  أحمد بن كروم الجبوري أمنھ هللا                      

 

 

 

 

 



 

 
 - 369 -   
 

 

  حصیلة المعارك ضد الروَكي بناحیة وجدة
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  124الوثیقة رقم 

شأن المعارك ضد الروَكي  لى وزیر الخارجیة فيإ من دمحم بن سعید
  548وبوعمامة

الخارجیة عن برقیة  دمحم الطریس وزیرَ النائب مساعدي  أخبر أحدُ 
توصل بھا من قائد الجیوش المخزنیة بوجدة، ومفادھا إلحاق ھزیمة 

طلب مزید من العسكر والمال والذخائر تجدید و ،بالروَكي وبوعمامة
  .1905أبریل  11الموافق  1323صفر  5الرسالة مؤرخة في . الحربیة

  
  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا وموالنا دمحم وآلھ"

محبنا األعز األرضى الفقیھ الوزیر األجل األحظى سیدي عبد الكریم   
بن سلیمان، أمنك هللا وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر موالنا نصره هللا 

ید عبد الرحمان بن وبعد، ورد علینا تلغراف مؤرخ بأمس من القائد الس
البارحة ضرب علینا الفتّان وأبو عمامة وقابلناھما : ترجمتھ عبد الصادق،

وّجْھ . مدداكتُْب للمخزن لیوجھ ال. إلى أن فّرا بعد أن تركا كثرة الموتى
وقد وجھنا . انتھت .550وقد خّرجنا إطرات. 549س ساسبووالدراھم والقرط

لف لایر، ولسنا غافلین لھ أربعین صندوقا من القرطوس وخمسة عشر أ
المحبة والسالم  ىبخیر، وعلعن توجیھ ما نجد السبیل إلیھ، وهللا یكمل 

  ".1323صفر عام  5في  
 551عبد هللا بن سعید كان هللا لھ دمحم

                                     
  .الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباطأصل  - 548
  .Chassepotذخیرة بندقیة فرنسیة تسمى : قرطوس ساسبو -  549
  .Lettre de  changeجمع إطرة وھو تحریف لالسم الفرنسي : إطرات - 550
  .دمحم الطریسناب السلطان بطنجة  أحد مساعدي : دمحم بن سعید - 551
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  َكي وبوعمامةبرقیة عن معارك ضد الرو
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  125الوثیقة رقم 

         552المنعم بھ علیھ من السلطان إلى الطیب بوعمامة في شأن ظھیر األمان

بزغ نجم الطیب بوعمامة بعد أن أعلن عن نیتھ االنحیاز للمخزن، 
، 1903حیث كان قبل ذلك مناصرا ھو ووالده للثائر الروَكي منذ نھایة سنة 

وقد التحق الطیب بوعمامة بالروَكي لما كان مقیما بین ظھران قبیلة قلعیة 
الروَكي إلى ناحیة تازة ، استطاع بعض بجوار ملیلیة، ولكن بعد أن انسحب 

وخاصة  رجال المخزن بملیلیة أن یقنعوا الطیب المذكور بانحیازه للمخزن،
التاجر إدریس القّماح الذي كان في الوقت ذاتھ یتولى منصب أمین دیوانة 

وقد ُسّر الطیب بوعمامة بعد أن تلقى جواب السلطان عبد . المخزن بملیلیة
عھد األمان وقبل عذره وتاب عنھ، والتزم بصدق العزیز، الذي منحھ 

الروَكي، غیر أنھ اعتذر عن  الخدمة مع المخزن وقطع العالقة مع الثائر
بوجدة، مبررا ذلك بمحاولة االتصال بوالده وإقناعھ باالنضمام إلى  اإلقامة

وقد قبل السلطان عذره وكلفھ ببذل كل ما في وسعھ . المخزن العزیزي
صف المخزن، وجدد لوالده كتابا بقبول توبتھ ومواالتھ لجلب والده إلى 

للسلطان، وتعّھد لھ بكامل حریة التنقل في أنحاء المملكة، ورّحب بقدومھ 
 22الموافق  1322صفر  16الرسالة مؤرخة في . إلى حضرتھ إن أراد ذلك

  .1905أبریل 
 

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

  .عبد العزیز بن الحسن هللا ولیھ: ابع صغیر بداخلھط

المحب األرضى المرابط السید الطیب ابن المحب المرابط المنسوب 
أمنك هللا وسالم علیك ورحمة هللا  السید أبي عمامة بن العربي الشیخي،

                                     
  .C361-Tanger/Marocالخارجیة الفرنسیة بمدینة نانت تحت رقم أصل الرسالة محفوظ بأرشیف وزارة  - 552
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معربا  وصلنا كتابك المؤرخ بالسابع والعشرین من الفارط، وبركاتھ وبعد،
ن الفرح والسرور بما سدلناه علیكم من أمان هللا فیھ عما حصل لك م

ورسولھ وأمان جنابنا الشریف، ومالحظتك بصدق الخدمة لمقامنا المنیف 
وتبویئك مقاعد االنحیاش  ،واھتزازك طربا بما وشحناك بھ من أثر عنایتنا

وأنھ ما  ،553وقطعك العالئق التي كانت بینك وبین الشیطان الفتّان ،إلینا
مة بوجدة مع مددنا السعید إال مالحظة خاطر والدك ورجاؤك ردك عن اإلقا

طالبا تزویدك بصالح أدعیتنا باإلعانة على   رجوعھ القتفاء أثر رشادك،
هللا  ىنیل المراد في استجالب والدك وقضاء الغرض الذي فیھ رض

  .ورسولھ ورضانا، وصار  بالبال
فذلك شأن أما سرورك بأماننا وباعتبار صدق انحیاشك إلینا، 

المحفوفین ببركة أسالفھم المنفقین نفائس  ،المؤمنین وعالمة السعداء
كّمل هللا المقاصد وجعلك من  أعمارھم في مرضاة رب العالمین،

وأما . 554المستعَملین في إعانة حزب هللا وتبدید حزب كل شیطان مارد
لكن اعتذارك عن عدم إقامتك بوجدة في ھذه األیام فقد قبلنا عذرك اآلن، 

إذا صرفَت وجھة كلیتك إلى استنقاذ والدك من شبكة األوھام التي اغتّر 
وبّصرتھ باآلثام والمھالك التي یسعى بھا لنفسھ وللضالین المغترین  ،بھا

معھ فیھا، فال شك أنھ یرجع لطریق الطاعة ویرفض الشیطان الفتّان 
دوائر وأتباعھ، وبركة السلف األخیار ال بد أن تعود بنقذ الخلف من 

البوار، یّسر هللا وأعان وأبقاكم على سنن ما كان علیھ أسالفكم مع  
وھا نحن جددنا كتابنا الشریف لوالدكم . أسالفنا الكرام في سالف األزمان

وسدلنا  بتأكید ما قدمناه لھ من قبول إنابتھ وانحیاشھ لجانبنا الشریف،

                                     
  .ھو الجیاللي الزرھوني المشھور باسم الروَكي:الشیطان الفتّان -  553

  .حزب هللا یمثلھ المخزن العزیزي وحزب الشیطان یمثلھ الثائر الروَكي - 554 
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وأمان جنابنا  علیھ وعلى جمیع المضافین إلیھ أردیة أمان هللا ورسولھ
وتسویغ الروجان لھ ولمن معھ حیث ما شاء من النواحي،  الشریف،

مأمونا مأجورا والبقاء في حیّز االنحیاش واالستظالل بظل رعایتنا 
وخدمتنا حیث ما شاء، أو القدوم على حضرتنا الشریفة بقصد مالقاتنا 

 ى، وال یروإزالة خیاالت األوھام التي  كانت  تختلج في  صدره من  جانبنا
منا بحول هللا إال ما  یسّره من  كمال  المبّرة واالعتناء، ومتى أراد التوجھ 

وأما ظھیرنا الشریف الذي طلبَت للتاجر الحاج . ألي محل شاء فلھ ذلك
عبد الواحد عمور المقیم بملیلیة، فقد ساعدناك علیھ رعایة لما حققتھ من 

لھ على یدك، كما یصلك  متانة دینھ وصدق محبتھ وھا ھو یصلك لتدفعھ
ولتكن عند الظن بك في المبادرة الستجالبھ،  كتابنا الشریف لوالدك،

فإنك ال تعدم مثوبة عند هللا  ،والقیام على ساق الجد في قضاء الغرض
  ".1323صفر عام  16ورسولھ وعند جنابنا الشریف والسالم في 
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  دهالسلطان بمنح األمان للطیب بوعمامة ووال التزامُ 
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  126الوثیقة رقم 

  555مان للطیب بوعمامةاألمنح ظھیر 

أثمرت قرابة ستة أشھر من االتصاالت بین السلطان والطیب   
بوعمامة عن منح ھذا األخیر ظھیر األمان، شریطة أن یلتزم بما تعھد بھ 

وأذن لھ  ،من مواالتھ للمخزن والعمل على القضاء على ثورة الروَكي
الة والعمال بالعمل على لوُ ل صدر أمر، وة السلطانبالقدوم إلى حضر

ربیع األول  4الرسالة مؤرخة في . مقتضى ما جاء في الظھیر الشریف
  .1905مایو  9الموافق1323

  .الحمد  وحده وصلى هللا على موالنا دمحم وآلھ وصحبھ"

  .طابع عزیزي كبیر

وجعل في الصالحات طیھ  یعلم من كتابنا ھذا أسماه هللا وأعز أمره،
المحب المرابط األرضى  - ونشره، أننا بحول هللا وقوتھ أسبلنا على ماسكھ

وبّوأناه مھاد القبول  رداء األمان، -السید الطیب ابن أبي عمامة
وعددناه ممن  وتلقینا انحیاشھ لجانبنا الشریف تلقیا جمیال، واالطمئنان،

م لشریف وأذنا لھ في القدو فتح هللا لھم في مسالك الرشاد والخیر سبیال،
وكفیال إن شاء  حضرتنا ناعم الحال مطمئن البال أمانا تاماً لصالح عملھ،

وجاریا على مقتضى  هللا بنجاح أملھ، ومبنیا على صدق إلھامھ وھدایتھ،
ما یتحقق من نصحھ وإنابتھ، فنأمر الواقف علیھ من خدام أمرنا الشریف 

  ".1323 عامربیع النبوي  4والسالم في  أن یعلمھ  ویعمل بمقتضاه،

                                     
  .C161-Tanger/Marocرقم  أصل الرسالة محفوظ بأرشیف وزارة الخارجیة الفرنسیة بمدینة نانت تحت - 555
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  ظھیر شریف للطیب بوعمامة
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  127الوثیقة رقم 

في شأن التعجیل بإرسال العسكر إلى  خلیفة الطریسإلى  وزیر الحربمن 
  556ناحیة وجدة 

زیر الحرب خلیفة نائب السلطان بطنجة بتعجیل إرسال و أمر 
العسكر من طنجة إلى وجدة، وكذا توفیر وسیلة النقل لھ، وذلك في انتظار 

كما تعیّن إشعار قائد الجیوش . وصول إمدادات عسكریة من فاس لطنجة
 24الرسالة مؤرخة في . المخزنیة بوجدة بذلك بواسطة التلغراف لطمأنتھ

  .1905مایو  29الموافق  1323ربیع األول 

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"
السید الحاج أحمد  ،محبنا األرضى نائب ابن سیدنا األعز

، أمنك هللا وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر موالنا نصره هللا 557الطریس
د فقد قدمنا لك الكتب بأن تعجل بالكتاب الذي وجھناه لك للباشا السی وبعد،

عبد الرحمان بن عبد الصادق، وأن تطیّر لھ اإلعالم بالتلغراف بأن المدد 
السعید سیرد علیھم في األثر، كما تقدّم لھ األمر بتیسیر البابور لركوب 
المدد عند وصولھ لطنجة ولو بالكراء إن لم یوجد بابور المخزن ھناك، 

لبابور الموجھ من شریف األعتاب لطنجة یوجد ا بحیث إذا وصل المدد
فیّسْر الركوب للمدد الذي عیّن توجیھھ من  طنجة لوجدة، وقد أعید  ھناك،

لك ھذا لتقوموا على ساق الجد في تیسیر البابور المذكور، فإن المدد 
السعید الذي سیحل ثّمة محل الموجھ لقضاء الغرض خارٌج من الحضرة 

ییّسر كل الشریفة في أثره، بحیث إذا وصل یجد البابور میّسرا، وهللا 
عسیر ویعجل بقضاء الغرض الشریف على أحسن حال بجاه النبي واآلل، 

ومنھ، فیصلك كتاب . 1323ربیع األول عام  24وعلى المحبة والسالم 
  ."  صح بھ. لألمین السید دمحم الحجوي، فنحبك أن توجھھ لھ بوصولھ إلیك

  
 بن دمحم الجباص وفقھ َمـحمد                                    

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 556
  .ھو نجل نائب السلطان بطنجة دمحم الطریس، وكان ینوب عن والده من حین آلخر: أحمد الطریس - 557
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 إرسال العسكر إلى ناحیة وجدة استعجال
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  128الوثیقة رقم 

من قائد قبیلة الشبانات إلى السلطان في شأن فرار إخوانھ من الجیش 
  558المخیم بوجدة 

عّما أُِمر بھ من البحث على  أخبر القائد إبراھیم الشباني السلطانَ 
الجیش المخزني بوجدة،  مرابطین معمن إخوانھ، الذین كانوا  الفاّرینّ 

وأفضى البحث إال أن شخصا واحدا قد فّر وألقي علیھ القبض بتطوان، وھو 
وكان القائد المذكور قد . اآلن بسجن المدینة المذكورة رفقة ثالثین نفرا

مخزني صحبة أحد ضباط الاك من قبیلتھ تنفیذا لألمر رّ أرسل بعض الحُ 
الرسالة مؤرخة في متم ربیع ). بن سناح األغا البشیر(الجیش النظامي 

 مماثلة من صادفنا تسعة رسائلوقد  .1905یونیو 5الموافق  1323األول 
ومن حیث المضمون، أي مشكلة فرار ُحّراك القبائل،  صیغة التحریرحیث 

وبدایة   1323جمیعھا تقریبا في نفس التاریخ ما بین متم ربیع األول ُكتبت و
ذّكر فیھا قواد القبائل المعنیة بأنھم أرسلوا ُحّراكھم  وقد.1323ربیع الثاني 

مع الباشا البشیر بن سناح تنفیذا ألوامر السلطان، وأنھم جادون في البحث 
ھو ویالحظ أن الباشا ابن سنّاح . عن الفارین منھم وإعادتھم إلى ناحیة وجدة

ام المذكورة، ومن الواضح أن اھتمتولى جمع ُحّراك قواد القبائل  الذي
 بوجدة قواد الجیشإلى ما كان یطالب بھ  السلطان بالفارین من الجیش راجعٌ 

من سلوك الحزم تجاه ُحّراك القبائل الذین فروا من ناحیة وجدة عن طریق 
  .غرب الجزائر أو عن طریق ملیلیة

  
  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

وموالنا أمیر المؤمنین، أدام هللا العز والنصر والتمكین لسیدنا 
وسالم على سیدنا ورحمة هللا تعالى وبركاتھ وتحیتھ ورضوانھ وبعد، ورد 

ألخذ باالحتیاط ما أمرنا بھ من  اعلینا أمر موالنا بإیقاظ جفن االھتمام و

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 558
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توجیھ الُحّراك لوجدة بقضاء الغرض بھا صحبة خدیم سیدنا األغا بن 
ثبات، ثم أخبر الخدیم سیدنا القائد ، وأن یكونوا من أھل النجدة وال559سناح

عبد الرحمان بن عبد الصادق بأنھم فشا فیھم الفرار، وصاروا یتسابقون 
ویرجعون لمحلھم بالقبیلة من  ،إلیھ ویبیعون ما بأیدیھم من الخیل والعدة

غیر التفات لما یلزمھم من عقوبة المخزن، وأمر سیدنا دام عاله بالحزم 
لبحث على كل من ورد فاّرا من الخدمة بالقبض والقیام على ساق الجد با

ویتوجھ باألعتاب الشریفة لیُردّ لمحل خدمتھ، وعلیھ نعم سیدي  علیھ،
وقفنا ووجھناھم مع األغا البشیر بن سناح، فوهللا سیدي ما رجع منھم 
سوى واحد وحكم علیھ قلة دینھ، وحصلتھ األقدار بمدینة تطاون بیدي 

نحو الثالثین رجال، وال  560لبعض من القبائیللغازي ھو وااالقائد قدور 
زالوا بالسجن إلى اآلن، ونظر سیدنا أوسع، وإني سیدي منذ تولیُت وأنا 
بخدمتھ السعیدة، وأطلب من سیادة سیدنا صالح األدعیة ویدوم لنا عبد 

  ". 1323في متم ربیع األول عام  .سیدنا آمین

  إبراھیم الشباني وفقھ هللاخدیم المقام العالي با : طابع صغیر بداخلھ

 

 

                                     
  وكان. الجیش النظامي وكان قبل ثورة الروَكي قائدا بقصبة جنادة قرب ملیلیةمن ضباط : األغا البشیر بن سنّاح - 559

  السلطان عبد العزیز قد كلفھ بمھمة جمع ُحّراك قبائل الحوز ودكالة والشاویة والغرب وإیصالھم لناحیة وجدة        
  .لیساھموا في قتال الروَكي وأنصاره، غیر أن بعضھم فّر وحاول الرجوع إلى موطنھ      

  تستعمل ھذه الصیغة للتعبیر عن القبائل األمازیغیة، أما القبائل ذات األصول العربیة فتنعت بالعرب أو : القبایل - 560
  .قبائل الوطا أي قبائل السھول      
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  اك قبیلة الشباناتفرار بعض ُحرّ 
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  129الوثیقة رقم 
             561الطریس في شأن إرسال العسكر إلى وجدةخلیفة من وزیر الحرب إلى 

  
 ، یقضيإلى خلیفة نائب السلطان بطنجة الحرب أمراً  صدر وزیرُ أ     

بتعجیل إرسال اإلمدادات العسكریة إلى ناحیة وجدة، والتأكید على توفیر 
 ،السفن لنقلھا، وكذا إشعار كبیر قواد الجیش ھناك بواسطة التلغراف

الرسالة مؤرخة في فاتح . ن السلطان سوف یجھز إمدادات أخرىأوطمأنتھ ب
  .1905یونیو  5الموافق  1323ربیع الثاني

  .هللا على سیدنا وموالنا دمحم وآلھالحمد  وحده وصلى "

حمد أمحبنا األعز األرضى خلیفة نائب سیدنا بطنجة السید الحاج   
الطریس، أمنك هللا وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر موالنا نصره هللا 
وبعد، فقد وصلنا جوابك عما كتبنا لك بھ صحبة كتاب للباشا السید عبد 

وتطیّر لھ اإلعالم بمضمونھ، بأنك  الرحمان بن عبد الصادق لتعجل لھ بھ
وصار بالبال، فلتعلْم بأننا كتبنا لك أیضا بعد  . جعلت لھ تلغرافا بذلك الخ

ذلك في شأن المدد المعیّن للتوجھ للنواحي الوجدیة لتیسروا لھ البابورات 
وتطیّر اإلعالم أیضا تلغرافیا للباشا المذكور، وزدنا ھذا إعالما لك  لركوبھ،

السعید المعیّن من الحضرة الشریفة للمقام ھناك محل المتوجھ  بأن المدد
لقضاء الغرض الشریف، قد سافر من الحضرة المنیفة یوم السبت الذي 
ھو أمس أمسھ لتكونوا على بال، وتیّسروا البابور لركوبھ، وتطیّر اإلعالم 
بذلك أیضا تلغرافیا للباشا ابن عبد الصادق، وأن المدد قد خرج من 

ب الشریفة، وبمجرد حلولھ بطنجة یركب المدد المعین للتوجھ األعتا
لناحیتھم، ویعززه المخزن أیضا بمدد آخر منظم من شریف األعتاب 
حسبما تقدم لھم الكتب  بذلك، وأن الجناب الشریف على  نیة تداركھم 
باألمداد مددا بعد  مدد إلى أن  یكمل قضاء الغرض الشریف عجل هللا على 

  ".1323فاتح ربیع الثاني عام  االثنینلى المحبة والسالم، أكمل حال، وع

  بن دمحم الجباص وفقھ هللا َمـحمد                         
                                     

  .وثائق الملكیة بالرباطأصل الرسالة محفوظ بمدیریة ال - 561
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  إرسال العسكر إلى وجدة استعجال
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  130الوثیقة رقم 
 نجلإلى الطریس في شأن مؤامرة القبض على  إدریس القماحمن 

 562بوعمامة
تقریرا عن محاولتھ استمالة  -القّماحإدریس -كتب أمین دیوانة ملیلیة 
وتوسط ، وسبق لھ أن استمال نجلھ الطیب. الشیخ بوعمامة لجانب المخزن

لھ من أجل الحصول على ظھیر األمان لما كان بملیلیة، وبذلك عاد الطیب 
إلى صف المخزن واستقبل استقباال كبیرا من طرف قائد الجیش بوجدة عبد 

بیّن من التقریر أن السلطان كلف مرة أخرى ویت. الرحمان بن عبد الصادق
 إدریس القماح لمالقاة الشیخ بوعمامة، وفي ھذا السیاق استأذن الطیب

وتمكینھ من رسالة كبیر الجیش بوجدة من أجل مالقاة والده  بوعمامة
السلطان التي تعھد لھ فیھا باألمان، وذلك بغیة إقناعھ بالتخلي عن مواالة  

ورغم ذلك خرج الطیب  طلبھ، رحمان بن عبد الصادقفرفض عبد ال، الثائر
ما كان بیده من رسائل سلطانیة  منھ بأن، اقتناعا لمالقاة والدهالمذكور 

ُ ل لھ التنقل بكل حریةوظھیر شریف یخوّ  لقي علیھ القبض بدعوى ، فأ
ھذه الروایة باعتباره المكلف باالتصال  الخیانة، وقد فنّد صاحب التقریر

خصوصا وأنھ كان على اطالع بمضمون  بواسطة نجلھ، بالشیخ بوعمامة
، وھذا ما دفعھ إلى اعتبار للشیخ بوعمامة ةالرسالة السلطانیة الموجھ

كبار قواد الجیش حیث اتھم  القبض على الطیب بوعمامة مؤامرة مدبرة،
ألنھم یستفیدون من  بوجدة بأنھم یسعون إلطالة أمد الحرب ضد الروَكي،

. ھا السلطان لصرفھا على الجیش ویختلسون قسما منھااألموال التي یبعث
   .1905یولیو  7الموافق  1323جمادى األولى 4الرسالة مؤرخة في

  
  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ وصحبھ"

أدام هللا مجادة عوض والدنا البركة الخیر الناسك المحترم النائب 
وسالم على سیادتك ورحمة هللا عن أمنك هللا  سیدي الحاج دمحم الطریس،

خیر سیدنا نصره هللا وبعد، ورد علینا خبر من وجدة بأن القائد عبد 
                                     

  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 562
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الذي سدل علیھ  ،563قبض على ولد أبي عمامة الرحمان بن عبد الصادق
سیدنا ذیل األمان وبوأه مھاد القبول واالطمئنان، وذُِكر لنا أن سبب ذلك 

بالقدوم علیھ، فاستأذن ابن الصادق أنھ أتاه رقاص من عند والده یأمره 
في ذلك، فلم یأذن لھ فأبى المرابط المذكور إال أن یقدم على والده، فقبض 
علیھ إذ ذاك، والذي یظھر أن مراد ولد أبي عمامة بالمالقاة بأبیھ تحریضھ 
على إعطاء االنقیاد للمخزن وتخویفھ سطوتھ ونجدتھ، وأن یطالعھ على 

ه، ولو أراد الھروب والخیانة ما أعلم بذلك أحدا الظھیر الشریف الذي بید
ألنھ ال مراس علیھ وال عسس، وقد بان لي أن الحامل البن عبد الصادق 
على ذلك ھو أمر موالنا ألبي عمامة بالمالقاة بنا والمفاوضة معنا فیما 
تعود مصلحتھ على المخزن، فخاف أن تظھر المزیة على یدنا وییبس 

ویتبیّن ما ھم علیھ من  وتنقطع عنھم المادة، 564الثدي الذي یرضعونھ
التراخي وعدم النصح للجناب المولوي، ومنذ أْطلع أبو عمامة ابن عبد 
الصادق على المكاتب الشریفة التي بیده فیھا األمر بمالقاتھ بنا، وھو معھ 
على حالة غیر مرضیة، وحیث تسمع القبائل بالقبض على ولد بوعمامة 

ر الشریف باألمن علیھ واحترامھ الخ، ال تثق بنا وال مع ما بیده من الظھی
بالظھیر الذي بیدنا، ونبقى في حیص بیص، وھذا مقصود ابن عبد 

ھ لألمین وجدنا ابن عبد الصادق وجّ  565ولما حللنا السعیدة. الصادق بذلك
للحمل علیھما، وھذا كلھ منھ  مع ناقتْینشقور بغلة بسرجھا لیركبھا 

                                     
  ھو الطیب بوعمامة نجل الشیخ العربي بوعمامة، حاول الروَكي استمالتھ في بدایة األمر، ثم نجح : ولد أبي عمامة - 563

  كبیر قواد الجیش بوجدة ابن عبد  وقد قبض علیھ. المخزن في جلبھ إلى صفھ، وحاول عن طریقھ استمالة والده      
  الصادق بتھمة الخیانة، وأرسل سجینا إلى طنجة، فتدخلت فرنسا لفائدتھ بدعوى أنھ رعیة جزائریة، فأطلق سراحھ       
  :انظر عنھ. تولى منصب القیادة بقصبة العیون 1907شریطة استقراره بعیدا عن الحدود، وبعد احتالل وجدة سنة       

  .119- 111مرجع سابق ص . المجال الحدودي بین المغرب والجزائر: برحابعكاشة  -  
  تلمیح إلى أن كبار قواد الجیش بوجدة ال یرغبون في وضع حد لثورة الروَكي، : ییبس الثدي الذي یرضعون منھ -  564

  ، فیحولونھ إلى ألنھم یختلسون المال الذي یبعثھ السلطان بھدف صرفھ على المؤونة والذخیرة ورواتب الجنود      
  .جیوبھم      

  .قصبة السعیدیة: السعیدة - 565
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المدد بھا، وقد ُعیّن لألمینْین اللذْین جاءا معنا في إزعاج بأن ال یبقى 
وأمین الصائر على  ،أجرتھم ستة لایر وستة عشر بلیونا للواحد في الیوم

المدد المذكور نُفّذت لھ خمسة لایر في الیوم مع ما ھو مطوف بھ من 
  .التكالیف، فالحمد  على القسمة وعلى المحبة والسالم

  
ما ینتج بھذه النواحي من قبض نجل أبي استدرك خبرا، فاستمْع 

على الفساد ال یتم لھذا العمال لیبقوا عاْیشین  الضالینعمامة، ألن مقصود 
في الخوض، وتعلْم أن بن عبد الصادق جل من یجلس معھ یقال لھ یاإبني 
اقضي حاجة لرأسك وانظر ما تجمع ألوالدك كان عاد باقي تتْفھم تكن 

الكالم وهللا ما قرره لنا إال واحدا بعد واحد،  وھذا. المزیة لمخزن الغرب
ومن جملة من كان حاضرا على المقالة المتولي ھنا الحاج عالل الشرَكـِ، 

جمادى األولى عام  4وفي . صح بھ. وأمور شتى، فا یخذلھ عن قریب
1323."  

  566إدریس القماح لطف هللا بھ                                    
  

  

  

                                     
  وقد كلفھ السلطان بمھمة استمالة . تاجر مقیم بملیلیة، وفي الوقت ذاتھ كان أمین دیوانة المخزن بھا: إدریس القماح - 566

  .الطیب بوعمامة ووالده إلى صف المخزن العزیزي      
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  131الوثیقة رقم 
الطریس في شأن استئناف القتال ضد الروَكي خلیفة من وزیر الحرب إلى 

  567وبوعمامة
بعد القبض على الطیب بوعمامة استؤنفت المعارك بین المخزن من   

مدعوما من طرف الشیخ بوعمامة من جھة أخرى،  ،جھة والثائر الروَكي
وزاد ھذا األخیر حنقا على المخزن الذي غدر بولده بعد أن أعطاه األمان، 

دون دخول  التي حالتوقد حقق الجیش المخزني بعض االنتصارات 
 1323جمادى األولى  13الرسالة مؤرخة في . وجدة إلى مدینةالروَكي 
  1905یولیو  16الموافق 

  . وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ وصحبھ الحمد"
السید الحاج أحمد  ،محبنا األعز األرضى خلیفة نائب سیدنا  

الطریس، أمنك هللا وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر سیدنا أیده هللا وبعد، 
فقد وصل كتاباك بالتلغرافات الواردة من الباشا السید عبد الرحمان بن 

إعالما بتكرار ھجوم الملحة السعیدة على  ،عبد الصادق من وجدة
 .بالبال روأتباعھما، وما ُرزقت علیھم من االنتصارات، وصا 568الفتّانْین

فقد أطلعنا على ذلك العلم الشریف، وحصل للجمیع بھذا الخبر سرور 
عظیم، والمأمول من هللا أن یمتعھ بحسم مادة الفّساد ومحو آثار أھل 

نا منصورة أعالمھ رافلة في حلل العز لیالیھ الشقاق والعناد، ویدیم موال
وأیامھ،آمین، ھذا وتصلك مكاتیب لتوجھھا ألربابھا المقیدة أسماؤھم 

  ".1323جمادى األولى عام  13بالطرة، وعلى المحبة والسالم في 
  السید عبد الرحمان بن عبد الصادق

   مصطفي بن الرحمان 
  السید إدریس القماح 

  دمحم بن الطاھر 
  بن دمحم الجباص وفقھ هللا َمـحمد                                        

                                     
  .لملكیة بالرباطأصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق ا - 567
  .یقصد بھما الروَكي والشیخ بوعمامة: الفتّانْین - 568
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  والروَكي وبوعمامة بین المخزناستئناف المعارك 
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  132الوثیقة رقم 

  569إبراھیم بن بوزید في شأن معركة ضد الروَكي وبوعمامة تقریر األمین

بوجدة عن بعض العملیات التي قام بھا الروَكي  جیشأخبر أمین ال
واتجھ ضد أنصار المخزن من قبیلة بني بوزَكو، وأنھ أخلى قصبة العیون 

. أنصاره من بني بوزَكو بإحراق بعض مبانیھا نحو واد زا، حیث قام بعض
أما نحرف نحو الجنوب، اإال أنھ  ،على خطى الروَكي فساربوعمامة  أما

أنصار الروَكي  فتعقبوا )فارس 300( أنجاد والسجعالمخزن وبعض فرسان 
والحصول  ھممن قبیلتي الزكارة وبني یعال، وقد حاولت القبیلتان استعطاف

رأس  3500إال أنھما تعرضتا للنھب والتنكیل، حیث نھب لھما . على األمان
ھذه األثناء أمر كبیر  وفي. في المعركة من الغنم تم توزیعھا بین المشاركین

رجب  12الرسالة مؤرخة في . أحد قواده تعمیر قصبة العیون بوجدة الجیش
  .1905شتنبر  10الموافق  1323

  الحمد  وحده" 
  .570نسخة من كتاب أألمین السید إبراھیم بن بوزید  

ین ثالثین  وبعد، فیكون في علمكم رعاكم هللا أن الفتّان قد فرض على حدِّ
، وبمجرد 571من مستقمر ِلـزا بغلة فأتوه بھا وحمل علیھا أثقالھ أمسھ

بعد أن  572وصولھ إلیھا غار على بني كـُالل من بني بوزَكو فرقة حمادة
، وأوقعوا معھم البارود، وفّر من بني 573جمع علیھم بني بوزَكو الرواَكة

ُكالل للجبل، وبقي في یده الخیام والماشیة والعیال، وفّر منھم نحو العشرة 
والعیون فـّر منھا . لزرھوني مخیما بـزارجال راجلین للمحلة، وال زال ا

حامیة الزرھوني، وبقیت فارغة، فقدم إلیھا بعض خیل بوزَكو الرواَكة 
وبوعمامة یرحل برحیل الزرھوني، بحیث . وحّرق بعض مبانیھا الداخلیة

المحل الذي یفرغھ الزرھوني یعّمره بوعمامة، إال أنھ ینحرف عنھ قلیال 
                                     

  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 569
  ، وكان یبعث إلى المخزن المركزي تقاریر عن سْیر  1905أمین الجیش بناحیة وجدة منذ سنة : إبراھیم بن بوزید -  570

  .المعارك ضد الروَكي وبوعمامة وأنصارھما       
  .ھو واد زا أحد روافد نھر ملویة، ویمر بمحاذاة مدینة تاوریرت: زا - 571
  .القائد حمادة البوزَكاوي: حمادة - 572
  .فصیٌل من بني بوزَكو تابٌع للثائر الروَكي: بني بوزَكو الرواَكة -  573
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الصحراء، وھو اآلن مخیم قرب نزلتھ مائال في المسیر والنزول لناحیة 
والمحلة التي نھضت من سیدي عیسى بوجدة بقصد أن . لناحیة تفراطة

قد خیمت بكدیة عبد الرحمان قدمنا لك  574تُزاد على المحلة التي ببردیل
اإلعالم بھا، وال زالت مخیمة ھناك ألنھم یریدون بھا التخییم بسیدي 

ي یعال وغیرھم، لكونھم بل بعضھم ذبح موسى لمباشرة أمر الزكارة وبن
ویلوذ بمن یتوسط لھم في الصلح  ،یطلب األمان على نفسھ 575على المحلة
والقائد العربي الشرادي الذي كان عامال على العیون قبل في . مع المخزن

وألزمھ الذھاب لعمارة العیون 577قد وجھ علیھ الباشا 576أیام الحاجب
فھو بصدد  الذي سیفرض لھ،المذكورة مصحوبا بطابوره والفرض 

رجب عام  12لمحبة والسالم في ا وعلى التوجیھ، وبھ وجب إعالمكم،
1323." 

  نسخة من كتابھ أیضا بعد الخطاب
  

فإن القائد حمدون الشجعي وإخوانھ وبعض أنجاد وطرفا من محلة   
المخزن أعزه هللا المخیمة بكدیة عبد الرحمان، قد اجتمع من جمیعھم نحو 
الثالثمائة من الخیل، فضربوا على الزكارة، فحاصوا لھم ثالثة آالف 
وخمسمائة من الغنم، وأوصلوھا عشیة البارحة، واقتسموھا فناب كل 
فارس منھم إحدى عشرة شاة بعد أخذ القواد من جمیعھا ما ھو معلوم أن 

 ،ثم قیل إنھم ساقوا مع الغنم المذكورة بقرا وجماال. یأخذونھ زیادة
وبھ وجب اإلعالم . ا على أثاث وكتموا أمرھا واقتسموھا بینھم سراوعثرو

  ".1323رجب عام  14وعلى المحبة والسالم في یوم الخمیس 
 

  

                                     
  .یزناسن ضمن مجال قبیلة بني وریّمش موقع على السفح الجنوبي لجبل بني: بردیل  - 574
  في إطار استعطاف المخزن قدمت قبیلتا الزكارة وبني یعال ذبائح لرجال  المخزن بھدف الحصول   : ذبح على المحلة - 575

  .وكان ذلك عرفا معموال بین القبائل. على األمان     
  .1904إلى منتصف سنة  1903من سنة ھو الحاجب أحمد الركینة  رئیس البعثة المخزنیة  بوجدة : الحاجب - 576
  .ھو عبد الرحمان  بن عبد الصادق كبیر قواد الجیش بناحیة وجدة: الباشا - 577
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  وجدة في شأن العملیات العسكریةب الجیشتقریران من أمین 
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 133الوثیقة رقم 

 578ةاألعظم في شأن الروَكي وبوعمام وزیرإلى ال بوجدة جیشمین الأمن 

یستفاد من التقریر أن فصیال من قبیلة الزكارة الذي كان موالیا 
للروَكي قد تعرض للتأدیب من طرف المخزن، ففر إلى أعالي الجبال 
وتعرضت مساكنھ للھدم والنھب، وصار یطلب الصلح وفي الوقت ذاتھ 

التوجھ  حاولیحاول اللجوء إلى التراب الجزائري، كما أن بوعمامة بدوره 
. ، أما الروَكي فما زال مقیما بواد زا شرق قصبة تاوریرتنحو الجنوب

 .1905شتنبر  21الموافق  1323رجب  21الرسالة مؤرخة في 
  .وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ الحمد "

حفظ هللا مجادة سیدنا الوزیر األعظم الفقیھ العالمة األجل سیدي   
وسالم علیك ورحمة هللا  دمحم المفضل غّریط، وأمنك هللا ورعاك وحماك

بوجود سیدنا أیده هللا ونصره وبعد، فقدّمنا لسیادتك حرسھا هللا اإلعالم 
یومھ، فقد صاَكت إلیھم ولم تجد  بأن المحلة السعیدة ترید الصوَكة للزكارة

بالجبل أحدا إال بعض ُرماة راجلة ففروا، وعثرت المحلة على مطمورتْین 
یصلح من الخیام وغیرھا، وأحرقت ما ال شعیرا وبعض الخیام، فحملت ما 

وھي بصدد . یصلح، وھدموا الدور التي ھناك ونقبوھا ورجعوا سالمین
االنتقال من محلھا اآلن والتخییم أمام الجبل لتتمیم ما بقي في الجبل بالھدم 

وقد أخبروا عنھم بأنھم انضموا لبني یعال . والحرق وقطع أشجار الجنات
و ھناك، وقیل إنھم یناولون مع حاشوا لبني بوزكَ انبأمتعتھم وماشیتھم و

أمر جوازھم للنزول بعین بني مطھر، ثم قیل إنھم یریدون  579قبائل الشرَكـ
الصلح مع المخزن ویرجعون لبلدھم، وال زال األمر لم یتحقق، وأما 
بوعمامة فقد أخبروا عنھ بأنھ أرسل لقبیلة بربریة ھناك تسمى آیت 

للصحراء، والزرھوني أخبروا عنھ بأنھ ال زال  برشان لیجوز في حمایتھا
، وقیل انتقل منھا لمحل قریب منھا، وبھ وجب 580بـزا یقبض الفرائض

  ".1323رجب الفرد الحرام عام  21إعالمكم، وعلى المحبة والسالم في 
 إبراھیم بن بوزید لطف هللا بھ                                       

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 578
  .قبائل جزائریة: قبائل الشرَكـ - 579
  .ھي الواجبات من زكاة وأعشار: الفرائض - 580
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  مة وبعض أنصارھماالروَكي وبوعما أحوال
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  134الوثیقة رقم 

الھجوم على حصیلة األعظم في شأن  بن عبد الصادق إلى الصدرامن 
  581أنصار الروَكي

 لجیش المخزني بناحیة وجدة روایتھ عن العملیاتا قائدقدم   
التي قام بھا الجیش ضد الزكارة أنصار الروَكي وفصائل أخرى  ،العسكریة

أما الزكارة فلم یذعنوا لطاعة المخزن فقوبلوا بالتقتیل . بجنوب أنجاد
والنھب والتدمیر، أما بنو یعال وبنو بوحمدون وبنو حملیل فقد أذعنوا وتابوا 

 أنھوقدموا الوالء وطلبوا األمان، فساعدھم كبیر الجیش على ذلك، غیر 
الرسالة . للمخزن دفع غراماتوھل یلزمھم  عن كیفیة معاملتھم،استفسر 

  .1905شتنبر 25الموافق  1323رجب  25مؤرخة في 

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ

سیدنا ومحبنا الفقیھ الوزیر األجل العالمة األفضل الصدر األعظم   
سالم علیك ورحمة هللا عن خیر سیدي دمحم المفضل غّریط، رعاك هللا 

سیدنا أیده هللا وبعد ، فبموجبھ إعالم سیادتك أدام هللا رعایتھا، أن الفّساد 
الزكارة لما خیّمت علیھم المحلة السعیدة بسیدي موسى، ولم یحصل منھم 

علیھم أوال وشتتھم وأحرقتھم، وھدمت دار أحمد  إذعان وال إقالع، صاَكت
لفتّان دمره هللا، واستولت على ما تركوا بعد بن یوسف حاكمھم من قبل ا

فرارھم للجبل بجمیع األمتعة والماشیة، ثم في یومھ أعادت علیھم 
، وأحدقت 582الصوَكة، وحاصرت من بقي بدار ولد رمضان الزكراوي

بھم، وما نفعھم إال اإلدبار والركون إلى الفرار، ودخلت األمداد السعیدة 

                                     
  .ة الوثائق الملكیة بالرباطأصل الرسالة محفوظ بمدیری - 581
  من أشھر القواد الذین حكموا قبیلة الزكارة منذ عھد السلطان الحسن األول إلى بدایة عھد عبد: رمضان الزكراوي - 582

  .العزیز، وكان یدین بالوالء للمخزن، غیر أن قسما من الزكارة انحاز إلى الروَكي وأبي عمامة، فحاربھم المخزن     
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مت عن آخرھا ھي ومن في جوارھا من  الدار المذكورة وأحرقتھا وتھد
الدشور، وسعت ما ُوجد فیھا من الخیام وبعض المطامیر، والحاصل 
سیدي قد أخذ هللا فیھم الوعید وخرجوا رغما على أنوفھم من بالدھم، وما 
بقي لھم قرار بھا، ولم یُصب من المدد السعید إال  ثالثة من الخیل وقائدا 

إیالة عامل وجدة قد رجعوا من الشك إلى  مائة مجروحان، وأما بنو یعال
ونبذوا أتباع اللعین ووردوا تائبین، وذبحوا على المدافع  ،الیقین

بوجدة والمحلة، طالبین من سیدنا أعزه هللا األمن علیھم،  583السعیدة
لترحیب والمساعدة، وكذا فرقة بني  بوحمدون اوقوبلوا بما یناسبھم من 

ألعتاب الشریفة القائد دمحم بن الشیخ بني حملیل إیالة خدیم ا ةوفرق
النجادي قد وردوا تائبین طائعین، وذبحوا كذلك، وما ذلك إال من سعادة 
، فنؤّمل من السیادة إنھاء ذلك لشریف علمھ لیبیّن دام  سیدنا المؤید با
عاله كیفیة العمل فیھ، وھل من ذُكر وغیرھم ممن یرجع للجادة یلزموا 

أم ال لنكون على بال، وحسبنا اإلعالم  لھ أعزه بوظیف على قدر حالھم 
  ".1323رجب عام  25هللا، ولكم واسع النظر، وعلى الخدمة والسالم 

  عبد الرحمان بن عبد الصدق وفقھ هللا 

  

  

  

                                     
  ھو تقلید في المغرب قبل الحمایة ،حیث كانت القبائل تتبّرك بمدفع الجیش المخزني، : مدافع السعیدةذبحوا على ال - 583

  .وإذا أرادت الحصول على األمان تقدم ذبائح أمام المدافع المخزنیة طلبا للعفو وقبول توبتھا     
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  على الزكارة أنصار الروَكي وغیرھم حصیلة الھجوم
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  135الوثیقة رقم 
لجیش إلى افي شأن إرسال المال  الطریسمن وزیر الحرب إلى خلیفة 

  584بوجدة 
قائد الجیش بناحیة وجدة، غیر أن أمناء طرف تجدد طلب المال من   

المال بطنجة عجزوا عن تلبیة الطلب بدعوى فراغ خزینة الدولة، فوعد 
 23الرسالة مؤرخة في . السلطان بتوفیر المال المطلوب في القریب العاجل

  .1905نونبر  21الموافق  1323رمضان 
  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

محبنا األعز األرضى خلیفة النائب السید الحاج أحمد الطریس، 
رعاك هللا وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر سیدنا أیده هللا وبعد، فقد وصل 
كتابك بما طلبھ الباشا السید عبد الرحمان بن عبد الصادق بلسان التلغراف 

من  الدراھم لمئونة المحلة السعیدة، وما أجابك بھ أمناء السكة من توجیھ
نفاذ ما كان تحت الید من الدراھم، وأن الباشا خّرج ما بیّنَت قدره 

وفي  ، وصار بالبال بعد إطالع العلم الشریف أسماه هللا بھ،585إطاري
القریب یوجھ قدٌر من الدراھم بقصد ذلك بحول هللا، ھذا وتصلك المكاتیب 

 23المقیّدة بالطرة یمنتھ لتبعث بھا إلیھم،وعلى المحبة والسالم في 
  ".1323رمضان المعظم عام 

  
  2:السید أحمد بن الطاھر -      
     1:أحمد الحّراب .األغا ق -      
       

  وفقھ هللامـَحمد بن دمحم الجباص   
  

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط -  584
  .lettre de Changeجمع إطرة أو لطرة وھي ما یقابل : إیطاري -  585
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  لجیش المخیم بوجدةإلى اإرسال المال 
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  136الوثیقة رقم 

في شأن إرسال المال والذخیرة إلى  الطریسمن وزیر الحرب إلى خلیفة 
  586الجیش بوجدة

تجدد طلب المال والذخیرة الحربیة من طرف كبیر قواد الجیش   
بفاس  بوجدة، إال أن خلیفة نائب السلطان بطنجة أشعر المخزن المركزي

بعدم توفر المال والذخیرة بطنجة وبمرسى العرائش، وبعد إطالع السلطان 
على ھذا الواقع، صدر األمر بتوجیھ المال وأن الذخیرة المذكورة سترسل 
من مرسى العرائش، رغم أن مضمون الرسالة یقّر بعدم توفره بالمرسى 

. نعلى عدم التنسیق بین مختلف مصالح المخز مؤشر االمذكور، وھذ
  .1905دجنبر  3الموافق  1323شوال  5الرسالة مؤرخة في 

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا وموالنا دمحم وآلھ"

محبنا األرضى الخلیفة السید الحاج أحمد الطریس، أمنك هللا وسالم 
وصلنا كتابك بالتلغراف  علیك ورحمة هللا عن خیر موالنا نصره هللا وبعد،

یطلب الدراھم  القائد السید عبد الرحمان بن عبد الصادق،الوارد علیك من 
، وعرفنا ما ذكرتھ من أن نوع القرطوس 587وقرطوس ساسبو ونةئلمل

وصار بالبال بعد إطالع العلم  المذكور ال وجود لھ بطنجة وال بالعرائش،
فقد صدر األمر الشریف  ونةئالمأما دراھم . الشریف أسماه هللا بھ

القرطوس فیصلك منھ مائة ألف على ید أمناء مرسى  بتوجیھھا لكم، وأما
ل بتوجیھھا للباشا السید عبد الرحمان، وعلى المحبة العرائش لتعجّ 

  ".1323شوال األبرك عام  5والسالم 

 مـَحمد بن دمحم الجباص وفقھ هللا                
                                     

  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 586
  .، وھو سالح فرنسيChassepotذخیرة بندقیة : قرطوس ساسبو - 587
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 إرسال المال والذخیرة الحربیة إلى الجیش بوجدة
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  137الوثیقة رقم 
  

ي فتح مرسى في شأن محاولة الروكَ  وزیر الخارجیةمن الطریس إلى 
  588بساحل المتوسط 

الرسالة عبارة عن تقریر موجھ من دار النیابة بطنجة إلى وزیر 
وفیھ إفادات تخص استقرار الثائر  ،عبد الكریم بن سلیمان الخارجیة

وأنھ اتصل بشركة فرنسیة بھدف بناء مرسى  الروَكي بقصبة سلوان،
بالبحر الصغیر على ساحل المتوسط غیر بعید عن القصبة المذكورة، وقد 
شرعت الشركة في أعمال البناء، وخوفا من تداعیات ذلك على المخزن، 
طلب دمحم الطریس أن یصدر السلطان أمره للجیش المخیم بوجدة للتحرك 

الرسالة مؤرخة . ووضع حد لمشروع الروَكي ھنالك ،نحو البحر الصغیر
  .1905دجنبر  12الموافق  1323شوال  14في 

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا وموالنا دمحم وآلھ"

محبنا األعز األرضى الفقیھ الوزیر األجل األحظى سیدي عبد الكریم   
بن سلیمان، أمنك هللا وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر موالنا نصره هللا 

من  مستقر اآلن في قصبة سلوانفال یخفى أن الفتان دمره هللا وبعد، 
لفتح مرسى ھناك تسمى  589وأنھ اتخذ یدا مع كمبانیة فرنصیصیة ،لعیةكَ 

ر  ،، وھي بركة كبیرة داخلة البر ولھا منفذ للبحر590بالبحر الصغی
والمسافة التي بینھا وبین القصبة المذكورة إنما ھي خمسة عشر كلم 

نیة المذكورة في خدمة بنحو الساعتْین ونصف للراكب ، وقد شرعت الكمبا
                                     

  .بالرباطقسم األرشیف . 20- 19ص  - 2720رقم كـ  السعیدة كناش المندوبیةمحفوظ بأصل الرسالة  - 588
  ).Compagnie( أي شركة : كمبانیة - 589
  وھي بحیرة صغیرة قرب مدینة  . Mar Chicaالبحر الصغیر، وتسمى أیضا سبخة بوعرق، وأطلق علیھا اإلسبان  - 590

  .الناضور ومتصلة بالبحر      
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یروم بیع  591من العََملة لیال ونھارا، وقیل إن ذلك الزائغ 150ما ذكر بنحو 
تلك المرسى للكمبانیة المذكورة، ومن المعلوم أن السكوت عن ذلك یؤدي 

مع أن األخبار المتواترة تفید الیقین بأن حزبھ إنما ھو  إلى ما ھو أعظم،
المحلة السعیدة التي بوجدة وافرة العدد شرذمة یسیرة من الفُساّد، وأن 

ویرى أیده هللا  والعدة، فأعلمناكم بذلك إلنھائھ لكریم علم موالنا أسماه هللا،
فیھ بما یقتضیھ سدید نظره من صدور شریف أمره لكبیر المحلة بالزحف 

 14للفتان، وطرده ھو والكمبانیة المذكورة من تلك الناحیة، والسالم في 
  ".1323شوال عام 

 لطف هللا بھ دمحم بن العربي الطریس                                           
 
 
 

 

 

 

 

  

  

 
                                     

  .الجیاللي الزرھوني، وتفید معنى المنحرف عن الجادة: الزائغ  - 591
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  138الوثیقة رقم 

في شأن شروع الروَكي في بناء مرسى من الطریس إلى وزیر الخارجیة 
  592المتوسطبساحل 

جدد دمحم الطریس الكتابة إلى وزیر الخارجیة عبد الكریم بن سلیمان   
في شأن شروع الروَكي بناء مرسى بساحل المتوسط، وأن قائد الباخرة 

وأن ذلك المشروع . إلى السعیدیة توجھھأكد لھ ذلك أثناء ) التركي(المغربیة 
أمره لسلطان بإصدار إلى ایشكل خطرا على الدولة المغربیة، فجدد طلبھ 

م ما شیدتھ الشركة وھدْ  ،للجیش المخیم بوجدة بالتحرك نحو البحر الصغیر
الفرنسیة ھناك، وذلك بتعاون مع قائد قصبة السعیدیة وبدعم من الباخرة 

  .1905دجنبر  21الموافق  1323شوال  23الرسالة مؤرخة في. التركي

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا وموالنا دمحم وآلھ"

نا األعز األرضى الفقیھ الوزیر األجل األحظى سیدي عبد الكریم محب
بن سلیمان، أمنك هللا وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر موالنا نصره هللا 

حامال ما كان طلبھ كبیر  593لسعیدة فعند توجھ البابور التركيوبعد، 
أذنا للمكلف بھ بإلقاء البال للمحل  ،المحلة الوجدیة من البارود وغیره

وتحقیق النظر فیما بساحلھ عند مرورھم علیھ  ،المسمى بالبحر الصغیر
ذھابا وإیابا، ولما رجع البابور أخبر المكلف المذكور بأنھم عاینوا في 
المحل المذكور نحو ثالثة خزائن لكمبانیة فرنصیصیة، كما عاینوا نحو 

س أربعة خزائن للفتان في قصبة سلوان لقربھا من محل مرورھم، وأنھ لی
بضعف  594وقد كتب لنا القائد عالل الشرادي ،ادسّ معھ إال نزر یسیر من الفُ 

                                     
  .طالربا. مؤسسة أرشیف المغرب. 27ص  -  2720رقم كـ  - السعیدة اش المندوبیةكنمحفوظ بأصل الرسالة  - 592
  .قصبة السعیدیة: السعیدة - 593
  .قائد قصبة السعیدیة: عالل الشرادي - 594
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مستأذنا في التوجھ بمن معھ من المدد  ،حال الفتان ووھنھ خذلھ هللا
وطالبا توجیھ البابور التركي  ،السعید النتھاز الفرصة فیھ وفي أتباعھ

یم العلم للتوجھ معھ، وھا ما كتب بھ یوافیكم طیھ إلنھاء ما تضمنھ لكر
فإذا اقتضى سدید نظر موالنا أعزه هللا صدور األمر لكبیر  ،أسماه هللا

المحلة الوجدیة بالتوجھ من ناحیة وجدة، كما یُوَمُر القائد المذكور 
بالتوجھ بمن معھ من المدد من السعیدة صحبة البابور التركي، ویجتمع 

لفرصة في وینتھزوا ا سلوان، الفریقان في الزحف على الفتان بقصبة
ویطردوا  ،قطع جرثومتھ إما بالقبض علیھ أو بقتلھ واستئصال أتباعھ
وال یتركوا  ،الكمبانیة المذكورة من المحل المذكور وینقضوا ما أسستھ فیھ

 23لھ أثرا قبل أن یتفاحش األمر ویؤول إلى ما ھو أعظم، والسالم في 
  ."  1323شوال عام 

 لطف هللا بھدمحم بن العربي الطریس                                        
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  139الوثیقة رقم 
من كبیر قواد الجیش بوجدة إلى الطریس في شأن تعجیل إرسال 

  595المؤونة
جدد كبیر قواد الجیش بناحیة وجدة إرسال الدراھم لتموین الجیوش   

المخزنیة، حیث انتقل قسم من الجیش لناحیة ملویة بعد أن استنجدت قبیلة 
لمحاربة الثائر، واتجھ قسم ثان لناحیة العیون لمساعدة نجل حمادة بھ قلعیة 

لروَكي، فرض سلطتھ على قسم من قبیلتھ كان موالیا لمن أجل البوزَكاوي 
أما بوعمامة فقد اتجھ لناحیة واد زا، وبذلك ازدادت حاجة الجیش إلى 

ذي  6الرسالة مؤرخة في . لمتابعة عملیاتھ ضد الروَكي وأنصاره المؤونة
  .1906الموافق ثاني ینایر  1323القعدة

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"
السید الحاج دمحم  ،األحظىمحبنا األعز األرضى الفقیھ النائب 

أمنك هللا وسالم علیك ورحمة هللا بوجود موالنا دام عاله وبعد،  الطریس،
فیصلك طیھ كتاب للفقیھ الوزیر األعظم سیدي دمحم المفضل غریط، ساعة 

والبد عّجْل بتوجیھ دراھم مئونة المحلتْین  وصولھ إلیك وّجْھھُ لھ،
نواحي ملویة، ألن قلعیة طلبوا أن فإحدى المحلتْین مخیمة ب السعیدتْین،

تقرب الملحة السعیدة لھم لیتسارعوا للفتك بالفتّان دمره هللا، والمحلة 
األخرى مخیمة قرب العیون بقصد أن یباشر القائد دمحم البوزَكاوي إخوانھ 

لمحلة لم وصار أعیان بني بوزَكو تقدِ  ،596حتى یرجعوا لھ كما كانوا
وقد تقھقر الفاسد أبو عمامة لناحیة زا ،  .السعیدة عند عاملھم المذكور

وكال المحلتْین بعید من وجدة فاشتد االحتیاج للمئونة، وعلى المحبة 
  ".1323قعدة  الحرام عام  6والسالم في 

  
  عبد الرحمان بن عبد الصادق وفقھ هللا   

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 595
  ھو نجل حمادة البوزَكاوي الذي كان موالیا للسلطان، وبعد وفاتھ خلفھ ولده في  منصب قیادة  :دمحم البوزَكاوي  - 596

  .وأثناء ثورة الروَكي انحاز قسم من القبیلة إلى الثائر. القبیلة       
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  ونة الجیش المخزني بناحیة وجدةؤرسال مإ ستعجالا
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 140الوثیقة رقم 

تنفیذ أوامر المخزن  استحالة القائد البوزَكاوي إلى الطریس في شأنمن 
  597المؤونة بدون

صدر األمر لقائد قبیلة بني بوزَكو بالخروج من وجدة والتوجھ   
لمدنیة المذكورة خوفا من بطش إلى اوكان قبل ذلك قد لجأ  لقصبة العیون،

، فطلب المؤونةم تنفیذ ذلك بسبب انعداالثائر الروَكي، غیر أنھ تعذر علیھ 
، وقد قد فاقت أربعة أشھر المؤونةخاصة أن متأخرات  التعجیل بإرسالھا،

أخبر بأنھ باشر أمر إخوانھ المجاورین للقصبة، بعضھم انضم للمخزن 
وأكد أنھ بدون . والبعض اآلخر ظل مع الشیخ أبي عمامة حلیف الروَكي

ونة ال یمكن القیام بالمھمة المنوطة بھ، مما سوف یكون لھ بالغ األثر ؤم
ینایر  11الموافق  1323ذي القعدة  15الرسالة مؤرخة في . على المخزن

1906.  

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ وصحبھ"

وسالم  أدام هللا سعادة محبنا نائب سیدنا السید الحاج دمحم الطریس،  
یك ورحمة هللا بوجود موالنا نصره هللا وبعد، فاعلم أیھا المحب أن لع

سیدنا أعزه هللا أصدر أمره الشریف بنھوض المحلة السعیدة لقصبة 
المجاورین لھا ومباشرة أمر قبیلة بني   بقصد إصالح القبائل ،العیون
فامتثلنا األمر الشریف وخرجنا من وجدة متوجھین للقصبة، فلما ، بوزَكو

رب منھا بنحو رحلة واحدة باشرنا أمر القبیلة، فظھرت رشحات قمنا بالخیّ 
الفتح، وقدموا لنا بعض األعیان فأكرمناھم وتفاوضنا معھم على ما فیھ 
صالح المخزن أعزه هللا، ورجعوا للقبیلة وفرقوھا فوقع البارود بینھم 

للقصبة وجلھا للمخزن، والباقي مع الفاجر أبي عمامة، وطلبوا منا الریادة 
                                     

  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط -  597
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لشد عضدھم في الفّساد، فُرمنا النھوض فألفْینا المحلة فارغة جائعة، فلم 
، وال یمكن لنا التأخیر ِلما في التأخیر من التنكیب 598نجد التقویم للتقدیم

للمخزن أعزه هللا ببعد رتقھ، والتقدیم لم نجد لھ التقویم، وعلیھ سیدي فإن 
فإن المحلة جائعة ولھا  ،كان غرض المخزن أعزه هللا في إصالح الوطن

، وإن لم یمكن لھا التقویم ونةئالمأكثر من أربعة أشھر بقیت لھا من 
 15ووقعت لھا آفات فإن العھدة لم تبق علینا، ونظركم أوسع والسالم في 

  ".1323قعدة  الحرام عام

  :طابع صغیر بداخلھ

 599خدیم المقام العالي القائد دمحم البوزَكاوي

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
  . البوزَكاوي ما یجھز بھا حْركتھ كي یتقدم لتعمیر قصبة العیونلم یتوفر للقائد دمحم: فلم نجد التقویم للتقدیم - 598 

  .ھو نجل القائد حمادة البوزَكاوي، وقد واله السلطان على قبیلة بني بوزَكو بعد وفاة والده: القائد دمحم البوزَكاوي -  599
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  المؤونةبسبب انعدام  أوامر المخزنتنفیذ  صعوبة
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  141الوثیقة رقم 

من وزیر الحرب إلى نائب السلطان بطنجة في شأن إطالق سراح 
  600مساجین

بعد استرجاع قصبة العیون، تم القبض على بعض العسكر الذین 
انحازوا للثائر، فأرسلوا إلى سجن تطوان، غیر أنھم طلبوا من النائب دمحم 
الطریس أن یتشفع لھم لدى السلطان لیطلق سراحھم، فوافق السلطان على 
طلبھم، ولكن بشرط أن ال یكونوا من العسكر الذي كان متمركزا بالقصبة 

وتم إثبات . وقد بلغ عدد المسّرحین تسعة وعشرین نفرا. ضم إلى الثائروان
 15الموافق  1323ذي القعدة  19الرسالة مؤرخة في . الھامش فيأسمائھم 

  .1906ینایر 
  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ وصحبھ"

النائب السید الحاج دمحم ، محبنا األعز األجل األرضى البركة
الطریس، أمنك هللا وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر سیدنا أیده هللا وبعد، 
فقد وصل كتابك بأن األناس المقبوض علیھم من العسكر بقصبة العیون 
المودعین بسجن تطوان سابقا، كتبوا لك طالبین منك التشفع فیھم لدى 

لك للعلم الجاللة السامیة لیسّرحوا ویعودوا للخدمة الشریفة، طالبا إنھاء ذ
فقد أطلع بذلك علم موالنا أیده هللا، . الشریف أسماه هللا، وصار بالبال

 601وصدر األمر الشریف لعامل تطوان بأنھم إن كانوا من العسكر األصلي
الذي كان بقصبة العیون وانحاش للفتّان فال یسّرحون، وإن كانوا من 

أسماء  غیره فیسّرحون، والكتاب لھ یصلك بطیھ لتوجھھ لھ مع بیان
  .1323قعدة الحرام عام  19المذكورین، وعلى المحبة والسالم في 

  دمحم بن دمحم الجباص وفقھ هللا                                    
ومنھ فھا الكتاب الذي وجھ لك األناس المذكورون یصلك بعینھ لتأخذ منھ 

معرفة  أسماءھم، وتكتب بھا لعامل تطوان وفق ما ذكر، حیث أنھ لم یمكن
 ".دمحم وفقھ هللا. صح بھ. األسماء منھ على التحقیق

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 600
  .النظامي الذي كان متمركزا بقصبة العیون قبل أن یقتحمھا الثائر العسكر: العسكر األصلي - 601
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 بض علیھم بقصبة العیونـُ إطالق سراح مساجین ق
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  142الوثیقة رقم 

ونة ؤمن كبیر الجیش بوجدة إلى خلیفة نائب السلطان بطنجة في شأن م
  602الجیش

 قائده ونة الجیش المخیم بوجدة رغم توصلؤتجدد طلب المال لم  
إیجاد المال الكافي، أو في عن عجز الدولة  لایر، وھذا ینمّ  20000بملغ 

اختالس، وقد برر كبیر الجیش بوجدة طلب المزید من المال  اتھناك عملی
 26الموافق  1323ذي القعدة  28الرسالة مؤرخة في . بحلول عید األضحى

  .1906ینایر 
  .الحمد  وحجھ وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"
  

السید الحاج أحمد  ،محبنا األعز األرضى خلیفة النائب األجل  
الطریس، أمنك هللا وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر سیدنا نصره هللا 

فقد وصلنا كتابك وكتاب والدك حفظھ هللا بثاني عشر من المؤرخ  وبعد،
إعالما بتوجیھ عشرین ألف لایر سكة مخزنیة بقصد مئونة األمداد  ،بھ

فقد وصلت بعد خمسة عشر یوما، حیث نزلت بوھران ولما ، 603السعیدة
، ودخلت بذمة األمین السید 604رجع البابور حملھا من ھناك للغزوات

على العادة في ذلك، لكن  ونةئالمبراھیم بن بوزید السالوي، وصرفھا في إ
وخصوصا في ھذه لیلة العید المبارك  ونةئالمقد اشتدت الحاجة إلى دراھم 

منك أن تكون لألمداد السعیدة خیر معین على ما یستعینون  السعید، فأحبُّ 
قعدة الحرام  28بھ، فقد حصل لھم االضطرار التام، وعلى المحبة والسالم 

، ومنھ فیصلك طیھ كتابان لشریف الحضرة أعزھا هللا، فعجل 1323عام 
  ".صح بھ. بتوجیھھما بارك هللا فیك

  بد الصادق وفقھ هللاعبد الرحمان بن ع                       
                                     

  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 602
  .جمع مدد أي الجیوش المخزنیة المخیمة بوجدة: األمداد السعیدة - 603
  .كلم عن خط الحدود مع المغرب 50مرسى جزائري یبعد حوالي : الغزوات - 604
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  للجیش المخیم بوجدة المؤونةتجدید طلب 
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  143الوثیقة رقم 
  

في شأن حراسة ساحل بوجدة  جیشالطریس إلى كبیر ال نائبمن 
   605الریف

بعد أن تأكد المخزن المركزي من تعاون شركة فرنسیة مع الروَكي،   
قرر إرسال وذلك بھدف بناء مرسى بالبحر الصغیر على ساحل كبدانة، 

لحراسة الساحل المذكور، وذلك بعد أن " التركي"الباخرة المغربیة المسماة 
نائب كبیر  -جّھزھا بمدفعین وبعض العساكر، وتولى أحمد بن الطاھر

تنفیذ مھمة الطواف بساحل كبدانة ومنع كل من أراد  - الجیش بوجدة 
 لمذكورة،االعمل على طرد الشركة الفرنسیة  االتعاون مع الثائر، وكذ

الرسالة مؤرخة . الصغیربالبحر وحجز قواربھا وھدم ما أحدثتھ من البناء 
  .1906ینایر  28الموافق  1323في ثاني ذي الحجة 

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

، فقد ورد علینا كتاب شریف بما بلغ كریم العلم أسماه هللا وبعد...  
على جعل - دمره هللا  -تواطأت مع الثائرمن أن كمبانیة افرنصیصیة 

وما ھي جادة في  ،كة المعروفة بالبحر الصغیر بناحیة سلوانمرسى بالبرْ 
وما أنت بصدده  ،الخدمة ھنالك مع ما ھو علیھ الفتان من الوھن والضعف

فاقتضى سدید  ،من توجیھ المحلة السعیدة للزحف إلیھ وقضاء الغرض فیھ
یز المحلة السعیدة على قضاء الغرض بتوجیھ نظر موالنا أیده هللا تعز

أحمد بن الطاھر بمدافع ومدد تحت ریاسة السید  606بابور لتلك الكوشطة
 ،بمیاه تلك الناحیة 607فبقصد التطوا -كبیر العسكر السعید بوجدة -نائب

                                     
  .الرباط. مؤسسة أرشیف المغرب. 54ص . 2720لة مثبت في كناش المندوبیة السعیدة رقم كـ أصل الرسا - 605
  .الساحل: الكوشطة  - 606
  .أصل الكلمة طاف، ویقصد بھا ھنا حراسة الساحل: التطواف  - 607
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وصرف وجھة االھتمام بما یمكن التوصل إلیھ بھ لطرد الكمبانیة المذكورة 
ویتعاون على  ،أحدثتھ من البناء حتى ال یبقى لھ أثروھدم ما  ،من ھنالك

واستمالة من عسى أن یكون ال زال  ،من تلك القبائل ذلك بأھل الصالح
وحیازة ما  ،وقبض من ُوجد من قبل الكمبانیة المذكورة ،من منھمآغیر 

لھا من الفالئك واآلالت وتحصین المحل حتى یتقطع تشوف الغیر إلیھ، 
حامال لمدفعْین ،608التركي السعید توجھ لمیاه السعیدة وربوعلیھ فھا البا

ومھندسْین ابن سالم وابن طوّجة  ،مع ما یحتاجان إلیھ من الكور
ابن  609وخمسین من نجباء العسكر بعدتھم وكبیر الطبجیة ،الرباطیْین

لمقابلة المدفعْین ھو والتطواني الرباطي المقیم ھنالك مع  قصابة الرباطي
جیة ثمة لإلعانة بھم، والكل بقصد تعضید المحلة من تعیّنھ من الطب

السعیدة على ما ذكر طبق األمر الشریف، وقد أذنا المكلف بالبابور 
المذكور بأن یبقى مقیما بمیاه السعیدة حتى تأذنھم بما یكون علیھ عملھم 

  ."1323حجة الحرام عام  2فیما تشیر بھ علیھم ، في 

  لطف هللا بھ أحمد بن دمحم الطریس    

 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  .قصبة السعیدیة: السعیدة - 608
  .قائد سالح المدفعیة: كبیر الطبجیة - 609
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 144الوثیقة رقم 
شركة فرنسیة مع  تعاونفي شأن حمد الطریس إلى النائب الطریس أمن 

  610الروَكي

بعث أحمد الطریس تقریرا إلى والده الذي كان یمثل المغرب بمؤتمر   
وأنھ احتج على . عن تعاون شركة فرنسیة مع الثائر 611الجزیرة الخضراء

ذلك لدى المفوضیة الفرنسیة بطنجة، التي أرسلت سفینة حربیة إلى ساحل 
غیر أن الشركة المذكورة ما زالت . كبدانة لمعاینة الموقع وتحقیق الوقائع

متمادیة في مساعدة الثائر ومدّه بالعتاد الحربي، بینما ادعى نائب الوزیر 
ض الفرنسي أن تلك الشركة لیست فرنسیة، بینما كل الدالئل تدل على المفو

وقد طلب خلیفة . أنھا فرنسیة، وھو ما أكدتھ المفوضیة اإلسبانیة بطنجة
النائب من والده التدخل لدى السفیر الفرنسي المشارك في أشغال مؤتمر 

وفي . الجزیرة الخضراء، باعتباره الوزیر المفوض لبالده في المغرب
لوقت ذاتھ صدرت األوامر المخزنیة لتوجھ الجیش إلى ساحل كبدانة ا

مسنودا بالباخرة التركي التي تم تجھیزھا ببعض المدافع، وذلك من أجل 
. منع الثائر من ربط االتصال بالخارج والحصول على العتاد الحربي

  .1906ینایر  29الموافق  1323ذي الحجة  3الرسالة مؤرخة في 

فغیر خاف على علم سیادتكم ما دار مع نائب  ،وبعد ...."
تواطأت مع الفتان على فتح التي  ،613في شأن  كمبانیتھم 612الفرنصیص

، وما ھي جادّة  614مرسى بالبركة المعروفة بالبحر الصغیر قرب سلوان
                                     

  .56- 55ص . الرباط. مؤسسة األرشیف المغربي. 2720رقم كـ . دةنقالً عن كناش المندوبیة السعی -  610
   7ینایر إلى  16انعقد المؤتمر المذكور بمدینة الجزیرة الخضرة جنوب إسبانیا من : مؤتمر الجزیرة الخضراء -  611

  ، وحضرتھ من أجل تدارس األزمة التي نشأت حول المغرب بسبب المنافسة بین فرنسا وألمانیا ك،وذل1906أبریل        
  .كل الدول التي كان لھا تمثیل دبلوماسي بالمغرب، وقد مثل المغرب فیھا نائب السلطان بطنجة دمحم الطریس       

  .نائب الوزیر المفوض الفرنسي بطنجة: النائب المذكور - 612
  .قبیلة كبدانة أي الشركة الفرنسیة التي كانت تعمل على بناء مرسى للثائر بالبحر الصغیر بساحل: كمبانیتھم - 613
  أي ما یعرف بسبخة بوعرق أْو ما ر شیكا قرب الناضور، أما سلوان فھي القصبة التي  : البحر الصغیر قرب سلوان - 614

  .اتخذھا الثائر عاصمة لھ، وكان یسعى ألن یجعل لھا منفذا على البحر بإنشاء مرسى صغیر بالبحر الصغیر      
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فیھ من الخدمة ھنالك، وما كان أجاب بھ النائب المذكور من أن دولتھم 
وتحقیقھ وإعمال  ،المیاه لمعاینة ذلك لتلك مركب حربيعزمت على توجیھ 

، وبعد أن توجھ المركب المذكور لتلك المیاه ورجع لھنا ،المتعیّن فیھ
 -615السید عبد القادر ابن غبریط -بواسطة كاتبھمأخبرنا النائب المذكور 

وذلك ستة  ،حیث كان توجھ مع المركب بما عاینوه بساحل تلك البركة
دة من المدافع منتصبة، ولم ینزلوا تحّریا خزائن وأربعة من النصارى وعُ 

بقصد  ،للسالمة من اآلفات، كما عاینوا ھنالك مركبْین حربیین اصبنیولیین
المراقبة لما عسى أن یأتي لتلك الكمبانیة من بابور أو مركب لیجّروه بما 

ثم إن الكمبانیة المذكورة ال  ،فیھ، وھذا غایة ما نتج من توجیھ المركب
والسعي في انتشار الفساد آخذة في  ،ي توسعة دائرة الخرقزالت جادّة ف

الوسائل المعینة علیھ ، فقد ورد تلغراف على نائب الصبنیول من حاكم 
فمن ذلك مدفعان بآلتھما  ،تلك الكمبانیة من اآلالت الحربیةسبتة بما جلبتھ 

وأن جمیع ما  ،مع عدد من المكاحل الخماسیة وصنادیق الكور والقرطوس
فع ألحد المكلفین من قبل الثائر، وذلك في رابع وعشرین ینایر من ذكر د

حسبما بالنسخة من تعریب التلغراف المحوزة  ،السنة المسیحیة الجاریة
من ھذا النائب، ولما تكلمنا مع نائب الفرنصیص في ذلك أجاب متعلال 

والحالة أن كونھا من  بكون تلك الكمبانیة لم یتحقق أنھا افرانصیصیة،
ومن جملتھا  ،نس المذكور قد حققتھ دالئل وشواھد مفیدة الیقینالج

وحیث تكرر  ،التلغراف المذكور وبطیھ یوافیكم نظیر نسخة ترجمتھ
وال زالت ما ھي  ،االسترعاء على الكمبانیة المذكورة بواسطة نائب دولتھا

علیھ، فإذا اقتضى سدید نظركم أن تباشروا الكالم في شأنھا ثمة مع جناب 
وتزیدوه استرعاء على  ،سفیر الدولة المذكورة 616ترم َمْسیُو ریفَوالالمح

                                     
  . مترجم بالمفوضیة الفرنسیة بطنجة، وھو من أصل جزائري: عبد القادر بن غبریط - 615
  ، وقد مثل بالده في مؤتمر الجزیرة الخضراء بإسبانیا (Paul Révoil) الوزیر المفوض الفرنسي بطنجة : ریفوال - 616

  .1906أبریل  7ینایر إلى  16من      
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تلك الكمبانیة فیما عزم علیھ جانب المخزن في شأن نواحي میاه البركة 
المذكورة وسواحلھا، فقد توجھ المدد السعید أمس التاریخ لتلك النواحي 

تحت بقصد قضاء األغراض المخزنیة ھنالك بحول هللا  ،مع البابور التركي
ریاسة أحمد بن الطاھر نائب كبیر العسكر السعید بوجدة، وقد كتبنا لھ 

 ،ولكبیر المحلة السعیدة ھنالك في شأن المدد المذكور وما توجھ ألجلھ
وحّرضناھما على استعمال ما یمكن من الوسائل في حصول المراد طبق 

على و األمر الشریف الصادر بذلك، یّسر هللا أسباب النجاح بمنھ آمین،
  ".1323حجة الحرام عام  3المحبة ودمتم بخیر وسالم في 

  أحمد بن دمحم بن الطریس لطف هللا بھ                                    
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  145الوثیقة رقم 
 سفینةوجدة إلى خلیفة نائب السلطان في شأن غرق ب الجیشمن أمین 

  617بساحل كبدانة ةفرنسی
بعد تھنئة خلیفة نائب السلطان بطنجة بحلول عید األضحى، أبلغھ   

 قبیلة غرق قارب فرنسي بساحلعن أمین الجیش المخزني بناحیة وجدة 
بھ، وقد مات من كان  ، حیث كان الروَكي بصدد تشیید مرسى خاصةكبدان

اْي الذي كان في ضیافة الروَكي بالقصبة، كما صفیھ ما عدا الفرنسي ابن 
الرسالة . قصبة سلوانن محاولة فاشلة الغتیال الروَكي داخل أخبر ع

  .1906ینایر  31الموافق  1323ذي الحجة  5مؤرخة في 
  
  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

محبنا األعز األرضى وخالصتنا األود األسعد األحظى الخلیفة 
وأمنك وسالم  األسعد األفضل، سیدي الحاج أحمد الطریس، رعاك هللا

سیادتك بعید األضحى  يعلیك ورحمة هللا بوجود سیدنا أیده هللا وبعد، فأھنِّ 
المبارك السعید المقبل بأنواع المسرات وأصناف المبرات تحت ظل سیدنا 

، أدام هللا سعادتھ بشرا ـُ وقد ورد خبر یومھ من كبدانة م. المنصور با
قبالة سلوان  619سى كبدانةالذي كان ُمرسى بمر 618بغرق البویبر الصغیر

بسبب شدة ھیجان البحر، ومات فیھ تسعة أنفار فیھم رئیسھ ونَكریس، 
كما ورد خبر من قلعیة . لكونھ كان عند الفتّان بالقصبة 620وسلم ولد سايْ 

بأن بعض إخوانھم مّمن مع الفتّان في القصبة قد ضربھ بالرصاص لیال 
ھ، وعلى المحبة في خزانتھ، فأخطأه وأصاب الرصاص إحدى زوجات

  ".1323حجة حرام عام  5والسالم في 
  إبراھیم بن بوزید لطف هللا بھ                              

                                     
  .یة بالرباطأصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملك - 617
  .تصغیر اسم بابور: البویبر - 618
  في واقع األمر ال یوجد مرسى بساحل كبدانة، وإنما القصد بذلك مشروع الروَكي إنشاء مرسى : مرسى كبدانة - 619

  .بالبحر الصغیر في المجال الذي تستوطنھ قبیلة كبدانة       
  ، الذي أسس مرسى صاْي بأقصى غرب )J.L.B. Say(ھو ابن جان لویس باتیست صاْي بالتبني : ولد سايْ  - 620

  .الجزائر، والذي یعرف حالیا باسم مرسى بالمھیدي المقابل لمدینة السعیدیة       
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  بساحل كبدانة سفینة فرنسیةغرق 
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  146الوثیقة رقم 

وجدة إلى دار النیابة بطنجة في شأن غرق سفینة بمن كبیر الجیش 
  621فرنسیة بساحل كبدانة

بناحیة وجدة تقریرا عن تعاون شركة فرنسیة مع بعث كبیر الجیش   
فأخبر بغرق سفینة . ي وعن تحركات الجیش نحو سلوان معقل الثائرالروكَ 

وأن . للشركة المذكورة بساحل كبدانة ووفاة تسعة أشخاص من طاقمھا
للتحقیق  معاونیھبعض القوارب لم یتحقق من أمرھا، فأوفد كبیر الجیش أحد 

واد ملویة، وصارت  قرب خیّمتیوش المخزنیة فقد أما الج. في الواقعة
، فجدد المؤونةعلى مقربة من قصبة سلوان، غیر أنھا في أمس الحاجة إلى 

طلب الدراھم لتوفیرھا، خاصة وأن الجیش مخیم في منطقة خالیة ویصعب 
من مدینة وجدة، فاقترح كبیر الجیش أن تتولى السفن نقل  المؤونةإمداده ب
. المؤونةإلى الجیش، وأكد كثیرا على إرسال المال لتوفیر  المؤونةالمال و

التي ھي  وقد تبیّن الحقا من خالل مراسالت مخزنیة أن الباخرة التركي
والمساھمة في قتال الثائر وأنصاره، خاصة بعد أن تم  المؤونةتولت نقل 

 8الموافق  1323ذي الحجة  13الرسالة مؤرخة في . تجھیزھا بمدفعین
  .1906فبرایر 

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا وموالنا دمحم وآلھ وصحبھ"
محبنا ونائب خلیفة سیدنا األنجد األسعد السید الحاج أحمد ابن دمحم 
الطریس، أمنك هللا وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر سیدنا أیده هللا وبعد، 

صار الكل  وصلنا كتابان وبعد ما طالعناھما، واستوعبنا ما ذكرتھ فیھما
المعیّن للنزول ِلما  622وقد سألَت عن بابور الفرنسیس وكبانیتھ. منا ببال

أما البابور قد أراح هللا منھ . 623یحتاج إلیھ أبي حمارة بجزیرة ببالد قلعیة
، )كذا(624البالد والعباد، وقد كنا قدمنا لك اإلعالم بھ في طیراالجراف 

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 621
  .فائدة الروَكيسفینة تابعة لشركة فرنسیة كانت تشتغل لبناء مرسى بساحل كبدانة ل: بابور الفرنسیس وكبانیتھ - 622
  .یقصد بذلك البحر الصغیر قرب الناضور حالیا: جزیرة ببالد قلعیة - 623
  .تحریف كلمة تلغراف: طیراالجراف - 624
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وصار  ،ت سلسلة مخطافھوذلك أن البحر قد ھاج بھیجان عظیم حتى تمزق
طالبا النجاة لنفسھ بما شعر حتى ألقاه الموج على صخرة حجر، فانفلق 
نصفْین وصار مأواه قعر البحر وبھ تسعة نفر قد ماتوا بأجمعھم، وأما أمر 

لم یتحقق عندنا خبرھم، وقد وجھنا السید أحمد بن الطاھر  625البركات
وأْمُر شكایة السید  ،626لینظر أمرھم ویخبرنا بحقیقة األمر في ذلك

المصطفى المزوجي في ما لھ على الیھودي، فقد أجاب بأن زوجتھ قادمة 
بنفسھا وتؤدي لھ ما بذمة زوجھا حینا، وأعلمك بأن المحلة السعیدة قد 
خیّمت اآلن بملویة، بینھا وبین سلوان نحو أربع ساعات وبین وجدة 

بتة في ھذه الحالة، وذلك یومْین كاملة، فإن السمیدة والشعیر ال تقوم بھ ال
أمال منھا أن العدو لھا بالمرصاد، فإذا توجھ منھا البعض المكلف بإتیان 
ذلك ربما یطمع فیھا العدو، وإن بقیت بال مئونة یخشى علیھا الضیاع، 

من األرض ال تاجرا یعاملھا أو یبایعھا وال غنیا  627والحال أنھا في فالت
ا ھو أن كل بابور یتوجھ لھ نصیبا تمیل علیھ ساعة احتیاجھا، فألیق بھ

فال بد أقْف في ذلك غایة جھدك في توجیھ  ،دراھم قلیلة كانت أو كثیرة
والعلة  القدر المعلوم الذي ینوبھا كل بابور، فقد بعدت المسافة جدا،

وال بد بارك هللا فیك ھو عدم اإلغفال  ،الواضحة قد بیناھا بیانا شافیا كافیا
ما تیّسر منھا، ألن المحلتْین السعیدتْین قد اجتمعا  عنھا في توجیھ الدراھم

فال بد أقف بارك هللا  دراھم، ونةئالمفال بد عالجھما ب ،اآلن من بعضھما
 13فیك وال  تقّصر ما أمكنك الجھد والطاقة، وعلى  المحبة  والسالم وفي 

  ". 1323حجة الحرام عام 
  عبد الصادق وفقھ هللاعبد الرحمان بن                                

  

                                     
  .Barques: قوارب، وھي نقل حرفي للكلمة الفرنسیة: البركات - 625
  ".التركي" باخرة نائب كبیر الجیش بناحیة وجدة وقد تولى مراقبة ساحل كبدانة على متن ال: أحمد بن الطاھر - 626
  .یراد بھا الفالة، األرض الخالیة من السكان: الفالت - 627
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  147الوثیقة رقم 
الباخرة نشاط  من كبیر الجیش بوجدة إلى خلیفة نائب السلطان في شأن

  628التركي بساحل الریف

العسكریة التي  عملیاتأخبر كبیر الجیوش المخزنیة بوجدة عن ال 
واستفسر عن إمكانیة نزول  بساحل الریف،" التركي"قامت بھا الباخرة 

ومعلوم  بملیلیة بعد استئذان الحكومة اإلسبانیة،الموجھ من طنجة العسكر 
، وجدد التأكید السلطات الفرنسیة بالجزائرأن ھذا األمر كان معموال بھ مع 

علیھا یرفضون قتال ونة أفراد الجیش، وبدون الحصول ؤعلى طلب م
 24الموافق  1323الرسالة مؤرخة في متم ذي الحجة . الروَكي وأنصاره

  .1906فبرایر 

 .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

خلیفة النائب األجل السید الحاج أحمد  ىمحبنا األعز األرض  
الذي الطریس، سالم علیك ورحمة هللا عن خیر سیدنا أیده هللا وبعد، ف

تجدد لدینا من األخبار الراجعة ِلما فعل البابور التركي السعید بكوشطة 
ھو ما تضمنھ الكتاب الواصل إلیك طیّھ، فطیّر بذلك  ،القبائل الریفیة

اإلعالم لشریف األعتاب، وقد رجع البابور المذكور لتمام الغرض بعد أن 
شرة األمر مع قلعیة، فقد توجھ لمبا. ینزل السید دمحم أزریوح القلعي بملیلیة

نعم نحب منك إن تحققَت بخروج المدد السعید من شریف . كمل هللا المراد
على نزولھ بحدادة ملیلیة، فعّجل لنا 629الحضرة أعزھا هللا ومساعدة الغیر

ھذا وقد قدّمنا لك . بتطییر اإلعالم بذلك لنكون منھ على بال بارك هللا فیك
، وأنھا ونةئالمأشد االحتیاج لدراھم  غیر ما مرة أن األمداد السعیدة في

بعُدت عن وجدة بنحو یومْین، وأن السمید التي كان األمناء یأخذونھا لھا 
                                     

  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 628
  .المقصود ھنا طلب مساعدة الحكومة اإلسبانیة: مساعدة الغیر - 629
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ھناك، تعذرت لبعد المسافة 630وتخرج لھم بثمنھا اإلطرات ،من التجار ھنا
ولما یلزم من خلو المحلتْین السعیدیتْین ألجل اإلتیان لوجدة لحملھا، 

كل بابور تمر  ونةئالموطلبنا منك بذل المجھود في توجھ ما یتیّسر من 
بھ، وَردَ البابور األول والثاني والثالث ولم یظھر أثر، وھا نحن جددنا لك 

وال بد، ولو ترى ما نقاسي  ونةئالمعجیل بالتأكید بذلك، فالمؤمل منك الت
من الشدائد مع ھؤالء الناس، وقد مرض القلب من جانبھم، وال یقبلون 
عذرا أبدا، وامتنعوا امتناعا كلیا من الزحف إلى المحل الذي بھ قضاء 

وتمام الغرض متوقف على . ونةئالمالغرض الشریف حتى تكون لھم 
فنحب منك بارك هللا فیك أن تكون . نھوضھم، وال حول وال قوة إال با

خیر معین لقضاء ھذا الغرض الذي نؤّمل من هللا أن یعجل بھ بما شاء من 
قدرتھ، إنھ على ما یشاء قدیر، وعلى المحبة والسالم متم حجة متم عام 

1323."  

 عبد الرحمان بن عبد الصادق وفقھ هللا                                    

 

 

 

 

 

 

 
                                     

  .Lettres de  change:جمع إطرة، وھي ما یعرف : اإلطرات - 630
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  148الوثیقة رقم 
إلى خلیفة نائب السلطان في شأن الھجوم على  وجدةبمن كبیر الجیش 

  631أنصار الروَكي
تضّمن تقریر كبیر الجیوش المخزنیة أخبارا عن المعارك التي   

خاضھا ضد الروَكي وأنصاره، ومفادھا إیقاع ھجوم على البعض من 
فتم تدمیر قراھم . كبدانة وقلعیة الموالین للثائر عند ملویة السفلىقبیلتْي 

وھي عملیة قام بھا  ونھب مالھم وإتالف زرعھم وأسر بعض أفرادھم،
مدعمین ببعض قبائل تریفة،  ةیبعض قواد الجیش المخیمین بقصبة السعید

رغم أن كبیر الجیش أمرھم بعدم خوض القتال واالكتفاء بتحصین القصبة، 
أما الروَكي فقد لجأ إلى . نائب كبیر الجیش الحقا عنھ تقریرما كشف  وھو

 25الموافق  1324محرم  29الرسالة مؤرخة في . وتحّصن بھاقصبة سلوان 
  .1906مارس 

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ وصحبھ"
السید الحاج أحمد  ،محبنا األعز األرضى خلیفة النائب األجل  

الطریس، أمنك هللا وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر سیدنا أیده هللا وبعد، 
ْھھا لشریف الحضرة أعزھا هللا ساعة  فبطیّھ توافیك ثالثة مكاتب وّجِ

وأما األمداد السعیدة فقد صاَكت على . الوصول، وال بد بارك هللا فیك
وم الخمیس الفارط ویوم السبت الفُّساد كبدانة الذي في قطع وادي ملویة ی

أمسھ، وفتكت بھم وأحرقت دشورھم إلى أن أشرفت بالحرق على ناحیة 
قلعیة، وحّشت زرعھم وقتلت فیھم عددا وقبضت على مساجین منھم، 
واستولت على ما وجدت من مالھم وأمتعتھم، والحمد  على عز موالنا 

عزیز أمرھا بالظفر المنصور با وتأیید جنوده الموفورة السعیدة وت
وأما الفاسد . والتمكین والنصر والفتح المبین، وأعلمناك لتكون ببال

الفتّان فقد دخلھ الرعب والجزع، ونھض من المحل الذي كان نازال بھ 
ریف فیھ على أحسن ما شودخل لقصبة سلوان، عجل هللا بتمام الغرض ال
، ومنھ 1324رم عام مح 29یرام بمنّھ آمین، وعلى المحبة والسالم، األحد 

فقد وصلنا كتابك في شأن ما في ذمة الشریف سیدي الصدیق البقالي لدار 

                                     
  .محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط أصل الرسالة - 631
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برجو األلماني، فساعتھ كتبنا لھ بذلك لوجدة، وحین یرد جوابھ نوجھھ 
  ". صح بھ. لكم

  عبد الرحمان بن عبد الصدق وفقھ هللا                        

 

  السفلى الروَكي بملویةمواجھات بین المخزن و
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  149 الوثیقة رقم
إلى نائب السلطان في شأن معارك ضد الروَكي  نائب كبیر الجیشمن 

  632نصارهأو
العملیات  عن مفصالبعث نائب كبیر الجیش بناحیة وجدة تقریرا   

حراسة  "التركي"حیث كان یتولى. العسكریة ضد الروَكي بملویة السفلى
ساحل كبدانة ما بین ملیلیة والسعیدیة، وقد اصطحب معھ من طنجة المال 

ونة الجیوش المخزنیة بشرق المغرب، كما نقل أمراً مخزنیا لكبیر ؤلم عدّ المُ 
یقضي بعبور واد ملویة والھجوم على الروَكي  ،الجیش بناحیة وجدة

المخزني عبد ویتبیّن من التقریر تقصیر واضح من كبیر الجیش . وأنصاره
الرحمان بن الصادق، حیث منع الجیش من عبور واد ملویة، واكتفى 

غیر . شرق الواد المذكور وبقصبة شّراعة بالتخییم بجوار قصبة السعیدیة
وبعض ُحّراك سھل تریفة شنوا  سعیدیةأن بعض قواد الجیش المخیم بال

واد  ھجوما على بعض أنصار الروَكي من قبیلة كبدانة، لكن دون عبور
واد ملویة امتنعت من  قربملویة، بینما الجیوش المخزنیة المخیمة 

 وأكد صاحب التقریر أن قواد المحلة المخزنیة. المشاركة في ھذه العملیة
تقاعسوا عن قتال الروَكي وأنصاره، ویفند التقریر ما سبق أن ) الجیش(

المخیمة  المحلةأن عبد الرحمان بن عبد الصادق من  -كبیر الجیش بھ أخبر
مارس  25تقریر( بالروَكي وأنصاره ةھزیمة كبیر تألحققد ملویة  قرب

، وعموما یكشف التقریر سوء تدبیر سیر العملیات العسكریة ضد )1906
  .1906أبریل  19الموافق  1324صفر  24الرسالة مؤرخة في . الثائر

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا وموالنا دمحم وآلھ"
هللا بمنھ مجادة نائب سیدنا األجل األمجد الفقیھ البركة الخیر حفظ   

السید الحاج دمحم بن العربي الطریس، رعاك هللا وسالم علیك ورحمة هللا 
عن خیر موالنا أیده هللا وبعد، فلیكن في كریم علمك أننا لما توجھنا 

من  ونةئالمبقصد إنزال ما كنا حملنا بالبابور من دراھم  633للسعیدة
جة، نزلُت بھا بقصد المالقاة مع السید عبد الرحمان بن عبد الصادق طن

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 632
  قصبة السعیدیة حیث كان یخیم الجیش المخزني: السعیدة - 633
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والھجوم على الفاجر الفتان  634في شأن إزعاج المحلة على تعدیة الوادي
وركوب من صّح من العسكر الذي كنا أنزلنا بھا ألجل المرض،  ،دمره هللا

ریة وبعدما أحال ھیجان البحر بیننا وبین البابور وأقمُت بھا ومعي البح
ر الصوَكة التي ـقُت أمـلوكة ثمانیة أیام، وقد حقـالذین نزلوا معي في الف

ُحّرقت بھا جل دور الفّساد من كبدانة، وسبب ذلك ھو عامل السعیدة الحاج 
اجتمع مع المخیمین معھ بالسعیدة، وھم السید دمحم  635عالل الشرادي

رادي، وتالوموا الفرخاني واألغا حمادي الزمراني واألغا دمحم الصغیر الش
فیما بینھم ووبّخ بعضھم بعضا، واتفقوا على الصوَكة على فّساد كبدانة، 

على الفتان بقصبة سلوان، وقد 637لصاَكوا  636ولو سوعدوا من المكلف
 638انضاف إلیھم البعض من ُصالّح كبدانة واألعراب من أوالد منصور

إذ ذاك وھو  وغیرھم، وكتبوا للباشا السید عبد الرحمان یستأذنونھ،
بالمحلة الكبیرة، فأجابھم بأن ال یفعلوا، وأن یلزموا الُمقام بقصبة السعیدة 

فتأخر  ،فوجدھم الحال مجتمعین عازمین على الصوَكة بقصد تحصینھا،
الحاج عالل بنفسھ بقصبة السعیدة مع رماة المذكورین امتثاال ألمر 
المكلف، وتوجھت الخیل بعدما أوصى الحاج عالل أصحابھ بمجرد 

لما ورد  639وصولھم یحدثون البارود، حیث ظھر لھ التقصیر من قلعیة
جواب السید عبد الرحمان بعدم الصوَكة، وأما المحلة فأْمُر الھجوم على 

و والتضییق بھ منبوذ لدیھم وإن تظاھروا بھ، وحسبھم من ذلك عبور العد
الوادي لحش الزروع ال غیر، حتى أن یوم الصوَكة المذكورة بعد ما 
أشرفوا عشیة النھار على المحل الذي بھ البارود، لم یتقدم منھم أحد ولم 
یقع منھم ضرب وال حصلت لھم غیرة واألمر   كیف شاء فعل، ولما قدم 

                                     
  .عبور واد ملویة: تعدیة الوادي - 634
  .ذي عیِّن عامال لناحیة وجدة، خلف الباشا أحمد بن كروم ال1902قائد قصبة السعیدیة منذ سنة : عالل الشرادي - 635
  .یراد بھ عبد الرحمان بن عبد الصادق كبیر الجیوش المخزنیة بناحیة وجدة، فھو المكلف بأمر الجیش: المكلّف - 636
  .من الصوَكة، أي الھجوم على الخارجین عن طاعة السلطان: صاَكُوا - 637
  بة السعیدیة، ویمتد مجالھا من مصب واد قبیلة من أصول عربیة استوطنت المجال المحیط بقص: أوالد منصور - 638

  .الجزائریة إلى مصب واد ملویة غربا -كیس عند الحدود المغربیة       
  قبیلة بشرق الریف یحیط مجالھا بمدینة ملیلیة المحتلة، وكان قسم منھا موال للسلطان، وقسمھا اآلخر موال : قلعیة - 639

  .للثائر الروَكي      
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لسید عبد الرحمان بن عبد الصادق من المحلة للسعیدة كتب للشریف أبي ا
بالرحیل لمحل بیّنھ  641، كما كتب البن سنّاح والبعمراني640بكر والحّراب

لھم، فرحلت لھ المحلة التي بھا ابن سنّاح وتخلفت األخرى بعدھا یومْین، 
بد وقد كتبوا كبراؤھا غیر ما مرة للسید ع ،642ثم رحلت ونزلت بشراعة

الرحمان بأن یأذن ابن سناح والبعمراني بالرحیل من المحل الذي نزلوا بھ 
بحیث تصیر محلة واحدة وكبیرھا الحّراب، وغیر خاف  ویضیفھم علیھم،

أن الخالف الواقع ناشئ عن الحّراب بإشارة الفتّان دمره هللا، فلم یساعدا 
زال األمر دائرا بین ابن سنّاح والبعمراني وامتنعا من ذلك امتناعا كلیا وال 

كبراء المحلتْین على حسب ما تقضیھ شھوة أغراضھم النفسانیة، وال 
التفات لھم ألمر العدو، وما دامت المحلتان لم تعبرا الوادي بقصد التخییم 
ولو بحاشیتھ ولو من غیر بارود یقع منھما، والقبائل ال یأمن بعضھم 

فاسدان الشاذلي ببعض في نقض أمر الفتّان، مع ما ھما علیھ ال
من ضغط القبائل وإجبارھم على امتثال أمر الفتّان دمره  643يوالحّرود

بباب قصبة سلوان خشیة  644هللا، وقد شاع أنھ أراد أن یجعل المینة
االقتحام علیھ بھا، وقد نادى بالحْركة على حد الصائم، خیّب سعیھ وسعي 

مام بجاه جده علیھ أتباعھ وبدّد شملھم، ومّكن من رقابھم حسام موالنا اإل
أفضل الصالة وأزكى السالم، وقد وصلنا جواب تلغراف یوم تاریخھ، كما 

عنھ، وبھ وجب اإلعالم، وعلى المحبة  645وصل جواب رئیس البابور
  ".1324صفر الخیر عام  24والخدمة الشریفة والسالم في 

  646أحمد بن الطاھر لطف هللا بھ

                                     
  .شمدرب الجی: الحّراب - 640
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  150الوثیقة رقم 
الروَكي وتجدید  قتالبوجدة إلى خلیفة الطریس في شأن  جیشمن كبیر ال

  647 المؤونةطلب 
، وأكد على حاجة المؤونةد كبیر الجیش بناحیة وجدة طلب جدّ   

العسكر الملحة إلیھا، خاصة وأنھ في مواجھات یومیة مع الروَكي وأنصاره 
وقت بحوض ملویة السفلى، ووقع التأكید على إرسال الدراھم في أقرب 

الرسالة . ، وبدون ذلك ال یستطیعون القتالأفراد الجیشلتوفیر ما یسد رمق 
  .1906أبریل  23الموافق  1324صفر  24مؤرخة في 

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

محبنا األعز األرضى الخلیفة األجل السید الحاج أحمد الطریس،   
أمنك هللا، سالم علیك ورحمة هللا عن خیر سیدنا أیده هللا وبعد، فطالما 

للمحلة السعیدة، وإلى اآلن ما  ونةئالمجعلنا لك التلغرافات لتوجھ دراھم 
ظھر شيء والمدد السعید في أشد االحتیاج، وھم في مقابلة حْركة  الفاسد 

ز بینھما إال أخزاه هللا، فقد خیّمت قبالتھم بالخزائن وال حاج 648الفتان
یمر وال یكون فیھ بارود بینھما، وحصل لھا ضیق  ، وقلیل الیوم649كالورْ 

للضیاع التام، وھذا الشھر كلھ من أولھ إلى كبیر من قلة الدراھم، وبقیت 
ن، لتكون ببال، واآلن فالمؤكد بھ علیك أن ؤَ آخره إنما قبضوا فیھ ستة مُ 

تبذل المجھود في توجیھ ما تیّسر من الدراھم یجدون ما یسدّ رمقھم، فقد 
بلغ بھم الحال إلى ما یقبضھم عن الوقوف فیما ھم بصدده، وطالما واعدنا 

بسیاسة ووقفنا وما بقیت حیلة تنفع معھم وقل صبرھم ،  وباشرنا األمر
  ".1324صفر  25وھا نحن أعلمناك بالواقع، وعلى المحبة والسالم  في 

  عبد الرحمان بن عبد الصادق وفقھ هللا                                  

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط -  647
  .ھو الثائر الجیاللي الزرھوني المشھور باسم الروَكي: الفاسد الفتّان -  648
  .یقصد بھ رأس وْرك ، وھو موقع على ساحل المتوسط في أقصى شمال إقلیم الناضور: الوْرك - 649
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  المؤونةتجدید طلب والمواجھات مع الروَكي  رصد
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  151الوثیقة رقم 

فرطوط إلى الطریس في شأن مھمة الباخرة التركي  األمین َمـحمدمن 
  650وخبر إفراغ أسلحة للروَكي 

ملیلیة عن تحركات سفینتین فرنسیْین دیوانة المخزن بأخبر أمین   
 رةبساحل الریف، إحداھما حربیة واألخرى تجاریة، وقد أفرغت ھذه األخی

مائة صندوق من الذخیرة بالبحر الصغیر بساحل كبدانة لفائدة الروَكي، 
حیث كانت الباخرة المغربیة  ملیلیة،إلى بینما توجھت الباخرة الحربیة 

راسیة، وذلك من أجل مراقبة تحركاتھا وتحسبا ألن تھاجم السفینة "التركي"
یلیة إال بعد أن ولم تغادر السفینة الحربیة الفرنسیة مل. التجاریة الفرنسیة

تأكدت من أن السفینة التجاریة المذكورة قد أفرغت حمولتھا بالبحر 
فقد استأنف مھمة قنبلة مساكن أنصار الروَكي من " التركي"أما . الصغیر

قبیلتي بوغافر وبني بوسعید، بینما ما زال الروَكي بقصبة سلوان یحاول 
التقریر تواطؤ السلطات  ویستفاد من ھذا. تعبئة القبائل لصالحھ بدون جدوى

صفر  29الرسالة مؤرخة في . الفرنسیة بالجزائر في تقدیم الدعم للروَكي
  .1906أبریل  24الموافق  1324

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ وصحبھ"

أدام هللا سعادة نائب سیدنا الفقیھ األجل المكرم سیدي الحاج دمحم   
ك والسالم على سیادتك ورحمة هللا عن خیر الطریس، أمنك هللا ورعا

سیدنا أیده هللا ونصره وبعد ، سیدي فال زائد على ما تقدّم لسیادتك خالفھ، 
قدموا  3نطلب هللا یكون وصلك وأنت بخیر، زدنا لسیادتك ھذا، وقبلھ بأیام 

اثنْین بابورات فرنسیس، أحدھم حربي صغیر، واآلخر تجاري، أما 

                                     
  ة، تضمنت الرسالة أخطاء تعبیریة وإمالئیة كثیر: مالحظة. أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 650

  .حاولنا تصحیح البعض منھا لیستقیم المعنى ویسھل الفھم       
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 بملیلیة، والتجاري بقي في البحر الصغیر مرصة الحربي فقد وصل لھنا
، ذكروا لنا أناس أنھ نّزل ھناك مائة صندوق قرطاس، والبابور  651 كبدانة

الحربي وصل لھنا عسة على البابور التركي لئال یشعر بھ ویتوجھ 
، وما خرج من ھنا البابور 652یضربھ، وكان البابور التركي ھنا بملیلیة

عرف اآلخر أنھ نّزل ما فیھ من الوسق في البحر الفرنسیسي الحربي حتى 
وأما البابور التركي أمس تاریخھ توجھ یضرب على قبیلة بني  .الصغیر

بُغافر وقبیلة بني اسعید من قبائل الریف، وقد وصلنا خبر من البر أنھ 
شتّت جمیع ما كان بجھة البحر وھدم لھم دیور كثیرة، ووقعت فیھم ضجة 

وأما الفتّان ال زال بقصبة سلوان، وال زال یطلب . كبیرة وفي ذلك فائدة
أحد للحْركة، وھذا ما عندنا من األخبار،  653الحْركة من القبائل، ولم أجابھ

  ".1324صفر الخیر عام  29ودمتم في عز هللا ورسولھ والسالم في 

  عبد ربھ َمـحمد فرطوط لطف هللا بھ                      

  

  

  

  

  

                                     
  ھو مرسى صغیر أنشأتھ شركة فرنسیة بالبحر الصغیر بساحل كبدانة لفائدة الروَكي، وقد احتج : مرصة كبدانة - 651

  .المخزن على ذلك وحاول تدمیر المرسى المذكور       
  وكان األمین . ركي یلجأ إلى مرسى ملیلیة للتزود بالفحم وبالماء والمؤونةكان الت: كان البابور التركي ھنا بملیلیة - 652

  .دمحمَ فرطوط ھو الذي یقوم بتلك المھمة       
  .الصحیح ھو ولم یُجْبھ أحد: ولم أجابھ أحد - 653
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  روَكي واستئناف التركي مھمتھ بساحل كبدانةتواطؤ فرنسي مع ال
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  152الوثیقة رقم 
  

 أنصار الروَكي من القائد أحمد بن الطاھر إلى الطریس في شأن قنبلة قرى
  654بساحل الریف

تقریرا عن  -الملحق بالباخرة التركي - بعث القائد أحمد بن الطاھر 
بني سعید وبني (العملیات الحربیة التي نفذھا ضد قبائل من شرق الریف 

فُضربت قراھم  ،، وھي قبائل مناصرة للثائر الروَكي)ر وبني بوغافركَ شِ 
بالقنابل انطالقا من الباخرة المذكورة، التي تم تجھیزھا بمدفعین ومدفع 

  .وطلب في الوقت ذاتھ تزویده بمزید من الذخائر لعتاده الحربي. رشاش
  .1906ریل أب 24الموافق  1324صفر  29الرسالة مؤرخة في 

  
  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا وموالنا دمحم وآلھ"
  

حفظ هللا بمنھ مجادة نائب سیدنا األجل األمجد، الفقیھ البركة الخیّر 
سیدي الحاج دمحم بن العربي الطریس، رعاك هللا وسالم علیك ورحمة هللا 

دمره هللا لما  عن خیر موالنا أیده هللا وبعد، فاعلم رعاك هللا أن الفتّان
ر وبني بوَكفر وبني واُخبرنا أن بني شیكَ  ،بائل الریفق في نادى بالحْركة

سعید قد اجتمعت حْركتھم وتوجھوا عند الفتّان، توجھنا في الساعة الثالثة 
إلى  655من لیلة أمسھ وضربنا مداشرھم المرئیة من البحر من رأس وْرك

ر وبني بوَكفر بالبارود من البر وما بعد أن قابلونا بني شیكَ  ،بني سعید
قّصروا، لكن رجعوا على أعقابھم منھزمین، وجملة المداشر المضروبة 

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 654
  .قلیم الناضور، ویعد في وقتنا الحاضر من أجمل المواقع السیاحیةموقع على الساحل في أقصى شمال إ: رأس وْرك - 655
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ر وخمسة من بني  سبعة ، بدون الخارجة عنھا، منھم مدشر من بني  شیكَ 
بوَكفر وواحد من بني سعید، وما رجعنا لملیلیة إال بعد غروب الشمس، 

، وجملة وافرة 656ثة وثمانون من األكروقد نفّذ في المداشر المذكورة ثال
، وقرطوس العدّة التي بید العسكر، وعلیھ فالمطلوب 657من مدفع مكسیم

، 658توجیھ قرطوس العدة المذكورة التي بید العسكر من عیّنة بوحفرة
وكذلك قرطوس مدفع َمْكسیم واألكر للمدفعْین، فإنھ لم یبق من صنادیقھ 

واثنان منا األكر، وبھ وجب اإلعالم، إال سبعة وعشرون صندوقا بھا مائة 
  ".1324صفر الخیر عام  29وعلى المحبة والخدمة الشریفة والسالم في 

  
  أحمد بن الطاھر لطف هللا بھ                                 

                                     
  .یقصد بھا الكور أي ذخیرة المدافع من  القنابل: األكر - 656
  مدفع رشاش من صنع بریطاني كان یستعملھ الجیش المخزني: مدفع مكسیم - 657
  .نوع من البنادق التي كانت بحوزة الجیش المخزني: بوحفرة - 658
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  قنبلة قرى أتباع الروَكي بشرق الریف 
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  153الوثیقة رقم 
الذخیرة والمال إلى الجیش من وزیر الحرب إلى الطریس في شأن إرسال 

  659بناحیة وجدة
    

بعد أن جدد كبیر الجیش المخزني بناحیة وجدة طلب إرسال الذخیرة 
ألفا من  خمسینوالمال، استجاب لھ المخزن المركزي، فصدر األمر بإرسال 

من ذخیرة بندقیة العشاریة  عشرین ألفاذخیرة بندقیة ساْسبُو من العرائش و
كما صدر األمر للنائب الطریس بإخبار كبیر الجیش بذلك عبر . من فاس

. بشكل منتظم في المستقبل المؤونةالتلغراف، وتعھد المخزن بإرسال 
الرسالة . وتقرر في األخیر إبالغ ابن عبد الصادق بكل ھذه األمور كتابیا

  .1906أبریل  15الموافق  1324ربیع األول  21مؤرخة في 
  
 ربیع  28أجیب في (. الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

  ).1324األول عام 
محبنا األرضى نائب سیدنا األجل الفقیھ السید الحاج دمحم الطریس، 
رعاك هللا وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر موالنا نصره هللا وبعد، فقد 

، 660صادق بطلب قرطوس عدة ساسبوورد تلغراف من الباشا ابن عبد ال
وصدر األمر الشریف ألمناء مرسى العرائش أن یوجھوا لك والعشاریة 

خمسین ألفا من قرطوس ساسبو، وُوّجھَ لھم من شریف الحضرة عشرون 
دْ  علیھم  ألفا من قرطوس العشاریة لیوجھوھا لك مع قرطوس ساسبو، وأُّكِ

بالتعجیل لك بما ذُِكر عن األمر الشریف أسماه هللا، وعلیھ فبوصول 
الجمیع إلیك یأمرك موالنا أیده هللا أن تعّجل بتوجیھ الكل للباشا المذكور 
من غیر تأخیر، وطیِّْر لھ اإلعالم تلغرافیا بما صدر بھ األمر الشریف في 

شریف الحضرة شأن القرطوس المذكور، وبخروج قرطوس العشاریة من 
للمحلة قد صدر الشریف  ونةئالمیوم تاریخھ لیعلم الواقع فیھ، وإن أمر 

فیھا بالمتعیّن، بحیث ال یبقى فیھا تعذّر في المستقبل، ویصلك بطیھ كتاب 
بمضمون ما ذُكر لتعجل بتوجیھھ للباشا المذكور، وهللا یعجل بقضاء 

                                     
  .فوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباطأصل الرسالة مح - 659
  .فرنسیة الصنع   Chassepotبندقیة : عدة ساسبو - 660
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، وی ؤبّد عزه وعاله، الغرض الشریف ویطیل عمر موالنا المنصور با
  ".1324ربیع النبوي عام  21وعلى المحبة والسالم في 

  بن دمحم الجباص وفقھ هللا َمـحمد                                        

 

  بناحیة وجدةإرسال الذخیرة والمال إلى الجیش 
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  154الوثیقة رقم 

 والذخائر المؤونةإرسال تعجیل من وزیر الحرب إلى الطریس في شأن 
  661إلى الجیش

والذخائر من طرف قواد الجیش المخزني،  المؤونةبعد تجدید طلب   
صدر األمر للنائب الطریس بإبالغھم بواسطة التلغراف بأن كل طلباتھم 

وتجدید الخیل  ،المؤونةرسال المال من أجل إستلبى، واُمر الطریس بتعجیل 
وكذا إرسال  ئر الحربیة،التي ضاعت في الحرب واقتناء الخیام وكذا الذخا

بالمزید من الذخائر إن احتاجوا إلیھا،  المخزن ووعدھم .الدقیق والشعیر
ربیع  27الرسالة مؤرخة في . وأن كل أنواعھا متوفر بمرسى العرائش

  .1906مایو  21الموافق  1324األول 

  .الحمد  وحجھ وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

األجل الفقیھ البركة السید الحاج دمحم محبنا األرضى نائب سیدنا 
الطریس، رعاك هللا وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر موالنا نصره هللا 
وبعد، فقد كتب الباشا السید عبد الرحمان بن عبد الصادق وأغوات 

 ونةئالمما لحقھم من الضرر من قلة  العسكر السعید وقواد المحلة السعیدة
لى تجدیدھا وإلى ثمن عوض الخیل واضطرارھم إ ،وتالشي الخزائن

وباحتیاجھم إلى القرطوس وبأن السمید  ،الضائعة للمحلة في البارود
والعلف كاد أن یفقد من تلك الناحیة، واُطلع العلم الشریف أسماه هللا بذلك، 
فأصدر أمره الشریف بتنفیذ الدراھم الكافیة لھم وكذلك الخزائن مع ما 

، كما أمر أیده هللا بتوجیھ ألفْین خنشة من تُشترى بھ الخیل الضائعة لھم
الشعیر لھم ومثلھا من السمید وكذا القرطوس الذي طلبوه، وعلیھ فعن 
األمر الشریف أسماه هللا اجعْل تلغرافا بمضمون ما ذُِكر للباشا ابن عبد 

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 661
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الصادق، وأنھ في  األثر یصلھم الجمیع على یدك لیعلم أغوات العسكر  
ة الذین كتبوا أیضا في ذلك، وأما القرطوس الذي تقدّم السعید وقواد المحل

لك الكتب علیھ بالتعجیل لھم بھ، فإن حصلت لھم الكفایة بما وّجھَت لھم 
ھھُ لھم عن األمر الشریف أسماه  فذاك، وإن توقّفوا على عدد آخر فوّجِ
هللا، فإن أنواع القرطوس بثغر العرائش، وهللا یقضي غرض موالنا 

ربیع  27، ویؤبد عزه وعاله، وعلى المحبة والسالم في المنصور با
  ".1324األول عام 

  بن دمحم الجباص وفقھ هللا َمـحمد                                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 - 447 -   
 

  

  والذخائر إلى الجیش بناحیة وجدة المؤونةإرسال استعجال 
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  155الوثیقة رقم 

تعجیل إرسال تجدید األمر بمن وزیر الحرب إلى الطریس في شأن 
662للجیش المؤونة  

تعجیل إرسال یھدف إلى  ،لطریساإلى النائب دمحم  صدر أمرٌ   
الذخیرة المستوردة على ید تاجر أوربي إلى كبیر الجیش بناحیة وجدة، كما 

، المذكور الموضوعببإخبار ھذا األخیر بواسطة التلغراف الطریس اُمر 
جمادى  8الرسالة مؤرخة في . ھي في طریقھ إلیھ المؤونةوأن دراھم 

  .1906یولیو  30الموافق  1324الثانیة 
  
  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

محبنا األعز األرضى نائب سیدنا األجل السید الحاج دمحم الطریس، 
أمنك هللا وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر سیدنا أیده هللا وبعد، فقد وصلنا 
تلغراف من الباشا السید عبد الرحمان بن عبد الصادق یطلب فیھ توجیھ 

ه قرطوس ساسبو، وبعد إطالع العلم الشریف علیھ، أمر موالنا دام عال
بتوجیھھ لھ، وكتب ألمناء مرسى طنجة بأن یدفعوا لك ثالثین ألفا من 
قرطوس النوع المذكور مما ھو مجلوب على ید برون زویك، والكتاب لھم 
بذلك یصلك بطیھ، ویأمرك موالنا دام عاله بحیازتھ من األمناء وتوجیھھ 

فیذ قدر عاجال للباشا ابن عبد الصادق، وتقدم لھ تلغرافا بتنفیذه لھ، وتن
وسیصلھ في األثر، كما یصلك بطیھ جوابھ لتوجھھ لھ  ونةئالممن دراھم 

  ".1324جمادى الثانیة عام  8وال بد، وعلى المحبة والسالم في 
  

  بن دمحم الجباص وفقھ هللا َمـحمد                                             

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 662
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بوجدة الجیش إرسال الذخیرة والمال إلى كبیر استعجال  
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  156الوثیقة رقم 

تعجیل إرسال المال والذخائر إلى شأن من وزیر الحرب إلى الطریس في 
  663الجیش بناحیة وجدة

نائب السلطان  إلىبعث كبیر الجیش المخزني بوجدة موفدْین عنھ   
بطنجة، وذلك من أجل حثھ على إرسال المال والذخائر لمختلف أنواع 
البنادق المستعملة آنذاك من طرف الجیش المغربي، وقد استجاب المخزن 

وقد اضطر السلطان إلى . لطلبھ، ھذا فضال عن إرسال الشعیر والخیام
كبیر الجیش إلى بحوزتھ بفاس وإرسالھا  كانت التي ألجنبیةعملة االصرف 

وُطلب من الطریس أن یشعر بذلك ھذا األخیر بواسطة . بناحیة وجدة
  .1906غشت  28الموافق  1324رجب  8 الرسالة مؤرخة في. التلغراف

  
  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ" 

  
محبنا األعز األجل النائب السید الحاج دمحم الطریس، أمنك هللا 

هللا عن خیر سیدنا أیده هللا وبعد، فیرد علیك على ید  وسالم علیك ورحمة
ھت  أمناء مرسى العرائش خمسون ألفا من قرطوس العدة العشاریة، ُوّجِ

من شریف األعتاب لتنّزل تحت یدك بطنجة بعد أن توجھ منھا قدرا للباشا 
ابن عبد الصادق، وكلّما احتاج إلى شيء منھا توجھھ لھ، وقد توجھ أمس 

اء العرائش أن یوجھوا لك ثالثین ألفا من قرطوس مارتیني األمر ألمن
حسبما أعلمناك بذلك أمس، وبمجرد وصول ذلك لدْیك یأمرك  664بوخاتم

موالنا دام عاله بالتعجیل بتوجیھھ للباشا ابن عبد الصادق، ولتكن توجھ 
لھم من العشاریة وساْسبُو ما تدعوھم الحاجة إلیھ منھ مما ھو تحت یدكم، 

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 663
  .بندقیة من صنع بریطاني كان یستعملھا  الجیش المغربي قبل الحمایة: بوخاتم  مارتیني - 664
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ْھھُ لھ، ثم إن وما یحتا جونھ من بوخاتم اكتب علیھ ألمناء العرائش ووّجِ
والشعیر والخزائن، قد اقتضى  ونةئالمبقیة ما طلبھ الباشا من دراھم 

النظر الشریف فیھ أن توجھ خمسة آالف إبرة من شریف األعتاب لیدك 
لتصرف ھناك بالسكة المخزنیة وتوجھھا لھم عاجال، وھي ترد علیك في 

ما الشعیر والخزائن فقد ورد كتابك أخیرا بأنك وجھتھا صحبة األثر، وأ
الوارد علیك ھو وقائد الرحى من قبل الباشا طالبْین  665أمین عجرود

التعجیل بذلك، وطیّْر اإلعالم تلغرافیا للباشا بما نفذ لھ  من القرطوس ومن 
  ".1324رجب الفرد الحرام عام  8الدراھم، وعلى المحبة والسالم في  

  
  بن دمحم الجباص وفقھ هللا َمـحمد                                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
  .أمین قصبة السعیدیة التي تسمى أیضا قصبة عجرود: أمین عجرود -  665
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 إرسال المال والذخائر إلى كبیر الجیش بناحیة وجدة استعجال
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  157الوثیقة رقم 

وجدة إلى الطریس في شأن فرار العسكر وطلب إرسال بمن كبیر الجیش 
  666األسلحة 

وجدة عن فرار العسكر، وذلك أخبر كبیر الجیش المخزني بناحیة   
بسبب البرد والملل نظرا لطول أمد الحرب، فطلب من الطریس أن یأمر 

كما أخبر بعودة قبیلة قلعیة إلى . عامل طنجة بالقبض على الفارین منھم
وأن أحد قوادھا طلب إمداده باألسلحة والذخیرة، فاقترح كبیر  ،الطاعة

 - لتي كانت تحرس ساحل الریفا-الجیش أن یتولى رئیس الباخرة التركي 
 6الموافق  1324شعبان  17الرسالة مؤرخة في . مدّه بھا عند الحاجة إلیھا

  .1906أكتوبر 
  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

محبنا األعز األرضى النائب األحظى الفقیھ الحاج دمحم الطریس، 
نا أیده هللا وبعد، فقد وصل أمنك هللا وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر موال

من  كتابك األول والثاني ذاكرا فیھما أن نكن نعّرفك باسم كل من یفرّ 
المحلة ویتوجھ لحضرتكم، فاعلم إنني كلما تبیّنُت بمن یفر حتى یكون 
وصل لحضرتكم، وال  یخفاك ھذا إبان الشتاء والناس كلھا ملت وطال  بھا 
األمر، والفرار یقع في العسكر كثیر، فإن كان ال زال عندكم كالم من سیدنا 

من البابورات، والذي  أعزه هللا، فتكلّْم مع العامل ونبّْھ على جمیع من ینزل
ھو عسكري معروف وغیره معروف، وما علّي إال اإلعالم، وأما خبر 
قلعیة فإنھا الیوم و الحمد قد ظھر فیھا أثر الصلح، وقد كتب لنا الطالب 

خمسین  667السید دمحم بن علي الفرخاني أن نجعل لھ في البابور التریكي

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 666
  .لتركي وتارة أخرى التریكيیكتب اسم ھذه الباخرة المغربیة في الوثائق تارة ا: البابور التریكي - 667



 

 
 - 454 -   
 

لمكاحل، والقرطوس ما مكحلة وعشرة صنادیق قرطوس، فلم یجد بیدنا ا
بقي تحت یدنا إال ما نتوقف علیھ، فنحبك بارك هللا فیك أن تدفع لرئیس 
البابور التریكي العدة المذكورة والصنادیق المذكورة تبقى تحت یده، 
واكتب لھ إذا احتاجھا السید دمحم المذكور یدفعھا لھ، ألنھ یرید الخروج 

ردھا إلیكم، وعّجْل وال بد ، وإذا لم یحتجھا فی668بإخوانھ من الحدادة
شعبان  17بتوجیھھا لرئیس البابور التریكي، وعلى المحبة والسالم في 

الحاج  669وأما التلغراف المتقدم فقد كان جعلھ لك قائد القصبة .1324عام 
عالل الشرادي، وأما أنا فكنُت في ضیافة هللا، والیوم عافانا هللا و 

 ".الحمد
  

  عبد الرحمان بن عبد الصادق وفقھ هللا                                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  .المجال الفاصل بین قلعیة وملیلیة المحتلة: الحدادة - 668
  .قصبة السعیدیة: القصبة  - 669
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  فرار العسكر وطلب إرسال بعض األسلحة والذخیرة  
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  158الوثیقة رقم 

وطلب تدارك  المؤونةمن كبیر الجیش إلى الطریس في شأن نقص المال و
  670األمر

بعد أن عدّد كبیر الجیش مآخذ كثیرة على النائب دمحم الطریس، نظرا   
للجیش، ومنھا على الخصوص أن السلطان أرسل  المؤونةلتماطل وصول 

ماالً كثیرا للجیش ولم یصلھ منھ إال القلیل، وقدم حصیلة صرف األموال 
 التي استلمھا، وبیّن أنھا غیر كافیة، ھذا فضال عن وصول شحنة من الدقیق

وبناء على ذلك طلب التعجیل بإرسال . ونة ثالثة أیام فقطؤوالشعیر تكفي لم
خاصة مع قرب حلول شھر رمضان، وكشف عن الحالة المزریة  المؤونة

الذي صار یبیع بعض  جیشالتي یعیشھا الجیش، وضرب مثاال بأمین ال
كما طالب بأن تلقى رسائلھ . أغراضھ للحصول على القوت بقصبة السعیدیة

عنایة المطلوبة ویتم التجاوب معھا، وفي األخیر طلب االتصال بالمفوضیة ال
ترخیص الدخول إلى ملیلیة لقضاء أغراض  ھاإلسبانیة بطنجة لمنح

  .1906أكتوبر 26الموافق  1324شعبان  7الرسالة مؤرخة في . مخزنیة
  
  .النا دمحم وآلھوالحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا وم"

  ).رمضان 11أجیب في(                     

محبنا األرضى الفقیھ األحظى النائب السید الحاج دمحم الطریس، 
أمنك هللا سالم علیك ورحمة هللا عن خیر موالنا أیده هللا وبعد، فقد كتبنا 
لك غیر ما مّرة وضربنا لك التلغراف غیر ما مّرة، وكل ذلك بتوجیھ 

ْھ شیئا،  غیرھا،للمحلة السعیدة و ونةئالم ولم یظھر منك جواب، ولم توّجِ
وقد وردوا مكاتب جمیع الوزراء لكبراء المحلة السعیدة، یخبروھم أن 

ولم یصل منھ  سیدنا أعزه هللا وجھ للمحلة ماال بھ بال في شھر رجب،
ما عدى األربعین ألف لایر الذي وّجھَت في ذلك التاریخ  )كذا(شیئا

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 670
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وبقي ثمانیة آالف  عشر یوما، ىمئونة اثن وأجبناك عنھا، فخرجت منھا
في الیومیات ومؤن القبائل  لایر، صیّرھا األمین السید إبراھیم بن بوزید

ثم في شھر شعبان وصل مع البابور التریكي وجبل . والصوائر الالزمة
من أمناء السكة خمسمائة خنشة من الدقیق ومثلھا شعیر،  671الحبیب

وجبت فیھما مئونة ثالثة أیام ونصف، ألن األمناء یدفعون ذلك للمحلة 
 بالثمن، وفي ھذه الرفقة وجھَت ستة آالف لایر وجب فیھا مئونة یومْین،
وبقي ستمائة لایر صرفھا األمین السید إبراھیم في المؤن وغیرھا، فجملة 

 المحلة من أوائل رجب إلى تاریخھ خمسة عشر یوما ونصف، ما قبضت
لمحلة السلطان نصره هللا عاجال، ألن  ونةئالمواآلن بوصولھ إلیك وجْھ 

وهللا ما رأینا في ھذه قصبة  ھذا شھر رمضان والناس في غایة االحتیاج،
السعیدة إال األمین السید إبراھیم بن بوزید یبیع حوائجھ لیصیّرھم على 

وإذا كان ھذا حال أمین المحلة فكیف بحال العسكري النفر، ونحبك  نفسھ،
ألنھ ال نكتب لك وال   ،أن تكن تجاوبنا عن كل كتاب وعن كل تلغراف

نضرب  لك التلغراف إال على مصالح محلة المخزن أعزه هللا، وما كتبُت 
لك وال ضربُت لك تلغرافا في عمري على مصلحتي أو حاجتي، وإنما ما 

غرض محلة المخزن أعزه هللا نكتب لك علیھ، وعلى المحبة  یقتضیھ
ونحب أن توجھ لنا الكتاب الذي كتبنا . 1324رمضان عام  7والسالم في 

لحاكم ملیلیة لنتوجھ لقضاء غرض  672لك علیھ قبُل من دار األصبنیول
  ".السلطان

 هللا عبد الرحمان بن عبد الصادق وفقھ                                      

 

                                     
  ھما سفینتان تابعتْین للمخزن، تم اقتناء األول في نھایة القرن التاسع : البابور التركي أو التریكي وجبل الحبیب - 671

  عشر، أما الثاني فھو أصغر من األول، وقد اقتناه المخزن في مستھل العقد األول من القرن العشرین، بعدما توقفت         
  .الخدمةالسفینة المسماة الحسني عن         

  .یقصد بھا المفوضیة اإلسبانیة بطنجة: دار األصبنیول - 672
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  المؤونةإرسال  أخیركبیر الجیش على الطریس في شأن ت مآخذُ 
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  159الوثیقة رقم 

وجدة إلى الطریس في شان ما آلت إلیھ أحوال بمن كبیر الجیش 
  673الجیش

عن حالة وجدة كبیر الجیش بناحیة الصادر عن ھذا التقریر  یكشف  
 لون،یتسوّ  ھ، حیث صار بعض ضباطالمؤونةالجیش المزریة بسبب نقص 

الجزائر أو  نجولفرار إلى االعسكر  بعض مجموعات ت ھذه األزمةدفع وقد
مما یؤكد اإلفالس الذي أصاب  ،االلتحاق بالثائر الروَكي بقصبة سلوان

جیش الجیش المخزني، وقد بلغ العجز المالي مداه، حیث لم یستطع أمین ال
الرسالة مؤرخة . ھاة الذي وافتھ المنیة بیدفع مؤخرات أمین قصبة السعید

  .1907فبرایر  23الموافق  1325محرم  10في 

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"
  

محبنا األعز األرضى النائب األجل السید الحاج دمحم الطریس، أمنك   
هللا سالم علیك ورحمة هللا عن خیر سیدنا أیده هللا وبعد، فموجبھ إعالمك 

قد صافحتھا ید الضیاع، وبلغت إلى حالة تمّجھا  بأن المحلة السعیدة
من أجل ما لحقھا من الضرر بسبب  ،األسماع وتنكرھا العقول والطباع

، وما مّر شھر قعدة الحرام حتى صار جل الخالئف ونةئالممماطلة ورود 
وقواد المئین والمقدمین وبعض األغوات یتكففون لیال بأبواب الخزائن، 

ولطنجة من ألم  675إلى الفرار للطاعة الشرقیةفقد عمد  674وأما النفر
الجوع، أخبرنا من یوثق بھ أن عسكر المحلة قد وردت منھ الرفقة األولى 

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 673
  .النفر، وجمعھا أنفار یقصد بھا الجندي العادي - 674
  .الجزائر: الطاعة الشرقیة  - 675
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، وھذه ھي أعظم المصائب التي أمَرضت القلوب 676والثانیة لسلوان
،  ،وأحزنتھا وأبكت النواظر وكدرت الخواطر، فال حول وال قوة إال با

ل من ذلك، وتعلم أن األمین السید إبراھیم بن وتأكد إعالمك لتكون على با
بوزید السالوي الذي كتبت لنا في شأن مكالمتھ في أجرة السید دمحم 

المنتقل إلى عفو هللا ال شيء تحت یده اآلن، نعم حیث   677الشعشوع 
فاقطْع منھا  678إن شاء  هللا قادمة من ذلكم الطرف السعید ونةئالمتكون 

شر اع .ن مدة تكلیفھ، وعلى المحبة والسالم ما وجب للمتوفى المذكور ع
  ".1325محرم الحرام عام 

  عبد الرحمان بن عبد الصادق وفقھ هللا                                         
  
  
  
  
  
  

  

  

                                     
  المجموعة، أي أن مجموعات من الجیش النظامي العزیزي صارت تفر إلى قصبة سلوان التي كان تحت : الرفقة - 676

  .سیطرة الثائر الروَكي       
  .كان أمیناً بقصیة السعیدیة  قبل أن توافیھ المنیة بھا ، وھو من أصل تطواني : دمحم الشعشوع - 677
  .أي من طرف السلطان: الطرف السعید - 678
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  بناحیة وجدة المخزني أحوال الجیش رصد
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  160الوثیقة رقم 

مستحقات دفع عن  هفي شأن عجز الصدر األعظممن كبیر الجیش إلى 
  679تاجر یھودي كان یمول المحلة

اشتكي كبیر الجیش إلى الصدر األعظم من متابعتھ من طرف تاجر   
یھودي كان یمول الجیش بناحیة وجدة، حیث سجل علیھ دعوى قضائیة 
بملیلیة، وحّمل المسؤولیة لنائب السلطان بطنجة، حیث كان ھو المكلف 

حین یحل بملیلیة، فطالب بإیجاد بھذه القضیة  تابعَ بأداء ذلك، وخشي أن یُ 
ن على المخزن مخرج لھا، وقد اقتدى بالتاجر الیھودي كل من كان لھ دیْ 

وكان جواب المخزن أن أمر الطریس بقبول أداء ما ادعاه . بناحیة وجدة
محرم  18الرسالة مؤرخة في . التاجر المذكور، لكن حین تتوفر الدراھم

 .1907مارس  3الموافق  1325

  . وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھالحمد "

سیدنا الفقیھ الوزیر األجل العالمة األفضل الصدر األعظم سیدي    
دمحم المفضل غّریط، رعاك هللا سالم علیك ورحمة هللا عن خیر سیدنا أیده 

كان  ،هللا وبعد، فإن التاجر الذمي سكسو ولد بروش القاطن بملیلیة
فیما كانت المحلة  ،راھیم بن بوزید السالويیتصارف مع األمین السید إب

عندما یتماطل ورود  ،السعیدة تتوقف علیھ من السمید والدراھم سلفا
علیھا من طنجة، ویتعیّن جبرھا ویخشى صدور آفات منھا،  ونةئالم

في السنة التي  680والحال أن الفاسد الزرھوني دمره هللا رابط على وجدة 
على النائب السید الحاج  681لھ بھ اإلطاريقبل الماضیة، وثمن ذلك تخرج 

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 679
  .1905حاصر المدینة في منتصف في منتصف سنة : رابط على وجدة - 680
  ).Lettre de change( جمع إطرة وھي ما یعرف باللغة الفرنسیة : اإلطاري - 681
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دمحم الطریس، ویتوصل بواجبھا منھ إلى أن تأخر لھ عن ذلك خمسة عشر 
وخالل ھذه األیام ورد  -وھي من اإلطاري القدیمة المقبولة -آالف لایر

علّي طالبا مني أداء العدة المذكورة الباقیة لھ، وما قبل مني أن ذلك لم 
خرج مع النائب في اقتضائھ منھ، ألنھ ذكر أن  یبق لنا مدخل فیھ، حیث

اإلطرة بذلك العدد لم یتحوز بھا النائب فیما قبل وال دخلت بذمتھ، وأنھ 
 جعل سیاسة وقیّدھا عنده وردّھا إلیھ، وقد رفع الشكایة إلى الحكام ھنا،

وقیّد دعوتھ علّي في الرسم القانوني كما ھي عادتھم في ذلك، وھا ھو 
طیھ، وقد بالغنا غایة المجھود معھ في التربص علینا ریثما یوافي مجادتك 

وما ساعد على ذلك إال بعد مشقة عظیمة، وعلیھ  نكتب لشریف األعتاب،
فنؤمل من سیادتك أدام هللا عزھا إنھاء ذلك لشریف علم موالنا المنصور 
، واستعطاف جنابھ العالي في إصدار األمر الشریف إلى النائب بأن  با

ویتكفل للذمي ببقیتھ المذكورة، بحیث ال یعود  ،من ھذه الورطة یخرجني
نب في مقابلة أشغال المخزن التي ال اإلى مكالمتي فیھا، ألني ببالد األج

تؤدى بصرف المھمة إلى غیرھا، وقد كشف الغیب أن النائب قد ارتكب 
تلك السیاسة مع كل من لھ شيء على المحلة بواسطة األمین السید 

لمذكور، فلذلك حیث طالت المدة تطاولت أعناق الناس كلھا إلى إبراھیم ا
مثل ما ادعى بھ الذمي المذكور في كل بلدة حللنا بھا كمثل وجدة والسعیدة 
، وتأكد إعالم سیادتك لتكون على بال  وملیلیة، وال حول وال قوة إال با

ك هللا من تفصیل القضیة ومباشرة أمرھا لدى جاللة موالنا أعزه هللا، بار
لنا في عمرك وجازاك بأفضل المجازات، وعلى المحبة والخدمة والسالم 

  ".1325محرم عام  18في 

  عبد الرحمان بن عبد الصادق وفقھ هللا                                  
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  :ملخص الرسالة كما جاء على ظھرھا مع جواب المخزن عنھا

  .القائد عبد الرحمان بن عبد الصادق"

ذمي الذي كان یتصارف مع األمین ابن بوزید من أھل ذمة بأن ال
ملیلیة فیما یأخذه منھ لمئونة المحلة حیث یتعطل مجیئھا وقت نزول 
الفتان بنواحي وجدة، وكان یخرج بذلك اإلطاري على النائب الطریس، 
وكان یدفع لھ واجبھا حتى تأخر للذمي من ذلك خمسة عشر ألف لایر، 

ءھا، ولم یقبل عذره فیھا، ورفع شكواه بھ إلى وقد طلب منھ اآلن أدا
  .الحكام ھنالك، وقیّد دعواه علیھ في الرسم القانوني ووجھ إلیھ

 ،وطلب أمَر النائب الطریس بالتكفّل للذمي المذكور بالعدة المذكورة  
على أن المذكور ھو المشیر بذلك على الذمي حتى تشوف غیره من كل 

  .من لھ على المحلة شيء في وجدة وْسعیدة وملیلیة الرتكاب مثل ذلك

  نعم سیدي أعزكم هللا  

إن اقتضى النظر الشریف یكتب للنائب الطریس بما كتب بھ ابن   
الخمسة عشر ألف لایر، فإن  682لعبد الصادق في شأن الذمي الذي یسَ 

كان تقدم لھ األمر بقبولھا من جملة اإلطاري المتقدمة فذلك، وإن كان ال 
زال لم یقبلھا فیومر بقبولھا من جملة اإلطاري غیرھا، على أنھ ریثما 

  ".ولموالنا النظر. تیّسرت الدراھم للمخزن ألداء اإلطاري فھي من جملتھا

  اُجیب                                         

  

                                     
  .أي لھ دْین: یَسل - 682
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  تاجر یھودي بملیلیة  تسجیل دعوى على كبیر الجیش من طرف
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  ملخص الرسالة السابقة وجواب المخزن عنھا
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  161الوثیقة رقم 

بعد احتالل  المؤونةمن وزیر الخارجیة إلى الطریس في شأن تعذر إرسال 
  683وجدة

بسبب  الشرقیة،بالناحیة تعذّر إرسال المال إلى الجیش المخزني   
وقد وقع  .ھیجان البحر من جھة واحتالل مدینة وجدة من جھة ثانیة

 المؤونةالطریس عن إرسال  النائب تأخرف ، 1907مارس  29االحتالل یوم 
وفي الوقت ذاتھ أرسل سفینة مغربیة إلى السعیدیة  إلى أن تتضح األمور،

لى كبراء الجیش إ برقیة إرسالالستطالع األخبار من عین المكان، وتقرر 
وطمأنتھم بأن االحتالل سوف یزول عما  ،لثباتاودعوتھم إلى بناحیة وجدة 

قریب، واستعجل السلطان معرفة أحوال المنطقة الشرقیة بعد حادثة 
صفر  18الرسالة مؤرخة في . االحتالل واالستفسار عن حالة الجیش بھا

  .1907أبریل  2الموافق  1325
  
  .هللا على سیدنا وموالنا دمحم وآلھالحمد  وحده وصلى "
  

محبنا األعز األرضى النائب األجل السید الحاج دمحم الطریس، أمنك 
هللا وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر موالنا نصره هللا وبعد، وصل كتابك 

لایر الموجھة لك بقصد توجیھھا للمحلة السعیدة  ألفبأن األربعین 
یجان البحر وعدم سلوكھ، ولما حدثت الوجدیة، تعذّر توجیھھا إلیھا لھ

توقّعَت ما عسى أن یكون حصل للمحلة من الفزع بسبب  684حادثة وجدة
 685ووجھَت البابور السعیدي وأخرَت الدراھم المذكورة تحت یدك، ذلك،

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 683
  .1907مارس  29یقصد بھ احتالل الجیش الفرنسي مدینة وجدة یوم : حادثة وجدة - 684
  .باخرة صغیرة اقتناھا المغرب في مطلع القرن العشرین من أجل نقل العسكر والمؤونة: البابور السعیدي - 685
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وصار بالبال بعد إطالع ، 686لإلتیان بخبر المحلة ونواحیھا من السعیدة
الشریف لك بأن تقدّم ضرب العلم الشریف بھ، وقد كان تقدّم األمر 

المذكورة قبل توجیھھا لیطمئنوا بھا، ثم أردفنا  ونةئالمالتلغراف للمحلة ب
لك الكتَب عند وصول خبر ما عزمت علیھ الدولة الفرنصویة من 

بالتأكید في ضرب التلغراف أیضا للمحلة بالثبات وعدم  ،687االحتالل
یزول عن قرب  688صالجزع، وتعریفھا بكون االحتالل إن وقع فلسبب خا

إن شاء هللا، ولم تتعرض للجواب عن ذلك،  689وتنھض جیوش االحتالل
، لكونھ ھو 690فبقي سیدنا أعزه هللا متشّوفا لجوابك عن ھذا الفصل األخیر

أھم المھمات في الوقت، وعلیھ فإن وجدك الحال ضربَت التلغراف أوال 
كل حال، وأعِلمنا وثانیا بما ذكر فذاك، وإال فعّجْل بھ بوصولھ إلیك على 

 18بما تحقق عندك من حال المحلتْین وال بد، وعلى المحبة والسالم في 
  ".1325صفر عام 

  عبد الكریم بن سلیمان لطف هللا بھ                               
  
  
  
  
  

                                     
  .قصبة السعیدیة: السعیدة - 686
  .1907مارس  29االحتالل، أي احتالل وجدة ونواحیھا منذ یوم  - 687
  كان احتالل وجدة بدعوى عدم استجابة المغرب للمطالب الفرنسیة بشأن طبیب فرنسي قتل في مدینة : فلسبب خاص - 688

  .ویدعى ُموشان 1907مارس  19مراكش یوم       
  كان المخزن یأمل أن االستجابة للمطالب الفرنسیة المتعلقة بقتیل مراكش قد تؤدي إلى : تنھض جیوش االحتالل - 689

  .اب الجیش الفرنسي من وجدةانسح     
  .یقصد بھ موضوع احتالل وجدة: الفصل األخیر - 690
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  للجیش بناحیة وجدة بسب االحتالل الفرنسي المؤونةتعذر إرسال 
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  162 الوثیقة رقم

للسفر  تأھبھشأن بناحیة وجدة إلى دار النیابة في  جیشمن أمین ال
  691المؤونةتوزیع و

ساد عدم االطمئنان  1907مارس  29بعد أن وقع احتالل وجدة یوم   
إبراھیم بن بوزید  جیشرجال المخزن بناحیة وجدة، ومن بینھم أمین ال نبی

ة، فجھز نفسھ للسفر إلى الرباط، إال أن یالذي كان مستقرا بقصبة السعید
التي بعثھا للجیش آنذاك، وأمره بتأكید  المؤونةالسلطان كلفھ بتوزیع 

صفر  22الرسالة مؤرخة في . تسلیمھا لقواد الجیش وإقرارھم باالستالم
 . 1907أبریل  6الموافق  1325

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

رضى أمین سیدنا المؤید با األجل األحظي  سیدي  سیدنا األعز األ
، حفظك هللا ورعاك وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر  692بناصر غنّام

سیدنا نصره هللا وبعد، فیكون في علم سیادتك أنا بعد ما كنا على أھبة 
السفر لطرفكم بتسریح شریف أسماه هللا، وشدّدنا حوائجنا، وأتممنا شغلنا 

وبقینا منتظرین سكون البحر وورود أحد البابورات لنتوجھ المتعلق بنا، 
فیھ، فإذا بھ ورد علینا أمر شریف أسماه هللا، بأنھ أعزه هللا نفّذ لمحلة 

أربعین ألف لایر مئونة وألف خنشة من السمید، وأمرنا دامت  693السعیدة
سعادتھ بأن ندفع لكل فریق منھا ما نابھ ونقبض خط ید األغوات بما ندفعھ 

ونجري العمل استقباال على ھذا النسق، فاقتضى الحال مع وجود  ھم،ل
أن نوجھ بعض حوائجنا من أجل طلب التخفیف  694المظاھر الوقتیة

واصلین للرباط أو للدار البیضاء، إن لم یساعد الوقت على  695ومستولدتنا
 -النزول بالرباط، وذلك صحبة ابن عمنا السید دمحم وصاحبْینا أحمد الدكالي

وإبراھیم المسفیوي، فنطلب من سیادتك  -بل ودمحم بن أحمد الصحراوي
حماھا هللا أن تكون منھم على بال، وما یتوقفون علیھ من التسریحات عند 

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 691
  .ھو أحد مساعدي النائب دمحم الطریس بدار النیابة، وقد اختص بالجوانب المالیة: األمین بناصر غنام - 692
  .المرابط بقصبة السعیدیةالجیش المخزني : محلة السعیدة - 693
  .1907مارس  29یقصد بھا االحتالل الفرنسي لمدینة وجدة یوم : المظاھر الوقتیة - 694
  .یقصد بذلك أسرتھ التي كانت ترافقھ: ومستولدتنا - 695
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اب جمیعھم من طرفكم وعند رجوع الصاحبْین إلینا، أخذ هللا بیدك ذھ
  ".1325صفر  الخیر عام  22وعلى المحبة والسالم في  وأحسن عاقبتك،

 إبراھیم بن بوزید لطف هللا بھ                              

 
  توزیع مؤونة الجیش واالستعداد للسفر إلى الرباط

  



 

 
 - 472 -   
 

  163الوثیقة رقم 

بالسعیدیة إلى الطریس في شأن انتقال الجیش إلى غرب  جیشمن أمین ال
  696واد ملویة

المقیم بقصبة السعیدیة تقریرا عن حالة الجیش  جیشبعث أمین ال  
بھا، حیث اتفق قواد الجیش إخالء القصبة المذكورة وعبور واد ملویة، غیر 
أنھ لم یذكر السبب الداعي إلى ذلك، وھو عزم السلطات الفرنسیة احتالل 

وادعى صاحب التقریر أن قواد الجیش . القصبة بعد أن احتلت مدینة وجدة
جاع قصبة سلوان التي كانت مستقرا للثائر رن على استالمخزني عازمو

دھم الباخرة الروَكي ، ورفع إلى دار النیابة بعض مطالبھم، منھا أن تزوّ 
وبعض  المؤونةب -التي  كانت تحرس ساحل شرق الریف-المخزنیة التركي

وأن تظل راسیة قبالتھم لیضعوا بھا أثقالھم وذخائرھم الحربیة،  األسلحة،
بعض أفراد قبیلة فرخانة المقیمین بجزر ملویة إلى مضارب وكذا نقل 

الجیش غرب واد ملویة لیستعینوا بھم، لكونھم أدرى بالمنطقة التي یسیطر 
علیھا الروَكي، ویكشف التقریر في األخیر عن خالفات بین بعض قواد 

الرسالة مؤرخة . الجیش والشریف بوبكر مبعوث السلطان إلى ناحیة وجدة
  .1907أبریل  11الموافق  1325صفر  27في 

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"
األسعد األحظى األبر  ،محبنا األعز األرضى نائب سیدنا المؤید با 

سیدي الحاج دمحم الطریس، رعاك هللا وأمنك وسالم علیك ورحمة هللا عن 
ص كبراء المحلة خیر سیدنا نصره هللا وبعد، فیكون في علم سیادتك أن أخ

الواضعون أسماءھم  موھ ،ین علیھم المدار في الحل والعقدذال 697السعیدة
أنھم في یوم السبت  ،قد توافقوا موافقة تامة ال رجوع فیھا ،عقب اسمنا

وال تقف  الذي ھو متم شھر تاریخھ یعبرون وادي ملویة، 698اآلتي
                                     

  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق المخزنیة بالرباط - 696
  .ومن ُحّراك القبائل الجیش المخزني المكون من جیش نظامي: المحلة السعیدة - 697
  .1907أبریل  13السبت اآلتي، یصادف یوم  - 698
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قدر ما صون بھ ب، ثم یتر699فوارسھم حتى تكون بمحل یسمى ركـْمان
یجتمع لدیھم الراجل وضعفاء الناس، وبمجرد اجتماعھم بالمحل المذكور 

، ویخیمون 700ینھضون منھ، فال تقف  فوارسھم حتى تكون بقصبة سلوان
وقد طلبوا . وا بما یكون علیھ عملھمرُ ومَ بھا، وال یرفعون قدما منھا حتى یُ 

 م بنھوضھم،لنُعل اإلبقاء معھم بالمحلة حتى ینھضوا في الیوم المذكور
تیھم البابور السعید بما ھو میّسر أوطلبوا أیضا أن ی. فساعدتھم على ذلك

، فإنھا غیر نتیرْ من السمید ونحو مائتي مكحلة أخرى ولو من عیّنة مَ 
زاد على المائة والتسعة والثمانین مكحلة الواردة اآلن، مطلوبة لتُ 

لبابور المذكور وأن یكون ا. ویفرقونھا وقت الحاجة على المحتاج إلیھا
یجعلون فیھ القرطاس   ،رسى قبالتھم في البحر لیكون خزینة لھمدائما مُ 

، بحیث مھما احتاجوا إلى شيء مما 701وغیره من األثقال لضعف الروام
 702فیھ وجدوه سھل التناول من البحر، ویطلبون أیضا إركاب فرخانة

م في قیھم بھفي البابور المذكور ویال 703یولنالمقیمین بحجرة الصب
الطریق لیكونوا لھم إعانة على ھذا الغرض، ثم إنھم طلبوا من الجناب 

یجتمعون علیھ في  ،الشریف أسماه هللا توجیھ شریف من جنابھ الكریم
المحلة ویرجعون إلیھ في المسائل بدل الشریف موالي بوبكر بن 

ء من األغوات مخالفون لھم یعمرون معھ ، لكونھ اتخذ أخالّ 704الشریف
ستھم وتصویب سیاستھ وسیاستھم، ویحصل بسبب ذلك من سوء سیا

المخالفة ما ال یخفى، فیطلبون من سیادتك أن تكون لھم خیر معین في  
  ".1325صفر الخیر عام  27ذلك، وعلى المحبة والسالم في  یوم األربعاء 

  
  إبراھیم بن بوزید لطف هللا بھ                                  

                                     
  .ھي قریة أركمان التي تقع غرب مصب واد ملویة، وھي تابعة إداریا في وقتنا الحاضر إلى إقلیم الناضور: رْكمان  - 699
  .كانت آنذاك تحت سیطرة الروَكي الذي اتخذھا عاصمة لھ: قصبة سلوان - 700
  .الدواب: الروام - 701
  .فصیلة من قبیلة قلعیة، ومجالھا یمتد حول مدینة ملیلیة المحتلة: فرخانة - 702
  ھي جزر ملویة وتدعى أیضا الجزر الجعفریة وتقع قبالة مصب واد ملویة، وقد وقع احتاللھا من : حجرة الصبنیول - 703

  .1848طرف الجیش اإلسباني سنة       
  وقد أرسل إلى ناحیة وجدة رفقة بعض كبار قواد الجیش سنة  من أبناء عمومة السلطان، : الشریف موالي بوبكر - 704

  .بعد أن تم إعفاء رئیس البعثة المخزنیة إلى شرق المغرب السید أحمد الركینة 1905      
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  من السعیدیة إلى غرب واد ملویة المخزني انتقال الجیش
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 164الوثیقة رقم 

مواجھة الثائر من أجل  المؤونةمن كبیر الجیش إلى دمحم الطریس في شأن 
   705الروَكي

أخبر كبیر الجیش بشرق المغرب أن األنباء المتعلقة بالسعیدیة غیر   
صحیحة، غیر أنھ لم یفصح عن فحواھا، ویتعلق األمر باحتالل القصبة 

، وھذا أمر أنكره كبیر الجیش، 1907 أبریل 18المذكورة الذي وقع یوم 
للجیش واقترح اقتناءھا من ملیلیة حیث أصبح یقیم  المؤونةوجدد طلب 

من  المؤونةكما أخبر بصعوبة عبور واد ملویة، مما تعذر معھ نقل  .ھناك
أبریل، كما  13السعیدیة إلى مكان استقرار الجیش غرب واد ملویة منذ یوم 

تتبّع أخبار یوصار كبیر الجیش المستقر بملیلیة . ھو مثبت في تقریر سابق
جزر الجیش المخزني بواسطة برقیات یبعثھا قواد الجیش انطالقا من ال

وفي األخیر . ملویة واد التي تحتلھا اسبانیا والواقعة قبالة مصب ،الجعفریة
استعداد الروَكي  ناستعجل إرسال األسلحة والذخیرة بسبب ما شاع م

ربیع  9الرسالة مؤرخة في . للھجوم على الجیش المخیم غرب واد ملویة
  .1907أبریل  22الموافق  1325األول 

  . على سیدنا دمحم وآلھالحمد  وحده وصلى هللا"
محبنا األعز األرضى النائب األجل السید الحاج دمحم الطریس، رعاك 
هللا وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر سیدنا أیده هللا وبعد، فما تقدم لك من 

فلیس بواقع، واألمور ال زالت على حالھا  706اإلعالم عن قصبة السعیدة
في أشد االضطرار للسمید، وتطلب  كما ذكرنا لك، غیر أن األمداد السعیدة

، وأعیانا تسویفھم، أل ف خنشة منھا التي نفّذھا موالنا المنصور با
وأمسھ كتب لنا األمین السید إبراھیم بن بوزید بأن واد ملویة حمل 

                                     
  . أصل  الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق  الملكیة بالرباط - 705
  یر أن كبیر الجیش كذّب ذلك، وواقع الحال یؤكد انتشر خبر احتالل قصبة السعیدیة، غ: اإلعالم عن قصبة السعیدة - 706

  مطبعة  .  عكاشة برحاب، السعیدیة سعیدة ساحل المتوسط: انظر. 1907أبریل  18أن احتالل القصبة وقع فعال یوم        
  .112ص  2013.نیت - الرباط       
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، فلم تجد ما یسد رمقھا، وعلیھ نحب 708، وحال بینھا وبین السعیدة707جدا
ما تیّسر منھ، وإن كان البابور منك أن تبادر بإرسال األلف خنشة أو 

فانظر ھنالك أحد التجار الیھود أو غیرھم  ،في مھمات أخر 709السعیدي
عند أصحابھم، فقد أخبرنا أنھا أرخص عن ثمنھا  710یخرج ذلك األلف ھنا

 711فرطوط یكتب لك بالسومة ل محل، وأذنُت األمین السید َمـحمدمن ك
ذي ذكرناه فیُمّشیھم عدة أیام، لتكون منھا ببال، وإذا تیّسر على الوجھ ال

ألن توجھھ ال یكون إال في رفقات بخالف ما إذا جاء دفعة واحدة، ولك 
النظر إذ المقصود ھو التدبُّر في  كیفیة إیصالھ لھم فورا عزما جزاك هللا  
خیرا، فقد أكثروا من الكتابة برا وبحرا، وأما التلغرافات فعدد یرد من 

كما یطلبون نصیبا آخر من العدة ، وما وجھَت كل یوم،  712حجرة تافَِرْن 
وبقي تحت صیانة األمین المذكور حتى تقع  ،لھم قریبا فلقلّـتھ لم یصرف

ما شاع لِ  ،ل لھم بما یقتضیھ نظرك منھاالزیادة علیھ، فنحب منك أن تعجّ 
أمسھ من أن الفتان دمره هللا یوم ثاني العید متوجھ لناحیتھا لجعل البارود 

فال شعور لھا بھ وإن كان معھ من كان  713كان عندھا التقویممعھا، وإن 
، على أن إیقاع البارود ال بد منھ مھما  بحول هللا وبركة سیدنا المؤید با

 9زادت مرحلة أخرى سواء صح ما شاع أم ال، وعلى المحبة والسالم في 
  ".1325ربیع األول عام 

  ن عبد الصادق وفقھ هللاعبد الرحمان ب                                
  

                                     
  .ارتفع منسوب المیاه بالنھر: واد ملویة حمل جدا - 707
  انقطع االتصال بین الجیش الذي انتقل إلى غرب ملویة وبین قصبة السعیدیة بسبب : عیدةوحال بینھا وبین الس - 708

  ، وھو ما ال یذكره 1907أبریل  18فیضان النھر، وأیضا بسبب احتالل القصبة من طرف الجیش الفرنسي یوم         
  .صاحب الرسالة        

  .1906نجلترا سنة سفینة صغیرة اقتناھا المغرب من إ: البابور السعیدي - 709
  تشترى األلف كیس من الدقیق من ملیلیة عوض طنجة وتنقل إلى الجیش بواسطة : یخرج ذلك األلف من ھنا - 710

  .الباخرة السعیدي في عدة رحالت     
  .الثمن: السومة - 711
  ) Les Iles Zaffarines(.تحریف السم الجزر الجعفریة الواقعة عند مصب واد ملویة: حجرة تافـَِرن - 712
  .أي لو توفرت للجیش المؤونة واألسلحة: عندھا التقویم - 713
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  أحوال الجیش المخیم غرب واد ملویة رصد
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  165الوثیقة رقم 

من كبیر الجیش إلى الطریس في شأن أحوال الجیش وتعجیل إرسال 
714المؤونة  

یسمح باقتنائھا ن أ، واقترح المؤونةجدد كبیر الجیش تعجیل إرسال   
تعذر إرسالھا من طنجة، خاصة بعد أن صعب عبور واد من ملیلیة إذا 

المودعة بقصبة السعیدة إلى موقع تخییم  المؤونةملویة، وتعذر بذلك نقل 
تكون الباخرة التركي قریبة من  أنكما طلب . الجیش غرب الواد المذكور

عند الحاجة لنقل أغراضھ، وھو ما سبق أن  امكان تخییم الجیش لیستعین بھ
وفي الوقت ذاتھ أخبر بأن . جیشإلى دار النیابة من طرف أمین التقدم رفعھ 

أحوال مدینة وجدة جیدة، والقصد من ذلك أن جیش االحتالل الفرنسي قد 
دخل المدینة بدون مواجھة حربیة، والحال نفسھ بالنسبة لقصبة السعیدیة 

وجدد طلب إرسال األسلحة . 1907 أبریل 18التي وقع احتاللھا یوم 
وطلب في . والذخیرة لمواجھة الروَكي الذي أخذ یستعد للھجوم على المحلة

. حل مشكلة احتالل ناحیة وجدة عن مآلاألخیر من الطریس إخباره 
  .1907أبریل  24الموافق  1325ربیع األول  11الرسالة مؤرخة في 

  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

محبنا األعز األرضى النائب األجل السید الحاج دمحم الطریس، أمنك 
هللا وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر سیدنا أیده هللا وبعد، فأھم المؤمل 
منك والمؤكد بھ علیك أن تبالغ المجھود في إعانة المحلة السعیدة بما 

سیما  ،، فقد اشتد اضطرارھا غایة وبلغت إلى حد النھایةدتیّسر من السمی
في ھذا األسبوع الذي زاد فیھ واد ملویة زیادة ھائلة لم تعھد فیھ قط، حتى 

وحال بینھا وبین  صار ال یمكن عبوره ال في الفلك وال بالسباحة،
                                     

  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 714
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ونواحیھا، وھي اآلن في ضیق من قلة ما تكون بھ، فنحب  715السعیدة
وإن لم  ،دمنك بارك هللا فیك أن تحسن إلیھا في  التدبیر بنصیب من السمی

، فافعل ألحد التجار ھنا لھم الشركة 716یمكن إتیانھ في البابور السعید
أو قیمتھا لتشترى لھم من ھنا، فإن السیل بلغ الزبا،  دھناك یدفع السمی

یّسر هللا ما فیھ الخیر، وقدمنا لك أنھ شاع أن الفتان عزم على توجیھ 
 غنیمة لألمداد الحْركة لناحیة المحلة، فأمسھ خرجت من سلوان جعلھا هللا

 ،ل بتوجیھ نصیب من العدةوتأكد إعالمك لتعجّ  السعیدة بجاه خیر البریة،
وتحرص في توجیھ البابور لھذه المیاه لیقابل المحلة فیما یتوقف لھا من 

 حسبما بكتاب السید إبراھیم بن بوزید الواصل إلیك طیھ، الرحیل وغیره،
وكذلك السعیدة، وغایة  717مكوأحوال وجدة بخیر وال زائد على ما في عل

المراد في ھذا الوقت ھو االعتناء بأمور المحلة، فھي جادة في إیقاع 
أعانھا هللا وجعلھا مفتاحا لقضاء ھذا الغرض الذي  البارود مع الفُساد،

وكما نحب  یب،جإنھ سمیع م ،طالت فیھ المصابرة والمرابطة عن قریب
فطیّر لنا بھ اإلعالم  718االحتاللمنك إن ظھر ھناك آثار الفتح لحل مشاكل 

صح ". "1325ربیع النبوي  11بارك هللا فیك، وعلى المحبة والسالم 
  ."تلغرافیا

  عبد الرحمان بن عبد الصادق وفقھ هللا                      

  

                                     
  .قصبة السعیدیة حیث كانت تخّزن مؤونة الجیش قبل أن یحتلھا الجیش الفرنسي: السعیدة - 715
  سفینة الدولة المغربیة، وكان المغرب آنذاك یمتلك الباخرة المسماة التركي وباخرتین صغیرتْین  : البابور السعید - 716

  .وھما جبل الحبیب والسعیدي السعید      
  .القصد من ذلك لیس ھناك جدید فیا یخص احتالل وجدة والسعیدیة: ال زائد على ما في علمك- 717
  .ذلك احتالل وجدة والسعیدیةیقصد ب: مشاكل االحتالل - 718
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  واألسلحة  المؤونةاستعجال إرسال 
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  166الوثیقة رقم 

عدم للجیش ا تدبیر أمورعجزه عن من كبیر الجیش إلى الطریس في شأن 
  719انضباطھ

إفالس تدبیر أمر  -ابن عبد الصادق- یستفاد من تقریر كبیر الجیش  
صرامة أصبح ال یقوى على سلوك الوالجیش، بسبب عدم انضباطھ، 

السلطان ، خاصة وأنھ یقیم في ملیلیة بعیدا عن  والحزم معھ كما أمره بذلك
بعدما وصف الطریس الجیش ودّب الیأس في نفسھ، وأقر بعجزه، . الجیش

. وبعد ما طالت مدة محاربتھ بدون فائدة ،بالتكاسل في القضاء على الروَكي
ورفض كبیر الجیش أن یسلك مع قواده الصرامة والحزم خوفا من 
العصیان وحدوث الفوضى، وطلب من الطریس أن یكتب لھم بما یراه 

أن یصدر منھم ما  خوفا من ،ونصحھ بأن ال یبالغ في التشدد معھم ،مناسبا
وفي األخیر جدد طلب إرسال الباخرة التركي لتكون سندا . ال تحمد عقباه

 1325ربیع األول  13الرسالة مؤرخة في . للجیش بساحل شرق الریف
  .1907أبریل  26الموافق 

  
  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

الحاج دمحم الطریس، رعاك محبنا األعز األرضى النائب األجل السید   
هللا وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر سیدنا أیده هللا وبعد، فقد وصلنا 

ذكرَت أن المحلة السعیدة متكاسلة  كتابك وبعد الجواب عما قدمناه لك،
وأذنَت بالكتب لھا بما أشرَت إلیھ، فلتعلم أن سیاستي معھم ھي المالطفة 

خواطرھم، وهللا الذي ال إاله إال  وعدم إظھار الغلظة والتمشي حذو جبر
ھو لوال ذلك لصدر منھم منذ أزمان ما یكدر الخواطر، وكل ذلك في علم 

واستحسن السیرة معھم على ھذا المنوال، ولیس ذلك  ،سیدنا المؤید با

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 719



 

 
 - 482 -   
 

 720عجز مني، بل بسط لي أیده هللا ید التصرف في جمیع أغواتھا
أوجب غض الطرف  لكن الوقتعزال وتولیة وجلدا أو سجنا، و 721ومحالھا

والتمشي على الحالة ھذه عسى هللا أن یأتي بالفتح أو  ،وخفض الجناح
، وأما 722س بخفي عنك لو وجدُت سبیال للمخزنیةیبأمر من عنده، ول

تكاسلھم فھو الذي فتّت الكبد وضاق الصدر من أجلھ ومرض القلب من 
ض فیھ أقرب مكابدتھ، خصوصا في بعض األحیان الذي یكون قضاء الغر

إلیھم من حبل الورید، ولكن ما الحیلة وما عسى أن یفید فال حول وال  قوة 
، وإني ألكثر منك شوقا وحرصا في إتالف الروَكي واندثار نسلھ لو  إال با
وجدُت مساعدا، وذلك من أجل طول مھاجرتي ومرابطتي وشدة اشتیاقي 

علیھ فأنا ال أكتب لھم إلى وطني وأوالدي، فإنا  وإنا إلیھ راجعون، و
بشيء من ذلك لما بیّناه، وبما أنت تتكاتب معھم فأجبھم بما یظھر لك، 
وأما مطالبھم التي ال تحصى فالواجب علینا ھو رفع الممكن منھا لكم، 

جزء  وبعد ذلك لكم النظر في أمرھا، وال نوجھ لك من مكاتبھم إال یسیرُ 
ل بإتمام ھذا الوعید بما شاء د كل مطلع شمس، فنسأل هللا أن یعجمما یرِ 

ربیع  13من قدرتھ، إنھ الكریم المفضال آمین، وعلى المحبة والسالم 
، ومنھ فبطیھ، مكاتب  وردوا ساعتھ، ومنھ فالمؤكد بھ 1325النبوي عام 

علیك إذا كتبَت لھم فال تبالغ فإن القوم ُجّھال ال یبالون وال  یعرفون ضرھم 
عھم یصدر منھم ما یكدر الخواطر، ونحب من نفعھم، وربما بالمبالغة م

وبطیھ أیضا تلغراف ساعتھ، . منك أن تراعي المآل، وأعلمناك لتكون ببال
ونحب منك تستوعب المكاتب طیّھ وإن أمكنك توجھ لھم التركي، فال بأس، 

  ."صح بھ. وفیھ اآلن منافع والنظر لك

  عبد الرحمان بن عبد الصادق وفقھ هللا
                                     

  .جمع أغا، وھم كبار قواد الجیش: أغواتھا - 720 
  .جمع محلة، أي الجیش المخزني المكون من جیش نظامي وُحراك القبائل: محالھا - 721
  .یقصد بھا تطبیق الحزم والصرامة مع أفراد الجیش: المخزنیة - 722
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  عجز كبیر الجیش عن تدبیر أمور الجیش المخزني 
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 167الوثیقة رقم 

حالة الجیش المزریة وطلب إرسال شأن من كبیر الجیش إلى الطریس في 
  723المؤونة

التي وعد بھا الجیش المخیم غرب  المؤونةعجز المخزن عن توفیر   
قع عدم انضباط وتمرد وعصیان ضد كبیر الجیش عبد فوواد ملویة، 

ل الباخرة وجعْ  المؤونةالرحمان بن عبد الصادق، فجدد طلب إرسال 
من أجل المساندة وحمل أغراض  ،التركي رھن إشارتھ بساحل الریف

قواد الجیش برفض قتال الثائر  الجیش عند الحاجة، وبدون ذلك جاھرَ 
ي صفوف الجیش، وھو وضع شبیھ الروَكي، فسادت حالة من الفوضى ف

قبل إعفاء أحمد الركینة من  1904بما وقع بجوار مدینة وجدة منتصف سنة 
عبد الرحمان بن عبد الصادق  فتم تعیین رئاسة البعثة المخزنیة بوجدة،

تخوف كبیر الجیش  الحصاد وحیث حان وقت. كبیرا للجیش بناحیة وجدة
. د الزرع وضمان توفیر قوتھمأن یفر العسكر إلى الجزائر للعمل في حص

ویكشف التقریر حالة الیأس التي سادت بین قواد الجیش، وھذا وضع قد 
ربیع األول  14الرسالة مؤرخة في . یحول دون القضاء على الثائر الروَكي

  .1907أبریل  27الموافق  1325
  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

ب األجل السید الحاج دمحم الطریس، أمنك محبنا األعز األرضى النائ
هللا وسالم علیك ورحمة هللا عن خیر سیدنا أیده هللا وبعد، فإن المحلة 

، 724ف خنشة من السمید المنفذ لھالالسعیدة قد أكثرْت من الكتابة على األ
وكتبنا لك مرارا توجیھھ ھو أو ما تیّسر منھ، وإن لم یمكن توجیھھ، فكلِّْم 

اك على إخراج األلف أو ما تیّسر منھ عند شریكھ ھنا لیسھل أحد التجار ھن
وقد اشتد اضطرارھم وبلغ السیل الزبى، وكتبوا  تناولھا لألمداد السعیدة،

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 723
  .وھو كمیة الدقیق التي وعد الطریس بإرسالھا للجیش، وتأخر وصولھا: السمید المنفّذ - 724
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لنا بما ال تقدر سماعھ، ولھم الحق في ھذا الوقت فقد قاموا على ساق 
الجد واالجتھاد، وأظن أنھم لو تیّسرت لھم مطالبھم التي األھم منھا اآلن 

وشیعتھ، سیما وقد  ھو السمید لنھضوا نھضة تكون قاضیة على الفتّان
، وال ترّجْوا إال رحمة هللا 725انقطعوا على المصارفة مع القبائل الصادقة

، والدراھم التي قبضُت صرفتھا في الدیون  وإنعام سیدنا المؤید با
عنھا، وكل یوم یكتبون لنا ویضربون  ونةئالمالمترتبة علیھا ساعة قطع 

إلى  726التلغرافات على السمید والبابور لیحمل أثقالھم من برج كبدانة
ألن الطریق صعباء جدا وفي  معرضھا مائة خندق وخندق، ال  727رْكمام

إال خفیفة األثقال،  728یسلكون منھا إال بعد مشقة عظیمة، وال  تمر الروام
 729یر ذلك مما كان بوجدة والسعیدةوفي علمك أن القرطوس والكور وغ

كل ذلك بخزنة المحلة السعیدة، وكثرت األثقال وال  یتأتى نھوض المحلة 
ْم ھذا الغرض 730بدون البابور ، فال بد احرص على توجیھ البابور، وقدِّ

یمكن معالجتھ بواسطة كراء  731على جمیع المھمات، على أن ما ھناك
، فال 733أتى فیھ إال  بابور المخزناألجنبیة، وھذا الغرض ال یت 732البوابیر

بد اجتھد وأِعْن على تمام ھذا الوعید، فقد ظھر آثار الفتح فیھ، وھذا 
الوقت یتعیّن أن یكون البابور بھذه المیاه لیحاذي المحلة حیث أن أثقالھا 
كلھا على ساحل البحر، ویعینھا بالمدفع، ألنھا بقصد إیقاع البارود، وقد 

                                     
  .ھي القبائل التي ظلت تدین بالوالء للسلطان عبد العزیز: القبائل الصادقة - 725
  .صب واد ملویة قبالة الجزر الجعفریة التي تحتلھا إسبانیاھو موقع رأس الماء الذي یقع غرب م: برج كبدانة - 726
  .الصحیح  ھو أركمان : رْكمام - 727
  .الدواب: الروام - 728
  .قبْیل احتالل وجدة والسعیدیة نقل الجیش أھم أغراضھ إلى غرب واد ملویة : مما كان بوجدة والسعیدة - 729
  لیھا حمل أثقال الجیش وحراسة ساحل الریف ومساعدة یقصد بھ السفینة المغربیة التركي التي أسند إ: البابور - 730

  .الجیش عند االقتضاء، حیث تم تزویدھا بمدفعْین ورشاش      
  یقصد بذلك طنجة وباقي مراسي المخزن بالساحل األطلسي، حیث یمكن كراء سفن أجنبیة لقضاء أغراض  : ما ھناك - 731

  . المخزن         
  .السفنجمع بابور أي : البوابیر - 732
  .یقصد بھ التركي الذي كان مجھزا ببعض المدافع: بابور المخزن - 733
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، والحاصل أن المحلة على 734نة وشیعة الفاسدشرعت فیھ مع بعض كبدا
نیة قضاء  الغرض بالقلب والقالب من غیر رجوع فیھ حسبما یظھر من 

إغاثتھا بالسمید والبابور،  وعلّقت ذلك على أمرْین، قرائن األحوال،
ربما یتعذر  ،ذاكرین أنھم إذا تراخوا اآلن ولم یبادروا إلى الفتك باألعداء

ت ھذا الوقت، ألن حصاد الزرع قد شرع فیھ بالطاعة علیھم أمر ذلك إذا فا
، فإن لم  یجد العسكر ما یقتات بھ في المحلة فال بد من فراره 735الشرقیة

منھا طلبا لمعاشھ، وال یبقى بالمحلة سوى الخیل واألغوات ومكلفیھم، 
وعلیھ فنحب منك أن تعّجل لھم بالسمید ولو ما تیّسر منھا، كما نؤمل منك 

 736وجیھ البابور لیقابلھم، وإذا كمل هللا بوصولھم لركمامأن تعجل بت
، ولم یبق طمع للفتان في ھذه 737المذكور فتحوز الدیوانة والفندق

ْل بالبابور والسمید لعل  هللا  الناحیة، فنحب منك أن تقف وال تقّصر، وعّجِ
ینجز وعده في ھذا عدو هللا وعدو اإلسالم، ویومھ وردت المكاتب طیھ 

تعلم حقیقة الصادر من القلق، وإن اقتضى نظرك أن ترسلھا فطالْعھا ل
لشریف األعتاب، فأنت أدرى، إذ المقصود ھو رفع مطالبھم لك للقرب، 

ربیع  14ولك النظر في توجیھھا لشریف الحضرة، وعلى المحبة والسالم 
  ".1325النبوي عام 

  عبد الرحمان بن عبد الصادق وفقھ هللا                           

  

  

                                     
  .أنصار الثائر الروَكي: شیعة الفاسد - 734
  .بالد الجزائر: الطاعة الشرقیة - 735
  .أرْكمان: ركمام  - 736
  لخزن  بعد محاولة إحداث مرسى بساحل كبدانة ،أنشا الروَكي ھناك مركزا للجمارك ومستودعا: الدیوانة والفندق - 737
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  المؤونة توفیر عنعدم انضبط الجیش بسبب عجز المخزن 
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  168الوثیقة رقم 

إلى الطریس في شأن أوضاع الجیش وتجدید طلب  جیشمن أمین ال
  738المؤونة

في شأن  الباشا عبد الرحمان بن عبد الصادقروایة  جیشأكد أمین ال  
، وقد المؤونةوتراخیھ عن قتال الثائر، وذلك بسبب قلة  الجیش عدم انضباط

القواد تحذیر المخزن لھم من عاقبة عدم االمتثال ألوامر السلطان،  أبلغ كبارَ 
وبعد أن عدّد أسباب عدم االنضباط حاول تبریر عدم تقدُّم الجیش لمواجھة 
الروَكي، حیث یخشى كبراء الجیش أن ال یجدوا من یساعدھم على توفیر 

التي كانت كانوا یتعاملون معھا، و ، إذا ما ابتعدوا عن القبائل التيالمؤونة
تتساھل معھم في كیفیة األداء إلى أن یتوصلوا بالمال من المخزن 

یوما كي ینتقلوا من مصب  12ونة ؤبل اشترطوا الحصول على م. المركزي
أیضا فإن العسكر یتطلع  المؤونةوبسبب قلة . أركمان موقعواد ملویة إلى 

وقد أبدى كبراء الجیش . وقت الحصاد حان إلى العمل بغرب الجزائر حیث
اعتذارھم ووعدوا بالقیام بالواجب المنوط بھم، وأن عذرھم األكبر ھو عدم 

، وجدد طلب إرسال المؤونةبتوفیر  جیشوقد تعّھد لھم أمین ال. توفر القوت
أما . الباخرة التركي لمساعدتھم على نقل أغراضھم من أسلحة وذخائر

م إرسال بندقیة ساسبو خشیة حدوث فتنة طلب عدقد األسلحة فبخصوص 
ألنھا مطلوبة من طرف العسكر ونظرا لنقص ذخائرھا،  ،أثناء توزیعھا
ربیع  15الرسالة مؤرخة في  .فذخیرتھا متوفرة بكثرة نتیرْ بینما بندقیة مَ 

  .1907أبریل  28الموافق  1325األول 
  
  .الحمد  وحده وصلى هللا على سیدنا دمحم وآلھ"

نائب سیدنا المؤید با  ، مجادة محبنا األعز األرضىرعى هللا 
األسعد األمجد األحظى سیدي الحاج دمحم الطریس، وأمنك ووقاك وسالم 
علیك ورحمة هللا عن خیر موالنا نصره هللا وبعد، وصلنا جوابك األعز 

                                     
  أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 738
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عما طلبناه من سیادتك من توجیھ یسیر دراھم نحو مئونة یومْین ونحو 
والزیادة  739خنشة سمیدة إعانة للمحلة على نھوضھا من ھذا المحل 200

بأن نبیّن لك كیفیة تفرقة . منھ على الفتان 741لتقع السوقة 740لركمام
القریب عھد ورودھا دراھما، وأن نجمع كبراء المحلة ونحذرھم  ونةئالم

عاقبة ھذا التراخي والتكاسل والتالعب الصادر منھم باألوامر الشریفة، 
ھم السوقة على الفتان حتى ال یبقوا لھ أثرا، لكونھ كما یوخذ من ونلزم
أنھ في غایة الضعف والفشل الخ، وفھمناه بْدأً وتماما، فأما  742تقایدنا

منھا ما اُعطي ألصحاب الیومیات  ذكیفیة تفرقة الدراھم المذكورة فاُخ
لكن ما . حسبما قدمنا لك تفصیلھ 12 والباقي دُفع لھم مونة عن أیام

بضوه في مئونة األیام المذكورة دفعوه حاال ألرباب الدیون من یھود ق
وكبدانة وبني  746وعرب طریفة 745والسعیدة 744ومسلمي الِفالج 743ملیلیة

یزناسن فیما كانوا یأخذونھ منھم من السمید والشمع والسكر واألتاي 
والشعیر والغنم والسمن، فأصبحت یدھم من الوقت فارغة متوقفین على 

، فلما طولبوا بعبور ملویة امتثلوا أوال، ثم  اعتذروا عن االستسالف
 ،الزیادة بفراغ یدھم وكون المحل الذي یصیرون إلیھ متوسط بین األعداء

بعید عن الِفالج والسعیدة والقبائل التي كانوا یتصارفون معھا، فإذا مكثوا 
 مقدار ثالث لیال في ھذا المحل الذي یصیرون فیھ وھو رْكمام بال شيء،

، فلذلك طلبوا ذلك 747فإن العسكر یتشوف للخدمة في الحصاد ببر اللفریك
والسمید لیقبضوه على مدة ُمقامھم بركمام، وریثما یفتح  ونةئالمالقدر من 

والعدة التي وردت آخرا ال زالت مثقفة لم یخرج منھا . هللا علیھم سلوان

                                     
  .حیث خیم الجیش بعد عبوره واد ملویة) رأس الماء حالیا(یقصد بھ برج كبدانة : ھذا المحل - 739
  . الصحیح ھو أركمان: ركمام - 740
  .مساكنھ ونھب ممتلكاتھأوالصوَكة، وتعني في قاموس المخزن الھجوم على العدو وتدمیر : السوقة - 741
  .یقصد بھا ھنا تلك التقاریر التي سبق أن أرسلھا أمین العسكر إلى النائب دمحم الطریس: التقاید - 742
  .ھم التجار الیھود الذي كان قواد الجیش یتعاملون معھم من أجل توفیر المؤونة للجیش: یھود ملیلیة - 743
  . وا یقطنون في أحد األحیاء خارج سور ملیلیة، والكلمة أصلھا فرنسيھم التجار المغاربة الذین كان: مسلمي الِفالج - 744
  .قصبة السعیدیة، والقصد ھنا ھم تجار القصبة المذكورة: السعیدة - 745
  .ھم القبائل التي استوطنت سھل تریفة، وھم العثامنة وھوارة وأوالد الصغیر وأوالد منصور: عرب طریفة - 746
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افسة، فربما مكحلة واحدة، لكون تفرقتھا على المحتاج إلیھا فقط یثیر من
قت على الجمیع المحتاج  ینشأ عنھا ما یوجب التفاقم بخالف مع إذا فُّرِ

إلى  وطلبھم البابور لحمل األثقال فیھ من مرسى البرج. وغیر المحتاج
السعیدْین  748ِورْینھمرسى ركمام،لكون القرطوس وحده كثیر ألن بھائم ال

ولما ورد كتابك الذي . موبھائم أغوات المحلة ال تفي بعُشر ذلك إال بعدة أیا
ھذا جوابھ، أعدُت علیھم الكالم بلطافة ورفق وحذّرتھم وأنذرتھم بالوجھ 
الذي یلیق أن یُعاملون بھ في الوقت، فضاقت نفوسھم وصاروا یتعّزرون 
ویتحّسرون، ومنھم من سالت دموعھ على خدوده أسفا على ما فاتھم من 

ر الواضحة ما یمكن قبولھ، اكتساب مزیة قضاء الغرض، وأبدوا من األعذا
أعظمھا عدم القوت، وأرعدوا وأبرقوا من غیر تقصیر، ولكن ما لنا إال 
اتباع ما أظھر هللا في الوقت إلى أن یتجلى هللا سبحانھ بما یكون فیھ فرج 

وقد امتثلوا لكن تكفّلُت لھم بجلب ما یقتاتون بھ بھذا المحل إلى أن . لعباده
فنطلب من سیادتك حماھا هللا أن . و دراھمتوجھ لھم مئونتھم سمیدا أ

تعامل هللا بتوجیھ ما طلبوه، فإنھم أذعنوا كل اإلذعان، نطلب هللا أن یكمل 
بخیر، كما نطلب من سیادتك إن كنَت ترید توجیھ العدة، فال توجھ من 

فإنھ ال یساوي شیئا  نتیرْ و ألنھا مطلوبة غایة بخالف مَ بُ عیّنة ساسْ 
 تعالى ییسر كل عسیر بجاه النبي البشیر، وعلى وقرطوسھ عندنا، وهللا

  ".1325ربیع األول عام  15المحبة والسالم في 

  إبراھیم بن بوزید لطف هللا بھ                                            

                                     
  .مفرد ھِویر أي  حضیرة دواب المخزن: الھِورْین  - 748
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  المؤونةأحوال الجیش بغرب واد ملویة وتجدید طلب  رصد
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  169الوثیقة رقم 

معارك ضد الروَكي حصیلة المن أمین الجیش إلى الطریس في شأن 
  749وأنصاره

إلى الطریس تقریر مفصال عن حصیلة المعارك  جیشبعث أمین ال  
ن أن الشریف لروَكي وأنصاره، ویتبیّ االتي خاضھا الجیش المخزني ضد 

أمزیان قد شارك فیھا، وھو من األعیان المشھود لھم بمقاومة الروَكي، ثم 
المقاومة ضد اإلسبان، ویكشف التقریر عن سلوك المخزن التقلیدي م تزع

تجاه الخارجین عن طاعتھ، حیث یعمد إلى معاقبتھم بإحراق مساكنھم ونھب 
ربیع األول  18الرسالة مؤرخة في . الزراعیة أمتعتھم وتدمیر محاصیلھم

  .1907الموافق فاتح مایو  1325

  .وآلھ الحمد  وحده وصلى على سیدنا دمحم"

رعى هللا مجادة محبنا األعز األرضى، نائب سیدنا المؤید با 
سیدي الحاج دمحم الطریس، وأمنك وسالم علیك ورحمة هللا بوجود سیدنا 
نصره هللا وبعد، فیكون في علمك أن المحلة السعیدة بقیت بمحلھا قرب 

ة من شیع برج كبدانة وركبت فوارسھا البارحة قاصدة إعانة البركانیین
عامل الفاسد، فقطعت 751إلیھم شوعة  750المخزن أعزه هللا، حیث ساق

تلك األوعار المسماة بمائة خندق، ووقع بینھم بارود خفیف، قُتِل من 
الفُّساد سبعة أنفس وجرح ثمانیة، ومات فرس للشریف سیدي دمحم 

، وجرح آخر لقلعیة، ورجعوا في الساعة العاشرة من اللیل، 752أمزیان

                                     
  .أصل الرسالة محفوظ بمدیریة الوثائق الملكیة بالرباط - 749
  .تعني في قاموس المخزن تأدیب القبائل العاصیة بتدمیر مساكنھا ونھب أمتعتھا وإحراق محاصیلھا): صاكـَ (ساق - 750
  .قائد من قبیلة قلعیة موالیا للروَكي: شوعة - 751
  من أنصار المخزن العزیزي، وبعد انتھاء ثورة الروَكي خاض مقاومة شرسة ضد التوسع : الشریف دمحم أمزیان - 752

  .1911اإلسباني إلى حین استشھاده سنة        
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ركبت أیضا وسارت بنیة صادقة حتى قطعت تلك األوعار وفي بحر یومھ 
، وقصدوا دور 753بسالمة، وساروا حتى وصلوا لسوق أربعاء رْكمام

الفّساد بالھدم والحرق، فقابلھم شوعة ومن معھ بالبارود بیسیر راجل 
وفوارس ولم یفروا لھم بشيء، ففروا أمامھم فحرقوا دار شوعة وإخوانھ 

، ووجدوا بتلك الدور 754الفّساد )خرى بلأ(وعدة دور أخرى من دور 
مطامیر شعیر وفرینة وقمح وقلل العسل والدجاج، ونھبت ذلك كلھ، 

وآخران إلخوانھ، والمحلة  755وُجِرح یومھ فرس للقائد عالل أزریوح
بحمد هللا سالمة من الجرح والموت، وقد باتوا ھناك برؤوسھم لینظرون 

 وعلى المحبة والسالم في یوم م،ما یكون غدا بحول هللا، وبھ وجب إعالمك
  ".1325ربیع األول  18األربعاء 

  إبراھیم بن بوزید لطف هللا بھ                                                    

  

  

  

  

  

                                     
  .الصحیح ھو أرْكمان : ركمام - 753
  .دور الفّساد، وقد وقع تداركھ في النصالصحیح ھو من : من دور أخرى بل الفُّساد - 754
  .من قواد قبیلة قلعیة الموالین للمخزن العزیزي: القائد عالل أزریوح - 755
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  حصیلة المعارك ضد الروَكي وأنصاره
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  170الوثیقة رقم 

الفرنسي في شأن طلب وساطة فرنسیة  السفیرمن وزیر الخارجیة إلى 
  756إلنھاء ثورة الروَكي

، 1907قام عبد الحفیظ ضد أخیھ بمراكش في منتصف شھر غشت   
لك بعد أن عجز أخوه عبد العزیز عن طرد األجانب من البالد وادعى المُ 

، وأخفق في القضاء على الروَكي ،)1906(وقبل میثاق الجزیرة الخضراء 
فاضطر عبد العزیز إلى طلب وساطة السلطات الفرنسیة بغرب الجزائر، 
خاصة الجنرال لیوطي، وذلك من أجل استعادة القوات المخزنیة المخیمة 
غرب واد ملویة والتصدي لمواجھة أخیھ عبد الحفیظ، ویقضي مقترح 
الوساطة منح الروَكي وظیفة مخزنیة مقابل إعالن الطاعة للسلطان عبد 

  .1907أكتوبر  27الموافق  1325رمضان  19الرسالة مؤرخة في . زالعزی

  .الحمد  وحده"

دولة افرانصا الفخیمة،   757محبنا العاقل المكرم المجامل منسطرو  
، بعد مزید محبة أن تكون بخیر على الدوام، 758المحترم الموسیو رینیو

الشریفة بأنكم ال یخفى عن جنابكم االضطراب الحاصل بشرق ھذه اإلیالة 
، وما ھو علیھ جانب المخزن من االھتمام القوي بذلك، نعم 759منذ سنین

فال یخفى عنكم أن جناب المخزن محتاج إلرجاع جمیع قواتھ المتفرقة 
 ، وإلخماد نار الفتنة التي توقّدت بھا ،760ألجل ما حدث بناحیة مراكش

                                     
 . C31/Tanger-Marocِملحقة مدینة نانت تحت رقم ِ  - أصل الرسالة محفوظ بأرشیف وزارة الخارجیة الفرنسیة  - 756
  .المفوض، أي سفیر فوق العادة ترجمة حرفیة لكلمة وزیر، ویراد بھا الوزیر: منسطرو - 757
  ، وھو الذي 1906ھو أوجین رینیو الوزیر المفوض الفرنسي بالمغرب بعد مؤتمر الجزیرة الخضراء سنة :رینیو - 758

  .1912وقع عقد الحمایة بفاس سنة       
  .1902یقصد بذلك ثورة الروًكي التي اندلعت منذ نھایة سنة : منذ سنین.... االضطراب الحاصل  - 759
  وكان خلیفة .1907أي ثورة عبد الحفیظ ضد أخیھ عبد العزیز منذ منتصف شھر غشت : ما حدث بناحیة مراكش - 760

  .للسلطان بمراكش قبل أن یعلن نفسھ سلطانا      
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ئنة ولجمع البال وصرف الوجھة لناحیة الحوز وحسم مواد الحوادث الكا
بھ، فقد تأّمل الجناب الشریف فیما تمكن بھ مباشرة الكالم مع الفتّان 
الجیاللي الزرھوني، فیما یؤثر رجوعھ عن غیّھ واعترافھ بسلطة المخزن 
في النواحي المضطربة، التي ھو حال فیھا، على أنھ إذا أقلع عما ھو 

وظیفة علیھ وانقاد للطریق المستقیم، فیمكن لجانب المخزن أن یقلده ب
مخزنیة تُبیّن أھمیتھا بعدُ إن شاء هللا، وحیث أمعن الجناب الشریف النظر 

ظھر لجانبھ أن النتیجة ال تحصل إال باإلعانة الحبیة من والة  ،فیما ذُِكر
الدولة الفرنصویة بنواحي الحدود، وقد كلفني الجناب الشریف أن أكتب 

انتھا التي أعطتھا غیر لكم بھذا، مؤملین من الدولة الفرنصویة مدّ ید إع
ما مرة بتلك النواحي، لیحصل المقصود المرتجى ویتوطد بإعانة دولتكم 

رمضان عام  19دمتم مجازین بخیر، وختم في . األمن بتلك النواحي
1325."  

  عبد الكریم بن سلیمان لطف هللا بھ                         
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  طلب وساطة فرنسیة قصد إنھاء ثورة الروَكي

  

*****  
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