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I. Introduction

In the early 1940s, al-Mokhtar al-Susi launched an ethnohistory of Sus 
and its hinterlands by collecting manuscripts from families, documenting 
local histories and biographies, and writing a local nationalist history of 
Akka, Iligh, Taroudannt, Jazoula and other settlements throughout Sus.(1) 
Al-Susi contended that a national historiography would remain incomplete 
without regional histories; he also cautioned against having blind faith in 
European colonial writings on Morocco.(2) His work has since then set up 
the foundation for numerous local histories of Sus and its communities in 
the post-Independence period. Aomar Afa,(3) Mohamed Lahbib Nouhi, Larbi 
Mezzine(4) and other historians of Sus and Tafilalet have added key historical 
works to the colonial and postcolonial writings on southern oases by focusing 
on different issues including social, customary, legal, and economic subjects. 
However, few of these studies have tried to document through a variety of 
manuscripts diverse historical themes and issues by focusing on a single 
Saharan oasis and its local, regional and global connections. This short paper 
reproduces some of these documents and highlights a number of local and 
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regional historical issues through a focus on the southern Moroccan oasis of 
Akka as one of the most important oases in the Anti-Atlas and Dar‘a region. 
I choose to reproduce a set of archival family documents, including pictures 
and manuscripts, that I collected throughout the different villages of Akka 
(Tizounine, Sidi Abdellah Ou Mbark, Rahala, Ait Rahat, Taourirt, Tagadirt, 
Agadir Ouzrou) and give a macro and micro history of Akka before, during 
and after the colonial period. These documents were obtained mostly from 
the family archives of Ibrahim Nouhi and Ouhamam both residents of Akka. 
In fact the local Museum of Akka houses many of these documents which 
are still in deteriorating condition and are not preserved in accordance with 
scientific methods of document conservation.(5)

 The reprinted documents which include also pictures and manuscripts 
depict issues related customary and Islamic law (cases 1-5); Jewish-Muslim 
relations (cases 6-20); sales, loans and usufruct (21-47); slavery (48-50); 
colonial politics (51-56); and tribal leadership and the Makhzan (57-61). 
By focusing on Akka, my aim is (1) to call attention to the importance of 
safeguarding local family archives to make them available for other scholars, 
(2) provide a list of family archives in the Anti-Atlas that students and 
scholars of the region can consult, (3) expand the analytical frame of regional 
historiographies by covering many subjects in one study, and (4) stress the 
importance of local histories in the wider national historiography.

 These documents are copied from their original sources without 
changes despite some spelling mistakes or inconsistencies in names, places 
and grammar. My main focus here is not to analyze these sources but to make 
them available for students and researchers interested in the social, political 
and economic histories of the region. I am including here examples of the main 
issues that appear in these troves of documents. I begin this list with the legal 
framework that organizes social life in these arid sub-saharan communities. 
At the center of all the documents, there is a customary Islamic legal system 
regulated and enforced by local judges and tribal leaders. Many of these judges 
have either maintained a connection with central or regional government or 
served as independent judges outside the authority of the Makhzan.(6) The 
names of these judges and their social histories are available in al-Ma‘sul 
and other works of al-Susi. For example, document 1 highlights how tribal 
leaders rely on some local judges to settle conflicts around water. Document 
2 discusses the case of a forged legal document. Document 3 is about a tribal 
(5)  See Aomar Boum, The Plastic Eye: the Politics of Jewish Representation in Moroccan Museums. 
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agreement regarding legal rulings in murder cases. Document 5 is a detailed 
example of a customary law (‘urf). Although these documents are specific to 
Akka in terms of the cases they discuss, they are about issues shared by many 
communities in southeastern Morocco. Scholars and students interested in 
these documents however need to consult the works of al-Susi, Mustapha 
Naimi, Aomar Afa, al-Wafi Nouhi, and Mbarak Ait Addi to familiarize 
themselves with the names and content of the documents. A knowledge of 
colonial literature, especially the works of Monteil and Charles de Foucauld, 
is also recommended for a better assessment of this documentation.

 In addition to a large number of manuscripts about customary and Islamic 
laws that  organize tribal relations, family archives throughout Akka are still 
full of thousands of documents that describe historical relations between Jews 
and Muslims. These documents highlight largely issues of credit and usufruct 
(case 6). Many documents also describe the economic relations between 
Jewish merchants of Essaouira with connection to the sultan and local tribal 
leaders (documents 8-9). The economic and social relationship between Jews 
and Muslims continued to be reflected through these documents until 1962 
when they emigrated to Israel. A few documents are about the role of local 
Jews in the southern liberation movement (document 20).

 The largest collection of documents revolves around sales, loans and 
usufruct involving families, neighbors and tribal leaders. One of the interesting 
dimensions of this subset of documents is its variety in terms of the social 
relations it describes: widows, men, women, family members, tribal leaders. 
The majority of documents describe cases of loans by Cheikh Omar and other 
members of ayt Mribet family to residents of Akka and other neighboring 
Saharan communities during years of drought and famine.(7) It also sheds 
light on the role of women in these tribal and Saharan communities as many 
documents show widows as independent agents in most of the transactions. 
All these relations take place in an agrarian society where water, trees and 
land are at core of household subsistence economies. Therefore they add to 
our understanding of other historical works such as Omar Benmira’s study of 
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117-130. حممد املختار السويس، املعسول، اجلزء19 ، الدار البيضاء، 1961-1960  . 



Aomar Boum158

the nawazil and rural societies during the 14th and 15th centuries.(8) There 
are also a set of documents that stress not only the racial dynamics between 
shurfa and haratine as described in the section of customary law, but also the 
history of slavery and the commercial relations between Akka, Tindouf and 
Timbuktu. These documents show how slavery was practiced until the 1950s 
in many communities partly because of its connection to land labor.

 Apart from these local social, political and economic dynamics, a 
large body of documents emphasizes the connections between the central 
government and the local tribal leadership and their communities, as well 
as the local politics during the colonial period and national independence 
movement. Documents (57-61) are examples of the political allegiance 
of local leaders to Alawite sultans including Mohammed V. Document 
55 highlights the role of Akka as the base of the Southern Liberation 
Army (اجلنويب التحرير   Finally and although the French colonial .(جيش 
administration did not extend its authority into the region until the early 
1930s, many documents highlight aspects of the daily relationships between 
the populations of these oasis communities and the French administrators, as 
is the case of accounts of forced labor (corvée) (document 53).

 I have chosen to reproduce these documents without any analysis 
largely to make them available for researchers of small-scale agrarian 
societies in general and southern Moroccan communities in particular. I also 
intend this as a call for a national initiative to gather documentation in these 
communities with the objective of safeguarding it from the destructive forces 
of nature, and to make it available for national and foreign scholars. I follow 
here the footsteps of Paul Pascon who pointed out in many publications 
the scientific importance of these documents, especially in his work on the 
Haouz of Marrakesh in 1977 and the social history of Tazerwalt in 1984. 
Pascon outlined the steps of filming, fixing and indexing family registers 
and manuscripts. He is credited for being one of the first post-independence 
researchers to have outlined a theory of documentation for legal manuscripts 
and commercial registers to achieve a better scientific understanding of rural 
Morocco from a historical, sociological and anthropological perspective.(9) 

(8) عمر بنمرية، النوازل واملجتمع: مسامهة يف دراسة تاريخ البادية باملغرب الوسيط، الرباط: منشورات كلية االداب 
2002؛ عبد الرمحان املودن، إسهام يف دراسة العالقة بني املجتمع القروي والدولة يف مغرب  والعلوم االنسانية، 
القرن التاسع عرش، قبائل إيناون واملخزن (1873-1902) . الرباط: منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية. انظر 
كذلك، حممد مزين، »التاريخ املغريب ومشكلة املصادر: نمودج النوازل الفقهية، جملة كلية اآلداب بفاس، 1985، 

.197-126
Also see, David Powers, Law, Society and Culture in the Maghrib 1300-1500. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2002. 
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II. Manuscripts

I. Judges, Customary Law and Legal Relations

الوثيقة رقم 1 
احلمد هلل تعاىل وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصحبه،

تراىض اخلصامء وهم مجيع أعيان الربوة سيد حممد بن احلاج الرسموكي ومن 
معه من األعيان الربوة والشيخ عيل بن احلاج اهلبويل ومن معه من األعيان الرحالني 
أن يكون كالمهم عند الفقيه األجل املدرس األكمل أبو زيد سيد عبد الرمحان بن 
حممد الونايس من حصن احلجر ينظر فيام تنازعوا من املاء يف ساقية القرص وعني أب 
الذيب وحيكم بام أوجب الرشع بينهم يف ذلک بكلام فصلوه فهو ماض ونافد فال 
يتعقب بعده وبه عنهم بأوائل شوال عام 1240 عبد ربه إبراهيم بن أمحد بن عبد اهلل 

األيتگني نزيل أقا....
الوثيقة رقم 2 

احلمد هلل وحده وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصحبه،
أشهذين الفقيه السيد أمحد بن إيدر بن حلسن األقاوي أنه ما عرف خط 
املرحومني اجلليلني سيدي عبد اهلل بن حم اللگويس وسيدي عيل بن يعزى األقاوي 
الرحايل يف العقد الذي تضمن إلتقاء أنساب أوالد شعيب وأوالد منصور بن حلسن 
وأنه ما عرف له إال النسخة التي نسخت منه .إذا أصله زور وإفک ورسقة مستعملة 
عىل رسم املذكورين فإن وقع ذلک منه فهي فلتة وسهو منه فقد رجع من ذلک إىل 
اهلل وثاب وبه كتب من أشهد عليه بذلک بحال وكامل وعن طوع ورضا يف 23 من 

رمضان عام 1084 هجرية.
الوثيقة رقم 3 

احلمد هلل وحده وصىل اهلل وسلم عىل نبيه وآله،
أشهدين املقدم أبو بكر بن حممد الرسموكي ثم األقاوي بربوته أنه توافق 
مع آل حصن احلجر أهل احلل والربط منهم بأنه من قدر اهلل عليه موت أحد من 
الفريقني يوأديه القاتل إن كان من البيضان األحرار مرابطا كان أو مازيغ بستني 
ريالة عرشة منها حقوق اجلامعة وأهل املقتول مخسني منها الباقيات من الستني ريالة 
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دية املقتول لورتته وإن املقتول حر أحرطاين يوأديه قاتله أيضا من الفريقني بثالثني 
ريالة عرشة منها حقوق اجلامعة وأهل املقتول والباقي عرشون دية للمقتول لورثته 
والنساء من كل فريق من اجلانبني عىل النصف يف الدية لذا احلقوق هذا ما ختدوه 
عرفا بينهم ليخمدوا به النزاع و اخلصام إن قدر اهلل القدر عىل أحد أخ األنسان 
ال يملک أن يدفع عن نفسه رضا أوجيلب األصلح هلا وبه عن إشهاده بأتم حال. 
بتاريخ أوائل د احلجة احلرام عام 1320 عبد ربه احلنفي بن عبد اهلل بن إبراهيم.... 

الوثيقة رقم 4 
احلمد هلل وحده وصىل اهلل وسلم عىل حممد وآله،

وبعد فقد إتفقت مجاعة حصن احلجر أصلح اهلل حاهلم أن من عامل مع أحد 
من الربابر وغريهم ويشرتي عنده بالدين عىل نية أدء اجلامعة أو عىل أن يقبضوا فيه 
أهل احلصن فعليه سبعة عرش مثقاال إنصافا ومن سبق له من أهل البلد وحال بينهام 
فعليه مائة مثقال وأمره للجامعة تفعل فيه ماتشاء وكتب من إشهداه ويف أواسط 

مجادى الثانية بعام 1300 عبد ربه اهلاشم عبد اهلل الوخشايش.
الوثيقة رقم 5 

احلمد هلل وحده وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسليام،
نسخة رسم لوح آل حصن احلجر لتعدد النفع به من أجل متزيق أصله 
وليزيد فيه النفاليس القائمني ذا الوقت بأمورآل حصن احلجر نصه فلام سخر اهلل 
وهدى هبدايته القبيلة الوافرة املحفوظة بحفظ اهلل املتنعمة بنعم اهلل قبيلة حصن 
احلجر الرابطني واحلراطني ذرية ويل اهلل املرابط اخلري والربكة سيدي عبد اهلل بن 
حممد بن املبارک نفعنا اهلل باألصل والفرع عىل اهلل قبيلتهم وعمر بالدهم باالسالم 
والذكر وتالوة القرآن والصالة والصيام وتسبيح الرمحان .قال اهلل سبحانه وتعاىل 
أن يوفقهم لصالح القول والعمل ويؤلف بينهم كام ألف بني الرسول واالصحاب 
بجاهه عليه الصالة والسالم ومادام االرض والساموات وأرشق النور عىل الظالم 
 ...أصحابه اإلعالم فأرادت أن شاء اهلل ان تتفق بموافقة اهلل عىل مصالح بالدهم 
وأمور دنياهم أن حتد كل كالم بينهم ملا سيحدث بينهم من أمور املشاحنة والفتنة 
اذا نزلت بأحدهم أو جلهم ألن القضاء والقدر اليقدر أحد أن يرده إذا نزل لقوله 
صىل اهلل عليه وسلم مل ينفع احلذر فأرادوا أن يفصلوا ويذكروا كل جناية بحقها 
وكل جناية بقدر إنصافها لريفع ذلک اإلشكال ويزيل الغامم واخلصام والشک 
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بينهم لقول العلامء رضوان اهلل عليهم العرف والعادة ركنان من أركان ألن العرف 
يفيد املبهم وخيصص العام ويفيد املطلق .فمن دلک من خبط بالدبزة فعليه ثامين 
أواق ومن رفع احلجارة ومل يرضب هبا فعليه عرشا أوجوة وإن رضب هبا ومل تصب 
املرضوب هبا فعليه مخس أواق وإن دمغ هبا دمغة واضحة فعليه ثالتة مثاقيل ويعطي 
للمرضوب هبا ثالتة أصواع من الزرع ونصف ثم الزيت ومخس أواق والدمغة 
الواسطة مخسة عرش أوقية والدونية مثقال مع احلق املذكور ومن قلع السن لغريه 
فعليه مخسة مثاقيل ومن عض غريه باألسنان فعليه مخس أواق ومن قلع عينا لغريه 
فعليه سبعة مثاقيل للجامعة إنصافا ويعطي لرب العني ماعمله الرشع؛ ومن خبط 
غريه ورعفه فعليه مخسة أواق ومن قبض يد اهلنية ومل يسله فعليه مثقال وإن سله 
ومل يرضب فعليه مخسة عرش أوقية وإن جرح هبا فعليه سبعة مثاقيل إنصافا؛ ومن 
رضب بالشفرة بضهرها ومل خيرج هبا دما فعليه مخس أوق؛ وإن خرج هبا دما وكرس 
هبا عظام أو ضلعة فخمسة مثاقيل إنصافا واحلق للمرضوب مخسة أصواع من الزرع 
 ...ومثقال اللحم؛ وإن خبط بفم الشفرة فسبعة مثاقيل؛ ومن خبط غريه بالعصا ومل 
خيرج به الدم فعليه مخس أواق؛ وإن خرج به الدم فعليه مثقال؛ ومن هدد بمدفاع 
ومل يطلعه وال خبط به فعليه ثالثة مثاقيل وإن طلع الزناد ومل يمس الفرس فعليه 
مخسة مثاقيل ومن رضب به وطارت التلحيق ومل يدم أحدا فعليه ثامنية مثاقيل وإن 
خرجه وجرح به أحدا فعليه أربعة عرشة مثقاال إذا مل تكن اجلرحة مرضة إنصافا 
ويعطي للمجروج حقه كبش الدبيحة وعرشة أصواع من الزرع ثم زيت؛ ومن 
قتل برصاصة أو هندة أو حجارة أو عصا أو غري ذلک من مجيع ماوقعت به املوت 
فعليه ماية مثقال ألرباب الدم مع عرشة مثاقيل ذبيحتهم؛ وعرشة متاقيل دبيحة 
اجلامعة مع عرشين مثقاال إلنصاف وإن أبى أن يعطي ذلک فينزوگ عن بالده 
وداره وأوالده أبدا ومن نعر عليه فعليه شبعة عرش مثقاال ومن نعر يف غري املوت 
من الفتن نعرة باينة فعليه ثالثة مثاقيل ومن رسق يف داره أو دخل دار أحد هجام 
فعليه سبعة عرش مثقاال إنصافا للجامعة وسبعة عرش لرب الدار؛ وإن مات فيها 
فدمه هدر؛ ومن رسق ... اجلامعة فعليه سبعة مثاقيل وكذلک املسجد وكذلک 
النواديرمن رسق يف األفدنة فعليه مثقاالن ومن تفاتن مع غريه ... يف إمام املسجد 
وبني نفاليس البلدة فيعطي مخسة مثاقيل إنصافا ومن رأ سارقا وسرته ومل يذكره 
فيعطي للجامعة مثقالني إنصافا؛ ومن قال خلاصمه لست معک من أهل الرشع 
فيعطي مثقالني للجامعة إنصافا؛ ومن دعا لصاحبه لدا احلاكم أو إىل اجلامعة ومل 
يلحقه وكرس له الدعوة فيعطي للجامعة مخسة أواق ومن خيرج أرسار أهل البلدة 
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أو يقول فيهم الغيبة أو النميمة أو الكذبة مما فيه الرضورة للقبيلة فعليه سبعة عرش 
مثقاال وإن مل يكن عنده شيئا يعطيه إنصافا فيخرج البلدة؛ وكل إمراة سبت رجال 
فتعطي مخسة عرش أوقية وإن سبها الرجل فمثل ذلک ومن دعته اجلامعة ثالث 
مرات ومل يأهتا فيعطي مثقاال وكذا من نادته اجلامعة ومل يأهتا وقامت إليه ليقبضوه 
وتنفس عليه أحد بالنعرة فيعطي مثقاال لكل من نعر ولو كانوا عرشون أو أكثر؛ 
ومن كرس العساسة يف البلدة يعطي مخسة أواق للجامعة ويعسس عساسته وإن قال 
له قم لتعسيس فلم يقم فعرشة أوجوه ويقوم إذا ومن نعس إذا طاف يعطي مخسة 
أوجوه ومن كرس خمصية اجلامعة كانت للطالب أو اجلامعة يعطي مثقاال ...ومن 
غدر غريه بشئ من األشياء يعطي مخسة مثاقيل وإن جرح أوكرس أحدا ...ومن قتل 
أحدا وأعطى ماذكر فال كالم ألحد عليه وإن رفض وخرج البالد فأهله وأوالده ال 
يمسهم أحد وال يقول هلم أحد شيئا وإن هرب ومل يعط شيئا فاجلامعة تبيع ماله وداره 
وما تنفس عليه ...فهدا ماتبنته اجلامعة وعقد عىل مصاحلهم وسدا يرجعون إليه 
عند اإلختالف .من النفاليس سيدي ببكر بن حممد من أبناء سيدي ببكر؛ وسيدي 
عبد املالک بن عبد اهلل من أبناء سيدي حييى؛ وسيدي محاد بن محام؛ وسيدي محاد 
بن عبد اهلل الونايس؛ ومن احلراطني كم بن برخيس وبلقاسم برا وصالح بن بكار 
ومن املرابطني سيد عبد النعيم بن عبد الرمحان بن سيدي عيل توافق كلهم عىل ما 
كتب ورسم سطرا توافقا تاما وفقهم اهلل عىل مافيه صاحلهم دنيا وآخره باإلشهاد 

واملعرفة يف أواسط رمضان بعام 1284 عبد ربه العباس الوخشايش. 
II. Jewish-Muslim Relations 

الوثيقة رقم 6 
احلمد هلل وحده،

زاد وقبض وإستوىف عابد الغفور بن محاد بن الشيخ يوسف بن الشيخ حممد 
من يد الذمي دويد الصغري بن يوسف بن دويد مجيع مخسة رياالت نوع احلسني عىل 
ما عمر عنده ... بأرض عني احلراطني كام حدد دويد ونعت يف رشية املشرتي زيادة 
صحيحة تكن تلک الزيادة ثمن واحد مع ثمن االول يوم اإلفتداء وبه عند تاريخ 

آخر الربع النبوي عام 1342 عبد ربه احلسني بن داوود القبايب لطف اهلل به امني. 
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الوثيقة رقم 7 
احلمد هلل وحده وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصحبه،

صاحبنا األعز االرىض السيد يوسف بن عيل املريبطي سالم عليک ورمحة اهلل عن 
خري موكلنا نرصكم اهلل وبعد فقد كتبنا لک مرارا بعد مرار عىل توجيه ماهو لنا بذمتک 
ومل يصل إلينا شئ منک ال ماقل وال ماجل واآلن فال بد ثم البد ساعة وقوفک عىل 
كتابنا هذا بادر بتوجيه متاعي وإن تراخيت بعد هذا الكتاب يف توجيه متاعي فإنا نحسب 
عليک األنرتيس ثم خيرجوا عليک أعوان سيدنا نرصكم اهلل بالسخار واملصاريف وتعطي 

ذلک كله من عندک رغام عليک والسالم يف 3 ربيع التاين عام 1311.  
التاجر روبيل املليح بالسويرة.
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 الوثيقة رقم 8 
احلمد هلل وحده،

حمبنا يف اهلل وصاحبنا السيد يوسف بن عيل املريبطي التزين أمنک اهلل وسالم 
عليک ورمحة اهلل وبعد فكيف جرى بک ... مند مدة يف سنة فاتت ملىض األجل 
وما وجهت لنا درامهنا وهذا ليس بطريق فإين كتبت ألخيک ليقف عليک ألنه هو 
احلاكم أعزه اهلل حتى تفاصل فأنا أعرف مايكون بجميع مارصفته عليه بأنه حيسب 

عليک وختلصه والسالم عام..1315. 
التاجر روبل املالح.

الوثيقة رقم 9 
احلمد هلل وحده وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم،

املربطي سالم عليک ورمحة  بن عيل  السيد يوسف  األعز األرىض  صاحبنا 
اهلل عن خري موكلنا نرصكم اهلل وبعد فال خيفى عليک أن األجل الذي كنا قد عملنا 
معک قد مىض وإنرصم هذه مدة وأنت مل توجه يل متاعي الذي بذمتک ومل تقدم 
كتابنا  عىل  وقوفک  عند  منک  املراد  فهو  بمتاعي  قدمت  فإن  واألن  بحرضتنا  قط 
هذا وإن تراخيت بعد هذا فنحسب عليک االنرتيس من يوم تارخيه ونكتب عىل 
سيد السلطان نرصكم اهلل ويكتب لعاملک ونوجهک رغام عىل أنفک وإنام كتبت 
لدار  املكاتبة  ووقرت  متاعي  يل  توجه  مل  إن  ألنک  عليک  منا  إسرتعاءا  هذا  لک 
املخزن فكلام يرتتب من قبل سخار أصحاب سيدنا وأجرة الرفاسة وغري ذلک من 
املصاريف فأنت تعطي ذلک كله من مالک اخلاص وزيادة عىل ديننا الذي بذمتک 

وإسرتعينا عليک ومل تبق علينا لومة بعر هذا والسالم يف 15 رجب عام 1315.
التاجر ربيل املالح بالصويرة.

الوثيقة رقم 10 
احلمد هلل وحده،

أشهدين عال برى أمحاد گن من حصن احلجر أنه ثبت عىل ذمته وماله صاع 
ونصف الصاع من القمح رأس ماله الدراهيم لرب املال الذمي يعقوب بن إسحاق 
بن حيي وأجل بينهم ميوه وبه كتب ذلک بتاريخ شهر اهلل رمضان عام 1323 عبد ربه 

احلسني بن لعبد اجلياليل العنطري.
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الوثيقة رقم 11 
احلمد هلل وحده،

إدعى املدعي حممد بن احلنفي بن حممد بن حممد ضام بيها الشعبي ورشيكه 
أمحد بن حممد بن أمحد النسب تگدرت أنه كان هلم عند املدعى عليه الدمي داويد 
بن يوسف من بني داويد البلدي نصف نوبة املاء يف عني احلراطني يف ليلة الثانية من 
األحرار كان ذلک املاء حتت يد املدعى عليه بالرهن وترک لنا فيه سهام واحدا وبقي 
عنده مخسة بثمن الرشية وحني طلبنا منه اإلفتداء إمتنع من ذالک وأراد أن يرهيام 
بامذا منعهام عرفا قدرشهد به عليهام بتاريخ 4 دي قعدة عام 1368 موافق 28 غشت 

سنة 1949 عبد ربه تعاىل العباس الوخشايش.
الوثيقة رقم 12 

احلمد هلل وحده وصىل اهلل عىل احلبيب،
ثبت بذمة ومال عيل بن محاد عيل بن گنى من الربوة بأقا صاعني زرعا حلامله 
الذمي دويد بن يوسف بن إسحاق بن عمران هيود احلصنة أصل ذلک الدراهيم 
واملوعد ميوه واليربء ذمتة إال بالواجب وبه عنه بأواسط رمضان 1322 عبد ربه 

الضعيف حممد بن حممد من الربوة لطف اهلل به آمني.
الوثيقة رقم 13 

احلمد هلل وحده وصىل اهلل عىل احلبيب، 
وىل عيل وشهد عىل نفسه سيدي حممد أجبري أنه ثبت عىل ذمته برادا صغريا 
ومعه أيضا يف الرسم والذمة أتراب متاع الثمر من رآس ماله الدراهم لرب املال 
الذمي خملوف بن يوسف واألجل بينهم حتى يرجع من السفر يؤدي له متاعه بال 
كالم أو نزاع إال التوذية والغرامة وبه كتب يف أول شهر شوال عام 1322 عبد ربه 

احلسني بن حممد بن عبد اهلل بن أيوب اجلاليل العنطري لطف اهلل به آمني. 
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الوثيقة رقم 14 
احلمد هلل وحده وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله،

زاد وقبض وإستوىف بحول اهلل وقوته مرابط اخلري والربكة سيدي اهلاشمي 
بن سيد فضول بني عنطر من يد ماسكه الذمي داويد بن يوسف هيود مالح حصنة 
بني شعيب كافة ريالتني الكربتني رصفة زبيل إجاره بأربع ربوع لكل ما عمرو منه 
من درهتا املعروفة هلا من بني عنطر كام بني ووصف يف صفقة اإلبتاع حتت يده زيادة 
صحيحة  تتصل مع الثمن األصل يوم اإلفتداء و اإلفتكاک يكون مجلة واحدة وبه 
كتب بتاريخ آخر ذو احلجة عام 1330 عبد ربه الضعيف حممد بن حممد بن أمحد 

األگوزي نزيل أقا من حصنة بني شعيب لطف اهلل به آمني.
الوثيقة رقم 15 

احلمد هلل وحده،
أشهدين حلسن بن سامل أبحامن أمريبط من إد بشيت الوراين أنه زاد و قبض 
وحاز كافة مجيع ثالتني رياله حسانية من يد الذمي إسحاق بن عمران .زاد األول 
من يد الثاين يف الرتاب زوجته بتفقت يعني تراب بن سعيد أودود حممال ووصفا 
تكون محلة واحدة مع الثمن األول يوما م وبه وعنه بإنتصاف عبد ربه الضعيف 

عيل بن عبد اهلل أهبتک من الربوة لطف اهلل به آمني.
الوثيقة رقم 16 

احلمد هلل وحده،
أشهدين حممد بن أمحد أشكوک من حصنة احلجر آل شعيب أنه قبض بوجه 
الزيادة كافة ريلتني أتنني مع نصف ريالة احلساين من يد ماسكه الذمي احلزان دويد 
بن يسف إبن دويد هيود ملح حتت احلصنة آل شعيب وذالک زيادة عىل ماهو له 
حظه ونصيبه يف بحرية أجداده بحرية آل عگ يف تراب عني احلراطني زيادة صحيحة 
تكن مجلة واحدة مع الثمن األول يف يوم اإلفتداء واإلفتكاک وبه عنه يف تاريخ 
أواسط شهر اهلل عام 1340 عبد الضعيف اخلرض بن حممد بن عبد الرمحن ربح من 

حصنة آل شعيب لطف اهلل به آمني.
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الوثيقة رقم 17 
احلمد هلل وحده وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله ،

زادا وقبضوا وأستوفوا بحول اهلل وقوته اإلخوانني الشقيقني حممد بن هبا 
أسايس وفتح بن هبا أسايس من حصن احلجر من يد ماسكيهم أبناء بره ... من هيود 
حتت حصنة شعيب كافة سبعة الريالة الكربى بوجهها ومع ربوع الريال أصلها 
الزرع بعد اآلجال رشعي أتنني وعرشين يوما زادوا هلم ذلک عىل ماعمروا عندهم 
 ...يف الفدان تزلغت ... حصن احلجر زيادة صحيحة تكون ثمن واحد مع الثمن 
األول يوم اإلفتداء وكتب من أشهدا له منه لدينا وبه كتب ويف أوائل املحرم بعام 
 1322عبد ربه أمحد بن حممد أعبىل الرگاد من حصن احلجر وفقه اهلل آمني وعبد ربه 

املدين بن عبد اهلل الوخشايش وفقه اهلل آمني.
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الوثيقة رقم 18 
احلمد هلل وحده،

تابة بدمة ومال حممد بن مبارک أدوش املرابط الوراين من يد انوحي للدمي 
احلزان دويد بن يسف هيود حتت احلصنة بني شعيب كافة ومجيع مخسة وعرشين 
ريالة حسني مع بصط ونصف بصط رصمه الثمرة واألجل بينهام شهر كترب القابل 
فال تربآ دمته إال بالتودية ...وهدا ماشهد به عىل بتاريخ شهر اهلل دي القعدة احلرام 
 1349عبد ربه الضعيف اخلاطر بن حممد بن عبد الرمحن ربح األقاوي من حصنة 

بني شعيب لطف اهلل به آمني.
الوثيقة رقم 19 

احلمد هلل وحده وصىل اهلل عىل سيدنا حممد، 
وبعد فقد شهد لدى شهديه املرابط السيد حممد بن أمحد أمحام بحصن 
احلجرأنه أخد بوجه الزيادة ست رياالت كرط من الذمي بردخني بن هب من هيود 
أقة يف حصنة بني شعيب ودالک عىل ماعمره منه من املاء بعني تشت يف ليلة أبناء 
سيد محام وتكون مع الثمن األول ثمنا واحدا وبه عنهام بتاريخ 15 من شوال عام 

 1350موافق دجنرب سنة 1937 عبد ربه ...وعبد ربه أمحد بن املدين الوخشايش.
الوثيقة رقم 20 

ملف طلب احلصول عىل صفة مقاوم لفائدة الرصاف حييا الساكن بإنزگان 
مسجل حتت عدد 515\4 بتاريخ 27\7\1998 خ\األجل.

ملف طلب احلصول عىل صفة مقاوم لفائدة الرصاف مسعود الساكن 
بإنزگان مسجل حتت عدد 516\4 بتاريخ 27\7\1998 خ\األجل.

ملف طلب احلصول عىل صفة مقاوم لفائدة الرصاف شليمو الساكن بإنزگان 
مسجل حتت عدد 517\4 بتاريخ 27\7\1998 خ\األجل.

ملف طلب احلصول عىل صفة مقاوم لفائدة الرصاف مردويش الساكن 
بإنزگان مسجل حتت عدد 518\4 بتاريخ 27\7\1998 خ\األجل.
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III. Sales, Loans and Usufruct (رهن) 
الوثيقة رقم 21 

احلمد هلل وحده وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله،
أشهدين املرابط سيد احلنف بن حممد وأخيه سيد حممد بن حممد أهنام إقتسام 
األرض املشرتكة بينهام يف فداهنم فصح ملاسكه السيد أمحد املذكور كافة احلفرة 
املعلومة يعني الصايرة إليهام من بني بل حيدها قبلة ورشقا الشوكة وجنوبا رب 
القسمة وغروبا أخيه سيد احلنف بن حممد أرضها وكافة ما نبت وما سينبت منها 
ما عدى النخيل الكبار األن البالغني حد اإلطعام باقني عىل أصل الرشكة يقسامن 
بينهم كام هو عادهتم .... وكتبه من أشهداه عارفهام ويف حال صحة وطوع وجواز 
وبه آخر ربيع النبوي بعام 1302 عبد ربه اهلاشم عبد اهلل الوخشايش وعبد ربه 

احلنف بن حممد بن ببكر لطف اهلل به آمني.
الوثيقة رقم 22 

احلمد هلل وحده،
املحكمة الرشعية بأقا.

إشرتى بحول اهلل وقوته مبارک بن العايل اجلاليل أصال تم الوراين سكنا من 
البائع له املرابط السيد أمحد بن حممد بن عبد اهلل أمحام بحصن احلجر أربعة أعواد 
النخيل املعلومني لبني عبل أمحام يف عرصة السفىل املسند عىل حيط الغرويب والثاين 
حتت املدارات املسمى أسكرى والثالث قدام باب امللک حتت الورک والرابع 
اليابس الواقع يف أسفل الفدان ... بثمن هنايته ألفني ريال ... وعرفا قدره شهد 
به عليهام بتاريخ 18 ذي احلجة احلرام ...1369 عبد ربه أمحد بن املدين الوخشايش.

الوثيقة رقم 23
احلمد هلل وحده وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله،

زادت وقبضت خدجية بنت السامل الوناس أيم املرحوم السيد السايس بن 
أمحد أمحام من يد املرابط السيد أمحد بن حممد بن عبد اهلل أمحام ماية ريال فردية زيادة 
عىل مالزوجها املذكور بفدان الشيخ عرفت قدره شهدت به عليه بتاريخ ساعة 
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يوم االحد 14 شعبان عام 1365 موافق 14 يوليوز 1946 عبد ربه أمحد بن املدين 
الوخشايش وعبد ربه....

الوثيقة رقم 24 
احلمد هلل وحده وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله،

أشهدتني السيدة احلرة الراشدة سيدة كلتمة بنت حممد بن عبد اهلل الرشق 
أيمة املرحوم سيد عبد اهلل بن حممد أمحام أهنا زادت بحول اهلل وقوته عند املرابط 
سيد حممد بن عبد اهلل بن حممد أمحم مجيع وكافة تسعة رياالت حسن اجلارية بخمسة 
رباع حسن زادت ذالک يف أم اجلهيلة كام حددت ووصفت زيادة صحيحة تتصل 
مع الثمن االوىل يوم اإلفتداء واإلفتكاک وبه عنه وبتاريخ شهر اهلل أواسط شعبان 
بعام 1332 عبد ربه الضعيف احلنف بن عبد اهلل الوخشايش من حصن احلجر لطف 

اهلل به آمني. 
الوثيقة رقم 25 

احلمد هلل وحده وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله،
أشهدتني احلرة الراشدة سيدة خدجية بنت عبد الرمحان أبدح ... أيمة املرحوم 
محد بن بلقسم ... أهنا زادت من يد أخيها سيد حممد بن عبد اهلل بن حممد أمحم مجيع 
وكافة مئة رياال كربى من زبل اجلارية باربعة رباع االرباع بتامنية اواق وموزونتني 
زاده له ذلک فيام ورثت من أمها وأخيها برهيم بن عبد اهلل زيادة صحيحة تتصل مع 
التمن األول يوم اإلفتداء واإلفتكاک وبه عنه وبتاريخ شهر اهلل مجادى التاين بعام 
 1329عبد ربه الضعيف احلنف بن عبد اهلل الوخشايش من حصن احلجر لطف اهلل 

به آمني. 
الوثيقة رقم 26 

احلمد هلل وحده،
أشهدتني إمي ديدتن بنت حممد بن عيل اجلكانية أن عليها يف ماهلا وذمتها 
ثالثة عرش ريال سكة زبيل لرب الدين ... الشيخ عمر بن الشيخ عيل ... واألجل 
بينهام مخسة عرش يوما وهذا ماشهدت به عيل بتاريخ إثنان وعرشين يوما عام 1322  

من ذي القعدة .عبد ربه املختار بن الوايل بن عبد الرمحان...
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الوثيقة رقم 27 
احلمد هلل وحده وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله،

املحكمة الرشعية بأقا.
شهدت لدينا املرابطة خدجية بنت اهلاشم الوناس أيمة املرحوم السيد اهلاشم 
بن أمحد أمحام عن نفسها وأوالدها من اهلالک أهنا قبضت من ماسكه ثالثة نواخيل 
نوع سري يف قرعة املرابط املذكور السيد أمحد بن حممد بن عبد اهلل أمحام أعني يف قرعته 
بفدان احلبس األول التابت بني لوحته ولوحة محاد أمحام هناک وأبق الذي بينه وبني 
محاد املذكور ونصف اثنان الواليان األسفل يف صنوة التي بتگضيت هناک دفع هلا 
ذلک هي وأوالدها فيام هو هلم يف نصيب والدهم من بني برحم أمحام يف عرصة 
السفىل بوجه الرتک وأما ثمن التي دفع إلبن السيد احلسن أمحد أمحام فقد بقت عن 
حاهلا ومل تدفع منها ولو درمها واحدا إشهادا صحيحا طوعا منها والرىض اىل يوم 
اإلفتداء وتدفع هي وأوالدها ثمن له ويرفعون أيدهيم عن نواخيله ويتصلون مع 
تعصيبهم من تلک العرصة عرفا قدره شهد به عليها بتاريخ يوم اجلمعة 15 شعبان 

 1366موافق 4 يوليوز 1947 عبد ربه أمحد بن املدين الوخشايش.  
الوثيقة رقم 28 

احلمد هلل وحده وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله،
شهدت لدينا املرابطة خدجية بنت اهلاشم الوناس أيمة املرحوم السيد اهلاشم 
بن أمحد أمحام أهنا قبضت بيد املرابط السيد أمحد بن حممد بن عبد اهلل أمحام مائة 
وعرشين ريال عىل ماهو لزوجها حتت يدي الثاين بفدان الشيخ أمحد وماهو هلم يف 
بحرية متجروت بأرض حصن احلجر عرفت قدره شهد عليه هبا يف ربيع النبي عام 

 1368موافق يناير سنة 1949 عبد ربه أمحد بن املدين الوخشايش.
الوثيقة رقم 29 

املحكمة الرشعية بأقا 
احلمد هلل وحده،

قبضت املرابطة أمينة بنت حممد بن أمحد بن برحم أمحام من يد املرابط السيد 
أمحد بن حممد بن عبد اهلل أمحام بحصن احلجر كافة أربعامئة ريال وبالرمز 400 هكذا 
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عىل ماهو هلا بعرصة االسفل لبني برحم وثلثي سهم ماء بأمدي الشيخ وداومت 
له القاطع التام أبدا مؤيدا الساقط اإلقالة حتى ورث اهلل أرضه وهو خري الوارثني 
عرفت قدره شهد به عليهام بتاريخ يوم اجلمعة 23 ربيع النبوي عام 1366 موافق14  

براير 1947 عبد ربه أمحد بن املدين الوخشايش.
الوثيقة رقم 30 

احلمد هلل،
ثبة بذمة ومال منت بنت أعليات بن كم دعب اجلكانية ثالثة عرش رياال 
ونصف زبيل ملاسكهم عامر بن الشيخ عىل رأس ماهلم الزرع والقمح واألجل 
شهرين واألداء قدوم إتيان شيئا هلا من السودان وبه كتب يف 8 من شوال عام 

1323عبد ربه محود بن عبدين لطف اهلل به وآمني.

الوثيقة رقم 31 
احلمد هلل وحده وصىل اهلل عىل حممد وآله. 

فعل ذمة ومال فطم بنت گيش اجلكانية أربعة ريال والنصف للشيخ عمر بن 
الشيخ عىل أصل ذلک التمر واألجل أربعة عرش يوما وبه ... عام 1322 هجرية.  

الوثيقة رقم 32 
احلمد هلل وحده وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله. 

أشهدتني احلرة الرشيدة خدجية بنت عبد الرمحان من بنات سيد بداح بن 
إبراهيم محام أهنا أخدت بوجه الزيادة من يد أخيها السيد حممد بن عبد اهلل بني محم 
مجيع كافة إحدى وثالثني رياال من نوع زبل وذالک عىل ماعمر منها فيام ثبت هلا 
بإرثها من أمها ومن أخيها السيد إبراهيم بن عبد اهلل زيادة صحيحة تامة شهدت به 
لدينا ويف حال صحة وطوع وجواز أمر ويف أواسط صفر اخلري بعام 1329 عبد ربه 

اهلاشم بن عبد اهلل بن العباس الوخشايش. 
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الوثيقة رقم 33 
احلمد هلل وحده،

وبعد فقد شهد لدى شهديه زينة بنت محاد بن برحيم بني محام أهنا أخدت 
إبن عمها  من  املوحدة  الياء  السني عىل  بتقديم  ريالة  وأربعني  الزيادة سبعة  بوجه 
املسمى  امللک  من  بالعامرة  بيده  ما  عىل  احلجر  بحصن  محام  حممد  بن  أمحد  السيد 
العرصة بأفدنة عني الشيخ بأرض حصن احلجر زيادة تضم ثمن الرشية يوم اإلفتدء 
وبه بتاريخ صفر عام 1361... عبد ربه احلسني بن اهلاشم بن عبد املوىل الوخشايش.

الوثيقة رقم 34 
احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل موالنا سيدي حممد وآله، 

أشهدتا لدي وهي احلرة رقية بنت عبد الرمحان من أبناء وعزان من قصبة 
األحرار أصال وسكنة يف الرحالني يف الوقت أهنا زادت وقبضت وإستوفت يدهيا 
مجيع ربعة مثقال كامال الذراهم فضة سكة تارخيه من عند عند بلعيد بن مجع وهو 
األمربطي األجل الزيادة عىل ما عمر عندها يف البحرية حتت العرصة واالخر الفدان 
فوق الفدان بثمن كلهم باملعاينة عندنا مثقالني الدراهم والباقي الزرع مثقالني 
زيادة صحيحة ثامة يكون ذلک تلک الثمن مع ثامن واحدة إىل يوم اإلفتكاک وهذا 
ماشهدت عليه بحال كامل الصحة والطوع والرىض واجلواز وبه عنه ويف تاريخ 
آوائل ربيع األول عام 1251 عبد ربه تعاىل سبحانه أبو القاسم بن عبد اهلل بن حممد 

من بني الشعر الرحايل األقاوي غفر اهلل له آمني. 
الوثيقة رقم 35 

احلمد هلل وحده وصىل اهلل عىل حممد وسلم،
وبعد فقد أشهدتني أم دراعة بنت حممد بن مولود أن بامهلا وذمتها إثنان و 
عرشين رياال زبيل ونصف ملاسكها الشيخ عيل التزونيني له عليهام من ثمن الثمر 
واألجل بينهام شهران وكتبه من أقرت عليه األوىل وأستكتبه الثاين لستة باقني من 
شهر اهلل املحرم فاتح عام 1328 هجرية عبد ربه حممد الوايل بن أمحد بن املختار ثاب 

اهلل عليه. 
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الوثيقة رقم 36 
احلمد هلل وحده وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله،

أشهدتني ديدحان بنت حممد العلم أمديلج أن تبث عليها يف ماهلا وذمتها 
مخس رياالت زبيل رأس ماهلا عرشة أصوع من الثمر ملاسكها الشيخ عمر بن 
الشيخ أعل واألجل بينهام مخسة عرش يوما والقضاء عىل أول قادم من أزواد بتاريخ 
لثالث بقني من شهر اهلل صفر عام 1328 عبد ربه عمر بن لعرب بن مولود بن حممد 

بن احلرطان كان اهلل له ولوالديه وجلميع املسلمني وليا ونصريا آمني.
الوثيقة رقم 37 

احلمد هلل وحده وصىل اهلل عىل سيدنا حممد،
أشهدين أيب إبراهيم بن املختار بن إبراهيم أبداح من حصن احلجر أنه زاد 
وقبض وإستوىف بحول اهلل وقوته من يد ماسكه أمحد بن حممد بن عبل أمحام مجيع 
وكافة ستة ريالة حسانية وسباب ذلک عىل مابيده وعمراته يف أبوتيل كام رسم 
ونعت حتت يده زيادة صحيحة تتصل مع التمن األصل يوما وبه عنه بتاريخ أواسط 

شعبان بعام 1324 عبد ربه أمحد بن إبراهيم بن املختار أمنه اهلل آمني. 
الوثيقة رقم 38 

احلمد هلل وحده وصىل اهلل عىل احلبيب،
أشهد كاتبه عفا اهلل عنه أنه زاد وقبض وإستوىف من يد ماسكيه سيد حممد بن 
عبد اهلل أمحام جامع وكافة سبعة ريالة نوع زبيل يف ماعمر عندنا من جيهة احلفرة 
كام بني ووصف يف رشيتيه األوىل زيادة صحيحة تتصل مع ثامن األول يوم األفتداء 
بعد أن مىض األجل الذمة املرسومة حوله وكتبناه يف أواخر رجب عام 1330 عبيد 

ربه املدين بن عبيد اهلل بن العباس الوخشايش تاب اهلل به آمني.
 الوثيقة رقم 39 
احلمد هلل وحده،

أشهد علينا سيد عبد النعيم بن بدح املرابط من حصن احلجر من أبناء سيد 
عيل أنه قد زاد عند صاحبه عيل بن أمحد بن حس كافة مخسني مثقاال دراهم فضة 
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سكة السلامنية إعرتافا ...بعدما أجل له مخسة يوما يكون زيادة عىل ماعمر عنده 
وعند أجدادهم يف املاء والفدادين كام نعث ووصف يف الرشية األوىل باحلدود 
والنعوت صفة وقدره زيادة صحيحة مع الثمن األصل تكون زيادة صحيحة مع 
ثمن األصل ثمنا واحدة يوم اإلفتداء وبه عنه بتاريخ وسط شهر اهلل رجب الفرد 

عام 1260 عبد ربه أمحد بن حممد أبقسم من ربوة لطف اهلل به آمني.
الوثيقة رقم 40 

احلمد هلل وحده وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله،
زاد وقبض املرابط عبد الرمحان بن عبد اهلل أمحام من يد ماسكه السيد أمحد 
بن حممد بن عبد اهلل املذكور كافة مخسامئة ريال كرط زيادة عىل مجيع ما بيده له 
بالعامرة أعرتف بجوز ذلک بتاريخ ساعة يوم الثالثاء 15 رمضان عام 1363 موافق 

 29غشت 1944 عبد ربه أمحد بن املدين الوخشايش.
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الوثيقة رقم 41 
احلمد هلل وحده وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله،

قبض املرابط السيد أمحد بن إبراهيم بن املختار أبداح ...من يد ماسكه السيد 
أمحد بن حممد بن عبد اهلل أمحام كالمها بحصن احلجر كافة مخسني ريال 250 فرنک 
عدد عىل سهم املاء الساقية التي بيده بأمدى الوسطى بعني الشيخ ودوام له عىل 
إسقاط ... حتي يرث اهلل أرضه ومن عليها وهوالوارثني عرفا قدره شهد به عليها 
بتاريخ يوم اجلمعة 17 دحجة عام 1361 موافق 25 دوجنرب سنة 1942 عبد ربه أمحد 

بن حممد بن املدين الوخشايش.
الوثيقة رقم 42 

احلمد هلل وحده وصىل اهلل عىل سيدنا حممد الفاتح،
أشهدين املرابط سيد عمر بن عبد اهلل أمحام من بني سيد عبد اهلل أمحد بحصن 
أربعني  كافة ومجيع  اهلل  عبد  بن  بن حممد  أمحد  أخيه سيد  إبن  من  األقاوي  احلجر 
رياال كرط سكة املخزن عىل حظه من مجيع مال أبيه... وتعني ال فارق بني األرض 
و املياه وسائر ماله من أنواع كان وكام وصف من عقود األولني وتتصل مع الثمن 
األوىل وكتبه بتاريخ 12 من رمضان عام 1321 عبد ربه أمحد بن املدين بن عبد اهلل 

الوخشايش. 
الوثيقة رقم 43 

احلمد هلل وحده واليدوم إال ملكه، 
العبد مخس رياالت زبيل سلف اهلل  وبعد فقد ثبت بذمة ومال عبد اهلل بن 
الدراهم عبد ربه حسني بن  الشيخ عيل وكتبه قابض  واإلحسان ملاسكها عمربن 

حممد بن العبد لثامنية عرش يوما خلت من شهر اهلل رجب عام 1328.
الوثيقة رقم 44 

احلمد هلل وحده، 
من الضعيف حممد بن حممد اهلاشمي ... إىل حرضة صاحبنا وحمبنا يف اهلل...  
وهو الشيخ احلسني بن القايد ابراهيم .سالم عليک ورمحة اهلل وبركاته عليک وعىل 
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من لديک من الفروع و الفصول .أما بعد فغاية األمر إننا قبضنا جوابک وفهمنا 
مافيه .وقبضنا عدد الثمر الذي ذكر يف جوابک عند احلاملني وكملنا هلم الكراء 
كام قلت يف براتک وأعطينا هلم ثامنية رياالت مع ربوع فها األمانة وصلت حملها. 

جزاک اهلل عنا خريا وإحسانا.
اللهم بارک يف رزقكم وعمركم وجرتكم ومجيع أحوالكم جتاه من له العز 
والرشف عليه أفضل الصالة والسالم ... من حممد بن حممد اهلاشمي املذكور أعاله 

... يف رمضان 1357.
الوثيقة رقم 45 

إبتاع بحول اهلل وقوته الشيخ بلعيد بن بركة املريبط من أبناء نوح من البائع 
له اإلخوان الشقيقن سامل بن حممد أومحاد التزونيني وأخيه بركة. باعا له ثلث ما 
غرسا ... وثلث عند أمحد بن عبد اهلل نايت حلسن عن موضع رآس الراس النابت 
قيام  إىل  أبدا  اإلقالة  السامل من  القاطع  بالبيع  واملاء يف اجلب  واملنبوت وماسينبت 
عرف  أن  بعد  لدينا  إقرارا  الوقت  سلة  مثاقيل  مخسة  وهنايته  قدره  بثمن  الساعة 
البائعان ماباعا وعرف املبتع ماإبتاع عرف قدره وبتاريخ أوائل شهر شعبان 1045 

عبيد ربه أمحد بن عمر بن حممد.
الوثيقة رقم 46 

احلمد هلل وحده،
أشهد لدينا حممد بن احلسن بن عمر بن شعيب الرحايل أقا النائب عن نفسه 
وعن أوالد عمه عبد اهلل بن عمر بن شعيب بالتقديم التام بعد ثبوته أنه رفع يده 
بن  بن احلسني  باهلل منصور  املرحوم  املحبسية من  ونزعه وأعرتاضه من األمالک 
حيى الرحايل أقا وهم فدان بالقرص وفدان الغديرة بتل الرحالة والفدان املعروف له 
بتزنني ونوبة ماء بساقية القرص ونوبة أخرى بساقية الذيب حسبام وصف اجلميع 
يف وثيقة احلبس للفقيه القايض سيدي إبراهيم بن حيي الرحايل أقا ولليتيمة الزهرة 
... بجميع ماهلا... بعد إعرتافه بصحة احلبس املذكورين كام أمر به القايض اجلامعة 
تاما  كليا  رفعا  صحيحا  إشهادا  تعاىل  اهلل  أعز  سعيد  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  سيدي 
وعرف قدره يف 7 من شوال عام 1092. عيل بن ايب بكر بن إبراهيم الرحايل لطف 

اهلل به آمني.
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الوثيقة رقم 47 
املحكمة الرشعية بأقا 

احلمد هلل وحده،
زاد وقبض املرابط السيد بن احلسن بن عبد اهلل الرشقي من يد ماسكه املرابط 
السيد أمحد بن حممد عبد اهلل أمحام ثالثمئة ريال كرط عىل ماعمر عنده من املاء بعني 
الشيخ عرفا قدره شهد به عليهام بتاريخ يوم األحد 12 ربيع النبوي عام 1364 موافق 

 25فرباير سنة 1945 عبد ربه احلمد بن املدين الوخشايش.... 
IV. Slaves

الوثيقة رقم 48 
احلمد هلل وحده وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصحبه،

إشرتى بحول اهلل وقوته القائد ج احلسني الدوباليل بتگريح من البائع له 
حممد أبلعيد بعرق املريبطي بالقبابة األمة املسامة بأمبرييكة الكاينة اآلن بتندوف 
باعها للمشرتي بثمن قدره وهنايته مخسة عرش مائة ريال (1500) بيعا صحيحا 
قاطعا تاما أبدا بال رشط يفسده .... وبه عنهام مفيدا يف تاريخ 25 مجادى األوىل عام 

1370. عبد املوالى بن حممد بن أيب أعالم لطف اهلل به آمني.
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الوثيقة رقم 49 
احلمد هلل وحده وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وسلم،

إنه من البشري بن حممد أحم إىل خاله الشيخ عامر بن الشيخ عيل بأتم السالم 
وأنامه وأعذبه وأوفاه مضمنه إليک أين بخري وعىل خري ... وأين تفاصلت مع 
املخطار بن أمحد عىل األمة التي تطالبني هبا قومت بخمسني ريالة أفرنسيسا دفعها 
يل ملحا وبعته بتنبكت عىل ذمتک وها أين بأتره إن شاء اهلل عاجال متى مجعت رايس 
نأيت عىل الفور وإن أتى أيب يطلب عرشين رياال زبيال مكنها منه فإين كاتبته يف ذلک 
 ...بتاريخ 23 مضت من ربيع النبوي عام 1322 عبد ربه حممد الصغري بن حممد 

املختار بالعاميش وفقه اهلل آمني.
الوثيقة رقم 50 

احلمد هلل وحده وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصحبه،
من الشيخ عمر بن الشيخ عيل الوراين إىل حمبنا يف اهلل حممد الصغري بدوسم 
بن عمر املختار اجلكاين سالم اهلل عليكم وأمنكم ورعاكم وبعد الدعاء وإننا حني 
إلتقينا معک وعبد اهلل يف واد درعة وقلتام أردنا كذلک من التمن وقلت لكام إن 
أردمتا أن تردا يل متني يف القرب سلفت لكام وقلتم أردنا أن تعطينا أربعني رياال لكل 
أمة بأن تعطينا ثامنني رياال بأمتني وقبلت منكام ذلک وحيث أرسلتام رسولكام مع 
براءتكام مل تبينا لنا ماقمنا عليه مما ذكرنا واآلن فقد علمت أنک قبضت ما أرسلت 
وهو أربعون رياال إنام أرسلت ذلک حيث مل تبينا لنا ماقمنا عليه وحيث قبضت 
ذلک وحدک فألتقي مع أخي يوسف فأعطي له من يقبض عنده ثمني يف املولد 
ربيع النبوي لعلمي أنک أردت) أزوض (أو أكتب لنا ثمني أمة سباعية حسنة 

جيدة وبوجه السلم وأرسل يل العقد والسالم. 
V. Colonial Politics

الوثيقة رقم 51 
احلمد هلل وحده،

من جانب سيادة القبطان بيف حاكم طاطا إىل شيخ اجلبائر، 
وبعد السالم عليكم،
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اجلري  فران  إىل  القاعدة  كام  احلطب  حيملون  النساء  ترسلوا  مل  أنكم  حيث 
100 فرنک فأقدموا تدفعوها غدا وال بد والسالم. طاطا يف  عندكم خطية قدرها 

18 أبريل عام 1939.

الوثيقة رقم 52 
احلمد هلل،

مجيع  عىل  بد  وال  االعالم  فألق  بلقاسم  بن  حم  الشيخ  عىل  السالم  بعد 
إيالتک بأن كل من أراد أن ينتقل بغنمه من بلده إىل بلد آخر ومن غري حكومتنا 
وإياک  بغنمه  قصده  الذي  البلد  بري  يف  الترسيح  يآخذ  أن  بد  وال  فيه  ليرسحها 
صفر   4 يف  بالسالم  باحلزم  السعيد  املخزن  واخدم  إعالمه  وجب   ... والرتاخي 

1355 موافق أبريل 1936.

حممد بن إبراهيم بوسته وفقه اهلل.
الوثيقة رقم 53 

احلمد هلل،
بعد أتم السالم عىل الشيخ حم بن بلقاسم فإهنض مائة كاملة من اخلدامني 
ليصلحوا ما فسد يف الشنط من حد املانومدز إىل نمرئن طريق إسفن وبني طريق 
القبلة ويقف عليهم ولدک... يف إصالحها بدأ برفع األحجار وإستواء احلفر وغري 
ذلک حتى تكون مستوية جيدة فإن احلاكم السيد اجلنرال يمر فيها يوم األربعاء أو 

يوم اخلميس االيت وإياک والرتاخي والسالم يف حمرم 1355 موافق أبريل 1935.
حممد بن إبراهيم بوسته وفقه اهلل.

الوثيقة رقم 54 
احلمد هلل وحده، وصىل اهلل عىل سيدنا وموالنا حممد وآله،

القائد حممد بونعيالت بآيت طاطا أمنک اهلل وسالم  خديم سيدنا األرىض 
عليک ورمحة اهلل عىل خري موالنا أيده اهلل وبعد فبمناسبة قرب عيد املولد النبوي 
باملصىل يف وجود  العيد  معنا صباح  بأن حترض حفلته  إعالمک  تعني  قد  الرشيف 
أفراد وأعيان إيالتک عىل العادة يف ذلک أعانک اهلل والسالم يف 15 صفر اخلري عام 

1366. حممد اجلبابر لطف اهلل به.
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الوثيقة رقم 55 
القيادة العليا جليش التحرير

بصحراء املغرب 
قيادة أركان احلرب 

املكتب 2 الشؤون العسكرية
رسالة رقم223 
يف 10\1\1959 

املوضوع :شهادة 
تشهد القيادة العليا بأن املسمى إبراهيم بن حممد بن مولود البالغ من العمر 
تقريبا قد إنخرط يف اجليش بتاريخ 15\6\1956 وإنفصل عنه بتاريخ 15\6\1958  
بناء عىل طلبه اإلستقالة التي وافقت عليها القيادة العليا، وقام بأعامل امليكانيک يف 
وسط اجليش، وكانت سريته حسنة مع مجيع مسؤوليه، حتمل رتبة قايد الثالثني، 

وال زلنا حمتفضني له بملفه املرقوم بالرقم أعاله .اإلمضاء القيادة العليا.
الوثيقة رقم 56 

احلمد هلل وحده وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله،
حمبنا األعز األرىض خديم سيدنا القائد السيد احلسني الذوباليل. أمنک اهلل 
وسالم عليک ورمحة اهلل عن خري سيدنا نرصه اهلل وبعد، فقد إشتكى عيل رشيف 
أبنائهم  بأن  بنارص  موالي  بسوس  العلويني  الرشفاء  نقيب  اهلل  أعزه  األعتاب 
الرشفاء أهل قصبة اخلرواع من أقا طاطا ترددوا عليه مشتكني من معاملتک معهم 
وقد أحرمتهم خروج حرمهم إىل حمم بعيد إلستعامل السوكة ومساومتهم بالكلف 
وعليه  به  الواقع  عن  بسؤالک  عاله  أدام  الرشيف  للعلم  السالم  وبعد  الشاقة. 
فلتقص لنا ما لديک لينهى للعلم الرشيف أسامه اهلل وعىل املحبة والسالم يف رجب 

عام 1364.
نائب الصدر األعظم.
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VII. Tribal Leadership and the Makhzan

الوثيقة رقم 57 
بإسم اهلل الرمحان الرحيم،

ظهري موالنا السلطان احلسن األول رمحه اهلل.
مؤرخ بتاريخ 21 حمرم احلرام عام 1300 هجرية.

خدامنا األنجاد الشيخ عمر والشيخ حممد التيزنيني وفقكم اهلل والسالم عليكم 
ورمحة اهلل تعاىل وبركاته وبعد فإن الفقيه القايض السيد إبراهيم بن حممد الدغوغي 
أهنى لرشيف علمنا ما أنتام عليه من حمبة يف جنابنا ... باهلل وحمبة اإلنخراط يف سلک 
خدمتنا الرشيفة وأستأدن لكام جانبنا العزيز يف القدوم عىل حرضتنا الرشيفة يف 
األمان لترشب حياض أهنارها وتقطفا من راحن أزهارها فقد أدنا لكام فيه ومرحبا 
بكام وأهال وعليكام من خدام أسالفنا املقدسني رمحهم اهلل ومل يظهر لنا منكم إال ما 

يقيض السمع هلل ورسوله .وفقكم وهداكم والسالم.
الوثيقة رقم 58 

ظهري موالنا السلطان احلسن األول رمحه اهلل.
مؤرخ بتاريخ 20 شعبان الربک عام 1303 هجرية.

خدامنا األرضيني قبيلة مريبط كافة وفقكم اهلل والسالم عليكم ورمحة اهلل 
وبعد فقد ولينا عليكم خديمنا األرىض القائد حممد بن الشيخ عيل املريبطي وأسندنا 
إليه النظر يف أموركم فنأمركم أن تسمعوا وتطيعوا فيام أوليناه من األمر والنهي يف 

أمور خدمتنا الرشيفة أسعدكم اهلل به وأسعده بكم لكل ما فيه رضاه والسالم.
الوثيقة رقم 59 

ظهري موالنا السلطان عبد العزيز بن احلسن األول رمحهام اهلل.
مؤرخ بتاريخ 1 مجادى األول عام 1314 هجرية.

خدمنا األرضيني أهل أقا وأهل تزگى أرغن كافة وفقكم اهلل والسالم عليكم 
رمحة اهلل وبعد فقد وصل عاملكم اخلديم القائد بلعيد بن عيل املريبطي وتالقي 
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بميل جنابنا وأدى اهلدية وقام بواجب التهنئة وثنى عليكم خريا وأعلم بإستقامة 
أحوالكم وصالح بالكم فنأمركم أن تزيدوا عىل عملكم وتعضوا عىل الصالح 
بالنواجد أصلحكم اهلل وريض عنكم وأرشدكم وأمركم بدفع زكاتكم وعرشكم 
له ...أصلحكم اهلل وبارک يف رضوعكم وزروعكم .آمني صدر به أمرنا املعتز 

والسالم
الوثيقة رقم 60 

رسالة من موالنا السلطان عبد العزيز بن احلسن األول.
مؤرخة بتاريخ 25 دي القعدة عام 1311 هجرية.

احلمد هلل وحده وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله، خديمنا األرىض القائد 
بلعيد بن عىل املريبطي سالم اهلل عليكم ورمحة اهلل وبعد وصل كتابک بوصولک 
إىل دارک ساملا وأنک مل تقرص يف التحريض عىل الطاعة جلانبنا العايل باهلل وأن 
ناحية سوس يف غاية اخلصب وأن اخلديم التمناريت خيوض يف آل غجة الصفراء 
من إيالتک وطلبت كفه عن اخلوض فيه وصار بالبال فقد أصدرنا له رشيف أمرنا 
بالكف عن اخلوض فيهم وعدم العودة إىل ذلک وكذلک املرابط عبد السالم أمرنا 

له أن يكف وينجز عنها .والسالم.
الوثيقة رقم 61 

ظهري من موالنا حممد اخلامس.
مؤرخ بتاريخ 9 ربيع النبوي عام 1364 هجرية.

خدامنا األرضيني آيت أمريبط بأقا وفقكم اهلل والسالم عليكم ورمحة اهلل 
وبعد فقد ولينا عليكم خديمنا القائد حلسن املريبطي وأسندنا إليه النظر يف أموركم 
فنأمركم أن تسمعوا وتطيعوا فيام وليناه من األمور والنهي يف أمور خدمتنا الرشيفة. 

أسعدكم اهلل به وأسعده بكم ووفقكم ملا فيه رضاه والسالم. 


