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 :توطئة

حثو توضيح المبلمح العامة للثقافة المكتوبة بغمارة خبلؿ النصف الثاني من يتوخى ىذا الباب بفصولو كمبا
كىي التي كانت تمارس في المساجد كالكتاتيب المنبثة في المداشر  ـ،20كالنصف األكؿ من القرف ـ 19القرف 

لمدف العلمية ىنا كىناؾ، يتلقى فيها الصغار دراستهم ثم يواصلونها في المدارس المجاكرة أك حتى البعيدة في ا
الكبرل كفاس كتطواف كطنجة كزكايا الشماؿ، كسينصب اىتمامنا على الحديث عن خصائص مؤسسة المسجد 
كالزاكية بغمارة باإلضافة إلى مراحل التعليم كأماكنو، ثم ظركؼ تلقي العلم كإلقائو، كإقامة الطلبة كأساليب التعامل 

ف، كسنتطرؽ إلى الحديث عن مجموعة من علماء غمارة، معهم في مجتمع قركم يغلب عليو الرعاة كالفبلحو 
نشركا ذلك بجهات مختلفة من الببلد، كما سيتم في ىذا ك  ممن رسخوا حفظ القرآف كدراسة العلم بالمنطقة،

الباب إلقاء األضواء على الثقافة الشفوية المتوارثة، للتعرؼ على الذىنيات  في قبيلة غمارة كالمقدسات في 
لهم لمجموعة من الظواىر الطبيعية، كحكاياتهم عن الطبيعة كاإلنساف كالحيواف، كما سنتطرؽ إلى  حياتهم، كتأكي

قباب بعض األكلياء، كتعلق الناس الشديد بزيارتها ك  توزيع فركع من الزكايا المغربية الكبرل بغمارة، ككذا األضرحة،
 كإقامة المواسم كاالحتفاالت عليها.
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 احلٔاٗ الزٓئ٘ ّطٓاصٗ األّلٔاٛ يف بالر غناصٗالفصل األّل: 

على الرغم من تعدد التصنيفات بتعدد الدراسات كالتخصصات في العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، يبقى 
المجتمع ىو المحور األساسي، على اعتبار أف البناء االجتماعي ىو ذاؾ الكل الذم يشمل مجموعة من األنساؽ 

 ي.كمن بينها النسق الدين

كمما ال ريب فيو أف ىذا األخير يفرض علينا ضركرة تناكؿ كل عنصر من عناصره على حدة، كلكن ذلك 
إذا حددنا المعايير التي خولت لعناصر النسق الديني "عضوية االنخراط" فيو،  الحاؿ، إاللن يتأتى، بطبيعة 

 كبمعنى آخر كيف تم ضبط كتحديد عناصر النسق الديني؟

يني مصطلحا عابرا، بل ىو إفراز لمجموعة من الدراسات كاألبحاث، حيث شكل جداال لم يكن النسق الد
 قويا في األكساط العلمية، باختبلؼ األبعاد، كاإليديولوجيات كالمنطلقات المنهجية كزكايا النظر.

 سأال بكدراستنا للنسق الديني تتوخى، اإللماـ بجانب من جوانب المجتمع الغمارم في ىذه الفترة، لكن 
 من البحث عن مكونات ذلك النسق كتأثيراتو.

فالنسق الديني أك النظاـ الديني، كما يبلحظ من خبلؿ المصطلح، ىو إيجاد نوع من القوانين التي ُتَسير 
كتنظم األنظمة كالعبلقات االجتماعية السائدة في مختلف المجتمعات. كمن المتفق عليو أف النسق الديني ىو 

ألنساؽ من جهة، كالعنصر الفاعل كالمتحكم في تركيبها من جهة أخرل، ىذه الصبغة أك ىمزة كصل بين باقي ا
 الخاصية التي منحت للنسق الديني، ىل بإمكانها أف تعكس لنا تجلياتو كأىم مظاىره؟

رأينا في باب سابق أف األعراؼ كالعادات ىي التي كانت تفصل في كل القضايا التي تواجو المجتمع، 
سبلـ، حاكؿ تقنينها كنبذ الباطل كتحريم الفاسد منها، كالمنافي للشريعة اإلسبلمية. فكانت تلك أكلى كبانتشار اإل

 خطوات النسق الديني لمد الجسر نحو األنساؽ األخرل.

كىذا يوحي لنا بأف الحياة الدينية، ىي األخرل مرت بعدة مراحل، حسب تطور العقليات كما يفرضو 
 التالية:الديني يحتم األخذ بعين االعتبار العناصر كاقعها. كمن تم فإف النسق 

 الظواىر التي عرفها النسق الديني.؛ الممارسات كالسلوكات؛ العقيدة

كمن المعلـو أف المجتمع الغمارم ال ينفصل عن المجتمع المغربي الكبير، فقد عرؼ ىو األخر تطور 
استها، مرحلة من مراحلها التاريخية، لها خاصيتها المعتقدات اإلسبلمية، كالتي تمثل الفترة التي نحن بصدد در 

 كتجلياتها.
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كالحديث عن النسق الديني ىو قبل كل شيء، حديث عن فكر كممارسة دينية. كمما ال شك فيو أف 
الموقع االستراتيجي لغمارة كاف لو الدكر األساسي في بلورتو، باإلضافة إلى عوامل أخرل ساعدتو على مواكبة 

 يخية بكل حيثياتها كتأثيراتها.التطورات التار 

كمن أجل أخذ صورة عامة عن الواقع الديني لقبائل غمارة، خبلؿ الفترة المدركسة، كجب الوقوؼ عند 
آليات اشتغاؿ النسق الديني، كالمساجد كالزكايا كالمدارس كالفقهاء كشيوخ الزكايا، بحثا عن انعكاساتها على 

لخطر األجنبي من جهة، كرصدا للتحوالت التي عرفتها المنطقة عقب موقف المجتمع الغمارم إزاء استفحاؿ ا
 من جهة أخرل. ـ 20احتبلؿ المنطقة خبلؿ النصف الثاني من القرف 

 املبشح األّل: خصاٜص املغادز يف اجملتنع الػناصٖ.

 بني اجلامع ّاملغذز:  التنٔٔظ-1

، فالجامع نوع 1يقاؿ المسجد الجامع الجامع لفظ عربي، من أسماء اهلل الحسنى، كالجامع، كاألصح أف
حدثنا جابر  قاؿ:حدثنا سيار )أبو الحكم( قاؿ حدثنا يزيد الفقير  قاؿ:من أنواع المساجد. فعن محمد بن سناف 

أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من األنبياء قبلي، نصرت  كسلم:قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  قاؿ:بن عبد اهلل 
.كفي لساف 2لي األرض مسجدا كطهورا، كأيما رجل من أمتي أدركتو الصبلة فليصل بالرعب مسيرة شهر، كجعلت

. كعبر أحمد الرىوني 3العرب، المسجد بفتح حرؼ الجيم كبكسرىا مفرد المساجد، كىو كل موضع يتعبد فيو
ايا "أما مساجدىا كالمراد بها ما يشمل جوامع الخطبة كالزك  :ندما تطرؽ في كتابو كىو يقوؿعن مضمونو ع

. إال أف المعنى المتداكؿ للجامع بين الساكنة الغمارية يقتصر على 4كاألضرحة التي تقاـ فيها الصلوات الخمس"
. كنجد 1الجوامع التي تقاـ فيها الصبلة، سواء التي تتم فيها صبلة الجمعة أك التي تقتصر على الصلوات الخمس

خزنية، فأثناء الشركع في بناء مدينة شفشاكف، شرع ىذا الخلط بين الجامع كالمسجد حتى في المراسبلت الم
بيت الصبلة  قسمين:في بناء الجامع األعظم، الذم كاف يعرؼ بالجامع الكبير بجانب برج القصبة، كيتألف من 

كالصحن، كيشتمل بيت الصبلة على أربعة ببلطات عرضية من الجنوب إلى الشماؿ. يفصل بينهما عقود من 
ض الشيء، كللجامع أربعة أبواب، الباب الرئيسي إلى الغرب يسمى باب الحمراء، كباب نصف دائرة متجاكرة بع

الجنائز إلى الشرؽ. كباب الوضوء إلى الشماؿ، كأخيرا باب المدرسة إلى الجنوب، كفي كسط الجامع فوارة، 

                                         
 .244ص.  ،1998اجمللد السادس، مركز الشارقة لئلبداع الفكرم،  دائرة المعارؼ اإلسبلمية، - 1
 141 .الكتب العلمية، بَتكت، ص ،438اٟتديث رقم  ،الجزء األكؿصحيح البخارم، إٝتاعيل البخارم )اإلماـ(،  - 2
 .204 .ىجرية، ص 1414دار صادر بَتكت، الطبعة الثالثة،  ،3عرب، ج لساف الٚتاؿ الدين ابن منظور،  - 3
 .6 .، صـ. س، اٞتزء الثاين، ...عمدة الراكينأٛتد الرىوين،  - 4
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الخدمات  ، كلمختلف3. كتصنف الجوامع ضمن مؤسسات المقدس باعتبارىا بيوت اهلل2كتتخللو بعض األشجار
التي كانت توفرىا للسكاف، فقد كانت مقرات لتلقي العلم كأداء الصبلة كإعبلف البيعة للملوؾ كالتحريض على 

 .4الجهاد كالتضامن، كملتقى االجتماعات بشتى أنواعها، كما كانت ملجأ إليواء الغرباء كالمنقطعين

 دْامع غناصٗ:–2

نة شفشاكف كانت كل حومة فيها جامع للصبلة دكف توجد في ببلد غمارة مجموعة من الجوامع، فمدي
، كجامع كبير تؤدل فيو صبلة الجمعة كيقصده جميع المصلين. أما البوادم الغمارية فقد كاف كل مدشر 5خطبة

. كعلى العمـو فالمساجد في قبائل غمارة ىي كثيرة، نظرا إلى قدـ تعريب كدخوؿ اإلسبلـ 6يتوفر على جامعو
كمن خبلؿ تصفحنا لؤلرشيف اإلسباني كالمصادر المغربية توصلنا إلى عدد المساجد في كل للمنطقة المدركسة، 

 التالي:مسجد، نستعرضها في المبياف  334قبيلة غمارية كىو 

 7عدد المساجد في كل قبيلة غمارية

 
                                                                                                                                       
1

 - Salmon (G), Une Tribu Marocaine, les Fahçya, Archives Marocaines,T 1, N 2 Mai 1904, Paris, p. 242 . 
 . 29 .ص ،1962كؿ، السنة السادسة، العاـ ، العدد األدعوة الحق، "جامع شفشاكفسعيد أعراب، " - 2
 .316 .صـ. س،  ـ...،1912–ـ 1894المقدس في المجتمع الجبلي  سيدم ٤تمد الكتاين، - 3
 .316 .مرجع سابق، ص سيدم ٤تمد الكتاين، - 4
 .36 .ص ،1986، شفشاكف، موجز تاريخ شفشاكف٤تمد الصادؽ الريسوين،  - 5

6
 -  Salmon (G), Une Tribu Marocaine …, op. cit., p. 241.  

ـ. س، ، 3ج الموسوعة المغربية لؤلعبلـ البشرية كالحضارية، عبد العزيز بن عبد اهلل،  :اعتمدنا ُب إحصاء ا١تساجد الغمارية على ما يلي - 7
 .1527- 1522–1510 .اٞتزء ا٠تامس، ص ص معلمة المغرب/ . 325–109-107–105ص ص. 

 Intervencion Territorial de Gomara…, op.cit, p. 17. / ADCP,Gomara, op.cit, Caja n 3, A/7–A/11, Carpeta 

A/10. 
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ة الجوامع التي تقاـ فيها صبل صنفين:كيمكن تصنيف جوامع غمارة، على غرار باقي مناطق جبالة إلى 
الجمعة، كتعرؼ أيضا بجوامع الخطبة، كتتميز بإلقاء الخطباء لخطبة يـو الجمعة األسبوعية، إذ نجد في كل فرع 
من قبائل غمارة مسجدا تقاـ فيو الخطبة، مثبل في بني رزين نجد مسجد بػتاكنات، ازغار، تفركواف، تمعاف، 

بني سداؽ، اكسفاف، بني يسرؼ، بني بػ  بة. أما في قبيلتي بني سميح كبني كرير نجد مساجد الخط1تلمست
. حيث يعمل الخطباء من خبللها على نشر الوعي اإلسبلمي كاالعتزاز بالركح الدينية كاألمر 2سدرات، تبلىورتا

بالمعركؼ كالنهي عن المنكر، كالحض على الحياة الفاضلة بامتثاؿ أكامر الدين كاجتناب نواىيو، كالتخلق بأخبلؽ 
 الصحابة كالتابعين لهم بإحساف. السلف الصالح من

الفرؽ بين الصنفين على  كال يقتصركيتمثل الصنف الثاني في الجوامع التي تقتصر على الصلوات الخمس، 
خطبة الجمعة، كإنما يتجلى أيضا على مستول ضخامة البناية كالوظائف، كعلى مستول العدد. فجوامع الخطبة 

. كتشرؼ مجموعة من العناصر على تسيير كل جامع من أىمها: اإلماـ 3تتوفر على أحباس كتخضع لمراقبة الناظر
. كلذلك فإف عدد ىذه األحباس قليل مقارنة مع الصنف 4كالمؤذف كالخطيب كراكم الحديث كالواعظ كالحزابة

اآلخر، كتتركز أساسا في المدف، أما الجوامع األخرل، فتتميز ببساطتها كضيق مساحتها، كإشراؼ السكاف على 
 . 5غطية نفقاتهات

 املغادز خلٔ٘ رٓئ٘ ّادتناعٔ٘:–3

يبين التوزيع الجغرافي للمساجد في جميع مداشر كقرل قبائل غمارة كحتى النائية منها )انظر الوثيقة رقم 
(، حرص القبائل على خلق ىذه الخلية لتكريس الركح الدينية كالحفاظ على الترابط كااللتحاـ بين من الملحق 35

 تمع.عناصر المج

كال تخفى أىمية المسجد، فهو حلقة للتعبئة الدينية كمركز إشعاع ركحي كعلمي كأخبلقي كتشريعي، 
ارتبطت أبعاده المتعددة بالتطورات التاريخية التي شهدتها المنطقة، باعتباره مركزا للقيادة كالتوجيو كمنصة للتوعية 

رة مع الفتح اإلسبلمي للمنطقة التي كانت من أكائل كاإلرشاد كرباطا للجهاد. لقد تزامن بناء المساجد في غما

                                         
1

 - Intervencion Territorial de Gomara.., op.cit, p. 5.  
2

 - Intervencion Territorial de Gomara…, op.cit, p. 5. 
3

 - Salmon (G), Une Tribu Marocaine…, op. cit., p. 243. (ADCP, Gomara, op.cit, Caja n 3, A/27–A/31, 

Carpeta A/27). 
4

 -  ADCP, Gomara, op.cit, Caja n 3, A/27–A/31, Carpeta A/27. 
5

 -  Salmon (G), Une Tribu Marocaine…, op. cit., p. 241.  
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، حيث كاف كل مدشر يتوفر على مسجد تقاـ فيو صبلة الجمعة، إذ كاف يكتسي صبغة 1المناطق التي عربت
 خاصة كأىمية بالغة في المسار السياسي كالديني كاالجتماعي للقبيلة.

مبنية كسط القرل في أماكن غير مأىولة، أم  إف أغلب المساجد الغمارية" :الصدديقوؿ مولييراس في ىذا 
بعيدا عن المنازؿ. كبما أف بيت اهلل ىو مكاف التقاء الرجاؿ، فإف موقعو يوجد في ىذا المكاف المحدد، حتى ال 
يتم إحراج النساء أثناء غدكىن كركاحهن. كتوجد المقابر على بعد كيلومترين أك ثبلثة من القرل، كغالبا ما تكوف 

 . 2ة، كتتم زيارة الميت يـو الجمعة"كسط الغاب

كمن الوظائف المميزة التي ارتبطت بالجامع الغمارم، كفضاء مقدس يحتضن المسجد كالكتاب الذم 
يحفظ فيو القرآف الكريم، أف تؤدل فيو األْيماف، كتعقد بداخلو العهود كالمواثيق المختلفة. كيعتقد الفرد أف أداء 

، كما يعتقد أف 3على عتبة أبوابو، يصبح ملزما لصاحبو مما أداه بأم مكاف آخر الحلف بالجامع كداخل فضائو أك
الحالف داخلو كذبا يتعرض لعقوبات إلهية قاسية، تمس سبلمتو الجسدية أك ثركاتو المادية، كلهذا كاف الغماريوف 

ف مكانا ألداء الحلف . كما يؤكد أف الجامع كا4يتحاشوف أداء الحلف بو، ألنهم يعتبركنو من األيماف المغلظة
"الحمد هلل يحلف المعلم أحمد بن محمد بركاف الكريرم  :اليةكربط المواثيق بقبائل غمارة، ما تورده الوثيقة الت

يـو السبت  5للمعلم أحمد بن عبد السبلـ ببلشي أنو كفي أيضا ليمين الرد كاالنقبلب يقوؿ لو في مسجد ابصرين
الذم ال إلو إال ىو كحق ىذا المسجد لقد بقي لي عندؾ تسعة بندييل غلطا في الموالي لتاريخو كقت الصبح باهلل 

 . 6ككتبو يـو األربعاء تاسع عشر صفر الخير عاـ سابع كعشرين كثبلثماية كألف" ... النزاىة التي

من بين المهاـ األساسية التي يقدمها الجامع كفضاء مؤسسي بقبائل غمارة أنو يحتضن اجتماعات أىل 
، فهو اجتماع الجماعة كمركز لقائها 8، كمشاكل الزراعة كغيرىا7ة للتناظر في شؤكنهم كقضاياىم المحليةالقبيل

                                         
 .35 .، مرجع سابق، ص...ابن عرضوف الكبيرعمر اٞتيدم،  - 1
 .237 .مصدر سابق، ص ،الجزء الثاني، ...المغرب المجهوؿست موليَتاس، أكج - 2
رة، كضري  سيدم ابراىيم بن صاحل أك سيدم أٛتد الفيبليل ضرحة ا١تشهو تمع الدراسة، قد يؤدم أقساما معينة، ُب بعض األف الفرد ٔتجنؤكد أ - 3

،  حبلؼ الكربلا متميزا ّتبالة عامة، كال يلجأ إليو عادة إال ُب األقعك حىت موالم عبد السبلـ، الذم ٭تتل مو أك سيدم أٛتد البوىايل أ
ليات األضرحة بالمجتمع القركم المغربي، آة خاصة. )أنظر عبد الغٍت منديب، ٫تيرقة أك ربط عهود كمواثيق ذات أك السكا١تتعلقة باإلرث أ

داب كالعلـو االنسانية ، منشورات كلية اآلة في البوادم المغربيةالوجود كاالستمرار، مجموعة من الباحثين، التحوالت االجتماعية كالثقافي
 (.145–144 ص. ، ص2002دريس بنسعيد، ، تنسيق ا١تختار ا٢تراس كإ102 بالرباط، سلسلة ندكات، رقم

اٞتامع، إىل االمساؾ باللوح من ا١تبلم  اجملسدة أل٫تية اٟتلف باٞتامع أك بداخلو، أنو يأخذ بعدا طقوسيا أيضا، إذ يعمد اٟتالف بعد دخولو  - 4
 . القرآين ككضعو على صدره، ٍب يشرع ُب إعبلف قسمو جهرا باللوح كما كتب عليو من آيات قرآنية، أك فقط با١تداد الذم كتبت بو ىذه اآليات

 مدشر ابصرين ىو أحد ا١تداشر التابعة لفرع بٍت غويبللن ا١تنتمي لقبيلة بٍت زيات الواقعة غرب غمارة.  - 5
 ـ. 1909ق/1327صفر  19ة بتاريخ كثيقة خاصة أمدنا هبا األستاذ ٤تمد بن عبد ا١تومن، مؤرخ - 6
 .55، ص. 2004، سنة 30، العدد مجلة املاٟتسن شوقي، "التعليم األصيل بالبادية ا١تغربية، ٪توذج السراغنة كزمراف"،  - 7
 .438ـ. س، ص. ، ...المجتمع المغربي في القرف التاسع عشرأٛتد التوفيق،  - 8
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اليومي، كمن خبللو تتعمق الركابط الدينية كاالجتماعية، داخل فضاء لو قداستو كحرمتو. كيذكرنا ىذا الوضع، 
األمة، فكلما حدث طارئ أك جد جديد،  بمكانة المسجد في تاريخ المجتمعات اإلسبلمية، إذ كاف بمثابة بيت

نادل المنادم في الناس، لصبلة جامعة، فيترؾ ىؤالء أعمالهم كيعقدكف اجتماعهم بالمسجد لتدارس األمر 
. ككثيرا ما كاف الجامع يتحوؿ إلى مأكل للمحتاجين كعابرم السبيل كالغرباء، فهو أكؿ مكاف 1كمناقشة الطارئ

فيدعوف ضيوؼ  أكثر، كأحيانا يقضوف بو ليلة أك 2كالمأكل الذم توفره الجماعة يقصده المارة، ليجدكا المأكل
الجامع. كنشير إلى أف إيواء الجامع للغرباء كضيوؼ الطريق، يذكرنا بدكر الزكايا، فمنذ تأسيسها في عهد 

لصوفية المرينيين، كانت ملجأ للمسافرين كاألجانب كاألغراب، كما كانت المكاف المفضل لمريدم الطرؽ ا
، كقد امتدت حمايتها للفارين أيضا من بطش المخزف كنفوذ سلطات الحماية، خصوصا كأف قبائل 3"الفقراء"

غمارة تميزت بمناعتها الجغرافية كمواقفها التاريخية؛ لكن يبدك أف ىذه الوظيفة االجتماعية للجامع ستعرؼ تقلصا 
ف األكؿ من القرف العشرين، حيث سعت قراراتها التي مشهودا بفعل تدخل سلطات الحماية اإلسبانية خبلؿ النص

 .يحركها الهاجس األمني، إلى تكسير القوة التي يتمتع بها المسجد

كالواقع أف كثرة المساجد في قبائل غمارة كاف لها األثر الكبير في إذكاء الركح الدينية التي اتسم بها ساكنة 
، كيتجلى ذلك بوضوح في الدكر الهاـ الذم لعبو الجهاز غمارة بصفة خاصة، كالمنطقة الشمالية بصفة عامة

الديني في بادية غمارة، خصوصا في الفترات العصيبة التي عرفها المغرب، نذكر على سبيل المثاؿ أىمية مساجد 
ـ، 1859منطقتنا في تنظيم حمبلت التوعية كاإلرشاد كاالستنفار للجهاد ضد الحمبلت اإلسبانية في معركة تطواف 

ىذا من جهة، أما من جهة أخرل،  ـ،1926–ـ1921كحرب التحرير الريفية ـ 1913ي حصار دار بن قريش أك ف
فقد ساىمت المساجد بفقهائها كعلمائها في الحفاظ على الصورة التي رسمها   زعماء المنطقة، لتظل الصبغة 

 .4الجهادية خاصية من خصوصياتها كمميزاتها

 املغادز خلٔ٘ تعلٔنٔ٘ ّثكافٔ٘:–4

اعتبرت المساجد منذ الفتح اإلسبلمي مؤسسات دينية كأداة للتنظيم االجتماعي، فزيادة على جوانبها 
الموحدة كمكاف للتجمع كالعبادة كخلفياتها المعنوية، ساىمت في ازدياد االلتحاـ الركحي. فكاف البعداف 

ل الجامع لفترات طويلة من تاريخ ، إذ ظ5االجتماعي كالسياسي يكمبلف الوظيفتين التعليمية كالدينية للمسجد

                                         
 .162، ص. 1988، دار العلم للمبليُت، بَتكت، الطبعة األكىل، المساجد في اإلسبلـطو الويل،  - 1

2
 - Tamim (M), "La Rétribution du Taleb rt ses Soubassements Socio-économiques dans les moda (Douars) 

de Montagne du Haut Atlas du Toubkal (Tifnout et Oureine)", ABHAT, N° 4, 1994, p. 75.  
 .87–86، ص ص. 1993اٞتزء الثاين، دار الرشاد اٟتديثة، الطبعة الثالثة، البيضاء،  المغرب عبر التاريخ،إبراىيم حركات،  - 3
 .176...، مرجع سابق، ص. 1694– 1561شفشاكف كباديتها رجاء حبوسي،  - 4
 .204 .ص ،1983، تطواف، الجتماعي الشبيلية في عهد دكؿ الطوائفالتاريخ السياسي كاا٤تمد بن عبود،  - 5
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المغرب، المؤسسة التعليمية الوحيدة بالوسط القركم، إلى جانب الزاكية، كالمدرسة العلمية، فالمسجد ىو البوابة 
الحقيقية كاألكلية للتكوين الديني كالعلمي بهذا الوسط، فيو يتعلم الصبية مبادئ القراءة كالكتابة، كبو أيضا 

. يتمتع الجامع 1مادا على أسلوب الترديد كاالستظهار الذم يولي األىمية الكبرل للذاكرةيحفظوف القرآف، اعت
كأقبلـ –الصلصاؿ–الصمغ–باستقبللية كبيرة، فكل ما يحتاج إليو الصبية للتعلم، من أدكات بسيطة )اللوح

ات مؤسسة ، كبهذا ب2...( توفره الجماعة، بعيدا عن أم دعم مادم من أية جهة أك طرؼ خارجي القصب
مندمجة في المجتمع القركم الغمارم كال مندكحة عنها، ألنو من المستلزمات الضركرية كاألكلية للحياة بهذا 

، سواء للتعلم كتحصيل المعرفة الدينية األكلية، أك ألغراض أخرل 4، كالسكاف ال يجدكف عنو بديبل3الوسط
تمد في تموينها كتمويلها على المشاركة الجماعية اجتماعية كتنظيمية كاقتصادية، كلنفس السبب ظل مؤسسة تع

 . 5ألفراد القبيلة

لقد جعل فقهاء المنطقة كعلماؤىا من مساجد غمارة حلقة من حلقات الدرس في مختلف جوانب العلـو 
الدينية كالدنيوية، فبل تخلو كتب التراجم من اإلشارة إلى الدكر التربوم كالتعليمي الذم قامت بو ىذه الفئة،  

ضركرة من ضركرات إيقاظ الحماس الديني كالتعبئة الوطنية ضد التهديدات االستعمارية التي شهدتها المنطقة ك
خبلؿ الفترة المدركسة. نذكر على سبيل المثاؿ أكالد ابن عرضوف بقبيلة بني زجل، كأكالد ابن صالح ببني رزين، 

النالي بقبيلة بني خالد، كجل ىذه األسر توارثت  كأكالدكأكالد مهدم المعركفين بالزياتيين بقبيلة بني زيات، 
، فقبيلة بني بوزرة الغمارية مثبل، تشتهر بمدارسها 6الخطابة كالتدريس كالعلم في معظم مساجد قبائل غمارة

 العتيقة كمنها: كجوامعها العلمية

                                         
 . 57–56 ص. ص ،2004، سنة 30العدد  ،ملمجلة أ، "زمرافك  صيل بالبادية ا١تغربية، ٪توذج السراغنةاٟتسن شوقي، "التعليم األ - 1
صبلحها كاندماجها ُب ٤تيطها ا١تدارس العلمية العتيقة، آفاؽ إاعي، ، مؤلف ٚتآلية المدرسة العتيقة بين الواقعية كاالستقبلليةإبراىيم اكببل،  - 2

 .59 .ص، 1996 ، احملمدية،كىل، مطبعة فضالة، الطبعة األا١تعاصر
3

 - Zouggari (A), L’école en Milieu Rural, Imp,El Maarif al Jadida, Rabat, 1996, p. 125. 
سبانية ُب بة ١تهندسي السياسة التعليمية اإلنو ظل بالنسالتعليمي، داخل الوسط القركم، إال أ ل٫تية الوظيفية للجامع على ا١تستو بالرغم من األ - 4

إتاىات التعليم االستعمارم. )أنظر جورج ىاردم، " عهد اٟتماية، تعليما تقليديا بكل ما ٖتملو كلمة تقليد من معاف سلبية ُب عُت ا١تنظر
 (.93، ص 2003، 28، العدد مجلة أملمينة بريدعة، "، ترٚتة ان اٟتمايةكىل مومي ُب ا١تغرب ُب العشر سنوات األالعم

يضا لشرعية ىذه ا١تؤسسة ُب ة االجتماعية القركية، مربر قوم أف تناغم ا١تعرفة القرانية ا١تلقنة داخل اٞتامع مع ٪تط اٟتيامن الواض  أيضا أ - 5
ف نة ما بُت التبلكة اٞتماعية للقرآمكانية عقد مقار ار تفيد مبلحظات ايكلماف، بإاإلط اجملتمعات ا١تغاربية كليس ببلد كاحد منها فقط، ُب ىذا
صواهتم بشكل ٚتاعي، بلئي ٭تكن الزرايب داخل البيوت، أك مع اٟتصادين الذين يرفعوف أداخل اٞتامع، كبُت الغناء كالًتتيل اٞتماعي للنساء ال

 أنظر .ديد أشعار كمقاطع مسجوعةلًت 
Colonna (F), La Répétition les Tolba dans une Commune Rurale de L’Aurés, L’Annuaire de l’Afrique du Nord, éd, 

CNRS, 1979, p. 190. 
 .37 .، مرجع سابق، ص...ابن عرضوف الكبيرعمر اٞتيدم،  - 6
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يسي )حفيد : كيعد من أقدـ مدارسها العتيقة، كينسب إلى المولى أحمد بن عمر اإلدر جامع تندماف -
 كضريحو على مقربة منو. الثاني(إدريس 

كمن علمائو الفقيو المقرئ الصوفي سيدم أحمد بن عبد المومن التجكاني كالمتوفى عاـ  جامع انارم: -
 ـ.1845ىػ/ 1262

  جامع احبلكث. -

 جامع ادار ميموف. -

م أحمد بن محمد بن سليماف اشتهر بالقراءات السبع، كمن قرائو المشهورين الفقيو سيد جامع اعرابن: -
 917صاحب مدرسة القراءات السبع بالعدد، باإلضافة إلى الشيخ علي بن ميموف البوزراتي المتوفي عاـ  أعراب

  ـ.1511ىػ/

 املغادز مؤعغات ّقفٔ٘ رٓئ٘:–5

إف الصبغة األساسية التي ميزت المساجد عن باقي المؤسسات ىي الوقف، حيث اعتبرت أكؿ كقف في 
ـ، كتتضمن سجبلت الحواالت الحبسية الخاصة بمساجد المنطقة الغمارية نماذج متعددة ألشكاؿ الهبات اإلسبل

كالتحبيس من رباع كعقارات، حيث نجد العديد من الوثائق العدلية التي توثق عملية تحبيس األمبلؾ لصالح ىذه 
يخو كما في علم الشهود، إف المرأة الحمد هلل في ما مضى كسلف عن تار " ؤسسات الدينية، من بينها مثبل:الم

قالت إف القسمة  ... آمنة بنت العربي كانت زكجة محمد بن شداد في اليـو الذم كانت مبلزمة لفراش الموت
كاف فيها في ذلك الوقت المذكور اثناف من األشجار الباكور كالغداف، فهي حبوس   1التي ىي أسفل مدشر امطيل

كتم اإلشهاد عليها في عاشر ربيع الثاني عاـ ثبلثة كعشرين  ... طوؿ األمدعلى مسجد امطيل عمره اهلل على 
 .2كثبلثماية كألف"

لقد ساىمت مختلف الشرائح االجتماعية بالمنطقة في الحفاظ على استمرارية األبعاد المتعددة كاألساسية 
أدت كثرة الوقف كالتطورات  للوقف، فجعلت للمساجد أكقافا لخزانتها، كإمامها كمؤذنها كمدرسها كخطيبها. كقد

العامة التي عرفتها المنطقة إلى تنظيم ىذه المؤسسة من أجل حماية مداخيلها كطرؽ استغبللها، حيث نجد نازلة 
"اختلف أىل قرية من قرل غمارة فيمن يدير  :في ىذا الصدد عند األستاذ محمد الهبطي المواىبي، يقوؿ فيها

الحمد هلل كحده، من المعلـو  :كإلزالة الخبلؼ بينهم قاؿ اإلفتاء شؤكف حبس مسجدىم كتنازعوا في ذلك،
المقرر عند األئمة األعبلـ أف األمبلؾ المحبسة على المساجد ال يكوف مصرفها إال بإذف قاضي الببلد مع موافقة 

                                         
 . ائل غمارةحد ا١تداشر التابعة لفرع بٍت حلو ا١تنتمي لقبيلة بٍت سلماف اليت تقع كسط قبدكار امطيل أ - 1
 .مشكورا ،نسخة منهاباالستاذ ٤تمد بن عبد ا١تومن الغمارم  أمدنا ـ،1905/ىجرية 1323ربيع الثاين عاـ  10كثيقة مؤرخة بتاريخ  - 2
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باس الجماعة كلهم، فيتفقوف على رجل كاحد منهم يكوف من أىل الصبلح كالثقة بو كيقـو بجميع منافع األح
كيصرفها في مصالحها كيضم فوائدىا كيجعلها في محلها على نهج الشريعة المطهرة، فيكرل منها ما يحتاج إلى 

 .1... ككتبو عبد ربو تعالى أحمد ابن حمداف لطف اهلل بو" ذلك بما حكمت بو السنة

ي التي تولت كضع كتشير المصادر كالوثائق إلى أف العديد من األسر الغمارية )أسرة ابن عرضوف مثبل( ى
قوانين خاصة لهذه المؤسسة الوقفية، حيث يتم إحصاء أمبلؾ األكقاؼ في مختلف قبائل غمارة، ككانوا شديدم 

. تأسيا بما كاف معركفا في المدف المغربية 2الحرص على تدكينها في سجبلت خاصة، سميت بالحواالت الحبسية
كالضبط، رغم المشاكل التي كانت تواجو الفقهاء في مسألة المختلفة، إذ تميزت ىذه الوثائق الشرعية بالدقة 

 التبلعب كالتطاكؿ على أمواؿ أحباس المساجد الغمارية كما رأينا في نازلة سابقة.

كنعتقد أف األسباب المباشرة التي أفرزت الوضعية الصعبة لهذه المؤسسة الوقفية، تكمن في ضعف السلطة 
ألكؿ( مما أدل إلى سوء استغبلؿ ىذه المؤسسة، كعدـ االلتزاـ بتشريعات المركزية )بعد كفاة المولى الحسن ا

تعدد ـ 20ـ. فيما عرؼ النصف األكؿ من القرف 19تواكب التطورات العامة في النصف الثاني من القرف 
األحباس كتنوع طرؽ االستغبلؿ كأساليبو، خصوصا كأف فقهاء المنطقة أربكتهم كثرة القضايا التي طرحت عليهم 

الصدد  كفي ىذا. 3كالجزاءفي ىذا الشأف. كمن بين األسماء التي اتخذتها عملية االستغبلؿ أك االنتفاع، الجلسة 
عقد ناظر أحباس مع أفراد من الجماعة جزاء قطع أرضية  ..." :، جاء فيهانجد نازلة من إحدل القرل الغمارية

النازلة على المفتين اختلفوا في اإلجابة عليها،  فبلحية لمدة عشر سنوات، كشهد على العقد عدالف، كلما طرحت
فمنهم من أجاب بصحة الكراء كمنهم من أجاب بفساده ككجوب فسخو، كمنهم من رأل أف الجزاء يجب أف 

 .4..." يكوف من الحبوب التي اتفق على أف تزرع في األرض

العلمية كالفقهية كجداالتها، كإذا كانت طرؽ استغبلؿ األحباس قد أخذت حيزا كبيرا في نقاشات األكساط 
: فاألمر تجاكزه إلى جنس المستغل لؤلحباس، إذ نجد في قبيلة بني زجل الغمارية نازلة فريدة من نوعها جاء فيها

الحمد هلل كحده، حيث مات الرجل كترؾ كرثتو ذكورا  :كمن القلعة الزجلية ما سجلو مفت كأجاب عنو كىو"

                                         
 . 360- 359ص.  صـ. س، ، ...ىماؿ في شفشاكف كماحولها من جباؿفتاكل تتحدل اإل ٤تمد ا٢تبطي ا١تواىيب، - 1
 كقاؼ بادية غمارة مدكنة ٓتط العديد من فقهاء غمارة.جبلت أتوجد بنظارة شفشاكف س - 2
 .ك غَتىا من ا١تنافع على التبقية بكراء ا١تثلبصفة عامة ىي كراء اٟتانوت أكالدار أكالفندؽ أك الفداف للسكٌت أ الجلسة: - 3
، المذىب المالكي كمفهومها لدل علماء المغربالعرؼ كالعمل في اك للزراعة. )أنظر عمر اٞتيدم،  ك ا١تغرسكراء األرض للبناء أ  الجزاء: 

 (.477- 466 ص. ص ،1984مطبعة فضالة، طبعة 
 . 363–362 ص. صـ. س، ، ...ىماؿفتاكل تتحدل اإل٤تمد ا٢تبطي ا١تواىيب،  - 4
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يصنع من غلتو طعاـ على رأس كل عاـ، كادعى الذكور االستبداد بو  1لسوابعكإناثا، ككاف في عقاره حبس على ا
كأنهم دكف البنات يحلوف فيو محل موركثهم، كلم تسلم لهم البنات ذلك، بل أردف أف يأخذف كاجبهن فيو، 
كيصنعن الطعاـ كما يصنعو إخوتهن، كىن متزكجات بحومة أبيهن. فالصواب أف يأخذ حقهن فيو الذكور، حيث  
كن متزكجات بقرب دار أبيهن، كالملك قريب، إف لم يندرس الحبس كما نص على ذلك غير كاحد من أئمة 
الفقو، كتجرل أيضا على أعراؼ الناس في ذلك، ألف العرؼ ركن من أركاف الشريعة، كبقربهن من محل الحبس  

ىو حبس مطلق على غير بل  2كن كالذكور فيو، حيث لم يكن على الذكور فقط، كىذا ليس مقيدا على معين
معين، كلذلك فبل يستبد أحد دكف آخر من اإلخوة كاألخوات، نص على ذلك ابن عاصم في الحبس على غير 

 .3معين. ككتبو عبيد ربو أحمد بن الفاضل الشدادم غفر اهلل لو كلوالديو"

 مهْىات املغذز الػناصٖ ّعاملُ:–6

الصبية كالطلبة القرآف الكريم، أما إذا كانت تصلى المسجد بصفة عامة، مكاف الصبلة كتحفيظ  الجامع: -
 فيو الجمعة فيقاؿ "الجامع د الخطبة"

جناح في المسجد مخصص فقط إليواء الطلبة الغرباء أك ما يعبر عنهم محليا بالمخنشين، فيو  المسيد: -
ىهم يأكلوف كيناموف كيدرسوف أحيانا، كالكلمة تصغير للمسجد "مسيجد" صحفت فأصبحت "مسيد" لكر 

 .4نطق الجيم مع السين

جناح في مساجد كجوامع البوادم كالقرل الغمارية، مقسم إلى ثبلثة فضاءات، األكؿ الميضأة،  المعمرة: -
 كالثاني كانوف كموقد النار، كالثالث لجلوس الطلبة كفقيههم، كىو في الغالب جناح غير متقن البناء.

ق بها، كىو المكاف الرسمي لجلوس الفقيو كتبلمذتو فضاء في المسجد خارج قاعة الصبلة كملتص النباح: -
 لتدريس كحفظ القراف.

ساحة المسجد كباحتو، فيها يجتمع الناس لؤلكل كاالحتفاؿ كعقد حلقات النقاش،  الدكيرة ذ الجامع: -
 كحتى اللعب البرمء ذم الطابع الديني كاالجتماعي.

                                         
ف كبعض ذلك باؽ حىت اآل لناس ُب ضري  أك زاكية أك مكاف ما، كعلى رأس كل عاـ،طعاـ ااس قبائل غمارة كاف ريعو ٥تصصا إلحبكثَت من أ  - 1

 ... ك سابع الولدبقبائل غمارة، كيطلق على يـو اإلطعاـ سابع سيدم فبلف أ على حالتو
 .س، ص ـ. ،...ىماؿدل اإلفتال تتحمن الفقراء بصفة عامة )أنظر ا٢تبطي، نساب كبغَتىم ا١تعينُت ُب اٟتبس احملصورين باألٝتاء كاأليقصد ب - 2

365). 
 . 365–364 ص. صـ. س، ، ...ىماؿفتاكل تتحدل اإل١تواىيب، ٤تمد ا٢تبطي ا - 3
 .187 .صـ. س، ، ...فصل في اللسانيات التاريخية للهجات قبائل جبالة في الشماؿ المغربيعبد اللطيف الوىايب،  - 4
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آيات الذكر الحكيم، كىو مكاف ذك قدسية المكاف المخصص لمحو األلواح، مما كتب عليها من  أمحام: -
 فيو. كال يتفلخاصة، ال يدخلو أحد كىو مرتد لحذائو، 

 لسكاف بتقديمها للفقيو بالتناكب.كجبتي األكل اليوميتين )صباحا كمساء( التي يلتـز ا النوبة: -

 التلميذ الصغير السن الذم ال زاؿ يتعلم كلم يحفظ القرآف بعد. المحضرم: -

التلميذ الذم حفظ القرآف، لكنو ال زاؿ صغير السن، كلم يرخص لو فقيهو بعد  ب:الطال/الطويلب -
 بالتخنيش أم الذىاب إلى مساجد أخرل بعيدة عن قبيلتو.

الوجبات كالمساعدات الغذائية التي يقدمها المحسنوف للطالب المخنش، فقبولو النهائي يتوقف  المعركؼ: -
 كالمؤكنة. على عثوره على من يتكفل بو كيمده باألكل

تقاؿ في جو من السخرية كالشماتة، للطالب حين يعجز أك يخطئ في الجواب. فقد جرت العادة  أركوز: -
أف تجرل مناظرات بين الطلبة كيسأؿ فيها بعضهم البعض أسئلة في النص المقدس كرسمو، فإف أجاب 

 أحدىم إجابة خاطئة قالوا لو بصوت كاحد جد مرتفع "أركوز".

 الب الفاسد األخبلؽ، المنحرؼ الذم ال خير فيو.تقاؿ للط مكرج: -

األداة األساسية في حفظ القرآف الكريم، عليها تكتب النصوص كتمحى بعد حفظها، كىو أشكاؿ  اللوح: -
 كأنواع، منها الصغير كالمتوسط كالكبير، حسب سن الطالب كتقدمو في الدراسة.

 وح مكسور، ال يسع إال سطرا أك سطرين.لوح الصبية الصغار، كىو في الغالب بقية من ل اللشقة: -

نوع من الحجر أك الطين المتكلس، تدىن بو األلواح كىي مبللة بعد محوىا بالماء، كتعطي بعد  الصنصاؿ: -
 رمادية عليها يكتب الطلبة نصوصهم./تجفيفها طبقة رقيقة بيضاء

 محبرة الطالب كفيها يضع مداده، كمنها يكتب نصوصو. الدكايا: -

سوداء سريعة الذكباف في الماء، كىي المادة األساسية لصنع المداد الذم بو يكتب على  مادة الصمغ: -
 األلواح.

 قطعة الصوؼ التي توضع في الدكاة ليتخثر الصمغ، كتسهل الكتابة. الليقة: -

 الكلمة أك اآلية القرآنية التي يمليها الفقيو على التلميذ كىو يكتب نصو اليومي. الفثية: -

كالقلم يتخذ من القصب كما  بو،م، حيث يرقق القلم كتسنن ريشتو أك رأسو الذم يكتب كىو القل ابرم: -
 ىو معركؼ.
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القراءة الثنائية للنص المكتوب على اللوح، توخيا للتسهيل كالمساعدة على الحفظ، كأف يقرأ  النفدة: -
ما أشكل عليو الفقيو )أك أم شخص آخر( مع المحضرم كبصوت عاؿ ما كتب مرة أك مرتين، كي يذلل لو 

 كما صعب نطقو أك فهمو، فكل قراءة تسمى نفدة.

عملية استظهار ما حفظ من نصوص في األياـ السابقة، كتتم العملية يوميا بنظاـ دقيق في الحصة  التكرير: -
 المسائية أم ما بين العشائين.

سلكة"، أم تلوت ىي التبلكة الكاملة للقرآف الكريم بأحزابو الستين، يقاؿ "خرجت كاحد ال السلكة: -
 المصحف الكريم بأكملو.

عمليو تصحيح الفقيو للنصوص التي كتبها الطلبة على ألواحهم من إمبلئو، بالنسبة للصغار منهم،  السليك: -
 كمن الذاكرة بالنسبة للكبار كالمتقدمين في الحفظ.

معموؿ بو في المصحف كىو الوقف، ك"القرايا بالقف" أم قراءة القرآف مع مراعاة الوقف الهبطي ال القف: -
 المغربي، خصوصا أثناء تبلكة الحزب الراتب أك في الجنائز كالعقيقة.

فبلف حفظ المحج، أم أنو حفظ القراف الكريم، لكنو ال زاؿ لم  مثبل:كىو المتن القرآني، يقاؿ  المحج: -
 تعارؼ عليها.يسبر أغواره كيحفظ أسراره، كلم يصبح بعد قادرا على تبلكتو كفق الضوابط الوقفية الم

 .ىي العطل الرسمية كأياـ الراحة المتعاقد عليها خصوصا أياـ األعياد كالمواسم الدينية التحريرة: -

 املبشح الجاىٕ: مؤعغ٘ الضباطات ّالظّآا بامليطك٘. 

ارتبط مفهـو الرباط بالمنطقة بوظيفة التعبئة الدينية كالجهاد، فكاف رباط غمارة جزءا من حزاـ الرباطات 
حصوف التي أسست خبلؿ فترات سابقة لمواجهة الغزك األجنبي، كقد رأينا في الباب األكؿ الدكر الطبلئعي كال

الذم لعبو ىذا الرباط في عملية التنسيق بين قادة الشماؿ، من أجل مقاكمة االحتبلؿ اإلسباني للسواحل 
كر على سبيل المثاؿ األسرة التجكانية الشمالية المغربية، كبقي ىذا الهدؼ راسخا في أذىاف شرفاء المنطقة، نذ 

بقبيلة بني منصور الغمارية كدكرىا في حصار دار بن قريش، حيث تحولت تجكاف )قرية في جباؿ قبيلة بني 
منصور( إلى رباط كقلعة لتجمع القبائل كتدريبها، من أجل مواجهة الحمبلت اإلسبانية، كال ننسى كذلك دكر أسرة 

 الغمارية تحت لواء الحرب التحررية التي تزعمها محمد بن عبد الكريم الخطابي. بن صالح في توحيد القبائل

كلم تختلف بادية غمارة عن سائر نواحي المغرب في ظاىرة تحوؿ الرباطات إلى زكايا، خصوصا كأف غمارة 
ـ 19القرف الجزكلية( التي ارتول منها ركاد الحركة الصوفية خبلؿ –شكلت أىم منابع ظاىرة التصوؼ )الشاذلية

 ـ.20كبداية القرف 
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الصوفية، ككزف ىذه  ككصف الطرؽكتحفل كتب التراجم كالمناقب بأخبار صوفيي منطقتنا كبحياة الزىاد 
القوة الدينية االجتماعية خبلؿ المرحلة التي انتقل فيها التيار الصوفي من الدكر السلبي )العزلة، الزىد( إلى الدكر 

ؾ أرباب الزكايا كالطرؽ الصوفية لمواجهة االحتبلؿ اإلسباني، كتنظيم حركة اإليجابي، كيتجلى ذلك في تحر 
 .1الجهاد كجمع األمواؿ للمقاكمة المسلحة

 الْاقع الصْيف ّاصتباطُ باألعض اإلرصٓغٔ٘ بامليطك٘.–1

، 2عرفت قبائل غمارة خبلؿ فترة تضعضع كسقوط حكم األدارسة، انتشار الشرفاء بشكل كبير بين قبائلها
يصعب التمييز بين أنسابهم، خاصة كأف طبيعة كتابات األنساب التي تناكلتهم نلمس من خبللها تشابكا كبيرا  مما

أكالد النايل " يقوؿ:. فنجد مثبل اإلماـ أحمد بن محمد العشماكم 3في شجرة عمود ذرية المولى إدريس بغمارة
الخ ىؤالء كلهم صرخة  ف كأكالد بوبكر كبنو زيافكالبوزيديوف كأكالد سليماف كبنو ارزين كأكالد خالد كبنو رحمو 

. كما يمكن 4كاحدة يعني إخوانا، كقاؿ الشيخ ابن فرحوف: أكؿ ذريتهم الكريمة بنو جرموف أىل مدينة فاس"
الشريف سيدم مفضل بن مسعود حفيد سيدم عبد بشهادة نقيب شرفاء األدارسة أف "اإلدالء في ىذا اإلطار 

، اإلدريسيالحسبي من قبيلة بني رزين، أنهم من السادات الشرفاء أكالد سيدم النائل  ياإلدريسالسبلـ النائلي 
 .5..." نظرا لما بيدىم من الحجج الشرعية المدلين بها المتضمنة نسبهم الطاىر إلى موالنا إدريس بن إدريس

                                         
 . 9 .ص ،1962كىل سنة األال، 2، العدد مجلة الشراع، "ثورة بُت شعاب اٞتباؿسعيد أعراب، " - 1
 طالب تتكوف من ثبلثة فركع، من يبامل ابن اٟتسن السبط ابن علي بن أائبلت الشريفة ا١توزعة ُب ا١تغرب الكبَت تنيدر من عبد اهلل الكفالع - 2

 :كالد لعبد اهلل الكامل، كىمأصل ثبلثة أ
 دارسة الذين حكموا ا١تغرب.ـ ىم األ172إدريس: فابناء إدريس الذم ٞتا إىل ا١تغرب عاـ  -
 .: ينتسب منهم العلويوففس الزكية٤تمد الن -
 ىل ىذه العائلة ينتسب العامل الديٍت البغدادم عبد القادر اٞتيبليل.موسى اٞتوف: ابناؤه قليلوف ُب إفريقيا الغربية، كإ -

خوة( خليفة " )أكرب اإل"٤تمد–1 :عشر كلدا، موزعُت على الشكل التايل شر ذريتو ُب ا١تغرب، حيث ترؾ اثٍتُب ن لقد كاف إلدريس الثاين دكر مهم
"عمر" الذم كاف حاكما على تيجيساس، كقبائل غمارة اليت ىي موضوع –2فاس، كمن سبللتو ينيدر موالم عبد السبلـ بن مشيش. 

بو اٟتسن الشاذيل الغمارم ذه السبللة القطب أالدراسة، كىو جد اٟتموديُت الذين صاركا خلفاء قرطبة ُب القرف ا٠تامس ا٢تجرم، كمن ى
–4ف يكوف حاكما على جهة طنجة كسبتة كتطواف كحجرة النسر كالقبائل التابعة ٢تا. "قاسم" الذم اختار أ–3ؤسس الطريقة الشاذلية. م

"عبد –6صيبل كالعرائش كنواحي كرغة. دينة أخذ م"٭تِت" الذم أ–5"داككد" الذم حكم مدينة ىوارة كالتسوؿ كتازة كالقبائل اٞتنوبية ١تكناس. 
"ٛتزة" الذم حكم كليلي –8زمور كالقبائل اجملاكرة ٢تا. "عيسى" الذم حكم شالة كسبل كأ–7غمات ككادم نفيس كسوس. حكم أ اهلل" الذم

ٛتد كجعفر الذين مل يبلغوا سن الرشد لتقليد مسؤكلية اٟتكم، فظلوا ٖتت كصاية جدهتم  كزرىوف. أما باقي أبناء إدريس الثاين كىم إدريس كأ
، ترٚتة كتعليق الدكتور عبد ضرحةاأل–الركابط الدينية بجبالة كمختلف طوائف الشرفاء، الزكاياظر خينارك اكرياطي، دينة فاس. أنكنزة ٔت

 .37–36 ص. ، ص2010كىل عركسي، مطبعة سبارطيل، الطبعة األالعزيز العيادم ال
 .36 .صـ. س، ، ...ةاألضرح–الركابط الدينية بجبالة كمختلف طوائف الشرفاء، الزكاياخينارك اكرياطي،  - 3
، ا١تطبعة ا٠تلدكنية، الكتابالسلسلة الوافية كالياقوتة الصافية في أنساب أىل البيت المطهر بنص أٛتد بن ٤تمد ا١تكي العشماكم،  - 4

 .245 .ىجرية، ص 1381تلمساف، 
 بقبيلة بٍت رزين الغمارية.د الغفور النايل الساكن ٔتركز األحد ستاذ عباأل بنسخة من ىذه الشهادة ، مشكورا،مدناأ - 5



369 
 

قبيلة بني زجل كأكالد كمن بين الشرفاء األدارسة المستقرين أيضا بقبائل غمارة نجد الشرفاء العمرانيين ب
سعدكف بقبيلة بني سميح، كينتسبوف إلى الحاج محمد بن علي بن الحاج الطاىر بن سيدم أحمد بوشعار بن 
سيدم موسى بن الولي الصالح سيدم الحاج السعيد دفين جبل بني سميح كىو ابن سيدم سعدكف بن أبي 

صالح بن القطب األكبر الشريف موالم  يوسف بن يعقوب البادسي بن موسى بن محمد بن عبد الرحمن بن
حنين بن يحيى بن سعيد بن مسعود بن عامر بن عمر بن موسى بن عمراف بن يزيد بن صفواف بن خالد بن زيد بن 

. كقد صدرت لهم مجموعة من الظهائر السلطانية، حيث أكرد 1اإلماـ إدريس ابن موالنا اإلماـ إدريس األكبر
الخالدم أف نسبهم متشعب عن القطب سيدم الحاج السعيد بن سيدم سعدكف  األستاذ عبد السبلـ العمراني

إف العمرانيين تفرقوا في  3. كيقوؿ ابن رحموف2المقبور ببوبكر من قبيلة بني سميح الغمارية، كذكر أبناءه كحفدتو
 .4قبائل غمارة كال تكاد قبيلة تخلو منهم

لمستقرين بقبيلة بني رزين، كىو محمد بن جعفر المعركؼ كمن ذرية عبد اهلل بن اإلماـ إدريس أكالد امغار ا
بن علي بن  بابن مغار، كجدىم ىو محمد بن جعفر بن أحمد بن عبد اهلل بن عبد الخالق بن علي بن عبد القادر

، كذكرىم 6، كمنهم فرع بمكناسة الزيتوف شرفهم معلـو5مصباح بن صالح بن سعيد بن عبد اهلل بن اإلماـ إدريس
حيث يقوؿ ابن عزكز . كيبدك أف فرعا من ىذه األسرة انتقل إلى مدينة تطواف، 7ياشي المريني في مؤلفوأيضا الع

"امغار أسرة تطوانية شريفة أصلها من قبيلة بني رزين الغمارية، كمعنى الكلمة باللهجة الريفية الشيخ أك  :حكيم
، كقد اشتهر أفراد ىذه األسرة في الخدمة ػى 13المقدـ، كقد انتقلت ىذه األسرة إلى تطواف في أكائل القرف 

 .8العسكرية البحرية"

                                         
 .، ص1986 طنجة،كىل، لنشر كالتوزيع للشماؿ، الطبعة األ، مؤسسة التغليف كالطباعة كاالفهرس في عمود نسب األدارسةالعياشي ا١تريٍت،  - 1

33. 
لسبلـ العمراين ا٠تالدم، دار الكتب ، لعبد انوار الدررية الباىرة في ذرية سيدتنا فاطمة الزىراء الطاىرةاأل :الفصل الرابع من كتاب أنظر - 2

 .2010العلمية، بَتكت، 
شذكر صاحب تقاييد ككتب ُب النسب، كلو:  ىجرية، كىو 1143حد علماء مدينة تطواف كاف يزاكؿ مهنة العدلة سنة ابن رٛتوف التهامي أ - 3

عنو ٤تمد بن الصادؽ بن ريسوف ُب فت  العليم  قاؿ .األنجم الزاىرة في الذرية الطاىرة، في النسب العلمي :كلو الذىب في خير نسب،
، دعوة الحق٣تلة  )أنظر كالد الفقيو العدؿ النسابة سيدم التهامي بن رٛتوف"ب العلمي: "كمنهم ٔتدينة تطواف أا٠تبَت كىو يتيدث عن النس

 .(192العدد 
 .100، ص 10327نجة، ٖتت رقم ، ٥تطوط ٔتكتبة عبد اهلل كنوف، طشذكر الذىب في خير نسبالتهامي ابن رٛتوف،  - 4
 .112ص ـ. س،  ،...شذكر الذىب في خير نسبالتهامي ابن رٛتوف،  - 5
 .97مصدر سابق، ص  التهامي ابن رٛتوف، - 6
 . 25، مرجع سابق، ص....الفهرس في عمود نسب األدارسةالعياشي ا١تريٍت،  - 7
 .764ص.  ـ.س، ء الثالث،، اٞتز معلمة المغرب٤تمد ابن عزكز حكيم، "مادة أمغار"،  - 8
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كمن ذرية اإلماـ محمد بن اإلماـ إدريس نجد أكالد بن صالح المستقرين بكثير من القرل الشرقية لغمارة 
)متيوة، بني رزين، بني سميح( كينتسبوف إلى الولي الصالح سيدم أحمد بن سيدم إبراىيم بن صالح بن الوزير بن 
علي بن أحمد بن محمد بن سيدم إبراىيم بن عيسى بن أحمد بن يحيى بن يعبل بن عبد العبل بن أحمد بن 

. كذكرىم ابن رحموف كأرجع أصلهم إلى الساقية الحمراء كجدىم ىو صالح بن الوزير 1محمد بن اإلماـ إدريس
بل بن عبد العبل بن أحمد بن بن علي بن أحمد بن محمد بن سيدم إبراىيم بن عيسى بن أحمد بن يحيى بن يع

. كتشير مجموعة من الظهائر السلطانية التي صدرت للشرفاء أكالد بن صالح إلى 2محمد بن اإلماـ إدريس
ليعلم الواقف عليو  أننا أذنا بحوؿ اهلل كقوتو السادة الشرفاء، أكالد الولي : "نسبهم الشريف، كجاء في أحدىا

بن صالح، أفاض اهلل علينا بركاتو، كىم سيدم عبد السبلـ كسيدم  الصالح كالقطب الواضح سيدم إبراىيم
الحاج أحمد كأبناؤه، كالشريف العبلمة سيدم الفقيو الطيب كأخوه سيدم محمد كسيدم أحمد، كلهم من سبللة 
العبلمة المرحـو باهلل سيدم الطيب بن صالح ابن الولي الصالح المذكور في التشوؼ حيث شاء، كمن المدف  

حيث ال يتعرض لهم أحد من خلفائنا كأمرائنا  ... ة تطواف كشفشاكف كفاس كرباط الفتح كالقصر ككزافكمدين
 .3..." بسوء كزدناىم شرفا كتعظيما كحرمة كاحتراما

كما يمكن استنتاجو من ىذا الظهير ىو أف أسرة بن صالح لها عدة فركع، منها ما استقر بالمدف المذكورة، 
 4األسرة تعود إلى الصحراء المغربية، حيث انتقلت إلى قبيلة بني اطفت كأصوؿ ىذهارة، كمنها ما فضل بادية غم

. كأصبحوا يعرفوف بأحفاد الشيخ سيدم إبراىيم بن صالح، كإليهم ينسب العبلمة محمد 5ثم إلى قبائل غمارة
و العلم سيدم الطيب الفقي ... ـ( " سليل األخيار الطيبين 1822الطيب بن صالح قاضي قبائل غمارة )المتوفي 

بن الفقيو القاضي القادر سيدم صالح بن بركة المراقب لمواله في السكوف كالحركة سيدم إبراىيم بن الشيخ 
 .6..." كبني رزين ... الكبير الولي الشهير سيدم صالح صاحب الزاكية المتيوية

                                         
مذكرة خاصة للفقيو سيدم ٤تمد بن ٤تمد بن صاحل، ا١تدفوف بضري  سيدم إبراىيم بقرية الزاكية قبيلة متيوة البير، كتضم صفيات معدكدة  - 1

 تتطرؽ فيها للتعريف بذرية الويل الصاحل سيدم إبراىيم بن صاحل.
 .114التهامي بن رٛتوف، مصدر سابق، ص.  - 2
 هَت سلطاين للشرفاء أكالد بن صاحل بقبيلة غمارة، تارٮتو مبتور، أمدنا هبا الطالب ٝتَت بن صاحل مشكورا.ظ - 3
لة بٍت قبيلة بٍت اطفت من قبائل جباؿ الريف األمازيغية الصنهاجية األصل، كٖتدىا شرقا بقيوة، كمشاال ساحل البير األبيض ا١تتوسط، كغربا قبي - 4

ٍت كرياغل، كتشتهر القبيلة بقصباهتا كقصورىا التارٮتية اليت تدؿ على مدل عراقة جهادىا كحراستها ٞتباؿ الريف ضد بوفراح كجنوبا قبيلة ب
 االحتبلؿ األجنيب.

 .9ـ، ص. 1963، ا١تغرب، 22، العدد جريدة الميثاؽسعيد أعراب، "من شعراء البادية، أبو عبد اهلل ٤تمد الطيب بن صاحل الغمارم"،  - 5
ـ، أمدنا هبا الطالب ٝتَت بن صاحل 1888ىػ/1304ربيع الثاين  20ة من ٤تمد بن أٛتد ا٠تضر السبلكم إىل أسرة بن صاحل بتاريخ رسال - 6

 مشكورا.
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يس، كأكالد حمداف كأكالد كما استقر بهذه القبائل أيضا الشرفاء اإلدريسيوف، نسبة إلى اإلماـ إدر 
، كمن أحفاد المولى علي بن أبي بكر نجد أكالد أخريف المعركفين بقبيلة بني 1الدحماف أحفاد سيدم يمبلح

جرير الغمارية، كينتسب الشرفاء الخرازيوف المستقركف بقبيلة بني سميح إلى الحاج موسى بن مشيش، كأكالد 
. كما استقر البقاليوف بقبيلة بني سميح، كإليهم 2عمر بن اإلماـ إدريساجبار كأكالد الفتوح كأكالد بن صبيح إلى 

، كضريحو مزار معركؼ بقرية 3ينسب الولي الصالح سيدم البوىالي البقالي، ككانت شهرتو كبيرة بين قبائل غمارة
ولي الصالح سيدم الشرفاء الفيبلليين بقبيلة بني زيات الغمارية، كإليهم ينسب ال ىال ننس، كما 4أفغاؿ ببني سميح

 أحمد الفيبللي.

كقد انتشرت ظاىرة تزكير النسب بكثرة في قبائل غمارة كجبالة حسب ابن رحموف، حيث نجده يكشف 
"ذكر من بػ  عن كثير من األسر التي تملك رسومات مزكرة، كخصص لذلك فصلين أساسين لذكرىم، األكؿ عنونو

اغيل كأىل اكرماف بتيفركيواف، كأكالد الهدار بتازكا، كأكالد  أىل" :كىنت نسبتو كسقطت دعواه" كيذكر من بينهم
الهدار بمدشر بني قاسم ببني رزين كأكالد امجراد بالمدشر المذكور كببني سميح، كأكالد الوستيت ببني سميح 

ف . ثم في فصل آخر بعنوا5..." أيضا كأكالد الحاج بمدشر الخبللة من بني جرير، كأكالد أبي الرضا ببني سميح
"أكالد أخريف ببني سلماف، ثم كجدنا بيد أكالد بكار  :بد السبلـ بن مشيش زكرا" يذكر"من رفعوا نسبهم إلى ع

بن رزين بناف القاطنين بمدشر أزغار ثبلثة رسـو يرتفع نسبهم في إحداىن لموالم عبد السبلـ بن مشيش، كذلك 
ثم كجدنا بيد أكالد الركاح  ... ره حادثة كركاية ساقطةباطل فبل علم عليو كال التفات إليو، ألف دعواىم بذلك كبغي

العاصميين الجريريين من غمارة رسما كاذبا كدعواىم حادثة. ثم كجدنا أيضا بيد أىل تامكيط كأىل اغيل كأىل 
رسما كاذبا يرتفع فيو نسبهم لسعيد بن رزين بناف المحكـو عليو بعدـ الشرؼ. ثم  6اكرماف القاطنين بتيفركيواف

نا أيضا بيد أىل ماكو من األخماس كمن انضاؼ إليهم من عاصم من جرير من غمارة رسما مزكرا يفتضح  كجد
. الواقع أف ىذا التراتب الصوفي ىو إفراز لما آؿ إليو تطورات األكضاع الدينية، خاصة في عهد 7كذب الجميع"

ؿ النسب الشريف، خاصة بمنطقتي موالم اليزيد ابن سيدم محمد بن عبد اهلل، الذم توسعت فيو ظاىرة انتحا
 غمارة كجبالة. 

                                         
 . 45- 30، ـ. س، ص ص. الفهرس في عمود نسب األدارسة...العياشي ا١تريٍت،  - 1
ب نسالفهرس في عمود  تنتمي للسبللة االدريسية من خبلؿ: العياشي ا١تريٍت، ٯتكن مراجعة العدد ا٢تائل من االسر كالعائبلت كالقبائل اليت - 2

  ـ.1986، مؤسسة الطباعة كالتغليف كالنشر كالتوزيع للشماؿ، طنجة، الطبعة االكىل، االدارسة
 .235 .صـ. س،  ،الجزء الثاني...المغرب المجهوؿ، اكجست موليَتاس،  - 3
 .1539 .ص ـ.س، ، اٞتزء ا٠تامس،معلمة المغرب، " ٝتي مادة بٍت٤تمد ابن عزكز حكيم، " - 4
 .103 .صـ. س،  ،...شذكر الذىب في خير نسبالتهامي ابن رٛتوف،  - 5
 ىذه القرل تنتمي لقبيلة بٍت رزين. - 6
 . 109–108 ص. صـ. س،  التهامي ابن رٛتوف، - 7
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كنظن أف التحوالت السياسية كاالجتماعية ىي التي طرحت أمامهم إشكالية توظيف الخطاب الصوفي، من 
أجل خلق نوع من التوازف بين عادات كتقاليد المجتمع الغمارم كثقافتو، أك اإلرث الحضارم كالثقافي 

 كمبادئ صوفية كغيرىا. كاالجتماعي، كما تبنوه من أفكار

كالمبلحظ مما سبق أف البادية الغمارية لعبت دكرا ىاما في بلورة الفكر الصوفي كىيمنتو، حيث شكل 
النسب الشريف جزءا ىاما من رأسماؿ شيخ الصوفي، باإلضافة إلى التكوين العلمي كالكرامات، حيث تواجدت 

كىو ما جعل المنطقة المدركسة منبعا لتصدير الشرؼ  العديد من األسر التي تنتمي إلى الشرفاء األدارسة،
(، باإلضافة إلى دكرىم في تحقيق نهضة من الملحق 37اإلدريسي إلى كل شماؿ المغرب )انظر الوثيقة رقم 

 حدكد النصف الثاني من القرف العشرين. كامتدت إلىفكرية حقيقية بدأت خبلؿ القرف السادس عشر الميبلدم، 

 التٔاص الصْيف بامليطك٘ الػناصٓ٘:مناسز مً أقطاب –2

نتيجة للواقع المزرم الذم كانت تعيشو المنطقة في أكاخر القرف التاسع عشر كبداية القرف العشرين، ازداد 
االعتقاد في شرفاء المنطقة كاحترامهم كأحيانا تقديسهم، باعتبارىم السبيل الوحيد للخبلص من الذنوب كالفساد 

ألخطار الخارجية من جهة ثانية. كبالطبع فإف تغلغل الصوفية في المجتمع المغربي االجتماعي من جهة، كمن ا
( القادر على كل شيء، ألنو 1بصفة عامة، ىو الذم رسم في ذىنية ساكنة المنطقة صورة للشيخ )الولي الصالح

 .2يملك أىم شركط االعتقاد الصوفي، كىي الشرؼ كالبركة كالكرامة

أسهم في تماسك شرائح المجتمع الغمارم  كالخوارؽ( )الكراماتالملموس  كبناء على ذلك فإف التصوؼ
كتبلحمو. فوجود كتابات كتآليف )كتابات أسرة بن الصديق نموذجا( في ىذا المضمار، دليل على استفحاؿ 

تأـز  ظاىرة الوالية كالمكانة التي أصبحت تحظى بها ىذه الفئة )الشرفاء كاألكلياء( لدل العامة، خصوصا في فترة
األكضاع الداخلية كتفاقم التحديات الخارجية، كىو ما جعلو مستهدفا من طرؼ االستعمار، باعتباره أداة لتطويع 

 مختلف شرائح المجتمع. 

                                         
طار تعريفات الصوفيُت اليت ، كيدخل ىذا التعريف للويل ُب إكفناؤه دائما ُب اهللكاف ٫تو كشغلو اهلل، يعرؼ أٛتد بن عجيبة الويل الصاحل بأنو   - 1

: ا١تتيابوف ُب اهلل، كُب ركاية أخرل، الذين ؟ فقاؿيث النبوية الشريفة، فقد قيل من أكلياء اهلل يا رسوؿ اهللحادكرد ُب بعض األترتكز على ما 
ليها، خاصة إذا كانت ذات . كيستمد بعض األكلياء مكانتهم من األسر اليت ينتموف إنظركا إىل باطن الدنيا حيث نظر الناس إىل ظاىرىا

لسلطة اٟتاكمة، كمن قبل السكاف. أما البعض اآلخر سرىم بواسطة ا١تكانة اليت يتمتعوف هبا من قبل اف كيدعموف بدكرىم نفوذ أالنسب الشري
سبلمية اليت نة. فنتج عن ذلك تعدد األكلياء ُب ا١تغرب، ْتيث يعترب أكثر البلداف اإلاكية معيىل ز فيستمدىا من مكانتو العلمية أك من انتمائو إ

 .35 .ص ،1982 ،مطبعة ا١تريٍت، تطواف لى حقائق التصوؼ،معراج التشوؼ إأنظر أٛتد بن عجيبة،  كلياء.ا أضرحة األتوجد هب
 Frusch (R. J), Le Maroc: Géographie, Organisation, Politique, Editeur Ernest Leroux, Paris, 1895, p 185.  

 . 59 .صـ. س، ...،  الشرؼ كالمجتمع كالسلطة السياسية، الشماؿ الغربي نموذجا٤تمد عمراين،  - 2
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يتضح مما سبق أف الشرفاء كالصلحاء كاف لهم دكر كبير في الحياة الدينية كالسياسية كاالجتماعية 
في المجتمع،  تأثيرىمتهم كالتعريف بها، كإبراز نشاطهم كمدل كالثقافية، كمن ثم كجب البحث عن مؤسسا

فالمؤكد أف الزكايا التي كانت بالقبائل الغمارية خبلؿ الفترة المدركسة، ىي امتداد للحركة الدينية كالثقافية التي 
لوزانية كالزاكية عرفتها المنطقة قبل قركف، كقامت على إرثها. كمن بين ىذه الزكايا: الزاكية البقالية كالزاكية ا

الصالحية، كقبل الخوض في الحديث عن ىذه الزكايا البد من إبراز الحركة الدينية بالمنطقة التي ارتبطت 
 بالعصور السابقة.

، كثبلثة بقبيلة بني 1يُذكر أنو كاف يوجد بقبيلة بني رزين الغمارية عشرة أضرحة الصلشاٛ ّالضباطات: –أ
، من بينها ضريح 2لبوىالي البقالي بافغاؿ، كستة أضرحة بقبيلة بني جريرسميح، أشهرىا ضريح سيدم أحمد ا

. كما يوجد بقبيلة متيوة أيضا أزيد من ستة 3سيدم البوحريتي بقرية بني بوحرايث التي تنتسب تسميتها إليو
ثرة ككجود ىذه األضرحة دليل على ك أضرحة، من بينها ضريح سيدم بن سباع كسيدم يحيى الورداني بالجبهة.

رباطات المتصوفة كالصلحاء بالمنطقة خبلؿ فترات مختلفة من تاريخ قبيلة غمارة، لكننا نفتقد للمعلومات حوؿ 
أصحاب ىذه الرباطات كتاريخ كجودىم بالتحديد، إال أف أكؿ ظهور لهؤالء الصلحاء بالمنطقة يرجع إلى القرنين 

 كلياء بالمنطقة الغمارية؟الخامس كالسادس الهجرم. فمن ىم أبزر كأىم الصلحاء كاأل

 * أبي يعلى الفتوح: 

ظهر أبو يعلى الفتوح بقبيلة متيوة، كأسس رباطا على شاطئ البحر بقرية أكزيغت، المعركفة اليـو بقرية 
؛ 4سيدم فتوح، كما كانت تعرؼ أيضا باسم "القلعة" خبلؿ القرف التاسع عشر ، كمازاؿ قبره ماثبل ىناؾ إلى اليـو

ذك المقاـ " بقولو:لم تاريخ ظهوره بالتحديد، كما أننا ال نعلم شيئا عن أصولو، كقد ذكر البادسي إال أننا ال نع
األعلى الذم ال يطاؿ صمت نسكو كال سعبل كال يزيل مشيو على متن البحر نعبل الشيخ أبو يعلى كىو الفتوح أبي 

ث البكرم عن ذرية ابن فتوح لفترة تحد. كقبل ىذه ا5إحدل قرل متيوة" أكزيغتبكر المتيوم المركاني من سكاف 

                                         
( توضع ربوزك النياس، )كيسمى ُب الدارجة ا١تغربية بالدكيبة مربعة أك مستطيلة من ا٠تشب أٚتع ضري ، كالضري  ٔتعناه الضيق، عبارة عن تر  - 1

غرباء كالفقراء كالعمياف كمن ، مبلذ القدس، كملجأ ليس بعده ملجأكلياء اهلل، كالضري  ٔتعناه الواسع، ىو فضاء معلى قبور من يوصفوف بأهنم أ
، ىال أ  .(106- 30ص.  ص ،1994مطبعة دار تينمل، مراكش،  اٞتزء األكؿ، ،الضريح، سيرة ذاتية ركائيةل لو )أنظر عبد الغٍت أبو العـز

 . 1551–1539–1527 ص. اٞتزء ا٠تامس، مرجع سابق، ص معلمة المغرب،٤تمد ابن عزكز حكيم،  - 2
 .ىجرية 1165ذم القعدة  16كثيقة خاصة، مؤرخة يـو  - 3
 .74 .صـ. س،  اٞتزء األكؿ، ،...المغرب المجهوؿموليَتاس،  اكجست - 4
 ،1982، ٖتقيق سعيد اعراب، ا١تطبعة ا١تلكية، الرباط، في التعريف بصلحاء الريفالمقصد الشريف كالمنزع اللطيف عبد اٟتق البادسي،  - 5

 . 109 .ص
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كأخرجوا بني جرثم من جميع ببلد نكور، كىي اليـو  1ثم غلب على بلد نكور يعلى ابن الفتوح األزداجي" :بقولو
 .2بأيدم ذرية يعلى بن الفتوح كذلك سنة ستين كأربع ماية"

ككاف "إذ يقوؿ عنو البادسي:  كعلى العمـو فإف أبا يعلى الفتوح المتيوم كاف من صلحاء غمارة القدماء؛
أبوه أبو بكر حاجا كليا من أكلياء اهلل، كظهرت ألبي يعلى رحمو اهلل كرامات دلت على صدؽ كاليتو، ككاف غني 
الظاىر، فقيد الباطن، معتدؿ األحواؿ، صادؽ األقواؿ كاألفعاؿ، كثير االنبساط، خصب البساط، فسيح الرحل، 

. كقد ذكر لو 3فض كحالو في رفض. كقد قيل إف التصوؼ رفض كخفض"قليل المحل، ال يزاؿ ضيفو في خ
 .4البادسي بعض الكرامات، كيرجح األستاذ بوعبيد التركي أنو من رجاالت القرف السادس الهجرم

ككاف ألبي يعلى الفتوح أثر كبير في نفوس ساكنة المنطقة، كامتد تأثيره في األجياؿ البلحقة. فبغض النظر 
بشكل كبير في التبلحم كالتماسك  ككاف يساىمتوح الذم يقيمونو سكاف القبيلة كل سنة، عن موسم سيدم ف

االجتماعي، أصبح رباطو على البحر نقطة انطبلؽ حركة الجهاد البحرم التي كانت تقـو بها قبيلة متيوة، لممارسة 
 .6يدم الفتوح الطبيعي، خاصة كأف ىذا الرباط كاف على مقربة من مرفأ س5نشاطهم خبلؿ القرف التاسع عشر

 بن صالح: إبراىيمالشيخ سيدم * 

، انتقل بعض أفرادىا 7إلى أف أسرة بن صالح أسرة عريقة بغمارة E.M.Vazquezأشار الباحث اإلسباني 
من الساقية الحمراء قديما إلى شماؿ المغرب، كنزلوا قبيلة بني يطفت الريفية، فكاف سكناىم بها في قرية اسنادة 

. ثم استوطن البعض منهم 8من جزيرة بادس، كمنها انتقلوا إلى قبيلة بني رزين الغمارية كاستوطنوا ازاغارعلى مقربة 

                                         
 ىل ىوارة الربنسيةتة البًتية بينما تنتمي الثانية إىل زناؼ كذلك باسم كزداجة، كيرل البعض أهنما قبيلتاف متباينتاف، فاألكىل تنتسب إكازداجة تعر  - 1

طاحة ببٍت صاحل ييد دكلتهم ُب نكور، بعد اإلكقد ٘تكنوا من تش( 178- 177 ص. صـ. س،  ،6، ج ...العبردكف، )أنظر ابن خل
القبائل األمازيغية، ء، أنظر الدراجي بوزياين، اٟتمَتم، كلكنها مل تدـ طويبل. كقد تفرؽ البعض منهم بقبيلة مسطاسة، ككاف منهم عدة علما

إىل ازدجة؟ إنو من الصعب بو يعلى الفتوح ا١تتيوم أ ينتمي. فهل 5. ص ،2010الرابعة الطبعة  اٞتزء الثاين،، عيانهاأدكارىا كمواطنها كأ
 .جابة عن ىذا السؤاؿ ُب غياب معطيات دقيقة حوؿ ىذا ا١توضوعاإل

مي، القاىرة، سبلكا١تمالك، الناشر دار الكتاب اإل كىو جزء من كتاب ا١تسالك فريقية كالمغربالمغرب في ذكر ببلد إأبو عبد اهلل البكرم،  - 2
 .99 .بدكر تاريخ، ص

 .109 .، صس ـ، ،...المقصد الشريف كالمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف عبد اٟتق البادسي، - 3
 . 16 .ص ،2005 ،263، عدد جريدة الشماؿ، "عبلـ من قبيلة غمارة بالشماؿبوعبيد الًتكي، "أ - 4

5
 - Maximilien Antoine Cyprien Henri Poisson de la Martiniére, et Napoléon Lacroix, Documents pour 

Servir a L’étude de Nord Ouest Africaine…,op.cit, p. 343.  
 . 73 .صـ. س،  اٞتزء األكؿ، ،...المغرب المجهوؿ اكجست موليَتاس، - 6

7
 - Eduardo Maldonado Vazquez, "Gomara en la Guerra del 60, Ejército …", op. cit, p.42.  

 .9 .صـ. س، ، 24، العدد جريدة الميثاؽ، "بو عيد اهلل بن صاحل الغمارم"من شعراء البادية، أ سعيد أعراب، - 8
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. كمع مركر الوقت 1قرية تارماصت كالزاكية، كذلك منذ عصر مبكر يرجعو البعض إلى القرف السادس الهجرم
لية متيوة كقرية عنقود بقبيلة بني رزين كما تفرعوا في مجموعة من القرل الغمارية كتاكمة كالعرعارة كالجبهة من قب

.  زالوا يسكنونها إلى اليـو

حيث كاف من كجهائها  2كقد عاش الشيخ سيدم إبراىيم بن صالح فترة طويلة من عمره بالمزمة )الحسيمة(
كفي  . كلم يكن أحد في بادئ األمر، يعتقد فيو الصبلح، ألنو كاف يتستر، ككاف يملك أراضي كجنانات،3كأعيانها

الزكي الصالح، : "كقاؿ في حقو البادسي  4آخر عمره ظهرت بركاتو كصبلحو، كظهرت لو عدة كرامات بالمزمة
مسفر كجو كل خطب كالح، المصرؼ بجده كاجتهاده في مرضى المصالح، المجاكز عن كل طالح، الشيخ 

، كىو حميرم النسب، فيما اعتز اتهابعقبإبراىيم بن صالح، ككاف من كجوه المزمة كأعيانها، الفائز من الصالحات 
كانتسب، دأب على حالو في التستر باألكراد، كتحسين المدعى فيها كالمراد، فناؿ من كرامة اهلل ما كافق المراد، 

 .5كقد قيل، التصوؼ مراد كمراد"

خ كيعتبر صاحب المقصد الشريف المؤرخ الوحيد الذم ترجم لسيدم إبراىيم بن صالح، لكن لم يذكر تاري
كالدتو كال كفاتو، كالمبلحظ أنو ينسبو إلى عرب اليمن، الذين قدموا إلى ببلد المغرب خبلؿ الفتوحات اإلسبلمية 

بينما يؤكد ابن رحموف أف  األكلى، ربما اعتقادا منو أنو من آؿ صالح بن منصور الحميرم مؤسس إمارة نكور.
بن  إبراىيمبن علي بن أحمد بن محمد بن سيدم أصلهم من الساقية الحمراء، " كجدىم ىو صالح بن الوزير 

عيسى بن أحمد بن يحيى بن يعبل بن عبد العبل بن أحمد بن محمد بن اإلماـ إدريس. كمنهم جماعة يعرفوف بابن 
، كمنهم في مغارة أكالد سيدم يعقوب كىم من ذرية اإلماـ 6عبد الجليل بن أحمد بن محمد بن اإلماـ إدريس

 .7أحمد بن إدريس"

لى العمـو فإف الشيخ سيدم إبراىيم قبل انتقالو إلى غمارة، كاف يصنف من أبرز رجاالت الحركة الدينية كع
بمنطقة الريف األكسط خبلؿ القرف السادس الهجرم، كظهرت لو عدة كرامات أكرد البادسي البعض منها، نقبل 

كاف لو جناف رماف بضواحي المزمة،   عن السيد علي بن صالح من أقرباء ىذا الشيخ، كمنها أف سيدم إبراىيم "

                                         
 .5 .، ص2006غشت  28اىل  22من  ،333العدد  جريدة الشماؿ،سرة بن صاحل"، "األسرة العلمية الغمارية أ بوعبيد الًتكي، - 1
، مارة بٍت صاحلساسية إلمارة النكور اإلسبلمية كاليت تأسست ُب أكاخر القرف األكؿ للهجرة، كاليت كانت تسمى أيضا بإكانت ا١تزمة العاصمة األ  - 2

 ىل هنر ملوية شرقا.رة بٍت صاحل من منطقة بادس غربا إماكالزالت آثار ا١تزمة قائمة إىل يومنا ىذا، ككانت ٘تتد إ
 .104 .صـ. س،  ،... المقصد الشريف عبد اٟتق البادسي، - 3
 .244 .ص ـ،1975مل، طنجة األكؿ، مطبعة دار ، اٞتزء األحرب الريف التحريرية كمراحل النضاؿ الجبلي أٛتد عبد السبلـ بوعياشي، - 4
 .104 .س، ص. ...، المقصد الشريف دسي،عبد اٟتق البا - 5
 .114 .صـ. س، ، ...شذكر الذىب في خير نسب التهامي ابن رٛتوف، - 6
 كالصفية نفسها. نفسوا١تصدر  - 7
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حملت  :فكاف اللصوص يأتوف ليبل فيأخذكف منو ما يشاءكف، فبل ينقص ذلك من رمانو شيئا، كقاؿ بعض السراؽ
ليلة رمانا من جنانو، فلما فتحت كاحدة منو، كجدتها قد اسودت من العفن، فتركتها كفتحت غيرىا حتى أتيت 

أنا تائب هلل عز  :فأتيت إلى الشيخ إبراىيم بن صالح فعرفتو بذلك، فقلت لوعلى الجميع، فوجدتو كلو فاسدا، 
اذىب فكل ذلك الرماف، فانت في حل. قاؿ فعدت إلى الرماف فوجدتو نهاية في الطيب،  :كجل، فقاؿ لي

 . 1فتعجب من ذلك"

السادة " :نهالذريتو، مكما جاء ذكر سيدم إبراىيم بن صالح في مجموعة من ظهائر التوقير كاالحتراـ 
 ، ثم أيضا: "...2الشرفاء أكالد الولي الصالح كالقطب الواضح سيدم إبراىيم بن صالح أفاض اهلل علينا ببركاتو"

 3..." بن الشيخ الكبير الولي الشهير سيدم صالح مإبراىيالبركة المراقب لمواله في السكوف كالحركة سيدم 
 التي ذكرتو. كإلى غير ذلك من الظهائر كالرسائل المخزنية 

كفي الواقع، فإف األسباب التي دفعت الشيخ سيدم إبراىيم إلى االنتقاؿ لقبائل غمارة، تبقى غامضة كغير 
مفهومة، ىل السبب أنو كاف يتستر، كلما ظهرت كراماتو، تجنب الناَس تفاديا للمضايقات؟ أـ أف انتقالو كاف لملء 

 الفراغ الذم كاف بالمنطقة خبلؿ تلك الفترة؟

األخير كاف ىو المتحكم في ىذه الهجرة، حيث أنو لما حط رحالو بالمنطقة المدركسة،  أف الدافععتقد ن
أسس رباطا في القرية التي أصبحت تعرؼ باسمو " قرية سيدم إبراىيم "، كرباطا آخر بقرية ازغار بقبيلة بني 

كلد اسمو أحمد، عرؼ  إبراىيمككاف لسيدم  .4رزين. كما تزاؿ بعض معالم ىذا الرباط بادية بهذه القرية إلى اليـو
 .5أيضا بالعلم كالصبلح، كاقتفى أثر كالده في التعبد، كنعتتو بعض الظهائر بالولي الصالح

( مخصصين للتعبد كالصبلة، كتعليم الكتابة كحفظ كالزاكيةلكننا ال نعرؼ ىل كانا ىذاف الرباطاف )ازغار 
عوف إليهما صبياف القرية؛ أـ أنهما تخطى بسرعة تلك المرحلة من مهمة القرآف، على النحو الذم كاف اآلباء يدف

الكتاتيب، ليصبحا مركزين للثقافة الدينية بالمنطقة، كمقرا للتربية الصوفية كانعقاد الجلسات العلمية بإيوائو لشيوخ 
لصالحية بهذه المنطقة خبلؿ العلم كالطلبة؟ كبما أنهما كانا بمثابة النواة األكلى التي قامت عليها أسس الزاكية ا

الفترة المدركسة، كبعد كفاة سيدم إبراىيم بن صالح، أقيم لو ضريح على سفح جبل بقرية الزاكية من قبيلة متيوة، 

                                         
 .105 .صـ. س،  ،...المقصد الشريف عبد اٟتق البادسي، - 1
 ,ىجرية 1128رجب  8كالد بن صاحل بغمارة، مؤرخة بيـو فاء أرسالة من القائد علي بن ٤تمد علي لشر  - 2
 ـ. 1888/ىجرية 1304ع الثاين عاـ ربي 20صياب الزاكية الصاٟتية، بتاريخ رسالة من ٤تمد بن أٛتد ا٠تضر السبلكم إىل أ - 3
 ثر زيارتنا ٢تذه ا١تنطقة.بقرية عنقود من قبيلة بٍت رزين، إطلعنا على ىذه ا١تعلومات السيد فريد بن صاحل القاطن أ - 4
 براىيم بن صاحل مدفوف بضري  كالده بقرية الزاكية.الويل سيدم أٛتد بن الشيخ سيدم إ - 5
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يطل على البحر كعلى مجموعة من القرل المجاكرة، نظرا لما لذلك من دالالت رمزية. كأصبح ىذا الضريح مزارا 
 المدركسة. مشهورا في غمارة خبلؿ الفترة

 * الحاج سيدم يحيى الورداني:

يعد الحاج سيدم يحيى الورداني من الصلحاء الذين نعمت ببركاتهم قبائل غمارة. كىو دفين قبيلة متيوة، 
"مرس الدار"، كيعقد لو موسم في بػ  ضريحو مزار معركؼ قرب بلدة الجبهة على شاطئ البحر، بالمكاف المعركؼ

؛ إال أف الحاج يحيى غريب عن المنطقة، كيرجع أصلو إلى قرية 1بمركز الجبهةمنتصف شهر غشت من كل سنة 
 .3، كىو من أحياء النصف األكؿ من القرف العاشر الهجرم2كرداف من قبيلة بني اكلشك

الشيخ الولي الصالح المربي السالك العابد الناسك سيدم الحاج يحيى بن " :قاؿ عنو عيسى البطوئي
؛ إال أنو يجهل تاريخ استقرار الجد األكؿ لهذه األسرة بورداف، لكنو 4ي الشريف الحسني"أحمد الورداني البطوئ

ككاف للحاج يحيى الورداني شهرة كبيرة بين صلحاء الريف، حيث إف أىمية  .5معلـو أنو من ذكم النسب الحسني
بيلة، ككاف يترأس رباط مقره كرداف تعود إلى الدكر الذم قاـ بو الحاج يحيى في المجاؿ الديني كتنظيم شؤكف الق

. كيرل الدكتور 6بورداف كالذم عرؼ نشاطا خبلؿ القرف العاشر الهجرم، كفيو تكوف الكثير من العلماء كالطلبة
عن عالم كرداف، كبين ما أدلى ـ 19حسن الفكيكي أف ىناؾ تطابقا بين ما أعلنو الحسن الوزاف في بداية القرف 

ف الموالي عن الحاج يحيى، حيث إف عالم كرداف كخطيبها لعب دكرا رئيسيا في بو عيسى البطوئي في بداية القر 
القيادة بها أيضا. كالحدث الهاـ الذم أفضى بوضع زماـ األمر بيده،  كتزعم مقاليدتسيير الشؤكف الدينية بقبيلتو 

ليرتبط مباشرة بالسلطة  ىو الفوز الباىر الذم حققو على إمارة بادس الوطاسية، حين انتزع منها استقبلؿ القبيلة
كانوا خاضعين ألمراء بادس، : "مل أف يكوف الحاج يحيى، إف كردافالمركزية، كيقوؿ مارموؿ عن الزعيم المحت

. 7لكن فقهيا شهيرا منهم قاـ بمحاكالت مع ملك فاس إلى أف أدمجهم في مملكتو مقابل ىدية، يؤدكنها كإتاكة"
، كىو ما يتفق ىػ 919د أف الشيخ المربي الورداني كاف سيد قبيلتو قبل كمن خبلؿ إشارة عيسى البطوئي التي تؤك

                                         
 .2004 جريدة الشماؿبراىيم بن صاحل"، ئل متيوة بشماؿ ا١تغرب: العبد الصاحل سيدم إبوعبيد الًتكي، "أعبلـ قبا - 1
ف ىذا كا١تكاف معركؼ حاليا باغب، غَت أ كالد عبد السبلـ ببٍت اكلشك،د كرداف كينبع من مرتفعات أمركز كردف كاقاع على الضفة اليسرل لوا - 2

عبلـ الريف الشرقي ُب يطلق على مساحة القبيلة كلها. )أنظر حسن الفكيكي، من أ ااالسم "كرداف" كاف خبلؿ القرف العاشر علما جغرافي
 (.35 .صـ. س، ، 250، العدد دعوة الحقالقرف اٟتادم عشر ا٢تجرم: عيسى بن ٤تمد الراسي البطوئي، 

 .73 .ص ،1985غشت  ،251، العدد دعوة الحق، "عبلـ الريف الشرقي"من أ الفكيكي،حسن  - 3
 نفسو - 4
 .36 .، ص250العدد ـ. س، ، "عيسى بن ٤تمد الراسي البطوئي" حسن الفكيكي، - 5
 . 72–72 ص. ص ،251نفسو، العدد  ا١ترجع - 6
 .268 .صـ. س،  اٞتزء الثاين،، فريقياإ مارموؿ لويس كارٓتاؿ، - 7
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كيعود تكوين الحاج يحيى إلى دراستو بالغرب الجزائرم كبمدينة تلمساف خاصة، حيث  مع ما جاء بو مارموؿ.
إلى أخذ التصوؼ على عثماف بن زياد المديوني، كحين عاد إلى بلدتو كرداف، تزعم المركز الديني الذم تحوؿ 

نقطة التقاء الطلبة كالمريدين. كقد كاف متضلعا في التربية الصوفية، كما يرجع إليو الفضل في كضع أسس طريقة 
صوفية ذاع صيتها ببطيوة كلها، مرتكزة على الزىد البسيط الخالي من المعتقدات كالمستند إلى االستغراؽ في 

 .1العبادات

نا بمعلومات قيمة عن حياة الحاج يحيى الورداني بمنطقتو كإذا كاف صاحب "مطلب الفوز كالفبلح" قد مد
حسب الفكيكي، فإننا نفتقد للمعطيات التي تبين نشاطو الديني أك السياسي بقبائل غمارة، كما ال نعلم أسباب 
ىجرتو من كرداف إلى غمارة؛ لكن عيسى البطوئي أشار إلى أف مكانة شيوخ التعليم داخل المجتمع تتجاكز دكرىم 

ميداف التدريس إلى تدخلهم للبحث الجدم عن حلوؿ للمشاكل الطارئة في الوسط الذم يعيشوف فيو، خاصة في 
إثر تعرض المنطقة للتدخبلت الخارجية، فكثرت الفتن كانعدـ االستقرار، فكانوا يتصدركف الدعوة إلى توحيد ما 

ح ذات البين. ككاف في كسع البعض منهم أف ليها، مبادرين إلى إصبلإيلة التي ينتموف تفرؽ من الكلمة داخل القب
يعبركا عن عدـ رضاىم عن الوضع السيئ الذم صارت إليو أحواؿ القبيلة، باللجوء إلى الهجرة كالفرار من ذكم 

كمن دكف شك فإف ىذه األسباب أجبرت يحيى الورداني للهجرة إلى غمارة خبلؿ النصف الثاني من  .2الشر
رباطو بها على البحر، كإف كنا نجهل طبيعة نشاطو الديني بالمنطقة، فمن غير القرف العاشر الهجرم، كأسس 

المستبعد أنو كاف استمرارا لما بدأه بمسقط رأسو كرداف. كقد أكدت بعض الدراسات أف الورداني كاف لو دكر  
 .كبير بمنطقة غمارة في التربية الدينية كحث الساكنة على الجهاد

 * سيدم أحمد البوىالي:

بػ  تمي سيدم أحمد البوىالي إلى عائلة أكالد البقاؿ الشهيرة في المنطقة الغمارية، كالمعركفين اليـوين  
"شرفة البقالة"، كصفو الرحالة محمد بن الطيب )الدركيش( " التقيتو بزاكية الشرفاء كىو االسم القديم لها قبل أف 

ثمانين من عمره، أبيض اللحية، طويل القامة، تتحوؿ إلى زاكية سيدم أحمد البوىالي، كاف يبدك شيخا في ال
نشيطا كرعا، ككاف يسمى بدكف سوء نية، سيدم البوىالي، ككاف األىالي يمجدكنو نتيجة للسلوكات الغريبة التي  

 .3كاف يقـو بها، باإلضافة إلى مجد االنتماء إلى سبللة أكالد البقاؿ الشهيرة"

ليط يتكوف من العسل كالنخالة كالزبدة كالسميد كالشعر كمن غرائبو أنو كاف يهيئ طعاما خاصا بو، خ
المذكورة  أكلتوكالطين، ثم يأكلو بلذة فائقة، كفي لحظات كاف يفاجئ األسر في منازلهم كيطالبهم بإحضار خليط 

                                         
 .73 .صـ. س، ، "...عبلـ الريف الشرقي"من أ كي،حسن الفكي - 1
 .73 .صـ. س، ، "...ـ الريف الشرقيعبل"من أ حسن الفكيكي، - 2
 .235 .صـ. س،  الجزء الثاني،، ...المغرب المجهوؿ أكجست موليَتاس، - 3
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طعامو المفضل، كعند االنتهاء من تحضيره يجبر أىل المنزؿ على مشاركتهم طعامو، احتراما لو كخوفا من  لتهيئ
اتو. كعند االنتهاء من األكل كاف يتمتم بكلمات غير مفهومة، يعتقد أنها دعوات لهم باليمن كالبركة. كعادة ما  لعن

كاف يتكلم مع نفسو بصوت مرتفع، ككاف المتعلموف كاألميوف معا يبذلوف جهدىم إليجاد معنى لكبلمو المتقطع 
، يقوؿ محمد الطيب، جالستو 1عن ظهر قلبالذم يستقبل بإجبلؿ كتقدير، كيتم تداكلو بين الناس كيحفظ 

إف كاف الرجل يتظاىر بالجنوف، أـ أنو مجنوف فعبل. كاقتنعت في األخير بأنو مجنوف  أتأكدلساعات طواؿ حتى 
 . 2حقا، فهو ال يعرؼ حتى أقرب المقربين إليو، زكجو كابنو الوحيد

إلى صفة الحيواف  اإلنسافيتحوؿ من صفة كمن كرامتو الخارقة التي كاف األىالي يتحدثوف عنها، أنو كاف 
كأقيمت لو ـ 1891. توفي سيدم أحمد البوىالي سنة 3متجسدا في األسد، ثم بعد ذلك يستعيد ىيأتو البشرية

جنازة ضخمة تليق بو كولي صالح، كأصبح ضريحو مزارا كملتقى األىالي كالزكار كالمسافرين الذين يأتوف من كل 
عين أخوه سيدم عبد الرحماف "مقدـ" على الزاكية الجديدة التي تحمل اسمو " ـ 1897قبائل غمارة، كفي سنة 

 زاكية سيدم أحمد البوىالي ".

كإلى عهد قريب كاف أقرباؤه يعقدكف موسما عند ضريحو، كباقي المواسم التي تقاـ في أرجاء المغرب، 
 لي " للتبرؾ كالتبضع كقضاء الحاجة.يحج إليو كل أىالي قبائل غمارة، يطلق عليو " المة سيدم أحمد البوىا

 * سيدم أحمد الفيبللي: 

كمن أكلياء اهلل المشاىير بأرض غمارة، الشيخ سيدم أحمد الفيبللي، ىو ابن عمر بن عبد الرحماف بن 
يحيى بن عبد اهلل بن قاسم بن عبد الجبار بن عبد الباقي بن عيسى بن عمر بن علي بن كرداف بن ىرمز بن طلحة 

القادـ   4بن محمد بن علي بن عبد اهلل الكامل بن الحسن بن موالنا علي ابن أبي طالب كـر اهلل كجهو. بن حاتم
. لقد أخذ الشيخ أحمد الفيبللي طريق السلوؾ إلى اهلل عن 5حسب عدة ركايات من تافيبللت جنوب المغرب

)الغزكاني( عندما قدـ إليو أحمد  ، كيركل أف ىذا الشيخ6شيخو أبي محمد سيدم عبد اهلل الغزكاني دفين مراكش
                                         

 . 236 .مصدر سابق، ص موليَتاس، - 1
 كالصفية نفسها. نفسوا١تصدر  - 2
 ىايل ىذه الكرامة ا٠تارقة.من خبلؿ زيارتنا للمنطقة أكد لنا العديد من األ - 3
طركحة كٖتقيق لطيفة الوزاين الطييب، أ تقدمي كالد موالم عبد اهلل الشريف،الركض المنيف في التعريف بأ يب الوزاين اٟتسٍت،الط عبد اهلل بن - 4

 .240 .ص ،2009نسانية بتطواف، داب كالعلـو اإللنيل الدكتوراه، نسخة مرقونة بكلية اآل
شارة غيبية من النيب صلى اهلل عليو كالو كسلم، فقصد سيدم إىل غمارة كاف بإ ركل يل العديد من ساكنة ا١تنطقة أف قدـك سيدم الفيبليل - 5

 حدل قمم بٍت بوزرة.بليل فجا عميقا يسمى " اللجوج" بإالفي
ف فيقاؿ لو رية ٔتراكش كدفن بالقصور، كيعرؼ إىل اآلىج 935كائل دكلة السعديُت، توُب سنة دكلة الوطاسيُت كأكاخر عامل صوُب عاش ُب أ - 6

 .، ص2003، الطبعة الرابعة، الرباط، مافدار األ كلياء المغرب،المطرب بمشاىير أ عبد اهلل بن عبد القادر التليدم، )أنظر احب القصورص
155). 
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ال إلو إال اهلل سيدم أحمد الفيبللي، نحن أكبر منو سنا كىو أكبر منا " قنو الورد كأصوؿ الطريقة، قاؿ:الفيبللي ليل
: إنها أرض مباركة مغمورة أمره بالذىاب ألرض غمارة كقاؿ لوفضبل كعلما. فاألكلى أف تتخذه شيخا ال تلميذا، ثم 

. كما قضى مدة طويلة في تلقي العلـو الدينية عن شيخو أبي القاسم الملقب بالغازم بن أحمد 1باألشراؼ "
الدرعي ثم الفيبللي دفين تافيبللت، كأخذ عنو كثيركف منهم أبو العباس أحمد بن يوسف بن المهدم الزياني كعلي 

ر ببني بوزرة الغمارية، حيث . كضريح سيدم أحمد الفيبللي مشهو 2بن قاسم الجريرم كعيسى بن محمد البطوئي
. كقد 3كفى سكاف القبيلة بوصيتو التي أكد لهم فيها على دفنو على رأس قبة جبل مرتفع ليرل ضريحو برا كبحرا

 4حضر لجنازتو عدد كبير جدا من المشيعين، كصلى عليو الولي الصالح سيدم محمد بن سيدم عبد اهلل الهبطي
الفيبللي خطب في القرآف كيذكر اهلل كيصلي على النبي، كقبل مغادرتو قبر  قبره أسبوعا كامبل، يتلو كرابط على

أسعدكم اهلل يا غمارة بهذا الولي الكريم". ككاف كثير الصدقة عليو بالقبيلة المذكورة في الحرث " الناس قائبل:
من الثيراف  كالمواشي، كنظرا لمكانة سيدم أحمد الفيبللي في قلوب أىل غمارة، فقد ذبح في جنازتو مائة

كالعجوؿ، كمن المعز كالغنم ما يزيد على األلف، كقد كفر األىالي لهذه الذبائح ما يلـز من مواد غذائية كنحو 
 .5ذلك مما يحتاجو الناس

( بمثابة "لمة" أك "موسم" اجتمع فيهما القـو لذكر اهلل كتبلكة ىػ 998كانت جنازة ىذا الولي الصالح )ت. 
 .6نبي كالتخشع كالمديحالقرآف كالصبلة على ال

الحمد هلل : "كما جاء ذكر سيدم أحمد الفيبللي في مجموعة من ظهائر التوقير كاالحتراـ لمقامو، منها
حملتو المجاىدكف األكرموف، القبيلة  ... كصلى اهلل على سيدنا محمد كآلو كصحبو كسلم تسليما كثيرا

حرسها اهلل، كاحترمناىا،  8أننا عظمنا المرساة الكائنة بتركة، من قبيلة غمارة عمرىا اهلل، يعلم منو 7البوزراتية
كاحترمنا أىلها، فهي معظمة محترمة إلى يـو القيامة، مراعاة لثغر الجهاد المقابل ألعداء اهلل الكافرين جمرىم اهلل، 

                                         
 . 240ص ـ. س، ، ...كالد موالم عبد اهلل الشريفالركض المنيف في التعريف بأد اهلل بن الطيب الوزاين اٟتسٍت، عب - 1
 ,240 .ص...، ـ. س، الركض المنيف في التعريف بأكالد موالم عبد اهلل الشريفلطيب الوزاين، عبد اهلل بن ا - 2
 .240 .صـ. س،  الوزاين، - 3
مر ية( كاف من أكابر أىل العلم كالعرفاف، ككاف أحرص الناس على تعليم العلم كاألىجر  1001بو ٤تمد عبد اهلل بن ٤تمد ا٢تبطي )ت. ىو أ - 4

 )أنظر ليو من نطق كلمة الشهادة"" كنز السعادة ُب بياف ما ٭تتاج إكثرىا ُب العقائد كالتصوؼ منها عن ا١تنكر، لو مؤلفات أكؼ كالنهي با١تعر 
 (.633 .ص ـ،1999نسانية بتطواف، رات كلية اآلداب كالعلـو اإل، منشو فهارس علماء المغربعبد اهلل ا١ترابط الًتغي، 

 .241.ص...، ـ. س، كض المنيف في التعريف بأكالد موالم عبد اهلل الشريفالر عبد اهلل بن الطيب الوزاين،  - 5
 .241 .صـ. س، الوزاين،  - 6
ىل العلم كالعمل، استنفر الناس للجهاد، كالـز الثغور كالربط أبو اٟتسن علي بن ميموف، من بيلة الذين ٛتلوا راية اٞتهاد: أبناء ىذه القمن أ - 7

توُب  .التمسك بالسنة كالتقيد بركح الدينىل غزاة ككلوه قيادهتم، منهم على أنو من كبارىم، كإ٪تا كاف يدعوىم إالفاجتمع عليو عدد كبَت من 
 (.125، العدد مجلة دعوة الحق، "ظهائر سلطانية برعاية الربط كحراسة الشواطئ ا١تغربية)أنظر أعراب، " ىجرية 917بدمشق سنة 

 .170ص ـ. س،  ،...نزىة المشتاؽدريسي ُب لم، ذكره اإلك  80عن تطواف حوايل  حصن قدمي يبعد - 8
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احتمى بها كائنا  كلقربهم من الولي الصالح سيدم أحمد الفيبللي، فزاكيتو محترمة، موقرة معظمة، كمن الذ بها، أك
فبل يلومن إال نفسو، كزكاتهم كأعشارىم في ضعفائهم كالمجاىدين،  ... من كاف، كاف آمنا على نفسو، كمن

 .2"1كالواقف عليو يعمل بو كال يتعداه، في رابع ذم الحجة الحراـ، عاـ كاحد كسبعين كمائة كألف

ل قبائل غمارة، حيث أكرد األستاذ محمد كما لعب ىذا الولي الصالح دكرا مهما في تحقيق التوازف داخ
فمن أعظم منن اهلل تعالى على القبيلة الغمارية أف جعل  "... :الحبيب التجكاني كثيقة في ىذا الصدد، جاء فيها

في بلدىم الغوث الشهير، سيدنا أحمد بن سيدنا محمد الفيبللي، الذم يستمد منو الصغير كالكبير، ككفقو اهلل 
على القبيلة المذكورة خصوصا بني سلماف كبني زيات كبني بوزرة، كنصب لهم كلمن جاكرىم  تعالى، تفضبل منو

 ... كاستمر ضمانو إلى أف ظهر في القبائل الثبلثة الجبابرة من أعيانهم  3... كغيرىم السوؽ المسمى بالحد
 ... ع رأس كل مقيم كبادكصار كل كاحد منهم يعمل شريعتو، كيتدبر ما يقوؿ، كخربوا الدين المحمدم حتى انصر 

 . 4إلى أف من اهلل عليهم بالتوفيق ككظفوا على أنفسهم ما ظهر لهم"

يتضح من خبلؿ ىذه الوثيقة أف سيدم أحمد الفيبللي لم يكن لو سلطة كىيبة دينية كركحية فحسب، بل 
 مة في جمع كل األطراؼ على كلمة كاحدة.تعداىا إلى ممارسة التحكيم بين قبائل غمارة، كلعب أدكرا مه

 * سيدم محمد البوزيدم:

كلد سيدم محمد بن أحمد البوزيدم الشريف الحسني السلماني الغمارم بقبيلة بني سلماف الغمارية، كبها 
نشأ كشب، كلما قرأ القرآف الكريم كأتقنو كجوده انقطع لعبادة اهلل تعالى سنين طويلة، كاستقر مدة بشاطئ بحر 

بضواحي مدينة طنجة يعبد اهلل تعالى، كبها جاءه أحد الصالحين كبقي معو مدة،  5إدريسيدم قاسم بن موالنا س
ثم قاؿ لو يوما إف حاجتك بفاس عند موالم العربي الدرقاكم، فشد الرحاؿ إليو، فاتصل بو كأخذ عنو الطريقة 

ا ما بين فاس كبني زركاؿ، ثم أذف لو شيخو الـز خدمتو، كبقي تحت تربيتو نحو ستة عشر عامك  كسلم نفسو إليو
، ككاف لو مقاـ عظيم في التصوؼ، كقد ألف فيو كفي 6في اإلرشاد كالتربية كالرجوع إلى قبيلة بني سلماف الغمارية 

                                         
)أنظر الناصرم،  ىجرية 1171كاخر عاـ ٤تمد بن عبد اهلل قبائل غمارة، إلٜتاد ثورة أيب الصخور ا٠تمسي أكقد زار السلطاف موالم  - 1

 .(10 .ص ،8ج ـ. س، ، ...االستقصا
 .125العدد ـ. س،  ،"...طئ ا١تغربيةظهائر سلطانية برعاية الربط كحراسة الشواأعراب، " - 2
 .يضا ْتد بٍت زياتيعرؼ أ - 3
٫تلو التاريخ، مطبعة سلسلة ما أ ـ،1913ىجرية/ 1331، كثائق كتحقيقات عن المجاىدين برباط دار بن قريش٤تمد اٟتبيب التجكاين،  - 4

 .28–27–26 ص. ، ص1986تطواف، 
 .ي مدينة طنجة، كيسمى الشاطئ الذم يطل عليو ب "شاطئ باقاسم"ىل اآلف بضواحمازاؿ ضري  ىذا الويل قائما إ - 5
 .216 .ص...، ـ. س، المطرب بمشاىير أكلياء المغربالتليدم،  - 6
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. أسس زاكيتو بموقع يدعى بوسبلمة في قرية تبلكذماـ مسقط رأسو، 1آداب الطريقة ما يغني عن غيره من التأليف
. ككاف 2ة إلى اهلل تعالى كتلقين األكراد للواردين كاألخذ بيدىم، فانتفع بو كتاب على يده خلق كثيرفتصدل للدعو 

لو أتباع كمريدكف كثيركف، كال تزاؿ زاكيتو ىذه قائمة العين إلى اآلف، يشرؼ عليها بعض حفدة الشيخ أحمد بن 
 .3عبد المومن التجكاني بوصية منو

"أحمد الحبيب البوزيدم" مستندا إلى قوؿ ىذا بػ  اسم ىذا الوليلقد أكرد الحسن الكوىن الفاسي 
 :4األخير

 محمد بن الحبيب البوزيدم نسبتي**** ىذا اسمي يا لبيب قيد العبوديػػػػة 

 عليو صبلة اهلل صاحب المعػػػجزة****  كجدم رسوؿ اهلل مقصدم كبغيتي

 

بين األسر المغربية، أم أنو حسني، كىذا ما  يؤكد ىذاف البيتاف أيضا أف نسبو شريف، كىو موضع االفتخار
 أقره كل من خصو بالترجمة.

، الذم عاش بهذه الزاكية ردحا من الزمن، ككاف من خدامها 5كمن أبرز تبلميذه: العالم أحمد ابن عجيبة
مارة، األكفياء، كلم يكن ابن عجيبة التلميذ الوحيد للبوزيدم، بل كانت ىناؾ جماعة كافرة أكثرىم من قبائل غ

كبعد، فطريقتو الصوفية مبنية " كقد كتب إليهم في بعض رسائلو يقوؿ، كىو يحدد لهم منهج مدرستو كطرؽ تربيتو:
على ثبلثة أصوؿ، الصدؽ، كالخركج عن النفس، كالخركج عن الماؿ. فالصدؽ أساس كالخركج عن النفس سور، 

                                         
 .2492 .، ص2008 ،بَتكت ،، الطبعة الثانيةٞتزء السابع، دار الغرب اإلسبلمي، اموسوعة أعبلـ المغرب٤تمد حجي، - 1
 .216 .صـ. س،  ،...المطرب بمشاىير أكلياء المغربدم، عبد اهلل بن عبد القادر التلي - 2
 .1710 .ص ـ،1989، اٞتزء ا٠تامس، اٞتمعية ا١تغربية للتأليف كالًتٚتة كالنشر، سنة معلمة المغرب - 3
، ا١تطبعة ليةطبقات الشاذلية الكبرل، المسماة جامع الكرامات العلية كطبقات السادات الشاذ سن بن اٟتاج ٤تمد الكوىن الفاسي،اٟت - 4

 .241 .ىجرية، ص 1347كىل، سنة العبلمية، الطبعة األ
 ثرشهرة ُب ا١تشارؽ كا١تغرب، ذك التآليف الكثَتة كا١تآماـ الصوُب العارؼ ا١تفسر، صاحب الصيت كالسيدم أٛتد بن عجيبة ىو العبلمة اإل - 5

ت البارزة ا١تشهورة ُب العامل اإلسبلمي، كخاصة ُب شخصياٛتد بن ٤تمد بن ا١تهدم بن عجيبة الشريف اٟتسٍت من الالعديدة، سيدم أ
ىجرية، تتلمذ على يد سيدم ٤تمد البوزيدم، كقعت لو العديد من  1160كساط الصوفية، كلد ُب قرية اعجيبش من قبيلة حوز تطواف سنة األ

ىجرية ُب  1224البوزيدم ُب سابع شواؿ عاـ  ثرىا، توُب ُب قبيلة بٍت سلماف الغمارية بقرب دار شيخو سيدمسجن على إاحملن ُب تطوف ك 
، ٖتقيق عبد الفهرسةابن عجيبة،  . )أنظرأٛتد  ليدفن هبا أ٧ترةمر من شيخو لقبيلة شيخ شيخو موالم العريب، ٍب نقل بأحياة شيخو البوزيدم، ك 

 (. 26 .ص ـ،1990كىل، القاىرة،ر الغد العريب، الطبعة األ، دااٟتميد صاحل ٛتداف
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ضية لسالك طريقة صوفية، مجموعة رسائل، رائعة ، اآلداب المر 2. كمن أبرز آثاره1..." كالخركج عن الماؿ سقف
 في آداب السلوؾ، تائية في الخمرة األزلية كقد شرحها تلميذه ابن عجيبة.

كصار عبدا  ءشيمن أقواؿ سيدم محمد البوزيدم التي أكردىا التليدم "الصوفي من شهد الحق في كل  
عن نفسو  فنيالخبلئق، كإنما الصوفي من  "ليس الصوفي من يترجم بكبلـ الحقائق كيتكبر عنك في كل شيء"

"طريق القـو كالتصوؼ، ال ك " كيف تتجلى األسرار لمن سكن قلبو علم األغيار"ك كصار أرضا ألىل عالم جنسو"
 .3يدرؾ بالترفع كالتكبر كالتعزز، كإنما يناؿ بالتذلل كحط الرأس كاحتقار النفس كقتلها بالمجاىدات كالرياضات"

بحق كاف آية من آيات اهلل الكونية، كخاصة في آداب العبودية كطريق السلوؾ كالكبلـ  إف سيدم البوزيدم
في المعارؼ كالحقائق، كمن أراد معرفة ىذا الرجل العظيم، فليرجع إلى رائيتو كتائيتو ككتابو "أدب المريد" الذم 

ظر فيها تريك نفسية البوزيدم لم يؤلف مثلو في اإلسبلـ، فإنك برجوعك إليها كالن: "قاؿ فيو أحمد ابن عجيبة
ما جلست قط مجلس علم، فما ىو  :كتقف على رسوخ قدمو في الطريق، مع أنو كاف كما حدث عن نفسو بقولو

إال علم لدني، ككفانا شهادة لو ما كاف يصفو بو شيخو العارؼ موالم العربي  (كما قاؿ تلميذه ابن عجيبة)
 .5كاملة كيصفو بأكصاؼ عالية كيسمو بأكسمة راقية، فقد كاف يشهد لو بالخصوصية ال4الدرقاكم

قاؿ سيدم أحمد بن عجيبة في شرح التائية كفي فهرستو، كقد سمعت منو )يعني موالم العربي( مرارا 
كحدثني )يعني  عجيبة:، كقاؿ أيضا: إف شمسو تقدمت على شمسنا. قاؿ ابن كميتايقوؿ: ىو خليفتي حيا 

ىذه  لي:بيتي كأنا في بني زركاؿ فأتاني الشيخ )يعني موالم العربي( كقاؿ كنت ذات يـو في   قاؿ:البوزيدم( 
ثبلثة أياـ كأنا أريد أف نأتيك لنقوؿ لك كبلما ما أذف لي أف أقولو لك كالقدرة تمنعني، كاليـو أذف لي في ذلك 

كال  1زركؽ الشيخ كال 6كاهلل الذم ال إلو إال ىو ال يدخل ذراعك أبو العباس المرسي كقاؿ:فاستقبل القبلة. 
                                         

 .1710 .صـ. س، ، اٞتزء ا٠تامس، المغربمعلمة  - 1
 .1711 .ص ، ـ.س،5، ج معلمة المغرب - 2
 .219 .صـ. س،  ،...كلياء المغربالمطرب بمشاىير أعبد اهلل التليدم،  - 3
دم ٤تمد العريب عبد اهلل سيبو ا١تريب الكبَت، العارؼ الشهَت، أ خرين، ٣تدد الطريق ك٤تييها،رقاكم ىو شيخ مشايخ الصوفية ا١تتأموالم العريب الد - 4

مسنة، من قبيلة الشاكية ا١تلقب بأيب درقة، من ذرية ٛتد الدرقاكم الزركايل، الشريف اٟتسٍت، ينتمي جده سيدم ٤تمد بن يوسف، دفُت تابن أ
والم العريب طريقتو سس مـ، أ1737ىجرية/ 1150ركاؿ عاـ كرب، كلد ببٍت ز يس األدر أيب العباس سيدم أٛتد بن ا١توىل إدريس بن موالنا إ

ف نالت ٧تاحا الشاذيل، كمل تلبث ىذه الطريقة أ ماـاليت تستمد مذىبها من تعاليم اإل الصوفية ببوبري  من ببلد جبالة، كىي الطريقة الدرقاكية
ىجرية كدفن ببوبري  ُب قبيلة  1239باىرا ُب اٟتواضر كالبوادم على السواء، كا٩ترط فيها عدد كثَت من ا١تريدين ُب ا١تغرب كاٞتزائر، توُب سنة 

 ،2اٞتزء األكؿ، معلمة المغرب /13 .ص اٞتزء األكؿ،، ...سبحة العقيقٛتد بن الصديق، ر٭تو ىناؾ مشهور معركؼ. )أنظر أبٍت زركاؿ كض
 (.215 .صـ. س،  ،عبد اهلل التليدم/4013ص 

 .217 .مرجع سابق، ص عبد اهلل التليدم، - 5
ندلس، كمنها حصل على لقبو ١ترسي، كلد ُب مدينة مرسية ُب األنصارم ااس أٛتد بن حسن بن علي ا٠تزرجي األىو شهاب الدين أبو العب - 6

وُب ُب اٟتسن الشاذيل، ت يبـ، نشأ ُب بيئة صاٟتة أعدتو للتصوؼ، درس كأخذ العهد على يد شيخو أ1219ىجرية/ 616كلد عاـ ا١ترسي، 
 سكندرية ٔتصر.ىجرية كدفن ُب اإل 686سنة 
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. كما كتب موالم العربي رسالة في شأف سيدم البوزيدم إلى إخوانو الفاسيين كغيرىم، ينوه بذكره 2أضرابهما
 نصها:كيحض على تعظيمو كمعرفة قدره، كىذا 

إلى كافة من بفاس من إخواننا المتعلقين بنا، سبلـ عليكم كرحمة اهلل تعالى كبركاتو كبعد، فقد أجزنا محمد 
ن أحمد البوزيدم الشريف فاحترموه كعظموه ككقركه كزكركه كاسمعوا لو، إذ ىو خليفتنا في حياتنا كبعد مماتنا ب

رغما على أنفسنا، كاهلل ما علمت أحدا من فقراء الوقت يعرؼ طريق القـو مثلو، كأنتم كأنا في أثره ألف شمس 
بأنفسنا بل بربنا أف يقدـ إلى بلده يذكر عباد اهلل   سعادتو كصلت إلى كسط السماء كشمسنا كراءه، فقد أحببناه ال

 .3كسيدم الشاذلي كاهلل يبارؾ فيو كفيكم

 ككتب رسالة أخرل في شأنو أيضا، كنصها:

إلى كافة إخواننا أىل التجريد الظاىر أىل فاس كغيرىم، سبلـ عليكم كرحمة اهلل تعالى كبركاتو، أما بعد، 
اهلل ماىي خدمة محمد بن أحمد البوزيدم الغمارم لنا إال هلل، كاهلل ما ىو فإياكم ثم إياكم من قلب الحقائق، ك 

إال سيدنا   وما ىعملو إال هلل، كلو كاف لغير اهلل حتى يعيى منها، كاهلل ما خدمنا اهلل عشر العشر من خدمتو، كاهلل 
ق كمخدكع أك حاسد، اللهم ارزقنا كلنا صغيرنا ككبيرنا أحببنا أـ كرىنا، كاهلل ال يتكلم فيو بسوء إال فاسق أك مناف

. فهذه نبذة 4رب ما أعطيتو من النية الحسنة كالمحبة كالصدؽ، كبارؾ في عمره كارزقنا كإياه األدب حتى نلقاؾ يا
من شهادة موالم العربي في سيدم البوزيدم، كىي شهادة صدرت من طرؼ إماـ كبير من أئمة القـو كقطب أىل 

 .5عصره بدكف نزاع

من أمر، فإف الشيخ البوزيدم كجد ضالتو عند الشيخ الدرقاكم، فصاحبو مدة ليست بقليلة،  كمهما يكن
كىي ست عشرة سنة، فخدمو داخل بيتو كخارجو، مما خولو أف يتبوأ المكانة العالية عنده. إذف فقد تحقق 

، كىو الذم لم يك ن تلميذا إال لشيخ للبوزيدم ما كاف يصبو إليو، حيث أدرؾ الدرجة الرفيعة في طريق القـو
كاحد، ىو المولى العربي الدرقاكم، كىو نفسو يصرح بذلك في كتابو، كأتباعو للدرقاكم كأفكاره، كإف كاف في 
طريقتو األكلى المتمثلة في التقشف كخرقو العوائد. كخرقو للعوائد إنما كاف بالتذلل عبر التسوؿ في األسواؽ، 
                                                                                                                                       

حات ىجرية( الفقيو ا١تالكي، صاحب الشرك  899/ىجرية 846ٛتد بن ٤تمد بن عيسى الربنسي الفاسي ا١تعركؼ ب زركؽ )أٛتد بن أ - 1
ف الشيخ زركؽ قاـ ْتركة العديد من ا١تصادر أ سبلمية، كتذكرالًتبية كالسلوؾ ُب الكتابات اإل ىم من اعتٌت ّتانبا١تعتمدة عند ا١تالكية، كمن أ

كاليت اعترب العديد من ا١تؤرخُت سبلمي ُت اٟتواضر العلمية ُب العامل اإلسَتة التصوؼ اليت كانت حصيلة سنوات من التعلم كالسفر بتصيييية ١ت
 ظهرت التصوؼ كمنهج حياة متكامل كفق الكتاب كالسنة.أهنا أ

 .217 .صـ. س،  التليدم، - 2
 .218 .مرجع سابق، ص عبد اهلل التليدم، - 3
 . 218–217 ص. صـ. س، ، التليدم - 4
طركحة لنيل اٞتزء األكؿ، دراسة كٖتقيق كنزة عكة، أ سبحة العقيق بذكر مناقب الشيخ سيدم محمد بن الصديق،أٛتد بن الصديق الغمارم،  - 5

 .11 .ص ،2004نسانية بالرباط، الدكتوراه، نسخة مرقونة بكلية اآلداب كالعلـو اإلشهادة 
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ة العصر نخرج لخدمة نفوسنا للتذلل بين أقراننا، نسأؿ الفلوس من ككاف حالنا من بعد صبل: "فيقوؿ البوزيدم
.كإذا كاف البوزيدم قد خلف العديد من المريدين، فقد ترؾ أيضا العديد من المؤلفات عن طريق 1الحوانيت" 

اآلداب اإلمبلء، كىي كلها متخصصة في التربية الصوفية، فمنها النثرية، كمنها الشعرية، فمن األكلى نجد كتابو "
المرضية لسالك طريق الصوفية"، كبعض الرسائل التي كجهها إلى مريديو، أما مؤلفاتو الشعرية فتتجلى في 

الرائية كالتائية في  :قصيدتين مشهورتين موضوعهما ىو التربية الصوفية، كتوجيو سلوؾ المريدين كاألتباع، كىما
 .بةالخمرة األزلية، كقد شرحهما تلميذه الشيخ أحمد بن عجي

كبالجملة، فهذا الولي الصالح من أفراد رجاؿ الطريق، كآيتو الكبرل ككرامتو العظمى. توفي في فاتح عاـ 
تسعة كعشرين كمائة كألف بقبيلة بني زيات الغمارية بتجيساس قريبا من ساحل البحر األبيض، كقد كىم من قاؿ 

كتأسف عليو؛ لكنو استخلف بدلو شيخا آخر   ، ككاف ذلك في حياة شيخو موالم العربي2توفي كدفن ببني سلماف
. ككاف للشيخ محمد البوزيدم العديد من الزكايا بغمارة، إذ كاف 3كبيرا عالما متضلعا كىو سيدم محمد الحراؽ

، في حياة الشيخ أحمد بن عبد المومن، ككانت األـ بتجكافقد أكصى بها عند كفاتو، للزاكية الدرقاكية التجكانية 
 . 4لمة بقبيلة بني سلماف، كزاكية بوحمد بقبيلة بني زيات، كزاكية جناف النيش بقبيلة بني بوزرةتضم زاكية بوس

 * سيدم الحاج أحمد بن عبد المومن:

، 5كمن أكلياء اهلل المشاىير بأرض غمارة، سيدم الحاج أحمد بن عبد المومن الحسني اإلدريسي الغمارم
مع كثرة األتباع، كبعد الصيت كانتشار  كىداية الخلقلمعرفة كالعلم أعجوبة عصره كنادرة زمانو كمفرد كقتو في ا

                                         
٥تطوط موجود با١تكتبة العامة كاحملفوظات بتطواف، كىي نسخة مستقلة ٖتت رقم  المرضية لسالك طريق الصوفية، اآلداب٤تمد البوزيدم،  - 1

 من ا١تخطوط. 105، الورقة 667
 .219 .صـ. س، التليدم،  - 2
العارؼ شيخ الطريقة كلساف  من أكابر أصياب موالم العريب الدرقاكم كاآلخذين عنو كالذين تفرعت عنهم الطريقة الدرقاكية، كىو األديب - 3

اٟتقيقة الشريف أبو عبد اهلل سيدم ٤تمد بن ٤تمد اٟتراؽ العلمي ا١توسوم ينتمي نسبو إىل سيدم اٟتاج موسى بن سيدم مشيش أخي موالم 
ينتقل إىل تطواف  ىجرية، تتلمذ على يد موالم العريب الدرقاكم بفاس قبل أف 1186عبد السبلـ، كاف أسبلفو ٔتدينة شفشاكف كهبا كلد سنة 

عمدة الراكين في ىجرية. )أنظر أبو العباس أٛتد الرىوين،  1261فقيها كعا١تا، فوقع لو ما كقع من احملن كا١تضايقات، إىل أف كافتو ا١تنية سنة 
 (.183–172ـ، ص ص. 2003، مطبعة ا٠تليج العريب، تطواف، ط 4، ج تاريخ تطاكين

نشر مكتبة ، تجكاني السيد محمد بن عبد الصمد: حياتو، اتجاىو الفكرم كالسياسي، نماذج من فتاكيوالفقيو ال ٤تمد اٟتبيب التجكاين، - 4
 .30 .، ص2012سلمى، تطواف، 

مد بن عبد ا١تومن، اشتهر بأٛتد بن عبد ا١تومن، ٛتد بن ٤تمد بن قاسم بن ٤تمد بن ٤تمد بن عبد ا١تومن بن ٤تىو شهاب الدين أبو العباس أ - 5
 دريسد العلماء كا١تؤرخُت. يتصل نسبو إىل داككد بن اإلماـ إىل جده عادة جارية عنجده "عبد ا١تومن"، كنسبة الشخص إ ىلإذ ينسب إ

يب عبد اهلل بن أٛتد بن عبد اهلل بن أليو ىو عبد ا١تومن بن عبد ا١تومن بن علي بن اٟتسن بن ٤تمد بن اٟتسٍت، فعبد ا١تومن الذم ينسب إ
دريس بن عبد اهلل د بن العريب بن عبلؿ بن موسى بن أٛتد بن داكد بن إدريس بن إضل بن علي بن عمر بن ٤تمسعيد بن مسعود بن الف

 أنظر: يب طالب كفاطمة بنت رسوؿ اهلل )ص(.١تثٌت بن اٟتسن السبط بن علي بن أالكامل بن اٟتسن ا
كؿ، د. الباب األ 1786غربية، ٖتت رقم الوطنية للمملكة ا١ت، ٥تطوط با١تكتبة ، المؤذف لمناقب سيدم أحمد بن عبد المومنأٛتد بن الصديق

 .3–2 . ص
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، كحفظ القرآف بالسبع كأتقن علم القراءات كتضلع منو غاية، ككاف يقصد ضريح ىػ 1200. كلد سنة 1الذكر
سيدم أحمد الفيبللي بقبيلة بني بوزرة الغمارية، فكاف يختم فيو كل ليلة ختمة كاملة من القرآف الكريم في 

كأسس  4على الشيخ محمد خمريش 3.بعد ذلك تعلقت ىمتو بسلوؾ الطريق، فأخذ أكال الطريقة الناصرية2الصبلة
زاكيتو بغمارة لذكر كظائفها، ثم لما تحقق أنها طريق ذكر كتبرؾ ال طريق فتح كسلوؾ، كعـز على طلب الشيخ 

ريقو على القاىرة فاجتمع بالعارؼ المربي، فقصد الحجاز ألداء فريضة الحج كالبحث عن القطب، كمر في ط
، ثم كصل إلى عرفة التي التقى فيها برجل قاؿ لو:  القطب 7بقصد التبرؾ 6، كأخذ عنو الطريقة الخلوتية5الصاكم

 . 8الذم تطلبو تركتو في بلدؾ كىو العربي بن أحمد الدرقاكم

قى في المعارؼ إلى أف حل مقاـ  كلما رجع توجو لمقابلة الشيخ فأخذ عنو علـو الباطن كالظاىر، كصار يتر 
كبير، ككرث مقاـ شيخو كما أخبر شيخو بذلك قبل كفاتو، فأصبح طويل الباع في العلـو كالمعارؼ، إذا تكلم بهر 

لقد طفت بالمشرؽ كالمغرب للبحث عن : "، حتى قاؿ بعض بني سودة لولده سيدم الحاج الصديق9العقوؿ
ا رأيت أفضل من كالدؾ، كال أعتقد أف يوجد من ىو أكمل منو كأفضل الشيخ كرأيت عددا كبيرا من المشايخ، فم

كبات يذاكره ليلة إلى  1.كلما اجتمع بشيخ القراء في عصره العبلمة سيدم إدريس البكراكم10إال النبي )ص("

                                         
 . 23 .صـ. س، ، اٞتزء األكؿسبية العقيق،  /235 .مرجع سابق، ص عبد اهلل التليدم، - 1
 . 24 .مرجع سابق، ص اٞتزء األكؿ،، ...سبحة العقيقأٛتد بن الصديق،  - 2
فعاؿ كالعبادات كالعادات، ك٣تانبة ٚتيع البدع، كقطع ناىا على اتباع السنة ُب ٚتيع األقواؿ كاألىل شيخها ٤تمد بن ناصر الدرعي، كمببة إنس - 3

اع كلها، كنافعة لكل كاحد، كمن شأف أشياخ ىذه الطريقة عدـ رد من خبلص كىي مبلئمة للطب١تخلوقُت كالذكر كالسلوؾ بنية اإلالطمع ُب ا
دراسة كٖتقيق اٞتزء األكؿ،  ،الركضة المقصودة كالحلل الممدكدة في مآثر بني سودة، اٟتسٍت الربيع سليماف اٟتوات )أنظر أيب ليهمإ ٌبيأ

 (. 400 .ص، 1994د بن سودة، الطبعة األكىل ٛتالعزيز التيبلين، مطبوعات مؤسسة أعبد 
ا١تناطق اليت  مازيغية( ُباٜتليش )التسمية أ و إىل الشرفاء األدارسة، كتنطقصلُب قبيلة تاغزكت الريفية، كيعود أسيدم ٤تمد خرميش لو زاكية  - 4

 (.60 .صـ. س، ، اٞتزء األكؿموليَتاس،  )أنظر ىل الـ، كاٜتليش، ٚتع اٜتليشن كتعٍت ا١تربكؾتتيوؿ فيها الراء إ
يب الربكات، ا١تلقب بأيق ىو اإلماـ الدردير زىر، كصوُب من كبار الصوفية، كشيخو ُب الطر الشيخ أٛتد الصاكم ىو إماـ من أئمة علماء األ - 5

ككانت كفاتو با١تدينة ا١تنورة سنة  ـ،1761/ىجرية 1175قليم الغربية ٔتصر، كلد سنة مالكي ا١تذىب، خلوٌب الطريقة من إكالشيخ الصاكم 
 ىجرية( 1428كىل ف، ٚتادل األربعو "، العدد السابع كاألفرؽ كمذاىب"،مجلة الراصد االلكتركنية ـ. )أنظر1825/ىجرية 1241

ئمة الصوفية ىجرية، كىو من أ 986 ُب مصر سنة ٛتد بن ٤تمد كرمي الدين ا٠تلوٌب، ا١تتوُبالطريقة ا٠تلوتية أحد الطرؽ الصوفية السنية نسبة إىل ٤تمد بن أ - 6
ٍب استقل براىيم الزاىد، وؼ عن إالطريقة السهركردية كأخذ التصتباع ف العاشر ا٢تجرم، كا٠تلوٌب نسبة إىل ا٠تلوة الصوفية، كاف من أُب خرساف خبلؿ القر 

"، العدد فرؽ كمذاىب"، مجلة الراصد االلكتركنية/48، ص 304، العدد سبلميمجلة التصوؼ اإل )أنظر تباع كتعليم ا١تريدينبطريقتو، كتفرغ ٞتمع األ
 ىجرية( 1428كىل السابع كاألربعوف، ٚتادل األ

 .24ص ـ. س،  اٞتزء األكؿ،، ...سبحة العقيقأٛتد بن الصديق،  - 7
 .236 .صـ. س،  التليدم، - 8
د.  ٥1786تطوط با١تكتبة الوطنية للمملكة ا١تغربية بالرباط، ٖتت رقم  ،حمد بن عبد المومنالمؤذف لمناقب سيدم أأٛتد بن الصديق،  - 9

ه باٟتواضر بفاس كتطواف كغَتىا، تباعو كاشتهار رة أٛتد بن عبد ا١تومن ككثخصص لو مساحة مهمة لذكر كرامات ا الباب الرابع من ا١تخطوط
 لبوادم كذلك ُب القبائل الغمارية.كبا

 .236 .صـ. س،  التليدم، - 10
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من  ما كنت أظن أنو بقي من يذاكرني في ىذا الفن، كإذا مت أنا كأنت انقطع: "الصباح في علم القراءات، قاؿ لو
ككاف كرده من القرآف ختمة لكل ليلة، ككاف لو كرد  .2ال تقل ىذا فإف فضل اهلل ال ينقطع" الشيخ:يتقنو. فقاؿ لو 

من صحيح البخارم يقرأه كل يـو بعد صبلة الصبح، ككاف شديد االستحضار ألحاديثو كاالستدالؿ بها في كتبو 
دنيا كالتقشف، كلو كتاب نفيس في آداب المريد . ككاف على قدـ عظيم من الزىد كالعزكؼ عن ال3كرسائلو

، فتصدر للمشيخة في زاكية أبيو كأقبل عليو الناس، ككاف ذا جاه عظيم بين القبائل الغمارية يدخل 4كرسائل عديدة
كظهرت على يده كرامات كثيرة  5في الشفاعلت كيتوسط في الخصومات، بحيث أف كلمتو ال تسقط بينهم،

 أىمها:

سجن رجبل، فجاءت كالدتو إلى الشيخ كطلبت منو أف  6مرة إلى تطواف، ككاف قائدىا اشعاش منها: أنو أتى
يستشفع لولدىا عند القائد فأجاب طلبها كتوجو إليو، فلما رآه القائد من بعيد عرؼ أنو يقصده في أمر، فقاؿ 

المحكمة سائبل إياه عن لحاجبو اصرفو عني بما تراه، فخرج إلى الشيخ كلقيو من بعيد قبل أف يصل إلى باب 
اهلل، مادا بها صوتو. فصار  كقاؿ:جئت مستشفعا في كلد ىذه المرأة. ثم غرز عكازه باألرض  لو:مراده، فقاؿ 

اذىب كأخرجو، فذىب كأخرجو، كانصرؼ الشيخ، فتكلم القائد  أم:القائد يشير إلى الحاجب نحو السجن، 
من السجن لخرجت ركحي، فإنو لما غرز عكازه في األرض لوال أنكم بادرتم بإخراج الرجل  ألصحابو:كقاؿ 

 .7أحسست بها كأنها مغركزة في صدرم حتى كدت أموت، كلم يبق لي لساف أنطق بو

كمن كراماتو أيضا، أنو كاف يطلع كل ليلة إلى ضريح كلي اهلل تعالى سيدم أحمد الفيبللي أربعين ختمة، 
بح على عادتو. ككاف الفصل فصل شتاء كنزكؿ الثلج بتلك كينزؿ إلى ضريح الشيخ المذكور بعد صبلة الص

                                                                                                                                       
بو ىو الشريف اٞتليل، العبلمة األصيل، األستاذ ا١تشارؾ األحفل الربكة، إماـ ا١تقرئُت كخا٘تة احملققُت أ ": يقوؿ ُب حقو ٤تمد بن جعفر الكتاين - 1

ليو ا١ترجع ُب علـو القراءات  ، إدريسي الودغَتم ا١تلقب بالبكراكم، كاف حامل راية القراء ُب كقتوعبد اهلل اٟتسٍت اإلموالنا إدريس بن العبلء 
حد ُب كقتو، حسن الصوت، كثَت التبلكة، متفننا ُب علـو شىت، من فقو كلغة ك٨تو كغَت ذلك" توُب ليلة ، عارفا بالتجويد ال يضاىيو فيو أكلها
سلوة دريس الكتاين، اليمٍت. )أنظر ٤تمد بن جعفر بن إٛتد ىجرية، كدفن قريبا من قبة سيدم أ 1257اك  1258ات  سنة ربعاء ٤تـر فاأل

ا١توسوعة الكتانية لتاريخ  ،ٖتقيق ٤تمد ٛتزة بن علي الكتاين اٞتزء الثاين،، قبر من العلماء كالصلحاء بفاساألنفاس كمحادثة األكياس بمن أ
 .(345–343 ص. ( ص4فاس )

 .237ص ـ. س،  :التليدم - 2
 .24–23الباب الثالث، ص ـ. س، ، ...حمد بن عبد المومنالمؤذف بأخبار سيدم أاٛتد بن الصديق،  - 3
 . 1412شواؿ –رمضاف 289، العدد مجلة دعوة الحق"– 3–طبللة على التصوؼ ا١تغريب كتارٮتومد علي ابن الصديق، "إ٤ت - 4
 .24 .صـ. س،  اٞتزء األكؿ،، ...يق بذكر مناقب الشيخ سيدم محمد بن الصديق الغمارم الحسنيسبحة العقأٛتد بن الصديق، - 5
وجودة داخل ىل حكم نافذ يعم كل الشرائ  ا١تـ تطلع إ1845عاش، كاف كاليا على مدينة تطواف إىل حُت كفاتو سنة ٤تمد بن عبد الرٛتاف اش - 6

ة استبدادية " ككاف يتسم بنزع عمدة الراكينكراه، كُب ىذا االٕتاه ٖتدث عنو الرىوين ُب كاإل  مر بشىت كسائل الزجرمنطقة نفوذه، فبث األ
، معلمة المغرب"، مادة اشعاش"العزيز خلوؽ التمسماين، ستاذ عبد زيد عن ىذه الشخصية أنظر مقاؿ األنواعو" كللم١تمارسة العنف بشىت أ

 مجلة دعوة الحق،"،– 3–شعاع الفكرم كاٟتضارم ١تدينة تطوافرات حوؿ اإلشا"إ اك ٤تمد العريب الشاكش، 462 .صـ. س،  اٞتزء الثاين،
 ـ. 1985بريل ىجرية/أ 1405رجب  247العدد 

 . 237 .صـ. س،  ،...كلياء المغربالمطرب بمشاىير أعبد اهلل التليدم،  - 7
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الجباؿ، ال سيما الجبل المدفوف بقمتو الشيخ أحمد الفيبللي، كأثناء نزكلو التقى برجل منكمش على نفسو لشدة 
د البرد كقساكة الثلج، فأنزلو معو إلى غرفة نومو، كبعد مركر ثبلثة أياـ سألو الشيخ عن ىويتو، فقاؿ: إنو من ببل

، فعلم الشيخ 2ألعلمك العلم 1بعيدة جئت مخصوصا من أجلك، لقد أرسلني سيدم علي بن أحمد بن صرصر
 . 3أف ىذه كرامة من اهلل تعالى أكرمو بها

لحفيده سيدم  4كلو كرامات غريبة في "سبحة العقيق" ك"المؤذف بأخبار سيدم أحمد بن عبد المومن"
 .5ـ(1960-ـ1901أحمد بن الصديق )

المترجم لو ىو جد الصديقيين بطنجة كتطواف كسبل كفاس كغيرىا، كىو أحد من تفرعت عنو  كالشيخ
الطريقة الدرقاكية الشاذلية، كمن أكبر من أخذ عنو سيدم أحمد بن عجيبة، فإليو ترجع الطريقة العجيبية كمنو 

ـ(  1846مام  3ألف )تفرعت. توفي يـو األربعاء سابع عشر جمادل األكلى من سنة اثنين كستين كمائتين ك 
 ، كقبره مزارة عظيمة في ببلد غمارة، كيقاـ لو موسم كل سنة. 6كدفن بزاكية تجكاف

 كفاتو بقولو: الغماريين مؤرخاكرثاه بعض تبلمذتو 

 القمر   ُب إشراقوح الزىر ****  ىز الشيخ رياحُت الرياض كفا
دا   ب ا  ١ت ا سيراكالح   برؽ فصبينا أسياب كا١تطر****  كرم

 تشتت الفكر فيو كانتهى   الضجر **** ٨تو الذم مطايا العـزركبنا حىت 

                                         
طريقة الشاذلية اٞتزكلية ُب منطقة جبالة أكاخر كىوأحد أقطاب ال( ـ1618/ق1028)ت ىو أبو اٟتسن علي بن أٛتد الصرصرم اللنجرم  - 1

جبل يقع غرب منطقة جبالة كىو من جباؿ ا٢تبط، يبلغ )العهد السعدم، استقر ُب جبل صرصر أك صرصار ُب أكاخر القرف العشر ا٢تجرم 
ف مزارة عظيمة. يفد الناس لزيارتو ـ( دفن ٔتدشر ا١تقاصي أك ا١تقاصق من جبل صرصر، كقد بنيت عليو قبة كقربه إىل اآل1000رتفاعو حوايل ا

فهرس الفهارس كاإلثبات كمعجم المعاجم كالمشيخات عبد اٟتي بن ٤تمد اٟتسٍت الكتاين،  )أنظر من سائر أقطار ا١تغرب من كل سنة.
 (.710ص.  ـ،1982/ىجرية 1402دار الغرب اإلسبلمي، الطبعة الثانية،  اٞتزء الثاين، كالمسلسبلت،

علي بن أٛتد الصرصرم الذم أرسل ىذا الشيخ لتعليم ا١تًتجم مل يكن معاصرا لو؛ بل أرسل ا١تذكور عن طريق الغيب ال من طريق : سيدم تنبيو - 2
الظاىر كما يفهم من اٟتكاية، فإف سيدم علي بن أٛتد مات قبل كالدة ا١تًتجم ٔتائة كثبلثة كسبعُت سنة ألف كفاتو كانت سنة سبع كعشرين 

 جم على رأس ا١تأتُت.كألف ككالدة ا١تًت 
 .24ص ـ. س،  اٞتزء األكؿ،، ...سبحة العقيق بذكر مناقب الشيخ سيدم محمد بن الصديق الغمارم الحسنيأٛتد بن الصديق،  - 3
 ـ. س، )٥تطوط( الباب الرابع.، ...المؤذف بأخبار سيدم أحمد بن عبد المومناٛتد بن الصديق،  - 4
 . 304–258ص ص. ـ. س،  زء األكؿ،اٞت، ...سبحة العقيقبن الصديق،  - 5
زاكية تقع ُب أقصى الشماؿ الشرقي لقبيلة بٍت منصور إحدل قبائل غمارة الوسطى على بعد ٨تو ٜتسة عشر كلم من شاطئ البير األبيض  - 6

بن عبد ا١تومن ا١تعركؼ ا١تتوسط. كتذكر بعض الركايات الشفوية أف أكؿ مؤسس ٢تا ىو علي الشلي. كعندما قدـ عليو عبد السبلـ بن ٤تمد 
بالصغَت أرسلو إىل زاكيتو بتجكاف، فجددىا كاشتهر أمره هبا كبعده جاء شيوخ آخركف مثل اٟتاج أٛتد الغمارم الذم سلك إتاىات ٥تتلفة 

غرب فتتلمذ عليو، طالبا العلم مثبل على يد الشيخ ٤تمد بن ٜتريش كعن العارؼ الصاكم ٔتصر، كعن شيخ الًتبية موالم العريب الدرقاكم با١ت
 ة التجكانية.فأسس زاكيتو على مقربة من زاكية كالده كتلمذ لو كثَتكف فنالت زاكيتو ىذه شهرة عظيمة كارتبط بزاكية أبيو كىي ا١تعركفة اآلف بالزاكي

لغايل كموالم اٟتبيب ك٤تمد ككاف للزاكية التجكانية إشعاع فكرم كركحي، كمن أبرز شيوخها، اٟتاج الصديق، كالشيخ ٤تمد بن الصديق ك٤تمد ا
 (.2285ص. ـ. س،  ،7، ج المعلمة"مادة ٕتكاف"،  . )أنظر ا١تودف ك٤تمد بن ٤تمد أقشقاش ك٤تمد بن آمنة ا١تلقب بالعتوؽ
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 كجهكم أثرإىل السلو برؤيا  كمىت ****ىل  كمن نسوينياؿ كدم 
ـ قدمي بو كجدا  **** كبل كرب الذم حنت لو كبدم  كما صربكاكىا

 لساعد القمرككل ما اشتهى  **** كددت أمد بأىل أيبلقد 
ـ الذم أحيا الطريق  كا١تدربكت على فقده األشجار  ****كقد  مات اإلما

ـ  ابن عبد  األعبلـ تفتخركانت صيبتو   ****كمن ا١تومن أحد ا٢تما

ـ )كذا( ذكركا*** عشر *كذاؾ ُب األربعاء السابع   1من أكىل اٞتمادين عا
 * سيدم الحاج الصديق بن عبد المومن:

الجزائر، حفظ  الفرنسيوف إلىخل فيها ـ( في السنة التي د 1830كلد سنة ست كأربعين كمائتين كألف )
في حياة كالده، كقبل اشتغالو بطلب العلم توفي كالده. كىو ابن ثمانية عشر عاما، فعـز الفقراء على أف  القرآف

يوجهوه إلى فاس لطلب العلم، فامتنعت كالدتو إذ لم يكن لها كلد سواه، خصوصا كالزاكية عامرة، كالزكار  
يقابل الضيوؼ، فكاف ذلك سببا في عدـ طلبو العلم.  كال منل الشيخ من يقـو بذلك كلم يكن في نس .2كثيركف

عن تلميذ كالده  3على عدـ طلبو، ثم أخذ الطريقة الشاذلية غاية األسفكلما كبر ندـ على ذلك، ككاف يتأسف 
 .4بوزيد سيدم الهاشمي

كيتوسط  ،5ة كيدخل في الشفاعاتككاف سيدم الحاج الصديق ذا جاه عظيم بين القبائل الجبلية الغماري
ككاف  .6القبائللو شفاعة، سواء بين األفراد أك بين عمـو  كال تسقطفيما بينهم من الخصومات ال ترد لو كلمة، 

ككاف محبوبا للخاصة كالعامة، ال يملو جليس ، 7مغرما بشراء العبيد كاإلماء كالبغاؿ حتى ترتبت عليو ديوف عظيمة

                                         
 . 304 .صـ. س،  اٞتزء األكؿ،، ...سبحة العقيق بذكر مناقب الشيخ سيدم محمد بن الصديقأٛتد بن الصديق،  - 1
 .305 .صـ. س،  ،العقيق ...سبحة بن الصديق،  - 2
عاليم الكتاب كالسنة. كتعترب من أكثر نشا مدرسة صوفية متميزة بطريقتها، القريبة من تأيب اٟتسن الشاذيل، أ ىل منشئهاىي طريقة بسيطة نسبة إ - 3

اكية الدالئية كدكرىا الديني كالعلمي الز ٤تمد حجي،  )أنظر ىل فرؽ كثَتة كمتشعبة.الطرؽ انتشارا ُب العامل اإلسبلمي ك٢تا أتباع ينقسموف إ
 (.49 .ص ـ،1964/ىجرية 1383ا١تطبعة الوطنية، الرباط، كالسياسي، 

 .305 .صـ. س، ، سبحة العقيق ...بن الصديق،  - 4
 .ليو بوسيلةمفرد شفاعة توسل إ - 5
رض كالنهب كسيب النساء كالقتل. من حيازة األ حسب اختبلؼ ا١تصادر، ُبسباب الصراع ٥تتلفة صا الصراع بُت غمارة كاالٜتاس، فأخصو  - 6

من غمارة –سبانية فرقة من قبيلة االٜتاس العليااليت أصبيت حسب التقطيع اإلدارم لعهد اٟتماية اإل–ذلك النزاع ا١تتكرر بُت ٚتاعة سكتتو
٭تد٫تا ُب اٟترب كاٟتطب كالرعي خبلؿ القرف  كٚتاعة ا٤ترسن اليت ىي من فرقة ا٢تبطيُت بقبيلة االٜتاس حوؿ االنتفاع من مساحة اٞتبل الذم

كالذم استمر اىل عهد اٟتماية. كيعترب تراب اٞتبل الفاصل بُت اٞتماعتُت حسب الفتاكل الفقهية الصادرة من ىذه النازلة منفعة عامة  ـ،19
م اٟتكم الفقهي. كحينما كانت تقدـ أعلى ىذا  ا١تذكورة، كال ٬توز ٘تلكو. كبناءغراض لو بالتساكم بُت اٞتماعتُت ُب األكلذلك ينبغي استغبل

شب اٟترب بُت تمي بقبيلتها اليت تتعصب ٢تا لتنٚتاعة من اٞتماعتُت على احتكار استغبلؿ اٞتبل كانت اٞتماعة الثانية تتظاىر ضدىا، كٖت
 كلياء كالشرفاء ُب النزاع بُت الطرفُت. ٜتاس كغمارة، ٦تا استدعى تدخل األاال

 .306 .صـ. س، ، اٞتزء األكؿ ...، سبحة العقيق بن الصديق، - 7
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كىو رجل ذكي غير متعصب، يقرض الشعر أحيانا بالدارجة المغربية، قاطعا  هوؿ "المجكصفو صاحب المغرب 
الصلة مع المتعالمين الذين يعتقدكف بأف الشعر الحقيقي يجب أف يكوف محاكاة لؤلشعار الجاىلية الصعبة كغير 

غير أف شهرتو  المفهومة. كال يرل الحاج الصديق أم حرج في كتابة شعره بالدارجة المفهومة من طرؼ الجميع،
األدبية كالمحلية ال تساكم شيئا أماـ شهرة أعظم كىي كونو ابن الولي الصالح عبد المومن، المتوفي منذ حوالي 

 .1"أربعين سنة

 :لو كرامات عديدة ذكرىا صاحب سبحة العقيق منها 

لماء ينحدر أنو حصل نزاع بين مدشر طلحتى المنصورم كمدشر ازيارم المجاكر لهم من الجهة السفلى كا
من األكؿ إلى الثاني، ككاف النزاع من أجل الماء، كتشعبت القضية بينهم، فذىب على عادتو للصلح بينهم فقاؿ 
ألىل طلحتى الذين ىم أىل الماء: أتسمحوف لهم فيو لما رأل من تعصبهم كأنا أضمن لكم الذرة ففعلوا، كتنازلوا 

سنتهم، كال يأخذ اآلخركف ثمن ذلك القدر من كوف الماء عن حقهم، فصاركا يأخذكف من الذرة ما يكفيهم ل
بيت الشبلؼ من القبيلة المنصورية كانوا يخدمونو من أياـ كالده، ككاف من عادتهم  أىل أيضا أف. كمنها 2عندىم

أنو ماذا أخذكا محصوؿ قمحهم يخرجوف أكؿ حصة منو ىدية للمترجم، ففي بعض السنين امتنع أحد رؤساء 
كحذركه عاقبة امر ذلك، فأصر على المنع. فلما بلغ  أىلوحسين الشبلؼ من دفع ذلك، فراكده العائلة كىو 

يا فبلف ىا نحن قطعنا الخيط الذم بيننا، ففي اليـو نفسو أك الذم بعده قتل  لو:الخبر إلى المترجم كقابلو قاؿ 
ا من قتلهم إال في ذلك ىو كثبلثة من عائلتو، قتلهم جماعة كانت بينهم عداكة من قديم، كلم يتمكنو 

 ـ(1914 أكتوبر 14)كمات يـو الجمعة الثالث كعشرين من ذم القعدة سنة إحدل كثبلثين كثبلثمائة .3اليـو
  كالده في تجكاف الغمارية. كدفن بضريح

أف ىناؾ أضرحة فاؽ إشعاعها المنطقة المدركسة، كىي التي  قبائل غمارةيتضح من خبلؿ تجوالنا في جل 
يبقى عدد األضرحة أكثر مما سردنا، نظرا  رئيسية، لكنكاحد منها، كيمكن اعتبارىا أضرحة  ة لكلترجمخصصنا 

لما تتميز بو كل قبيلة غمارية من خصوصية، كلهذا حاكلنا أف نختزؿ ما تبقى من األضرحة الثانوية من خبلؿ 
 التالي:الجدكؿ 

 

 

 
                                         

 .223 .صـ. س،  الجزء الثاني،، ...المغرب المجهوؿأكجست موليَتاس،  - 1
 .308 .صـ. س،  اٞتزء األكؿ،، ...سبحة العقيق بن الصديق، - 2
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 1بعض أكلياء غمارة كتوزيعهم الجغرافي
 القبيلة الغمارية لولي الصالحاسم ا مكاف الدفن

 بٍت كرير سيدم اٟتاج مسافر سيدم ٤تمد العطار بٍت بوحرايت تاغسة
 بٍت ٝتي  سيدم ٤تمد ا١تشركؾ سيدم بوبكر بٍت سدرات بٍت يسرؼ
 سيدم ٤تمد اٟتاج سيدم عبد ا١تومن اغوباؿ انكود

 بٍت رزين
 سيدم ستار سيدم سليماف اكفاس تلمست
 سيدم النايل دم علي بن داكدسي افرنود تفركا
 سيدم ٤تمد سيدم سهيل بوخالد تسواؿ

 سيدم ٤تمد اٟتاج اعدينت
 متيوة سيدم ٤تمد البقايل سيدم الفتوح اغوين ازمورف

بُت قرييت منُت  قرية بومنار ترغة
سيدم  لبلفاطمة قرية تورات كاعقوبن

 اٞتبلؿ
سيدم 
 بٍت زيات سيدم مالك احنُت

 بٍت زجل

ما سبق أف المنطقة المدركسة لها شأف عظيم في ميادين الجهاد كالعلم كالتصوؼ خاصة، كيعزز يتضح م
ىذه الحقيقية القولة المأثورة: "إف تربة غمارة ممزكجة برميم األكلياء"، كعبلمة ذلك تظهر على ألسنة أىالي 

ى الغماريوف كيتنادكف في كل حين المنطقة في لغتهم كلهجتهم التي تشبو "قاموسا صوفيا"، ففي ربوع غمارة يتناج
صائحين: "اكاليبله" أم "يا أكلياء اهلل". كفي كل مشكل أك نزاع ينشب بين اثنين أك أكثر يدعى إلى استحضار 

"الولي الفبلني" أك "الشيخ الفبلني" حيا كاف أك ميتا، ككذلك القسم كالحلف. كقد كانت الممارسة بػ  كاالستغاثة
على المنطقة طابعها التاريخي في مجاؿ  كمما يضفيئد للتدين في المنطقة كلها، الصوفية ىي الشكل السا

 .التصوؼ، كثرة األضرحة التي تأكم أركاح سالكين كعارفين باهلل ذاع صيتهم

 الحامي( المتوفاةالسوؽ  )موؿكمن الصوفيات البارزات بقبيلة غمارة، بنت القطب األشهر موالم التهامي 
الكبير  علىئة كألف، كدفنت بالركضة المنيفة الشريفة الخاصة بأبناء أخيها موالم سنة إحدل كخمسين كما

مؤسس زاكية دار الضمانة بغمارة. حيث قضت لبل الهاشمية حياتها عابدة زاىدة إلى أف قبض اهلل ركحها كىي 
بناء القـو كاألعياف عازبة ألنها لم ترغب في الزكاج، مخافة أف يلفتها عن سلوؾ مسلك أىل اليقين، رغم تهافت أ

كدفن إلى جانبها ابن أخيها سيدم العربي. كمن المشهور عنها تشبثها في مذىب التصوؼ السني ، 2على خطبتها
، كبفضل ذلك نور اهلل حياتها بكرامات كخوارؽ 3اهلل بمنهج أبيها كمنهج العارفة باهلل رابعة العدكية إلىكالسلوؾ 

                                         
1

 - Intervencion Territorial de Gomara…,op. cit., pp. 5-6-7.  
 .2016مارس  13، االحد لكتركنية متجددةشورل بريس، جريدة إعبد اإللو الوزاين التهامي، "غمارة معقل العلم كاٞتهاد كالتصوؼ"،  - 2

(www.Chourapress.com.) 
 ،ب عابد فقَت، كىي ابنتو الرابعةمن اـ، 717رة، كيرج  مولدىا عاـ ٝتاعيل العدكم شخصية عراقية، كلدت ُب مدينة البصىي رابعة بنت إ - 3

ت اٟتديث كتدارستو، كحافظت على كىذا يفسر سبب تسميتها رابعة، نشأت ُب بيئة إسبلمية صاٟتة كحفظت القرآف الكرمي كتدبرت آياتو كقرأ
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ب قدـك لبل الهاشمية إلى غمارة، كبالضبط إلى بوحمد التيجيساسية كاجب الزاؿ السكاف يرككف بعضها، ككاف سب
صلة الرحم، ثم أقبل عليها الناس من كل حدب كصوب، يرجوف بركتها كيلتمسوف دعاءىا، فشاءت األقدار أف 
تدفن بين أحضاف محبيها بتلك األرض الطاىرة، ليصبح بعد ذلك ضريحها مزارة شهيرة يقصدىا الخاص من 

كيوجد بمدشر "اشتى" قريبا من "بني بحلو" ببني سلماف الغمارية الولي .1العتبة النبوية، كالعاـ من المتوسلينمحبي 
الصالح موالم علي الكبير "سيدم التهامي"، كلو في قلوب الغماريين مكانة خاصة. أسس بنو عمومة موالم على 

سيدم عبد اهلل بن الطيب، كبعد ذلك  كض المنيف"الكبير ببني باركف فرعا لزاكيتهم الطيبية على يد صاحب "الر 
سيدم المكي، كانتقل نسبهم أيضا إلى  أبيانتقل نسبهم إلى قبيلة بني خالد الغمارية في شخص سيدم التهامي 

الشاطئية في شخص سيدم محمد زين العابدين، كأسس بها النواة األكلى للزاكية الطيبية، كخلفو من  أسراسقاع 
كعرفت قبيلة غمارة الكبرل في شخص  ببني باركف.ـ 1915ف سيدم الطيب المزداد سنة بعده ابنو الشري

النسب األحمدكني )آؿ حمدكف( بالطب النادر، حيث تميزت ىذه األسرة بمهارة كحكمة قل نظيرىا في ىذا 
النسب المجاؿ، كمعالجة الفك كالكسور كالحركؽ كالرضوض كأمراض أخرل، ككانت الشهرة في ىذا العلم لهذا 

، كمن أشهر 2ـ( 16دكف سواه في قبائل غمارة، حيث تأسست الزاكية األحمدكنية أكاخر القرف العاشر الهجرم )
أطبائها محمد احمدكف، كىو الذم حوؿ مركزىا من مدشر "اتليغا" إلى قرية "ترزات"، ككاف خليفتو في مهنة 

ى ابن إلى حفيد، حيث كصلت إلى الحاج الطب ابنو الحسن أحمدكف، ثم تواتر سرىم في المهنة من أب إل
الصديق، ككاف لهذه األسرة شهرة كاسعة، ليس فقط على مستول قبيلة غمارة فحسب، بل على مستول منطقة 
الريف كمناطق أخرل متباعدة، إذ ىاجر آؿ احمدكف إلى مدينة تطواف حاملين إليها مهنتهم الشريفة النادرة سنة 

مد بن المكي احمدكف كالزبير بن المكي كالمختار بن عبد الخالق احمدكف، كعلى رأسهم مح ـ،1897ىػ/ 1315
ككانت لهذه األسرة مكانة لدل العامة كالخاصة في ميداف مكافحة المستعمر كأعوانو، كفي ىذا ضرب السيد 
لحسن احمدكف المثل كالقدكة، حيث كاف أحد مستشارم محمد بن عبد الكريم الخطابي في منطقة غمارة، 

قلو إثر ذلك أحد الزعماء الموالين للمستعمر  المناكئ لثورة الريف، كظل سبع سنوات في زنزانة منفردة، فاعت
برنامجو اليومي كثرة الدعاء، فرفع الحارس أمره الغريب إلى الزعيم المذكور ناصحا إياه بالتخلص منو فورا، فملئ 

قبة، فلجأ المعتقل إلى دار الضمانة ببوحمد، كآكاه قلُب الزعيم رعبا كأطلق سراحو مكرىا، مع إبقائو تحت المرا
أىل زاكيتها، ككفركا لو المأكل كاألماف. فمكث مكرما معززا بالزاكية إلى أف كافتو المنية بنفس القرية، كدفن 

كعلى العمـو فاألضرحة في قبائل غمارة   .3بمقبرة سيدم "اكحل العيوف" كقبره معركؼ بها يقصد للزيارة كالتبرؾ

                                                                                                                                       
ت فيو فت إىل اإلٯتاف كالتعبد كرأؿ حياهتا عذراء بتوال برغم تقدـ أفاضل الرجاؿ ٠تطبتها ألهنا انصر الصبلة كىي ُب عمر الزىور، كعاشت طوا

، تاريخ موقع صيد الفوائد االلكتركنيسطورة"، م، "رابعة العدكية ..الشخصية كاأل٤تمد ٚتيل غاز  . )أنظر بديبل عن اٟتياة مع الزكج كالولد
 (.1427رجب  19النشر 

 ق.، مرجع ساب...غمارة معقل العلم كالجهاد كالتصوؼعبد اإللو الوزاين التهامي،  - 1
 .مرجع سابق الوزاين التهامي، - 2
 ، مرجع سابق....غمارة معقل العلم كالجهاد كالتصوؼعبد اإللو الوزاين التهامي،  - 3
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كثيرة، نظرا إلى قدـ تعريب كدخوؿ اإلسبلـ للمنطقة المدركسة، ككذلك التواجد اإلدريسي القديم. كمن ىي  
 93في كل قبيلة غمارية كىو  األضرحةخبلؿ تصفحنا لؤلرشيف اإلسباني كالمصادر المغربية، توصلنا إلى عدد 

 ضريحا، نستعرضها في المبياف التالي:

 1عدد األضرحة في كل قبيلة غمارية

 
 الظّآا بكبٔل٘ غناصٗ:–ب

الزاكية في لساف العرب من زكل، بمعنى الجمع كالقبض، كفي الحديث: إف اهلل زكل لي األرض فرأيت 
للزاكية يدؿ على  االصطبلحي. كالمعنى 2مشارقها كمغاربها. كانزكل القـو بعضو إلى بعض، إذا تدانوا كتضامنوا

افدين كإطعاـ المحتاجين، كإقامة الليليات كالنهاريات من طرؼ أتباع المسجد، كعلى البناية المخصصة إلقامة الو 
الطريقة التي تنتمي إليها الزاكية. كتعد الزكايا من أىم آليات التأطير الديني كاالجتماعي، كقد سبقت اإلشارة إلى 

ذ تأصلت خبلؿ حياة أف الزكايا التي كانت بقبائل غمارة خبلؿ الفترة المدركسة كليدة أقطاب التصوؼ القدماء، إ
القطب كتم تعميقها على يد المريدين كالطلبة أك أفراد العائلة، كما ىو الشأف بالنسبة لزاكية أكالد بن صالح. كما 

، فشمل نفوذ الزاكية الصالحية كل من قبيلة بني رزين كقبيلة متيوة، 3ميز المنطقة ىو ظهور في كل قبيلة زاكية
، إال أف ظهور 4لة بني سميح الغمارية، كزاكية سيدم أحمد الخليل الوزانية ببني جريركاشتهرت الزاكية البقالية بقبي

                                         
 ، ص3، ج ...عبلـ البشرية كالحضاريةالموسوعة المغربية لؤل: عبد العزيز بن عبد اهلل، ارية على ما يليضرحة الغماعتمدنا ُب إحصاء األ - 1

 ص. ص ـ.س، اٞتزء ا٠تامس، معلمة المغرب./ 325–109 -107–105 ص.
Intervencion Territorial de Gomara …, op .cit, p 17  1510–1522 - 1527/.  

ADCP,Gomara, op.cit, Caja n 3, A/7–A/11, Carpeta A/10 
 .364–363 ص. ، اٞتزء السادس، دار صادر، صلساف العربٚتاؿ الدين ابن منظور،  - 2
 .1551–1539–1527 ص. صـ. س، ، 5، اٞتزء معلمة المغرب"، مادة بٍت ٝتي ، كبٍت رزين، كبٍت جريرابن عزكز حكيم، "٤تمد  - 3
 .8 .ص ،2009يناير  11اىل  5، من 210، العدد مجلة تمودة، "غمارة الكربل معقل العلم كاٞتهاد كالتصوؼعبد اإللو التهامي الوزاين، " - 4
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الزاكية الوزانية بالمنطقة كاف متأخرا، كيرجع إلى النصف الثاني من القرف التاسع عشر، حيث ظهر بعض مريدم 
، كبقرية بوحنين من قبيلة 1تاركأمالطريقة الوزانية، فأسسوا فركعا لزاكيتهم بكل من قرية تاغسة بقبيلة بني جرير 

متيوة. كقد دلت سلوكات الزكايا زمن الحماية اإلسبانية على أنها عاجزة أصبل عن البقاء مستقلة، فقد خدمت 
. فبمجرد أف توسع الزاكية مجالها كتكف عن القياـ 2المستعمر بالتفاني نفسو الذم خدمت بو السلطاف فيما قبل

تأمل ركحي، كتتحوؿ إلى سلطة سياسية، فإنها ترتبط فورا بالسلطة المركزية بركابط بالوظائف الطبيعية من تعليم ك 
متنوعة، تجعلها غير قادرة على ممارسة أية سلطة إال بقوة التفويض. كتتسم الطرؽ المنتشرة في منطقة غمارة 

العامة، الذين ال بمجموعة من الخصائص، نذكر من بينها انتسابها لمؤسسها، ككوف أكثر المنتسبين إليها من 
. 3يستطيعوف القياـ بأم دكر فعاؿ في مجاؿ التثقيف كاإلرشاد كالتعبير عن التجربة الركحية في ىذا الميداف

كيمكن تصنيف الطرؽ تبعا التباعها، فقد كاف الريفيوف كالجنود كالفقراء في شفشاكف يشكلوف أتباع الزاكية 
أغلبية التجار فكانوا من أتباع  أما. 5ن منخرطين في التيجانية، ككاف أغلبية الموظفي4العيساكية كالحمادشية

الدرقاكية، ألف زعماءىا كانوا يكرىوف الوظائف المخزنية، فسيدم محمد ابن الصديق الغمارم كاف يأمر أتباعو 
ألف يبيع " لهم:بالتكسب من الحرؼ كالتجارة، كينهاىم عن الوظائف، خاصة القضاء كالعدؿ، فقد كاف يقوؿ 

لب العلم الفحم كالحطب كالنعناع كيدكر في األسواؽ كالشوارع خير لو في دينو كمركءتو من تولية القضاء طا
. كإذا كانت القادرية كالتيجانية كالوزانية من أكثر الطرؽ 6كالشهادة اليـو لغلبة الشر كالفساد على ىذين الخطتين

. كلم يكن األتباع يستقركف 7تباعها في البوادم الغماريةمن حيث عدد األتباع في المدف، فإف الدرقاكية كاف أكثر أ
على طريقة معينة، بحيث كاف من بينهم من يتحوؿ من طريقة إلى أخرل. فقد تزايد عدد أتباع الدرقاكية نتيجة 

 . كتزداد ظاىرة التحوؿ من زاكية إلى أخرل في حالة األزمات التي تعاني منها بعض الطرؽ.8أتباع العيساكية إليها
، تحوؿ أتباعها إلى الطرؽ األخرل. كمن بين السمات األخرل ىػ 1327فبعد مقتل شيخ الكتانية في العاـ 

كيمكن أف نستعرض اختبلؼ األتباع كالمريدين )الفقراء( من  .9للطرؽ في غمارة، كجود جماعة كناكة بدكف زاكية
 التالي:زاكية ألخرل من خبلؿ الجدكؿ 

                                         
1

 - Bernard Morice, Les Tribus et la Zon Nord et Nord–Ouste du Maroc,Notic sur les Port de la Cote 

Méditerranéenne, par M.Jouffray, Publication: Comité de L’afrique Française, Paris, 1926, p. 52–53.  
ب ٤تمد حا٘تي ك٤تمد جادكر، ا١تركز الثقاُب العريب، تعري ،1912–1830األصوؿ االجتماعية كالثقافية للوطنية المغربية عبد اهلل العركم،  - 2

 . 197، ص. 2016الطبعة األكىل، الدار البيضاء، 
 .306، ص. 1994، اٞتزء األكؿ، مطبعة فضالة، احملمدية الحركة العلمية كالثقافية بتطواف من الحماية إلى االستقبلؿإدريس خليفة،  - 3

4
 - Salmon (G), Une Tribu Marocaine …, op. cit., p. 100. 

ADCP, Gomara, op.cit, Caja n 3, A/7–A/11, Carpeta A/10. 
5

 - Salmon (G), Une Tribu Marocaine…, op. cit., p. 10. 
 .122 .ص ،1980، دار مرجاف للطباعة، خبار الشيخ سيدم محمد بن الصديقالتصور كالتصديق بأ أٛتد بن الصديق الغمارم، - 6

7
 - Salmon (G), Confréries et Zaouyas de Tanger, Archives Marocaines, T II, 1905, p. 103.  

فاؽ اٞتديدة، ، دار اآلـ: امحمد بن عجيبة كمحمد الحراؽ 19ـ/ 18إشكالية إصبلح الفكر الصوفي في القرنين ، عبد اجمليد الصغَت - 8
 . 284 .ص ،1994 ،ا١تغرب

9
 - Salmon (G), Une Tribu Marocaine…, op. cit., p. 102. 
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 1القبائل الغمارية أعداد فقراء الزكايا في بعض

 الوزانية العيساكية التيجانية الناصرية الدرقاكية القبيلة الغمارية
 - 76 1 1 5 بٍت ٝتي 
 - 53 10 37 38 بٍت كرير
 33 - 12 7 2 بٍت رزين
 15 - 90 24 6 متيوة

لولوع كإذا كانت ىذه السمات أك بعضها تنطبق أيضا على زكايا كطرؽ باقي مناطق المغرب، فإف سمة ا
باستخداـ اآلالت الموسيقية في ذكر األكراد كإلقامة الليليات كالنهاريات، ىي السمة البارزة التي تميز زكايا غمارة 

 كجبالة مثل الريسونية كالحراقية عن غيرىا من الزكايا بباقي مناطق المغرب. فما ىي الزكايا الموجودة بغمارة؟

 2انيةالزكايا بغمارة خبلؿ فترة الحماية اإلسب

 
 كالتالي:نستخلص من الخريطة تنوع الزكايا التي تواجدت في منطقة غمارة خبلؿ الفترة المدركسة كىي  

                                         
1

 - Intervencion Territorial de Gomara …, op.cit, p. 17. 
2

 -  ADCP, Gomara, op.cit, Caja n 3, A/7–A/11, Carpeta A/10. 
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نشأت الزاكية الدرقاكية في نهاية القرف الثامن عشر الميبلدم كذاع صيتها في كل قبائل  الدرقاكية:الزاكية  -
الدرقاكية خبلؿ الفترة المدركسة )انظر الخريطة(، بل  غمارة، لدرجة أنو لم تخل أم قبيلة غمارية من مقر للزاكية

حتى في المجتمع المغربي عامة خبلؿ القرف التاسع عشر بشكل كاسع، إلى حد جعل بعض الدارسين يعتبركف 
غمارة من القبائل  كتعد قبائلىذا القرف بقرف الزاكية الدرقاكية، مثلما كاف القرف الثامن عشر قرف الزاكية الناصرية. 

لجبلية التي انطلقت كتفرعت منها الزاكية الدرقاكية، بفضل شيوخها كأكليائها الدين صاحبوا مؤسسها موالم ا
العربي الدرقاكم. كقد عرفت ىذه الطريقة منذ البداية تطورا سريعا كانتشارا كبيرا في المغرب كخارجو، كما 

اف مركزا دينيا، بل يعتبر ملجأ يقصده من حصلت على مكانة اجتماعية مهمة، نظرا لشرؼ نسبها كمقرىا الذم ك
يشاء، طالبا القوت كالحماية، فهي موضع أمن للقضاء بالعدؿ بين الناس في نزاعاتهم كمشاجراتهم، كىو ما 
جعلها الزاكية األكثر انتشارا في قبائل غمارة. كقد كاف للزاكية، باإلضافة إلى شأنها الديني كالعقلي، تأثير سياسي 

انتهز مشايخها كعلى رأسهم محمد بن الصديق  الحكم؛ إذائل غمارة بحكم بعدىا عن مركز مباشر على قب
مقاكمة شرسة، انطبلقا  االحتبلؿ لتبنياالضطرابات التي لحقت بالمغرب من جراء سقوطو تحت سطوة  1الغمارم

تجكاف، بودريف، اكفاس،  رالدرقاكية، نذككمن أبرز المداشر الغمارية التي نشطت فيها الزاكية . 2من قبائل غمارة
 ، تندماف، بني بخت، تلمبوط، تيرينيس. أعرابسيدم بوكير، اسيفاف، بني ككتا، نوريت، بوبانر، امتيل، يحيى 

كمن خبلؿ ما أكردناه عن الزاكية الدرقاكية، نستنتج أف تكاثر أتباعها في قبائل غمارة راجع إلى أف مسلمي 
كالداعية إلى جهاده، استجابة  الزاكية كمواقفها المعادية لبلستعمار، المنطقة المدركسة قد كجدكا في مبادئ

، الذين يعتبركنهم السبب األصلي في آالمهم كمعاناتهم، كلؤلكربيينكتجسيدا لمواقفهم الرافضة للوجود األكربي 
 .كفي استنزاؼ اقتصاد منطقتهم كتدنيسها

وزانية كتسربها إلى المنطقة،  نظرا لغياب معلومات كافية يصعب تتبع مراحل نفوذ الزاكية ال الوزانية:الزاكية  -
حولها، إذ يؤكد  عبد اإللو التهامي الوزاني أف سبب قدـك الشريف علي الوزاني إلى غمارة ىو أف أعياف كمشايخ 

عهم ىذه القبيلة رحلوا كعادتهم إلى كزاف تبركا بأشرافها، كطلبوا ذات مرة من الشيخ التهامي الوزاني أف يبعث م
، ككاف الشريف علي المذكور ما يزاؿ صبيا، كبعد أف بلغ أشده، قدـ مع كفد 3شريفا من سبللتو يستقر بمنطقتهم

غمارم، فاستقر أكؿ األمر بقرية امطراس من قبيلة بني زجل الغمارية، ثم انتقل إلى تاغسة كاستقر بها مدة، كتوفي 
                                         

رب العا١تية ُب ىذا االطار قاؿ أٛتد بن الصديق، بعد أف ذكر أف شيخ الزاكية الدرقاكية رجع من إحدل مهماتو اٞتهادية من غمارة إباف اٟت - 1
كبعد االسًتاحة شرع ُب قراءة صيي  البخارم، كصار يتعرض للجهاد كاٟتث عليو كيذكر فرنسا، فيسبها  ،ىل طنجةدخل الشيخ إ "األكىل: 

 يياكلوف منعو من ذلك، فبلىل الفرنسيُت بواسطة جواسيسهم فضركف ُب درسو، ككل ما يقولو يصل إكيدعو عليها با٢تبلؾ كالدمار كاٟتكاـ حا
متعددة عارض فيها كحصلت قضايا  ،عواهناكالنزاع كا١تناكشات بُت الفقراء أصياب الشيخ كبُت اٟتكومة كأليو سبيبل، ٍب كثر ا٠تبلؼ ٬تدكف إ

، ـ. ...خبار الشيخ سيدم محمد بن الصديقالتصور كالتصديق بأ" )أنظر أٛتد بن الصديق الغمارم، دارة الفرنسية كحكامهاالفقراء إرادة اإل
 (. 44 –43 ص. ص، س

 .176 .، صـ. س، اٞتزء األكؿ، ...سبحة العقيق بذكر مناقب الشيخ سيدم محمد بن الصديق الغمارمأٛتد بن الصديق،  - 2
 .7 .صـ. س،  ،210العدد  جريدة تامودا،، "غمارة الكربل معقل العلم كاٞتهاد كالتصوؼعبد اإللو التهامي الوزاين، " - 3
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،  إال أف ىذه الركاية المنقولة عن 1كىناؾ أسس زاكيتو لو بها ابنو أحمد الخليل، ثم قفل راجعا إلى تجساس
صاحب "الركض المنيف" ال توضح طبيعة حضور الشرفاء الوزانيين بالمنطقة. كنشير ىنا إلى أف ىناؾ ركايتين 

 :2شفهيتين تفسراف سبب انتقاؿ صاحب "الركض المنيف" إلى غمارة

عباس أحمد الفيبللي دفين غمارة، زار سيدم عبد اهلل : تذكر بأف الولي الصالح سيدم أبي الاألكلىالركاية 
من كزاف باحثا عن  التلبية، فقدـكسعو إال  كمجاكرتو، فماللقبيلة  للمجيءبن الطيب الوزاني مناما، كطلب منو 

مكاف في القبيلة يصلح للخلوة كالتنسك، بعيدا عن مشاغل الحياة. ككقع اختياره على الجبل الذم دفن فيو، 
 و كاف قفرا عند مقدمو.كيحكى أن

الركاية الثانية: يحكى أف المؤلف كانت بحوزتو بعض الرسـو كالمستندات لبعض أصحاب الذمة كانوا 
أكدعوىا عنده، لما كاف معركفا عنو من حفظ األمانة. كقد أراد حاكم كزاف االستيبلء عليها، فامتنع عبد اهلل 

، فنفاه إلى مراكش. ككاف لهذه الوقعة األثر السيء على نفسيتو، الوزاني من اإلدالء بها، فأكقع بو عند السلطاف
مما دفعو إلى الرحيل عن مدينة كزاف، بعد عفو السلطاف عنو. فوقع على منطقة بني باركف من قبيلة بني زيات 

 .الغمارية، حيث أسس زاكيتو ىناؾ

لى غمارة، بينما يؤكد األستاذ يتضح مما سبق أف ىناؾ غموضا كاضحا في كيفية مجيء الشرفاء الوزانيين إ
الطيبي أف تواجد شيوخ الزاكية الوزانية بالريف األكسط كانوا مجرد "مقدمين"، يجمعوف الهدايا كالزيارات كيشرفوف 
على أمبلؾ الزاكية، ثم يصرفوف جزءا منو على زاكيتهم كالباقي إلى المقدـ الرئيسي المقيم بوزاف. باإلضافة إلى أف 

ي مجاؿ التصوؼ كاإلرشاد كاف محدكدا، ككاف الشرؼ كالبركة ىما العملتين اللتين كانا كراء دكرىم الديني ف
. كىو ما يمكن مبلحظتو حوؿ حضورىم بقبائل غمارة. يقوؿ بعض المستشرقين الذين مركا من المنطقة 3شهرتهم

د من قبب األضرحة، نعبر النهر الكبير المسمى كادم تاغسة، كعلى ضفافو يوجد العدي: "خبلؿ ىذه الفترة
قبيلة ف ". كيضيف نفس المصدر أ4بتاغسة، كبت في بيت سيدم الطاىر مقدـ شرفاء كزاف" علىكغربت الشمس 

متيوة البحر كاف يوجد بها بعض مريدم طريقة الشرفاء الوزانيين، خاصة في القرية الكبيرة التي تسمى "بوحنين"، 
5مدين"ـ المقدـ موح1893حيث كاف يوجد بها خبلؿ سنة 

ذ كقد التقى ىذا المستشرؽ بالمقدـ محمدين، إ ،

                                         
 .8 .صـ. س، ، "غمارة الكربلي الوزاين، "إللو التهامعبد ا - 1
 .19 .صـ. س، ، ...الركض المنيف في التعريف باكالد موالم عبد اهلل الشريفعبد اهلل بن الطيب الوزاين،  - 2
، منشورات  لمغربكتاب الرباطات كالزكايا في تاريخ ا  ، ضمن" 19ىل الريف خبلؿ القرف عبد الرٛتاف الطييب، "تسرب نفوذ الزاكية الناصرية إ - 3

 .222–220 ص. ، ص1997كىل، الدار البيضاء، مطبعة النجاح اٞتديدة، الطبعة األنسانية بالرباط، كلية اآلداب كالعلـو اإل
4

 -  H.P. de la Martiniére et N. Lacroix, Documents pour Servir a L’étude de Nord Ouest Africaine, op.cit, p. 

454–455.  
5

 - Ibid., p. 343. 
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. كمن 1الشمس في قرية بوحنين، كنزلت ضيفا عند المقدـ محمدين" علىدخلت قبيلة متيوة، كغربت " يقوؿ:
 .كاشوكنأبرز المداشر الغمارية التي نشطت فيها الزاكية الوزانية مدشر بني قاسم 

ة في معظم القبائل الغمارية باستثناء قبيلة بني زجل كبني أحمد كعموما فقد كانت الزاكية الوزانية حاضر 
 كغزاكة )انظر خريطة الزكايا بغمارة(.

عرفت الزاكية الصالحية خبلؿ الفترة المدركسة ازدىارا لم يعرؼ لغيرىا بالمنطقة، باإلضافة  الصالحية:الزاكية  -
الشؤكف الدينية كالسياسية كاالجتماعية بقبائل غمارة ، تصدرت لتنظيم 2الشتهارىا بالعلم كالجاه كالجهاد كالكفاح

طيلة الفترة المدركسة، كمن العوامل التي ساعدتها على القياـ بعدة أدكار تحكيمية بالمنطقة كتهدئة القبائل 
كالتوسط في حل النزاعات، ىي النسب الشريف، كتعاطي أفرادىا للعلم، ثم تواجدىا بكل من قبيلة بني رزين 

يوة، مما سهل عليها التوسط في حل النزاعات التي كانت تحدث بين ىذه القبائل. فمن الناحية العلمية كقبيلة مت
اشتهرت الزاكية الصالحية خبلؿ الفترة المدركسة بدكرىا الديني كالتعليمي بالمنطقة، حيث كانت فضاء للتعبد 

ليم الدين اإلسبلمي عن طريق التدريس، تؤدل فيها الصلوات اليومية كخطب الجمعة كغيرىا. كتعمل على نشر تعا
يكوف من أفراد أسرة بن  فقيو، قديتعلم فيو الصبياف القراءة كالكتابة كحفظ القرآف على يد  3ككاف جامع الزاكية

، إذ كاف ىذا الجامع بمثابة مدرسة أساسية تؤىل اإلسبلميةصالح أك من فقهاء المنطقة، كتدريس مبادئ الشريعة 
 دراستهم بالمدارس المغربية الكبرل كالقركيين بفاس. الطبلب لمتابعة 

يتضمن التوقير كاالحتراـ للزاكية الصالحية،  ـ،1891كقد أصدر السلطاف المولى الحسن األكؿ ظهيرا سنة 
كأبقيناىم على عادتهم المألوفة " فيو:كخص بالذكر الحركة العلمية التي تقـو بها في المنطقة. حيث جاء 

فة بحيث ال يحرفها أحد عليهم كال يمد يد اعتداء إليهم، رعيا لما ىم عليو من )...( كالدين كطريقتهم المعرك 
كالمواظبة على قراءة العلم الشريف فعلى الواقف عليو من خدامنا ككالة أمرنا الشريف العمل بمقتضاه كالوقوؼ 

 . 4..." عند حده كال يتعداه

                                         
1

 - Ibid., pp. 454–455. 
 .6 .، ص22العدد  جريدة الميثاؽ،، "بو عبد اهلل بن صاحل الغمارمسعيد أعراب، "من شعراء البادية، أ - 2
 ـ،1920عراب، ا١تزداد سنة عدىا، حيث ٧تد ا١تؤرخ كاحملقق األستاذ سعيد أاستمرت كظيفة ىذه الزكايا ُب التدريس طيلة الفًتة ا١تدركسة كما ب - 3

، العدد جريدة الشماؿ، "عراب كالوالدة اٞتديدة، أنظر عبد اإللو التهامي الوزاين،"ىجرة سعيد أدرس بزاكية ازغار كبالزاكية الصاٟتية ٔتتيوة
، 224العدد  جريدة الشماؿ،أعراب خريج قرية النيش"،  سعيد. كعبد القادر ا٠تراز،"17. ، ص2004فرباير  02يناير اىل  27، من 206
 . 19 .، ص2004يونيو  21اىل  15من 

ستاذ ـ، أمدنا بنسخة منها األ1891ية/ىجر  ٤1307تـر اٟتراـ فات  عاـ  2كالد بن صاحل بتاريخ ظهَت ا١توىل اٟتسن األكؿ إىل الشرفاء أ - 4
 اٟتسن بن صاحل بطنجة مشكورا.
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يقتصر على قبائل شرؽ غمارة خبلؿ القرف التاسع عشر، يتضح مما سبق أف نفوذ الزاكية الصالحية كاف 
غير أف ىذه المعادلة ستتغير مع النصف الثاني من القرف العشرين، مع بركز نجم القايد ثم الباشا اليزيد بن صالح 

 الذم أحكم قبضتو على قبائل غمارة طواؿ فترة الحماية.

بعين ماضي بالجنوب ـ 1781التيجاني كلد سنة  مؤسس ىذه الطريقة ىو الشيخ أحمد الزاكية التيجانية: -
 ـ.1815بعدما طرده األتراؾ، كبها نشر طريقتو. توفي بفاس سنة ـ 1806الجزائرم، لجأ ىذا الشيخ إلى فاس سنة 

لقد كانت للطريقة التيجانية القدـ الراسخ كاليد الطولى في نشر الثقافة كالعلـو اإلسبلمية كتربية األجياؿ على 
لسبلـ كالوئاـ، كمن أىم مبادئهم عدـ اعتبار الكافر خارجا عن اإلرادة كالمشيئة اإللهية كالمرتبطة باألمر المحبة كا

، كقد  1للكافر باعتبار دخولو تحت صفة المرحومين اإللهيةالكوني، كغير مستحق للعداكة، كما يثبتوف المحبة 
 ؿ الفترة المدركسة.كاف لهذه األصوؿ أثر عميق في تحديد موقفهم من االستعمار خبل

كقد كاف للزاكية التيجانية العديد من الفركع في قبائل غمارة كبني زجل كبني زيات كبني بوزرة كبني سلماف  
كبني كرير كبني سميح كمتيوة كبني رزين، بينما كانت غائبة في قبيلتي بني منصور كبني خالد اللتين كانتا مركز 

 ار بغمارة )انظر خريطة الزكايا بغمارة(الزاكية الدرقاكية المناىضة لبلستعم

تنسب ىذه الزاكية إلى مؤسسها بمكناس الشيخ سيدم محمد بن عيسى السفياني  الزاكية العيساكية: -
كدفن في مكناس. تقع ىذه الزاكية في قبيلة بني زجل ـ 1524المختارم، كطريقتو شاذلية جزكلية، توفي سنة 

لى قبيلة االخماس )انظر الخريطة(، كىي زاكية كانت تقاـ فيها الليليات، ككاف الغمارية كمدينة شفشاكف باإلضافة إ
لها إماـ كمؤذف يتقاضيا ركاتبهما من أحباس الزاكية في المنطقة المدركسة، غير أف عدد مريديها تقلص في بداية 

 . 2القرف العشرين بشكل كبير. كتعرؼ ىذه الزاكية بصاحبة النخلة

( كاف مقر زاكيتو 1674–1603تنسب إلى مؤسسها محمد بن الحسين بن ناصر الدرعي ) الزاكية الناصرية: -
بتامكركت على ضفاؼ كادم درعة، أما تواجدىا في قبائل غمارة فقد بدأت مع تحبيس القاضي ابن عرضوف 

كبني ي زجل . كلهذا سنجد لهذه الطريقة فركعا في قبيلة بن3الزجلي الغمارم داره لصالح فقراء الطريقة الناصرية
كعموما . كبني كرير كبني سلماف كبني منصور كبني سميح كبني رزين كبني خالد كمتيوة )انظر الخريطة( بوزرة

الناصرية ىي التي كانت األكثر انتشارا في قبائل غمارة خبلؿ القرف الثامن عشر، قبل أف  إف الطريقةيمكن القوؿ 
 نطقة المدركسة خبلؿ القرف التاسع عشر كبداية القرف العشرين.تصبح الطريقة الدرقاكية ىي سيدة الطرؽ في الم

                                         
ما سبق ُب شرح قولو تعاىل: )قل إف كنتم ٖتبوف اهلل( إىل أف كمرحوموف كف الكفار ٤تبوبوف تنبيو كبياف ُب االستدالؿ على أ ": قاؿ علي حراـز - 1

جواىر ، علي حراـز بن العريب برادة الفاسي أنظر : كُب ىذه احملبة ٚتيع العوامل، حىت الكفار، فاهنم ٤تبوبوف عنده"قاؿ شيخنا رضي اهلل عنو
 .349 .ص ،2007الكتب العلمية، بَتكت، طبعة دار  ،بي العباس التيجانيالمعاني كبلوغ األماني في فيض سيدم أ

2
 - Salmon (G), Confréries et Zaouyas…, Op. cit., p. 102. 

 .40ص ـ. س، ، ...موجز تاريخ شفشاكف ٤تمد الصادؽ الريسوين، - 3
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.ككاف إدريس ابن محمد 2، كيعرفها سالموف بالجيبلنية1تنسب إلى موالم عبد القادر الجيبللي الزاكية القادرية: -
دجنبر  10ىػ/ 1330ذم الحجة  29ابن عبد اهلل نقيبا على الزاكية القادرية بالشماؿ. كتجدد لو ظهير التعيين في 

االخماس )انظر  شفشاكف قبيلةىذه الطريقة كانت شبو غائبة في قبائل غمارة باستثناء في مدينة  ـ.1912
 الخريطة(. 

بشفشاكف، تدعمت مواردىا المالية بسبب االمتيازات التي منحها  3أسسها موالم علي شقور الزاكية الشقورية: -
. كأكقف عليها ممتلكاتو، بالرغم من كونو كليا أميا، فإنو 4يخهاالسلطاناف موالم الحسن كموالم عبد العزيز لش

عرؼ كيف يستغل الفرص إلظهار كالئو للمخزف. فبعد القضاء على انتفاضة الرحامنة، بعث للسلطاف تهنئة بتاريخ 
 كبعد فقد ألهمنا بأنك حللت بمدينة مراكش، كبما فعلت بأىل البغي كالفساد" ، كرد فيها:ىػ 1313شواؿ  23

كالجحود كالعناد من القبيلة الرحمانية، فأنبئت بما أملئ عيني قرة من زيادة تملى لكم في الخلق بصطة )كذا( 
ىذا كإني مقيم  ... ... كجاؤكا لك صاغرين كلؤلعتاب الشريفة مقبلين بأنو ما مضت برىنة من الزماف حتى صاركا

كلما  ... ساعة من الساعات إلى اهلل أف يحفظكمعلى رفع الدعوات الصالحة، مبتهل في كل كقت من األكقات ك 
كمع ذلك  .5..." ليكم برجل الرسوؿ كخاطبتكم بلساف القلمإتيت نأيت كلم أستطع الوصوؿ إليكم بنقل القدـ أ

 18فإف نفوذ ىذه الزاكية ظل مقتصرا على مدينة شفشاكف، بل عرؼ تراجعا كبيرا بعد كفاة موالم علي شقور في 
 .6صفو أحمد بن الصديق بالشيخ المسن المستغرؽ في بحر الحقائق، كالعارؼ الكبير. كك ىػ 1315رجب 

. دفين جبل 7تسمى أيضا بالحمادشية، نسبة إلى أبي الحسن سيدم علي ابن حمدكش الحمدكشية:الزاكية  -
كاف من مشايخ أىل الجذب، قوم الحاؿ، يحب : "و محمد الكتانيقاؿ عن ـ،1722زرىوف، توفي حوالي 

آنية أك غير  ماع كالحضرة، كفي بعض األحياف يكوف كاألسد يضرب الناس بما كجد من عصا أك حجر أكالس
، كتوجد الزاكية األـ بزرىوف، في البداية كاف مقرىا فقط في مدينة شفشاكف، 8ذلك، كال يقدر أحد أف يقترب منو
                                         

ثاره س الطريقة القادرية، من آـ، كىو مؤس1166/ىجرية 561يب صاحل موسى جنكي دكست )معناه العظيم( توُب ببغداد سنة أك اٞتيلي ابن أ - 1
، اٞتزء األكؿ ،...نفاسكسلوة األ 311، ص اٞتزء األكؿ، ...نشر المثاني٤تمد القادرم،  أنظر "الفت  الرباين"، "الغنية لطاليب طريق اٟتق".

 .217، ص اٞتزء الثاين، ...كرياض البهجة 144ص 
2

 - Salmon (G), Confréries et Zaouya…, Op. cit., p. 107. 
ـ يتصل نسبو ٔتوسى بن مشيش، 1803/ىجرية 1228ٛتد شقور العلمي الشفشاكين، كلد بشفشاكف ُب العاـ ىو أبو اٟتسن علي بن أ - 3

اكة ك٦تارسة اللصوصية اليت كانت إحدل السمات الطفولة اليت ٘تيزت بتعلمو اٟتي ف ٪تيز ُب حياة ىذا الويل بُت ثبلث مراحل. مرحلةكٯتكن أ
لة ما ا١ترحذ ُب النهاية الطريقة اٟتراقية. أخرحلة الثانية ُب حياتو تنقل بُت أضرحة األكلياء كأ١تنطقة ا١تدركسة ُب القرف التاسع عشر. ا١تلوفة باا١تأ

ىل الشماؿ ٍب ستصيبو السلطاف موالم اٟتسن معو إثر رحلتو إـ، حيث ربط العبلقة مع السلطة ا١تركزية، كا1889الثالثة فتبتدئ ُب العاـ 
 عبد السبلـ )أنظر صبيت شفشاكف تقًتف باٝتو، كما حصل على عدة ظهائر حسنية.بفاس. فازدادت شهرتو كمكانتو، كأ استضافو مدة

 .(42–40–38 ص. ـ ص1999، مطبعة الطوبريس، بي الحسن علي شقورديواف أشقور، 
 .59–57 ص. ـ، ص1999وبريس، ، مطبعة الطبي الحسن علي شقورديواف أعبد السبلـ شقور،  - 4
 ىجرية. 1313، الفًتة العزيزية، السنة 149الرسالة موجودة با٠تزانة اٟتسنية بالرباط، ٤تفظة رقم  - 5
 .409 .صـ. س،  ،...سبحة العقيقأٛتد بن الصديق،  - 6

7
 - Salmon (G),Une Tribu ..., op. cit., p. 105. 

 .345 .صـ. س، ، اٞتزء األكؿ، س...كياسلوة األنفاس كمحادثة األ٤تمد بن جعفر الكتاين،  - 8
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ف أىل ىذه الطائفة يجتمعوف كل يـو جمعة . ككا1ككانت ىذه الزاكية بالمنطقة المدركسة تقاـ فيها بعض النهاريات
ثم  .2المقدـ "العادة"، كىي عبارة عن عمارة رقص بقيادةبػ  بالزاكية على الساعة الرابعة مساء ليقيموا ما يسمى

أصبح لهذه الطريقة فرع بقبيلة بني زجل الغمارية الوحيدة التي تحتضن ىذه الطريقة ضمن القبائل الغمارية )انظر 
 .3ايا بغمارة(. ككباقي الزكايا كاف يوجد بها فقيو يقرئ األطفاؿ القرآف الكريمخريطة الزك 

، كتكاثر عدد زكاياىا في بداية 4تنسب ىذه الطريقة للشيخ محمد ابن عبد الكبير الكتاني الكتانية:الزاكية  -
بداية العهد اليوسفي.  معـ 1909ىػ/ 1327القرف العشرين، غير أف الزكايا الكتانية ستغلق بعد مقتل شيخها سنة 

ثم فتحت من جديد بعد تنازؿ المولى عبد الحفيظ عن الحكم، غير أنها لم تكن لها فركع في قبائل غمارة 
 باستثناء مدينة شفشاكف )انظر الخريطة(

تتوفر ىذه الطريقة على أربع زكايا في أكاخر القرف التاسع عشر، كبداية القرف العشرين.  الزاكية الريسونية: -
بعد أخذه اإلذف من شيخو سيدم عبد اهلل  ىػ 975 حواليأسس سيدم امحمد بن علي الزاكية األكلى بتازركت 

كحظيت بامتيازات من طرؼ الدكلة السعدية لمشاركة مؤسسها في معركة  .5ابن حساين بتامصلوحت قرب مراكش
ينة تطواف من طرؼ علي بن ريسوف . كفي بداية القرف التاسع عشر تأسست الزاكية الثانية بمد6كادم المخازف

الذم انتقل إلى ىذه المدينة، كمنحو السلطاف موالم سليماف فندؽ لوقش الذم انتزعو من أكالد لوقش 
. كأصبحت ىذه الزاكية أىم زاكية في 7ـ1814ـ حتى العاـ 1812لمعارضتهم لو، كشرع في بنائها في العاـ 

ما ساعد زعيمها الشيخ عبد السبلـ بن ريسوف على تجاكز تطواف، خاصة بعد كفاة الشيخ محمد الحراؽ، م
، كيوجد الفرع 8منافسيو من حيث النفوذ. كشهدت الزاكية توسعا في عهده، كاحترمها اإلسباف أثناء االحتبلؿ

الثالث في شفشاكف الذم أصبح يلعب دكرا مهما خبلؿ العقود األكلى للقرف العشرين في مواجهة قبائل غمارة 
الزاكية الريسونية على االخماس العليا كمدينة شفشاكف،  انحصار نفوذة الريفية، كىو ما يتجلى في كحتى الثور 

 بينما تغيب ىذه الزاكية في معظم قبائل غمارة )انظر خريطة الزكايا بغمارة( أما الفرع الرابع فكاف بمدينة أصيبل. 
                                         

 التاريخ، نسخة ، دراسة كٖتقيق نظَتة الًتحي، رسالة لنيل دبلـو الدراسات العليا ُباٞتزء األكؿ رياض البهجة في أخبار طنجة،٤تمد سكَتج،  - 1
 .101 .ص ،1997نسانية بالرباط، سنة مرقونة بكلية اآلداب كالعلـو اإل

 .164 .صـ. س، ، اٞتزء الثاين، ...جةرياض البه ٤تمد سكَتج، - 2
 .167 .، صاٞتزء الثاين، ...رياض البهجة٤تمد سكَتج،  - 3
ٛتد بن علي ا١تلقب ب" جبل السنة "، العتنائو لكبَت بن ٤تمد بن عبد الواحد بن أٛتد ابن عبد الواحد بن عمر بن إدريس بن أىو عبد ا - 4

ىل اطبلعو الواسع على الكتب الستة ُب اٟتديث لبخارم أكثر من ٜتسُت مرة، إضافة إـ امابالسنة كاٟتديث، حيث ختم صيي  اإلالكبَت 
، ترجمة الشيخ محمد الكتاني المسماة اشرؼ االماني٤تمد الباقر الكتاين،  . )أنظر الشريف كلها ، ٖتقيق نور ا٢تدل الكتاين، دار ابن حـز

 (.201 .، ص2005طبعة 
 .85 .ص، ـ. س، 2ىامش رقم  اٞتزء الثاين،، ...اريخ البطولي لمنطقة جبالة، صور من التا١تريٍت العياشي - 5
 .5 .صـ. س، ، ...موجز تاريخ شفشاكف٤تمد الصادؽ الريسوين،  - 6
 ، ترٚتة ٤تمد ابن ا١تفيت، دار الطباعة ا١تغربية،حياة الصوفي التطواني سيدم عبد السبلـ بن ريسوف ككراماتوعبد الرحيم جبور اٟتدم،  - 7

 .31 .ص ،1ىامش رقم  ـ،1951تطواف، 
 .301 .ص ـ،1955، ا١تطبعة ا١تهدية، تطواف، اٞتزء الثاين، مختصر تاريخ تطوافاككد، ٤تمد د - 8
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نطقة بصفة خاصة، كالمغرب بصفة عامة، كيبلحظ عموما أنو طيلة فترة التمزؽ السياسي التي عاشتها الم
نتيجة انعداـ سلطة سياسية كاحدة تباشر قيادتو، ظل مجاؿ فئة أكلياء المنطقة يشكل رمزا لئلصبلح الديني 
كاالجتماعي، كلم تسع إلى فرض سلطة سياسية موازية لسلطتها الدينية كالركحية، على الرغم من االلتفاؼ 

تقادىا الراسخ في قدرتها على حمايتها من األخطار البشرية أك الطبيعية. كيبلحظ المكثف لقبائل غمارة حولها كاع
أف ىذه الخاصية التي تميزت بها ىذه الفئة ىي التي دفعت االحتبلؿ اإلسباني إلى احتواء تحركات شيوخ الزكايا 

جذكرىا، كلكنو يكمن  كنشاطهم الديني أك السياسي، خصوصا كأنو أيقن أف الحل ال يكمن في اقتبلع الزاكية من
في البحث عن كسيلة تضمن لو حصر النفوذ المادم للزاكية كتوظيفها لخدمة بسط نفوذه السياسي على المدم 
البعيد. كعلى العمـو فالزكايا في قبائل غمارة كثيرة، نظرا ِلِقَدـ الصوفية في المنطقة المدركسة، كدكرىا في 

أف العدد  إلىلؤلرشيف اإلسباني كالمصادر المغربية توصلنا  مكافحة التدخل الخارجي. كمن خبلؿ تصفحنا
 يأتي: فيمازاكية، نستعرضها  67اإلجمالي للزكايا في قبيلة غمارية ىو 

 1عدد الزكايا في قبائل غمارة

 
الدينية بهذه المنطقة خبلؿ الفترة المدركسة، قد اتسمت بهيمنة الركح الصوفية  إف الحياةكخبلصة القوؿ 

، كقبوؿ الخوارؽ كوسيلة لئلقناع، خصوصا الطريقة الدرقاكية، كنعزك ذلك إلى التحوالت الهامة التي كالفقهية
كالقبوؿ من لدف عقلية غمارة، فانتشركا  عليهم االنتشارعرفتها ىذه الفترة التاريخية، إذ أف كرىهم لؤلجانب سهل 

 كبير.  الوسط بشكلفي ىذا 
  

                                         
 .ص ـ.س، ،3ج  عبلـ البشرية كالحضارية،الموسوعة المغربية لؤل: عبد العزيز بن عبد اهلل، صاء الزكايا الغمارية على ما يليحاعتمدنا ُب إ - 1

 .1527 – 1522–1510ص.  ص ـ.س، اٞتزء ا٠تامس، ،معلمة المغرب./ 325–109 -107–105
Intervencion Territorial de Gomara…,op.cit, p. 17. 

ADCP, Gomara, op.cit, Caja n 3, A/7–A/11, Carpeta A/10. 
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 ٔ٘ يف بالر غناصٗالفصل الجاىٕ: مظاٍض احلٔاٗ الجكاف

أسس كضوابط يفرضها اإلطار التاريخي من جهة، كاإلطار  فكره، لوإف الحديث عن ثقافة أم مجتمع أك 
المكاني من جهة ثانية، فثقافة المجتمع ال تعني إسهاماتو كإنتاجاتو الفكرية فقط؛ بل تتداخل فيها عناصر متعددة، 

جزء من ثقافتو، كما ىو الشأف بالنسبة للمعتقدات كالعادات، يصعب تحديدىا. فسلوكات المجتمع كتصرفاتو ىي 
كبناء على ذلك،  كمن ثم فإف الجوانب المتعلقة بحياة الفرد سواء كانت مادية أـ معنوية، ىي تعبير عن ثقافتو.
 فإف اإلشكالية التي يطرحها ىذا المحور تفرض بالضركرة، تحديد الهوية الثقافية لهذه المنطقة.

 الواقع؟لبادية الغمارية مركز استقطاب، أـ ىي التي أفرزت ىذا فهل كانت ا

الحظنا خبلؿ تصفحنا لكتب التراجم التي خصصت حيزا لعلماء المنطقة خبلؿ الفترة المدركسة، أنها 
جعلت من المساجد المنتشرة في البادية الغمارية مراكز علمية، انبثقت من بين شعاب جباؿ غمارة، كاستطاعت 

في ذلك إلى األسر العلمية  كيعود الفضلى مصاؼ المراكز العلمية التي شهدىا المغرب بصفة عامة، أف ترقى إل
التي كضعت اللبنات األساسية للتربية كالتعليم، كأدلت بدلوىا في ىذا المجاؿ، كأسهمت بعطاءاتها الفياضة، في 

نب الثقافي كالعلمي. كما حرصت المجالس كالمسامرات كالمطارحات، كتنافست حوؿ المركز الريادم في الجا
 على التواصل الفكرم كالثقافي مع باقي علماء المغرب. 

من  األكؿالعامة للثقافة المكتوبة بغمارة خبلؿ القرف التاسع عشر كالنصف  حبإبراز المبلمإف المقصود   
المداشر ىنا كىناؾ، القرف العشرين، ىو بياف تلك المبلمح التي تمظهرت في المساجد كالكتاتيب المنبثة في 

يتلقى فيها الصغار دراستهم ثم يواصلونها في المدارس المجاكرة أك حتى البعيدة في المدف العلمية الكبرل كفاس 
كتطواف كطنجة، كسينصب حديثنا عن مراحل التعليم كأماكنو، ثم ظركؼ تلقي العلم كإلقائو، كإقامة الطلبة 

لب على ساكنتو الرعاة كالفبلحوف، كما سنتحدث عن مجموعة من كأساليب التعامل معهم في مجتمع قركم، يغ
علماء غمارة ممن رسخوا حفظ القرآف بالمنطقة كالعلم أيضا، كسيتم في ىذا الفصل إلقاء األضواء الكاشفة عن 
الثقافة الشفوية المتوارثة، كمن ذلك الذىنيات كالمقدسات في حياة الغماريين كتأكيلهم لمجموعة من الظواىر 

 .لطبيعية، كحكاياتهم عن الطبيعة كاإلنساف كالحيوافا

 املبشح األّل: الجكاف٘ املهتْب٘ ّمظاٍضٍا بػناصٗ.

 ك٘ التعله ّفضاٛاتَا:ٓطض–1

مزج أىل غمارة بين أماكن العبادة كأماكن التعليم، كذلك بسبب أىمية الشعائر الدينية في حياتهم، كلهذا 
اب، الذم كاف في نفس الوقت مكاف إقامة اإلماـ كأداء الصلوات صغارا، إلى الكت أبناءىمالغرض أدخلوا 
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، ككاف 1فيها صبلة الجمعة أحيانا، كمكانا الستقباؿ الوافدين على المداشر كلقاء أعضاء الجماعة الخمس، بما
المكاف كل أفرادىا، كما يقوموف بشؤكف صيانتو كرعايتو. كىو ما ذىب إليو صاحب المغرب  بناء ىذايساىم في 

"ففي أحد األياـ، غادر محمد بن الطيب قرية تريغة بقبيلة بني زيات حيث كاف يقيم بصفة  المجهوؿ، إذ يقوؿ:
رسمية، متوجها إلى قاع اسرس، استجابة لدعوة طلبة القرية، من أجل المشاركة في "كعدة" )حفل إحساني(، أقيم 

. كيضيف كذلك " 2ع اسرس، حيث قضى الليلة"على شرؼ صلحاء المنطقة. كاستقبل الرحالة بالجامع الكبير لقا 
ككاف ينزؿ بالمسجد مع باقي الطلبة األجانب كيتابع الدركس بطريقة غير منتظمة، حيث كاف يتغيب خمسة أك 

 . 3"زياتستة أياـ على التوالي، الكتشاؼ بني 

حيث يكوف اإلماـ يذىبوف منذ سن مبكرة إلى المسجد، –كما في القبائل المغربية –ككاف األطفاؿ بغمارة 
 ،ىو المرافق الذم يسهر على تعودىم المجيئ إليو، كيتم ذلك بتليين موقفو إزاءىم، خاصة في اللقاءات األكلى

كاف أحيانا، يمنحهم بعض الهدايا البسيطة، ثم يعلمهم الجلوس إلى بعضهم، يهدؼ من ذلك إلى أف يرضي ك  بل
، فكاف في البداية يعطي متعلميو ألواحا صغيرة، أك 4طن الطفلرغباتو في أداء مهمتو، بجعل مادتو تنفذ إلى با

يأتوف بها، ثم يكتب لهم عليها الحركؼ الهجائية، كيعمل على تعويذىم النطق بها، كذلك عن طريق ترديدىا 
عمل بالتوالي من األلف إلى الياء كالنظر إليها بالعين كلمسها باألصبع )السبابة(، كبعد حفظهم إياىا في أسابيع، ي

، كقد تطوؿ ىذه المرحلة إذا ُكجد طالب غالبا ما يكوف متجافيا، مع 5على تعويذىم قراءتها بالنقط ثم بشكلها
صغار انتقلوا من أسرىم إلى كسط ال يألفونو إال بصعوبة، في كقت يكوف تعلقهم بدكرىم كأمهاتهم مازاؿ قويا. 

ضعف الذاكرة لدل بعض الطلبة، كلنا مثاؿ حي عند في بعض األحياف، إلى األعشاب المنبهة لمعالجة  كيلجؤكف
ال تنبت في أية منطقة أخرل من مناطق المغرب. كىذه  6فإف الببليدكر" :ب المغرب المجهوؿ، حيث يقوؿصاح

فهي تمنح الذاكرة لمن فقدىا كالعقل لمن لم يعد  اثنين:النبتة السامة مفيدة حسب المتعلمين المغاربة العتبارين 
يقبل المغاربة ىذا المفعوؿ السحرم للببليدكر على الدماغ، كىو ما يسهل ركاج ىذه النبتة في كل ك  ... يملكو

                                         
طعاـ ء السبيل كالعطارة كلو ُب حرمو، كإبنال مبيت أارة لكل مدشر مسجده، ككاف ىذا األخَت يلعب أدكارا أخرل غَت ما ذكر، مثُب غم - 1

 ... صبلح الذريةره الناس لبلستشفاء كطلب الغيث كإالطعاـ، ككتابة الوثائق، كيزك 
 .210 .صـ. س،  الجزء الثاني،، ...المغرب المجهوؿأكجست موليَتاس،  - 2
 . 216 .صـ. س، ، ...المغرب المجهوؿموليَتاس،  - 3
 .145 .ص ـ،1991، الشركة ا١تغربية للطباعة كالنشر، الدار البيضاء، عواطف الطفلمبارؾ ربيع،  - 4
 ك الضمة كالفتية كالكسرة كالسكوف )اللزمة(ٍت بذلك ما يسميو الطلبة بالنصب أنع - 5
نبية( ٤تاطة بكاس. كبالبلتينية كراقها تامة، كٙتارىا عوزة )عب أكربية أسيوية إفريقية، أعشاكىو نبات األطرب معربة من البلتينية. جنس أ - 6

Atropa Belladona)) ( من خبلؿ مشاىداتو ُب 1926–1867كراقها كٙتارىا ُب الصيدلة. كصفها كذلك ادموف دكٌب )تستعمل أ
فظ" أنظر ُب ملكة اٟتنو يزيد " ألف ٙتار ىذا النبات معركؼ لديهم بأطرب، ا١تسمى عندىم "الببليدكركية كدكالة كالرحامنة ب" نبات األالشا

 . 2012غشت  9، الصادرة يـو ا٠تميس جريدة بياف اليـو، ترٚتة عبد الرحيم حزؿ، "مشاىدات ُب الشاكية كدكالة كالرحامنةادموف دكٌب،"
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ربوع المغرب، حيث يساكم ثمنها فرنكين للرطل بطنجة، كفرنكا بتطواف كثبلثة فرنكات بوجدة، كيزداد سعر 
  .1النبتة كلما ابتعدنا عن غمارة"

التعليم الذم كاف منتشرا بغمارة، كباقي بوادم كحواضر  مبلحظتو على ىذا النوع من نما يمكإف أىم 
. إذ 3، أكثر من الركوف إلى ما ىو مكتوب2المغرب، ىو اعتماده على الحفظ كالذاكرة عن طريق التكرار كالترديد

يبدك " :يشو بيلير في ىذا الصددال يقدـ أم شرح لؤلطفاؿ حوؿ القرآف الذم يحفظونو عن ظهر قلب، يقوؿ م
و الذم يلقنهم مترددا في شرح أصغر مقطع يدرسهم إياه. يرتكز عملو على تحفيظ القرآف عن ظهر قلب أف الفقي

من أكلو إلى آخره، كتعليم كيفية ضبط الخط على نحو باىر كبدقة بالغة. بيد أنو ال يدرؾ المعنى كال يبحث عن 
البداية دائما بالبسملة كالتعوذ،  ككانت 4الفهم، كىو في ذلك ال يختلف عن األطفاؿ الذين يحفظوف القرآف"

كبعد حفظ الحركؼ الهجائية الثمانية كالعشرين، تكتب للصغار في ألواحهم فاتحة الكتاب، كبعد حفظها سورة 
 ... الناس فالفلق، كخبلؿ ذلك يتقنوف النقط ك"النصب"، كىذا مثاؿ: األلف ما ينقط، الباء كحدة من تحت

ر القرآنية الواحدة تلو األخرل من األسفل إلى األعلى كمن أعلى إلى أسفل، كىكذا، كما يزاؿ الطفل يحفظ السو 
مع تقدـ األياـ حتى يتقن القرآف الكريم. لقد كاف الطلبة )يطلق عليهم اسم المحضرا( يجتمعوف حوؿ األستاذ 

 أكثر، حسب عددىم كسنهم، حيث الصغار )الفقيو( الذم يجلس عادة أمامهم، كذلك في صف أك صفين أك
يقربهم إلى أمامو حتى يتمكن من ضبطهم كيطمئن على مواظبتهم. يأتي الكل في الصباح الباكر كعند الفجر، 
يقرأكف ألواحهم على ضوء نار تسخين ماء الوضوء، ليقـو من حفظ لوحتو منذ طلوع الشمس بمحوىا في مكاف 

، فتطلى بالصلصاؿ األبيض ما كتب قب أممعد لذلك بالمسجد، كمن تأخر يعاتب، تمحى فقط "البالية"  ل يـو
الذم يجفف غالبا بأشعة الشمس، ثم يرجع كل صاحب لوحة إلى المدرر ليراقبها، ثم يشرع في كتابتها، خاصة 

، كمن أنس منو بعض 5بالنسبة للمبتدئين، مستعينا في ذلك أحيانا بالطلبة المتقدمين في حالة كثرة األلواح
                                         

 . 246–245 ص. صـ. س،  ،الجزء الثاني، ...المغرب المجهوؿ ت موليَتاس،كجسأ - 1
 :نشد بعضهم ُب ىذا ما يليش على اٟتجر، بل أعلم الصغر كالنقف تذلك يتداكؿ الفقهاء قولة أُب  - 2
 ال تعط طوعا فيما طاكعت النفساك  ال هتمل الدرسك  خليلي ال تكسل 
 ف ينسىالتكرار فيما حفظتو كمن أ٫تل التكرار ال بد أ ال هتملك  
  :ليم ال ينفع ما داـ غَت عالق بالذىن كيتداكلوف ما ي: ما حفظ قر كما كتب فر أيضاُب ذلك أ يقولوف - 3
ا اللص يسرقها كا١تاء يغرقها  عليك باٟتفظ دكف الكتب ٕتمعها  ه ق ر ٮت ر  أ ف ل ا )أم الكتب(، فيجب ُب نظرىم أف يعلق  كالنار ٖترقهاك

 م الكتاب.العلم بالرأس، كال يبقى ٣تمدا ُب الكراس أ
 .36 .صـ. س،  ...، صورة جبالةحناف ا١تدراعي،  - 4
ف من القرآكفيها الكبَت كالصغَت حسب مستويات الطلبة كسنهم، ككانت جد ٤تًتمة من العامة ١تا ٖتملو  لواح كانت خشبيةلئلشارة فهذه األ - 5

لواح ا١تصنوعة ُب مزار موالم عبد السبلـ من خشب )الطشت( اجمللوب من غابة جبل رمي. كغالبا ما كاف الكثَت من اآلباء يتزكدكف باألالك
كل مربع منيرؼ، يقرب ارتفاعو من أربعُت سنتمًتا، كتصل خذ ىذا اللوح شم ا١تقدـ لؤلطفاؿ، حيث يأبركة متميزة بالتعلي ٟتاؽ، هبدؼ إالعلم

كثر اتساعا ٜتسة كعشرين سنتمًتا، كيبلغ ضلعو الضيق حوايل عشرين سنتمًتا. يدخل الطفل اللوح ُب دىاف من صلصاؿ، كيكتب قاعدتو األ
 ( 35 .ـ.س ص ...، صورة جبالةحناف ا١تدراعي،  )أنظر ك )السمق(.)الصمغ( أ ( بعد غمسو ُب حرب يدعىفوقو بقلم تقليدم )القلم



416 
 

، فيقـو الطالب 1لصقل مواىبو، أم رسم الكلمات بعقب القلم على اللوحالكفاءة، كاف يقـو "بالتحنيش" لو، 
)المحضرم( بتتبع ذلك، كبهذا يتم إعداده للتعود على كتابة لوحتو، كالكتابة كذلك، أما الذين يستطيعوف ذلك، 

عبارة تنم فكاف الطالب يملي على كل كاحد منهم جملة كىم يرددكف كلما كتبوا أف يزيد إلى كذا أك كذا، كذلك ب
عن التقدير كاالحتراـ، كىكذا الحاؿ إلى أف تكتب كل األلواح، فيبدأ بتصحيحها الواحدة تلو األخرل، موبخا  
كبل على أخطائو، حتى يمعنوا مستقببل في اإلنصات كيتحركا تبلفي األغبلط، كيتقنوا رسم القرآف، كفي نفس 

، أك أبياتا من مختصرات الكتب، أسفل اللوحة، مثل ابن اآلف كاف يكتب للمتقدمين كالنجباء منهم شعرا أك حكما
.في كقت كاف الطلبة الكبار يكتبوف 2عاشر كاأللفية كاألجركمية كمختصر خليل قصد اإللماـ بأىم قضايا الفقو

إلى  يلجؤكفألواحهم بأنفسهم مختلين في بعض زكايا المسجد أك تحت شجرة قريبة، كخبلؿ المتشابهات فقط، 
إلى المصحف الكريم، الذم كاف عدة كل كاحد منهم، يرافقو مع  يلجؤكفما أشكل عليهم، كقد  األستاذ لفك

اللوحة كالدكاة كاألقبلـ في حلو كترحلو طلبا للعلم. كتتم العملية في المساجد كرحاب الزكايا الصغيرة كالكبيرة 
لمتوف من دكف أف يفترض فيهم في مختلف قبائل غمارة، أم في كل مكاف يوجد فيو حفظة قادركف على إببلغ ا

. لقد كاف من طلبة غمارة من تظهر بشارتو في حفظ القرآف بعد السلكتين أك 3بالضركرة الكفاءة لتفسير مضمونها
الثبلثة، فيتقنو في يفاعتو مبكرا، كىناؾ من يمكث فيو حتى عشر سلك كسنوات طواؿ كال يحفظ إال بعضو، 

ال يتوفق جميع األطفاؿ للوىلة األكلى، يلزمهم الكثير " الصدد:ىذا فيسمى مطموسا، كيقوؿ ميشو بيلير في 
لحفظ القرآف بأسره، لقد تردد عدد كبير منهم على الكتاب لسنوات عديدة، كأخذكا عددا ال يحصى من ضرب 
القضيب دكف احتساب أنواع مختلفة من العقاب، الذم يلحقو بهم الفقيو السريع الغضب من قرص كعض كربط 

كاألرجل فوؽ عارضة خشبية. كعندما يتحقق أف أحدىم عاجز عن أف يحفظ المصحف الكريم في  لؤليدم
. ككاف من األمهات كاآلباء 4ذاكرتو، ينصرؼ الحتراؼ مهنة معينة أك يرعى الماشية، مخلفا أسى كبيرا لدل كالديو"
يكتسب سمعة في كسطو،  من كاف شديد الحرص على تحفيظ ابنو عسى أف يضمن لو مستقببل كعيشا نقيا، كأف

كبذلك يكوف مصدر شموخ لؤلسرة، ككاف حسن نية العائلة يظهر من عنايتها بالمدرر إطعاما ككسوة كىدايا، كتتبع 
أما المكاف المخصص لتدريس  مراحل تدرج "المحضار" الذم بتقدمو يتحوؿ إلى طالب، ففقيو، ثم عالم.

 عن مسجد القبيلة، كيحمل ىذا المكاف عند غمارة اسم التبلميذ "المحضرا" الذين يحفظوف القرآف مستقبل
"المعمرة" التي أنشئت من طرؼ الجماعة، كىو بناية من حجر صلب مطبلة بجير، كمكونة من طبقة أرضية خالية 
من النوافذ. ينفذ الضوء من باب ىذا المبنى المتواضع المغطى بسقف كبير من القش. كما يوجد مخزف للغبلؿ 

                                         
 سود.٦تلوءة صمغا أقبلمهم، اليت تغمس ُب دكاة ظ كالكبَت كالصغَت كللطلبة ايضا أكفيو الرقيق كالغلي ،ساسا من قصبكاف القلم أ  - 1
 .263 .صـ. س، ، ...ةألصوؿ االجتماعية كالثقافية للوطنية المغربيعبد اهلل العركم، ا - 2
 .264 .صـ. س، ، ... األصوؿ االجتماعية عبد اهلل العركم، - 3
 .36 .صـ. س، ...،  صورة جبالةحناف ا١تدراعي، - 4
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مدرسة كالسقف يسمى "العريشة"، كيتم الصعود إليو عبر سبلليم داخلية مشكلة من حجر كبير، بين سقيفة ال
كيستخدـ ىذا المخزف لتخزين مؤكنة الزيت أك القمح، ككذا العبلفة كالطحين التي تعتبر في ملك حبوس 

 المسجد، كتتفاكت أعداد الكتاتيب بتفاكت أىمية القبائل طبعا. 

حفظ لُيفهم، بل ليعرؼ كيمتلك، بهدؼ الحصوؿ على األجر كالبركة اللذين كعموما لم يكن القرآف ي
يقترناف بامتبلؾ كل المصحف الكريم في الذاكرة، بغض النظر عن فوائده المختلفة في مسار الحياة، كالمبلحظ 

لمجهوؿ في أف نسبة األمية في قبائل غمارة تبقى قليلة مقارنة مع باقي قبائل المغرب، إذ يقوؿ صاحب المغرب ا
فالرجاؿ  ... ، فجميع األىالي متعلموفالغمارية(قبيلة بني كرير  أمي )يقصدال يوجد في القبيلة أم " :ذا الصددى

كمن العادات التي تشكل فيها غمارة  .1منهم يتجولوف بين القبائل كمدرسين يعلموف األطفاؿ األبجدية كالقرآف"
لذم كاف منتشرا في قبائل غمارة قبل الفترة المدركسة، حيث يصف استثناء على الصعيد الوطني، تعليم البنات ا

لن نغادر غمارة دكف الحديث عن عادة محمودة لدل بعض العائبلت " يلي:مولييراس ىذه العادة الحميدة بما 
الغنية كالمتمثلة في تعليم بناتها، صحيح أف ىذا التعليم يقتصر على حفظ القرآف، لكنو يشكل بداية مهمة، 

الشريفة. كتوجد بعض  باإلمبراطوريةل بكثير من الجهل الرىيب الذم يخضع لو آالؼ الرجاؿ كالنساء أفض
المدارس المختلطة التي تدرس بها معلمات، كيقاؿ إف بعض أرباب األسر ال يترددكف في إرساؿ بناتهم إلى 

عنهن مغادرة المنزؿ، حيث المساجد للدراسة بجانب األكالد؛ لكن ما إف يصلن إلى سن المراىقة حتى يمنع 
ىذه الخصوصية لم تميز قبائل غمارة في النصف الثاني  .2يتابعن دراستهن تحت إشراؼ األخ أك األب أك األـ"

من القرف التاسع عشر حسب كصف مولييراس، بل استمرت في فترة الحماية اإلسبانية، حيث نجد مجموعة من 
كشفشاكف، بل حتى  كاألخماسني زجل كبني سميح كمتيوة كغزاكة المدارس القركية للفتيات في قبائل غمارة كب

، بينما (انظر الخريطة) كاألخماسالمختلطة )ذكورا كإناثا( منها تلك التي كانت تتواجد في بني سميح كمتيوة 
المدارس القركية التي خصصت للذكور فقط نجدىا منتشرة في كل أرجاء غمارة، كبني زيات كبني بوزرة كبني كرير 

 كبني سميح كمتيوة كبني خالد كبني سلماف كبني زجل )انظر الخريطة(

                                         
 .232 .صـ. س، ، الجزء الثاني، ...المغرب المجهوؿأكجست موليَتاس،  - 1
 .263 .صـ. س،  ،...المغرب المجهوؿموليَتاس،  - 2
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 1التوزيع الجغرافي للمدارس بقبائل غمارة

 
 مصاصٓف األعاتشٗ ّالطلب٘:–2

(، تحتوم كل )حومة(  تتوزع قبائل غمارة على شكل مجموعة من المداشر، ككل )دشار( ينقسم إلى )حـو
لمشارط"، أم المتعاىد بشركط. فإذا كاف من الممكن أف نضع تحديدا على كتاب يدرس بو فقيو يدعى "الفقيو ا

، فإف مفهـو "فقيو الشرط" يطرح صعوبة كبرل على مستول تحديده خارج 2لما تعنيو كلمة فقيو لغة كاصطبلحا
ربطو بمجموع الوظائف كاألدكار التي يقـو بها، حيث يتعلق األمر بشخصية دينية فاعلة في المجتمع الغمارم، 

                                         
1

 -  ADCP, Gomara, op.cit, Caja n 3, A/7–A/11, Carpeta A/10. 
م فهما فيو، كفقو فقاىة كىو بالشيء كالفهم لو، كالفقو ُب األصل الفهم، يقاؿ: أكتى فبلف فقها ُب الدين أ الفقيو لغة من الفقو، كىو العلم - 2

العامل  ا يكوف هبأيضا إشارة إىل الفهم الدقيق لليقائق اليت العامل بشيء كالفاىم لو، كالفقوذف ىو . فالفقيو إنثى فقيهةء، كاألفقيو من قـو فقها
ما الفقيو فمن علم من العلـو ا١تدكنة، كيعٍت اإل١تاـ باألحكاـ الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، أحكيما عامبل مثقفا. كاصطبلحا، فهو اسم 

/رفيق 1120–1119 ص. ، ص1988ابع، دار اٞتيل، بَتكت، ، اجمللد الر لساف العرب المحيطصف هبذا العلم. )أنظر ابن منظور، ات
. ، ص2002، 1اٞتزء الثاين، مكتبة لبناف ناشركف، الطبعة  سبلمي الحديث كالمعاصر،موسوعة مصطلحات الفكر العربي كاإلالعجم، 
 (.1282 .، ص1996، ، اٞتزء الثاين، مكتبة لبناف ناشركفموسوعة كشاؼ اصطبلحات الفنوف كالعلـو/٤تمد علي التهانوم، 802
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بالنظر إلى حيوية أدكارىا كقدراتها على تأطير كثير من جوانب الحياة االجتماعية كالثقافية كالغيبية كالدينية 
 . 1لؤلفراد

فقهاء الشرط بوصفهم جماعة  إلى( J.Berque) في دراستو للبنيات االجتماعية باألطلس الكبير، ينظر
خصية مركبة لها أدكار كثيرة كمتنوعة، الرابط بينهما جميعا، مهنية، دكف أف يخفي الطابع المعقد للفقيو، باعتباره ش

. في نفس السياؽ يرل أحمد التوفيق، أف لهم 2ذلك البعد الركحي الذم لو أىميتو كطقوسيتو في الحياة القركية
، فإنهم مللقرآف الكريمكانة كبرل داخل الثقافة القركية، فباعتبارىم حاملي الثقافة الكتابية كالشفوية معا، كحفظة 
 .E) ػ. كقد سبق ل3يعملوف كمدرسين في عدد من القبائل، بناء على عقد خاص يعرؼ محليا "بالشرط"

Westermarck ) في دراستو إلحدل المناطق المغربية المشهورة بإنتاج "الفقهاء" كىي جبالة، أف أشار إلى ىذا
الحظ –القرآف كينشر المعرفة الدينيةالطابع التعددم الذم يسم كظائف "الفقيو"، فإلى جانب كونو يعلم 

أنو يتدخل في مجاالت عديدة كمناسبات متنوعة، كحفبلت الزكاج كالمآتم كاألضاحي ككتابة األحجبة –كسترمارؾ
الوقائية كغيرىا، ليستخلص أنو في حاالت كثيرة يبتعد بممارساتو ىاتو عن الطهر الذم يميز اإلسبلـ الذم 

ألدكار كالوظائف المتعددة التي ميزت "فقيو الشرط"، ىي التي مكنتو من احتبلؿ كمهما يكن فإف ىذه ا .4يمثلو
كبالرغم من أف "فقهاء الشرط" رجاؿ  .5موقع جد خاص كمتميز داخل المجتمع الغمارم، خاصة كالمغربي عامة

علماء كالقضاة دين بسطاء خبلؿ الفترة المدركسة، إال أنهم مختلفوف تماما عن رجاؿ الدين المعركفين رسميا كال
، فإنهم يشغلوف داخل المجتمع الغمارم مكانة متميزة بوصفهم 6الشرعيين كالفقهاء الذين يشكلوف قمة الهـر

، كما أنهم يحتلوف المرتبة الثانية بعد الشرفاء،  7متعلمين، كممتلكين لثقافة تختلف عن تلك التي يمتلكها العواـ
 .8(westermarck) كما الحظ

 
                                         

طركحة أقليم خريبكة نموذجا، جاؿ القركم، دراسة لتغير مكانة كأدكار فقهاء الشرط بالمغرب، إالفقيو كمؤسسة بالمبد ا٢تادم أعراب، ع - 1
 .56 .ص ـ،2006نسانية بالرباط، االجتماع، نسخة مرقونة بكلية اآلداب كالعلـو اإل الدكتوراه ُب علم شهادة لنيل

2
 - Berque (J), Structures Sociales du Haut–Atlas, Retour aux Seksawa, Presses Universitaires de France, 2 

Éd, Paris, 1978, p. 254. 
 .453 .، صس ـ. ،المجتمع المغربي ...أٛتد التوفيق،  - 3

4
 - Mokhtar El Harrass, La Société D’Anjra a Travers les écrits, D’Edward Westermarck, in Westermarck et 

la Société Marocaine, Publications de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Rabat, Série: 

Colloques et Séminaires, n 27, 1 Éd, 1993, p. 68. 
5

 - Berque (J), Etude d’Histoire Rurale Maghrebine, les Éditions Internationales, Tanger, 1938, p. 58. 
 .، ص2001 ،البيضاءالدر كىل، ، مطبعة النجاح اٞتديدة، الطبعة األسوسيولوجيا التقليد كالحداثة بالمجتمع المغربين ا٠تطايب، عز الدي - 6

79. 
7

 - Jacques Jawhar Vignet–Zunz, Une Paysannerie de Montagne, Production de FUQAHA, les Jbala-Rif 

Occidental, Maroc, L’Annuaire de l’Afrique du Nord XXXIII, Ed, CNRS, 1994, p. 205.  
8

 - Mokhtar El Harrass, La Société D’Anjra…, op. cit., p. 68. 
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  يلي:ط الفقيو األكثر اعتيادية في قبائل غمارة، تتمثل فيما كعموما فإف شرك 

: يقصد بها عمل يفرض على القرية كلها أك على حي من أحيائها، فيقدـ كل فرد حيوانات الحرث التويزة -
كأدكات الحراثة للتويزة، كيقدـ المبلؾ األكثر غنى أك الذم يتوفر على أراض كثيرة بقعة للحرث. ثم يقـو الفقيو 

 بتقديم البذكر، لتتولى الجماعة القياـ بجميع األعماؿ البلحقة من حرث كحصاد كدرس.

 يقدـ كل بيت للفقيو كمية للفقيو من زبدة البقر أك المعز على قدر المستطاع أسبوعيا، يسمى ذلك تارة -
لزبدة الممخوضة يـو "خميس الطالب"، ألنو جرت العادة أف تقدـ للفقيو كمية من ابػ  "جميعة الطالب" كتارةبػ 

 الخميس، حيث يأخذ تبلميذه إجازة لكي يمخضوىا.

يضاؼ إلى الفقيو أجر سنوم يتراكح بين خمسين مثقاال كستين مثقاال، كىو يوافق السعر الحالي للمثقاؿ  -
 .1حوالي عشرين إلى خمس كعشرين بسيطة حسنية

 الذرة. كمية من الحبوب تصل عادة إلى مدين من القمح أك الشعير أك  -

تقدـ الجماعة للفقيو كبشا أك تيسا يصلح لؤلضحية في "العيد الكبير" في العاشر من ذم الحجة آخر شهر  -
 .2الباحثين، كىو شرط موجود في معظم مناطق المغرب كما أشار إلى ذلك العديد من هػفي السنة ال

المتعاقد معو، يتم ذلك في كقت تقدـ للفقيو جزة غنم من كل قطيع ينتمي إلى رجاؿ القبيلة أك الحي  -
 الجز، حيث يستفيد الفقيو من ىذه الجزات في صنع الجبلبة كالقشاب.

الشرط، ىو اإلطار القانوني العرفي الذم يؤسس لعمل "الفقيو" /كيجب اإلشارة ىنا إلى أف ىذا العقد 
ىذه الشركط المقعدة بواسطة . كما توجد خارج 3كمهامو المختلفة بالمجتمع الغمارم، كليس عبر مبادئ القانوف

المعاىدة المنعقدة مع الفقيو المشارط، سنن أخرل ال تشكل موضوع أم مشارطة، كىي تمثل بالرغم من ذلك 
كاجبات يتعين على الجماعة القياـ بها، كفي ىذا اإلطار يقدـ "المحضرا" ىدية للفقيو في اليـو الرابع من كل 

-، كمن ال يتوفر على الماؿ 4إذ تتكوف من حوالي خمسة أك ستة سنتيماتأسبوع، أم كل أربعاء كتدعى الربعية، 
للفقيو بيضتين أك ثبلثا أك قليبل من الزبدة. كما جرت العادة أيضا أف يقدـ للفقيو أجر بسيط  يقدـ-األغلبيةكىم 

ر أيضا ، عندما يحفظ الطفل إحدل سور القرآف. كينظم حفل صغي5ال يتجاكز بليونا "خمسة كعشرين سنتيما"
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"المحضرا" في كل "ختمة" أك "سلكة"، إذ تقل أىمية الختمة كتزيد حسب ثركة أسرة التلميذ، حيث ك للفقيو
يذبح األغنياء جديا كيعدكف كسكسا كثيرا، كيقدـ للفقيو نصيبو. بينما يتصرؼ اآلخركف حسب المستطاع، يهيئوف 

أك الخبز كالزيت، كيقدموف للفقيو أجرا ضئيبل يتراكح بين الخبز كالعسل أك الخبز كالفواكو الجافة )التين كالزبيب( 
.تضاؼ إلى ىذه السلكات األربع "السلكة الكبيرة" التي تتيح الفرصة لحفل كبير يدعى "الختمة 1بليونين كعشرة

الكبيرة"، حيث يساؽ الطالب الجديد بفخر من الكتاب إلى البيت مصحوبا بالطبالة كالغياطة، يمشي برزانة 
حيث ينسدؿ غطاء رأس جلبابو على رأسو، على نحو ال يرل منو إال التراب على قدميو، كيحمل اللوح  متكلفة

الذم استخدمو، كالذم كتبت سورة الفاتحة كاآليات األكلى من سورة البقرة في كسطو من لدف طالب ذم خط 
ية األلواف معلقة على أعمدة طويلة . تصاحبو جميع نسوة القبيلة نظرا للصلة الوثيقة بينهن، حاملة خرقا زاى2جميل

من قصب، كفي نفس الوقت يزغردف تعبيرا عن الفرح الذم يعم قبيلة الطالب، كيقـو رماة القبيلة بحراسة الموكب 
الصغير، ىاتفين بين الفينة كاألخرل باسم المرابط األكثر شهرة في المنطقة، حيث تطعم أسرة الطفل عادة  

ك جديا، ثم تمنح للفقيو مبلغا ماليا حسب اإلمكانيات المادية للعائلة، أكد بيلير كسكسا للجماعة كتذبح كبشا أ
. كيعود الطفل إلى بيتو عقب كل ختمة، فيجلس على األرض محفوفا بزمبلئو الذين 3أنو يتراكح بين دكرك كعشرة

كجوىهم، ثم يمر يرتلوف آيات من القرآف الكريم، يحملوف فوؽ ركبهم لوحا كغطاء الرأس منسدال دكما على 
جميع أفراد عائلة الطفل كأصدقاؤه من كرائو بالمناكبة، كيضعوف على اللوح مبلغا متواضعا، حيث تقدـ ىذه 

المتعاىد  األستاذ/األعطيات إلى الفقيو بعد الحفلة. فيما يلي بعض الشركط التي تشترطها الجماعة على الفقيو
 معها:

تعاقدكا مع الفقيو على منح المأكل للطلبة الوافدين الذين يرغبوف  إذا كافق سكاف القبيلة أك الحي الذين -
 في متابعة دركسهم، فالفقيو ملـز باستقبالهم كيشترط عادة في الفقيو أف يقيم صبلة الجماعة يـو العيد.

ال يستطيع الفقهاء الذين ال يسكنوف القبيلة االنصراؼ إال بعد الصبلة، كال ينصرؼ الفقهاء يـو عيد  -
 ضحى إال بعد أف ينحر أحدىم كبش الجماعة.األ

يتعين على الفقهاء أيضا البقاء ليلة السادس كالعشرين كالسابع كالعشرين من رمضاف في القبائل المتعاقد  -
 معها.
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قلما يغادر طلبة القرآف القبيلة لمتابعة الدركس، لكونهم صغار السن في العادة، ال يستطيعوف تحمل  -
ئلتهم، كلكونهم يجدكف أيضا في القبيلة التي ينتموف إليها التثقيف الكافي الذم يسعوف مسؤكلياتهم دكف عا

 لكسبو، حيث نجد فقيو قرآف كاحد على األقل لكل قبيلة.

ككانت قبائل غمارة خبلؿ الفترة المدركسة تضم عددا من الطلبة الذين يأتوف من قبائل بعيدة لمتابعة 
 تو، يقتاتوف من صدقة سكاف القبيلة، كيعتبر منح المعركؼ إلى الطالب أكالدركس، حيث يسكنوف في الكتاب ذا

كغير   كمتواضع جداإلى مجموعة من الطلبة عمبل جديرا بالتقدير، بينما اعتبر بيلير أف الغذاء المقدـ قليل التكلفة 
قادرا على . لكن الطالب الغمارم ظل 1كاؼ من حيث جودتو ككميتو قياسا إلى متطلبات المحضرا الفقراء

الحفاظ على التوقير الذم يوليو لو المجتمع المحلي، بالنظر لكونو يتوفر على رأسماؿ رمزم، باإلضافة إلى 
. كيطلق على الطلبة الوافدين اسم "الطلبة 2الصورة التي يحملها المجتمع المحلي عن ىذه الشخصية تاريخيا

لبيوت كل مساء بغية الحصوؿ على الطعاـ، ثم يعود المخنشين"، يعمد طالب منهم كبالتناكب إلى طرؽ أبواب ا
 :3بزاده ليتناكلو الطلبة جماعة. كفيما يلي طريقة توزيع الحصص في جميع المدارس الغمارية

، ثم يرجعوف إليو مرة  يتجو األطفاؿ إلى الكتاب صباحا عند شركؽ الشمس، كيلبثوف بو إلى منتصف اليـو
 لتستأنفحدكد الساعة الواحدة كالنصف )الظهر(، إلى أف يوقظهم الفقيو ثانية بعد الغذاء، فيناموف بو إلى 

. 4الدركس إلى المغرب، ينصرفوف آنذاؾ حتى يقيم الفقيو صبلة المغرب، ثم يعودكف حيث يمكثوف بو إلى العشاء
عد صبلة كيغادر التبلميذ الكتاب يـو األربعاء عصرا، كيعتبر يـو الخميس عطلة، يلتحقوف بعدىا يـو الجمعة ب

 الظهر. كتتخلل السنة مجموعة من العطل )العواشير( ىي:

 من الخامس عشر من شهر رمضاف إلى الثامن عشر من شواؿ. -

 ".من فاتح ذم الحجة إلى الثامن عشر منو، أم إلى اليـو الموالي لصباح "العيد الكبير -

 باح "سابع الميلود".من فاتح ربيع النبوم إلى العشرين منو، أم إلى اليـو الموالي لص -
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يتردد األطفاؿ أثناء ىذه العطل على الكتاب كل يـو صباحا، بيد أنهم ال يحملوف األلواح، بل يكتفوف 
"المحضرا" الكتاب بتاتا أثناء األعياد لمدة  ال يرتادف يلقنوا شيئا جديدا. ك باستظهار ما أخذكه من قبل دكف أ

كيناـ الطلبة الوافدكف في الكتاب، كيتناكلوف طعامهم بو، لكنهم سبعة أياـ، كيأخذكف في العاشور يـو عطلة. 
يعودكف إلى ذكيهم أثناء العطل. كما ينظم طلبة القبائل الغمارية من حين آلخر "النزاىة"، كىي جولة إحسانية 

نية مدتها ثبلثوف يوما على األكثر، يمكنها أف تدر على كل طالب خمسة عشر فرنكا، إضافة إلى التغذية المجا
. كألنو من الضركرم أف يسود شيء من النظاـ داخل قافلة ىؤالء 1التي تقدر بحوالي خمسة عشر سنتيما في اليـو

الطلبة كأف تضبط حساباتها، فإنو يتم انتخاب "مقدـ" باإلجماع، كي يسير شؤكف المجموعة، يساعده أمين 
قضي العادة بأال تستهلك الهدايا خبلؿ ىذه الماؿ، مكلف بجمع حصيلة المبيعات من الهدايا الممنوحة، كما ت

الجولة، ألنو زاد مهم للطلبة في األكقات الحرجة، كيتعين خبلؿ الجولة قراءة القرآف مرتين في اليـو على شرؼ 
موالم عبد السبلـ بن مشيش، كحتى ال يتعب القارئ، تم ابتكار طريقة ذكية حسب مولييراس، حيث توزع آيات 

الجوالين، فيقرأ كل كاحد حصتو، كبذلك يقرأ كتاب اهلل في ظرؼ نصف ساعة، مرة في القرآف على الطلبة 
 .2الصباح كأخرل في المساء

"النزاىة" بػ  كمعركؼ عن بني زيات أنهم مولعوف" :مارة بقولوكيختتم مولييراس كبلمو عن النزاىة في قبائل غ
يلة إلى أخرل، كقد تصل بهم الجرأة إلى حد بلوغ كغالبا ما تراىم في مختلف القبائل الغمارية، ينتقلوف من قب

بعض القرل الريفية، لكن دكف االبتعاد كثيرا عن حدكد موطنهم، فمن طنجة إلى تازة كمن فاس إلى الريف تعرؼ 
 . 3"النزاىة" كتمارس كثيرا"

التي يتضح مما سبق أف فقهاء كطلبة المنطقة المدركسة يعتمدكف بشكل كبير على اإلعانات كالصدقات 
األستاذ يسقط في قبوؿ الرشوة كاألعطيات التي /يقدمها أىالي المنطقة كل حسب إمكانياتو، كىو ما جعل الفقيو

يقدمها لهم المتعلموف قصد السماح لهم بالتغيب، أك االستحواذ على الطعاـ الذم يحملو بعضهم، أك انشغاؿ 
الجنائز كعيادة المرضى. كىو ما جعل التعليم يتحوؿ الفقهاء عن التعليم بكتابة "الحركز" أك الخياطة أك حضور 

إلى مهنة يرتزؽ منها، كيعزل ذلك إلى أف مكانة المعلم االجتماعية لم تكن على قدر كبير من األىمية، بالنظر إلى 
مداخيلو المادية المحدكدة، مما كاف يدفعو، للتشبث بالمكافآت نقدا كانت أك عينا، كالتي تقدـ لو في المواسم 

 األعراس كاألعياد اإلسبلمية.ك 
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في اعتقادنا أف الوضع االقتصادم للمعلم خبلؿ ىذه الفترة ىو الذم طرح مسألة األجرة على التعليم منذ 
حيث أجاز في ىذا اإلطار كل من ابن عرضوف كابن خجو دفع األجرة على تعليم األكالد  ـ،17كـ 16القرف 

كاف األمر، فرغم الصعوبات المادية التي كانت تعترض بعض معلمي . ككيفما  1كاإلمامة كاألذاف حسب االستطاعة
، خصوصا في قبائل غمارة. 2الكتاتيب القرآنية، إال أنهم حظوا بمكانة اجتماعية ىامة، كنالوا التقدير كاالحتراـ

لدينية كنعزك ذلك إلى صبغة التكامل التي تميز بها علماء ىذه الفترة، كالتي تمثلت في الجمع بين المعرفة ا
كالتدريس كالمساىمة في األحداث السياسية )مواجهة التحديات االستعمارية كضعف السلطة المركزية(. كما بذؿ 
علماء ىذه الفترة كفقهاؤىا كل ما بوسعهم من أجل تمتين العبلقة بين المعلم المتعلم كتوفير الظركؼ لكليهما، 

 .دية كالسياسيةقصد تعبئة دينية كثقافية كمواجهة التحديات االقتصا

 علناٛ غناصٗ ّمناسز مً بعض الكضآا اليت عاجلٍْا.–3

كانت البادية الغمارية كفيرة الطلبة الحافظين الذين درس جلهم بمساجد قراىم، ثم شدكا الرحلة العلمية 
يرانهم إلى اآلفاؽ، كتعاطوا للتدريس كالقضاء كالفتول، أك ارتقوا في مناصب مخزنية عليا، مثلهم في ذلك مثل ج

بالريف أك جبالة، كقد ظل جلهم مغمورا في ناحيتو، بعد أف تابعوا دراستهم في فاس التي ظلت مقر العلـو 
 كالمعارؼ منذ قركف، كقليل منهم استقطبتهم مدف تطواف كطنجة.

 علناٛ قباٜل غناصٗ: –أ 

كبداية القرف ـ 19لقرف تجدر اإلشارة إلى نبوغ الغماريين في العلم كاألدب منذ العهد السعدم كخبلؿ ا 
 ـ، حيث غذكا أمهات المدف المغربية بمعارفهم، ككاف من ىؤالء: 20

أتباع اإلماـ العبلمة الصوفي المحدث المشارؾ المطلع الحجة الشهير، لو محمد بن الصديق الغمارم: - 
بقرية ـ 1878ىػ/ 1295، كلد سيدم محمد بن الصديق الغمارم الحسني سنة 3جل أنحاء المغرب كتبلمذة في

تجكاف من قبيلة بني منصور الغمارية، مقر أسبلفو الذين انتقلوا من أحواز تلمساف. حفظ القرآف كىو صغير على 
، ثم شرع على غيره في حفظو 4ابن عمو البركة الصالح الصوفي الذاكر سيدم عبد الصمد بن محمد المؤذف

شريف الصالح سيدم أحمد، ثم شرع في طلب العلم بالركايات السبع فقرأ ختمو بركاية المكي على شقيقو ال
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، كعلى ابن عمو 1على أخيو العبلمة البارع صاحب األخبلؽ الحسنة كالهدم المحمدم سيدم محمد القاضي
العبلمة المحقق المشارؾ سيدم زين العابدين ابن محمد المؤذف. فأخذ عنهما بعض المبادئ النحوية كالفقهية، 

كأنزلو بمدرسة الشراطين، ككاف غرضو من ذلك أف ينقطع للعلم، كال  ـ،1894سنة  ثم رحل بو كالده إلى فاس
 . 2يجلس بالزاكية مع فقراء جده، فيشغلونو عن قراءة العلم

فشرع في طلب العلم مع بعض الطلبة الغماريين، كابتدأ بقراءة األجركمية بشرح السوداني على الفقيو 
كنوف، كما درس مختصر خليل على يد الشيخ اإلماـ العبلمة العارؼ أبي   العبلمة أبي عبد اهلل محمد بن التهامي

عبد اهلل سيدم محمد بن جعفر الكتاني، كصحيح البخارم بشرح القسطبلني على يد اإلماـ الصوفي أبي العباس 
دم. ، كالهمزية كالمرشد المعين البن عاشر على العبلمة سيدم الفاطمي الشرا3سيدم أحمد بن الخياط الزكارم

 كالشريف أحمدكمحمد جنيوف كأبي العبلء إدريس عمرك  4باإلضافة إلى مجموعة من العلماء كمحمد بناني
 .5بن الجيبللي كغيرىم كثير الوزاني كأحمدالعلمي كسيدم الكامل األمراني كسيدم المهدم 

قدـك الشيخ لكن غربتو في مدينة فاس ألزمتو الفراش، حيث حصل لو مرض، لم يتكيف مع الوحدة إال ب
سيدم محمد بن براىيم الذم بر بو، كقدـ لو المساعدة الكاملة برفقة أصحابو من كتب كمبلبس، بحيث اىتم بو 
اىتماما بليغا فلقنو بعض العلـو إلى جانب ما كاف يأخذه بالمدرسة من فهم معنى المتن بطريق االختصار، كلقنو 

عليو لوائح الفتح كتفجرت من صدره ينابيع العلـو  الورد كجرده لسلوؾ الطريق كطلب العلم، حتى ظهرت
. بعدىا رحل إلى مدينة طنجة ليبدأ سيدم محمد بن الصديق في إلقاء مجموعة من 6كالمعارؼ كطويت لو الطريق

الخطب البليغة الكثيرة النفع، الشديدة التأثير يخص فيها اتباع الكتاب كالسنة، كيأمر بالمعركؼ كينهى عن 
فيو أف ىذا العالم الغمارم كانت لو أخبلقيات تدؿ على ىمة كشخصية المتصوؼ، غير أف  كال شالمنكر. كمما 

 ىذا الشيخ لم يكن لو دكر ديني فقط، بل أخذت مواقفو السياسية اتجاىات كقضايا مختلفة تجلت فيما يلي:

                                         
بد السبلـ بن بوعياد الطنجي، كقد ترجم لو اٛتد بن ٛتد بن الصديق حسب عـ، درس عليو أ1908ىجرية/ 1320 شواؿ 26توُب ُب  - 1

 .397 .صـ. س، ، ...بذكر مناقب الشيخ محمد بن الصديق سبحة العقيقالصديق ترٚتة مفصلة عن حياتو ُب 
 .333.صـ. س، ، ...سبحة العقيق بذكر مناقب الشيخ سيدم محمد بن الصديقأٛتد بن الصديق،  - 2
. ـ1925ىجرية/  1343كتوُب سنة ـ 1836/ىجرية 1252، كلد سنة عمر ا٠تياط الزكارم درقاكم الطريقةبن  ٛتد بن ٤تمدىو الشيخ أ - 3

 ( 419–416 ص. صـ. س، ، ...سبحة العقيقترٚتة ىذا العامل ُب  )أنظر
اختلفت الكتابات  . كقديب بكر بن علي الناصرمشيخ الصوُب، كاف ناصرم الطريقة، أخذه عن الشيخ أىو ٤تمد بن العريب بناين الفاسي ال - 4

ـ. س، اٞتزء األكؿ ، سلوة األنفاسالكتاين،  ـ. )أنظر1906ك ـ أ1903ىجرية/ 1323ىجرية أك  1320يخ كفاتو ما بُت سنة حوؿ تار 
 (.149.ص

 .338–337–336 ص. صـ. س،  ،...سبحة العقيق بذكر مناقب الشيخ سيدم محمد بن الصديقأٛتد بن الصديق،  - 5
 .57 .صـ. س،  صديق،أٛتد بن ال - 6
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ت الجهادية في على العمليا 1مساعدتو البن األمير عبد القادر الجزائرم عبد الملك محيي الدين -  
 .2قبائل غمارة مع ابن أخيو سيدم الغالي بتدبير من ألمانيا

 .3تحذيره للعامة من عدـ إدخاؿ أبنائهم إلى المدارس الفرنسية المقيمة بطنجة -

موقفو المعادم للمستعمر أياـ السلطاف عبد العزيز، مما جعل الصراع يشتد بين ىذا العالم الغمارم  -
 ن يعملوف على إسكات صوتو بأم ثمن، ألنو تمادل في معاكستهم.كبين الفرنسيين الذي

امتناعو عن أداء ضريبة بيتو كزاكيتو التي فرضت على كل الناس من دكف تمييز، كيعتبر ىذا من أخطر  -
المواقف التي عاكس فيها الشيخ الغمارم فرنسا على المستول السياسي، متحديا بذلك الحماية، بحيث قاؿ 

ل ال على المسلمين". ككثر خوضهم معو في شأنها، كىو يصر على ر إنما على اليهود كالنصا لهم "الضريبة
إننا كنا محررين عند ملوؾ اإلسبلـ، مستقلين منذ نزكؿ أسبلفنا بالمغرب، فلم يكن " االمتناع، كأخيرا قاؿ لهم:

ذلك، فكيف ندفع اليـو للحكومة أحد من عائلتنا يدفع شيئا من التكاليف الحكومية، كما بيدنا ظهائر سلطانية ب
 .4الكافرة"

إف توقيع المولى عبد الحفيظ على معاىدة الحماية مع فرنسا جعل الشيخ محمد بن الصديق يتخذ  -
موقفا معارضا تجاه السلطاف موالم عبد الحفيظ، بحيث لم يشأ مقابلة السلطاف بعد عودتو من الحجاز، رغم 

ال أجتمع بمن سلم المغرب لفرنسا، كقتل سيدم محمد بن عبد " :فقاؿ محبي الشيخ بينهما، توسط العديد من
 . 5الكبير الكتاني"

                                         
ي الدين كاتفقوا معو على مَت عبد القادر ٤تبن األ ١تانيوف اتصلوا بعبد ا١تلككُب نفس الوقت كاف األ "ا الصدد: ٛتد بن الصديق ُب ىذيقوؿ أ - 1

ىل الشيخ يطلب منو ، فلما عـز على ا٠تركج أرسل إيضا ضد فرنسا، ككاف ساكنا بطنجة كموظفا مع فرنسا ُب رئاسة جيشها بطنجةالقياـ أ
ٛتد التجكاين( ٔتا ىو عاـز عليو من ايل بن أٛتد بن الصديق )يقصد بو اجملاىد الغعونة كا١تساعدة، فكلف بذلك ٧تل أخيو سيدم الغايل بن أا١ت

رة كأخرب بعض زعمائها ُب ذلك فأجاب باإلنعاـ، ٍب سافر إىل غماف يكوف معهم عبد ا١تلك ٤تي الدين، كطلب منو أ ا٠تركج حملاربة فرنسا ٔتعية
بذلك، ٍب ذىب إىل ٚتاعة من الشياطُت أمثالو إىل  خربهللشريف ا١تذكور، فنزؿ ُب اٟتاؿ إىل الريسوين كأ عياهنا، ككاف فيهم من يضمر العداكةكأ
ورين، فلما علموا ٓتركجهما ا١تذكسباف ُب قبائل غمارة، كجلسوا يًتبصوف خركج نوا يتظاىركف باٞتهاد ك٤تاربة اإلكباش كالغوغاء الذين كااأل

ىل ىذه ، أخرجو إف الشريف التجكاين معو رجل فرنساكم بلباس ا١تسلمُتإ "قوا القبض عليهما كقالوا ٢تم: ف يلأكعزكا إىل أكلئك األكباش أ
بدار قريش فجاءكا كأخذكا رة ا١ترابطُت ىل غماُب قبيلة كدراس، ٍب اتصل ا٠ترب بألقوا القبض عليهما باؿ ليطلعو على عورات ا١تسلمُت فأاٞت

سبحة خذه لداره ..." ض كبار القواد كأنو بعخ، كبقي عبد ا١تلك ٤تي الدين ُب إسارىم. ٍب تدخل ُب شأخي الشيالشريف الغايل ابن أ
 . 366 .صـ. س،  ،...العقيق

 .60 .صـ. س، ، ...سبحة العقيقأٛتد بن الصديق،  - 2
 .58 .صـ. س،  بن الصديق، 3
 .201 .صـ. س،  ق،بن الصدي - 4
 .66، ـ. س، ص. سبحة العقيق...أٛتد بن الصديق،  - 5
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تأسيس العديد من الرباطات االستراتيجية، حيث انطلقت منها حركة جهادية فعالة انبثق من صفوفها  -
اط دار ابن قريش قادة تبنوا برنامجا نضاليا كاضحا، ككاف يدعو إلى مواجهة العدك كالصمود في كجهو. ككاف رب

من أقول الرباطات، كىو بقيادة الشرفاء التجكانيين الذين أطركا قبائل غمارة، ثم المقاكمة الشعبية التي كاف 
يقودىا محمد بن الصديق بالقبائل الغمارية، فالكتابات التاريخية لم تتوسع في ىذه المقاكمة، بحيث مازاؿ 

مقاكمة التي انطلقت في أعماؽ الجباؿ المغربية كانت تكتسي يكتنفها الكثير من الغموض، بحيث أف ىذه ال
 .1أىمية كبيرة، فهي تقتصر على الشعور الوطني الذم لم يكن مقصورا على جهة دكف أخرل

معارضة الشيخ محمد بن الصديق لخبلفة الريسوني على القبائل الجبلية كموقفو منو كذلك لعدة  -
عل نار الفتنة بين المجاىدين، فتفرقوا بعد أف كانوا موحدين لهـز اإلسباف ، كىو الذم أش2أسباب، ألنو ظالم جبار

 .3كطردىم من الببلد

ظل الشيخ الغمارم دائم االتصاؿ بالمجاىدين في قبائل غمارة التي ظلت تحارب اإلسباف، بحيث كاف  -
عبد الكريم الخطابي يمدىم بالماؿ كالرجاؿ كالنصائح كالتخطيطات، كما تم التنسيق بين الزعيم محمد بن 

كالشيخ الغمارم الذم مد لو يد المساعدة لتحقق الحركة التحريرية الريفية االنتصار على الجيوش اإلسبانية 
كالفرنسية، كقضوا على ثورة الريسوني كصديقو الحمامي. لكن نجلو أحمد بن الصديق، أرسل إلى كالده الشيخ 

. إذف فلزـك الشيخ ببيتو زاده مرضا 4ككقت سكوت كال حركة يؤكد لو فيو على أف الوقت كقت سكوف ال حركة
أكثر بوصوؿ خبر كفاة صديقو محمد بن عبد الكبير الكتاني ككفاة زكجتو األكلى، إلى أف توفاه اهلل يـو الخميس 

عن عمر يناىز تسع كخمسين سنة. كرثاه العبلمة محمد  ـ،1936يناير  1ىػ/ 1354السادس من عيد الفطر سنة 
 :5الذم ترجم للشيخ في كتابو نبذة التحقيق مطلعها سكيرج

 أتسمعني يا شيخ الكبار    أناديكم كقلبي في جمار

 لكم جئنا كقوؿ اهلل حق     أقوؿ ضراعة كاهلل بارم

                                         
ن تاريخ جبالة المعاصر: القائد أحمد ( جوانب م1915–1913جوانب مغمورة من المقاكمة المسلحة الجبلية )عبد العزيز خلوؽ التمسماين،  - 1

 .99 .خواف، بدكف تاريخ، ص، منشورات سليكي إسبانياالريسوني كإ
 .259 .صـ. س،  ٛتد بن الصديق،أ - 2
 .235ك 73ص. صـ. س،  بن الصديق، - 3
 بيتو.و ابنو الركوف كالسكوت كالتزاـ لكننا ال نعرؼ ما سبب ىذه الرسالة اليت كجهت لو من مصر كطلب من - 4
 ْتث لنيل دبلـودكارىا، ا، مبادئها، أقاكية بطنجة، تاريخهمحاكلة في التاريخ االجتماعي لطنجة، الزاكية الدر العريب عجوؿ كالرٛتوين،  - 5

 .780 .ص ،1992نسانية بالرباط، الدراسات العليا ُب الدراسات اإلسبلمية، نسخة مرقونة بكلية اآلداب كالعلـو اإل
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في قصيدة  1كما رثاه جماعة من العلماء كالشيوخ كاألدباء منهم المربي سيدم مفضل ازيات الشفشاكني
 :2طلعهابيتا ىذا م 16تتألف من 

 بكت عيني كحق لها البكاء   على فقد الضياء من النواحي

 لفقد اليـو قد بكت السماء    كأسكبت الدموع على البطاحي

ىو سيدم محمد بن المفضل بن محمد بن لحسن بن عبد السبلـ  :محمد بن المفضل المرابط الترغي -
، ثم التحق بكتاب ىػ 1335، كلد بترغة سنة 3النحوالمرابط الترغي، الفقيو العبلمة القاضي، الذم يتقن الفقو ك 

الكتابة كالقراءة، كدرس القرآف الكريم إلى أف حفظو حفظا متقنا على الشيخ السيد  ئمبادالقرية فتعلم بو 
الهاشمي بن محمد الهرار كىو عمدتو، بعد أف تخرج من الكتاب القرآني صار يتلقى الدركس العلمية بقرية 

، فقرأ على الفقيو العبلمة األديب سيدم علي بن ىػ 1352بني بوزرة الغمارية كذلك حوالي عاـ تالدماف من قبيلة 
محمد شهبوف األجركمية باألزىرم كاأللفية بالمكودم كالموضح كالمرشد المعين بميارة كفرائض المختصر 

لقويسني، ثم انتقل إلى بالخرشي كحاشية سيدم أحمد ابن الخياط كالتحفة بالشيخ التاكدم ابن سودة كالسلم با
على الفقيو العبلمة المدرس سيدم الراضي أخرباش فنونا مختلفة من  قرية تانسفت بقبيلة بني زجل الغمارية، فقرأ

. كعلى الفقيو المدرس سيدم عبد القادر 4فقو كنحو كمنطق كفرائض كصرؼ كغير ذلك مع توسع في تلك الفنوف
ل إلى مدينة تطواف حيث درس على يد مجموعة من الشيوخ كمحمد داككد الغزكاني نفس العلـو السابقة. ثم انتق

. عين كاتبا بالصدارة العظمى بتطواف كمدرسا بالمعهد الديني الثانوم،  5كأحمد الرىوني كأحمد ابن تاكيت كغيرىم
وفي عاـ . ت6كما اشتغل بخطة العدالة كاإلفتاء، ثم رئيسا للغرفة اإلقليمية الستئناؼ أحكاـ القضاة بتطواف

 ـ.1999

الشريف الفقيو العبلمة الفاضل الخير الغمارم، كلد بقرية تجكاف في قبيلة  :محمد بن عبد الصمد التجكاني -
، درس القرآف الكريم بمسقط رأسو بكتاب القرية على يد الشريف الفقيو السيد ىػ 1317بني منصور الغمارية عاـ 

                                         
لتصوؼ خذ علـو اىجرية، أ 1269، كلد بشفشاكف سنة ىو الفقيو العبلمة الصوُب سيدم ٤تمد ا١تفضل بن اٟتسن ازيات ا٠ترشفي اٟتسٍت - 1

لتكلم ٛتد ابن عجيبة. ك١توقع الشيخ ا١تفضل ازيات العلمي كالصوُب كنضجو، كحسن ادرقاكية من الشيخ عبد القادر بن أكمنهاج الطريقة ال
 ىجرية.  1360تباع الزاكية الدرقاكية ُب قبيليت بٍت سعيد كغمارة. توُب سنة كاحملاضرة فيهما كاف البد أف يستميل إليو أ

 .473 .صـ. س،  ،...سبحة العقيقلصديق، أٛتد بن ا - 2
، تقدمي عبد خواف الراغبين بتراجم ثلة من علماء المغرب المعاصرينمن أعبلـ المغرب األقصى، إسعاؼ اإل٤تمد بن الفاطمي السلمي،  - 3

 .239 .ص ـ،1992 ، البيضاء،كىلمطبعة النجاح اٞتديدة، الطبعة األاهلل كنوف، 
 .137 .، ص2000يناير  ،كىلنداكـو للصيافة كالطباعة، الطبعة األ، مفتوف منسيوف بغمارة كشفشاكف، ٤تمد ا٢تبطي ا١تواىيب - 4
 .247 .ص ـ،2014أصيلة، –كؿ، منشورات اجمللس العلمي احمللي لعمالة طنجة، اٞتزء األعبلـ شماؿ المغربأمن عبد اهلل ا١ترابط الًتغي،  - 5
 .240 .صـ. س، ، ...قصىلمغرب األمن أعبلـ ا٤تمد بن الفاطمي السلمي،  - 6
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الشريف الفقيو السيد محمد بن الشاىد التجكاني كعليو حفظ أحمد بن عبد اهلل المعركؼ بابن زىرة، كعلى 
الكتاب العزيز، ارتحل إلى مدينة تطواف كاخذ العلم من ثلة من العلماء كاألمين بوخبزة كعبد الرحماف اقشار 

"بالفقيو العبلمة المشارؾ، غير أنو يتقن علم التفسير كىو  :كأحمد بن الجيبللي األمغارم كغيرىم كصفو السلمي
أخذ عنو الكثير من  1عنواف أخبلؽ كريمة كسجايا رفيعة كتواضع، كما أنو مثاؿ حي لصوفية حقيقية ناصعة"

العلماء كسيدم الحسن بن الصديق كمحمد الترغي، كمن العلـو التي درسها لتبلميذه، كل من المية األفعاؿ 
فسير بالجبللين، كفي الببلغة استعارة ببحرؽ الصغير كدركسا في العقائد كمن المختصر بالدردير كدركسا في الت

. توفي المترجم لو عاـ 2الشيخ الطيب ابن كيراف بشرح البورم، باإلضافة إلى صحيح اإلماـ البخارم بالقسطبلني
 : 3، مخلفا من كرائو العديد من الفتاكل نذكر منهمىػ 1412

 في الحربتحريم تجنيد المغاربة ؛ ليمنى على اليد اليسرل في الصبلةسنية كضع اليد ا؛ تحريم حلق اللحى 
تحريم الفوائد ؛ تكفير تارؾ الصبلة؛ تحريم الغناء المختلط؛ جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر؛ يةاألىلية اإلسبان

 تحريم التأمين التجارم.؛ البنكية

يلة بني زجل الفقيو العبلمة المشارؾ المقرئ المدرس الشريف، كلد بقبأحمد بن محمد العمراني الغمارم:  -
، على يده تتلمذ نخبة من علماء تطواف كالبشير أفيبلؿ )قاضي تطواف( 4حيث مقر النسب العمراني الشريف

كالعدؿ كاألديب( تخصص ىذا العالم الغمارم في  أفيبلؿ )الفقيوتاريخ تطواف( كمحمد  )صاحب كمحمد داككد
البخارم  كصحيح اإلماـتصر بالخرشي تدريس األجركمية باألزىرم كاأللفية بالمكودم كعبادات المخ

 .6ـ 1931ىػ/ 1350. توفي سنة 5بالقسطبلني، باإلضافة إلى رسالة القيركاني بأبي الحسن

ينتمي العبلمة المفتي القاضي محمد اكعرير إلى أسرة اكعرير، محمد بن أحمد اكعرير البختي الزياتي الغمارم:  -
خاصة بقبيلة بني زيات، إذ يذكر منها عددا من األسماء العلمية التي كىي إحدل األسر العلمية الشهيرة بغمارة كب

 مارست الخطط الشرعية من إفتاء كقضاء كعدالة كتدريس.

                                         
 .254 .صـ. س،  السلمي، - 1
 .239 .صـ. س،  السلمي، - 2
 .138–79 ص. صـ. س، ، حمد بن عبد الصمد...الفقيو التجكاني السيد م٤تمد اٟتبيب التجكاين،  - 3
 .179 .صـ. س،  ،...الشرؼ كالمجتمع كالسلطة السياسية، الشماؿ الغربي نموذجا٤تمد عمراين،  - 4

دريس الذين استوطنوا ناحية جبل العلم، كبُت عمراف بن يزيد بن خالد ابن صفواف بن يزيد بن عبد اهلل، كا١تقصود هبم ىنا أحفاد عبد اهلل بن ا١توىل إ
 لعمراين.ٛتد بن ٤تمد اط الزجلية الغمارية، اليت ينتمي إليها عا١تنا أكمن ىؤالء سيدم حنُت الشريف العمراين ا١تدفوف بقرية تلمبو 

 .171–147–72 ص. صـ. س، ، ...قصىمن أعبلـ المغرب األالسلمي،  - 5
 .460 .صـ. س،  ،...إتحاؼ المطالع بوفيات أعبلـ القرف الثالث عشر كالرابعالسبلـ بن عبد القادر ابن سودة،  عبد - 6
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كلد ىذا العبلمة في بداية القرف الثالث عشر الهجرم بقرية الزاكية بفرع بني بخت بقبيلة بني زيات 
فقو كتدريس العلم في مدشره الزاكية، كال سيما بعد بناء الغمارية. كقد اشتهر الفقيو اكعرير بعلمو كإتقانو لل

المسجد الجامع بمدشره، فكاف يلقي دركس الوعظ كاإلرشاد كعلـو مختلفة أخرل، ككاف حيا إلى حدكد 
 .1ـ1863

المدرس كالشيخ كالعبلمة الصوفي المنحدر من قبيلة بني محمد بن عبد السبلـ العيادم السميحي الغمارم:  -
 ىمقعة شرؽ قبائل غمارة، تتلمذ على يده العديد من العلماء الذين فاؽ صيتهم شماؿ المغرب، من أبرز سميح الوا

. توفي سنة 2سيدم أحمد بن الصديق الذم علمو المختصر الخليلي، حسب صاحب ثلة من علماء المغرب
 .ىػ1346

مجودا عابدا صالحا لو كرامات، كاف عالما كأستاذا بن الحسن الغمارم الحسني اإلدريسي:   إبراىيم بن علي -
نشأ بغمارة كقرأ بها القرآف، كأخذ القراءات عن شيوخها، ثم قدـ إلى فاس فطلب بها شيئا من العلم، ككاف 
يحضر دركس الفقيو عبد السبلـ األزمي، ثم رجع إلى بلده كتنقل بينها كبين تطواف، ثم استقر أخيرا بفاس، كيقوؿ 

،  ألف تأليفا في علم التصوؼ سماه "نصرة 3و في المذاكرة كالجد كالتقشف"الكتاني في حقو "أعجوبة زمان
الموافق  ىػ 1295، ترجم فيو لنفسو كذكر بعض مراثيو، توفي سنة 4الدين كبهجة السالكين كمفتاح الواصلين"

 .5كدفن قرب قبة الشيخ عبد الوىاب التازم بالقباب ـ،1878

ينتمي ىذا الفقيو كالقاضي كالمفتي إلى أسرة برك، كىي أسرة قديمة  الغمارم:محمد بن محمد برك السلماني  -
بقبيلة بني سلماف الغمارية، إذ نجد منها رجاال في فترات سابقة كموسى بن عبد اهلل برك السلماني من رجاؿ القرف 

 . 6صلو بركجكيفسركف ىذا اللقب بأف أ التاسع للهجرة، كيرجع بعض الباحثين بأسرة برك إلى األصوؿ األندلسية،

كلد محمد برك في العشرية األخيرة من سنوات القرف الثالث عشر للهجرة، درس بمدارس غمارة 
 .7ىػ 1345ثم انتقل إلى فاس، كبعودتو أصبح قاضيا على قبيلتو بني سلماف بظهير خليفي مؤرخ بعاـ  كاألخماس

                                         
 .75 .، ص2015صيلة، لس العلمي لطنجة أ، منشورات اجمل، اٞتزء الثاينعبلـ شماؿ المغربمن أعبد اهلل ا١ترابط الًتغي،  - 1
 .36 .صـ. س، ، ...قصىمن أعبلـ المغرب األالسلمي،  - 2
 347-345 ص. ، ص3ج ـ. س،  ،...نفاسسلوة األالكتاين،  - 3
 .153 .ص...، ـ. س، "عبلـ غمارةعلى منطقة غمارة من خبلؿ كتاب "أ ضواءأ عبد الواحد اٞتيدم، - 4
 .264 .صـ. س، ، ...طالعتحاؼ المإابن سودة،  - 5
 .135 .صـ. س، ، اٞتزء الثاين، ...عبلـ شماؿ المغربمن أ الًتغي، - 6
 .241 .صـ. س، ، ...عبلـ غمارةأاٞتيدم،  - 7
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بغمارة إلى سيدم حنين ببني زجل تنتسب عائلة الخشين : 1احساين بن أحمد بن علي بن احساين الخشين -
جد الشرفاء العمرانيين، كىي لذلك تنتسب للشرؼ العمراني، ألف جد سيدم حنين ىو موسى بن عمراف الذم 
يجتمع فيو الشرفاء العمرانيوف جميعا. ككاف ألبناء ىذه األسرة حضور في ساحة العلم كالقضاء بمنطقة شماؿ 

 المغرب.

بمدشر اباطونن ببني غفار بقبيلة بني زيات الغمارية، كبعد دراستو ـ 1890عاـ كلد الفقيو كالمفتي المذكور 
في غمارة على يد فقهائها كعلمائها شد الرحاؿ إلى مدينة فاس لمواصلة الدراسة، كبعد عودتو اشتغل بالتدريس 

خو )كالفقيو المجاىد كالخطابة كالقضاء، غير أف أحداث الثورة التحريرية جذبتو إليها رفقة رفاقو في العلم كشيو 
الحرب التحريرية عين خليفة لقاضي قبيلة بني زيات. غير أف الرجل كىو يحمل أفكارا  كبعد انتهاءبودغيا(، 

تحررية، جعلت المستعمر اإلسباني يتهمو بالتعاكف مع الوطنيين كالوقوؼ إلى جانبهم، فزج بو في سجن 
 "بوحمد".

لفتول في قبائل غمارة خبلؿ النصف األكؿ من القرف العشرين، يعتبر الشيخ احساين الخشين أحد أعمدة ا
إذ كانت ترِد عليو األسئلة من كل جهات غمارة كقبائلها، فيكتب كيجيب عنها. كقد يختلف مع المفتين اآلخرين. 

 ـ. 1965توفي العبلمة المفتي خليفة القاضي السيد احساين الخشين سنة 

لة بني سلماف الغمارية، قرأ بفاس، كتولى التدريس بجامع قريتو "امولة" من قبي السلماني:محمد بن علي برك  -
كاشتغل بالعدالة كاإلفتاء، ثم عين قاضيا على قبيلة بني زيات الغمارية، كفي آخر حياتو ألحق بمحكمة الناظور 

 .2ـ 1984بمنطقة الريف الشرقية توفي سنة 

من قبيلة بني جرير الغمارية، كىو خاتمة حفاظ العشر  ىو الفقيو كالعالم كالمجود :المكي ارشيق الجريرم -
بشماؿ المغرب، كالفقيو أحمد بن سليماف أعراب من قبيلة بني بوزرة الغمارية، أحد حفاظ العدد، تخرج على 

كمن  ـ.1931الموافق  ىػ 1349يديو كثيركف، ككانت الرحلة إليو من قبائل سوس كغيرىا، توفي في حدكد سنة 
، قضى أكثر حياتو 3الفقيو أبو عبد اهلل محمد بن محمد ايثونة الملقب بالكرمة من قبيلة بني رزينأشهر تبلميذه 

 1391في تعليم كتاب اهلل بالركايات السبع، ككاف الطبلب يحجوف إليو من كل جهة كمكاف، توفي سنة 
 ـ.1971ىػ/

                                         
عبلـ ، أ. كاٞتيدم205-204-203اٞتزء الثاين، ـ. س، ص ص. ، ...عبلـ شماؿ المغربمن أُب ترٚتتو على: الًتغي، اعتمدنا  - 1

 .53 .صـ. س،  ،...مفتوف منسيوف. كا٢تبطي، 182-181س، ص ص.، ـ. ...غمارة
 .237 .صـ. س، ، ...عبلـ غمارةأاٞتيدم،  - 2
 .210 .صـ. س، ، ...القراء كالقراءات بالمغربسعيد أعراب،  - 3
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مير، االتصاؿ، التنوين، الرسم، ، ميم الجمع، ىاء الض)الحيطةككجد بخزانتو بخط يده المخطوطات التالية 
رمزية الشيخ، رمزية سما، رمزية مكي، رمزية قالوف، الوقفية، الكناكية، الثبت الغريب، الحذؼ الغريب، الثبت 

كىو آخر حفاظ السبع بقبائل غمارة، كبموتو انقطع فن القراءات بهذه  الوزف(األخير، الحذؼ، الرسمية، 
 .1الديار

عائلتو من  البرىوني:حمد بن محمد بن أحمد بن الفقيو الجريرم األندلسي ثم الغمارم بن م إبراىيمأحمد بن  -
العائبلت األندلسية التي ىاجرت من األندلس إلى المغرب، فاستقرت أكال بقبائل غمارة، ثم انتقل بعض أفراد 

، ىػ 1353ر عاـ ، كتوفي في أكاخىػ 1277ىذه األسرة إلى سبل، كىي أسرة علم كفضل كعمل كدين، كلد سنة 
، فدرس على محمد كنوف كأحمد بن الخياط ىػ 1298كدفن بالزاكية الدرقاكية، كجهو كالده إلى القركيين عاـ 

 .2الزكارم كمحمد بن التهامي الوزاني، ثم رجع إلى سبل كتصدل للتدريس حتى تركو لضعف بصره

جماعة من علماء عصره، كأبي العباس نزيل مدينة سبل، من العلماء السالكين، أخذ عن  الغمارم:محمد  -
الجريرم كأبي إسحاؽ إبراىيم الوزاني، كالطيب المدني الناصرم. اشتغل بالتدريس كاإلرشاد كالوعظ بمساجد 

، كغير ذلك من المؤلفات، كالشمائل المحمديةسبل، فدرس فيها األجرمية كالمرشد المعين كرسالة ابن أبي زيد 
ل إلى الرباط فيعطي دركسا في قرية العكارم، ككقع عليو إقباؿ كبير، عين ىذا العالم كانتفع بو العامة، ككاف ينتق

 .3ـ1939الغمارم في المعهد اليوسفي في الكتابة بوزارة عمـو األكقاؼ. توفي سنة 

را للشيخ الصوفي الشهير أبي عبد اهلل محمد بن صكاف معا :محمد بن العربي أخريف السلماني الحسني -
، من ىذه المراسبلت ما بعث بو إليو أحمد البوز  يدم كمن أتباعو، ككانا يتراسبلف في شؤكف الدين كطرؽ القـو

قد كصلني كتابك كفهمت مقصودؾ، اسمع إف شاء اهلل نفيدؾ، اعلم أف استقامة الباطن متوقفة : "البوزيدم يقوؿ
، أك تقوؿ استقامة الحقيقة متوقفة على استقامة الظاىر، أك تقوؿ استقامة القلب متوقفة على استقامة الجوارح

على استقامة الشريعة، إنو بقدر إشراؽ الشريعة في الظاىر تشرؽ أنوار الحقيقة في الباطن، كالشريعة كاسعة منها 
. كىي الرسالة التي بعث بها البوزيدم إلى تلميذه ابن عجيبة،  4..." لعامة الناس، كمنها ما ىو لخاصتهم وما ى

تطواف لداكد أنو فقيو مقرئ عالم بالقراءات، ككاف مقصدا لطبلب المنطقة لؤلخذ عنو، لتفرده كما كرد في تاريخ 

                                         
 .210 .صـ. س، ، ...القراء كالقراءات، عرابسعيد أ - 1
 .163 .صـ. س،  ،...عبلـ غمارةأاٞتيدم،  - 2
 ص ـ،1971 ،كىل، الرباط، اٞتزء الثاين، طبع ٔتطبعة االمنية، الطبعة األالرباط كسبل :عبلـ الفكر المعاصر بالعدكتينمن أاهلل اٞترارم،  عبد - 3

 .192–190 ص.
 .235 .صـ. س،  ،غمارة ... عبلـ، أنص الرسالة مقتطف من اٞتيدم - 4
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بعلم القراءات، كتب مصحفا بخط يده، رأيت عليو تعليقات حسنة كرموز تتعلق بالضبط، انتهى من كتابتو عاـ 
 .1ىػ1280

إلى أسرة اخرباش الغمارية المعركفة ينتمي الفقيو العبلمة المدرس سيدم الراضي : 2الراضي أخرباش الزجلي -
بقبيلة بني زجل، كفي مدشر تسفت منها. ككاف لهذه األسرة حضور متميز في قبيلتها كفي مدشرىا، كما كانت لها 
كجاىة اجتماعية، فقد برز فيها عدد من الطلبة كالفقهاء. كلد الفقيو سيدم الراضي أخرباش في إحدل سنوات 

اسع عشر، كذلك بمدشر تسفت، من قبيلة بني زجل الغمارية ككعادة الطلبة في عهده العقد األخير من القرف الت
يحصلوف العلم في قريتهم ثم يرحلوف في مرحلة "التخنيش". كما يثار في شخصية الفقيو الراضي ىو إتقانو لعملية 

رس كإثارة إعجاب الطلبة التدريس كنجاحو فيها، بما كاف يتميز بو من تمكن كبير في العلم، كحكمتو في إدارة الد
 ـ.1969بو. كتوفي ىذا الفقيو سنة 

، كصفو الرىوني بالبركة الصالح الصوفي، كمن تبلميذه فقيومحمد بن عبد اهلل بن محمد بن الشيخ البوزراتي:  -
، كقد أفاده محمد داكد في ىػ 1303الشيخ العبلمة أحمد الزكاقي شيخ الجماعة بتطواف، توفي المترجم لو عاـ 

 . 3ختصرهم

كاف أستاذا متعبدا صالحا خيرا دينا، تعود أصولو إلى قبيلة بني خالد  الخالدم:عمر بن الحسن الغمارم  -
، كتخرج على يده جماعة من الطلبة كانتفعوا بو، ككاف من المدركسة(الغمارية )في الجنوب الشرقي من القبائل 

كدفن  ـ،1878الموافق  ىػ 1295، توفي سنة 4كخوارؽ أىل الخير كالبركة، كظهرت على يده لبعض الناس كرامات
 .5قرب قبة الشيخ أبي القاسم الوزير بالقباب

أصلو من قرية ازرافن بقبيلة بني زجلن، كاف لو من ذخائر  (:محمد اشغاؼ الوزرافي )اشتهر بولد تاحلحولت -
يعظ كيعلم، كلما كبر سنو أراد أف سنة متتابعة، يخطب ك  36الفقو المالكي الشيء الكثير، شارط بقرية )كسبلؼ( 

يستقر بقريتو في منزلو، كلكن أىل قرية زاكية الهبطيين قرب كسبلؼ كتلمبوط صمموا على أف يستفيدكا من علمو 
كفضلو، فنقلوه بعد إلحاح طويل إلى قريتهم التي استقر بها ليستفيد منو طلبة العلم، حتى مات حوالي العقد 

 . 6العشرين الخامس أك السادس من القرف

                                         
 .236ص ـ. س،  ،...ضواء على منطقة غمارةأ( عبد الواحد اٞتيدم، لفقيو أخريف)شهادة ٤تمد داكد عن ا كرد ىذه الشهادةأ - 1
 .210-209ص.  صـ. س،  اٞتزء الثاين،، ...عبلـ شماؿ المغربمن أعبد اهلل ا١ترابط الًتغي،  :اعتمدنا ُب ترٚتتو على - 2
 .318 .صـ. س،  ،...مختصر تاريخ تطوافد داكد، ٤تم - 3
 .349 .صـ. س،  اٞتزء الثاين،، ...نفاسسلوة األ٤تمد بن جعفر الكتاين،  - 4
 .263 .صـ. س، ، ...تحاؼ المطالعإابن سودة،  - 5
 .251 .صـ. س، ، ، أعبلـ غمارة...استقينا ىذه الًتٚتة من اٞتيدم - 6
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أحد العلماء المبرزين في قبيلة بني زيات بغمارة، كأصل أسرة أقنين من  الترغي:محمد بن أحمد أقنين  -
، حيث اشتهرت ىذه األسرة بالعلم كالوجاىة. فكاف منهم الفقيو القاضي 1األندلسيين الذين نزلوا عدكة المغرب

العشرة الخامسة من القرف الثالث عشر للهجرة، كقد  محمد بن أحمد أقنين الترغي، الذم كلد بترغة في حدكد
اكتسب الفقيو أقنين بعلمو كحفظو كتثبتو شهرة كاسعة في بلده، كغيرىا من القبائل الغمارية المجاكرة لها، فكاف 

  ـ.1917مقصودا في الفتول كاالستشارة القضائية عند معاصريو في البادية الغمارية. توفي سنة 

: أصلو من سورا )مدينة باألندلس(، انتقل أسبلفو إلى قبيلة فاضل بن أحمد السورم الزياتيأبو محمد عبد ال -
لو كتاب "جمع القراءات كتركيبها"،  ـ،1878الموافق  ىػ 1295بني زيات إحدل قبائل غمارة، ككاف حيا سنة 

ت، إذ يعتبر ىذا العالم يعني بو الجمع كاإلرداؼ، كقد طبق ذلك على عدة آيات، كقرر فيها سائر كجوه القراءا
 .2الغمارم من أبرز القراء في تاريخ المغرب المعاصر

كلد الفقيو العبلمة المدرس العياشي أعراب في كسط : 3العياشي بن علي بن عبد اهلل أعراب البوزراتي الغمارم -
بدأ دراستو في  ـ،1896أسرتو من أبناء أعراب، بمدشر سيدم يحيى أعراب، بقبيلة بني بوزرة الغمارية سنة 

الكتاب كباقي صبياف القرية، ثم ابتدأ عملية "التخنيش" للجلوس إلى كبار فقهاء القرآف، فرحل إلى عدد من 
قبائل غمارة ليأخذ العلم من فقهائها في القراءات كالعدد، ثم ارتحل إلى تطواف كفاس قبل عودتو إلى غمارة، 

كاإلرشاد. كقد تخرج على يده عدد كبير من الطلبة، ال سيما  ليبدأ االشتغاؿ بالعلم من خبلؿ التدريس كالوعظ
 ـ.1991كقد طالت مدة تدريسو بمدرسة "تالدماف" إلى ما يزيد عن أربعين سنة. توفي الشيخ العياشي أعراب سنة 

بمدشر علوم حومة أكالد المودف بقبيلة بني  ـ،1875كلد سنة أحمد بن إبراىيم المودف النالي الحسني:  -
تربى في حضن كالديو تربية مستقيمة ككاف كالده من أعياف قبيلتو. انتقل لقبيلة االخماس السفلى فصار يقرأ  خالد،

القرآف كبعض مصنفاتو نحو أربع سنوات، بمختلف مساجد القبيلة، بعدىا انتقل لقبيلة بني زركاؿ حيث قضى بها 
س كقضى بها مدة طويلة، كخبلؿ ىذه نحو ست سنوات يدرس العلم على علمائها، بعد ذلك دخل مدينة فا

المدة كاف يخرج للبادية في أياـ العطل لناحية تازة كبني زركاؿ كبني كرياغل ليقـو بمهمة خطيب ككاعظ، كبقي 
على ىذه الحالة حتى تخرج من القركيين. كعند رجوعو لقبائل غمارة استقبلو الناس استقباال حارا كعينوه قاضيا 

ه المهنة حتى انتقل بعدىا إلى مدينة تطواف التي قضى بها خمس سنوات، يدرس العلم ، كبقي يباشر ىذ4شرعيا
                                         

 .ص ـ،2014لة، أصي–، منشورات اجمللس العلمي احمللي لعمالة طنجةكؿمن أعبلـ شماؿ المغرب، الجزء األعبد اهلل ا١ترابط الًتغي،  - 1
195. 

 .162ص ـ. س، ، ...القراء كالقراءات بالمغربسعيد أعراب،  - 2
ْتث لنيل اإلجازة، نسخة مرقونة بكلية اآلداب  عراب كجهوده في البحث كالتحقيق،سعيد أا ُب ترٚتتو على: مصطفى الراضي، اعتمدن - 3
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كبقي على ىذا  ـ،1926بمساجدىا المختلفة، ثم تقلد منصب القضاء على قبيلة بني خالد بظهير خليفي سنة 
 .1المنصب حتى كفاتو

تول، أخذ عن إبراىيم الرياحي فقيو نابو محقق، تولى القضاء كرأس الفأحمد بن حسين الغمارم الكافي:  -
كأجازه، كالطاىر بن مسعود، كحسن الشريف، لو فتاكل كتقارير على شرح التاكدم على التحفة كعلى شرح 

 .2ـ1285الدردير، توفي سنة 

كلد العالم البحاثة المحقق الدارس سعيد أعراب بقرية  :سعيد بن أحمد بن العياشي أعراب البوزراتي الغمارم -
، إذ تنتسب أسرة أكالد أعراب إلى الولي المجاىد سيدم يحى ىػ1339قبيلة بني بوزرة الغمارية سنة  إعرابن من

أعراب، رمز من رموز الجهاد بالمنطقة الغمارية، القادـ من ببلد درعة، ليندمج في صفوؼ المجاىدين المتصدين 
، كما اشتهر العديد من أفراد األسرة 3طللمحتلين البرتغاؿ كالقراصنة اإلسباف على امتداد شواطئ البحر المتوس

باإلقباؿ على العلم كالدين، منهم الفقيو المقرئ أحمد بن محمد بن سليماف أعراب الذم اشتهر بالقراءات 
، كمنهم عبد الرحماف بن قاسم بن محمد بن عبد اهلل أعراب المكناسي 4السبع، كعنو انتشرت بقبائل غمارة

ـ(، 1595مكنا يحيط بفركع المذىب، كمشاركا في العلـو الشرعية األخرل )ت المولد كالوفاة، كاف فقيها مت
. فكانوا مقصد 5كمنهم الفقيو العياشي أعراب، ذك الكرامات الكثيرة، كاف يدرس علـو القرآف الكريم كالحديث

 الطبلب من كل جهات غمارة كالهبط كجبالة.

وزرة الغمارية، حيث تتلمذ على يد عمو عبد الرحمن أما عالمنا سعيد أعراب فقد نشأ كترعرع بقبيلة بني ب 
أعراب، الذم تلقى عليو القرآف كبعض المتوف، كالفقيو العياشي أعراب الذم أخذ عنو النحو كالعقائد كالعبادات، 
باإلضافة إلى شيوخو خارج قبائل غمارة، كالفقيو عبد اهلل كنوف كالتهامي الوزاني كمحمد داككد كالعربي اللوه 

ترؾ سعيد أعراب إنتاجا ضخما من التأليف، فقد ارتبط اسمو بالبحث كالكتابة كالتأليف  6د اللبادمكمحم
 "القراء كالقراءات بالمغرب". منها: كتابكالتحقيق، منو المطبوع كالمخطوط نذكر 

حقق مخطوط "المقصد الشريف كالمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف" لعبد الحق بن إسماعيل  -
 ادسي.الب
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حقق كتاب التمهيد البن عبد البر كقد أشرؼ على تحقيق أكثر من نصف الكتاب الذم تبلغ أجزاؤه المنشورة  -
 جزءا. 26منو مع الفهارس إلى 

كتاب ترتيب المدارؾ كتقريب المسالك لمعرفة أعبلـ مذىب مالك للقاضي عياض السبتي، كقد أشرؼ على   -
 كصدر عن كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية في ثمانية أجزاء.تحقيق أكثر أجزائو، مع صنع فهارسو 

مجلدا،  13كتاب المعيار للونشريسي، كقد اشترؾ في تحقيق بعض األجزاء كصدر عن كزارة األكقاؼ في   -
 تحت إشراؼ الدكتور حجي.

اف يحسب لو ألف الذم كاف مرجع قبيلة بني زجل لمدة طويلة، ككاف من الزىاد الصالحين، كك الفواؿ:الفقيو  -
. كلما جاء االستعمار كيصلح كيفتيحساب، أصلو من قرية "أمزار" بقبيلة بني زجل، كأقاـ بقرية تلمبوط يعظ 

اإلسباني كدخل قرية تلمبوط، أعطاه حق األماف كاالحتراـ ما لم يعطو لغيره، كتوفي بنفس القرية، كقبره ىناؾ 
 .1يزار

مدرس العبلمة المولود في قرية تجساس من قبيلة بني زيات الغمارية عاـ ىو الشيخ العمر بن العربي الجيدم:  -
، شاىد في بداية طفولتو نزكؿ جيوش االحتبلؿ اإلسباني في بلدتو، كما عايش ثورة محمد بن عبد ىػ 1332

على . دخل إلى كتاب قريتو لتعلم القراءة كالكتابة، ثم حفظ القرآف الذم أتقن حفظو، فانكب 2الكريم الخطابي
دراسة أحكاـ تجويد القرآف، ثم حفظ مصنف الدرر اللوامع البن برم، كبعض األبواب من حرز األماني للشاطبي، 

 .3كمصنف الشيخ خليل كالخبلصة البن مالك

كاف من السباقين لبللتحاؽ بو فدرس سبع ـ 1936كلما أسس نظاـ التعليم الديني في مدينة تطواف سنة 
...(، كمع  داككد، محمد بن تاكيت، تقي الدين الهبللي، التهامي الوزاني )محمدسنوات على أساتذة المعهد 

عين أستاذا بالمعهد الديني، ككاف من المساىمين في إدخاؿ العديد من اإلصبلحات  ىػ 1363حلوؿ سنة 
 ـ.1973، توفي عاـ 4كالتعديبلت على مناىج التعليم الديني في منطقة الشماؿ

كلد في قبيلة بني سلماف كبالضبط في مدشر "بودقيق"،  أشرقي:مختار بن احسيسن المفضل بن محمد بن ال -
كىو مدشر كبير يتألف من عدة تجمعات سكنية. تلقى تعليمو األكلي في نفس المدشر الذم ازداد بو في مسجده 

جبدا  الجامع الذم كاف يؤمو طلبة حفظ القرآف الكريم من كل جهات شماؿ المغرب، كقد حفظ القرآف حفظا
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بركاية كرش عن نافع على الشيخ السيد لحسن عشعاش من قبيلة بني زيات. كبعد حفظ القرآف شرع في طلب 
 العلـو التي كانت سائدة في عهده كعلـو اللغة، كالنحو، كالببلغة، كالفقو كالتفسير كالحديث.

ؿ من العلم كالمعرفة، كبعد ذلك انتقل إلى مدينة تطواف ليكمل دراستو على شيوخ كانوا على مستول عا
كنظرا لتفوقو في الدراسة، اختير في بعثة علمية إلى القاىرة، كلكنو بعد أف استشار مع أىلو، أشاركا عليو بالتخلي 
عن الذىاب. كلما أنهى دراستو في تطواف، عاد إلى غمارة، حيث أخذ يزاكؿ خطة العدالة إلى أف فارؽ الحياة 

دالة، عمل خطيبا في مساجد غمارة مثل: مسجد مدشر امطيل، كمسجد . كإلى جانب خطة الع1ـ 1978سنة 
 مدشر بني باركف، األكؿ بقبيلة بني سلماف كالثاني بقبيلة بني زيات.

أحد الفقهاء المكتبين بمدشر ترغة بقبيلة بني زيات الغمارية، كمن كبار حفاظ الهاشمي الدحماف الترغي:  -
ة حمزة، إذ كاف يتقنها كيستحضر ما تتمايز بو عن بقية القراءات األخرل. القرآف بالقراءات السبع كالسيما قراء

كأسرة الدحماف ببني زيات ىي أسرة أندلسية من مدينة مالقة، كقد سلف فيها علماء كبار يرد ذكرىم ضمن علماء 
 ـ.1940. توفي في حدكد سنة 2األندلس كقرائو

لغمارم الزياتي البختي، كلد في مدشر زاكية بني بخت المعركؼ بالفقيو المهبوؿ اأحمد بن محمد مرغاد:  -
تلميذ الولي الصالح السيد الحاج أحمد الفيبللي دفين قبيلة بني بوزرة  3المعركفة بزاكية سيدم محمد الرتبي

الغمارية، ككانت كفاتو في آخر حركة الزعيم محمد ابن عبد الكريم الخطابي، عن سن تناىز الثمانين. كاف من 
اس كجها كأحبلىم منطقا، كأحسنهم خلقا، معظما عند الخاصة كالعامة كخصوصا الطلبة الذين كانوا أجمل الن

يفدكف إليو من كل أصقاع المغرب، كحتى من خارجو. ككاف من عادتو أنو كانت تقاـ بالزاكية المذكورة زيارة كنزىة 
ء أكالد البقاؿ القاطنين بمدشر أزغار بني خاصة بالنساء رأس كل سنة، تأتي إليها كتترأسها امرأة شريفة من شرفا

بخت الذم ىو آخر مدشر الفرقة المذكورة من جهة الشماؿ، كقبل ثمانية أياـ على النزىة ترسل حضرة الشريفة 
إلى الفقيو المذكور بأف يخلي المسجد من جميع الطلبة، كتكوف أياـ النزىة التي تدـك ثبلثة أياـ بمثابة عطلة عند 

ت ىذه العادة موركثة من الفقيو العبلمة السيد محمد بن الفقيو السيد احمد كعرير، كانقطعت عند الطلبة، ككان
 .4احتبلؿ اإلسباف للببلد

                                         
 . 253 .صـ. س، ، ...عبلـ غمارةأاٞتيدم،  :اعتمدنا ُب ترٚتة ىذا العامل على - 1
 .123 .صـ. س،  ،...عبلـ شماؿ المغربمن أاهلل ا١ترابط الًتغي، عبد  - 2
كالطبوؿ كالذكر كالرقص كالغناء، كإ٪تا كانت دارا بناىا السيد ٤تمد الرتيب  كم إليها الفقراء كا١تتصوفة با١تزامَتتكن ىذه الزاكية كالزكايا اليت يأمل  - 3
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من أسرة مسرة الشهيرة بحفظ القرآف كالسعي في تحصيل العلم : 1خليل بن أحمد مسرة السلماني الغمارم -
هر ىذه األسرة في قبيلة بني سلماف بتولي القضاء كممارستو في التدريس كالخطط الشرعية كالدينية. كتشت

كاإلفتاء. من أشهر رجالها القاضي المفتي أحمد بن محمد مسرة كىو كالد القاضي المفتي خليل مسرة الذم كلد 
، كنشأ في بيت علم كصبلح، بعد تعلمو على يد فقهاء قبيلتو سيذىب إلى فاس، حيث أخذ عن ىػ 1300عاـ 

دم الوزاني، كالشيخ شعيب الدكالي، كالشيخ العراقي، كالفقيو أحمد بن الخياط كغيرىم. علمائها كالشيخ المه
، كما عين خليفة قاضي بني سلماف سنة  ثم قاضيا على  ـ،1937بعد عودتو تعاطى اإلفتاء كالفصل بين الخصـو

 .ـ1957كافتو المنية سنة  ـ.1944قبيلة بني منصور سنة 

ىو الفقيو كالمفتي المعركؼ بالغزاؿ من عائلة مهدم التي عرؼ لزياتي الكلدثي: عبد الغفور بن محمد القرشي ا -
بينها كثير من العلماء، كيحكى أنو كاف يصلي الجمعة في "اكوالف" بقبيلة بني سلماف، كيصلي العصر يومها في 

نو، مما جعل البعض "كلديث" الزياتية كالمسافة بين القريتين طويلة ال يستطيع أحد أف يقطعها في زمابػ  داره
. كيعتبر ىذا العبلمة من أبرز شيوخ الفقيو كالمدرس العياشي 2يعتقد أنو كاف لو شيء غير عاد يستخدمو في ذلك

 .بن علي أعراب

كلد الفقيو الورع الزاىد سيدم الحسن في قرية ابليق من فرقة بني شكورة قبيلة بني : 3الحسن بن ثابت الزجلي -
ثم ذىب إلى فاس، كلما عاد اشتغل بالخطابة كتعليم الصغار، كتدريس الطلبة، كظل ينشر زجل، كتعلم في قبيلتو 

العلم في قبائل بني زيات كبني زجل كبني حساف ليتخرج على يده مجموعة من طلبة البادية الغمارية ممن كانوا 
 ـ.1970يقصدكنو في درس النحو بالخصوص، ثم انتقل إلى طنجة كبها توفي سنة 

كلي القضاء على غمارة بظهير من الزعيم محمد بن عبد الكريم  ي بن أحمد العمراني السلماني الغمارم:التهام -
ىو  4إف الكباصالخطابي، ال تزاؿ أسرتو تحتفظ بهذا الظهير، جمع بين خطة القضاء كالتدريس كاإلفتاء، كيقاؿ 
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 .227 .ص
عرؼ ىذا اٞتنراؿ بذكائو اٟتاد، كاطبلعو على ىو اٞتنراؿ مونطيس كباث كا١تغاربة الذين عاصركه كانوا ينادكنو كباص ْترؼ الصاد، حيث  - 4

م ُب و كافر ُب الظاىر كمسلم ُب السر أنعبد السبلـ كمنهم من كاف يعتقد أ اللساف الدارج بالنطق الغمارم، بعض ا١تغاربة كانوا ينادكنو باٟتاج
ىل معرفتو لتاريخ ا١تغرب كعوائده، كلكي اإلضافة إي" ككاف يستشهد ُب كبلمو ببعض اآليات القرانية كاألحاديث النبوية، با٠تفاء "مسلم ٥تف

قد كاف يبدك قريبا من قبائل غمارة كاف يرتدم لباسهم كاٞتلباب كٮتالطهم باستمرار كعند حديثو معهم كاف يكثر من ترديد عبارة "رد بالك". ل
سبانية تطلق اٝتو على ميناء جعل السلطات اإلكىو ما  1926سنة  خضاع قبائل غمارة انطبلقا من اٞتبهة منذ٢تذا اٞتنراؿ دكر مهم ُب إ

 )أنظر ليها ليقضي عطلتو فيهاعلى يد اٞتمهوريُت، ككاف قد ذىب إ 1936". انتهى كباث مقتوال ٔتدريد سنة Puerto Capazاٞتبهة " 
علمية تحت عنواف ضمن ندكة ، "(1927ىل سنة إ 1913ء الثورة ُب غمارة )من سنة مذكرة اٞتنراؿ كباث حوؿ رؤسا"رشيد مصطفى، 
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ي الحفظ كنادرة في الذكاء، حفظ القرآف . كاف آية ف1الذم ندبو للتدريس كالتفرغ لو لينتفع بو طلبة القبيلة
الكريم كىو صغير جدا، انتقل إلى القركيين فدرس ىناؾ، كلكثرة حفظو المتوف كاستظهارىا كاف يتقاضى على 

 ذلك راتبا.

  .2ـ، كقد انتفع بو خلق كبير1944ىػ/ 1363كلد بمدشر الزاكية العليا بقبيلة بني سلماف، كتوفي سنة 

مدشر امنكورل ربع بني احساين من قبيلة متيوة، ، في كلد ـ الشعرة امنكورل المتيوم: أحمد بن عبد السبل -
علي اشطوف، كالعبلمة محمد الترغي، كالعبلمة  األساتذة:، درس تعليمو الثانوم على ىػ1343ربيع الثاني  15يـو 

دريس بالمعاىد الدينية، التي محمد التجكاني، كالعبلمة محمد امزياف الريفي، اجتاز بنجاح المبارة المخولة للت
 .3نظمت في تطواف تحت إشراؼ لجنة من العلماء )محمد حنفي، التهامي الوزاني، محمد عزيماف، محمد مزياف(

المفتي إلى أكالد المودف المنصوريين، كىو أحد شيوخ ك  ينتمي ىذا الفقيومحمد بن عبد السبلـ المؤدف:  -
لة بني منصور، تعلم على أستاذه كشيخو الحاج أحمد بن عبد المومن الزاكية التجكانية بقرية تجكاف في قبي

الحسني الغمارم بقرية تجكاف كذلك، ثم تعلم بفاس، كقد خلف شيخو بعد كفاتو، توفي الحاج محمد المودف 
، كدفن بقرية تجكاف، كضريحو أحد المزارات بالقرية، كاف يفتي على المذىب المالكي ىػ 1284الحسني عاـ 

ب كالسنة، كخاصة صحيح البخارم كمسلم، كفي عهده أفتى بعض علماء فاس كقبيلة بني زركاؿ بفساد بالكتا
أنكحة قبيلة كتامة نظرا لزراعتهم "الكيف"، فعارضهم الشيخ محمد المودف اعتمادا على نظرية الضركرة كرفع 

 .4الحرج

كنشأ بها، حيث قرأ القرآف على ـ 1870د كلد الفقيو المدرر بترغة في حدك الطيب الوجدم البوعناني الترغي:  -
شيوخها، فأتقن حفظو ليبدأ في أخذ العلم من المدارس المجاكرة، كبخاصة مدرسة تلدماف ببني بوزرة، كسيتولى 

كتتلمذ  ـ،1938إدارة المعمرة بمسجد ترغة ليقرئ طلبة ترغة القرآف في مستوياتهم المختلفة. توفي في حدكد 
 5مة محمد الترغي إلى أف حدث حادث ترحيل أىل ترغة جميعهم في الحرب التحريريةعلى يد ىذا الفقيو العبل

  .1على يد اإلسباف كإنزالهم في منطقة مارتيل

                                                                                                                                       
كبية السامية لقدماء ا١تقاكمُت كأعضاء جيش التيرير، منشورات ا١تند ،1955- 1913قليم شفشاكف اريخ المقاكمة كالحركة الوطنية بإت

 (45 .، ص2005كىل الطبعة األ
 .180اٞتيدم، مرجع سابق، ص.  - 1
 .180...، ـ. س، ص. أعبلـ غمارةاٞتيدم،  - 2
 .10. اٞتبارم، ـ. س، ص - 3
 .102ـ. س، ص.  مفتوف منسيوف بغمارة...،ا٢تبطي،  - 4
ـ، حىت ال تصب  ترغة مركزا حربيا يقف ُب كجو اٞتيوش اإلسبانية، حيث استيضر اإلسباف مركبا كبَتا 1923كاف حادث الًتحيل ىذا عاـ   - 5

بوادم مرتيل، كتكوف تلك العملية بداية إلعمار مركز  نقل فيو ٚتيع السكاف ككل ما يتبعهم من أنعاـ كدكاجن ككبلب كقطط، ليكوف إنزا٢تم
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ينتمي ىذا المفتي إلى قبيلة بني زيات، فرقة بني بخت، مدشر أزغار، حومة الريفيين، إذ أحمد بن علي الريفي:  -
، كالظاىر 2ب الريفي ىو األصل القديم، كالجيدم مستحدث طارئالمعركؼ عن ىذه الحومة أنهم يحملوف نس

 أنو كاف حيا كيمارس اإلفتاء في بداية القرف الرابع عشر الهجرم.

من قبيلة بني رزين الغمارية، قضى أكثر حياتو في تعليم كتاب اهلل  محمد بن أحمد ايثونة الملقب "بالكرمة": -
لمقرئ احمد بن سليماف أعراب. كاف الطلبة يحجوف إليو من كل جهة من أشهر تبلمذة ا السبع، كىوبالركايات 

، كنسخ عدة مؤلفات في القراءات كالضبط مثل: الحيطة، ميم الجمع، ىاء الضمير، ىػ 1391كمكاف، كتوفي عاـ 
...  االتصاؿ، التنوين، الرسم، رمزية سما، رمزية مكي، رمزية قالوف، الوقفية، الكناكية، الحذؼ الغريب، الوزف

 .3كىو كما قاؿ سعيد أعراب: آخر حفاظ السبع بقبائل غمارة، كبموتو انقطع فن القراءات بهذه الديار

كلد في قريتو "احبلكت"، كبها حفظ القرآف الكريم بركاية عبد السبلـ بن أحمد بن إدريس البوزراتي الغمارم:  -
. انتقل بين 5يتقن قراءة القرآف بركاية حمزة ، كربما ىو آخر من كاف4كرش كنافع، كما كاف متقنا لقراءة حمزة

القبائل بحثا عن الشيوخ، كما كانت عادة حفظة القرآف في تلك المناطق، ثم أنهى دراستو بمدينة فاس كعاد إلى 
مسقط رأسو ليشتغل أكؿ األمر بالتدريس مدة، تولى بعد ذلك منصب القضاء، كاستمر في ىذا المنصب إلى 

  ـ.1953حين كفاتو حوالي سنة 

ىو الفقيو العبلمة القاضي محمد العمراني الملقب محمد بن عبد الفاضل بن محمد العمراني اكثاك الخالدم:  -
بالبشرل، كىو من الشرفاء العمرانيين أكالد سيدم حنين دفين تلمبوط. انتقل أحد أجداده إلى مدشر علوم ببني 

شرل ألف كالده كاف أحد المريدين للشيخ الحاج خالد إحدل قبائل غمارة في الجنوب الشرقي، كلقب بالب
ـ(، فقاؿ لو أنو البشرل إف شاء اهلل  1892الصديق التجكاني، فسألو أف يدعو لو كلولده الذم كاف قد ازداد )

لعلم جليل. فالتصق بو ىذا اللقب منذ ذلك الوقت. درس على جماعة من فقهاء غمارة كقبائل الهبط، ثم رحل 
، 6ستو بجامع القركيين على كبار مشايخها. بعد عودتو إلى غمارة، تولى التدريس كالخطابةإلى فاس كأنهى درا

                                                                                                                                       
من أعبلـ شماؿ مرتيل الذم كاف كقتها ٣ترد خبلء فارغ، غَت أف أكثر السكاف عادكا أدراجهم لقرية ترغة. )أنظر عبد اهلل ا١ترابط الًتغي، 

 (123، ـ. س، ص. المغرب...
 .121، ـ. س، ص. الجزء األكؿمن أعبلـ شماؿ المغرب...، عبد اهلل ا١ترابط الًتغي،  - 1
 .110، ـ. س، ص. مفتوف منسيوف بغمارة...ا٢تبطي،  - 2
 .210، ـ. س، ص. ...القراء كالقراءات بالمغربسعيد أعراب،  - 3
 مصطل  ٛتزة كاف يعٍت آنذاؾ القراءات السبع. - 4
 .196اٞتيدم، مرجع سابق، ص.  - 5
٣تاد اٟترب التيريرية بالريف، تعترب اليـو ده يصوغ قصيدة مطولة يسجل فيها أالنشاط العلمي، ٧تكلنشاط الشيخ الفقيو البشرل كانسجامو مع  - 6

 (.171. صـ. س، الًتغي،  )أنظر من اٟتوليات الضائعة
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. 1ككانت العادة بالبادية الغمارية أنو عندما يعود الفقيو من فاس يتولى تلقائيا اإلرشاد الديني كاإلفتاء بين الناس
 ـ.1946. توفي سنة 2الدقاضيا على قبيلة بني خـ 1939كبعد عودتو من البقاع المقدسة عين سنة 

ترجمو أحمد الرىوني في عمدة الراكين في تاريخ تطاكين، عبد اهلل بن محمد البوزراتي الغمارم الفقيو:  -
ككصفو بالرجل الصالح البركة، كمن أكابر أصحاب الشيخ محمد الحراؽ، أخذ عن العربي الدرقاكم، كذكر الفقيو 

محمد بن عبد الكبير الكتاني في الطريقة الشاذلية، ككصفو الكتاني داكد في مختصر تاريخ تطواف أنو من شيوخ 
، عن نيف كتسعين عاما، كىو ينتسب إلى قبيلة بني بوزرة إحدل ىػ 1268باألستاذ العارؼ، توفي بمصر عاـ 

 .3القبائل الغمارية

قع قرب بوحمد، ينتمي ىذا القاضي كالمفتي إلى مدشر "كلدث" الوامحمد العربي بن أحمد بن علي مهدم:  -
فرقة بني جبل الزياتية الغمارية، يلتقي نسبو مع أبي فارس عبد العزيز بن الحسن مهدم الزياتي صاحب )الجواىر 
المختارة(. كىو آخر علماء أكالد مهدم، حيث تولى القضاء ببني زيات كبني سعيد، كيقوؿ في حقو العالم 

. مارس القضاء كاإلفتاء خبلؿ 4كة النبيو سيدم العربي مهدم"الغمارم خليل مسرة "القاضي العبلمة الوجيو الدرا 
 فترة الحماية. 

كلد الشيخ العبلمة سيدم عبد السبلـ في مدشر : 5عبد السبلـ بن الحسن بن مهدم الوسبلفي الزجلي -
 كنشأ بها في حضن أسرتو كرعايتها. التحق بالمعمرة ـ،1897كسبلؼ بقبيلة بني زجل الغمارية في حدكد سنة 

لتعلم القراءة كحفظ القرآف، كتحرؾ الرجل بعدىا في رحلة "التخنيش" كطلب العلم كالجلوس إلى حلقاتهم. كقد  
كاف ىناؾ عدد من شيوخ العلم الكبار ممن تصدكا للتدريس في جوامع القبائل الغمارية، يقصدىم الطلبة من كل 

عد عودتو لغمارة سيبدأ في ممارسة الخطابة جهة، ثم انتقل إلى فاس الستكماؿ دراستو على كبار شيوخها، كب
 ـ.1991كالعدالة كالتدريس كاإلفتاء. توفي الفقيو عبد السبلـ الوسبلفي سنة 

كلد بمدشر "كلمت"، درس طويبل بفاس  علي بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الزياتي البختي الشهير بهرندك: -
الشريف محمد بن عبد اهلل بن الطيب الوزاني الحسني كلما عاد إلى بلدتو تصدل للتدريس كاإلفتاء، كصفو 

بالفقيو العالم المختص بأعلى النوازؿ، لو تآليف كتقاييد عديدة منها: شرحو لمنظومة في القراءات، كمنظومة في 
علم الجدكؿ، كمنظومة في التوحيد. كىو من علماء القرف الثالث عشر الهجرم، ففي كتاب نسخو كرد في آخره 

                                         
 .179 .صـ. س، ، ...عبلـ غمارةء على منطقة غمارة من خبلؿ كتاب أضواأعبد الواحد اٞتيدم،  - 1
 .1244 .صـ. س،  ، اٞتزء الرابع،معلمة المغربعراب، ستاذ سعيد ألو ترٚتة مفصلة ُب مقالة لؤل - 2
 .309 .صـ. س، ، ...مختصر تاريخ تطواف٤تمد داكد،  - 3
 .149 .صـ. س، ، ...مفتوف منسيوف بغمارةا٢تبطي،  - 4
ـ. ، ...مفتوف منسيوف. كا٢تبطي، 291 .صـ. س،  اٞتزء الثاين، ،...شماؿ المغربمن أعبلـ : الًتغي، اعتمدنا ُب ترٚتة ىذا الفقيو على - 5

 .158 .صس، 
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انتساخو لنفسو، ثم إف شاء اهلل من بعده أفقر العبيد إلى ربو كأحوجهم إلى رحمتو، علي بن أحمد " فرغ من 
 .1، في جامع القركيين بمحركسة فاس"ىػ 1282الزياتي الغمارم عصر يـو الجمعة ثامن كعشرين شواؿ عاـ 

بقرية أزغار من قبيلة ـ 1913ـ الفقيو األديب المؤرخ، كلد عامحمد بن علي السراج الهليلي الزياتي الغمارم:  -
بني زيات الغمارية، ينحدر من أسرة أندلسية عريقة ىاجرت إلى شماؿ المغرب أكاسط القرف التاسع الهجرم في 
جملة من ىاجر إليو من األندلس. حفظ القرآف الكريم على كالده الذم كاف من القراء المشهورين في غمارة، 

من شيوخ قبيلتو كالفقيو محمد األزرؽ كالفقيو محمد بن عبد اهلل، كالفقيو عبد حفظ القرآف أخذ العلم  أتمكعندما 
السبلـ الرشدم السورم. كفي ىذه الفترة بالذات أسس اإلسباف في قريتو أزغار مدرسة لتدريس اللغة اإلسبانية، 

ة، ليأخذ العلم فأرغموه على الدخوؿ إليها لتعلمها، كقضى بها سبعة أشهر ليفر بعدىا إلى قرل قبائل غمار 
، كبعدىا عـز على الرحلة إلى فاس طلبا للمزيد من العلم كالتبحر فيو، إال أف الظركؼ االستعمارية لم 2الشرعي

تكن تسمح لو بتحقيق ىذه األمنية، كبعدىا سيتوجو نحو قبائل الريف )قبيلة قلعية( ليشتغل بالتدريس كالخطابة، 
ا على الجالية اإلسبلمية بمدينة مليلية، كبعدىا قاضيا على قبيلتو بني ثم سيعين من قبل الحكومة الخليفية قاضي

زيات قبل أف ينقل إلى تطواف، كأخيرا على مدينة سبتة، كبقي في ىذا المنصب إلى أف جاء االستقبلؿ. توفي سنة 
كالمأثور كما  تاريخ سبتة باألثر خبلصة-. كقد ترؾ كمن أبرز ما ترؾ محمد السراج من اإلنتاج العلمي: 3ـ 1984

 ـ.1976جاكرىا حتى كدية الطيفور، طبع بتطواف سنة 

 

                                         
 .206 .صـ. س، ، ... عبلـ غمارةأاٞتيدم،  - 1
 .237 .مرجع سابق، ص اٞتيدم، - 2
 ص ،2015،طنجة األكىل، طبعةال، أ٧ترةقليم الفيص منشورات اجمللس العلمي احمللي إل ،أنجرةعبلـ تراجم أم، ٧تر أٛتد بن ٤تمد بناية األ - 3

 .106–101 ص.
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 ب ػ نماذج لبعض النوازؿ التي عالجها علماء غمارة:
اسم المفتي       

 الغمارم
 1بعض النوازؿ التي عالجوىا كتاريخها القبيلة الغمارية

أٛتد بن اٟتسن ابن 
 سعادة

كاف قاضيا على 
 قبيلة بٍت زجل
 )القلعة(

 عقد على امرأة، ك١تا دعاه أبوىا إىل الدخوؿ هبا كىي بالغة مهيأة الستقباؿ الرجاؿ، أخذ يتعذر بعدـ قدرتو على إحضار ما يلزمو، أف رجبل
زلة قاؿ ٤تاكال أف يأٌب هبا إىل داره لتمكث معو فيها دكف ٦تارسة اٟتالة الزكجية، إىل أف يتمكن من دفع الصداؽ كإقامة حفلة الزفاؼ. كُب النا

 بوجوب حقوؽ معقود عليها قبل الدخوؿ. ىػ 1278ٛتد بن سعادة سنة أ
٤تمد بن ٤تمد 
الطاىر الشبلي 
الوزمارم اٟتسٍت 

 العلمي

 بٍت زجل
 )القلعة(

 ال؟أف امرأة حضنت أكالدىا كأنفقت عليهم ما٢تا ٙتانية عشر عاما، كسألت أىل الذكر بعد ذلك: ىل ٢تا اٟتق ُب الرجوع عليهم ٔتا أنفقتو أـ 
 في الرجوع بما أنفقت على أكالدىا. المرأةبحق فأجاب ىذا العامل 

الطاىر بن أٛتد 
 اشطوط

كاف قاضيا على 
 قبيلة بٍت زجل
 )القلعة(

طلبت من زكجها أف يضيي ٢تا، كطلب ىو منها أف ٖتلف لو على ما اهتمها بو. كُب ذلك قاؿ ىذا العامل أنو ليس على رجل أف  امرأةأف 
ُب قضية أخرل، أكد صية كصية رجل، إف أضيف إليها  ىػ 1300و أف ٭تلفها على ما يتهمها بو. كما أفىت ىذا العامل سنة يضيي المرأتو كل

 شاىد آخر.

عبد الكرمي بن عبد 
 ا١تلك ا٠تَتاين

كاف قاضيا على 
 قبيلة بٍت زجل
 )القلعة(

مع من اشًتاىا، فلو ذلك حسب اجتهاد ا٠تَتاين، كال ٯتنع منو  الشجرة الواحدة إذا بيع نصفها ال يشفعها الشريك، لكن من أراد مقاكمتها
 ـ.19حسبما ىو ا١تنصوص. كاف ٯتارس اإلفتاء خبلؿ القرف 

                                         
 :* ًب إ٧تاز ىذا اٞتدكؿ باالعتماد على - 1

تصدرىا رابطة علماء ا١تغرب، العدد العشركف، ربيع  مجلة اإلحياء،من فتاكم غمارة خلف تارٮتها القريب، /كؿ كالثاين، مرجع سابق، اٞتزء األ...ىماؿ في شفشاكف كما حولها من جباؿفتاكل تتحدل اإل + ٤تمد ا٢تبطي ا١تواىيب،
اٞتزء –اٞتزء األكؿ، ...عبلـ شماؿ المغربمن أ/عبد اهلل ا١ترابط الًتغي،  ، مرجع سابق....ضواء على منطقة غمارةأعبد الواحد اٞتيدم، / ، مرجع سابق....مفتوف منسيوف بغمارة كشفشاكف/ .2003يونيو /1424الثاين 
 ، ـ.س....المغرب مشاىير علماء المعاىد الدينية بمدف شماؿ/ عبد الرحيم اٞتبارم، ـ.س. الثاين،
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٤تمد بن الطاىر 
 أكدم اٟتسٍت

 بٍت زجل

الثنيا، كبعد كأنو جرل على مقتضى القانوف الشرعي، ٍب رجع عن شهادتو تلك كشهد بأنو كقع على شرط  1شهد عدؿ على بيع دمنة "البيملة"
، كقاؿ: اٟتمد هلل، ا١تقيد أعبله ىػ 1277زمن طويل قاـ البائع أك كرثتو على ا١تشًتم ُب ذلك، كقد تدخل الفقيو ٤تمد أكدم ُب النازلة سنة 

استند إىل الوىم فإنو  خارج عن ماىية النازلة لثبوت أداء الشاىد ا١تشار إليو شهادتو ببيع الصية، كال عربة ٔتا احتج بو إذ ذاؾ من الوىم، إذ من
 قد خرج عن ملة أىل العلم.

أٛتد ابن عبد 
 ا١تومن النايل

 بٍت زجل
 )اغرماف(

أناس استيقت من أيديهم أرض باٟتبس، ككانوا قد اشًتكىا أك كرثوىا أك صَتت إليهم ُب دين من الذين ينتموف إىل ا١تستيقُت، كعند ذلك 
 ىػ 1300الفقيو النايل سنة  فأجابا بعوض ا١تستيق على الذين عاملوىم ُب األرض أـ ال؟ أصب  السؤاؿ ىل للمستيق من أيديهم أف يرجعو 
 بعوض أرض استيقت من أيديهم على من باعوىا ٢تم. أناسٔتشركعية رجوع 

التهامي العمراين 
 اٟتسٍت

رض الثبلثة اليت مل يتناك٢تا البيع بأف يقطع غابتها عقد بيع ربع أرض كقع بُت شخصُت على شرط أف يطوع ا١تشًتم ٟتساب البائع أرباع األ بٍت سلماف
 ك٭ترقها كيقلب تراهبا، كعندما دب ا٠تبلؼ بينهما ُب ذلك. أفىت التهامي العمراين بفساد عقد بيع ككجوب فسخو.

خليل بن أٛتد 
 مسرة

 بٍت زيات
 بٍت سلماف

١تا حضر امتنع من إمضاء البيع كطالب بفسخو، كُب ذلك أفىت رجل باع شيئا عن نفسو كعن أخيو صفقة كىو غائب كا١تشًتم كاله لغَته، ك 
 خليل مسرة بفساد بيع رجل عن نفسو كعن ابن أخيو.

أٛتد بن الفاضل 
 الشدادم

 بٍت زجل
 )اغرماف(

، كما أفىت  ىػ 1335من القضايا اليت عاٞتها ىذا العامل الغمارم التدخل ١تعاٞتة خصاـ حوؿ األرض بُت أكالد ابن عرضوف كأكالد الشلي سنة 
كجوب شركة زكجين بػ  . كُب نازلة أخرل أفىتبوجوب تساكم ذكور كإناث في استغبلؿ ما حبس في ملك موركثهم ىػ 1305كذلك سنة 

 في ربح ناتج عن ماؿ بينهما.

٤تمد بن طاىر 
 اقوبع

كاف قاضيا على بٍت 
 زجل
 )القلعة(

كٯتُت ضماف  البػ  العاملحد بشيء كطالبو بأف ٯتكنو من قيمتو أك ٭تلف لو. فأفىت ىذا أف رجبل موسوما بالعدالة معركفا ْتفظ األمانة، اهتمو أ
 ـ.19رجل عرؼ باألمانة. كاف ٯتارس اإلفتاء خبلؿ النصف الثاين من القرف  على

عبد السبلـ بن 
عبد السبلـ 

 بٍت زجل
 )القلعة(

 :ىػ 1335ة كمن القضايا ا١تهمة اليت أفىت فيها ىذا العامل سن

                                         
 البيوت. البيملة ُب عرؼ غمارة شجرة غَت مثمرة كقضباهنا ا١ترنة يشد هبا كل ما ٭تتاج اىل الشد كالربط كلذلك كاف اىلها يستعملوهنا ُب شد سقوؼ - 1



435 
 

 للمرأة أف تأخذ حقها مع زكجها فيما اكتسباه. أشغاؼ الوثيلي
 1344 إىل 1303كاف ٯتارس اإلفتاء من سنة 

٤تمد بن عبد 
 السبلـ أحجاـ

 بٍت زجل
 )القلعة(

 اٟتكم، انعقد بُت الطرفُت صل ، ٍب رجع الرجبلف إىل القضاء طالبُت منو نقضن عمهما دعول لدل القضاء كقبل رجلُت كانت ٢تما مع اب
، بعد أف عجزا عن اإلتياف ٔتسوغات تدعو كإمضاءهالصل  كالسماح ٢تما بالرجوع إىل ا٠تصاـ، كقد كقع اٟتكم برفض دعوا٫تا كبصية الصل  

 ـ.19 مضائو. كاف ٯتارس اإلفتاء خبلؿ ؽإىل نقضو، كُب النازلة أفىت عا١تنا بوجوب التمسك بصل  حكم القضاء بإ
٤تمد بن ا١تفضل 
 ا١ترابط الًتغي

 بٍت زجل
 )تلمبوط(

 رجل أقرض اآلخر مبلغا من ا١تاؿ، كأقاـ شهادة عدلية على ذلك، لكن ا١تطلوب ادعى أف ا١تاؿ الذم أخذه منو إ٪تا أخذه على كجو القراض ال
 ىػ 1362على كجو القرض، كُب النازلة أفىت الًتغي بلزـك شخص إقراره ٔتلء ذمتو آلخر. مارس اإلفتاء منذ 

ُت ا١تفضل بن اٟتس
 ا٠ترشفي

كاف قاضيا على 
 قبيلة بٍت زجل
 )تلمبوط(

سنة استظهر عليو شخص برسم مفاده أف جزء الطاحونة ا١تبيع فيو ثلث موصى بو  45رجل اشًتل جزءا شائعا ُب طاحونة زيت، كبعد أكثر من 
١تبيع، كُب النازلة أفىت ا٠ترشفي بثلث موصى بو، مل ألكالد مل ينيصركا بعد موت أبيهم، كأراد أف يستيقو ٟتساهبم، كأف يشفع ٢تم بو باقي اٞتزء ا

 .ىػ 1360يصل حكم ا١تلك لعدـ ا٨تصار أصيابو. مارس اإلفتاء إىل حُت كفاتو عاـ 
ا١تختار بن ٤تمد 

 مساف
 بٍت زجل

 فرقة الوسطيُت
لذم أفسدتو ا١تاشية ا١تذكورة، فبل بد من أىل سئل ا١تختار مساف عن زرع أكلتو ماشية، كأراد صاحبو أف يأخذ قيمتو من رهبا، فأفىت بأف الزرع ا

 .ىػ1295، 1285، 1272البلد أف يقوموه با١تاؿ. كاف ٯتارس اإلفتاء أعواـ 

 عبد السبلـ بوجنة
مارس اإلفتاء بقبيلة 

 بٍت زجل

بينهما ُب ا١تاشية كغَتىا، ٦تا كاف رجل كابن أخيو أشهدا على نفسيهما بأهنما رضيا بتيكيم أيب الرجل الذم ىو جد الولد ُب شأف النزاع القائم 
...( كقد قبل كل من الرجل  جديا، مدا من الشعَت مشًتكا بينهما كحكم احملكم، كأشهد بأف ا١تصلية تقتضي أف يدفع كلده ٟتفيده )أنثى ا١تعز،

ع إىل ا٠تصاـ. كُب النازلة أفىت العبلمة كابن أخيو ذلك، كشهد على القبوؿ كاإلقباض كالقبض، لكن بعد مدة ادعى الولد أنو مغبوف فيما فعل كرج
 برفض طعن الولد. ىػ 1371بوجنة سنة 

٤تمد العريب بن 
 أٛتد اٟتاج

 بٍت زجل

رجل رفع ككيل شخصُت إىل اٟتاكم اإلدارم مدعيا على ككيلو أف لو أرضا ٖتت يديهما، كاستظهر عليو بثبلثة رسـو تثبت دعواه حسب زعمو، 
لُت، كبناء على ذلك كلفو اٟتاكم بإخراج حجج موكليو، فامتنع من ذلك مستعيذا بالشرع، كثبت على امتناعو كقرئت على مسامعو ٔتيضر عد

ي حىت رفعهما إليو مع غضبو على الوكيل، ك١تا حضر أماـ القاضي، ككاف على ما يظهر قد اطلع على ما جرل، كعلم أف إدارة اٟتاكم اإلدارم ى
ليو بتقييد ا١تقاؿ كأعذر فيو للمدعي، كبذلك أصب  ذك الدعوة اجملردة مدعى عليو، كا١تدعى عليو اٟتائز نصرة ا١تدعي، كلف الوكيل ا١تدعى ع
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بأنها مسطرة جائرة كما ىي إال تغيير للحدكد الشرعية  ىػ 1324أفتى العبلمة محمد العربي بن أحمد الحاج سنة مدعيا، كُب ىذه النازلة 
 .لى ىدـ قواعد الشريعة كأكل أمواؿ الناس بالباطلالمعموؿ بها في قبائل غمارة، كإعانة ع

احساين ا٠تيشن 
 بٍت زيات الزياٌب

أيديهم  أف أناسا رفعوا قضية نزلت هبم إىل قاضي البلد، كقبل أف ينظر فيها حولوىا إىل خليفتو، فطعن ُب ذلك من كانوا ُب اٟتقيقة مدعُت، ٠تلو
أف ا١تسطرة الشرعية ٖتتم أف تبقى النازلة بيد القاضي، كعند تفاقم النزاع ُب ذلك تدخل عما ٬تعلهم مدعى عليهم من أصل أك عرؼ، كادعوا 

 العبلمة احساين الزياٌب لتأكيد صية مسطرة ذلك اٟتكم.

٤تمد بن اٟتسن 
 ابن ميمونة

 اإلفتاءكاف ٯتارس 
 ببٍت زجل
 )القلعة(

د٫تا ٔتا ٝتع، بعد أف طلب منو ذلك، دكف أف يشهده اآلخر، كأراد أف عدال ٝتع شخصُت يتيدثاف عن شيء اختلف فيو ادعاؤ٫تا، فشهد ألح
ىذا الذم مل تكن الشهادة لصاٟتو أف يطعن فيها كيتملص من مقتضاىا، بدعول أنو مل يشهده على ما شهد بو، كُب ذلك أفىت ٤تمد ابن 

 .ىػ 1272ميمونة بصية شهادة من غَت إشهاد. بدأ اإلفتاء عاـ 
عبد السبلـ بن 

الزجلي  اٟتسن
 الوسبلُب الغمارم

 بٍت زجل
العاـ بتغرمي من اشتهر  سئل العبلمة عبد السبلـ الغمارم عن شخص اهتم بسرقة شيء، كىو مشهور بذلك، فأجاب عن النازلة ُب إطارىا

يدىا، إذا كقع الحق في أف تأخذ حصتها مع زكجها فيما توفر لو على  للمرأةككاف لو رأم مخالف لعرؼ ببلد غمارة من أف  بالسرقة.
 ـ.1991توُب سنة موت أك فراؽ. 

٤تمد بن علي ابن 
 عمراف

 بٍت زجل
 )القلعة(

محمد بن عمراف أف سب آؿ البيت النبوم كفر يقتل فاعلو على المنصوص في المتن رجل سب ٚتاعة من آؿ البيت الكرمي، فقاؿ فيو 
 .كشركحو

أٛتد بن اٟتسُت 
 اٟتسٍت العلمي

 بٍت زجل
خصا ليخاصم عنو ُب قضية، فرفضو ا٠تصماف مدعيُت أف بينهما كبينو عداكة ثابتة، ال تسم  ٢تما أف يتييا لو الفرصة للتشفي أف رجبل ككل ش

 منهما، فأفىت أٛتد بن اٟتسُت بعدـ قبوؿ ادعاء شخصُت أف بينهما كبُت ككيل عداكة.
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 علناٛ غناصٗ مع الجْصٗ الضٓفٔ٘:–ج

كلد ىذا الفقيو العبلمة المجاىد المدرس   :1مد بن عبد السبلـ بودغياالقاضي المفتي أبو عبد اهلل مح -
بقرية تغبلف فرقة بني جبل بقبيلة بني زيات إحدل قبائل غمارة الشاطئية، تعلم بغمارة ـ 1870في حدكد سنة 

ق شماؿ كأنهى تعليمو بفاس، ثم شد الرحاؿ إلى الديار المقدسة، فأدل فريضة الحج، كبعد عودتو كجد أكثر مناط
المغرب قد طوقها المستعمر، فكاف ممن شارؾ في حصار دار بن قريش األكلى، كبعد سنتين تكونت دار بن 
قريش الثانية فانتخب رئيس محلة غمارة، ثم التحق بالزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي، ككاف من قواده في 

طرد اإلسباف من الشواطئ الغمارية، كترأس  الحرب التحريرية بالمنطقة الشرقية، كما ابلى الببلء الحسن في
متطوعي غمارة في حرب بني كرياغل ضد الفرنسيين، كحققوا انتصارات باىرة في عدة معارؾ، ككاف ساعده 
األيمن أخوه عبد الرحيم. كما كاله بن عبد الكريم الخطابي قيادة قبيلة بني زيات، كبعد استسبلـ بن عبد الكريم 

يو بودغيا كبعض أصحابو بجباؿ غمارة، كلم يستسلموا إال بعد ما نفد كل ما كاف عندىم اعتصم الفقـ 1926سنة 
 من زاد كعتاد.

كبعد استسبلمو، ألقي القبض على الفقيو بودغيا، كأكدع السجن الكبير بسبتة مرتين، كبعد أف أطلق سراحو 
لما عين المجاىد بودغيا قاضيا، كاف عين قاضيا على قبيلتي بني زيات كبني سلماف، كقد أكد أحد الباحثين أنو 

( من قبيلة بني زيات، فأدخلهم داره كأطعمهم الحريرة كالتين المجفف أسراسأكَؿ من جاءه بهدية سكاُف )قاع 
ترل  لقد لبثت فيكم فقيرا محتاجا مدة طويلة كما أتاني أحد منكم بهدية، فما ىو يا لهم:كردىم بهديتهم قائبل 

 .2ىا عني فأنتم أكلى بها منيسبب ىذه الهدية؟ احملو 

كفي آخر حياتو، بعد اعتزالو القضاء كالوظائف، تفرغ لتدريس بناتو القرآف الكريم، كمعهن بعض بنات 
أقربائو كأىل مدشره، إذ تخرج عدد منهن فقيهات حافظات للقرآف محصبلت لو، كن سببا في نشر الوعي الديني 

 ـ.1955.كقد توفي ىذا المجاىد عن سن يناىز التسعين سنة 3بين النساء في كثير من مداشر قبائل غمارة

كلد القاضي  :4القاضي المفتي عبد القادر بن عبد السبلـ بن محمد بن عبد السبلـ بن محمد الجيدم -
بقبيلة بني زيات إحدل القبائل الغمارية، كتربى في ـ 1896المفتي المجاىد سيدم عبد القادر الجيدم حوالي 

                                         
. 138. صـ. س، ، ...مفتوف منسيوف. كا٢تبطي، 233 .صـ. س،  ،...عبلـ غمارةأ: اٞتيدم، حياة ىذا اجملاىد علىاعتمدنا ُب ترٚتة  1

 .صـ. س،  اٞتزء الثاين،، ...عبلـ شماؿ المغربمن أ. كالًتغي، 1667 .اٞتزء ا٠تامس، صـ. س، ، معلمة المغرب، كسعيد أعراب
179. 

 .139 .صـ. س، ، ...مفتوف منسيوف بغمارةا٢تبطي،  - 2
 .183 .صـ. س،  اٞتزء الثاين،، ...عبلـ شماؿ المغربمن أغي، الًت  - 3
، ...، مفتوف منسيوف بغمارة. كا٢تبطي201-200-199...، ـ. س، ص عبلـ غمارة، أ: اٞتيدمُب ترٚتة ىذا العامل اجملاىد علىاعتمدنا  - 4

 .141-140-139ـ. س، ص ص. 
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ة، فأبوه فقيو كجده فقيو، كأسرتو أسرة علم كفضل على قبائل غمارة، كعلى عادة أىل المنطقة كسط أسرة مثقف
المدركسة، أدخل الكتاب لحفظ القرآف بالركايات السبع، ثم نصحو كالده بالذىاب ألخذ العلم عن بعض شيوخ 

ها، ككاف اىتمامو منصبا القبيلة، كبعدىا شد الرحاؿ إلى فاس، حيث القركيوف العامرة بعلمائها ككبار شيوخ
. كبعدما انتهى من ىذه الرحلة العلمية، رجع إلى قبائل 1باألساس على دركس الفقو كشأف الغالبية من طلبة الجباؿ

غمارة ليمارس التدريس كاإلفتاء، غير أنو في ىذه الفترة كانت الحرب الريفية مشتعلة على أشدىا مع اإلسباف، 
داء بالعديد من علماء منطقتنا المدركسة، الذين كانوا يقودكف المعارؾ فانخرط في صفوؼ المجاىدين اقت

التي أبلى فيها المجاىدكف الببلء الحسن كلقنوا فيها المستعمر درسا  2كيتصدركف الصفوؼ، كحضر معركة ترغة
رغة قاسيا، حيث أصيب بهزيمة نكراء اضطرتو لبلنسحاب من المعركة، كىو ما جعل اإلسباف ينتقموف من أىل ت

ككاف حظ مترجمنا في المعركة، إصابتو بجرح بليغ في فخذه، ظل على إثرىا يتماثل . 3بترحيلهم قسرا إلى مارتيل
للشفاء شهورا طويلة، كبعد شفائو رجع إلى الجهاد في سبيل نشر العلم، كالذم ال يقل عن الجهاد بالسبلح، كىو 

قبيلة بني زيات الغمارية، كىذا نص التعيين " يعلم من  ما جعل محمد بن عبد الكريم الخطابي يعينو قاضيا على 
أننا بحوؿ اهلل كقوتو، كشامل يمنو، كعظيم منتو، كلينا ماسكو العبلمة األرضى، السيد عبد القادر  ... كتابنا ىذا

 ، ، كالخطاب على الرسـو بن عبد السبلـ الريفي الجيدم الزياتي خطة القضاء بقبيلة بني زيات لفصل الخصـو
رناه أف ال يحكم إال بمشهور مذىب اإلماـ مالك أك الراجح، فنوصيو في ذلك بتقول اهلل، كمراقبتو في سره كأم

، ىػ 1343شعباف عاـ  13كنجواه، كفقو اهلل كسدده، كألهمو رشده، كالواقف عليو يعمل بمقتضاه، كالسبلـ، في 
ين قاضيا على قبائل بني بشير كبني بوشيبت بعد انتهاء الحرب ع .4محمد بن عبد الكريم الخطابي كاف اهلل لو"

 كبني سلمافـ 1934 رزين سنةـ، ثم قاضيا على بعض القبائل الغمارية كبني 1930كبني أحمد الريفية سنة 
 ـ. 1957ـ، إلى أف توفي سنة 1954ـ كبني خالد 1941

ت الغمارية حوالي كلد بمدشر جلة من قبيلة بني زياالقاضي المفتي أبو الحسن علي بن محمد شهبوف:  -
، توفي كالده كعمره خمس سنوات، كمع ذلك دخل الكتاب في قريتو، كبها حفظ القرآف، ككثيرا ىػ 1301سنة 

من المتوف العلمية، ثم أخذ ينتقل بالبادية الغمارية آخذا عن جل شيوخها، قبل أف يشد الرحاؿ إلى جامعة 
ارة دشن حياتو العلمية بخدمة الثورة الخطابية، حتى ارتقى في القركيين لينهي دراستو برحابها، كبعد رجوعو إلى غم

                                         
 .199 .صـ. س،  ،...عبلـ غمارةأ اٞتيدم، - 1
ة هنا من ا١تعارؾ اٟتاٝتيكتب عليها أم أحد حسب علمنا، مع العلم أ تاريخ حرب الريف كملسف ما تزاؿ من ا١تعارؾ ا١تنسية ُب ىذه ا١تعركة لؤل - 2

 سباف.اليت كاف ٢تا تاثَت سيئ على اإل
نو ًب صاالت مع شيوخ ىذه القرية الذين أكدكا عملية الًتحيل، كأضافوا أجريت العديد من االتكأ 2016زرت ىذه القرية ُب صيف  - 3

 من مر ا٢تزٯتة. بطولتهم كما أذاقوه لئلسباف الشاقة انتقاما منشغاؿ ستخدامهم ُب األا
 .140 .صـ. س، ، ...مفتوف منسيوف بغمارةنص التعيُت موجود عند ا٢تبطي،  - 4
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كبعد أف احتلت الببلد كسلم سبلحو مكرىا، أخذ يجاىد بالعلم  .1سلمها إلى درجة القواد ذكم المكانة المرتفعة
كمن  في كل من مدرسة تليدماف البوزراتية كالمدرسة االبتدائية بالجبهة ثم مدرسة موالم علي بن راشد بشفشاكف.

على مدينة شفشاكف كبها توفي  كبعدىا قاضياالتعليم إلى القضاء حيث عين قاضيا بمدينة سبتة بظهير خليفي، 
  .2ـ 1955سنة 

يعرؼ ىذا العالم في قبائل غمارة بالعربي : 3خليفة القاضي المفتي محمد العربي بن أحمد الحاج -
بني زجل الغمارية، حفظ القرآف كتعلم رسمو كقراءتو،  "خيوش"، كىو من مدشر "اجلواف"، ربع بني منصور، قبيلة

كتعلم اللغة العربية كالفقو بالبادية ككل علماء غمارة في ذلك الوقت، ثم استزاد من العلم بجامعة القركيين. كلما 
رجع إلى مسقط رأسو "اجلواف" كجد الثورة الريفية قائمة، فلم يسعو إال أف يشارؾ فيها، كقاد العامة تحت 

درب على استعمالو منذ كاف لتها، ككاف رجبل شجاعا ذا مهارة فائقة في استعماؿ السبلح، بل كاف يحملو كيتمظ
كفي بداية االستعمار كلي خبلفة القاضي بقبيلة بني زجل، كبقي فيها إلى أف عزؿ قبيل االستقبلؿ؛ أما  طالبا.

سادسة من القرف الرابع عشر الهجرم بعد اإلفتاء فكاف يقصده سكاف غمارة كلهم، كقد مات خبلؿ العشرة ال
 إقصائو من عملو.

كخبلصة القوؿ، فإف قبائل غمارة عرفت خبلؿ الفترة المدركسة، نهضة علمية شاملة، تجلت في كثرة 
حلقات الدرس، كإقباؿ المتعلمين عليها، كتفاني العلماء في تلقين علومهم للطلبة كتبادلها فيما بينهم، ككذا 

تأليف كنشر إنتاجاتها، خاصة بعد ظهور المطبعة الحجرية بفاس على عهد السلطاف محمد بن عبد ازدىار حركة ال
الرحماف، كالتي عملت على تخريج كتب العلم القيمة كانتشارىا، كذلك على يد علماء أفذاذ كانوا يشرفوف 

ـ 17ـ ك16بلؿ القرنين العلمي الذم شهدتو قبائل غمارة خ االزدىاربأنفسهم على عملية طبع الكتب. كما أف 
استمر إلى حدكد الفترة المدركسة، كىذا ما لمسناه في دراستنا كترجمتنا لمجموعة من علماء غمارة، الذين لم 
يترددكا في ممارسة اإلفتاء تجاه القضايا االجتماعية كاالقتصادية التي كاجهت المجتمع الغمارم، كما مارسوا 

ضد االحتبلؿ اإلسباني، كىذا خبلفا لما صرح بو العربي اللوه كىو أدكارىم في تحفيز الناس على الجهاد 
إذا أفتى القاضي بالحكم ضد إحدل : "يتحدث عن المنطقة الشمالية قبل االستعمار بما فيها غمارة، إذ يقوؿ

كلعلو رأل ذلك  4الفرقتين، فإنو قد يتعرض لبلغتياؿ من طرؼ العصبة التي أفتى ضدىا أك أصدر الحكم عليها"
في الجهة الشرقية من المنطقة فعممو على سائرىا، كىو خبلؼ ما يدؿ عليو غنى كتنوع الفتاكل كما رأينا، 
كخبلؼ ما شهدناه من احتراـ العواـ للعلماء طواؿ عهد االستعمار، كما كاف ليحدث لو لم يكن موركثا خلفا عن 

                                         
 .137 .صـ. س،  ،...مفتوف منسيوف بغمارةا٢تبطي،  - 1
 .138 .مرجع سابق، ص ا٢تبطي، - 2
 .143 .صـ. س، ، ...مفتوف منسيوف بغمارةمدت ُب ترٚتة ىذا العامل على ا٢تبطي، اعت -3
 .12ص.  ـ،1982كىل، تطواف،، الطبعة األ، مطابع ادسبَتيسبطاؿ الشماؿالمنهاؿ في كفاح االعريب اللوه،  - 4
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حصانة التلقائية المفركضة عادة كعرفا، . كلهذا كاف علماء غمارة يتمتعوف كسط مجتمعاتهم بنوع من ال1سلف
على الرغم مما كاف سائدا في تلك المجتمعات من الظلم الناتج عن ضعف السلطة أحيانا، كعن حمايتها إياه، 

، لوال كاإلداءكمشاركتها فيو أحيانا أخر، إذ نجد من فتاكيهم ما ىو صادر ضد قوة عاتية تملك كسائل العقاب 
 تلك الحصانة لما تجرأكا على إصدارىا.  أنهم كانوا مطمئنين إلى

 املبشح الجاىٕ: مغاص التهًْٓ العلنٕ ّالجكايف بامليطك٘.

إف أىم ما يميز المسار الدراسي للطالب في قبائل غمارة ىو االنتقاؿ الجغرافي كالحركية في المجاؿ، إما 
ن مدشر إلى آخر، كمن قرية إلى أخرل، بحثا عن فقهاء معلمين أك شيوخ في مرحلة التعلم كالدراسة أك االنتقاؿ م

بحثا عن فرصة للعمل بالشرط في مرحلة الحقة. كيتعلق األمر في كلتا الحالتين برحلة، األكلى معرفية كالثانية 
مهنية )رحلة الشرط(. كعموما تأخذ الرحلة سواء في بعدىا المعرفي أك المهني أك االجتماعي مكانة خاصة في 

القبيلة( إلى مواطن أخرل بعيدة، كما تحولو إلى –ها تنقلو من موطنو الصغير )المدشرمسار حياة الطالب، ألن
 .2شخص أشبو بالرحالة داخل الوسط القركم

يقضي الطالب جزءا كبيرا من حياتو في التنقل بين القرل كالمداشر، بخبلؼ الفرد الغمارم الذم يمضي 
لسوؽ األسبوعي أك المدف المجاكرة )شفشاكف، تطواف، سحابة عمره في قريتو، كال تتجاكز حركتو المجالية ا

طنجة(، يحمل كل فقيو في تاريخو الفردم كمسار حياتو الخاص أمكنة عديدة كتجارب عيش متنوعة، كأنماطا 
ثقافية مختلفة، فمن السهل إلى الجبل، كمن الشماؿ إلى الجنوب، يراكم تجارب ثقافية كاجتماعية غنية، تساعده 

مو المختلفة، كتمكنو من التعامل مع الساكنة القركية، كالتكيف مع الخصوصيات المحلية للمجاؿ على إنجاز مها
القركم بشكل عاـ. كال شك أف تتبعنا للمسار العلمي كالثقافي للطالب الغمارم، يضعنا عمليا أماـ أسئلة كثيرة 

لمية كالثقافية؟ كما ىي مبررات منها: كيف يصبح الطالب فقيها؟ كما ىي أىم المحطات التي تلخص رحلتو الع
 رحلتو العلمية كحركتو الجغرافية؟  

 الهتاتٔب الكضآىٔ٘: –1

يعتبر الُكتاب القرآني أك الجامع، كما ىو متداكؿ في مجتمع الدراسة، من أىم المؤسسات التعليمية 
اده المهني، كقد كالدينية التي كانت تدخل في تكوين الطالب الغمارم، كأكؿ مرحلة في مسار دراستو كإعد

                                         
، تصدرىا رابطة علماء ا١تغرب، العدد العشركف، ربيع الثاين مجلة اإلحياء، "من فتاكم غمارة خلف تارٮتها القريب٤تمد ا٢تبطي ا١تواىيب، " - 1

 . 36 .، ص2003نيو يو /1424
خرل، ار حياة العلماء ُب قبائل غمارة أف معظمهم كاف يرحل من أجل العلم، حيث ٭تفظ القرآف ُب قريتو ٍب يأخذ ا١تتوف ُب قرية أالحظنا ُب مس -2

كقد يغادر س العلم الصيي ، سٍب فاس حيث ياخذ أ مثبل، ، بعدىا ينتقل إىل قبيلة أخرل كبٍت زركاؿ كبٍت عركس أك أ٧ترةٍب يتوجو لقبيلة ٣تاكرة
ٛتد بن الشاـ، كقد تنتهي رحلتو ُب طنجة أك ُب تطواف أك حىت ُب قبيلتو األـ )غمارة( مثبل )سيدم اٟتاج أك حىت ا١تغرب ٕتاه مصر أك اٟتجاز أ

 ...(. ٤تمد بن الصديق، ٤تمد البوزيدم، ٤تمد الًتغي ،عبد ا١تومن
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استطاع عبر التاريخ أف يظل العمود األساسي للتعليم الديني ليس في قبائل غمارة فقط؛ بل في المغرب عامة 
، إذ من خبلؿ سيرة 2، كأف يجسد في بعد أكسع الدعامة األكلية للثقافة المغاربية1كبسائر المجتمعات اإلسبلمية

بر ىذه المرحلة األكلية التي حفظوا من خبللها القرآف الكريم، على معظم علماء غمارة يتضح لنا أف جلهم مركا ع
 .يد أعمامهم أك أقاربهم داخل قرل قبائل غمارة

، تناسب االختبلفات الجغرافية كاللسنية التي تميز ىذا 3للكتاب القرآني بالمغرب أسماء كثيرة كمختلفة
، كما ظل لصيقا 4تي تطبع الحياة القركية نفسهاالبلد، إال أنو في الوسط القركم، اتسم عمليا بالبساطة ال

بالمسجد، كمكاف للصبلة كالعبادة، كتعليم الصبية كتلقينهم مبادئ القراءة كالكتابة، كحفظ القرآف داخل 
. 6، كفي غياب مراقبة أك متابعة أيضا5مجموعات تختلف أعمارىم، في غياب برامج أك مقررات كاضحة أك ثابتة

ىو الذم خصص لتلقي المبادئ األكلية، سواء في ك  "المكتب"،بػ  عرضوف كابن ياموف كقد سماىا كل من ابن
، إذ ربط ابن عرضوف بين كجوب تعليم القرآف ككجوب أداء الصبلة، انطبلقا من 7تعليم القرآف أك علـو أخرل

كالكتابة من جهة،  سن السابعة، ألنو في ىذه المرحلة تبدك على الطفل مبلمح اإلدراؾ كالرغبة في تعلم القراءة
كاحتراـ مكاف التدريس من جهة ثانية، كما لم يأخذ ابن عرضوف بعين االعتبار قاعدة ثابتة لتحديد الفترات 
الدراسية بالكتاب، معلبل ذلك بقولو أف كتيرة العمل الدراسي تخضع لوتيرة الحياة العامة كمتطلبات الواجب 

بهذه المؤسسات كاف مرتبطا ارتباطا كثيقا باألكضاع العامة التي كانت . مما يوضح أف السير العاـ للدراسة 8الديني
  .تعيشها قبائل غمارة من جهة، كطبقا لما تمليو الحياة اليومية من جهة أخرل

                                         
 ص( ت–دار الفكر العريب، القاىرة، )د ـ(، 1923–1800م الديني، دراسة تحليلية في مصر )تطور التعليالسيد الشيات أٛتد حسن،  - 1

 .57–25 ص.
2

 - Colonna (F), Invisibles Défenses: A propos du Kuttab et d’un Chapitre de Joseph Desparmet, Pratiques 

Résistances Culturelles au Maghreb, Éd, CNRS, Paris, 1992, p. 48.  
ف امع كا١تعيمرة ّتبالة، كاحملضر بآسفي، كاخربيش ُب ا١تناطق األمازيغية، كيرل ا١تختار السوسي أا١تسيد با١تدف كاٟتواضر، كاٞت :تابٝتاء الك  من أ - 3

، كقد كاف ك احملل الذم يتعلم فيو ا١تبتدئوف، ٔتنزلة ا١تدارس ااتب، ككتاتيب كالكتاب ىو ا١تكاف أأصل الكتاب من ا١تكتب كا١تك البتدائية اليـو
ف كمبادئ الدين، كىو ُب البادية يضم غرفا منها ا١تسجد كا١تصلى عليم ا١تدرسي ُب عهد االستعمار، إذ يتعلم فيو القرآالتعليم بو مستقبل عن الت

 .(11 .)د.ت(، صأساتذتها، -مدارس سوس العتيقة، نظامها  كا١تتوضأ )أنظر ا١تختار السوسي،
4

 - Paye (L), Introduction et Evolution de L’enseignement Moderne au Maroc (Des Origines Jusqu’à 1956), 

éd, Et Introd, par: Med Benchekroun, imp Arrissala, Rabat, 1992, p. 100.  
 .164–263 ص. صـ. س،  ،...1912–1830االصوؿ االجتماعية كالثقافية للوطنية المغربية،  عبد اهلل العركم، - 5
مر اقتصر على ا١تدف كاٟتواضر دكف بالكتاتيب، من اختصاص احملتسب، إال أف األ كانت متابعة الفقهاء )ا١تدرسُت( كمراقبة مهامهم التعليمية  - 6

 .ف القاضي ىو الذم يتدخل ٟتل ا٠تبلؼـ فيها السكاف بشكاكل ضد فقيو، فإالبوادم. كُب اٟتاالت اليت يتقد
 .210 .صـ. س، ، ...فشاكف كباديتهاشرجاء اٟتبوسي،  - 7
 .211 .صـ. س،  رجاء اٟتبوسي، - 8
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يشكل الجامع المرحلة األكلى التي تحدد المنطلق األساسي لتكوين الطالب، كىي تستغرؽ من حياتو ما 
، كيؤكد ىذا 1كىو ابن الرابعة كيخرج منو كىو ابن العاشرة أك الرابعة عشر بين خمس كتسع سنوات، إذ يدخلو

كبعد مركر عشر سنوات على األقل، من حياة الطالب الغمارم في : "الرقم صاحب المغرب المجهوؿ، حين يقوؿ
بالجامع ، كيقتصر التحصيل 2..." تعلم القرآف، يكوف قد جمع بعض الماؿ، فيرجع إلى قريتو عازما على الزكاج

، Paye أفعلى حفظ القرآف دكف غيره من المعارؼ األخرل التي يمكن للطالب أف يراكمها الحقا، لذلك نجد 
يرل أف التعليم األكلي للقرآف الكريم بهذه المرحلة، ليس تعليما موجها لئلعداد للحياة العملية، كإنما ىو تعليم 

 . 3كض كالسنن التي يحتاجها المسلمظل يطرح نفسو لتلقين الشعائر الدينية كتعليم الفر 

بتعليم صبيتو حركؼ الهجاء كبعض السور القصيرة كتعليم الخط، كل  ،المعلم داخل الجامع–يشتغل الفقيو
حسب مستواه، إذ "يكتب على اللوحة بذنب القلم الحركؼ فيتتبعها بقلمو، ثم بعد أف ينشط لذلك، تسطر لو 

لها في السطر تحتها، ىكذا كىو يسير ىذا السير الوحيد، حتى يتعلم  الحركؼ أيضا فوؽ السطر، ثم يكتب أشكا
، كما يشرع الصبي بحفظ القرآف، اعتمادا على التلقين كاالستظهار، الذم يتخذ 4كيف يخط بعد شهور أك سنة"

نوعا من التدرج، إذ يبتدئ في مرحلة أكلية بمحفوظ بسيط، ال يتجاكز أحيانا ستة أسطر، كبالتدريج يصل 
حفوظ نصف الثمن، ثم الثمن، ثم الربع، كصوال إلى النصف، كل ىذا في إطار يجعل االنتقاؿ من حجم إلى الم

أكمل حفظ القرآف في ىذه المرحلة األكلية،  إذا. كحتى 5آخر، يتوقف أساسا على ذاكرة الصبي كمدل استعداده
حفظا ثانيا كثالثا كربما أكثر. كىنا يبدكا ال يكوف تاما كخالصا من األخطاء كالعثرات، إذ يتطلب تصحيحو كتنقيحو 

يحتاج إلى حفظ متكرر في قبائل غمارة، كىو ما الحظو الحسن الوزاف، مؤكدا أنو ال حفظ من  القرآف كافأف 
غير تكرار كإعادة، فإذا ختم الطالب الغمارم في سنتين أك ثبلثة، كاف في حاجة إلى استئناؼ حفظو مرات أخرل 

 . 6هر قلب، كيحصل ذلك بعد سبع سنوات على أبعد تقديرإلى أف يحفظو على ظ

كىكذا كاف يعمد كل طالب إلى إعادة كتكرار حفظو للقرآف في ىذه المرحلة األكلية، كلهذا تعتبر ىذه 
المرحلة من أصعب مراحل تكوين الطالب، إذ يستغرؽ جزءا غير يسير من سنوات تكوينو، كلذلك أيضا يتفاخر 

 عدد سنوات الحفظ كعدد مرات إنجازه )السلكات(.الطلبة فيما بينهم ب
                                         

 .255ك 254ص ص.  ـ،1961، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، 15، اٞتزء المعسوؿا١تختار السوسي،  - 1
 .232ص. ـ. س، ، اٞتزء الثاين ،...المغرب المجهوؿموليَتاس،  - 2

3
 - Paye (L), Introduction et Evolution de L’enseignement Moderne …, op. cit, pp. 42–43.  

ـ. ، ...، نظامها، أساتذتهامدارس سوس العتيقةكذلك ا١تختار السوسي،   أنظر .36–35ص ص. ـ. س،  ،...صورة جبالةحناف ا١تدراعي،  - 4
 .15–14ص ص. س، 

 .41–40ص ص. ـ. س، ، ...صورة جبالةحناف ا١تدراعي،  - 5
، ترٚتة ٤تمد حجي ك٤تمد األخضر، اٞتزء األكؿ، الشركة ا١تغربية للناشرين كصف افريقياالوزاف الفاسي )ليوف اإلفريقي(، اٟتسن بن ٤تمد  - 6

 . 261، ص. 1983، ت، بَتك 2 طا١تتيدين، الرباط، كدار الغرب اإلسبلمي، 
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كعموما تتحدد المدة الزمنية التي يجب أف يقضيها الطالب في الكتاب، قبل انتقالو إلى المرحلة التعليمية 
 حسب:التالية 

 قدرة الطفل على االستيعاب كالتعلم. -

 استعداده استعدادا نفسيا كماديا. -

 ة بهذه المرحلة التعليمية.تكوينو في مختلف المواد المقرر  -

كمما ال شك فيو أف معلمي الكتاتيب القرآنية كانت تعترضهم بعض المشاكل المادية، إال أنهم حظوا 
ذلك إلى صبغة التكامل التي تميز بها  غمارة، كيرجعبمكانة اجتماعية ىامة، كنالوا التقدير كاالحتراـ في قبائل 

مع بين المعرفة الدينية كالتدريس كالمساىمة في األحداث السياسية. علماء ىذه الفترة، كالتي تمثلت في الج
ما كمن بين االستنتاجات التي كقفنا عليها، فيما يتعلق بالكتاتيب القرآنية بهذه المنطقة خبلؿ الفترة المدركسة 

  يلي:

كأىداؼ  تكوين فرد ذم سحنة إسبلمية مضمونها المعرفي يدكر أساسا حوؿ القرآف الكريم كالفرائض، -
 أخبلقية مفادىا تنشئتو االجتماعية.

 مراعاة المركز االجتماعي لولي أمر المتعلم كارتباطو بتكوين ىذا األخير. -

الكتاتيب القرآنية ىي مرآة للبيئة التي تولدت عنها، ككذا دكرىا في تثبيت كعي جماعي ضد أم موجة  -
 استيبلب ثقافي أك ىيمنة سياسية.

بين المعلم/الفقيو كاألكلياء كبين المعلم كالمتعلم، كاألدكار المتعددة للمعلم بعيدا عن ازدكاجية العبلقة  -
 ساحة التدريس. 

مسؤكلية الجماعة )نموذج القبيلة( ماديا كمعنويا نحو ىذه المؤسسة كتتبع نشاطها، يحدد كيحصر  -
 آفاقها. 

 .س بنسبة مهمة من المتعلمينالكتاتيب القرآنية رافد أساسي لتزكيد حلقات المساجد كالمدار  -

 كأسلمتها،المدركسة  تعريب المنطقةكعلى العمـو فالكتاتيب القرآنية في قبائل غمارة كثيرة، نظرا لقدـ 
اإلسباني كالمصادر المغربية  لؤلرشيفكدكرىا في تخريج جيل من العلماء كالشيوخ كاألئمة. كمن خبلؿ تصفحنا 

 التالي:قراني، نستعرضها في المبياف  كتاب 352 غمارية كىويلة في كل قب اإلجماليتوصلنا إلى العدد 
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 1عدد الكتاتيب القرآنية بقبائل غمارة

 
كيمكن القوؿ، بأف للكتاتيب القرآنية بقبائل غمارة خبلؿ الفترة المدركسة أىمية كبرل، فباإلضافة إلى  

اعت في فترات سابقة تعويض المدرسة، أيضا المؤسسة التي استط فإنهاكونها المؤسسة األكلى لتكوين الطلبة، 
، كلهذا فنحن 3، بل لقد كاف دكرىا في لحظات خاصة يوازم دكر المدرسة2خصوصا في مغرب ما قبل الحماية

نرل عموما، أف الكتاتيب القرآنية بغمارة لم تكن مجرد مؤسسة تعليمية، بالمعنى الذم يصبح دكرىا مقتصرا على 
، فهي 4ك مجرد مؤسسة للعبادة )مسجد(، بل كانت المؤسسة الجامعة ألدكار كثيرةالتدريس أك التعليم القرآني أ

إطار مؤسسي كلي كاف يحتضن الديني كالتعليمي كالثقافي كاالجتماعي، كما يؤكد على أىمية ىذه الكتاتيب 
ائية اإلسبانية إلى القرآنية ىو الهركب الجماعي للطلبة الغماريين خبلؿ فترة الحماية اإلسبانية من المدارس االبتد

، بينما لم يتعد مجموع المدارس 626ـ  إلى 1943الكتاتيب، إذ كاف عدد الكتاتيب بقبائل غمارة يصل سنة 
 .5ـ1943فقط، سنة  125االبتدائية اإلسبانية في المنطقة الخليفية 

 

                                         
، 3ج عبلـ البشرية كالحضارية، الموسوعة المغربية لؤلهلل، : عبد العزيز بن عبد ااعتمدنا ُب إحصاء الكتاتيب القرآنية الغمارية على ما يلي - 1

 /.1527- 1522–1510 ص. ص ـ.س، اٞتزء ا٠تامس، معلمة المغرب /.325–109-107–105 ص. صـ.س، 

Intervencion Territorial de Gomara …, op. cit, p. 17. 

 ADCP, Gomara, op. cit, Caja n 3, A/7–A/11, Carpeta A/10. 
 .25 .صـ. س، ، ...مدارس سوس العتيقةختار السوسي، ا١ت - 2
 .420 .، ص1972 ،كىل، بَتكت، الطبعة األ، دار الكتاب اللبناينجامع القركيينعبد ا٢تادم التازم،  - 3
 .203 .ص، ـ. س ،...فريقياكصف إربزا أ٫تيتو. أنظر اٟتسن الوزاف، دكار ككظائف اٞتامع، مسبق للوزاف أف أكض  البعد التعددم أل - 4

5
 - Valderama Martinez (F), "La Enseñanza Islamica en la Zona Norte del Protectorado Español en 

Marruecos", In Africa.N°7/8, 1948, p. 262.  
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 املغادز ّالظّآا ننضسل٘ ثاىٔ٘ يف التزصز العلنٕ.–2

 التعله يف املغادز:–أ

مسجد أىم مؤسسة تعليمية على اإلطبلؽ، كدراسة ىذه المؤسسة في أم منطقة في العالم يعتبر ال
اإلسبلمي، ىو دراسة للحياة الثقافية اإلسبلمية في أم فترة من فترات تاريخها. كيرجع السبب الرئيسي في اتخاذ 

اسات دينية، تتضمن تعليم المسجد مركزا ثقافيا إلى أف الدراسات اإلسبلمية في تلك الفترة المبكرة، كانت در 
الدين الجديد كتفسيره كشرحو، كتوضح أسسو كأحكامو، كىذه العلـو ترتبط بالمساجد أكثق ارتباط، بل لعلها 
جزء من العبادة، كمن ىنا كاف من السهل على المسلم التوجو إلى المسجد، للتفقو في الدين كأداء الفركض 

 .1الدينية

، يؤكد على انتشار مراكز التعليم بها، اإلسبلميمنطقة الغمارية منذ الفتح إف كثرة المساجد كانتشارىا بال
حيث إف كل مسجد بني، كاف يعني بناء مركز للتعليم كتعدد حلقات الدرس كالمعلمين، كلذلك حرص الغماريوف 

 .اإلسبلميعلى بناء مسجد خاص بكل قرية منذ الفتح 

عض الشركط كااللتزامات التي تقيد الطفل، فإف الطالب فإذا كانت المرحلة األكلى )الكتاب( قد فرضت ب
التعليمية في نفس  ككانت البرامجكجد أمامو حلقات المعلمين في المساجد كفي غيرىا، يختار من بينها ما يشاء، 

 الوقت، محددة بين مواد دينية محضة كأخرل عقلية.

ثة مستويات، األكؿ: اإلقراء كالثاني: كتجدر اإلشارة إلى أف طرؽ التعليم بهذه المرحلة كانت على ثبل
اإلمبلء، أما الثالث: المناظرة أك الحوار. كأىم سمات ىذه المرحلة ىي مبلزمة الطلبة للشيوخ حتى يرككا ظمأىم، 
، شريطة أف تكوف لديهم  لذلك تراىم ينتقلوف من حلقة درس إلى أخرل، رغبة في االطبلع على مختلف العلـو

 قوة اإلدراؾ كالحفظ. 

كأىم ما استنبطناه من بعض النماذج من تراجم علماء المنطقة، أف شيوخ التعليم في الفترة الثانية 
)المساجد(، كاف يشترط توفرىم على مؤىبلت علمية كفكرية متميزة، خصوصا بعد عودتهم من رحبلتهم العلمية، 

 بينها:الفئة االجتماعية، كمن كلعل األلقاب التي أطلقت عليهم دليل على المستول الثقافي كالعلمي لهذه 

أتباع اإلماـ العبلمة الصوفي المحدث المشارؾ المطلع الحجة الشهير، لو بن الصديق الغمارم:  محمد- 1
 جل أنحاء المغرب. كتبلمذة في

 الفقيو العبلمة الذم يتقن الفقو كالنحو كالمتمكن من العلـو العقلية كالنقلية. الترغي: محمد- 2

                                         
 .266 .، ص1982كىل، القاىرة، ، الطبعة األندلستاريخ التعليم في األ٤تمد عبد اٟتميد عيسى،  - 1
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 الفقيو العبلمة المشارؾ المقرئ المدرس الشريف.د العمراني الغمارم: بن محم أحمد- 3

شكلت ىذه المرحلة التعليمية الثانية الجسر الذم خوؿ لطلبة المساجد االنتقاؿ إلى مراكز علمية أخرل، 
 من أجل استكماؿ دراستهم العليا كااللتقاء بفطاحل العلماء.

التعله يف الظّآا–ب
1

: 

لع القرف الثالث عشر الهجرم كبديل للرباطات التي كانت مخصصة للجهاد، سيما برزت الزكايا في مط
. على أف ما يميز التعلم بها ىو التعرؼ على أمهات الكتب، 2بالسواحل، كاضطلعت بمهاـ التعليم كالتدريس

ات كالعلـو سواء في النحو أك الفقو أك التصوؼ، كما يتولى التدريس بها فقهاء لهم إلماـ كبير بعلـو القراء
، في غياب 4، كفي منطقتنا المدركسة كانت تعتمد الدراسة على شيوخ الزاكية مباشرة3الشرعية كالعلـو اللغوية

إمكانية شرائها أك استعارتها، كىي مرحلة متقدمة من التعلم، مقارنة مع سابقاتها، إذ تقتصر الدراسة على الحفظ 
، كلذلك 5، محطة أساسية بالنسبة للطلبة؛ إال أنها غير متاحة للجميعكاأللواح. كينبغي القوؿ إف التعلم بالزكايا

فمن تعلم بها، ُعّد من المحظوظين الذين أنعم اهلل عليهم بإتماـ تعليمهم كتكوينهم الديني على يد شيوخ متمكنين 
ففيها يأخذ عن . كلذلك كانت تعتبر الزاكية مدرسة شاملة بالنسبة للطالب الغمارم، 6كبفضاء لو ىيبتو كقدسيتو

شيخ، كفيها أيضا يمكن أف يحظى بمعرفة الطرؽ الصوفية، التي كانت موجودة بقبائل غمارة خبلؿ الفترة 
المدركسة. كثيرة ىي الزكايا التي كانت تضم مدارس لتعليم الطلبة، حيث كانت تتواجد في معظم قبائل غمارة 

                                         
مو الكتاب القرآين، تنتشر ك اٞتوامع الكربل، كىي تقدـ تكوينا علميا ٥تتلفا كمتقدما، عما يقديا أس الدينية، مؤسسات مليقة بالزكاتعترب ا١تدار  - 1

 ٫تها غمارة كجبالة كسوس. الدينية ٔتناطق كثَتة من ا١تغرب أالعلمية ك  ا١تدارس
لة لنيل دبلـو رسا ـ،15ىجرم/ 9ـ الى القرف 13الهجرم/ 7رف جوانب من تاريخ التعليم بالمغرب الوسيط، القاٟتسُت اسكاف،  - 2

 .83 .، ص1988كداؿ، الدراسات العليا ُب تاريخ، نسخة مرقونة بكلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية، الرباط، أ
 .111 .صـ. س، ، ...المجتمع المغربي في القرف التاسع عشرأٛتد التوفيق،  - 3
 لنا مهات الكتب، ك٢تذا سنجد العديد من علماء غمارة الذين سبقملمُت بأ كفرت العديد من الشيوخ الذين كانوا خصوصا الزاكية الدرقاكية اليت - 4

ا١تومن، الصديق بن عبد ا١تومن،  ٛتد بن عبدا اليت كانت موجودة بقبائل غمارة، مثل ٤تمد البوزيدم، أتعلموا على يد شيوخ الزكاي ،ترٚتتهم
 يل، ٤تمد بن الصديق، كغَتىم كثَت.ٛتد الفيبلأٛتد البوىايل، أ

كفئة العلماء ٦تن يستطيعوف مواصلة تعليمهم الديٍت ُب اٞتوامع الكربل،   ف مرحلة التعلم بالزكايا، ىي مفًتؽ الطرؽ بُت فئة فقهاء الشرط،ترب أنع - 5
)أنظر ُب  ٦تن يكتفوف بالعيش ُب البوادم كالعمل هبا. كؿلنهائية بالنسبة لفقهاء الصنف األكالقركيُت بفاس، كلذلك فمرحلة الزكايا، ىي العتبة ا

، ترٚتة ٤تمد اعفيف، ، المعرفة كالسلطة في المغرب، صورة من حياة مثقف من البادية في القرف العشرين: ديل ايكلمافىذا الصدد
 .(110 .ص ،2000مطبعة النجاح اٞتديدة، الدار البيضاء، 

كراس باٞتزائر تؤكد لت بلدانا مغاربية ٣تاكرة، ففي أ تكن ظاىرة خاصة ٘تيز ا١تغرب كحده، بل مشف احتضاف الزاكية للفقهاء، ملنؤكد أ - 6
"Colonnaأنظر: ف الزاكية منذ بداية القرف العشرين كانت تستقبل مئات الفقهاء الشباب، كما ىو حاؿ زاكية "سيدم عقبة"." أ 

Colonna (L), Invisibles Défenses: a Propos du kuttab et d’un Chapitre de Joseph Desparmet, op. cit., p. 39. 



447 
 

ني منصور( كتاسيفت )بني زجل( كترغة )بني زيات(، إذ ، كقرية اعرابن )بني بوزرة( كتجكاف )ب1كقراىا البعيدة
 .2درس بها عدد كبير من الشيوخ الذين كانوا يشغلوف حلقة الدرس داخل ىذه الزكايا

إف أىم خصائص التعلم بالزاكية، ذلك النفس الصوفي الذم يضاؼ إلى حفظ القرآف، كاالنخراط في   
الشيخ"، القائم –"معلموك الفقيو"–إلى خصوصية التعامل بين "الطالبالطريقة، كقراءة األذكار كاألكراد، باإلضافة 

. كما أف التعليم بالزاكية كاف يضفي على تجربة الطالب مسحة خاصة، كتمنحو تميزا 3على االحتراـ كالمهابة
-ق سب كما-نوعيا، يميزه على فئة الفقهاء الذين لم يتعلموا بها، خصوصا كأف معظم العلماء في قبائل غمارة 

بتجربة التعلم بالزاكية، التي كانت تحتضن كبار شيوخ الطرؽ الصوفية. فالدراسة بالزاكية إذف، تتويج رمزم  مركا
لتكوين الطالب، سواء على المستول العلمي أك المعرفي أك على المستول األخبلقي كالصوفي، كال غرابة في 

بنشر التعاليم اإلسبلمية، كالدكر العلمي بنشر التعليم، ذلك، فقد كانت الزاكية بغمارة، تزاكج بين الدكر الديني 
. بل 4باإلضافة إلى التصوؼ الذم سعت إلى توسيع قاعدتو داخل البادية الغمارية، دكف فصلو عن المعرفة كالعلم

، ككفرت للمتعلمين بها، فرصة 5إنها كانت قبلة للوافدين عليها من المحتاجين كالفقراء كالمسافرين كاألجانب
. فكل شيخ كاف يحيط بو جماعة من المريدين كاألكرادرب المبادئ الصوفية، كسماع األذكار كقراءة األدعية تش

يصبح سلوؾ الطالب المتعلم بها، امتدادا لضوابط تنشئتها الركحية كالدينية أك  ككلذل، 6يعرفوف باسم "الفقراء"
د كاألدعية، يحافظ الطالب على حباؿ الوصل التي "الطريقة"، فمن خبلؿ المواظبة على قراءة األكرابػ  ما يعرؼ

تربطو كمريد بشيخو كتعزز انتماءه الركحي إلى طريقة صوفية دكف األخرل. كلنا في الطلبة الغماريين أحمد بن عبد 
 المومن كمحمد البوزيدم خير مثاؿ على مواظبتهم التعلم بالزاكية الدرقاكية على يد موالم العربي الدرقاكم.

قوؿ، إف التعلم بمدارس الزكايا في قبائل غمارة، يمثل آخر محطة تفصل "فقهاء الشرط" عن نعود فن
بها المطاؼ إلى العمل "بالشرط" في البادية الغمارية، أما  كينتهيالعلماء، فالفئة األكلى لم تكن تواصل تعليمها، 

كانت مقصدا لمعظم علماء غمارة،   الثانية، فبمواصلتها لتعليمها كحصولها على اإلجازة العلمية بفاس، التي

                                         
 خريطة التوزيع اٞتغراُب للزكايا ُب قبائل غمارة ُب مبيث سابق. أنظر - 1
  .152 .ص، اٞتزء األكؿ، ـ. س، ...عبلـ شماؿ المغربمن أبط الًتغي، عبد اهلل ا١ترا - 2
رادتو لصاحل الشيخ، كذلك لتيصيل ا١تعرفة كالربكة اليت ترتبط هبا. كىو مضطر يتخلى عن إذا السياؽ يؤكد عبد اهلل ٛتودم، أف ا١تريد ُب ى - 3

تاـ للشيخ. ىل مفهـو "ا٢تبة" كا٠تضوع اللرعاية كالغذاء، لصاحل شيخو، ُب إطار ديٍت يستند إللمركر من ٕتربة معقدة، منها ا٠تدمة كالشغل كا
 البيضاء، الطبعة الثالثة، ،، دار توبقاؿثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثةالشيخ كالمريد. النسق الأنظر عبد اهلل ٛتودم، 

 .128 .، ص2000
4

 - Zouggari (A), L’école en Milieu Rural, Imp, EL Maarif al Jadida, Rabat, 1996, p. 119.  
 .86 .، ص1993، الطبعة الثالثة، البيضاء، اٞتزء الثاين، دار الرشاد اٟتديثة المغرب عبر التاريخ، إبراىيم حركات، - 5
–37 ص. ، ص1989كىل، وبقاؿ للنشر، البيضاء، الطبعة األكؿ، ترٚتة ٤تمد اعفيف، دار تاٞتزء األ سبلـ في المغرب،اإلديل ايكلماف،  - 6

38. 
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، كالتي كانت تقتضي الخركج من 1ستكوف مؤىلة لمناصب مهمة بالمخزف، كالحسبة كالفتول كاإلمامة كالقضاء
 قبائل غمارة في إطار الهجرة لطلب العلم.

التدئؿ(مضسل٘ اهلذضٗ يف طلب العله –3
2

): 

ية، كيختم سلكتو األكلى، فإنو ينتقل إلى مرحلة عندما يتم الطالب الغمارم حفظو األكؿ، داخل مسجد القر 
"التخنيش" بحثا عن مساجد تأكم الطلبة المسافرين )الطلبة المخنشين(، مبتدئا مسار رحلتو من أقرب المناطق 
إلى قريتو، متنقبل إلى القرل البعيدة كالنائية، كىوما نجده في سيرة أحد علماء غمارة " نشأ سيدم الطيب 

ة، كبها قرأ القرآف على شيوخها من حفاظ القرآف بها، فأتقن حفظو متنا كرسما كقراءات كركاية، البوعناني بترغ
كقد تكوف الرحلة  .3ليبدأ في أخذ العلم في المدارس المجاكرة، كبخاصة في مدرسة "تلدماف" بقبيلة بني بوزرة"

هاء معلمين أك شيوخ أكفاء كمقتدرين، فردية أك جماعية، إذ غالبا ما يسافر الطالب صحبة زمبلئو، باحثين عن فق
كقد يضطر الطالب المسافر إلى العمل كفقيو شرط، دكف أف يتم تكوينو، كذلك لكي يسد حاجياتو المادية، أك 

. لكن انطبلقا من ىذه المرحلة بالضبط، تتدخل في فرص متابعة المسار العلمي اعتبارات 4ليساعد أسرتو الفقيرة
. فبعض المتعلمين يقبعوف في الزكايا 5لعامة كمهارات التلميذ نفسو كطموحات أىلوعدة، من أىمها الظرفية ا

الصغيرة نفسها في البوادم، كيشد آخركف الرحاؿ نحو أخرل أكثر إشعاعا، كتمكث ثلة لمدة طويلة في مسجد  
غى كل طالب، كبير في إحدل الحواضر، أما رفاقهم الميسوركف، فيتوجهوف مباشرة صوب القركيين التي تمثل مبت

 . 6كمنطلقا نحو مراكز علم أخرل مشهودة منذ قركف بتونس كالقاىرة كالمدينة المنورة

تعتبر  فالرحلة إلى مدينة فاس مثبل، كانت ضركرية لكل عالم غمارم الستكماؿ تحصيلو العلمي، كبدكنو،
لهم لتولي كل الوظائف التي عملية الهجرة لطلب العلم ناقصة، فالجلوس إلى علماء القركيين كانت كافية لتؤى
 يمكن أف يمارسها أقرانو في بلده، من تدريس كإمامة كخطبة كعدالة كقضاء كفتول. 

                                         
إلنسانية، الرباط، سلسلة رسائل ، منشورات كلية اآلداب كالعلـو االنخبة المخزنية في مغرب القرف التاسع عشرمصطفى الشايب،  - 1

 .98 .، ص1995، 26طركحات، رقم كأ
م ٛتل كيسا على ن السفر، كالتخنيش من خنش ٮتنش، أم طالب علم، فالسفارة مشتقة مالتخنيش أك السفارة ىي مرحلة أساسية ُب تكوين أ -2

نس ُب نفسو االستعداد الكاُب ١تزاكلة داشر كالقرل، حىت يأبُت جوامع ا١تظهره، كىو الكيس الذم يضم عدتو كعتاده ُب رحلتو كسفره، متنقبل 
 أنظر العلم كاستكماؿ حفظ القرآف.الطلبة ا١تخنشُت ّتبالة، كاصفا إياىم بأهنم يسافركف من أجل  عن Bellaireمهاـ الشرط. كقد ٖتدث 

Bellaire (M), "L’enseignement Indigène au Maroc", Revue du Monde Musulman, vol XV, N° 10, 1911 , p. 427. 
 .121 .صـ. س، ، اٞتزء األكؿ ،...عبلـ شماؿ المغربمن أعبد اهلل ا١ترابط الًتغي،  - 3
 .60–59 ص. ، ص2004، سنة 30، العدد ملمجلة أ، "صيل بالبادية ا١تغربية، ٪توذج السراغنة كزمرافاٟتسُت شوقي، "التعليم األ - 4
 .264 .صـ. س،  ،...1912– 1830جتماعية كالثقافية للوطنية المغربية صوؿ االاأل كم،عبد اهلل العر  - 5
 .264 .مرجع سابق، ص العركم، - 6
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يتعلم الطالب خبلؿ رحبلتو، إلى جانب حفظ القراف، رسمو كتجويده باإلضافة إلى حفظ شذرات من بعض 
. كيقوؿ في ىذا 1يات من ألفية بن مالكالمتوف الفقهية المشهورة، كالمرشد المعين البن عاشر كاألجركمية، كأب

الصدد صاحب أعبلـ غمارة في حق أحد علماء قبائل غمارة خبلؿ الفترة المدركسة " كانتقل )يقصد العبلمة 
المفتي احساين الخشين الزياتي( في مرحلة التخنيش داخل قبيلة بني زيات إلى مدشر بني باركف بها لدراسة العلم 

ـ(. فأخذ عنو فيها علما كثيرا، كحصل عنده فهم غزير،  1955)تالزياتي د امحمد بودغيا على الفقيو البركة السي
. 2إذ قرأ عليو النحو كالفقو بشرح المتوف المشهورة التي كاف حفظها الطالب، استعدادا لهذه المرحلة من األخذ"

الطلبة في عصره كبيئتو )يتحدث ككعادة : "كفي نفس االتجاه يؤكد الدكتور عبد اهلل المرابط الترغي حينما يقوؿ
ـ(، فإنهم حينما يحفظوف القراف كيحصلونو بركاية كرش عن نافع، على 1969عن الفقيو الراضي اخرباش ت 

الشيوخ المدررين في بلدىم، يرحلوف بلوحهم إلى فقهاء القرآف بالقراءات السبع الشهيرة كركاياتها، في المداشر 
اـ حفظ القرآف ببعض القراءات كتحصيلو بركايات أخرل، فيصلوف بعد ذلك كالقبائل المجاكرة لهم، ألجل إتم

إلى مرحلة االقتناع بهذا التحصيل كالحفظ للقرآف، فيعلقوف لوحهم أك ينزلونو عند آخر شيخ لهم في ىذه 
 .3المرحلة، تعبيرا منهم على انتهائهم من حفظ القرآف كالتخرج على يديو"

لتراجم علماء غمارة أف ىذه المرحلة تستغرؽ فترة مهمة من حياة خبلؿ مبلحظتنا  إذف، منيتضح  
كل مرة يكرر حفظو القرآني، على يد فقهاء محنكين، لهم دراية   كالقرل، كفيالطالب، ينتقل فيها بين المداشر 

كبيرا   خاصة بحاجياتو التكوينية كالمعرفية في ىذه المرحلة، متحمبل مشاؽ الحفظ كمتاعبو اليومية، التي تصل حدا
"إف عادة التجواؿ لدل أىالي بني   :المجهوؿفي قهر الجسد كالنفس، كفي ىذا الصدد يقوؿ صاحب المغرب 

كرير الغمارية كمعلميهم الغماريين، تجعلهم يبتعدكف عن موطنهم األصلي، دكف أمل في العودة. كأنا أعرؼ الكثير 
فتحوا مدارس للتعليم كنجحوا في مهمتهم. كىناؾ منهم بوىراف، ممن استقركا منذ سنوات بقرية األىالي، حيث 

 .4من تجرأ كىاجر إلى شرؽ الجزائر كإلى تونس كمصر كحتى سوريا"

فمرحلة التخنيش، كما ىو كاضح من خبلؿ العديد من المصادر، تتميز باالرتحاؿ كالتنقل المستمر، لذلك 
عيدا عن أسرتو كعائلتو، كما يكتسب فيها فهي أغنى مراحل تكوين الطالب، إذ يقضي خبللها، فترة من الزمن ب

تجربة اجتماعية قوية، في كسط رجالي يساعده على تعميق عبلقاتو بزمبلئو )الطلبة المسافرين( من جهة، 

                                         
 .65، ص. 2000، سنة 28، العدد ملمجلة أ، "الدراسة كالتدريس ٔتدرسة تامكركت على عهد الشيخ ٤تمد بن ناصرأٛتد البوزيدم، " - 1
 .181 .صس، ـ.  ،...عبلـ غمارةأعبد الواحد اٞتيدم،  - 2
 .209 .صـ. س،  اٞتزء الثاين، ،...عبلـ شماؿ المغربمن أعبد اهلل ا١ترابط الًتغي،  - 3
 .232.صـ. س،  ،...المغرب المجهوؿ موليَتاس، - 4
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. إنها إذف بداية رحلة الغربة التي ستميز حياة الطالب ككل، فخبللها يكتشف 1كبمعلميو كشيوخو من جهة ثانية
كجود كحياة مختلفة، كفيها أيضا يعمق معارفو، كيصحح حفظو القرآني من األخطاء  عوالم جديدة كيتعرؼ أنماط

ثم رحل  "... :خبلؿ قولوالتي تعتريو، كأبرز من يشخص لنا صعوبات ىذه المرحلة، ىو صاحب سبحة العقيق من 
فشرع في  ... كأنزلو بمدرسة الشراطين، ككاف غرضو من ذلك أف ينقطع للعلم ىػ 1312بو كالده إلى فاس سنة 

فحصل لو مرض  ... ال يدرم ما يقولو األساتذة ، كصار2فصعب عليو األمر ... طلب العلم مع بعض الغماريين
 . 3..." ألزمو الفراش

إف للهجرة في طلب العلم دكرا مهما بالنسبة للطالب، ففيها يتعلم أشياء كثيرة، أكلها أدب اإلنصات 
ة المسافرين، القادمين من مناطق كقرل مختلفة، أما إذا بقي في قريتو، فإنو للشيخ المعلم ثم احتراـ زمبلئو الطلب

لن يستفيد شيئا، فالقرب من األىل كاالنشغاؿ بمشاكلهم، كلها عوائق ستؤجل حفظو أك ستعيق مساره ككل، كفي 
ذ يقوؿ إىذا الصدد نسجل ندـ الحاج الصديق ابن العالم سيدم أحمد بن عبد المومن عن عدـ ىجرتو للعلم، 

كقبل اشتغالو بطلب العلم توفي كالده كىو ابن ثمانية عشر عاما، فعـز الفقراء على  "... :صاحب سبحة العقيق
أف يوجهوه إلى فاس لطلب العلم، فامتنعت كالدتو، إذ لم يكن لها كلد سواه، خصوصا كالزاكية عامرة، كالزكار  

فكاف ذلك ىو السبب في عدـ طلبو للعلم. كلما كبر كثيركف. كلم يكن في نسل الشيخ أحمد من يقـو بذلك، 
 .4..." ندـ على ذلك، ككاف يتأسف غاية األسف على عدـ طلبو للعلم

يعيش الطلبة/ المسافركف حياة جماعية خاصة، أما فقيههم فيعيش بمفرده كفي غرفة خاصة بو، كفي سياؽ 
مدف، يكوف مضطرا الستئذاف الفقيو المعلم، الذم رحلة الطالب المسافر كرغبتو في االلتحاؽ بأحد الجوامع أك ال

يرفض قبوؿ تسجيلو إذا كاف عدد الطلبة كثيرا، لكنو يستضاؼ مدة يومين أك ثبلثة حتى يهيئ نفسو لمتابعة رحلتو 
. كإلى جانب الموارد المحلية للجامع كاآلتية أساسا من السكاف، كانت عادة الطلبة المسافرين أف 5المعرفية

 6الت "النزاىة"يقوموا بجو 

                                         
طبعة ، ترٚتة ٤تمد اعفيف، نوركرافيكس طنجة، كمصور من حياة مثقف من البادية في القرف العشرين ،المعرفة كالسلطةديل ايكلماف،  - 1

 .112 .، ص2000النجاح اٞتديدة، البيضاء، 
 ٛتد بن الصديق عن كالده ٤تمد بن الصديق كمعاناتو ُب طلب العلم ٔتدينة فاس. يتيدث أ - 2
 .334–333 ص. صـ. س، ، ...سبحة العقيقأٛتد بن الصديق،  - 3
 .305 .صـ. س، ، ...سبحة العقيقأٛتد بن الصديق،  - 4
 .112 .صـ. س، ، ... فة كالسلطةالمعر ديل ايكلماف،  - 5
خلي ف ىذه ا٠ترجات ًب التموليَتاس باٞتوالت اإلحسانية، إال أف ايكلماف يذكر أٖتدثنا عن ىذه العادة ُب مبيث سابق، كالذم كاف يسميها  - 6

إىل غاية دخوؿ االستعمار –اسةٔتجتمع الدر –ا ٦تارسة ظلت مستمرةعنها مع التدخل االستعمارم، إال أف ٖترياتنا ا١تيدانية أكدت لنا أهن
 (.120. ىامش صـ. س، كايكلماف،  115 .صـ. س، موليَتاس،  )أنظر سبايناإل
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بل تضم  فقط؛المستقبلة للمسافرين ال تضم الطلبة الذين يتابعوف دراستهم  إف المساجدكينبغي القوؿ 
أيضا "فقهاء الشرط"، الذين يرغبوف في التحصيل كالزيادة، فليست ىناؾ مدة محددة ينبغي للطالب قضاؤىا أك 

فتوحة أماـ جميع الطلبة، حفظة القرآف، لذلك كاف عدـ تجاكزىا، كفي الوقت نفسو، كانت تجربة "التخنيش" م
 . 1الطالب الغمارم يقضي أكثر من عشر سنوات، متنقبل بين جوامع مختلفة قد تكوف في القرل كالمدف كذلك

 املزاصؼ الػناصٓ٘ يف مْادَ٘ الغٔاع٘ التعلٔنٔ٘ اإلعباىٔ٘. الجالح:املبشح 

 أٍه املضانظ العلنٔ٘ العتٔك٘ بػناصٗ:–1

فيو أف موقع غمارة االستراتيجي جعل من ىذه المنطقة عبر التاريخ، صلة كصل بين أكربا  كش المما 
كإفريقيا من جهة، كبين الشرؽ كالغرب من جهة ثانية، لذا تأثرت المنطقة بالثقافة العربية اإلسبلمية، كما تأثرت 

ض إال سنوات قليلة حتى ازدىرت بالثقافة األندلسية، فأصبحت تنافس غيرىا من حواضر المغرب، كىكذا لم تم
في ىذه المناطق حركة ثقافية كفكرية، كبدأت تؤتي أكلها، كبدأ يظهر في ىذه المناطق علماء كمفكركف في 

. كمن المعركؼ أف ىناؾ تضاربا تاريخيا لدل الدارسين القدامى كالمعاصرين حوؿ مرحلة 2مختلف أنواع المعرفة
رس قد ظهرت في القرف الخامس الهجرم إباف فترة المرابطين، كىناؾ من ظهورىا، فهناؾ من يرل أف ىذه المدا

يذىب إلى أف ىذه المدارس لم تظهر إلى حيز الوجود إال في القرف السادس الهجرم مع سبلطين الدكلة 
المرينية، بيد أف ىناؾ من يذىب إلى أف ظهورىا كاف أقدـ من ذلك بكثير، كذلك مع الفتوحات اإلسبلمية التي 

 .3تهدفت نشر العقيدة اإلسبلمية كاللغة العربيةاس

كىكذا بدأت منطقة غمارة تعج بالعلماء كالصلحاء، تدرس فيها الفركع العلمية بمختلف أنواعها من فقو 
كلغة كقراءات كرياضيات كطب كغيرىا، ككاف من عادة الطبلب في ىذه المنطقة أنهم ال يرحلوف إلى فاس إال كقد 

ثقافة، كفي ىذا الصدد نورد كبلـ الشيخ أبي الحسن علي بن ميموف البوزراتي الغمارم، ملئت عقولهم علما ك 
كمن نعم اهلل علي أف علمني كتابو العزيز قبل : "حيث يصور لنا الحالة العلمية في ىذه المنطقة حاكيا عن نفسو

حفظا، كحفظت نظم الشيخ البلوغ، كقرأت في ذلك الزماف نظم الشيخ الخراز رحمو اهلل في رسم القرآف كضبطو 
أبي الحسن علي بن برم في قراءة كرش كقالوف عن اإلماـ نافع، كحفظت األجركمية في النحو، كحفظت نظم 
الشيخ أبي مقرع في معرفة حساب السنة كغيره، كما ىو معلـو ىذه األشياء، ككلها حفظتها كصورتها على 

                                         
كربا ُب القركف ، ليعقد مقارنة بينهم كبُت طلبة أف با١تغربٯتيز ا١تسار التعليمي ٟتفظة القرآينطلق ايكلماف من طابع الًتحاؿ كالتنقل الذم  - 1

 .صـ. س، ديل ايكلماف،  )أنظر اة من مبلم  خاصة، كالتقشف ُب ا١تعاش كاالقتصار على ما ىو ضركرمالوسطى مع ما طبع ىذه اٟتي
111). 

 .36 .، مرجع سابق، ص...ابن عرضوف الكبيرعمر اٞتيدم،  - 2
 .143–121 ص. ، ص2007، مارس 33العدد  مجلة علـو التربية،، "التعليم العتيق كالبنية التقليدية با١تغربرشيدة برادة، " - 3
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مد ابن أبي زيد القيركاني رحمو اهلل، كصورتها على الشيخ الشيخ، ثم بعد البلوغ، َمّن علي بحفظ رسالة أبي مح
أبي إسحاؽ التلمساني في الفرائض كحفظتو كصورتو على الشيخ، كاشتغلت في مبادئ علم الحساب كالفرائض 
حتى حصلت معرفة المناسخات كقسمة التركات كاإلقرار كاإلنكار كالوصيات كمسائل الخنثى كسائر أبواب فقو 

ئض، ككنت أحفظ ىذه الكتب كلها كأـ القرآف شكرا هلل كأنا ابن عشرين سنة، كلم أزؿ بببلد الحساب كالفرا
 .1غمارة التي نشأت فيها، كلم أدخل مدينة قط، بل في قبائل غمارة عمرىا اهلل"

انطبلقا من ىذا النص يتضح أف قبائل غمارة غنية بعلمها كعلمائها كمدارسها، ككاف طبلبها يدرسوف العلم 
كلم يرتحلوا إلى فاس إال بعد أف يحصلوا ما في ببلدىم من علم. كما يتضح أف أىل غمارة كانوا ال يهتموف  بها،

بشيء قدر اىتمامهم بحفظ القرآف كدراسة العلم، حيث ال تشرؼ األسر فيهم إال بقدر ما أنجبت من الفقهاء 
 لمموؿ الرئيسي للببلد بحفاظ القرآف الكريم. كالعلماء، كما أف ىذه القبائل كانت خبلؿ الفترة المدركسة تعتبر ا

فكانت قبائل غمارة إذف تغذم القركيين بالطبلب كالفقهاء، كتتجاكب مع جوىا الثقافي تجاكبا تاما، ال 
  .2سيما كأف المواد التي كانت تدرس بالقركيين كاف جلها يدرس بمعاىد كمدارس جباؿ غمارة

، حيث تسابق في 3قبائل غمارة باىتماـ كافة شرائح المجتمع لقد حظيت المدارس كالمعاىد الدينية في
ذلك المحسنوف من الميسورين كحتى الفقراء بالعمل كالمؤكنة، فانبثت عبر أفخاد كفرؽ قبائل غمارة، كأشاعت 
العلم كنورت األفكار، فولجها الطلبة كالفقهاء معا، ككاف أصحابها كأىل البلد يوفركف للطلبة بيوت اإلقامة 

مؤكنة، ككاف مشيدكىا في الغالب علماء حبسوا جل كقتهم للكتابة كالتدريس كاإلفتاء، فجعلوا في الغالب كال
مدارسهم ملحقة بدكرىم، كدرسوا بها أبناءىم على عادة فقهاء القبائل المغربية، ككاف الطلبة يمكثوف في ىذه 

                                         
 ،كىلم، دار الكتب العلمية، الطبعة األ، ٖتقيق الدكتور خالد زىر ىل الفقو كحملة القرافرسالة اإلخواف من أميموف الغمارم، علي بن  - 1

 .29 .، ص2003بَتكت، 
 .256 .مرجع سابق، ص ،...حوازىاكاالجتماعية كالفكرية بشفشاكف كأ الحياة السياسيةعبد القادر العافية،  - 2
ة  سبلميمواد اللغة العربية كالشريعة اإل كجدت ببادية غمارة بشماؿ ا١تغرب، خبلؿ الفًتة ا١تدركسة، ٣تموعة من ا١تعاىد الدينبة اٟترة، تدرس - 3

ساعدة نفسهم، كٔتريس ُب ىذه ا١تعاىد علماء ندبوا أصبلح الذم كاف يسمى بالنظامي، قاـ بالتدكامتداد ٞتامعة القركيُت، قبل أف ٯتسها اإل
ٝتاء الفقهاء الذين دعموا ىذه ا١تدارس ئية بأستاذ اٟتبيب التجكاين الف الغيورين، لليفاظ على الوجو اإلسبلمي للمغرب. كيذكر األالسكا

 العتيقة بغمارة، نذكر منهم:
 ؛الفقيو الغايل بن السيد عبد الصمد التجكاين، بقرية تارغة بقبيلة بٍت زيات -
 ؛كة بقرية ٕتكاف كقرية انيسواف من قبيلة بٍت منصورٛتد الرب الفقيو السيد أ -
 ؛خوه السيد اٟتبيب بقرية ٕتكافبن الغايل، كأ الفقيو السيد عبد الرٛتن بن السيد ٤تمد -
 ؛خوه السيد ٤تمد بقرية امنوكتة كقرية ايتليغة من قبيلة بٍت منصورالغايل بن السيد اٟتاج ا١تفضل كأ الفقيو السيد اٟتاج -
 .ٛتد اشراك بقبيلة بٍت خالد كالفقيو السيد ٤تمد بن الفاضل اكثاك بنفس القبيلةالسيد أ الفقيو -

  (7 .صـ. س، مد بن عبد الصمد...، الفقيو التجكاني السيد مح )أنظر ٤تمد اٟتبيب التجكاين،
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بل منهم من قاـ بها مقاـ األستاذ، كمن المدارس لشهرتها، الشهور بل السنين، فيكونوف األصحاب كالمعارؼ، 
 :أبرز ىذه المدارس كالمعاىد العلمية في قبائل غمارة نذكر ما يلي

ىذا المركز ىو عبارة عن قرية من قبيلة بني زجل الغمارية، أنجب العديد من  )قبيلة بني زجل(: تلمبوط–1
هم الشيخ الهبطي كالغزكاني كبنخجو كالشيخ العلماء، تعود شهرتو إلى ما حواه من األعبلـ كالمتصوفة، كمن بين

 القسطلي كالوزاني كاليدرم كالنالي كاليالصوتي كابن عرضوف كالفقيو السراج كغيرىم.

فأما أىل  خلدكف:كأىم ما ميز ىذا المركز أنو جمع بين الطريقتين التربويتين المغربية )التي قاؿ عنها ابن 
ى تعليم القرآف فقط، كأخذىم أثناء المدارسة بالرسم كمسائلو، المغرب، فمذىبهم في الولداف االقتصار عل

كال فقو  كال منذلك بسواه في شيء من مجالس تعليمهم ال من حديث  كال يخلطوفكاختبلؼ حملة القرآف فيو، 
 .1...( كاألندلسية التي تتميز بالجمع بين دراسة القرآف كركاية الشعر كالترسل شعر، كال من كبلـ العرب من

ىمت تلك "النخبة العلمية" السالفة الذكر في بناء مساجد بهذه القبيلة، حيث غذت مقرا للتربية العلمية سا
كالصوفية، أكت إليها كفود عديدة من شيوخ العلم كالطلبة، نذكر على رأسهم األسرة العرضونية التي أضفت على 

 ىذا المركز العلمي طابعا خاصا.

رضت ألسرة ابن عرضوف ركزت على مسالة اإلفتاء كالمواقف الصادرة كالمبلحظ أف جل المصادر التي تع
عنها بكل إيجابياتها كسلبياتها. كفي ىذا الصدد نسوؽ على سبيل المثاؿ إحدل فتاكم اإلماـ أبي العباس أحمد 
 بن محمد بن الحسن ابن عرضوف حوؿ "صدقة الفرض كالتطوع" لبعض فئات المجتمع كالشرفاء كالزكايا كالفقهاء

. فلم تكن أجوبتو متحيزة لهذه الفئة أك 2كالقضاة كالمدرسين كأئمة المساجد كمعلمي الصبياف كالفئة المعوزة
تلك، بقدر ما سعى إلى الجمع بين أسس المذىب المالكي كما جرت بو العادة كالعرؼ، ليظل الفكر العرضوني 

مستعمر اإلسباني لغمارة، حيث ظل ىذا الفكر مواكبا للتطورات العامة التي عرفتها المنطقة إلى حدكد دخوؿ ال
راسخا كمتجذرا في عقوؿ العلماء كالشيوخ الذين كانوا يلقنونو للطلبة بهذا المركز التعليمي المتميز. كمن أبرز 
شيوخ كأساتذة ىذا المركز العلمي الشيخ العبلمة سيدم عبد السبلـ الوسبلفي الزجلي، الذم تخرج على يده 

 منهم:العلم العديد من طلبة 

فرارىما من المدرسة التي  بعد-، إذ نزؿ ىو كأحد أصدقائو بقرية تلمبوط الفقيو القاضي محمد السراج - 
أحدثها االستعمار اإلسباني في قرية ازغار ببني زيات كأرغموا الطلبة، حتى الكبار منهم، على الحضور بها 

                                         
 .201ص. ـ. س،  ـ...،1694–1561شفشاكف كباديتها، رجاء اٟتبوسي،  - 1
خرين من علماء : المعيار الجديد عن فتاكم المتأىل فاس كغيرىم من البدك كالقرلالنوازؿ الجديدة فيما ألاين، أبو عيسى ا١تهدم الوز  - 2

، 1996سبلمية، الرباط، ، طبع كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإل2–اٞتزء األكؿصلية د. عمر بن عياد، ، قابلو كصييو على النسخة األالمغرب
 .134–133 ص. ص
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عبد السبلـ بن الحسن الوسبلفي، حيث كجداه مشارطا كمبلزمة دركسها، فنزال عند الفقيو العدؿ الورع السيد 
ىناؾ، يقيم مجلس الدرس كيحلق عليو الطلبة من قبائل غمارة كمن يفد عليو من غيرىا، فأخذا عنو كاستفادا منو، 

 .1كمكثا في حلقتو مدة، حيث رتبهما الشيخ الوسبلفي من بين طلبتو المبلزمين لمجلسو التعليمي

، كقد نزؿ إلى تلمبوط باحثا عن شيخ يكمل عنده طلب العلم دم سعيد أعراباألستاذ العبلمة سي -
كتحصيلو، بعد أف قضى فترة من الدرس في جامع اماغوس ببني زجل أيضا. ككاف جامع تلمبوط بما يحملو من 

، زخم تاريخي كفكرم يمثل المعهد الذم يشتاؽ إلى األخذ فيو، كالقراءة على شيوخو كالمتصدرين للتدريس بو
الكثير من طلبة بادية غمارة، كالنواحي. فهو معهد بالنسبة لسعيد أعراب، كلغيره يمثل مهول األفئدة، كقد درس 
فيو أبو محمد الهبطي الصوفي الشهير، كالشيخ الحسن بن عرضوف، ككلده أبو العباس أحمد كسواىم. ككجد 

 إلىاف يسمع بو كىو في أماغوس، فنزؿ الشيخ الذم يتولى التدريس بو ىو سيدم عبد السبلـ الوسبلفي، كك
حلقتو كرتبو الشيخ الوسبلفي بين طلبتو اآلخذين عنو، فقضى مبلزما لدرسو مدة سنتين، أخذ عنو فيها علما كثيرا 
كحصل منو مجموعة علـو أتقنها على يده، " فقرأ عليو األلفية بتوضيح ابن ىشاـ كالعاصمية بشرح التاكدم، كابن 

 مع فنوف أخرل". عاشر بشرح ميارة،

كقد شهد سعيد أعراب من بركات ىذا المعهد ما لم يكن لو في الحسباف، إذ يذكر انو كاف كىو في ىذا 
 . 2المعهد يحفظ كل ما كانت تقع عليو عينو، مما لم يكن يعهده في نفسو من قبل

تي تخرج منها يعتبر ىذا المسجد من أبرز المراكز العلمية ال )بني زجل(: مسجد الصومعة بتاسفت–2
العديد من علماء غمارة، أبرزىم سيدم الراضي اخرباش الذم عمل في ىذا المركز على إقراء الطلبة كالتحليق 

 حيث سبق لو أف كاف طالبا بهذا الجامع في مرحلة أخذه العلمي. ـ،1932بالدرس سنة 

ذا المركز العلمي الفقيو كفي جامع الصومعة كاف يرحل إليو العديد من الطلبة، ككاف ممن استفاد من ى
محمد الترغي، حيث كاف يدرس بهذا الجامع الفقو كالنحو كاألصوؿ كالتوحيد كمصطلح الحديث، كالمنطق 

.  كاالستعارة كغيرىا من العلـو

كبعد انتقالي من جامع الصومعة، لم أجد من يمؤل عيني  ..." :حمد الترغي عن ىذا المركز العلميكيقوؿ م
كلم أجد من يضاىيو من الفقهاء الذين جلست إليهم، كما كاف يمثلو أساتذة جامع الصومعة في الدرس كإدارتو 

 . 3الفقيو الراضي أخرباش(" )يقصد

                                         
 .102، ـ. س، ص. تراجم أعبلـ أنجرة...ياية اال٧ترم، أٛتد بن ٤تمد بن - 1
 .293...، اٞتزء الثاين، ـ. س، ص. من أعبلـ شماؿ المغربعبد اهلل ا١ترابط الًتغي،  - 2
 .212، اٞتزء الثاين، ـ. س، ص. من أعبلـ شماؿ المغرب...الًتغي،  - 3
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تخرج من ىذا المركز العلمي العديد من علماء المنطقة المدركسة   )بني زجل(: العتيق بوسبلؼ المسجد- 3
كالعبلمة محمد أشغاؼ الوزرافي )الملقب بولد كالشيخ العبلمة سيدم عبد السبلـ بن الحسن الوسبلفي 

تاحلحولت(، حيث كاف يدرس بهذا الجامع أىم المتوف العلمية كمقدمة ابن اجرـك في النحو، كمنظومة المرشد 
 المعين البن عاشر في العقائد كفقو العبادات كمبادئ التصوؼ.

، كينسب إلى المولى أحمد بن عمر إدريس من أقدـ مدارسها العتيقة )بني بوزرة(: المسجد العتيق بتلدماف–4
كضريحو على مقربة منو. تقع ىذه المدرسة في موقع تطل فيو على كادم تيجساس من جهة  الثاني( إدريس )حفيد

الشرؽ، الفاصل بين قبيلتي بني زيات كبني بوزرة. كال تبعد مدرسة تلدماف عن سيدم يحيى أعراب إال ببعض  
دماف أشهر المدارس العتيقة بغمارة، كأقدمها، إذ تولى الدرس بها كبار علماء القبائل كيلومترات. كتعتبر مدرسة تل

الغمارية، كتخرج منها خلق كبير من الفقهاء كالمدرسين كممارسي الخطط الشرعية كالدينية. كىي مركز علمي 
، ألف موقع المدرسة يقصدىا طلبة غمارة من كل قبائلها، لحضور درس العلم بها كاالستفادة من حلقات شيوخها

 يتوسط ىذه القبائل الغمارية.

كفي مدرسة تلدماف استقر العديد من الفقهاء كالعلماء للتدريس بها، أبرزىم سيدم علي بن محمد شهبوف 
(، باإلضافة إلى العبلمة الفقيو الشهير سيدم أحمد بن محمد بن يحيى، كىو أحد  1953الزياتي الغمارم )ت 

حب الفتيا بها، كالفقيو المدرس سيدم العياشي بن علي بن عبد اهلل أعراب البوزراتي كبار علماء غمارة كصا
الغمارم، الذم تخرج على يده عدد من الطلبة، السيما كقد طالت مدة تدريسو بتلدماف إلى ما يزيد عن أربعين 

 .1سنة

تخرج منو العديد من  مركز علمي في قلب قبائل غمارة، )بني منصور(: مقر الزاكية التجكانية بتجكاف–5
الصديق كمحمد بن عبد الصمد  كمحمد بنالعلماء كالفقهاء كالشيوخ أبرزىم العالم أحمد بن عبد المومن 

التجكاني، حيث تقع ىذه الزاكية في أقصى الشماؿ الشرقي لقبيلة بني منصور، إحدل قبائل غمارة الوسطى على 
درس بها أساتذة كشيوخ كبار كالسيد زين العابدين بن . كما 2نحو خمسة عشر كلم من شاطئ البحر المتوسط

محمد المؤذف كالسيد محمد القاضي كالفقيو أحمد بن عبد اهلل المعركؼ بابن زىرة كالفقيو محمد بن الشاىد 
التجكاني، حيث كانوا يدرسوف الفقو كالنحو كالقراءات كعلـو أخرل، كما كانت تعتبر مقر الزاكية الدرقاكية في 

                                         
 .288 ص. مرجع سابق، الًتغي، - 1
ىل سريف قرب القصر جرية( دفُت قرية بوجدياف بقبيلة أى 981كؿ مؤسس ٢تا ىو الشيخ علي الشلي )ت ة أف أتذكر بعض الركايات الشفوي - 2

بعبد  الكبَت، كعندما قدـ عليو ُب حدكد منتصف القرف العاشر ا٢تجرم/ السادس عشر ا١تيبلدم عبد السبلـ بن ٤تمد بن عبد ا١تومن ا١تعركؼ
كائل القرف اٟتادم تو مدة، أرسلو إىل زاكية بتجكاف فجددىا، كاشتهر أمره هبا، ككانت كفاتو ُب حدكد أا١تومن الصغَت كتتلمذ لو كأقاـ ُب خدم

 .ٛتد الغمارمزرة الغمارية. ٍب جاء بعده كلده أٛتد الشهَت باٟتاج أٛتد الفيبليل دفُت قبيلة بو ـ(، ككاف معاصرا للشيخ أ٢17تجرم )عشر ا
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رة، كمنها انتشرت الطريقة الدرقاكية الشاذلية في كل قبائل غمارة على يد أحمد بن عبد المومن كمحمد ببلد غما
 البوزيدم. 

 ككاف للزاكية التجكانية إشعاعها الفكرم كالركحي كممن أنجبتهم في ىذا الميداف: 

م الحبيب، كىو الحاج الصديق بن الحاج أحمد بن عبد المومن، محمد بن الصديق، محمد الغالي، موال
(، ىػ 1377من كبار علماء تجكاف، درس بفاس كمصر، ثم عاد إلى بلده فاشتغل بالتدريس كإرشاد الناس )ت 

محمد المؤذف، الفقيو محمد بن محمد اقشقاش، حيث لقب بذلك لكثرة حفظو كمهاراتو في علم القراءات، 
لملقب بالعتوؽ، تولى اإلفتاء كالقضاء ببلده، ككاف توفي أكائل القرف الرابع عشر الهجرم، الفقيو محمد بن آمنة ا

 .1لو تضلع في نوازؿ الفقو، حيث خلف مجموعة فتاكل، توفي بسبل أكاخر القرف الرابع عشر الهجرم

كاف ىذا الجامع من أىم المدارس العلمية في قبائل غمارة درس بها  )بني زجل(: الجامع الكبير باغرماف–6
: محمد الهبطي المواىبي كالفقيو أحمد بوبكر، كتعتبر ىذه القرية مركزا معركفا ألسرة العديد من العلماء أبرزىم

  منهم:الشدادم العلمية نذكر 

 الفقيو المفتي أبو العباس أحمد بن محمد المقدـ الشدادم.  -

 الفقيو المفتي محمد بن الفاضل الشدادم. -

 ي.الفقيو القاضي المفتي أحمد بن الفاضل الشدادم الحسن -

 المفتي طاىر بن محمد النجار الحسني العمراني الشدادم. -

 .2القاضي المفتي أبو عبد اهلل محمد الطيب بن محمد النجار الحسني الحنيني -

يعتبر مسجد اشرثن من أكبر المساجد في قبيلة بني سلماف  )بني سلماف(: المسجد الكبير بمدشر اشرثن–7
رسوا في ىذا المركز القاضي المفتي عبد القادر بن عبد السبلـ الجيدم، كمن الغمارية، كمن أبرز العلماء الذين د

تبلميذه الفقيو المدرس العياشي ابن علي أعراب، شيخ كل من لو صلة بالعلم في قبائل غمارة خبلؿ القرف 
 .3العشرين

                                         
 .2286–2285 ص. صـ. س، ء السابع، ، اٞتز معلمة المغربسعيد أعراب،  - 1
  يزار ىل سيدم حنُت الشريف العمراين ا١تدفوف بفرقة بٍت شداد الزجلية، كىو حنُت بن ٭تِت بن سعيد الشريف العمراين الذم لو ضريينتمي إ - 2

كالد اكدم الذم يرجع مقيُت بسماتة، كأُت باغزاكة كالَت نساب فرعية كالعبوديبقرية تلمبوط اليت ينتسب إليها الشداديوف، كمنو انبثقت عدة أ
ٛتد بن ٤تمد ر اٟتسٍت اكدم، كالقاضي ا١تفيت أبو عبد اهلل ٤تمد بن الطاى: القاضي ا١تفيت أكمن علمائهم ٧تد ،نسبهم لسيدم حنُت العمراين

 بن طاىر اكدم، كالفقيو ا١تفيت عمر بن عمر اكدم. 
 .140..، ـ. س، ص. .مفتوف منسيوف بغمارة٤تمد ا٢تبطي ا١تواىيب،  - 3
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ركسة نقاشا كجداال بين أثار بناء ىذا المركز العلمي خبلؿ الفترة المد )بني زيات(: المسجد الجامع بالزاكية–8
، في شأف إقامة مسجد تقاـ بو صبلة الجمعة في 1الفقيو اكعرير كالفقيو علي بن الحاج العمراني الغمارم الزياتي

بني بخت، كفي أم مدشر منو يحظى بذلك، فكاف جواب الفقيو العبلمة سيدم علي العمراني "أف المسجد 
ذا المدشر كلوجوده في كسط، بين مدشرم "الزاكية" الجامع يجب أف يؤسس في مدشره "كلمت" لقدـ ى

ك"اجافن"، كلوجوده قرب مقابر األشراؼ الحسنيين الذين فركا من موسى بن أبي عافية، كالمعركفين برجاؿ 
"كلمت". أما الفقيو اكعرير فكاف يرل أف المسجد الجامع يجب أف يقاـ بمدشر "الزاكية"، ألنو يوجد كسط عدة 

 ها كيتوسطها.مداشر، فيجمع بين

كلم يصبل إلى حل للقضية إال حين رفع األمر إلى علماء فاس للنظر فيها كالفصل بينهما. كقد أصدر 
 العلماء بفاس األمر بترجيح موقف القاضي اكعرير ببناء المسجد الجامع بمدشر "الزاكية"، فكاف كذلك.

ل زاكية السيد محمد الرتبي تلميذ كدعي المدشر الذم ينتسب إليو القاضي اكعرير بالزاكية، لكونو مح
الولي الصالح سيدم أحمد الفيبللي المدفوف بقبيلة بني بوزرة. كبني ىذا المسجد الجامع بجانب ىذه الزاكية 
لتقاـ فيو صبلة الجمعة، كيكوف ىذا الجامع موضع حلقات الدرس العلمي الذم يقاـ ببني بخت، كقد تداكؿ 

ء، حيث أمو عدد من الطلبة الذين جلسوا إلى حلقات علمائو كاستفادكا منهم، أعماؿ التدريس بو كثير من العلما
، كإرشادا ككعظا للعمـو  .2كلعل القاضي اكعرير من أكائل من حلق بالدرس في ىذا المركز العلمي إقراء للعلـو

ر المعتاد لقد أصبح مدشر علوم بقبيلة بني خالد على غي )بني خالد(: مقر الزاكية العلوية بمدشر علوم–9
مقصد طلبة العلم من قبائل غمارة خبلؿ الفترة المدركسة، من بني منصور كبني سلماف كبني زيات، يتصدر جلب 
ىؤالء الطلبة إلى حلقات ىذا المركز العلمي كل من الفقيو القاضي محمد اكثاك العمراني كالفقيو محمد بن علي 

لمدرسة العتيقة، حيث كاف عدد طبلب ىذه المدرسة برك السلماني، ككاف لؤلكؿ دكر مهم في تكوين ىذه ا
العلمية يفوؽ الستين، يدرسوف فيها مختلف العلـو التي يحملها الشيوخ على شيوخهم بفاس، من نحو كفقو 
كتفسير كحديث كأصوؿ كعقيدة كمنطق كببلغة كتوقيت، كىي العلـو األكثر ركاجا في حلقة الدرس العلمي عند  

مارية المتخرجين من فاس. كىو ما جعل ىذه القبيلة )بني خالد( تشهد نهضة علمية تناؿ كبار شيوخ البادية الغ
 .3إعجاب كجهاء قبيلة بني كرياغل، الذين جلبوا أبرز مدرسيها لتدريس طلبة الريف

                                         
كقد كاف الفقيو شيد مدرسة،  207، ـ. س، ص. أعبلـ غمارة...كرد اٟتديث عن ىذه ا١تناقشة ُب ترٚتة الشيخ علي العمراين عند اٞتيدم،  - 1

 كفيها بيوت لسكٌت الطلبة ُب مدشره "كلمت" ببٍت ٓتت. فكاف ٬تتمع إليو الطلبة فيدرسهم العلـو ا١تختلفة. 
 .78، اٞتزء الثاين، ـ. س، ص.من أعبلـ شماؿ المغرب...ا١ترابط الًتغي، عبد اهلل  - 2
 .171 .مرجع سابق، ص الًتغي، - 3
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كمن علمائو الفقيو المقرئ الصوفي سيدم أحمد بن عبد المومن التجكاني  )بني بوزرة(: أنارم جامع- 10
 ـ.1845ىػ/ 1262عاـ كالمتوفى 

اشتهر بالقراءات السبع، كمن قرائو المشهورين الفقيو سيدم أحمد بن محمد  )بني بوزرة(: اعرابن جامع- 11
بن سليماف أعراب صاحب مدرسة القراءات السبع بالعدد، باإلضافة إلى الشيخ علي بن ميموف البوزراتي المتوفي 

 ـ.1511ىػ/ 917عاـ 

أقدـ مسجد كمعهد بالمنطقة الشمالية، حيث تشير الركاية التاريخية للقرف العاشر يعد : معهد الشرافات–12
( أف ىػ 986الهجرم حسب ما جاء على لساف صاحب كتاب "دكحة الناشر" أبو عبد اهلل محمد ابن عسكر )ت 

غربي طارؽ بن تشييد أركاف ىذا "المسجد المعهد" يعود إلى فترة الفتح اإلسبلمي، كأف الذم بناه ىو القائد الم
زياد فاتح األندلس، كىو ما يؤكد عراقة المسجد كيضفي عليو قيمة تاريخية كبيرة، إذا ما قارناه عمرانيا كزمنيا مع 
أقدـ المنشآت الركحية كالعلمية، سواء على صعيد المنطقة أـ على الصعيد الوطني. كتشير كثيقة نادرة إلى أف 

على يد الغمارم سيدم أحمد بن  ىػ 1034ثم كقع اإلصبلح فيو عاـ  للهجرة، 152تأسيس ىذا الجامع كاف سنة 
كىو ما يعني أف ىذا الجامع كاف خاضعا لقبائل غمارة؛ بل كاف (، 42انظر الوثيقة رقم )جرير موسى من قبيلة بني 

تكاملة معظم علمائو كمدرسيو من القبائل المدركسة. كيعد مسجد الشرافات التاريخي معهدا للدراسات كمنظومة م
للتدريس الشرعي كالتعليم العتيق، كال يزاؿ ىذا المسجد يقـو بدكره الديني كالتربوم إلى اليـو كفضاء للعبادة، 

صحيح أف موقعو خبلؿ الفترة المدركسة، كاف  كالشرعية كتحفيظ القرآف الكريم. كمعهد لدراسة العلـو اللغوية
ماريين كانوا يرتادكنو، نظرا إلرثو التاريخي كدكر قبائل غمارة ضمن قبيلة االخماس؛ غير أف العديد من الطلبة الغ

 في اإلشراؼ عليو كترميمو، ككذلك لقيمة شيوخو كعلمائو الذين كاف منهم الغماريوف، نذكر من أبرزىم:

 الشيخ الغمارم محمد بن عبد الرحمن الخريم. -

 الشيخ أحمد بن محمد العيدكني. -

 جبارم.الشيخ أحمد بن عبد السبلـ ال -

 الشيخ أحمد التليدم. -

بما أف مدينة شفشاكف كانت حاضرة قبائل غمارة، فقد أنشئ المعهد الديني : المعهد الديني بشفشاكف –13
، حيث أسندت 1الستقباؿ طبلب العلم من كافة المناطق التابعة لمدينة شفشاكف ـ،1935بهذه المدينة سنة 

أسند أيضا حق تعيين األساتذة فيو، كلذلك اعتقد  خمسي، كإليوالرئاسة المعهد إلى الشيخ محمد ابن عياد 

                                         
 جبالة كلكوس.ك  ىل منطقة الكرت كالريفمارة كعاصمتها مدينة شفشاكف، باإلضافة إسباين بغتسمى ىذه ا١تنطقة حسب التقسيم اإلكانت   - 1
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األستاذ محمد الهبطي أنو لم يعين فيو إال من كاف بدكيا صرفا، أك لو عبلقة متينة بالبادية، كىذا طبعا ىو ما كاف 
 :2. كمن أبرز العلماء الذين درسوا بالمعهد الديني بشفشاكف نذكر1يرضى عنو االستعمار

عبد السبلـ بن عبد  -العياشي بن عبد السبلـ السردكني -مد بن عبد السبلـ الصبافمد بن محمح -
أحمد بن محمد  -أحمد بن محمد الغريش المصورم -بد السبلـ بن محمد المكي بن يحيىع -السبلـ الوركلي

 المنتصر بن المنتصر -عبد السبلـ بن عبد القادر الحضرم -محمد بن عبد السبلـ السوفياني -بن خجو
 .عمر بن احساين حميدكف - عبد السبلـ بن محمد احراـز - القادرم

يتضح مما سبق أف قبائل غمارة كانت تشهد خبلؿ الفترة المدركسة نهضة علمية، نظرا للكم الكبير من 
العلماء الذين كانت تصدرىم إلى باقي جهات المغرب، باإلضافة إلى أىمية المراكز العلمية في تكوين النشء 

قيم اإلسبلمية كالتشبث بوحدة الوطن، خبلؿ ىذه الفترة العصيبة من تاريخ المغرب، كلهذا كانت كل قبيلة على ال
غمارية تتوفر على مدارس كمعاىد تتنافس فيما بينها، لتخريج الشيوخ كالعلماء كالفقهاء ذات الصيت الوطني، 

لنا أىمية المدارس القرآنية في قبائل غمارة  كلما ال على مستول العالم اإلسبلمي، كحتى األرشيف اإلسباني يوثق
 كالنموذج في الجدكؿ التالي:

 3فرقة زركلو بقبيلة بني خالد الغماريةأعداد المدارس القرآنية كالطلبة كأسماء أساتذتهم الذين يخطبوف يـو الجمعة.

 اسم األستاذ عدد الطلبة اسم المدرسة المدشر

 ازٞتاف
 ا٠تضراء
 اراتن
 ازداد

17 
11 
22 

 ا١تفضل سي عبد السبلـ السلماين
 منتصر سي ٛتيد تلواف

 ٟتسن مسعود
 تشكة سفلية
 11  تشكة فوقية

13 
 أٛتد ازيات سلجامي
 عبد السبلـ التجكاين

 عبد النيب ٤تمد عمور 14  مشت
 عبد اهلل أٛتد عياش 22  ٘تلزيت
 سي ٟتسن ٤تمد الداكدم نباٌب 11  بغيت
 بوشدادسي العوُب ا٢تامشي  14  مزداد
 سي ا١تفضل ٤تمد السلماين 15  تلملولت

 العناصر سفلية
 العناصر العالية

 22 
15 

 سي عبد السبلـ ٤تمد مسجن
 سي ٤تمد أٛتد اليوت

                                         
 .152 .صـ. س، ، ...ةمفتوف منسيوف بغمار ٤تمد ا٢تبطي،  - 1
 .39–19 ص. صـ. س، ، ...مشاىير علماء المعاىد الدينية بمدف شماؿ المغربعبد الرحيم اٞتبارم،  - 2

3
 - ADCP, Gomara, op.cit,Caja n° 1, Carpeta A/5. 
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يتضح مما سبق أف قبائل غمارة حظيت بمكانة علمية مرموقة، ألنها اىتمت بالعلم كالعلماء، كانتشرت بها 
لها كزف معرفي مهم، ألنها استطاعت أف تخرج المنطقة المدركسة إلى حيز مجموعة من المراكز العلمية التي كاف 

الوجود، كعرفت موجات من الطبلب الراغبين في المعرفة كالتحصيل، كصاحب ىذه الموجة توافد مجموعة من 
ذه العلماء األكفاء من مختلف قبائل المغرب كحواضرىا، مما يعكس المكانة العلمية لقبائل غمارة، بفضل غنى ى

المدارس العتيقة كتنوع المواد المدرسة بها، مما جعل المدارس الغمارية تنتج علماء كقضاة كشيوخا ذاع صيتهم 
في كل أرجاء المغرب، متحدية في ذلك مخططات السلطات االستعمارية التي أرادت تدمير البنيات الفكرية 

غمارية، نظرا لهركب المتعلمين نحو المدارس كالتعليمية للمنطقة، مما جعل كل مخططاتها تفشل في المنطقة ال
 العتيقة.

تَضٓب األطفال مً التعلٔه الضمسٕ ّالغٔاع٘ التعلٔنٔ٘ اإلعباىٔ٘ بامليطك٘ –2

 إىل التعلٔه العتٔل.

أنشأ المستعمر اإلسباني مجموعة من المدارس في شماؿ المغرب لخلق سياسة استعمارية، على اعتبار أف 
االستعمار من أجل السيطرة على أدمغة األجياؿ المقبلة كخلق النموذج التعليمي  التعليم كاف أداة لخدمة

االستعمارم الخاص بو، كذلك من خبلؿ تأسيس ثبلث مدارس نموذجية، منها المدرسة اإلسبانية التي خصصت 
لمغرب، ألبناء المستعمر، ثم المدرسة اإلسبانية اليهودية التي خصصت للجالية اليهودية المقيمة بشماؿ ا

كالمدرسة اإلسبانية العربية التي خصصت ألبناء المنطقة المدركسة، لتعلم اللغة اإلسبانية كالقرآف. فبعد تحقيق 
االستقرار السياسي كالعسكرم بقبائل غمارة، ستشرع سلطات الحماية في إنشاء مجموعة من المدارس الجديدة 

رس حضرية كقركية عامة، لكونها كانت ترل أف حيث ركزت نشاطها على إحداث مدا ـ،1936ك 1927 نما بي
إحداث مدارس خاصة بأطفاؿ المغاربة يعتبر إحدل الوسائل المهمة، بل الكفيلة بإيجاد السلم كقيم التفاىم بين 

على تهدئة المنطقة كتثبيت كجود سلطات  األكلى، مركزةالطرفين. ككانت سياسة التعليم اإلسباني في البدايات 
مواقع متقدمة، كنظرا إلمكانيات إسبانيا المادية الضعيفة أصبل، فإنها سلكت سياسة إحداث الحماية، لكسب 

 .المدارس القركية، موكلة مهمتها للشرطة األىلية لجذب األىالي بالبادية الغمارية

 لم يكن لدل إدارة الحماية" :ى حدكد بداية المرحلة الفرانكويةكيذكر األستاذ بوجداد في أطركحتو أنو إل
تصور متكامل كلو نسبيا، حوؿ مسألة التعليم المغربي، فاإلجراءات كالمبادرات المتخذة كالمؤسسات كاألجهزة 
المحدثة كانت أحيانا متفرقة كأحيانا متداخلة. فقطاع التعليم اعتبر مجرد مصلحة من مصالح مديريتها المكلفة 

، ظل اىتماـ سلطات 1936أنو إلى حدكد سنة  . كاعترؼ بعضهم1بإدارة شؤكف األىالي كاالستعبلمات العامة"

                                         
العاـ، اٞتزء األكؿ، نسخة  ُب القانوف وراهشهادة الدكتأطركحة لنيل  سبانية بالمنطقة الخليفية،السياسة التعليمية للحماية اإلأٛتد بوجداد،  - 1

 .120 .، ص1999مرقونة بكلية العلـو القانونية كاالقتصادية كاالجتماعية بالرباط، سنة 



461 
 

. كبسبب تطور الحاجة إلى التعليم، ليستجيب لطموحات 1الحماية منصبا على نشر التعليم اإلسباني في المنطقة
المغاربة كالجالية اإلسبانية في المنطقة كللمصالح االستعمارية بها، ارتأت سلطات الحماية، من أجل المراقبة 

 .2في قطاع التعليم، إحداث إدارة مركزية خاصة بو على منواؿ المديريات األخرل كالتحكم الجيدين

مرسوما يحدد الخطوط العريضة للسياسة التعليمية  1937يناير سنة  29كىكذا، استصدرت منذ  
  ، كتعريب التعليم الذم3الجديدة. كقد نص المرسـو السابق على الفصل الكامل بين التعليم المغربي كاإلسباني

كاف حتى كقتئذ يعرؼ بالتعليم اإلسباني المغربي، كتأسيس المعاىد الخاصة، مثل المعهد الحر كمعهد موالم 
 . 5، من أجل بعث الثقافة المغربية كأختها الثقافة اإلسبانية4الحسن للدراسات المغربية

خ تقريبا ظهر ، كفي نفس التاري6ـ1938يوليوز  29كما صدر ظهير إنشاء بيت المغرب في القاىرة في 
 .7معهد الجنراؿ فرانكو بإشراؼ المؤرخ فيكراس، كقد مولتو ميزانية المنطقة دكف استصدار تشريع خاص بذلك

، خرج للوجود ظهير ينص على إعادة تنظيم التعليم، خاصة التعليم األكلي كالثانوم، ـ1940دجنبر  31كفي 
 . 8، كتعليم الفتيات، كالتعليم اإلسرائيليكالمهني، كالديني، كالتعليم المزدكج اإلسباني المغربي

إف األىداؼ التي توختها السلطات االستعمارية من الظهير المذكور ىي توجيو التعليم االبتدائي في المدف 
نحو التعليم الصناعي كالصناعي التقليدم، كتوجيو نظيره القركم نحو الفبلحة، كإضفاء الخصوصية اإلقليمية 

. لقد اعتبرت ذلك أحسن طريقة، في نظرىا، لدمج المدرسة في بيئتها، كإعطائها 9دارسالمهنية على كافة الم
طابعا نفعيا، كرفع مستول "األىالي"، دكف التخوؼ من رد فعل سلبي من طرفهم في المستقبل، إذ أف سياسة 

دين، حسب الحماية كانت تتخوؼ دائما من الطابع الثقافي للتعليم، ألف ذلك سيساىم في خلق أشخاص متمر 
 .10تقارير بعض المختصين المنظرين للقطاع

                                         
1

 - Miguel Baena, "La Enseñanza Española en Marruecos", In Africa,N° 65, Mai 1947, p. 317.  
 (، أنظر إدريس خليفة،1948–1942كؿ مدير ٢تا، كعوضو ٤تمد داكد )د كاف اٟتاج علي البقيوم أريب، كقصبيت تعرؼ ٔتديرية التعليم ا١تغأ - 2

 .268–267 ص. ، ص1994كؿ، الرباط. (. اٞتزء األ1956–1912لى االستقبلؿ )ية كالثقافية بتطواف من الحماية إالحركة العلم
، المغرب كاالستعمار حصيلة السيطرة الفرنسية٠تصوصيات. أنظر ألبَت عياش، اـ اىل تقسيم ا١تغاربة بدعول احًت يع التعليم يهدؼ إكاف تنو   - 3

 .377–366 ص. . ص1985ترٚتة عبد القادر الشاكم، نور الدين السعودم. الدار البيضاء، 
 . 682اٞتزء الثاين، ص.  . كإدريس خليفة، مرجع سابق،91اٞتزء الثاين، ـ. س، ص.  ،...إسبانيا كالمنطقة الشماليةأنظر عبد الرحيم برادة،  - 4

5
 - Ramon Salas Larrazabal, EL Protectorado de España en Marruecos…, op. cit, pp. 212–213. 

 .689–685أنظر الظهَت ا١تؤسس للمعهد ا١تذكور عند إدريس خليفة، مرجع سابق، اٞتزء الثاين، ص ص.  - 6
 .365إدريس خليفة، مرجع سابق، اٞتزء األكؿ، ص  - 7

Ramon Salas Larrazabal, EL Protectorado de España en Marruecos…, Ibid., p. 213.  
8

 - Larrazabal (R.S), Ibid., p. 213. 
9

 - Figueras (T.G), Marruecos y España ..., Op. cit, pp. 40–42.  
 .657، ىامش 197، ـ. س، ص. ...السياسة التعليمية للحماية اإلسبانية بالمنطقة الخليفيةأٛتد بوجداد،  - 10
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كفي نفس اإلطار، شجعت السلطات المذكورة تعليم فنوف الصناعات التقليدية، تحت ستار إحياء  
كما شجع اإلسباف التعليم التقني الذم جمع في مدرسة كاحدة، المغاربة،   عات التقليدية القديمة كتجديدىا.الصنا

اإلسباف، ككاف خريجوىا يمنحوف تشجيعات مادية مثل بعض القركض التي قدمها  كذاك مسلمين كإسرائيليين، 
؛ لكن النقص 1الصندكؽ العاـ للقرض. أما بخصوص اإلشراؼ عليها، فإنو كاف من نصيب مفتشية الفنوف الجميلة

لى التعليم الثانوم الحاصل في البنايات كاألطر عرقل إلى حد كبير، األىداؼ االستعمارية المسطرة، فتم التركيز ع
في عاصمة كل جهة )انظر الخريطة(. أما الطلبة الذين كانوا يرغبوف في متابعة دراستهم، فقد أصبح عليهم 

 .2استكمالها في المشرؽ العربي أك في المعاىد كالكليات اإلسبانية

 3ـ 1956ك 1912خريطة للثانويات اإلسبانية بشماؿ المغرب ما بين 

 
 

ريطة، تمركز الثانويات بالمنطقة الغمارية في مدينة شفشاكف كحاضرة للمنطقة المدركسة، إذ  يتضح من خبلؿ الخ
كانت تتواجد فيها كل من المدارس الثانوية العمومية كالمدارس العسكرية، مما يعني صعوبة المنطقة من الناحية 

المنطقة األكثر اضطرابا في شماؿ األمنية، ككانت المدينة تخرج كل الرتب العسكرية التي كانت تستعمل لتهدئة 
 المغرب.

 

                                         
 .202أٛتد بوجداد، مرجع سابق، ص.  - 1
  .ألف طالب سنويا، أنظر 12للتذكَت فقد أسست "دار ا١تغرب" ُب غرناطة، ككانت تستقبل  - 2

3
 - ADCP, Gomara, op.cit,Caja n 3, A/7–A/11, Carpeta A/10. 
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 1ـ 1936ك 1927خريطة لمواقع المدارس بقرل شماؿ المغرب ما بين 

 
 

أما فيما يخص المدارس االبتدائية التي أنشأىا االستعمار اإلسباني بمداشر المنطقة المدركسة، فقد توزعت 
ثبلثاء بني يحمد ك  تلمبوط كبني دركوؿ كباب تازةعلى كل من الجبهة )بويرطو كباس( كترغة كبني ىليل ككاد لو ك 

كخميس المضيق )انظر الخريطة(، كيتضح من الخريطة كذلك، غياب ىذه المدارس في العديد من القبائل 
الغمارية، كبني خالد كبني منصور كبني سلماف كبني رزين كبني بوزرة كبني سميح، كىو ما يعني فشل المشركع 

منطقة، نظرا لتهريب الغماريين أبناءىم نحو المدارس العلمية العتيقة التي تزخر بها قبائل التعليمي اإلسباني في ال
المنطقة، كالتي خرجت علماء كشيوخا ذاع صيتهم في أرجاء الوطن. كلهذا سنجد في ترجمة أحد أبرز علماء 

ـو العربية كالفقو كعلـو أخذ محمد بن علي السراج الهليلي الغمارم عن علماء غمارة عل: "قبائل غمارة ما يلي
القرآف على الطريقة التقليدية المتبعة يومئذ بببلد غمارة. كفي ىذه الفترة بالذات، أسس اإلسباف في قريتو ازغار 
مدرسة لتدريس اللغة اإلسبانية، فأرغموه على الدخوؿ إليها لتعلمها، كقضى بها حوالي سبعة أشهر، تحين الفرصة 

 .2منها إلى قرية تلمبوط بقبيلة بني زجل رفقة أحد أصدقائو" في بعض األياـ، ففر ىاربا

يتضح من ىذه الترجمة أف اإلسباف كانوا يرغموف أبناء المنطقة المدركسة على الدخوؿ إلى المدارس  
االبتدائية اإلسبانية، غير أف فطنة أبناء المنطقة جعلتهم يفركف إلى المدارس العتيقة، بحتا عن مبلقاة الشيوخ 

 خذ عنهم، كما ىو حاؿ كل أعبلـ قبائل غمارة. كاأل

                                         
1

 - ADCP, Gomara, op.cit,Caja n 3, A/7–A/11, Carpeta A/10. 
 .237 .، مرجع سابق، ص...ضواء على منطقة غمارةأعبد الواحد اٞتيدم، - 2
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لقد كانت سلطات الحماية ترل أف سلطة القرار الديني ال يمكن كضعها في يد المغاربة، ألف الوقت لم 
يحن بعد في نظرىم، حيث قامت السلطات المذكورة باستصدار مرسـو جديد يؤسس بمقتضاه "المجلس األعلى 

اإلقباؿ على المدارس  )عدـمسايرة األكضاع المحلية  ـ، بدعول1941للتعليم اإلسبلمي" في خضم سنة 
. كقد أعيدت ىيكلتو 1اإلسبانية(، كالتصور الجديد لقضايا التعليم بما يخدـ مصالح االستعمار بالدرجة األكلى

يخص ، كمع ذلك، ظل دكره استشاريا بالدرجة األكلى فيما 2ـ 1944يوليوز سنة  7كمراجعة نظامو بواسطة ظهير 
أف عدد  3(Valderama Martinez) قضايا التعليم المغربي كالديني. إذ أكد مستشار التعليم لسلطات الحماية

 651في اللكوس،  760في جهة جبالة،  658في منطقة غمارة،  626 التالي:الكتاتيب بالمنطقة كاف على النحو 
سنة  125رس االبتدائية بهذه المناطق جهة الكرت. في حين لم يتعد مجموع المدا في 634كفي جهة الريف 

. فمسألة الهركب من المدارس االبتدائية 4ـ، مما فرض على السلطات إعادة النظر في التعليم الديني1943
 اإلسبانية نحو المدارس العتيقة لم تكن خاصة بقبائل غمارة، بل شملت كل قبائل شماؿ المغرب.

مديرية التعليم المغربي إلى كزارة، بارتباط مع السياؽ كفي ىذا السياؽ حولت السلطات االستعمارية 
السياسي كاالجتماعي، كاستمرار سياسة المحاباة للوطنيين في المنطقة، دكف تقديم تنازالت حقيقية لشعب 

. فاالختصاصات الممنوحة للوزارة الجديدة "كزارة المعارؼ العمومية" نصت عليها بعض فصوؿ الظهير 5المنطقة
كمنحت ضمنيا اختصاصات كل المؤسسات التعليمية المغربية القائمة،  ،6ـ1946ومة الخليفية لسنة المنظم للحك

. كلم تعد مهمتو تقتصر على 7ـ 1951نونبر سنة  10كمنها "المجلس األعلى للتعليم المغربي" بعد صدكر ظهير 

                                         
تطواف تدريس ، كاحتكار 1935بعد تنظيم التعليم الديٍت كعصرنتو، كخلق معاىد ٥تتصة لتدريسو ُب حاضرة قبائل غمارة )شفشاكف( سنة  - 1

 أنظر: تكملة دراستو ُب فاس ّتامعة القركيُت.على  ،كاف الطالب ٣تربا بعد ىذه ا١ترحلةالسلك الثانوم منو،  
 Valderama Martinez (F), "El Instituto Religioso Superior de Tetuan", In Africa, N° 120. 12/1951, pp. 592–

594 . 
ليم االبتدائي، مطبعة ا١تخزف، تطواف. منهج التع :سبلمي. كزارة ا١تعارؼ العموميةوجبو نظاـ التعليم االبتدائي اإلنص الظهَت الذم عدؿ ٔت أنظر - 2

 .1948يونيو  4بتاريخ  23. صدر كذلك باٞتريدة الرٝتية ١تنطقة اٟتماية رقم 7–1. ص 1949
العليا سنة  ًب دراستوكأحصل على الباكلوريا  ،، هبذه ا١تدينة درس التعليم االبتدائي1912نونرب  12كلد فرناندك بلديراما مرتينث ٔتليلية يـو  - 3

ا للثقافة بتطواف، لو مندكبعُت ٍب  ،كبعدىا مارس عملو كمدرس كطٍت ُب خدمة اٟتماية االسبانية، ُب مركز الدراسات ا١تغربية بتطواف، 1939
 عمالو(، كمن أبرز أAfricaعماؿ كمقاالت بالصيف اليت كانت تصدر با١تنطقة ا٠تليفية )عدة أ

 Historia de la Accion Cultural de España en Marruecos (1912-1956), Editional Marroqui, Tetuan, 1956. 
4

 - Valderama Martinez (F), "La Enseñanza Islamica en la Zona Norte del Protectorado Español en 

Marruecos". In Africa, N°7/8, 1948, p. 262.  
 .130 .مرجع سابق، ص أٛتد بوجداد، - 5
 ، كقد ًب نشر الًتٚتة الكاملة للظهَت ُب ٣تلة إفريقيا.25ل كحىت الفص 22الفصل  - 6

 Africa, N° 59-60, 11/12 1946, pp. 552-553. 
 .678.ص اٞتزء الثاين،مرجع سابق،  إدريس خليفة، - 7

Valderama Martinez (F), "Organización Cultural en el Protectorado", In Africa, N° 129-130, Septembre-

Octobre 1952, p. 448. 
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بل أصبح رئيسو ىو كزير المعارؼ التعليم الديني كتقديم االستشارة لوزارة المعارؼ فيما يخص قضايا التعليم، 
العمومية. ىذه الوزارة اعتبرتها سلطات الحماية تعبيرا عن المهمة المشتركة الملقاة على عاتق إسبانيا كالمغرب في 

. كفي ىذا 1مضمار الثقافة العربية اإلسبانية، كدعما للدراسة الثانوية بالمنطقة، مع إمكانية متابعة التعليم في إسبانيا
سنجد العديد من أبناء المنطقة المشبعين بالثقافة العربية اإلسبلمية يقاطعوف المدارس اإلسبانية، كشكل الصدد 

من أشكاؿ المقاكمة الشعبية في أرقى مراتبها، حيث كانت األسر الغمارية المحدكدة الدخل تكتفي بتدريس أبنائها 
ي مدارسها أك معاىدىا المشهورة بعلمائها كشيوخها، في الكتاتيب القرآنية التي تغطي كل مداشر قبائل غمارة أك ف

بينما األسر الميسورة كانت تشجع أبناءىا على االنتقاؿ إلى مدينة تطواف في مرحلة التعليم الثانوم، ثم إلى جامعة 
 القركيين بفاس في المرحلة العليا.

االستعمارية، كانت لخدمة نستخلص مما سبق، أف السياسة التعليمية كالثقافية، التي سلكتها السلطات 
أىدافها بالدرجة األكلى. فالشق الثقافي تحكمت فيو االعتبارات اإلفريقانية التي كاف النظاـ متشبعا بها. ككانت 
إرادة نشر المخطوطات العربية التي تهم جوانب الحضارة اإلسبانية، كبعث الدراسات العربية اإلسبانية جزءا من 

. لكن السياسة التعليمية في حد ذاتها، خبلؿ ىذه 2التي تربط بين المغرب كإسبانيا التصور اإلفريقاني للركابط
المرحلة كقبلها، تأثرت بانعداـ االستقرار السياسي في المنطقة المدركسة، كعدـ سلوؾ سياسة موحدة، مستمرة 

الحماية إلى  كمنسجمة، فقد أثرت فيها قناعات المقيمين العامين، كبصفة خاصة السياسية، فعمدت سلطات
اإلكثار من المصالح اإلدارية المسؤكلة عن جهاز التعليم، كبالتالي انعداـ االنسجاـ. كرغم اإلصبلحات المتكررة 
إال أنها كانت تمس أحيانا المظهر، كيغلب عليها الطابع الدعائي، األمر الذم جعل الغماريين يهربوف أبناءىم نحو 

 بنائهم.المدارس العتيقة، للحفاظ على ىوية أ

 األعضٗ الصزٓكٔ٘ الػناصٓ٘ ّمْقفَا مً الْضعٔ٘ العلنٔ٘ للنػاصب٘: –3

لقد تأثرت منطقة شماؿ المغرب كغيرىا من المناطق المغربية من الظركؼ السياسية المتعاقبة التي مرت 
يا صرفا، يتم بها، مما انعكس سلبا على قطاع التعليم، بالرغم من انتشاره في ذلك الوقت، لكنو ظل تعليما تقليد

بطرؽ بدائية، بين جدراف الزكايا كالمساجد، مكتفيا بالتركيز على الدين كاللغة بطريقة تقليدية، كيعتبر الحفظ أىم 
ركيزة كاف يتم اعتمادىا فيها لعدة قركف، دكف االىتماـ بتجديد المناىج كالطرؽ من أجل مواكبة التقدـ العلمي 

بقيت الدراسة في المغرب عموما، تعتمد أساسا على حفظ المتوف في الحاصل في أكربا في ىذه الفترة، بل 
مختلف المواد المدركسة كالتي ال تتجاكز الفقو كأصولو، مع علـو اللغة كعلم القراءات كالتوحيد، باعتبار ما أنتجو 
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ا أىم الفكر اإلسبلمي من معارؼ كعلـو سابقة، ليست في حاجة إلى تجديد، لذلك ستظل القركيين، باعتبارى
مركز علمي للتعليم العالي في المغرب، محافظة على ىذا األسلوب فترة طويلة من الزمن، دكف تجديد في طريقة 
التدريس، معتبرة مختصر الشيخ خليل بشركحو المختلفة أىم كتاب يجب العناية بو." ككأف األستاذ ال يكوف 

كأسلوبو، كما أف التلميذ ال يصبح مؤىبل لئلجازة أستاذا إال إذا تمكن من تدريس عوائص خليل كصعوبات قضاياه 
كلم يكن لكثير من  1إال إذا أجاد فهم خليل، رغم غموض أسلوبو الذم يزيده شرح شيخو كأستاذه غموضا آخر."

المواد حضور في القركيين بالمرة كعلم الحديث مثبل، حيث نجد العبلمة عبد اهلل ابن الصديق الذم زار القركيين، 
ادتو عن كاقعها العلمي في ترجمتو لنفسو قائبل عن ىذا الفن: "لم يكن لو ركاج في القرف الرابع عشر فأدلى بشه

بين أىل العلم، ففي المغرب لم يكن إال فقهاء عاكفوف على شركح المختصر كشركح التحفة كعلـو اآللة: كالنحو 
فسير الجبللين بحاشية الشيخ الصاكم . كلما ذىبت للقركيين كجدت فيو شيخا كاحدا يقرأ تكالببلغةكالمنطق 

خارج القركيين كىو السيد الحسين العراقي ككجدت شيخا آخر يقرأ صحيح البخارم بشرح القسطبلني خارج 
 2القركيين أيضا."

كىذا ما جعل العديد من العلماء، يعارض تلك القدسية لكتاب أك كتب بعينها، بالرغم من صعوبتها، على  
لمرتبطة باألصلين: الكتاب كالسنة، كالعناية بهما، بما يليق بمقامهما، إلى درجة أصبح حساب إىماؿ العلـو ا

أما ما يتعلق بالفقو  3تدريس التفسير في القركيين ينذر بموت السلطاف، كأف الخوض في القرآف مما ال يناسب.
تدريس باب الجهاد  كالحديث، فكاف تدريسهما يتم بانتقائية حسب ىول المقيم العاـ الفرنسي، الذم رفض

ضمن كتب الفقو، حتى أصبح األمر ممنوعا في جل مدف المغرب إال في طنجة، فقد حرص العبلمة محمد بن 
"حضرت في  الصديق عدـ االلتزاـ بالمنع، مستمرا في تدريسو، كما أشار إلى ذلك ابنو العبلمة عبد اهلل قائبل:

الحاج بجامع موالم إدريس، فلما كصل إلى كتاب صحيح البخارم بشرح القسطبلني على الشيخ محمد بن 
الجهاد بعث إليو الحاكم الفرنسي لمدينة فاس أال يقرأ ىذا الكتاب كيقرأ ما بعده، فانقطع عن الدرس أياما حتى 
ذىب بعض األعياف إلى الحاكم كأفهموه أنو ال يجوز بتر الكتاب بتخطي بعض أبوابو، فسمح بقراءتو على أال 

ح، ككاف باب الجهاد ال يقرأ في كتب الفقو بالمغرب ألف فرنسا منعتو إال في طنجة، فإف موالنا يتوسع في الشر 
اإلماـ الوالد رضي اهلل عنو كاف يقرأه في المختصر كفي صحيح البخارم، كيبالغ في شرح أحكامو، كيتعرض لذـ 

ير الجبللين بحاشية الصاكم المستعمر كيحض على مقاكمتو، كلم تستطع فرنسا أف تمنعو من ذلك. كحضرت تفس
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على شيخنا العبلمة سيدم الحسين العراقي بجامع سيدم عبد الرحمن المليلي، كالتفسير ال يقرأه أحد في 
  1القركيين كال الحديث إال في رمضاف."

فهذه الشهادة توضح جانبا من الواقع العلمي الذم عرفو المغرب إباف فترة الحماية كموقف العبلمة من 
السلطة االستعمارية التي لم يكن يأخذىا بعين االعتبار، بل يضرب بها عرض الحائط، إذ كاف دائم  قرارات

التنديد بمثل ىذه القرارات التي تحجر على العلماء كطلبتهم متابعة دركسهم بشكل سلس دكف تدخل من أحد. 
باإلضافة إلى المعوقات الداخلية التي  لتبقى ىذه أىم الضغوط الخارجية التي عانت منها الساحة العلمية المغربية، 

كثيرا ما عارضها العبلمة محمد بن الصديق منتقدا مناىج التعليم في عصره، كداعيا للتجديد كإصبلح الطرؽ 
العقيمة التي قدست كتبا بعينها، دكف أف تكوف لها فائدة تذكر سول ضياع سنوات من عمر الطالب في حفظ 

. لكننا في مقابل ذلك، نجده يرفض التجديد كالتحديث في ىذا القطاع من كتحليل ألغاز كتاب كاحد ال غير
طرؼ االستعمار، نظرا لرغبتو في إصبلح الخلل في الطرؽ كالمناىج، بالعودة إلى األصلين، دكف أف يرغب في 

ل التغيير الجذرم بإدخاؿ مواد جديدة ليست من علـو الدين، كالحساب كاللغات التي اعتبرىا مدخبل لتسهي
الغزك الثقافي كالفكرم بأسهل الطرؽ كبأسرع مدة، كنتيجة طبيعية للتعليم الذم أتى بو االستعمار، ال حبا في نشر 
العلم كالمعرفة بين المغاربة كلكن خدمة ألىدافو، كالتي منها إيجاد جيل من المتعلمين يكوف في خدمتو، سواء 

رص االستعمار الممثل في شخص ليوطي، على إيجاد تعليم في اإلدارات أك غيرىا، إذ كاف العبلمة مدركا سبب ح
طبقي يقنن تفاكتا طبقيا داخل المجتمع المغربي، الشيء الذم جعلو كما ابنو أحمد، يرفضاف المدارس العصرية 
التي مثلت تجديدا في قطاع التعليم، ككانت السلطات االستعمارية الفرنسية ىي التي ستبادر إلى بناء المدارس 

أبناء المسلمين في معظم مدف المغرب بطريقة حديثة كعصرية؛  إال أف ىذا المشركع سوؼ لن يلقى  لتعليم
القبوؿ في البداية، نظرا لكونو كاف بإشراؼ الغرب الغاصب الكافر، من أجل خلق جيل بعيد عن الدين، يهمش 

دراؾ الغيورين على دينهم ككطنهم اللغة العربية، لذا سيلقى معارضة في بعض المدف المغربية كطنجة، كسيتوقف بإ
بخفاياه كالنتائج التي يرجو االستعمار تحقيقها، كعلى رأس ىؤالء الغيورين العبلمة محمد بن الصديق الذم حارب 
الفكرة في مهدىا، بتحريض من بادر إلى تسجيل أبنائو فيها إلى إخراجهم منها. كلم يكن ىذا الموقف رفضا 

تعليم بإشراؼ االحتبلؿ الذم لم يكن ىمو نشر العلم بل الهيمنة كالسيطرة كالتفقير للعلم، كلكنو رفض لنتائج ال
كالتهميش كالتجهيل، لكن بأقل التكاليف، بعد أف علت أصوات شعوبو معارضة لبلستعمار التقليدم العسكرم، 

ىا ألبناء فأصبحوا منحازين لبلستعمار المبني على الغزك الفكرم، الذم انطلق من المدارس التي أنشأك 
المسلمين، مع الحفاظ على خصوصية المجتمع المغربي في نظرىم، بتوفير تعليم مناسب لكل طبقة حسب 
"ليوطي"، حرصا منو على تحقيق العدالة االجتماعية،" نظرا لمفهومو عن التراتبية المجتمعية، حيث أنشأ مدارس 
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ت لؤلعياف كأبنائهم كبناتهم مدارس األعياف، كعواـ ... فقد خصص أىلية متنوعة متطابقة مع بنية المجتمع المغربي
 المدف أعدت لهم المدارس الحضرية، أما المجموعات القركية المشتغلة بالزراعة فأنشئت لها المدارس القركية.

كقد قصر ليوطي بداية التعليم الثانوم على أبناء البورجوازية، حيث سيلتحق أبناء األعياف بتعليم ثانوم من  
كذلك من خبلؿ اإلعداديات اإلسبلمية، كمنهم من سينتقل من اإلعدادية اإلسبلمية إلى الثانوية التابعة  نوع خاص

، مما يعني عدـ التساكم بين أبناء المغاربة في تلقي العلم، كعدـ تعميمو أيضا كما كاف 1للنظاـ الفرنسي الصرؼ
ات المجتمع دكف قيود كال موانع، كأصبح بعد قبل االحتبلؿ، إذ كاف بالرغم من بدائيتو منتشرا بين جميع فئ

مجيء االحتبلؿ، حكرا على أبناء األعياف، الذين بإمكانهم استكماؿ التعليم الثانوم كالعالي أيضا؛ أما أبناء 
الفقراء، فعليهم تلقي تعليم يكسبهم حرفة، فيكوف التلميذ حرفيا مثل أبيو، ال يتلقى تعليما يرتقي بو لمستول 

الفبلح عليو أف يكوف فبلحا كابن الصانع البد أف يكوف صانعا كىكذا، بينما ابن األعياف ىو الذم أفضل، فابن 
... كىو ما عبر عنو ليوطي في  لو الحق في استكماؿ تعليمو العالي، ألنو يعوؿ عليو ألف يكوف قائد السفينة

اء على كل من ىب كدب مثل مادة سياستو اتجاه أبناء المغاربة بقولو "ال ينبغي تعميم التعليم كفرضو بسخ
الكينين، بل يتعين توفيره ككضعو رىن إشارة المسلمين، كما ينبغي تقديمو في جرعات صغيرة، مكافأة كتشريفا 
لؤلرستقراطية المحلية، فمن المفهـو في رأم األمة الغازية أف شباب المدارس المنتقى من بين أبناء األعياف ينبغي 

 2موظفي اإلدارة المحلية كصغار األعواف في إدارتنا."أف يصبح مْنبتا إلعداد 

ىذا ىو كاقع التعليم في المنطقة السلطانية، الذم كاف يختلف نوعا ما عن كاقع المنطقة الخليفية، التي  
عرفت نهضة علمية كانتعاشا مع ظركؼ الحرب األىلية اإلسبانية، كإف كاف ذلك سوؼ لن يدـك طويبل، حيث 

على أشده، من حيث الرغبة في تحقيق أكبر قدر ممكن من المكتسبات على  الفرنسي كاف التنافس اإلسباني
حساب حقوؽ المغاربة. فهذه الحقائق جعلت الحديث عن الظركؼ العلمية في الفترة التي عايشتها األسرة 

على تحقيق الصديقية، يقتضي الحديث عن السياسة التعليمية التي فرضتها الدكؿ االستعمارية، كالتي حرصت 
أىدافها من خبلؿ ترسيخ فكرة ألبناء المغاربة، تقـو على أف الحماية ىي الحد الفاصل بين الفوضى كالعنف 
الذم كاف يعيشو آباؤىم، كبين الحضارة كالتقدـ العلمي اللذين استقدمتهما القوات االستعمارية. لقد حرص 

بوف العنف كالفوضى، كىكذا جعلوا التبلميذ ال يكنوف الفرنسيوف كاإلسباف على تصوير المغاربة كجهلة جبناء يح
االحتراـ لذكاتهم كآلبائهم، بعد  السخرية كاللمز الذم سمعوه في المدارس األجنبية، في مقابل المدح الذم كانوا 
يسمعونو عن تاريخ فرنسا كإسبانيا كحضارتهما كتقدمهما، حيث كانوا يبذلوف كل ما في كسعهم لتزيين صورتهم، 
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يء الذم جعل ىؤالء التبلميذ المتواجدين في المدارس األجنبية، ينظركف لمدارس التعليم التقليدم نظرة الش
اشمئزاز كدكنية، األمر الذم يستلـز محاربتها، لكونها أصبحت في نظرىم سبب التخلف كحاجزا يحوؿ دكف 

لقى أبناؤىم تعليما عصريا يليق االرتقاء كالنهوض. أما اآلباء الوجهاء منهم خاصة، فكاف حرصهم على أف يت
بمكانتهم االجتماعية، ككانوا يفكركف في ضركرة إيجاد بديل لهذه المدارس األجنبية التي يخشونها، كالتي كشفت 

كعي  لمع "تشكىشاشة التعليم التقليدم كبدائيتو، مقارنة مع المدارس التي كفرىا المستعمر. فتزامن ىذا الشعور 
و فيما بعد بما عرؼ بالسلفية الجديدة التي اتخذت العمل السياسي كإصبلح التعليم جديد بالمغرب سيعبر عن

 1كالثقافة معوال لهدـ البنيات الفكرية العتيقة كقنطرة لتشييد المغرب الحديث."

كلم تكن ىذه البنيات القديمة سول ىذا التعليم التقليدم الذم يتم تلقينو في المساجد كالزكايا التي   
الفكر الصوفي، الذم استطاع لفترة طويلة، النفاذ إلى لب الحياة المجتمعية، إلى درجة يصعب معها كانت تمثل 

الفصل بين الصوفي كغيره، فمن لم يكن متصوفا، كاف جل الوسط العائلي الذم ينتمي إليو ذك ميوؿ للثقافة 
الصوفي كمظلة يستظل بها  الصوفية حتى "أصبح الفقيو الذم كقف لفترة في كجهو يرغب في أف ينتسب للفكر

لكن بسبب ما علق بهذا الفكر من سلبيات، حيث تقهقرت األخبلؽ،  2كيعترؼ بشموؿ فكرىا كنفاذ سلطتها."
سيصبح مطاردا كمهاجما من طرؼ أتباع التيار الجديد، كبعد أف كاف التصوؼ ميزة لكل الناس، سيصبح تهمة 

 م بها. بالخيانة كالبدعة، يجب محاربتها كمعاقبة المته

لقد أصبح ملحا إثر ىذا التحوؿ في النظر إلى الفكر الصوفي، إيجاد بديل أفضل لؤلبناء، خصوصا مع  
دعاكل الفكر اإلصبلحي التي حملها بعض من ذىب الستكماؿ تعليمو بالمشرؽ، خاصة باألزىر الشريف، 

ء بمختلف توجهاتهم من طرقيين كاندمجت الرغبة في اإلصبلح كالتجديد من طرؼ دعاة السلفية مع رغبة اآلبا
إليجاد األفضل. كقد تمخض عن ىذا الحراؾ خلق فكرة إنشاء المدرسة الحرة، التي تعني  كتجار كأعياف

المدرسة المتحررة من كل رقابة حكومية، إذ األىالي ىم من سيشرفوف عليها من البداية حتى النهاية، كرد فعل 
ن المتنورين في المنطقة، المتتبعين ألخبار المشرؽ كما كصلو من نضج ضد التعليم األجنبي، بعدما تفطنت فئة م

ككعي جراء إيجاد تعليم بديل عن التعليم الرسمي الذم فرضو االحتبلؿ، إيمانا " بالدكر الكبير الذم يمكن أف 
لمقاكمة تلعبو المدارس الوطنية في الحياة السياسية كاالجتماعية بصفة عامة، كخصوصا بعد فشل استراتيجية ا

المسلحة التي عاشت عليها القبائل فترة من الزماف، كىكذا قاـ الفقيو محمد داكد بتأسيس المدرسة األىلية 
ـ كالتي تعتبر أكؿ مدرسة إسبلمية كطنية حرة، أسست على النظاـ 1925/ ى1345جمادل األكلى  23بتاريخ 

                                         
 .8 .صـ. س،  ،...إشكالية إصبلح الفكر الصوفيعبد اجمليد الصغَت،  -1
 .13 .صـ. س،  ،...إشكالية إصبلح الفكر الصوفيالصغَت، عبد اجمليد  -2
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جديدة في مجاؿ التعليم، حيث اعتبرت ثورة على ممثلة بداية انطبلقة  1الحديث في منطقة الحماية اإلسبانية."
القديمة، استطاعت بذلك كسب ثقة مجموعة من الشخصيات التي اقتنعت قناعة  كالبرامج الدراسيةاألساليب 

تامة، بأف معركة التعليم معركة أساسية، ألف مناىجو المنقولة من الغرب ال توصل إلى الغاية المنشودة كىي تلقين 
من ىذا المنطلق جاءت فكرة التعليم الحر التي توجت بإنشاء المدرسة األىلية كتعبير عن نضج تربية متينة، ف

 .2الوعي القومي لدل جماعة من الوطنيين الذين احتدت رغبتهم في مقاكمة الرجعية كأثرىا على العقل

دة قد تصل إلى سبع كبعد أف كاف التعليم التقليدم دينيا صرفا يبدأ في المسيد أك الكتاب أك الزاكية، لم 
ثماف سنوات أك أكثر، حتى يتم حفظ القرآف الكريم كبعض المتوف مع قسط كافر من النحو كالصرؼ،  أك

اعتمادا على النصوص المنظومة كاأللفية، مع حضور ضئيل للحساب كالجغرافيا، حتى يصبح الطالب مؤىبل 
ال يتم إال في المدارس األجنبية، بعد كل ىذا، استطاع الستكماؿ التعليم العالي بالقركيين، كالتعليم العصرم الذم 

مدرسة مغربية، إذ المدارس القليلة التي كانت موجودة كالتي   قالتعليم "خلمحمد داكد بعد إشرافو على قطاع 
كانت تسمى المدارس اإلسبانية العربية، كانت خليطا غير منسجم بين شيء يشبو المسيد أك الكتاب القرآني 

المدرسة اإلسبانية في أضعف صورة لها، فتم خلق المدرسة المغربية التي تكوف التلميذ تكوينا كشيء يشبو 
لتكوف المدرسة األىلية  3إسبلميا عربيا كتلقنو تاريخ ببلده كجغرافيتها بجانب دراسة المعلومات العامة االبتدائية"

 30ـ إلى 1930ـ كالتي كصلت سنة 1919بتطواف مواكبة النطبلقة المدارس الحرة في المنطقة السلطانية منذ 
، جمعت بين الطرؽ العصرية، من توفير الطاكالت كنظم الحصص للمواد 4مدرسة، موزعة على عدة مدف مغربية

المقررة مع الحفاظ على المنهاج الدراسي اإلسبلمي، حيث حافظت على تدريس مواد "التوحيد كالفقو 
التاريخ العاـ ك  تاريخ المغربيالك  لحساب كالجغرافيا كالتاريخ اإلسبلمياإلسبلميين كاللغة العربية كمتعلقاتها كا

أم أنو كاف ىناؾ حرص على الهوية  ،5... كجل مقررات الدراسة ىي من المقررات رسميا بمصر كسوريا" الصحةك 
لم بأسره، اإلسبلمية إلى جانب الحرص على تلقين العلـو الحديثة المقررة في مناىج التعليم االبتدائي في العا
 ليتطور األمر إلى إيجاد مدراس للبنات، منها مدرسة للمعلمات كنواة مدرسة ثانوية للبنات بمدينة تطواف.

                                         
مطبعة ا١تعارؼ اٞتديدة، سلسلة منشورات اتحاد كتاب المغرب،" -ُب الشماؿ كا١تسألة الثقافية اٟتركة الوطنية-حسن الصفار، "٤تمد داكد -1

 .128.، ص1990،الرباط
عبد العزيز السعود، "الًتبية كالتعليم /بتصرؼ.  31 .صـ. س،  " ٤تمد داكد، اٟتركة الوطنية ُب الشماؿ كا١تسألة الثقافية،" عبد العزيز السعود، -2

 .36-29ص.  صـ. س،  ،...سلسلة منشورات اتحاد كتاب المغرب وطنية ُب الشماؿ"،عند اٟتركة ال
 .41 .صمرجع سابق،  ،...اٟتركة الوطنية ُب الشماؿ كا١تسألة الثقافية "-عبد العزيز سعود، "٤تمد داكد - 3
 .30 .ص مرجع سابق، ،...جوف جيمس دٯتس، "حركة ا١تدارس اٟترة" - 4
 .128.سابق، ص الشماؿ كا١تسألة الثقافية"...، مرجع اٟتركة الوطنية ُب-دكاد " ٤تمد  ،حسن الصفار - 5
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أما عن طنجة فكاف إنشاء المدرسة اإلسبلمية الحرة متأخرا نوعا ما عن تطواف بحوالي عشر سنوات، حيث 
ـ ببداية متواضعة، حيث لم يستطع في 1936/ ى1355ذم القعدة من سنة  2أسسها المرحـو عبد اهلل كنوف في 

البداية تجهيز إال فصلين دراسيين لؤلبناء الذكور دكف اإلناث، كبمساعدة من أصدقائو، لكن بالرغم من ىذه 
البداية انزعجت السلطات الدكلية منها، لدرجة أصبح عبد اهلل كنوف يستدعى في كل يـو للحضور إلى المندكبية 

ستفسار عن المدرسة، محاكلين بذلك كضع العراقيل في طريقو حتى ييأس كيتراجع عن السلطانية من أجل اال
مشركعو، لكن العكس ىو الذم حصل، تحمل كصبر كثابر إلى أف أصبح الفصبلف فصوال،  إثر استكماؿ 

ـ، بعد أف أصبحت تضم جناحا للذكور 1947المدرسة التي سيفتتحها جبللة الملك محمد بن يوسف سنة 
للبنات، كقد ساعده في ذلك، فتح اكتتاب عمومي داـ سنة كاملة كفر المبلغ البلـز لذلك؛ إال أف  كجناحا

الطريقة التي أحدثها عبد اهلل كنوف انطلقت بتركو اللوح، كتقليد اعتاده المغاربة في حفظ القرآف، مستبدال ذلك 
، مع تقليص حصة دراستو إلى ساعة بالخمسات المطبوعة، بدؿ تضييع الوقت في محو اللوح ككتابتو من جديد

في الصباح كساعة في المساء، كمحاكلة إلدخاؿ علـو أخرل في البرامج الدراسية، أثارت غضب المتشبثين 
بالطريقة القديمة، الذين استنكركا إلغاء األلواح كحفظ القرآف في الخمسات، ممثلين بذلك معارضة أىلية إلى 

التعليقات كانت بمثابة سحابة صيف سرعاف ما انقشعت كسارت األمور "لكن ىذه  جانب معارضة االستعمار،
 .1على ما ينبغي، كاكتسبت المدرسة شهرة كسمعة".

إال أنو بالرغم من كل ىذه الصعوبات، فإف العبلمة أحمد لم يرحب بهذا النوع من التعليم، العتباره ىذه  
التي لم تجعل فرقا بينهما، إذ كل مواقفو عن التعليم  المدارس مثل المدارس األجنبية، كىو ما لمسناه في أقوالو

العصرم كعن اإلصبلحات التي تمت من أجل تجديده، اعتبرىا إصبلحا كتجديدا تابعا للغرب كمخالفا للسنة، 
فكانت النتيجة في نظره ىي بعد الدارسين فيها عن الدين كاندماجهم في الحضارة الغربية بحذافيرىا، بالرغم من 

ىمين في كجودىا، كاف ىدفهم ىو تعليم يليق بتطورات العصر، في الوقت الذم اعتبركه أفضل سبلح أف المسا
لمواجهة الغزك األجنبي، لذا لقوا من الصعوبات الشيء الكثير، إذ لم يلق أصحاب ىذا المشركع الطريق مفركشا 

كتعترض طريقهم" فلم تشأ إدارة بالوركد؛ بل بذلوا في سبيل ذلك مجهودا جبارا جعل سلطات الحماية تعاكسهم 
الحماية أف تعترؼ بوجود ىذا النوع من التعليم العربي كمنحو الصبغة القانونية رغم مجهودات بعض الوطنيين، 

الخاص بتنظيم التعليم الحر لم يشمل التعليم العربي؛ بل اقتصر  1927فالظهير الخليفي الذم صدر في يناير 
ع ذلك بذؿ األستاذاف محمد داكد كعبد اهلل كنوف كآخركف جهودا جبارة إلنجاح كم 2على التعليم اإلسباني فقط"

مشركعهم، إلى أف تحسنت الظركؼ لصالحو إباف فترة الحرب األىلية اإلسبانية، حيث "القرار الهاـ الذم أصدره 
ق المدرسة باقتراح من المجلس األعلى للتعليم اإلسبلمي كالذم يقضي بخل 1937يناير  29بيكبيدر بتاريخ 

                                         
 .87 .ـ، ص1420/2000، منشورات ٚتعية مكتبة عبد اهلل كنوف، طنجة، مذكرات غير شخصيةعبد اهلل كنوف اٟتسٍت،  -1
 .31 .سابق، ص مرجع الشماؿ كا١تسألة الثقافية"...، عبد العزيز السعود، "٤تمد داكد اٟتركة الوطنية ُب - 2
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المغربية، كتحويل المدارس اإلسبانية العربية إلى مدارس مغربية خالصة، لغة التدريس فيها ىي العربية، على أف 
، إال أف ىذا االنفراج لم يدـ طويبل بل سرعاف ما سيعود األمر إلى ما 1تبقى اللغة العربية مادة من مواد الدراسة"

اؿ التعليم، كىو ما عبرت عنو الهيئة المركزية لحزب اإلصبلح في ىو عليو من تضييق على المشتغلين في مج
كالتعليم الذم تقدـ خطوات جريئة بسبب جهاد : "شكل بياف، كجو لؤلمة المغربية إلطبلعها على حقيقة األمور

، فاإلعانات تحذؼ كتصبح شبو اسمية، ال تسمن كال تغني من جوع، كمحارب ة الوطنية يعود القهقرل يوما بعد يـو
المعاىد الحرة يزداد استفحاال، كالبعثات الخارجية يعود أفرادىا، فبل يخلفهم أحد، كالمتخرجوف ال يلتفت إليهم،  

الشيء الذم جعل بعضهم يستقيل لما أصبح عاجزا عن تنفيد مشركعو  2كل ىذا نقاسيو في ميداف التعليم"
في تطواف، فقد "استقاؿ من كظيفة مدير الوطني، كما فعل محمد داكد كىو من المؤسسين ألكؿ مدرسة حرة 

بعدما أصبح اإلسباف يتدخلوف في  3التعليم محافظا على كرامتو الوطنية كالشخصية، كما علل سبب استقالتو."
 اختصاصاتو، محاكلين توجيو سياستو التعليمية التي اقتنع بها كبدأ بتطبيقها، كأعطت أحسن الثمار.

د المدرسة العصرية، معتبرا الفكرة التي أنشئت من أجلها ىذه كمع ذلك انتقد العبلمة أحمد كجو  
المدارس، كىي نشر السلفية الجديدة التي جعلوىا في مقابل حرب الطرؽ الصوفية كمنها الدرقاكية. كىو الرأم 

التهامي ك  الذم تطابق في بعض تفاصيلو مع رأم بعض المساىمين في كجود ىذه المدارس أمثاؿ: محمد داكد
الذين اعترضوا على اعتبار التصوؼ سبب التخلف، حتى تتم محاربتو من داخل المدرسة، مما خلق شرخا  الوزاني

بين اللجاف المشرفة على ىذه المدارس نفسها، بعد أف ضمت التجار كأتباع الطرؽ، مما يعني أف االنطبلقة كانت 
قب الهجمات المفتوحة التي قادتها من سلفيين كصوفيين كغيرىم، لكن بعد "االستقطاب اإليديولوجي الذم أع

ـ، الشخصيات السلفية الرائدة ضد الطوائف الدينية البغيضة، فقد أججت الهجمات 1925ابتداء من سنة 
السلفية النزاعات المتسترة بين اإلصبلحيين كالتقليديين، كجعلتها تطفو على السطح. كأدل ىذا االستقطاب إلى 

 4ضاء لجاف اإلشراؼ التي كانت تضم أعضاء من كل األطراؼ المتعارضة."تآكل التبلـؤ المتصدع أصبل بين أع
نظرا لعدـ االتفاؽ على ضركرة حرب الطرؽ الصوفية من داخل المدرسة، الشيء الذم أدل إلى تشتت اللجاف 
المشرفة على العديد من المدارس، بعد أف حصل تغيير على مستول األىداؼ التي أنشئت من أجلها، إذ كانت 

نطبلقة من أجل إيجاد بديل عن المسيد كالتعليم التقليدم عموما، رغبة في إيجاد تعليم عصرم يرقى إلى اال
مستول المدارس األجنبية أك على األقل يقترب منها، لكنو تم االنحراؼ عن الهدؼ المنشود لتصبح المدرسة 

                                         
 .41 .صـ. س، ، ...اٟتركة الوطنية ُب الشماؿ كا١تسألة الثقافية"-عبد العزيز سعود، "٤تمد داكد  - 1
مجلة عبد العزيز التمسماين خلوؽ، "آراء ُب اٟتركة الوطنية با١تغرب الشمايل مثاؿ: مواقف التيار اإلصبلحي من انقبلب فرانكو العسكرم"،  - 2

 .71 .، ص1989، 21السنة السادسة، العدد  ،دار النيابة
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الذم رغبوا في حلو كالقضاء عليو،  مكانا لمواجهة التصوؼ كأىلو، معتبرين أنو ىو المسؤكؿ عن المشكل األكؿ
فكانت النتيجة ىي عدـ قدرة ىذه المدارس على اللحاؽ بمدارس األجنبي، كبقيت الفجوة ىي، مما يعني أنها 
أخفقت في منافسة التعليم  الذم أتى بو االستعمار، كفي تحقيق تعليم جيد كعصرم، كإف نجحت في تحقيق 

ىذه المدارس التي لم تحظ بالقبوؿ لدل األسرة إطبلقا، كلم يندمج في  االنطبلقة الشكلية للمدارس العصرية،
أسبلكها أم علم من أعبلمها، الذين استطاعوا على الرغم من كل شيء، تحقيق التميز كتحقيق الجديد في مجاؿ 

 العلم، الذم كرثوه كابرا عن كابر.

مة محمد بن الصديق، سواء من جهة فالمتتبع لسلسلة نسب األسرة الصديقية يجد أف معظم أجداد العبل 
األب أـ األـ، علماء أجبلء عرفوا بين الناس بالصبلح كالتقول، كجلهم ممن انبرل للتدريس كنشر العلم كالفضيلة 
أينما حلوا كارتحلوا، حتى قيل إف سبب استقرار ىذه األسرة في منطقة غمارة كاف سببا علميا، حيث خرج أحد 

ومن بن محمد من قبيلة بني يزناسن في أحواز تلمساف بحثا عن شيخ التربية، حينما الم دىو "عبأجدادىا الذم 
عجز عن إيجاد شيخ لو في قبيلتو، ليلتقي بالشيخ أبي الحسن علي المعركؼ بالشلي نزيل جبل سريف؛ ثم انتقل 

بو كتزكج  في طلب محل للعبادة، فوصل إلى الموضع المسمى تجكاف من قبيلة بني منصور الغمارية كاستقر
كليكوف من جاء بعده من أحفاده على منوالو، مستسهلين الرحلة في طلب  1كخلف ذرية بو كال يزاؿ عقبو ىناؾ."

العلم كالتربية أيضا، حتى اشتهركا بين الناس بذلك سيرا على نهج جدىم السيد الحاج أحمد بن عبد المومن 
لعلم كبركاتو ىاف عليو أف يسافر في طلبو من المغرب فمن عرؼ فضل ا الذم دكف في إحدل رسائلو ألتباعو "...

إلى المشرؽ كمن المشرؽ إلى المغرب، كقليل في حقو إذ ال يعبد ربنا إال بو كال كاف من الناس حقا كصدقا إال 
 .2من كاف عالما."

 ىذه التوصيات تدؿ على منهاج كاضح في طلب العلم، كىو جعل الرحلة في طلبو أمرا متداكال معلوما 
لكل من أراد أف يرتقي إلى مصاؼ العلماء، ألف األمر دين كاهلل ال يعبد إال بمعرفة ىذا الدين حق المعرفة، 
كالمعرفة ال تكتمل إال بتحمل مشاؽ السفر شرقا كغربا لتحصيل العلـو كالمعارؼ التي تحقق كماؿ إنسانية 

دأ كطبقوه، فكاف سببا من أسباب ارتقائهم إلى اإلنساف. لذلك، نجد أف جل أعبلـ ىذه األسرة التزموا بهذا المب
مصاؼ العلماء الجهابذة، كمنهم العبلمة أحمد الذم سافر من القاىرة إلى الشاـ، للتأكد من حديث كاحد حين  
كاف يخرج أحاديث "الشهاب في األمثاؿ كالحكم كاآلداب" للقضاعي، فوقف على حديث }من كانت لو نية 
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فلم يقف على من خرجو، كبما أف شيخو محمد بن جعفر  1ليو رداء منها يعرؼ بو{صالحة أك سيئة، نشر اهلل ع
سافر إليو الستفساره عن ىذا  الكتاني كاف لو مؤلف في تخريج أحاديث الشهاب ككاف حينذاؾ مقيما بالشاـ،

خلص فجد العبلمة محمد بن الصديق األعلى سيدم عبد المومن بن علي كاف من أكابر األكلياء ك  2الحديث.
األصفياء ذا أخبلؽ كريمة كخصاؿ حميدة كمناقب عديدة متواترة مشهورة في قبيلة بني يزناسن، ككذلك حفيده 
سيدم عبد المومن دفين تجكاف من قبيلة بني منصور بغمارة، كأما جد الشيخ محمد بن الصديق األدنى كالد 

زمانو كمفرد كقتو في العلم كالمعرفة كىداية كالده سيدم الحاج أحمد بن عبد المومن فكاف أعجوبة عصره كنادرة 
الخلق ككثرة األتباع، بعد أف حفظ القرآف بالسبع على طريقة أسبلفو كأتقن علم القراءات كتبحر فيها، فاشتغل 

 .3بتعليم القرآف كعلومو بمكاف يسمى أنارال من قبيلة بني بوزره الغمارية ...

بن أحمد بن عجيبة الحسني )أم جد العبلمة محمد بن  يحكي لنا العبلمة أحمد عن أبي العباس أحمد
الصديق أبا أمو( أثناء ترجمتو لو فيقوؿ: "اتفق أف قدـ إلى طنجة بعض علماء شنقيط فاستطالوا على أىلها 
بحفظهم كمعرفتهم كصاركا يناظركف طلبتها كيجهلونهم في المحافل، فلما اشتهر أمر المترجم طلبو أىل طنجة في 

ا لمناظرة الشناقطة، فأجاب طلبهم كقدـ إلى طنجة كناظر المذكورين كقهرىم كأظهر قصورىم فرحلوا القدـك إليه
 .4عنها، كأحبو لذلك أىلها كطلبوا منو اإلقامة بها لئلفادة كالتدريس"

أحب  الرجل الذمفكاف من الطبيعي لمن ىؤالء أجداده، أف يكوف في مكانة العبلمة محمد بن الصديق  
ظب عليها في الليل كالنهار، كاتخذ كقتها كورد من األكراد التي يداـك على قراءتها صباح مساء ال يمل القراءة ككا

منها، إلى درجة تجعلو ال يضع الكتاب إال للضركرة. ككما أحب القراءة أحب اقتناء الكتب مهما غلت، كيحرص 
ي بالغرض، بحيث قد يشترم الكتاب على شرائها كلو باستدانة ثمنها أك ببيع بعض لواـز البيت مما قد يف

بأضعاؼ أضعاؼ ثمنو إذا كانت النسخة مفيدة، تعظيما للعلم كحرصا على اقتناء الجيد المفيد مما ألف. فمن  
كاف ىذا حالو فبل بد كأف يربي أبناءه على حب العلم كالمطالعة حتى كصلوا إلى مصاؼ األئمة العلماء، كلوال أب 

ألبناء بهذا المستول من التميز، حتى لو تشاركوا مع غيرىم في بداية األخذ كالتلقي بهذه المواصفات، لما كاف ا
مع باقي أقرانهم، فقد اختلفت باقي مراحل تعلمهم فكانت النتيجة مختلفة أيضا، ألف تكوينهم العلمي بدأ بطريقة 

ريم في الكتاب بعد بلوغ عادية مماثلة لكل من تعلم في تلك الفترة، حيث يبدأ طالب العلم بحفظ القرآف الك
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الخمس سنوات، كبعد إتماـ حفظ القرآف كامبل يتم إقرار الحفظ بالسلكة الثانية، كما ىو معركؼ عند المغاربة. 
... كقد  كأثناء ىذه السلكة يشرؾ المتعلم حفظ بعض المتوف مع المراجعة كذلك بكتابة أبيات في أسفل اللوح

س حتى يتقرر المحفوظ كما فعل العبلمة عبد اهلل الذم ختم القرآف ست يكرر الطالب الختمات إلى أربع أك خم
. فإلى حدكد ىذا المستول فأفراد األسرة مشتركوف مع غيرىم في ذلك، لكن بعد ىذه المرحلة اختلفت 1مرات

ية منذ طرؽ تلقيهم العلم عن باقي المتعلمين ممن ىم في سنهم، كذلك انطبلقا من تفرد الزاكية التجكانية الدرقاك 
السيد الحاج أحمد بن عبد المومن بنمهج دراسي جديد، خالف المنهج الذم كاف سائدا آنئذ بجبالة كغمارة 
كالمغرب عموما، كالذم يلـز الطالب بحفظ القرآف الكريم بالركايات السبع أك العشر بعد أف يكوف قد مر من 

يدعو إلى االقتصار على ركاية كاحدة في حفظ عمره مدة طويلة، الشيء الذم جعل السيد أحمد بن عبد المومن 
القرآف الكريم، حتى يتسنى للطالب دراسة العلـو الدينية كاللغوية في كقت مبكر، مما يساىم في استكماؿ 
شخصية المسلم. كمن أقوالو في ىذا الموضوع "... كنصحي إياكم كغيركم: أال تنكبوا على قراءة القرآف العظيم،  

كالصواب الكبير كالرأم الشهير: أف تقرؤكا ما تيسر من القرآف  ... ر أجيالنا، نحن كغيرناكما انكبت عليو سائ
كتتفقهوا في الدين. فمن عرؼ فضل العلم كبركاتو ىاف عليو أف يسافر في طلبو من المغرب إلى المشرؽ كمن 

كصدقا إال من كاف عالما، كفي المشرؽ إلى المغرب كقليل في حقو إذ ال يعبد ربنا إال بو، كال كاف من الناس حقا 
كال بد أف تفطنوا لهذا الخطأ الكبير،  2}من يرد اهلل بو خيرا يفقهو في الدين{كسلم حديث الرسوؿ صلى اهلل عليو 
 .3..." نو، كال تغتركا بقوؿ من ال يراه خطأكاجتنبوه كاحذركا منو كفركا م

فمن خبلؿ ىذه الرسالة يمكننا أف نستنتج بأف منهج ىذه الزاكية فيما يتعلق بالتدريس دعا إلى تجديد 
المناىج، مخطئا المناىج السائدة في تلك الفترة، محاكال بذلك تغيير كاقع سياسة تعليمية سيطرت لمدة طويلة 

ية جديدة، ألف األكلى تجعل طالب العلم يضيع سنوات من عمره في حفظ الكثير من كتعويضها بسياسة تعليم
المعارؼ دكف أف يهتم بإدراكها كفهم معانيها كقواعدىا، حتى يستطيع تطبيقها كاالستفادة منها كإفادة غيره، أم 

من النصوص الشيء أنو في نظر ىذه الزاكية عالم غير مكتمل الشخصية، نظرا لعدـ تفقهو في الدين كلو حفظ 
الكثير. كعلى ىذا المنهاج سيسير رب األسرة الصديقية العبلمة محمد بن الصديق، متبنيا منهاج جده كشيخ 
الزاكية الدرقاكية الذم دعا إلى عدـ إرىاؽ الطالب بحفظ كثرة الحواشي، نظرا لصعوبتها كعدـ فائدتها في بداية 

ى طالب العلم فنونا شتى. لذلك كاف يكتفي مع أبنائو ببعض الطلب، مع ما تحتاجو من سنوات طواؿ تضيع عل
المتوف، مركزا على تعلم األصوؿ التي تقوم في طالب العلم ملكة البحث كاالستقصاء كعدـ القناعة بما توصل 

                                         
 .18 .صـ. س،  ،...سبيل التوفيقعبد اهلل بن الصديق،  - 1
اٞتزء األكؿ، مكتبة الوحدة العربية، ، 71كتاب العلم، رقم   ،الصحيحالمسند الجامع ث أخرجو ٤تمد بن إٝتاعيل أبو عبد اهلل البخارم، اٟتدي - 2

 .31 .ص ،1421/2000الطبعة األكىل، 
 .23 .صـ. س،  ،...كثائق كتحقيقاترسالة بتوقيع السيد اٟتاج أٛتد بن عبد ا١تومن نقبل عن كتاب " - 3



476 
 

مياال إليو فكر العالم األسبق للطالب. لقد كاف يستحسن طلب العلم على طريقة المتقدمين، حيث كاف 
تعليم الطالب كاالقتصار بو على فهم المسألة كالكتاب الذم يدرسو مع ختمو من أكلو إلى آخره لبلختصار في "

نظرا العتباره ذلك مما يحـر الطالب من تحصيل  1بدكف تعرض للحواشي ككثرة األمثاؿ كاالعتراضات كاألجوبة،"
يش ذىنو بكثرة العموميات. الملكة كمن عدـ التمكن من اإلحاطة بالفن المقركء كأصولو كقواعده، بسبب تشو 

فالقاعدة الذىبية عنده ىي فهم أصوؿ العلم كقواعده إذ بهما تتحصل الملكة، كالتي بدكرىا تمكن من فهم 
الحواشي كما حوتو من دقائق األبحاث فيما بعد. أما إدخاؿ ىذه الحواشي ضمن درس الطالب المبتدئ فهو من 

الذم يكوف الطالب يطلب علم النحو مثبل، يجد نفسو مع كثرة ففي الوقت  رؽ التعليم شرقا كغربا.مفاسد ط
الحواشي يقرأ فنونا شتى، كقد ال يحصل كاحدا منها، نظرا لصعوبة تلقي الكتاب الُمَحشًّى. ككمثاؿ على ذلك في 
نظر العبلمة أحمد كتاب األشموني "الذم تحوؿ من كتاب نحو يمكن تحصيلو في أقرب كقت، إلى كتاب بياف 

 كمنطق كغيرىا من العلـو الخارجة على النحو بمكاف، بسبب حواشي الصباف كاألنبابي.كمعاف 

فتعذر تحصيل الكتاب إال على أفراد كقليل ما ىم، مع أف الفن المقصود من األلفية يمكن تحصيلو في  
لكونها ليست لذلك كاف األب يوصي أبناءه بعدـ العناية بالحواشي كأف ال يشغلوا فكرىم بعدـ فهمها،  2شهر."

ذات أىمية في ىذه الفترة، كىو ما أكده العبلمة عبد العزيز في ذكره لتوجيهات كالده إياه قائبل: كاف يوصيني" 
بأال أراجع أثناء مطالعة الدرس حاشية من الحواشي على الكتاب الذم أقرأه، ككثيرا ما كاف يقوؿ لي من تبع 

 عمالما يعلمو من حشو الكتب بها إلى درجة تشغل الطالب أم بقي ببل علم، نظرا  3الحواشي بقي ببلشي."
قصده من طلب فن من الفنوف. فقولو ىذا يدؿ على حرصو على برنامج محدد في التعليم كالذم كانت نتيجتو 
معركفة لديو مسبقا، لذا كاف يرشد أبناءه بمفارقة الشيخ الذم يكوف التطويل منهجو، ألنو ال يحب من الشيخ أف 

درسو لمباحث الحاشية، ألف ذلك يبلبل فكر الطالب كيتلف ذىنو، كىو ال زاؿ في بداية تربية نفسو  يتعرض في
فقد كاف يحرص على التشجيع كالتحفيز في بداية التلقي، لكن ضمن منهج  كتعويدىا على الصبر في طلب العلم.

ذم تدؿ عليو أجوبتو كإرشاداتو لمن  دقيق قد ال يدرؾ معناه الصغار، في حين كاف ىو متأكدا من نجاح برنامجو ال
كاف في حاجة إليها. كىو ما يبينو ىذا الموقف أثناء شكول أحد أبنائو بعدـ فهم درس من الدركس، فكاف 

تشغل بالك بهذا اآلف كإنما عليك أف تسمع ال غير، كتعود نفسك على األخذ كالتحصيل، كعندما  الجواب "ال
فكل ىذا يدؿ على أف  4ومة في ذىنك فيسهل عليك فهمها جيدا،"يأتي كقت الفهم تجد ىذه األمور مرس

العبلمة محمد بن الصديق كاف مدركا لمعنى التدرج في التحصيل، فالمهم بداية ىو تعلم الصبر في تلقي الدركس 

                                         
 .من األطركحة 485ص اٞتزء األكؿمن ا١تخطوط،  149ص ـ. س، ، ...سبحة العقيقأٛتد بن الصديق،  - 1
 من ا١تخطوط. 150 .ص، ـ. س، ...سبحة العقيقأٛتد بن الصديق،  - 2
 .19. ، صنة العبلمة عبد العزيز بن الصديق، ٥تطوط ُب خزاالمؤتسي بتعريف أحواؿ نفسيعبد العزيز بن الصديق،  - 3
 .19 .ص ،ا١تصدر السابق - 4



477 
 

كعدـ الملل من حضورىا، أم الرىاف أكال على حب التعلم، ألف التمكن من ىذه الميزة يسهل باقي مراحل 
 ، كىذه قاعدة ذىبية يركز عليها حاليا أشهر علماء التربية.التعليم

لم يكن العبلمة من الذين يدفعوف أبناءىم للمعلم دكف متابعة منو، بل كاف ال يكتفي بتلقي أبنائو العلم عن 
المعلم فقط، كإنما كاف كثير المذاكرة لهم في شتى الفنوف، ال يمل من أسئلتهم، مشجعا لهم على االستفسار 

ريقة حل اإلشكاالت، كذلك نظرا لنبذه التقليد كدعوتو لبلجتهاد كعدـ تجميده العقل الذم ما خلقو اهلل إال كط
للتفكر كالتدبر في كبلمو عز كجل الصالح لكل زماف كمكاف. ككما كاف يعتني بأبنائو، كاف شديد العناية بمعلمهم 

و إياىا، إذ ىو مربي أبنائو، فكيف ال يحظى بهذه حيث يكرمو كيجلو كيضعو في مكانة الئقة بالمهمة التي أككل
  عنده؟المكانة 

فالمطلع على سيرة أبناء األسرة فيما كتبوه عن إرشاد كالدىم كتوجيهو في مجاؿ العلم كالمعرفة، يدرؾ  
مدل حرص األب على تنمية ملكة البحث لدل أبنائو، كالتي لن تحصل بكثرة المحفوظات فقط، بل بإعماؿ 

التي لم يستسغها معاصركه  كمن األمورطريق الدعوة إلى االجتهاد الذم أصبح شيئا محرما في عصره،  الفكر، عن
كلم يقبلوىا مطلقا، فكانت السبب الرئيس في شن الحرب على أسلوب الزاكية في التلقين، ىذه الزاكية التي لم 

. فمنذ تأسيسها تولى شيخها العبلمة تؤسس لنشر مبادئ الصوفية بين األتباع فقط؛ بل كانت بمثابة مدرسة لهم
محمد بن الصديق عقد حلقات للدرس في التفسير كالحديث كالفقو كفنوف أخرل لشتى الركاد، مؤسسا بذلك 
نهج مدرسة صديقية لها خصوصيتها التي ستظهر للوجود مع أبنائو السبعة، الذين نهلوا من معين كالدىم العالم 

المعين الذم تميز بخصوصية التفكر كالتدبر في كبلـ اهلل كسنة نبيو، مستخدما العارؼ منذ نعومة أظفارىم. ىذا 
تكوف خاصة بهم، سواء  ظركفا قدالعقل الذم خلقو اهلل لذلك، مما جعل الظركؼ المؤثرة في نشأة أعبلـ األسرة 

لماء، كذلك منذ ، إذ ىذه األسرة ىي الوحيدة في عصرىا التي برز فيها ىذا العدد من العكالكيفمن حيث الكم 
قركف، فلم نسمع أك نقرأ عن تبوؤ سبعة من اإلخوة رتبا متقدمة من العلم كالمعرفة، كبلوغ أعلمهم كىو العبلمة 
أحمد رتبة االجتهاد المطلق، إلى جانب اعتبار كل الباقين من المجتهدين الذين ال يقلدكف أحدا كال يركنوف إال 

 للدليل.

حرص كالدىم على تعليمهم جميعا من أكبرىم إلى أصغرىم بنفس الطريقة  أما من ناحية الكيف فيتمثل في
 من التتبع كالمذاكرة مع الجميع في شتى الفنوف، بطريقة تقليدية رافضا التعليم الذم أتى بو االستعمار.

رضي اهلل عنو يحدثني عن الكتب  فالصديق "كاكمن أمثلة ىذه التوجيهات قوؿ العبلمة عبد اهلل بن 
كيقوؿ العبلمة عبد العزيز عن ىذا الجو العلمي  .1ة في مختلف العلـو كيعطيني فكرة عن كل كتاب كقيمتو"العلمي

"كقد كاف كالدم رضي اهلل عنو يتعاىدني في  ماءه:الرائع الذم حرص كالدىم على أف يتنفسوا ىواءه كيشربوا 
                                         

 .23 .ص، ـ. س، ...سبيل التوفيقعبد اهلل بن الصديق،  - 1
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ف لي عن سبيل السير فيما ينفعني في أثناء ذلك بالنصائح كاإلرشادات التي كانت تضيء أمامي الطريق كتكش
ديني كيقرب لي طريق التعلم ... فلم يكن يمر علي يـو بدكف أف أسألو عن مسائل في شتى العلـو كالفنوف 
المختلفة، فكاف يعطيني رحمو اهلل كرضي عنو في كل موضوع أسألو عنو قواعد عامة، تكفيني كتغنيني عن كثير من 

 1على االستزادة من البحث كالمعرفة. كيحثني البحث كالمطالعة ...

فهذه الشهادة في حق نبع األسرة لم تكن خاصة بأبنائو؛ بل حتى غيرىم من الطلبة الذين إذا أخذكا عن 
العبلمة محمد بن الصديق لم يرضوا عنو بديبل. قاؿ ابن األزرؽ بحادم الرفيق ككاف من المبلزمين لدركس الشيخ، 

دركس الشيخ اإلماـ أبي عبد اهلل محمد بن جعفر الكتاني في الموطأ كالصحيح فلما توجو إلى الحجاز كرأل 
فهذه شهادة في  2بالحـر النبوم" لم يعظم تدريسو في عيني كال رأيتو شيئا بالنسبة لما اعتدتو من دركس الشيخ."

خهم، كالذم حق منهل علماء األسرة الصديقية كمعلمهم األكؿ كشيخهم األكبر الذم يرتبونو في مقدمة شيو 
يعتبركف فضلو كأب ككشيخ فوؽ كل فضل. فهو األب كالشيخ الحريص على تعلم أبنائو كتبلمذتو كبلوغهم 
المراتب العلى في طلب العلم، لقناعتو التامة بأف العلم ىو سبيل الرقي في المجتمع بنبذ الجهل كالتخلف 

هلل ال يعبد إال بالعلم. كلتحقيق كل ىذا كاف حريصا كاحتضاف العلم الذم ىو سبيل الفبلح في الدنيا كاآلخرة ألف ا
على أف يرحلوا من طنجة في اتجاه الحواضر العلمية األخرل سواء بالمغرب أك غيره، فأرسلهم إلى فاس الواحد 
تلو اآلخر، حيث جامع القركيين كجهة المغاربة الستكماؿ طلب العلم. كمن فاس إلى مصر حيث األزىر التي  

لة طلبة العلم كالعلماء على حد سواء، كذلك من أجل االستزادة كتحصيل ما لم يكن متوفرا بالبلد كانت تعتبر قب
إليهم  3األـ، دكف أف تنقطع توجيهات الشيخ الوالد كلو عن طريق المراسلة، إذ كاف حوار الرجل مع أبنائو كرسائلو

تاب طبع أك كتاب قيد الطبع، أك عن كتاب في الغالب األعم تدكر في فلك العلم كالثقافة. فالحديث دائما عن ك
نفيس يجب البحث عنو كالظفر بو مهما غلى ثمنو. كتاب يجب نسخو مع التوصية بأف يكوف خط الناسخ جيدا، 
كاحرص على مجالسة الشيخ الفبلني فإنو عالم حقا كتجنب مجالسة فبلف لكونو ليس بعالم كلكن متطفل على 

تبعو ألبنائو حتى كىم بعيدكف عنو، كىم بدكرىم حريصوف على طلب المشورة كىذا يبدك كاضحا من ت ... العلم
من معلمهم األكؿ، حيث كتب مرة العبلمة أحمد يطلعو أف أحد إخوانو يدرس الخبلصة على شيخ من شيوخ 

ف األزىر، فلبث في مقدمة الخبلصة ثبلثة أشهر، فلم يتأخر األب بالرد الموجو لما ىو الصواب قبل فوات األكا
ذلك الرجل الذم يقرأ عليو فبلف فإنو ال يقرأ كإنما يلعب كيضيع أعمار من يقرأ عليو ببل فائدة، فإف  اقائبل: "كأم

القراءة عند المحققين إنما ىي حل المتن كتصحيحو كالتنبيو على ما يحتاجو كزيادة شيء إف احتاج إليو، كما زاد 

                                         
 .14- 13 ص. ص...، ـ. س، تعريف المؤتسي بأحواؿ نفسيعبد العزيز بن الصديق،  - 1
 .من ا١تخطوط 52 .صـ. س، ، ...سبحة العقيقأٛتد بن الصديق،  - 2
 ل حبو للكتابة.من ا١تخطوط فض 145- 126ص.  صـ. س، ، ...سبحة العقيقالرسائل ُب ٖتدث العبلمة أٛتد عن مضموف ىذه  - 3
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كلهذا عاب المحققوف حواشي المتأخرين لخركجها في على ذلك فهو ضرر بالطالب كرياء في حق المعلم، 
 1الغالب عن موضوع الكتاب."

فهذا ىو العبلمة محمد بن الصديق الذم كاف أبا كمعلما في نفس الوقت، يمكن اعتباره أىم شخصية  
حب العلم علمية كاف لها األثر الكبير كالعميق على كل األبناء كما األتباع، إذ كاف يشجع كيوجو كل من رأل فيو 

كالمعرفة كلو كاف كبيرا في السن، معتبرا أف الكبر ليس مانعا من طلب العلم؛ بل المهم الرغبة في ذلك. كما كاف 
يكـر طالبي العلم كيحتفي بهم كيسر بزيارتهم كيشجعهم على المضي في طريقهم، رافعا من معنوياتهم إلى درجة 

ككل ىذا حبا للعلم كألىلو. لذا ذاع صيتو كانتشر في اآلفاؽ قد يحسس طالب العلم المبتدئ ككأنو عالم كبير، 
ذكره بسبب علمو كمعارفو كرحابة صدره كأثر دركسو على كل من سمعها، فينجذب لها كل من أتيحت لو فرصة 
السماع مرة إال كيصبح من المبلزمين لخطبو كدركسو، فكاف ىذا سببا كافيا في تزايد المداكمين عليها، حتى 

األماكن التي اتخذىا لهم مجلسا للعلم في بداية ظهوره بطنجة، مما جعلو يتمنى كجود زاكية خاصة  ضاقت بهم
بو كبجبلسو من طلبة العلم. كىو ما سيتحقق بهبة من طرؼ السلطاف المولى عبد العزيز، مكنتو من بناء زاكية 

كىو ما  الفقو كالتفسير كالنحو ...خاصة بو كالتي ستصبح فيما بعد مدرسة لفنوف شتى منها: التصوؼ كالحديث ك 
يعطينا صورة عن أجواء البيت العلمي الذم تربى فيو أبناء ىذا العالم، كارتوكا من حياضو قبل أم حوض آخر.  
كما يعطينا فكرة عن سبب سهولة كيسر التأليف بالنسبة إليهم حتى تمكنوا من إغناء المكتبة اإلسبلمية 

 بمصنفاتهم التي تعد بالمئات.

انوا على خطى كالدىم في أغلب األمور، بحيث نجد األمر نفسو يتكرر بين األبناء مع بعضهم البعض فك
كبينهم كبين تبلميذىم. فالمطلع على رسائل العبلمة أحمد بن الصديق مع تلميذه محمد األمين بوخبزة مثبل يجد 

كتاب أقدـ على تأليفو كعنوانو كذا،   أنها ال تخلو من الحديث عن كتاب من الكتب، إما كتاب أرسلو لتلميذه أك
كتاب انتهى من تأليفو كموضوعو كذا ىذا كتاب نفيس احرص على اقتنائو أك قراءتو، فإنو يكتب بسواد العيوف  أك

كأرسلت لك الكتاب الفبلني فبعد االطبلع عليو كاالستفادة منو ال تحـر أحباءنا فبلنا  2كيكتسب ببذؿ كل نفيس
، فكانت بمثابة ما يسمى كفبلنا من مطالعتو.  فجاءت ىذه المراسبلت بين الشيخ كتبلمذتو غنية بالمعارؼ كالعلـو

حاليا بالتعليم عن بعد. فهم يسألوف فيما أشكل عليهم أثناء المطالعة فيكتبوف لشيخهم، فيجيب دكف تردد، 
تشغلو عن التأليف  بالرغم من كوف ظركؼ العبلمة في تلك الفترة كانت من أصعب مراحل عمره، كمع ذلك لم

كالمطالعة كنشر العلم كلو من بلد لبلد. األمر الذم جعلو على تواصل دائم مع تبلميذه، مجيبا عن أسئلتهم 
مرشدا كموجها، كعلى رأسهم الشيخ محمد البقالي الذم عجزت عن التواصل معو نظرا لكبر سنو كالفقيو محمد 

                                         
 من ا١تخطوط. 149 .ص ...،سبحة العقيقأٛتد بن الصديق،  - 1
/  ى1421بَتكت،  الطبعة األكىل، دار البشائر،، در الغماـ الرقيق برسائل السيد أحمد بن الصديقبد اهلل بن عبد القادر التليدم، ع - 2

 .161 .ـ، ص2000
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لهذين األخيرين من الرسائل ما استحق الطبع كالجمع في كتاب. األمين بوخبزة كالشيخ التليدم إلى درجة اجتمع 
 .1الغماـ الرقيق برسائل الشيخ السيد أحمد بن الصديق" رسماه "دفطبعت رسائلو للتليدم في كتاب 

كما طبع الشيخ محمد األمين بوخبزة رسائل الشيخ إليو في كتاب سماه "الجواب المفيد للسائل   
إال أف العبلمة محمد بن الصديق بالرغم من حبو للعلم  ترح عليو الشيخ من قبل.كاف قد اقكما    2المستفيد"

كللكتب، لقد كاف مغرما بنوع كاحد منها كىي كتب المتقدمين قبل فشو التقليد. الكتب التي موضوعها العلم 
رجين من مدارس الشيخ ال يحب مؤلفات العصريين المتفرنجين المتخ فإذ "كاالشرعي، أما ما سواىا فبل يهتم بو 

فالعبلمة لم يكن يرل فيها أية  .3الفرنج كالمتشبعين بعلومهم لتهاكنهم بالدين كخلو كتبهم من العلم المنور المتين"
فائدة، لذا لم يكن يطالعها كال يهتم بما ينشر منها. ككذلك الجرائد فلقد كصل بغضو لها إلى درجة أنو كاف يقوؿ 

 .4في ذـ الجرائد كسميتو "الضرب بالحدائد لقراء الجرائد" في آخر حياتو لو كنت أؤلف أللفت

فبل غرابة إذف أف يكوف األبناء متشبثين بهذا النوع من التعليم الذم يعتبركنو حقا كما سواه باطبل، ألف 
 العلم في نظر ىذه األسرة ما كاف يحـو حوؿ قوؿ اهلل تعالى كسنة نبيو إلى جانب علم التاريخ كالجغرافيا لمعرفة

تاريخ األمم كأحوالهم، كما كانت عادة بعض الصحابة المهتمين باألنساب كاألخبار الغابرة. أما العلـو كالمعارؼ 
التي لوال االستعمار كالتبعية للغرب لما كجدت، أمثاؿ اللغات األجنبية كالفلسفة ككذلك الكمياء فهذه في نظرىم 

و" إف الفلسفة كالدين ال يجتمعاف أبدا بل نظريات الفلسفة علـو مردكدة مرفوضة لكوف األب كاف ينهى عنها بقول
أما عن الكمياء حتى  5تناقض جميع األدياف كمن يحاكؿ الجمع بين الفلسفة كالدين فإنما يحاكؿ المستحيل."

كإف كاف علما برع فيو المسلموف قديما كما عرفو الغرب إال بترجمة كتبهم، فإنو مع ذلك كاف ينهى عن االشتغاؿ 
، معتبرا أف سره بيد األكلياء كىم اتفقوا على عدـ تمكين أحد من الوصوؿ إلى نتيجتو لكونها من علم الحكمة، بو

أف ال يسموا  6كالحكمة ال تدخل قلبا يحب الدنيا، إلى جانب أف ىذا العلم أصحابو أعطوا العهود من عهد جابر
اعده كاملة، بل يحرفوا منو عدة أركاف كشركط يِكلوف شيئا من العقاقير باسمو المعركؼ بين الناس، كال يذكركا قو 

                                         
 ـ كىو عبارة عن أسئلة كأجوبة بُت الشيخ كالتلميذ.1421/2000الكتاب من ٚتع كتنسيق الشيخ عبد اهلل التليدم طبع سنة  - 1
" الكتاب من ٚتع كٗتريج كتعليق أيب الفضل بدر العمراين، منشورات علي بيضوف، دار الكتب الجواب المفيد للسائل المستفيد" - 2

 ـ.2002/ ى1423 ،بَتكت لبناف، ،عة األكىلالعلمية،الطب
 من األطركحة. 499-498 ص. ص اٞتزء األكؿمن ا١تخطوط،  158ص ...، ـ. س، سبحة العقيقأٛتد بن الصديق،  - 3
 من األطركحة. 393 .ص اٞتزء األكؿ، 159 .ا١تصدر السابق ص - 4
 من ا١تخطوط. 151 .ص...، ـ. س، سبحة العقيقأٛتد بن الصديق،  - 5
ىذا الفن  ، يعترب أكؿ من أسس علم الكمياء عند ا١تسلمُت، ألف كتبا كثَتة ُب   ى 226ىو أبو العباس جابر بن حياف الكوُب ا١تتوَب سنة  - 6

 كظلت قبلة ا١تهتمُت هبذا العلم ما يقرب ألف عاـ، كلقد احتوت على ٣تموعة من الًتكيبات الكميائية اليت مل تكن ،لغة البلتينيةترٚتت لل
 كوب، برثولية كآخركف. َت علماء الكمياء ُب الغرب منهم،  عرفت من قبل، الشيء الذم جعلها ٤تط اىتماـ مشاى
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إال أني ال أرل أف ىذا األمر صوابا، إذ لو كاف  1ذلك إلى العارؼ بالصنعة غيرة على ىذا العلم أف يعرفو كل أحد.
سره مع األكلياء فقط لما اطلع عليو النصارل كالملحدكف كاليهود كلما برعوا فيو إلى حد أصبح المسلموف 

سواء في األدكية أك المواد  الكيمائيةئهم كغير األكلياء محتاجين لهم فيما يصنعونو، عن طريق الخلطات بأكليا
 نالكيميائييكإف كانوا انطلقوا من ترجمة كتب  ... المستعملة في الفبلحة كالصناعة كحتى مواد التنظيف

تأخركا في كل العلـو كليس علم الكمياء المسلمين، إال انهم طوركا العلم كأبدعوا فيو كفاقوا المسلمين الذين 
فحسب، مما جعلني أعتبر ىذا الرأم يعبر عن الواقع العلمي المتخلف للمسلمين زمن العبلمة؛ إال إذا كاف يقصد 
جزءا من علم الكمياء كىو تحويل المعادف الرخيصة إلى ذىب كفضة، كىو ما يطمع الكثير في الوصوؿ إلى 

لهم على شراء العقاقير للقياـ بالتجارب الواحدة تلو األخرل، كبعدما يخسركف كل أسراره، فيقوموف ببذؿ أموا
أمبلكهم ال يصلوف إلى نتيجة، كىو ما حدث لمجموعة ممن كاف يعرفهم، فلربما شفقة عليهم كخوفا أف يتلف 

ف معركفا بينهم قلوبهم بعد إتبلؼ أموالهم، نّفرىم من ىذا العلم كنهاىم عن ىذا الجزء منو بالذات، كالذم كا
 . 2باالسم فقط كما أشار لذلك من ترجم لو

كمن ىنا يمكن القوؿ بأف أبناء األسرة الصديقية تميزكا كتفوقوا في العلـو التي آمنوا بها، بالرغم من تدني 
مستول التعليم في عصرىم، كاستطاعوا خلق منهجية جديدة في التدريس تركز على الوحيين بالدرجة األكلى فهما 

 ما ساد في القركيين لفترة طويلة.راسة، عكس كد

 رّص الظّآا ّاألعض العلنٔ٘ يف رعه الجكاف٘ ّاستضاٌ العلناٛ. الضابع:املبشح 

 الظّآا ّمناسز مً إىتاداتَا العلنٔ٘: رّص-1

 استطاعت الزكايا أف تفرض كجودىا سواء من الوجهة الدينية، أـ من الوجهة العلمية كاألدبية، فقد اعتِبرت
مراكز إشعاع علمي كثقافي، ساىمت فئة العلماء كالفقهاء في جعلها ساحة من الساحات الثقافية كالعلمية، 

 نافست المدارس كالمعاىد سواء خبلؿ النصف الثاني من القرف التاسع عشر أـ في فترة الحماية اإلسبانية.

(، في حث المخصص للزكايا بغمارةانظر المبساىم تكاثر الزكايا بهذه المنطقة خبلؿ الفترة المدركسة )
 إغناء الحقل الثقافي كالفكرم ذم الصبغة الدينية كالصوفية، كيتمثل ذلك فيما يلي: 

 حلقات الدرس التي كانت تشمل مختلف العلـو النقلية كالعقلية. -

                                         
 من ا١تخطوط. 152 .ص ...، ـ.س سبحة العقيقبن الصديق،  - 1
اٞتزء األكؿ، ٖتقيق كٗتريج  القسم الثاين، في مناقب شيخنا سيدم محمد بن الصديق نسيم كادم العقيقلعريب بن العريب بوعياد الطنجي، ا - 2

 .95 .ص ،2012بشرل التجكاين، أطركحة لنيل شهادة الدكتوراه، نسخة مرقونة بكلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية بتطواف، 
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تعددة من من كتب كتقاييد لم تتقيد بنوع معين، بقدر ما تناكلت محاكر م كاإلنتاجات الفكريةاإلسهامات  -
 تصوؼ كفقو كأصوؿ كلغة، ظلت أساسية في مجاؿ التربية كالتعليم.

رصيدىم ثقافة مشرقية، كضعوا لها بعض  إلىالرحبلت المشرقية التي كاف يقـو بها العلماء، أضافت  -
 اللمسات، من خبلؿ تلك الشركح كالحواشي.

 لمنطقة.توافد العديد من العلماء كالشيوخ من زكايا أخرل إلى زكايا ا -

كيمكن الوقوؼ على أىم خاصيات اإلسهامات كاإلنتاجات الفكرية، التي حفلت بها ساحات تلك الزكايا، 
من خبلؿ تعرضنا لبعض النماذج. ففي الجانب األدبي، تميزت األشعار التي نظمت آنذاؾ بخاصية صوفية 

 الصنعة كالجماؿ.محضة، ألف المقصود في شعر التصوؼ، ىو الفكرة أم المعاني كليس الشكل ك 

كمن بين اتجاىات شعر التصوؼ المديح النبوم، فبغض النظر عن الدكافع األساسية التي ىي حب الرسوؿ 
)ص( كالتعلق بسيرتو كأفضالو، فقد كانت الرغبة أكيدة في تكريس االحتفاؿ بالمولد النبوم بكل مظاىره، 

رب عامة، التي كاف فيها الوضع السياسي خصوصا في ظل تلك الظرفية التاريخية الحرجة من تاريخ المغ
كاالجتماعي بحاجة إلى التوعية كاإلصبلح كالتعبئة، كاعتبار السيرة النبوية ىي كسيلة للتخفيف من كطأة الوضع 
المزرم، كالحافز القوم لمواجهة التحديات الخارجية، لذلك كانت الزكايا ترمي فيما كانت ترمي، إلى تكريس 

بلقا من القرآف كالسنة، فكاف من الطبيعي أف تكوف ىي المحتضن لنصوص كثيرة من المديح المفهـو الديني، انط
 . 1النبوم، تخدـ التوجو العاـ لهذه الزكايا كتدكر في الفلك الذم أقامت عليو كجودىا كاستمرارىا

ت من خبلؿ  كيأتي في المرتبة الثانية، المديح الذم خصص لؤلكلياء الذين توفرت فيهم شركط الوالية، كثب
كراماتهم كأفعالهم كإلمامهم الواسع باألمور الدينية كالدنيوية، انتماؤىم ألىل الفضل كالصبلح، حيث حرص 
علماء المنطقة على الحفاظ على التيار الصوفي، من خبلؿ تحديد المواد المدركسة من قرآف كتفسير كحديث 

 حوؿ الثقافة اإلسبلمية المحضة. كفقو، بمعنى االقتصار على الدائرة الصوفية التي تتمحور 

علماء عظاما كأدباء عباقرة،   فأثمرتلقد اىتمت الزكايا بقبائل غمارة كمنذ القدـ، بالعلـو الشرعية كاآلدب، 
كالوجيو محمد التهامي كالحاج أحمد بن عبد المومن كالعبلمة محمد بن الصديق كالورع محمد البوزيدم، 

نية بالكتب كالمخطوطات النفيسة، حيث تعتبر الزاكية الصالحية بغمارة من كغيرىم كثير. كتكونت لهم مكتبة غ
الزكايا التي كانت لها مكتبة عامرة بفضل مؤسسها العبلمة محمد الطيب بن صالح، نظرا لميوالتو الكبيرة لؤلدب 

لو مكتبة ىائلة يعز كاىتماماتو بالكتب كجمعها، كالبحث عن النفائس كالذخائر العلمية كالدفاتر النادرة، فتجمعت 

                                         
 ةن، الس306–305، العدداف مجلة دعوة الحق، "كائل العصر العلومقصيدة ا١تدي  ُب العصر السعدم كأىل د اٞتواد السقاط، "مدخل إعب - 1

 .124 .، ص1994
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. كزاد أكالده المعركفوف بأكالد القاضي في ىذه المكتبة زيادات مهمة، 1كجودىا في الحظائر فضبل عن البوادم
خاصة ابنو محمد الذم كاف ناسخا ماىرا، حيث كتب عشرات المجلدات العلمية كاألدبية بخط يده، إذ نسخ 

 . 2بفاس جلها من خزانة القركيين أياـ كاف يتابع دراستو

ـ، الذم كاف 1964كتوارثت الزاكية الصالحية ىذه المكتبة إلى حدكد الباشا اليزيد بن صالح المتوفي سنة 
. كمن بين الكتب التي كانت تزخر بها الزاكية الصالحية: ديواف مصباح، 3آخر من استقرت في يده ىذه المكتبة

مغرب القرف الثاني عشر، كناسخ الديواف ىو  كىو لؤلديب الفقيو أبي الحسن سيدم علي مصباح، من شعراء
ربيع  7محمد بن الطيب بن صالح، كذكر أنو نقلو من خط ناظمو مباشرة بدكف كاسطة، كانتهى من نسخو يـو 

. ككتاب المقتضب من التمييز في بياف اعتزاؿ الزمخشرم في الكتاب العزيز، مجلد مشرقي كاف 4ىػ 1199الثاني 
ثم صار للسيد الطيب بن الطيب بن صالح. كبو كمجموع شرح زركؽ على المباحث في ملك سليماف الحوات، 

، إلى غير ذلك من نفائس الكتب التي كانت 5األصلية في التصوؼ، كالمقصد الشريف في ذكر صلحاء الريف
ه السيد تزخر بها المكتبة الصالحية، كما أكردناه ىو فقط ما كقع عليو اختيار األستاذ عبد اهلل كنوف مما أحضر 

اليزيد بن صالح معو إلى تطواف من مخطوطاتها. ككاف أغلب ىذه الكتب بخط األديب محمد بن الطيب بن 
 .6صالح

ككنتيجة لؤلدكار العلمية التي كانت تقـو بها الزكايا بقبائل غمارة، أصدر السلطاف المولى الحسن األكؿ 
لحية كخص بالذكر الحركة العلمية التي تقـو بها في يتضمن التوقير كاالحتراـ للزاكية الصا ـ،1891ظهيرا سنة 

المنطقة، حيث جاء فيو " كأبقيناىم على عادتهم المألوفة كطريقتهم المعركفة بحيث ال يحرفها أحد عليهم كال 
يمد يد اعتداء إليهم، رعيا لما ىم عليو من )..( كالدين كالمواظبة على قراءة العلم الشريف. فعلى الواقف عليو 

 . 7..." دامنا ككالة أمرنا الشريف العمل بمقتضاه كالوقوؼ عند حده كال يتعداهمن خ

                                         
 .8 .، ص1963، 22عدد ـ. س، ال، جريدة الميثاؽ، "بو عبد اهلل بن صاحل الغمارمسعيد أعراب، "من شعراء البادية، أ - 1
 .9 .، ص22جع سابق، العدد سعيد أعراب، مر  - 2
 .16 .صـ. س،  ...،بن صاحل" الًتكي بوعبيد، األسر العلمية الغمارية "أسرة - 3
 .129 .صـ. س، ، 3، اٞتزء تاريخ تطوافد، ٤تمد داكك  - 4
 .10 .صـ. س، ، لعبد اٟتق البادسي، ...المقصد الشريفعراب ُب ٖتقيقو لكتاب قدمة سعيد أم أنظر - 5
 ص من ـ،1955، توزيع مكتبة الثقافة الدينية، 1، اٞتزء مجلة معهد المخطوطات العربية، "ا١تخطوطات العربية ُب تطوافوف، "عبد اهلل كن - 6

 .189اىل  186 ص.
صاحل،  كرد ىذا الظهَت ٝتَت بنـ. أ 1891ىجرية/ 1307فات  عاـ  ٤تـر اٟتراـ 2كالد بن صاحل بتاريخ لشرفاء أىل اظهَت ا١توىل اٟتسن األكؿ إ - 7

 .122 .ص مرجع سابق، ...، قبائل شرؽ غمارة خبلؿ القرف الثامن عشر
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كظل كرثة الزاكية يحظوف باالىتماـ طيلة القرف التاسع عشر، كنظرا ألىمية الزاكية كدكرىا الديني لعدة قركف 
اني، فإنها لقيت نفس خلت، إضافة إلى تعزيز ىذا الدكر باالنخراط في صفوؼ الزكايا المناىضة لبلستعمار اإلسب

 .1االىتماـ من قبل زعماء حرب التحرير الريفية كغيرىم

 ـ،1860كما أكد على أىمية الزاكية في نشر العلم بغمارة ظهير السلطاف محمد بن عبد الرحماف سنة 
المطاع يعلم من ىذا الكتاب الشريف المتلقى أمره : "لكن ىذه المرة في قبيلة بني زيات الغمارية، حيث جاء فيو

باإلىبلؿ كالتشريف كالموجو إلى المرابط المبجل )...( ابن البركة السيد محمد ابن مرزكؽ كيتعرؼ منو بحوؿ اهلل 
كقوتو كشامل يمنو كمنو أننا جددنا لو على ما بيده من شريف كتابنا المتضمن إسناد النظر لو في زاكيتي جده 

 د القادر ألىليتو لذلك كأكليتو بو، فعليو بتقول اهلل تعالىالوليين الصالحين سيدم محمد ابن مرزكؽ كسيدم عب
"...2 . 

كما لعبت الزاكية الدرقاكية في قبائل غمارة دكرا مهما في نشر العلم كالمعرفة على نطاؽ كاسع من مجالها 
األرضية الفكرية التي ما زالت تعتبر  اإلنتاجاتمن  تأليف العديدالجغرافي، حيث أبدع علماء ىذه الزاكية في 

 :اإلنتاجاتاألساسية للمعرفة الصوفية في المنطقة المدركسة، كمن أبرز ىذه 

"اآلداب المرضية لسالك طريق الصوفية" للشيخ محمد البوزيدم، الذم عالج فيو أىم القضايا التعليمية  -
أىم الكتب التي  كالتربوية التي تعنى بالمريد السالك إلى مقامات التصوؼ، حيث يعد ىذا اإلنتاج العلمي من

ألفت في التربية كالسلوؾ التوجيهي الصوفي، كىذا التوجيو ال يقصد بو المريد فقط، بل يمكن لسائر الناس 
االنتفاع بو، كما يضم الكتاب أنواعا كثيرة من اآلداب التي على المريد أف يتحلى بها، سواء في عبلقتو مع ربو أـ 

خل الزاكية، أك خارجها. كلعل الطريقة المسطرة في ىذا الكتاب، ىي ، أـ مع شيخو، بل كمع إخوانو دامع نفسو
 الطريقة الدرقاكية، التي كاف الشيخ البوزيدم أحد أقطابها في قبائل غمارة.

لقد كاف ىذا المجهود الفكرم في عصر كثرت فيو الصراعات السياسية كالتدخبلت األجنبية، مما نتج عنو 
االنحراؼ كراء ىذه الفتن، إذ عرض الشيخ لهذه التوجيهات كالوصايا بأسلوب  محاكلة تثبيت أقداـ المريدين من

سهل بسيط، كىو أقرب إلى العمـو منو إلى لغة المتصوفة الرمزية التي ال يفهمها إال الراسخوف في ىذا العلم، بل 
ث أصبح ىذا الكتاب إف لغتو في كثير من األحياف يخرج فيها عن الفصحى، ليعبر بالعامية لكي تعم الفائدة، حي

 مرجعا ال محيد عنو بالنسبة لفقراء الطريقة الدرقاكية خبلؿ الفترة المدركسة.

                                         
، 8، العدد ملمجلة أ، "1925–1922مي ا٠تطايب مع قواد قبائل الريف، قائد بٍت رزين ٪توذجا عبلقة ٤تمد بن عبد الكر بوشىت بوعسرية، " - 1

 .33 .، ص1999طبعة ثانية، السنة 
ىذا الظهَت  كردـ، أ1860ىجرية/ 1277يع الثاين رب 5كالد بن مرزكؽ بتاريخ د بن عبد الرٛتن بتوقَت كاحًتاـ أظهَت السلطاف سيدم ٤تم - 2

 .177 .صـ. س، اٞتزء الثاين،  ،...طلس قبائل غمارةأكيم، ٤تمد ابن عزكز ح
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كمن أبرز أعبلـ الزاكية الدرقاكية بقبائل غمارة الذين ساىموا في نشر العلم كالثقافة، الشيخ الحاج أحمد 
كلو من : "رىوني في ىذا الصددبن عبد المومن، الذم انتفع بعلمو خلق كثير، حيث يقوؿ العبلمة أحمد ال

. كيذكر الشيخ أحمد بن 1األصحاب الذين تخرجوا على يديو، كأدركوا المشيخة في طريق الشاذلية عدد كثير"
الصديق أنو ترؾ من االتباع ما يزيد على اثني عشر ألف مريد، فيهم كثير من أىل الوالية كالقدـ الراسخ في 

. كانتشرت طريقتو في المغرب األكسط، كلو بها زكايا 2خلق كالدعاية إلى اهللالمعرفة، كاليد الطولى في إرشاد ال
 منهم:بواد العبد، غريس، كمعسكر، كانتشرت كذلك بالريف، كفاس، كتطواف، كتخرج على يديو تبلمذة كبار 

 3(ىػ 1295إبراىيم بن علي الغمارم )ت  -

 4(ىػ 1273محمد بن الغالي أيوب الحسني اإلدريسي الفاسي )ت  -

 5(ىػ 1284محمد بن عبد السبلـ الموذف )ت  -

 6(ىػ 1275أحمد بن أحمد بن عجيبة الصغير )ت  -

 7(ىػ 1296أحمد بن عبد الرحماف مفرج الشفشاكني )ت  -

 8(ىػ 1291تإدريس الزعرم الفاسي، أبو العبلء، المدعو بأبي إدريس الزعرم ) -

 9(ىػ 1290الحسن الشهير بقجاكج، أبو علي التطواني )ت  -

 10الحسن بن يزركر الغمارم البوزراتي المتوفي بفاس -

                                         
، 2009اٞتزء السابع، ٖتقيق جعفر ابن اٟتاج السلمي، مطبعة ا٠تليج العريب بتطواف، طبعة  عمدة الراكين في تاريخ تطاكين،أٛتد الرىوين،  - 1

 .342 .ص
 .284 ـ. س، ص.، اٞتزء األكؿ، ...سبحة العقيق أٛتد بن الصديق، - 2
 ترٚتتو ُب مبيث علماء غمارة أنظر - 3
ـ. س، ، ...تحاؼ المطالعإ، 342ص./7 ـ. س، ج، ..عمدة الراكين، 320ص./ـ. س، اٞتزء األكؿ، ...نفاسسلوة األ: أنظر ترٚتتو ُب - 4

 .210ص./اٞتزء األكؿ
 .ترٚتتو ُب مبيث علماء غمارة - 5
 .215ص./ـ. س، اٞتزء األكؿ، ...تحاؼ المطالعإ، 251ص./5ـ. س، ج، ...عمدة الراكينترٚتتو ُب:  أنظر - 6
 .29 .ص، ـ. س، ، الباب الثالث...المؤذفٛتد بن عبد ا١تومن ُب ذكره الشيخ أٛتد بن الصديق ضمن تبلمذة اٟتاج أ - 7
ـ. س، ، مغربمعلمة ال، 254ص./ـ. س، اٞتزء األكؿ، ...تحاؼ المطالعإ، 16- 15ص ص./3ـ. س، ج، ...نفاسسلوة األترٚتتو ُب:  - 8

 .2285ص./7ج
اٞتزء الثاين، القسم األكؿ، تقدمي كٗتريج نبوية العشاب، ْتث لنيل دبلـو  ، رياض البهجة في أخبار طنجة،ترٚتتو ُب: ٤تمد بن العياشي سكَتج 9

 .102–101، ص ص. 2005الدراسات العليا ا١تعمقة، نسخة مرقونة بكلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية بتطواف 
 .342/ص.7ـ. س، ج عمدة الراكين...،رىوين، ال - 10
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 1(ىػ 1290الصادؽ بن عجيبة )ت  -

 2(ىػ 1299الهاشمي بوزيد الحسني )ت  -

 3(ىػ 1319عبد السبلـ بن العربي أحرضاف )ت  -

 4(ىػ 1309عبد السبلـ بن الطاىر السميحي، أبو عبد اهلل )ت  -

 5(ىػ 1313عبد القادر بن عجيبة )ت  -

 6محمد بن إبراىيم بواد العبد من عمالة كىراف -

كممن أخذ عنو أيضا جماعة كبيرة كانوا يشدكف الرحلة كل عاـ من فاس لزيارة ضريحو كحضور موسمو، 
كما يذكر –الذم يقاـ كل عاـ، كأىل فاس ىم الذين بنوا قبتو المشيدة فوؽ ضريحو. كأما أصحابو اآلخركف

 .7كمالهم كعلو مرتبتهم في المعرفة، فعدد كثير ال يحصى  بالمشيخة معا الذين لم يشتهرك –الرىوني

يعتبر الشيخ الحاج أحمد بن عبد المومن علما بارزا في تاريخ قبائل غمارة المعاصر كمدرسة أنتجت العديد 
اييد من العلماء، ذاع صيتهم في المغرب، كما خلف ىذا الشيخ تراثا فكريا مهما، على شكل رسائل كفتاكل كتق

 منها:

 .8كتاب "آداب المريد"  -

 .9كتاب "آداب الذكر"  -

إنها : "رسائل في الوعظ كاإلرشاد، قاؿ عنها حفيده أحمد بن الصديق في كتابو التصور كالتصديق -
من مجموع يبلغ عددىا مائة  ىذه الرسائل. تتكوف 1مجموعة في مجلد غاية في اإلرشاد كالداللة على اهلل تعالى"

                                         
 .27، ـ. س، ص. المؤذف...، 251/ص.5، جعمدة الراكين...، 284، ـ.س اٞتزء األكؿ/ص.سبحة العقيق...ترٚتتو ُب:  - 1
 .28ـ. س، ص.  المؤذف...،، 1/285...، سبحة العقيق، 7/342، ـ. س، عمدة الراكين...ترٚتتو ُب:  - 2
، ص. 2009مطبعة جريدة طنجة، الطبعة األكىل، سنة من أعبلـ طنجة في العلم كاألدب كالسياسة،  الصمد العشاب،ترٚتتو ُب: عبد  - 3

73 . 
 .28ـ. س، ص.  المؤذف...، ترٚتتو ُب: أٛتد بن الصديق، - 4
 .330، ـ. س، اٞتزء األكؿ/ص. إتحاؼ المطالع...، 245/ص.5، ـ. س، جعمدة الراكين...ترٚتتو ُب:  - 5
 .342/ ص. 7، ـ. س، جعمدة الراكين...ذكره أٛتد الرىوين ضمن أصياب الشيخ أٛتد بن عبد ا١تومن ُب الطريق الصوفية ُب  - 6
 .343/ص.7، ـ. س، جعمدة الراكين...أٛتد الرىوين،  - 7
 .24ـ. س، الباب الثالث، ـ. س، ص. المؤذف...، كقد ٘تت اإلشارة إليو ُب  - 8
 .24، ـ. س، ص. ...المؤذف ُبذكره أٛتد بن الصديق  - 9
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، ينصحهم 2هة من كاتبها الشيخ أحمد بن عبد المومن الغمارم إلى مريديو بمختلف أنحاء المغربرسالة، موج
. كىي 3فيها بفضائل الطريق على عادة المربين كمشايخ الطرؽ، كيحثهم على األخبلؽ كاآلداب كحتى الجهاد

 بهم المهالك.جزء من الرسائل الصوفية التي ىدفها تربية الشيخ لمريده، كمحاكلة تسليكهم كتجني

 شرح أبيات )توضأ بماء الغيب( المنسوبة للجني دكالبي الحسن الشاذلي، كىي: -

 كال تيمم بالصعيد أك الصخر **** توضأ بماء الغيب إف كنت ذا سر

 كصل صبلة العصر في أكؿ الفجر****  إمامو    كقدـ إماما كنت أنت

 4البر بالبحرفإف كنت منهم فانضح ****  صبلة العارفين بربهمفهاذم 

كبعد، فقد سألني بعض : "كيقوؿ في إحدل صفحاتو 5كتاب "اإلرشاد إلى معرفة النفس كتطهير الفؤاد"  -
إخواف الصفا، أباف اهلل لي كلهم سبيل أىل االصطفا أف أبين لو عقيدة القـو كطريقتهم، كما ينبغي للمريد أف يكوف 

كآدابو، ككيفيتو كمد اإلشباع كتوابعو في ذكر الهيللة كاالسم عليو من األدب في نفسو كمع إخوانو، كشركط الذكر 
المفرد، كتركيح ذلك إلى ذكر الصدر باأللف كالهاء، كما نشأ عن الضمة الهاء من الواك، ككيفية السماع الذم 
يستعملو اإلخواف كاالجتماع عليو، كلم يزؿ يراجعني في ذلك حتى شرح اهلل صدرم إلى كضع رسالى تشفي إف 

 . 6اإلرشاد إلى تصفية النفس كتطهير الفؤاد": "اهلل العليل كتوضح السبيل، كسميتها شاء

                                                                                                                                       
 .11، ـ. س، ص. ...التصور كالتصديقأٛتد بن الصديق،  - 1
إخواننا ُب اهلل فقراء فاس، أزاؿ اهلل عنا كعنهم االلتباس، ككفاىم شر الوسواس، كألف بُت قلوهبم، كقول عزمهم ُب طلب "يقوؿ لفقراء فاس:  - 2

كعلى إخواننا ُب اهلل فقراء تطواف، أمدكم اهلل باألمن كاألماف، كجعل قلوبكم ُب حرز  "ىل تطواف: اٞتواىر النفيسة من ا١تعاين اللطيفة" كيقوؿ أل
إخواننا ُب اهلل، كأصفياءنا ُب كده، فقراء القبيلة اال٧ترية، كمن كافقهم من القبيلة  "من الشيطاف بذكر الرٛتن" كلفقراء القبيلة اال٧ترية كالفيصية: 

م كل فتنة كبلية، كحفظكم باأللطاؼ ا٠تفية، كأبعد عنكم أسباب االنتقاـ البادية، كعفاكم باألمن كالعافية" كلفقراء بٍت الفيصية، رفع اهلل عنك
ـ إخواننا ُب اهلل، كأحباءنا ُب ذاتو، كافة فقراء بٍت زركاؿ، سلمهم اهلل من الغفلة كالضبلؿ، كأمدىم ٔتدد االنوار، كجنبهم جنود الظبل "زركاؿ: 
رسالة، ٖتمل اسم الناسخ  55، كعدده 12505با٠تزانة اٟتسنية بالرباط، ٖتت رقم  رسائل أحمد بن عبد المومن". للتوسع أنظر: كاألغيار

 ىجرية. 1273ٚتادل الثانية سنة  2الذم ىو ٤تمد بن العريب بن عمر الصنهاجي ا١تكناسي كتاريخ نسخها الذم ىو يـو اٞتمعة 
 . 149مخطوط محفوظ تحت رقم العامة كاحملفوظات بتطواف، كىو  رسالة موجودة با١تكتبة 19كىناؾ 

رسائل أحمد كمن لو من الدنيا ما يستعُت بو على اٞتهاد، فليمتثل أمر الشارع ُب االستعداد"،  "يقوؿ أٛتد بن عبد ا١تومن ُب إحدل رسائلو:  - 3
 .12505بن عبد المومن بالخزانة الحسنية بالرباط، تحت رقم 

 .11، ـ. س، ص. ...لتصور كالتصديق ىذا الشرح أٛتد بن الصديق ُب اأشار إىل - 4
 .12505ضمن ٣تموع ٭تمل رقم  مخطوط بالخزانة الحسنية بالرباط - 5
 .2 .، ص٥12505تطوط با٠تزانة اٟتسنية بالرباط، ضمن ٣تموع ٭تمل رقم  لى تصفية النفس كتطهير الفؤاد،اإلرشاد إٛتد بن عبد ا١تومن، أ - 6
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فقد سألني بعض األحبة من إخواننا " كيقوؿ في بدايتو: 1كتاب " األنوار في آداب االجتماع كاألذكار"  -
كوف عليو من األحواؿ، المغتنمين بطريق الذكر كالمحبة، أف أبين لهم آدب االجتماع مع اإلخواف، كما ينبغي أف ي

لينفتح بو المعتنى بتحصيلو إف كاف من أىلو، كشركط الذكر كآدابو، ككيفيتو، كما الحكمة في مبالغة النفس في 
ذكر الهيللة، ابتداء بأعلى مراتب المد من غير سكت، ثم بالسكت، ثم توسطا ثم تقصرا بالسكت، كبغيره، ثم 

 .2مد اإلشباع مع السكوف"ذكر االسم المفرد "اهلل، إثر ذلك بغير 

 كمن العلماء الذين احتضنتهم الزاكية الدرقاكية بقبائل غمارة نذكر: 

 3محمد بن الصديق مؤلف كتاب " النور البلئح في مكفرات الذنوب كالقبائح" -

 4محمد المفضل أزيات مؤلف رسالة " مصة من شنب اللمى" -

كفي  غمارة،في نشر العلم كالتربية كاإلرشاد، في قبائل يتضح مما سبق أف مؤسسة الزاكية لعبت دكرا مهما 
جميع أرجاء المغرب، حيث كانت مركزا الحتضاف العلماء كإنتاج أىم المخطوطات كالكتب التي كانت كماتزاؿ، 
مرجعا للثقافة الصوفية في المغرب المعاصر. كما أف الزكاية الدرقاكية كاف لها نصيب األسد في احتضاف العلماء 

 اج الثقافة الصوفية خبلؿ الفترة المدركسة بقبائل غمارة. كإنت

 لألعض العلنٔ٘ الػناصٓ٘: ّبعض اليناسزاألعض العلنٔ٘  رّص- 2

لقد أسهمت األسر العلمية الغمارية بفضل جهود أبنائها، في خلق حركة علمية حقيقية في شماؿ المغرب، 
تدريسا. فنبغ العديد من أبناء ىذه األسر بشكل خاص في ارتكزت على االىتماـ بالعلم الشرعي تحقيقا كتصنيفا ك 

فيو التميز كالريادة في المغرب، كنالوا بهذه الجهود الحديثية  ككاف لهم، كاللغة كالتصوؼعلم الحديث كالفقو، 
شهرة في ببلد المشرؽ، كأصبحوا مرجعا من المراجع الحديثة في ىذا العلم. فاألسر العلمية بغمارة أسست تيارا 

حديثية جديدة تضاىي المدارس المشرقية. كقد تميزت  كالتصوؼ، كأنشأت مدرسةلميا أصيبل يجمع بين العلم ع
                                         

ربعة كثبلثُت صفية من اٟتجم ا١تتوسط، مع صفية كاجهة كتب عليها " ُب أذكاراألنوار في آداب االجتماع كاألقع ىذا ا١تخطوط " ي - 1
ثار ا١تومن. على الصفية األكىل آٛتد بن عبد ط، مع نسبتو للعارؼ باهلل اٟتاج أالعنواف ٓتط كبَت كبارز مغاير للخط الذم كتب بو ا١تخطو 

ًب قراءتو للمرة الثانية منسلخ شهر ذم يق الغمارم حفيد ا١تؤلف كالذم قرأ النص كانتفع بو كأباهلل سيدم عبد العزيز بن الصد القراءة للعارؼ
 .ستاذ ٤تمد بن الصديق بطنجةعدة لسنة كاحد كتسعُت ثبلٙتائة كألف للهجرة، أمدنا بنسخة منو األالق

ستاذ ٤تمد بن رة الصديقية، منينا نسخة منها األس، ٥تطوط ُب خزانة خاصة باألذكاركاأل األنوار في آداب االجتماعأٛتد بن عبد ا١تومن، - 2
 الصديق، الصفية الثانية.

ُب  11/455، ٖتت رقم ٥تطوط موجود با١تكتبة العامة كاحملفوظات بتطواف ،النور البلئح في مكفرات الذنوب كالقبائح٤تمد بن الصديق،  - 3
ليها بالرباىُت كاٟتجج، كذلك من حاديث كالتعليق عصَت كالتفكَت كالتدبَت كالشرح لآليات كاألظ الفياض كالتبجزاء، كقد خصصو للوعثبلثة أ
 قناع كتعليم ا١تريد كيفية النظر كاالعتبار كاتسبي .أجل اإل

دب ث لنيل ماسًت ُب األلعجاج، ضمن ْتىذا ا١تخطوط قاـ بتقدٯتو كٗتر٬تو الطالب ىشاـ ا، مصة من شنب اللمى٤تمد ا١تفضل ازيات،  - 4
 .نسانية بتطواف، نسخة مرقونة بكلية اآلداب كالعلـو اإل2014سنة العريب 
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جهود علماء ىذه األسر بالجرأة في التحقيق كالدقة في التوثيق، اكتسبوا منهجا خاصا في دراسة الحديث 
لهم مناظرات كردكد كخصومات  النبوم، مكنهم من الرد على كبار المحدثين من القدماء كالمعاصرين. فكاف

 ذات طابع معرفي كمذىبي مع بعض العلماء على صفحات الجرائد كالمجبلت كفي مجالس العلم كاإلقراء.

كالجدير بالذكر أف تميز ىذه األسر العلمية في مجاؿ الحديث أك الفقو أك حتى القراءات، حرؾ شهية 
ر العلمية، كلبلستفادة من أعبلمها. كىكذا تتلمذ عليهم طلبة العلم من الداخل كالخارج للتواصل مع ىذه األس

نخبة من فقهاء المغرب كمن األساتذة كالخطباء كالوعاظ كالطلبة كسائر المهتمين بالعلـو الشرعية. كقد جعلوا من 
بيوتهم معاىد حقيقية، تدرس فيو مختلف المواد في الحلقات كمجالس اإلقراء على النمط القديم. كقد عاش 

للعلم كالبحث كالرحلة  األضواء، كتفرغوام حياة زىد كتعفف كانقطاع عن ملذات الحياة، عاشوا بعيدين عن أغلبه
 كالتدريس كالتأليف كالتربية. 

كعموما فقد اشتهرت في ىذه الربوع بعض العائبلت بالعلم توارثتو أبا عن جد، كأبناء عبد الوىاب 
و ببني حساف، كأكالد يلصو بقبيلة االخماس، كأكالد ابن عرضوف كالشرفاء العلميين ببني عركس، كأكالد ابن خج

بقبيلة بني زجل، كأكالد ابن الصديق بقبيلة بني منصور، كأكالد ابن صالح ببني رزين، كأكالد النالي بقبيلة بني 
أبرز ىذه  نمالجباؿ. ك خالد، كأكالد مهدم المعركفين بالزيانيين بقبيلة بني زيات، كغيرىا من األسر الكثيرة بهذه 

 األسر العلمية بقبائل غمارة نذكر:

تعتبر ىذه األسرة العلمية بيت العلم كالتصوؼ بشماؿ المغرب، جمعت بين  أسرة أكالد بن الصديق: -
نسبهم إلى داككد بن إدريس بن  )يرجعالعلم كالتصوؼ، كتنتمي حسب المريني العياشي إلى الشرفاء األدارسة 

. ككاف قدـك أحد 2ىذه األسرة حسب أحمد بن الصديق إلى الحسن السبط بن علي، بينما يسمو أصل 1إدريس(
أجداد ىذه األسرة من األندلس خبلؿ القرف الخامس الهجرم، كنزؿ بأحواز تلمساف، كظل بها إلى أف اشتهر من 

ى حفيده أحفاده الشيخ عبد المومن المعركؼ بأبي قبرين، في أكاخر القرف التاسع الهجرم، كبعدىا انتقل إل
سيدم عبد المومن الصغير من بني يزناسن إلى غمارة في أكاسط القرف العاشر الهجرم، للبحث عن شيخ التربي، 
حتى حصل لو المراد بواسطة الشيخ سيدم علي الشلي، كلما تخرج على يده، انتقل يطلب محبل للعبادة، فنزؿ 

تلك الببلد إلى أف توفي بها كترؾ أحفاده، كأشهرىم بتجكاف من قبيلة بني منصور الغمارية، فذاع صيتو كاشتهر ب
. إذ تركت ىذه األسرة رصيدا من الكنوز كالدرر التي أثرت الخزانة العلمية اإلسبلمية، كعلماء 3أكالد بن الصديق

                                         
 .، ص1986، ، طنجةكىللنشر كالتوزيع للشماؿ، الطبعة األ، مؤسسة التغليف كالطباعة كادارسةالفهرس في عمود نسب األا١تريٍت العياشي،  - 1

65. 
 .23 .صـ. س، ، ...سبحة العقيقأٛتد بن الصديق،  - 2
 1366، مكتبة ا٠تا٧تي/مطبعة السعادة، القاىرة، مصر خبار الشيخ سيدم محمد بن الصديقالتصور كالتصديق بأ أٛتد بن الصديق، - 3

 .8 .ىجرية، ص
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ىذه األسرة كشموا أسماءىم في سجل التاريخ الثقافي المعاصر، بما ساىموا بو في ميادين البحث كالتصنيف 
كالوعظ، فصاركا بحق تراثا غنيا لهذه األمة كملكا مشرفا لها كمكتسبا حضاريا لهذا الوطن. كمن أبرز  كالتربية

 العلماء المحققين في ىذه األسرة:

 * الشيخ محمد بن الصديق )انظر ترجمتو في مبحث سابق(

 1ـ(، المكنى بأبي الفيض1960* الشيخ أحمد بن الصديق )ت 

 2ـ(، المكنى بأبي الفضل 1993)ت * الشيخ عبد اهلل بن الصديق 

 3ـ( الملقب بالزمزمي 1987* الشيخ محمد بن الصديق )ت 

 1ـ( المكنى بأبي اليسر1997* الشيخ عبد العزيز بن الصديق )ت 

                                         
صديق. الشيخ ٤تمد بن ال ب الثاين للعلماء الصديقيُت بعد كالدىم الفقيو اٞتليلار اٟتديثي ُب الزاكية، كٯتثل األخوتو كمؤسس التيىو أكرب إ - 1

ـ كعلو  يت كرش كحفص، كتلقيهم دركس النيوف بركايية الدينية الصوفية، كحفظهم القرآصوؿ الًتبفبعد تتلمذىم على كالدىم كأخذىم عنو أ
ده كنائبو كالراعي ق خليفة كالٛتد بن الصدي، كهنلوا من معارفو كعلومو، حيث أصب  الشيخ أكرباللغة كاٟتديث كا١تنطق، جلسوا إىل أخيهم األ

فهومو التقليدم. صب  ٪توذجا للمثقف ا١تغريب ٔتكتعهد كالده بالًتبية كالتعليم إىل أف أ ىجرية، 1320سرة كالزاكية. كلد سنة األكؿ لشؤكف األ
، فجالس العلماء كأ ف على كالده، انقطعفبعدما حفظ القرآ ى عادة ُب الرحلة عل يفكر با بدأخذ عنهم، ك١تا ناؿ من العلم نصيلدراسة العلـو

ىل العلم ركو كتنوعت معارفو كاتسعت نظرتو إوجو ٨تو ا١تشرؽ، فقصد ببلد مصر كالشاـ كاٟتجاز. كىناؾ تعمقت مداالطلبة ا١تغاربة. لكنو ت
لياتو. ْتيث الو كآُب مناىجو كرجىل التخصص ُب ىذا العلم كا١تشاركة فيو كالتصنيف اٟتديث كمناىجو الشيء الذم دفعو إكفنونو، كتعلق بعلـو 

ا١تختار ٤تمد  أنظر حاديث ابن رشد".١تناكم" ك"ىداية الرشد ُب ٗتريج أشهرىا: "ا١تداكم لعلل امصنفاتو مائة كعشرين كتابا، من أ ٕتاكزت
الطبعة  ،، مركز الًتاث الثقاُب ا١تغريبشقاء الخمسة الغماريوفحانة طنجة سيدم محمد بن الصديق كأنجالو األصديقوف ري التمسماين،

 . 100–80 ص. صـ. س، ، ...سبحة العقيقٛتد بن الصديق، . أ40، ص 2007، الدار البيضاء، كىلاأل
حضاف الزاكية الصديقية، ينهل من معينها صنوؼ العلـو احملدثُت ُب الببلد ا١تغربية، كأحد علماء األزىر. ترىب ُب أ حد كبار اٟتفاظىو أ - 2

كىل ُب اللغة على يده بعض ا١تتوف، كالدركس األ كمل اٟتفظ بركاييت كرش كحفص، كما حفظده، ك١تا أآف على يد كالكا١تعارؼ. حفظ القر 
على ذلك، فقصد فاس كوجهة  ىل الرحلة العلمية ُب ربوع ا١تغرب، كقد شجعو كالدهخبلؿ بعض الشركح. ٍب تاقت نفسو إ كاٟتديث كالفقو من

مصنفات متنوعة كاٟتديث كالفقو كاللغة كالفرائض  يُت، كتلقى عليهم علوما شىت، كقرأماء القرك كىل ُب مساره الدراسي، كفيها التقى بعلعلمية أ
ىل الزاكية الصديقية ٔتدينة طنجة، ليتهيا ١ترحلة جديدة ُب مسَتتو العلمية، كىي مرحلة دما ناؿ حظا كافرا من العلم عاد إكالتصوؼ كا١تنطق. كبع
ىجرية، كىناؾ ُب مصر كاف لو طموح كبَت، حيث تفرغ  1349ٛتد بن الصديق، كذلك سنة الشيخ أبللتياؽ بأخيو ٨تو الديار ا١تشرقية ل

جازات منهم، ١تا ١تسوا فيو من نبوغ كٖتقيق شافعي، كتتلمذ على كبار علماء األزىر، كحضر ٣تالسهم كحلقات اإلقراء، فناؿ اإللدراسة الفقو ال
ىجرية.  1350جانب سنة ى شهادة العا١تية اليت ٘تنيها األزىر للطلبة األمن اٟتصوؿ عل ك٫تة عالية كمشاركة موسوعية، الشيء الذم مكنو

ج عليو ٩تبة من رجاؿ صب  من رموز العلماء ٔتصر. كبعد ما كسب شهرة كاسعة ُب ببلد ا١تشرؽ كٗتر ذلك اٟتُت ١تع ٧تمو كذاع صيتو، كأكمنذ 
ر ٤تمد التمسماين، ـ. س، ا١تختا أنظر ليف ُب رحاب الزاكية الصديقية.التدريس كالتأ١تواصلة مسَتة ىجرية،  1389ىل موطنو سنة العلم، عاد إ

 . 51ص. ـ. س، ، ...سبحة العقيقبن الصديق،  أٛتد/. 76ص.
ية، ترىب ُب ىجر  1330ة ٧تزىا كالده رفقة عائلتو سنكانت كالدتو ُب الديار ا١تصرية إثر رحلة اٟتج اليت أ  سرة الصديقية،ىو أحد كبار أبناء األ - 3

خالصة، كتلقى على يد كالده القرآف كبعض أصناؼ العلم، كما تلقى دركسو األكىل عن أساتذة  كناؼ الزاكية الصديقية كحظي بًتبية صوفيةأ
على   مصر درس ٛتد كعبد اهلل ٔتصر، كىناؾ تفرغ للتيصيل كالطلب. كُبالزاكية كُب مقدمتهم أخوه الشيخ أٛتد بن الصديق. التيق بأخويو أ

ذ كاف الشيخ الزمزمي ُب شبابو م  التميز تربز شخصيتو العلمية. إت مبلالفقو اٟتنبلي كمنذ ذلك اٟتُت بدأزىر، كتفقو ُب كبار علماء األ
علن صوؼ كأخيار"، لكنو بعد مدة تراجع عن مذىب التنواف "االنتصار لطريق الصوفية األلف كتابا بعرا للتصوؼ معتنقا لتصوراتو، حيث أمنتص

 .52 .صـ. س، ، ...سبحة العقيقٛتد بن الصديق، أ/. 105. صـ. س، ا١تختار ٤تمد التمسماين،  أنظر براءتو من كل ما يربطو بالزاكية.
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كإلى جانب ىذه الشخصيات العلمية نبغ في األسرة الصديقية أعبلـ آخركف من البيت نفسو، كاصلوا 
ة الصوفية في الشماؿ المغربي، ككاف لهم حضورىم المعتبر في خدمة الحقل مسيرة اإلشعاع العلمي كالتربي

( ىػ 1431( كالشيخ الحسن بن الصديق )ت ىػ 1415الديني، كأخص بالذكر الشيخ عبد الحي بن الصديق )ت 
تقدـ  كالشيخ إبراىيم بن الصديق كالشيخ عبد البارم الزمزمي بن الصديق. كما تزاؿ ىذه األسرة العلمية العتيدة

للساحة العلمية علماء أجبلء من أبناء كحفدة أكلئك الشيوخ الكبار، يحافظوف على امتداد الخط العلمي 
، كيساىموف في تنشيط الحركة الثقافية بمرجعية علمية أصيلة كبمناىج كطرائق جديدة 2كالصوفي للزاكية الصديقية

 . 3مستفيدين من دراساتهم األكاديمية الحديثة

كأعيانها، كاف لها عز كجاه جمعتو  ةاألسر بغمار تعتبر أسرة ابن صالح من أشهر  د ابن صالح:أسرة أكال -
. كأصل ىذه حسب ما 4بين العلم كالحضور االجتماعي في قبيلة غمارة الكبيرة، كتوارثت ذلك خلفا عن سلف
لوا ببلد الريف في قبيلة يذكر األستاذ سعيد أعراب، من الساقية الحمراء، رحلوا قديما إلى شماؿ المغرب، فنز 

بني يطفت الصنهاجية، في مؤخرة قبائل الريف مما يلي غمارة. كىم ينتسبوف إلى جدىم الولي الصالح سيدم 
إبراىيم بن صالح دفين قبيلة متيوة الريف المتاخمة لغمارة. ككانت سكناىم األكلى بقرية "اسنادة" قريبا من جزيرة 

يلة بني رزين إحدل القبائل الغمارية، فسكنوا مدشر "ازغار" بها، كتأصلوا ىناؾ، باديس بالريف. ثم انتقلوا إلى قب
نستشف أىمية ىذه األسرة في قبيلة بني  ىػ1339فأصبحوا من أعياف ىذه القبيلة ككجهائها. كفي كثيقة تعود لعاـ 

ميح كبني جرير الغماريين زين كبني سر بيلة بني خدامنا األرضى كافة ق" نصها: رزين كفي كافة قبائل غمارة، كىذا
كفقكم اهلل كسبلـ عليكم كرحمة اهلل، كبعد نظرنا الشريف أف نولي عليكم خديمنا األرضى الطالب محمد بن 
أحمد بن صالح الغمارم الرزيني، لثبوت أكلويتو عند جنابنا الشريف، كأف نسند إليو النظر في مصالحكم 

                                                                                                                                       
حد الذين سا٫توا ُب تنشيط اٟتركة العلمية ُب منطقة الشماؿ ا١تغريب، بفضل د العزيز بن الصديق كاسطة عقد األسرة الصديقية، كأيعد الشيخ عب - 1

ف طريقهم ُب البيث كالتيصيل بدكف أ خوتو كسلكده كاجتهاداتو كحرصو الكبَت على إ٘تاـ ا١تشركع العلمي الذم بدأه كالده. فانظم إىل إهو ج
لو  يفقد شخصيتو العلمية ك٘تيزه ُب االجتهاد كالتصنيف. كمن خصوصية الًتبية اليت تلقاىا الشيخ عبد العزيز ُب مرحلة التيصيل تشجيع كالده

العلم،  كؿ ُبكتدكينها ك٦تارسة فعل الكتابة، إذ كاف كالده مرجعو األ ى الكتابة كالتصنيف كالتدكين، حيث كاف يرغبو كثَتا ُب تقييد العلـوعل
ٛتد كعبد اهلل ٔتصر، ليتفرغ لطلب العلم هجها ُب كل خصوصيات حياتو. انضم إىل إخوتو أثر هبا كاقتدل بنكالشخصية العلمية اليت تأ

زىر تعمق ُب دراسة الفقو كاٟتديث ـ(. كُب رحاب ٣تالس األ1995يق )ت خيو الشيخ عبد اٟتي بن الصديل فالتيق باألزىر رفقة أالتيصك 
عاد ىذا العامل ١تزاكلة مهمة التدريس كالًتبية بالزاكية الصديقية  ،حدل عشر سنة من التيصيل ُب مصراقي العلـو الشرعية. كبعد قضائو إكب

كؿ ُب عصره. خاص ُب علم اٞتديث، حىت اعتربه أىل العلم ٤تدث ا١تغرب األ ساتذة، ك٘تيز بشكلبة من أىل العلم كالطلبة كاألو ٩تكاجتمع حول
. صـ. س، ا١تختار ٤تمد التمسماين،  أنظر كخلف ثركة كبَتة من ا١تؤلفات، تفوؽ مائة مؤلف ُب مسائل العلـو الشرعية ك٥تتلف فنوف ا١تعرفة.

 .53 .صـ. س،  ،...سبحة العقيقصديق، ٛتد بن الأ/. 154
 .54 .صـ. س، ، ...سبحة العقيق بذكر مناقب الشيخ سيدم محمد بن الصديقأٛتد بن الصديق،  - 2
 .10–5 ص. صـ. س، ، ريحانة طنجة سيدم محمد بن الصديق...صديقوف ا١تختار ٤تمد التمسماين،  - 3
 .43 .صـ. س،  اٞتزء الثاين،، ...ربمن أعبلـ شماؿ المغعبد اهلل ا١ترابط الًتغي،  - 4
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. كمن أبرز علماء ىذه األسرة خبلؿ القرف التاسع 1..." تطيعوه فكشؤكنكم تحت رعاية نظرنا المنيف، فنأمركم أ
 عشر نذكر: 

 2* الفقيو العبلمة األديب محمد الطيب بن الطيب بن أحمد بن صالح الغمارم

 3ـ(1890* الولي الصالح سيدم بن صالح أك بوجمعة بن صالح الطرارم )ت 

ها السيد اليزيد بن صالح الذم تولى باشوية كمن المعركؼ عن أسرة بن صالح الغمارية أيضا أنو كاف من
تطواف في فترة ما قبل استقبلؿ المغرب كانتهاء عهد الحماية اإلسبانية بشماؿ المغرب ببضع سنوات، كقد توفي 

 ـ.1964سنة 

أسرة شهيرة بقبيلة غمارة، التي عرؼ عنها كعن رجالها حفظ القرآف، كخدمتو بتدرير طلبتو أسرة أعراب:  -
كتحفيظو بالقراءات كالركايات المشهورة، كعرؼ عنها ممارسة العلم كإقراؤه كتدريسو، كعرؼ عنها البركز كتدريسو 

في علـو القرآف كبخاصة في القراءات بالعدد كإتقانها لو، كالرحلة إلى رجالها في ذلك. فكانوا مقصد الطبلب 
سيدم يحيى أعراب، على شاطئ  من كل جهات غمارة كالهبط كجبالة، حيث كاف موطنها األصلي ىو مدشر

البحر المتوسط، في قبيلة بني بوزرة، حيث ضريح جدىم، الوافد على غمارة من الصحراء في ظركؼ المشاركة 
في الجهاد بالساحل خبلؿ القرف التاسع للهجرة، إذ استقر سيدم يحيى أعراب ىناؾ، فتأسس ىذا المدشر 

منهم أىل المدشر المذكور. فكل جماعة أعرابن يجمع بين أفرادىا كسمي باسمو. كتكاثر أبناؤه كأحفاده، ليتكوف 
قرابة النسب كاالنتماء إلى جد كاحد، كىو الولي الصالح المجاىد سيدم يحيى أعراب. كيشتهر كثير من أفراد 

ة . كما تقلدكا مناصب مهمة في المنطقة المدركس4أسرة أعراب في تاريخ الفكر المغربي بالعلم كممارسة التعليم
 (، كمن أبرز رجاالت ىذه األسرة نذكر:انظر الوثيقة)

 (.ىػ 1412* الفقيو العبلمة المدرس سيدم العياشي بن علي بن عبد اهلل أعراب البوزراتي الغمارم )ت 

                                         
 .كثيقة ُب ملكية خاصة تعود لعبد الغفور النايل - 1
من قبيلة بٍت رزين الغمارية، كنشأ ُب كاخر العقد ا٠تامس من القرف الثاين للهجرة ُب مدشر ازغار كلد األديب ٤تمد الطيب بن صاحل ُب حدكد أ - 2

اشتهر الرجل ُب كقتو بالعلم كاألدب، حىت أنو مل يذكر ُب بعض ا١تصادر  على القبيلة ا١تذكورة، كقدسرتو اليت ٚتعت بُت العلم كالوالية حجر أ
كانو". ككاف للرجل حضور كبَت ُب بيئتو، كبُت اؼ ا١تطالع بلفظ " مفيت زمانو كأديب أٖتحيث كصفو عبد السبلـ بنسودة ُب إ ال بالفقيو ا١تفيت،إ

 ١توىل سليماف بقصيدة مدحية. كما أنشأشراؽ لغة شعره، حيث خص السلطاف افوقو كجودة أدبو، كإتمعاصريو، حىت السبلطُت منهم بفضل 
عبد السبلـ بن سودة،  أنظر ىجرية. 1227منها. توُب العبلمة القاضي الشاعر بقبيلة بٍت رزين عاـ  اىذا العامل مكتبة عامرة توارث ابناؤه جزء

عراب، ٣تلة دعوة اٟتق، العدد / سعيد أ43. ص اٞتزء الثاين،عبلـ مشاؿ ا١تغرب، من ألًتغي، عبد اهلل ا/109 .صـ. س، ٖتاؼ ا١تطالع، إ
 103 .، ص268

، تطواف، 18، مراجعة كٖتقيق كإضافات حسناء داكد، منشورات ٚتعية تطاكف اٝتَت، سلسلة تراث اٞتزء األكؿ، عائبلت تطواف٤تمد داكد،  - 3
 .282 .، ص2016

 .111اٞتزء األكؿ، مرجع سابق، ص.  تطواف...، عائبلت٤تمد داكد،  - 4
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 (.ىػ 1424* العبلمة الباحث المحقق األستاذ سعيد بن أحمد بن العياشي أعراب )ت 

األحباس بناحية شفشاكف سنة  عضو المجلس اإلدارم األعلى كرئاسةظهير شريف يعين فيو سعيد أعراب لوظيفة 
 1ـ1954

 
أسرة العرضونيين إحدل األسر العلمية العريقة بقبائل غمارة، أصلها من قرية تلمبوط أسرة ابن عرضوف:  -

. ككاف أفراد في قبيلة بني زجل الغمارية، حيث أسهموا في الحركة العلمية تدريسا كإفتاء كتأليفا كتوجيها كتربية

                                         
 .فراد العائلة مشكوراأمدنا هبذه الوثيقة أحد أ - 1
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ىذه األسرة حريصين تماـ الحرص على تعليم أبنائهم، كلهم في ذلك مناىج كأساليب تتجلى في العناية بأبنائهم 
إلى كتاب اهلل العزيز، مع تركيضهم على  باإلضافةمنذ الصغر، كذلك بتحفيظهم المقطوعات الشعرية الجيدة، 

لفرائض كالحساب. كلذلك نبغ من أسرة العرضونيين عدة الخط الجميل، كعلى اآلداب الحميدة كالبراعة في ا
اهلل محمد ابن عرضوف كأخيو أحمد ابن  كأبي عبدمثل الحسن ابن يوسف ابن عرضوف  ـ،16أفراد منذ القرف 

عرضوف، ثم أكالد ىذين األخوين. كتكمن أىمية ىذه األسرة في كونها أفادت أسرا علمية أخرل، كانت ترتبط 
ركابط فكرية كثقافية، كمن ذلك أسرة )ابن خجو( كىي أسرة علم كدين كأسرة الهبطي التي  معهم بالمصاىرة كب

 كانت لها ركابط متينة مع األسرة العرضونية.

لقد استمر حضور ىذه األسرة العلمية إلى حدكد الفترة المدركسة، كلو بشكل أقل مما كانت عليو خبلؿ 
 القرف التاسع عشر نذكر:  كمن أبرز رجاالت ىذه األسرة خبلؿ ـ،16القرف 

 1ـ( 1866* الفقيو العدؿ المدرس سيدم عبد السبلـ اليزيد بن عرضوف الزجلي الغمارم )ت 

توجد عدة عائبلت تسمى أمغار في شماؿ المغرب كجنوبو، غير أف أفرادا من عائلة أسرة أمغار الغمارية:  -
انت من العائبلت التي لها شهرة كمكانة في قبائل غمارة أمغار أصلها من قبيلة بني رزين الغمارية، كىذه العائلة ك

بالخير كالصبلح كاالشتغاؿ بالعلم الشريف، كما تؤكد ذلك العديد من الرسائل السلطانية. كىذا ظهير من 
السلطاف سيدم محمد بن عبد الرحمن بالتوقير كاالحتراـ لؤلخوين الفقيهين السيد أحمد كالسيد محمد ابني 

"الحمد هلل كحده كصلى اهلل على  :، كنصوىػ 1278أحمد أمغار لتحقق شرفهم كثبوت نسبهم، عاـ الفقيو السيد 
أننا  بحوؿ اهلل كقوتو، كشامل يمنو كمنتو،  ... سيدنا محمد كآلو كصحبو، يعلم من كتابنا ىذا أسماه اهلل كأعز أمره

اذ محمد بن أحمد المذكور، أردية سدلنا على ماسكيو الطالب أحمد بن أحمد الغمارم أمغار، كصنوه األست
التوقير كاالحتراـ، كالمبرة كاإلكراـ، لتحقق شرفهم عندنا، كثبوت نسبهم لدينا، كاتصالو ببضعة الرسوؿ صلى اهلل 

كالشتغالهما بالعلم الشريف، رفعنا عنهم التكاليف المخزنية، كالوظائف القبائلية كالسلطانية، كأزلنا  ... عليو كسلم
ال ناب، كال تخرؽ عليهم ك  نا كبينهم، فمنهم إلينا كمنا إليهم، فبل يهضم لهم جناب، كال يمسوف بظفرالوسائط بين

 2عادة."

                                         
، ٍب ١تا بلغ سن كترعرع ـ ٔتدشر "ادلداؿ"، كبو نشأ1866ـ سرة ابن عرضوف الشهَتة، ازداد حوايل عاي عبد السبلـ اليزيد ابن عرضوف إىل أينتم - 1

يضا حفظ بعض كتاب اهلل العزيز على يد فقهاء أكفاء، كقد مشلت أ  دشر، فتعلم القراءة كالكتابة، كقد حفظٟتقتو عائلتو ٔتسيد ا١تالتمييز أ
ما بلغ مراده اشتغل بالتدريس كاإلمامة ىل الشيوخ ُب مدارسهم العتيقة، فلالغمارية لقراءة العلم كاٞتلوس إ ا١تتوف العلمية، ٍب جاؿ ُب القبائل

ناء بسنة( كىو أحد أ 70ار الغمارم مشكورا )ثـ. أفادين هبذه الًتٚتة السيد ٤تمد أ 1866. توُب ٔتسقط رأسو عاـ كا٠تطابة إىل جانب العدالة
 ثار الذم تتلمذ على يد عبد السبلـ ابن عرضوف.الفقيو ا٤تمد بن عبد السبلـ أ

 .103 .، مرجع سابق، صاٞتزء األكؿ ،...عائبلت تطواف٤تمد داكد،  - 2
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ىي إحدل األسر العلمية الشهيرة بغمارة كبخاصة بقبيلة بني زيات، إذ يذكر منها  أسرة اكعرير الغمارية: -
كقضاء كعدالة كإشهاد، كزاكلت تحصيل العلم عدد من األسماء العلمية التي مارست الخطط الشرعية من إفتاء 

كاإلقراء كالتدريس. ككاف منها من تولى القضاء في موضعو بالقبيلة المذكورة، كيرد في الوثائق كالرسـو عدد من 
أسماء رجاؿ ىذه األسرة، فمنهم العبلمة الصالح عبد الفاضل بن يوسف اكعرير، كقد ذكره الدكتور الجيدم بين 

، كىو ابن عم القاضي اكعرير )سبق أف ترجم في مبحث سابق(، كمنهم الفقيو 1لماء كعرؼ بورجاؿ غمارة الع
 .2العدؿ محمد بن الحسن اكعرير، كالفقيو العدؿ السيد أحمد اكعرير، كالهاشمي بن محمد اكعرير

 في القركف أسرة برك أسرة قديمة بقبيلة بني سلماف بغمارة، إذ نجد منها رجاال أسرة أكالد برك الغمارية: -
الماضية مارسوا العلم كزاكلوا الخطط الشرعية في بلدىم، فيذكر منهم كوسى بن عبد اهلل برك السلماني من رجاؿ 
القرف التاسع للهجرة، معاصرا للحسن بن عرضوف. ككاف فقيها متمكنا نوازليا. كقد كرد ذكره في الجواىر 

رك إلى األصوؿ األندلسية، كيفسركف ىذا اللقب بأف أصلو . كبعض الباحثين يرجعوف بأسرة ب3المختارة للزياتي
. كمن أبرز علماء ىذه 4"بركج" بتسكين الباء المبتدأ بها، ثم حذفت الجيم من األخير تخفيفا للنطق بالكلمة

 األسرة خبلؿ الفترة المدركسة نذكر:

 ـ(.1926* الفقيو المفتي محمد بن محمد برك )كاف حيا 

 (.1983تحا بن علي برك )ت * الفقيو المفتي ممد ف

تتميز أسرة مسرة الشهيرة في غمارة بحفظ القرآف كالسعي في تحصيل  أسرة مسرة السلمانية الغمارية: -
العلم كممارستو في اإلقراء كالتدريس كاعتماده في مزاكلة الخطط الشرعية كالدينية. كتشتهر ىذه األسرة في قبيلة 

 . كمن أشهر رجالها:5تولي القضاء كاإلفتاء كممارستهمابني سلماف إحدل القبائل الغمارية ب

 (.ىػ 1330* القاضي المفتي أحمد بن محمد مسرة )كاف حيا عاـ 

 (.ىػ 1376* الفقيو القاضي خليل بن أحمد مسرة )ت 

تنتسب عائلة الخشين المتواجدة بغمارة إلى سيدم حنين دفين تلمبوط ببني زجل جد  أسرة الخشين: -
رانيين، كىي تنتسب للشرؼ العمراني ألف جد سيدم حنين ىو موسى بن عمراف الذم يجتمع فيو الشرفاء العم

                                         
 .198 .صـ. س،  ،...عبلـ غمارةأٞتيدم، عيد الواحد ا - 1
 .75 .صـ. س،  اٞتزء الثاين،، ...عبلـ شماؿ المغربمن أعبد اهلل الًتغي،  - 2
 .81 .صـ. س،  ،...مفتوف منسيوف بغمارةبطي ا١تواىيب، ٤تمد ا٢ت - 3
 .135 .صـ. س،  الًتغي، - 4
 .83 .صـ. س، ، ...مفتوف منسيوف٤تمد ا٢تبطي ا١تواىيب،  - 5
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الشرفاء العمرانيوف جميعا، كينتسبوف إليو. كقد كاف ألبناء ىذه األسرة حضور في ساحة العلم كالقضاء بمنطقة 
الغمارم المتوفى عاـ  شماؿ المغرب، إذ يذكر من قضاة مدينة تطواف كنواحيها الشيخ القاضي عمر الخشين

، كمن 1، كما زاؿ ألبناء ىذه األسرة كألحفادىا حضور كظهور في ممارسة األعماؿ اإلدارية كالتعليميةىػ 1032
 أشهر رجاالتها نذكر:

 (ىػ 1384 ت)الزياتي * الفقيو المفتي الحسين بن أحمد بن علي بن الحسين الخشين الغفارم 

الغمارية المعركفة بقبيلة بني زجل، كفي مدشر تسفت منها. ككاف لهذه  من األسر أسرة أخرباش الغمارية: -
األسرة حضور متميز في قبيلتها كفي مدشرىا تسفت، كما كانت لها كجاىة اجتماعية. فقد برز فيها عدد من 

الفترة الطلبة كالفقهاء، ككاف لها ركابط التصاىر مع أسرة العدلوني الصفريوية القائمة الحضور في تسيفت خبلؿ 
أسرة العلم كاالشتغاؿ بو، سواء في موطنها األصلي مدينة صفرك، أك –أم األسرة الصفريوية–المدركسة، إذ كانت

. كمن 2في المناطق التي ىاجر إليها أبناؤىا كاستقركا بها، في ميدلت، كمراكش كتسيفت بقبيلة بني زجل الغمارية
 أبرز رجاالت أسرة أخرباش نذكر:

 (. ىػ 1388المدرس سيدم الراضي أخرباش الزجلي )ت  * الفقيو العبلمة

من األسر الشهيرة بغمارة، موطنها األصلي قبيلة بني سلماف، إحدل القبائل الغمارية. كقد أسرة محراش:  -
تميزت أسرة محراش بالجمع بين الوجاىة كالتحصيل العلمي، كبخاصة علـو القرآف كحفظو بالقراءات كالركايات. 

اىة نجد أف أسرة محراش السلمانية الغمارية تشتهر في كثير من جهات شماؿ المغرب كتنتسب فمن حيث الوج
للشرؼ أكال، كبالحضور االجتماعي ثانيا، كتشترؾ مع كثير من األسر الشريفة في بيئتها الواسعة ىذه، كبالتصاىر 

ين الشريف سيدم عبد السبلـ ابن كالترابط عن طريق الزكاج منها، حيث يورد الدكتور الترغي كثيقة زكاج تجمع ب
شيخ الزاكية الوزانية سيدم التهامي الوزاني العلمي جد الشرفاء الوزانيين التهاميين، الذم زكجو كالده المذكور من 
االبنة المصونة الست آمنة بنت الفقيو الجليل، األرفع الحفيل، القائد الحسين بن أحمد محراش اللوتي الغمارم 

. كما سيتزكج أبناء سيدم عبد السبلـ ابن الشيخ التهامي من نفس أسرة 3من مدشر الجاف السلماني الحلوتي
محراش، إذ سيتزكج سيدم محمد بن عبد السبلـ المذكور من غمارة بالسيدة صفية بنت السيد محمد بن أحمد 

كيشتهر منهم . كمن حيث الحضور العلمي فإف رجاؿ ىذه األسرة عرفوا بحفظ القرآف كتحصيل العلم، 4محراش
 عدد غير قليل من الفقهاء، أبرزىم:

                                         
 .203 .صـ. س، ، ...عبلـ شماؿ المغربمن أالًتغي،  - 1
 .209 .صـ. س،  الًتغي، - 2
 .39 .صـ. س،  الًتغي، - 3
 .149–148-147 ص. صـ. س، ، ...كالد موالم عبد اهلل الشريفالركض المنيف في التعريف بأعبد اهلل بن الطيب الوزاين،  - 4
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 (.ىػ 1220)ت 1* العبلمة سيدم محمد بن الهاشمي محراش الغمارم 

أسرة الجيدم ىي إحدل األسر الشهيرة ببني زيات بغمارة، حيث قدمت من الريف في أسرة الجيدم:  -
األسرة على الصعيد العلمي في  كقت من األكقات، كاستقرت ببني بخت بقبيلة بني زيات المذكورة. كبرزت

 . كأبرز من اشتهر في ىذه األسرة:2المنطقة المدركسة، فكاف منها الفقهاء كالعلماء كالعدكؿ كالقضاة

 (.ىػ 1393* الفقيو العبلمة األستاذ سيدم عمر بن العربي الجيدم )ت 

محنة سقوط األندلس بيد أصل أسرة أقنين من األندلسيين الذين نزلوا عدكة المغرب في أسرة أقنين:  -
المسيحيين، فكاف منهم بتطواف كبباديتها في قبائل غمارة، كال سيما بقبيلة بني زيات، حيث يوجد بها مدشر 

. فكاف من 3يسمى اقنينن، ألف سكانو كلهم أك جلهم من عائلة أقنين، إذ اشتهرت ىذه األسرة بالعلم كالوجاىة
 أبرز رجاالتها:

 (.ىػ 1336اقنين الترغي )ت * الفقيو محمد بن أحمد 

 (.ىػ 1340* الفقيو المفتي العدؿ العلمي بن محمد أقنين )ت 

من المرابطين المستقرين بحوز مدينة الحسيمة بالريف، كىم شرفاء أدارسة من أسرة المرابط الترغي:  -
س كإجبلء بقية الشرفاء بقايا األدارسة الذين خرجوا فارين إلى منطقة الريف، بعد دخوؿ ابن أبي العافية إلى فا

األدارسة منها. كخبلؿ القرف الثاني عشر للهجرة كفد بعض ىؤالء المرابطين إلى قبائل غمارة كبالضبط إلى قرية 
، إذ أنجبت علماء كفقهاء كأساتذة ذاع 4ترغة، فاستقركا بها كأصبح رجاالت ىذه األسرة يسموف بالمرابط الترغي

 :صيتهم في شماؿ المغرب، نذكر منهم

 (. ىػ 1420* الفقيو العبلمة القاضي محمد بن المفضل المرابط الترغي )ت 

كىم أفراد عائلة من قرية "ازلجاـ" الواقعة قرب سوؽ خميس المضيق شماال بطرؼ أسرة أكالد ابن يرك:  -
من مراكز  قبيلة بني خالد المحاذم لقبيلة بني سلماف، ككانت ىذه القرية في الفترة المدركسة تمثل مركزا ىاما

                                         
لكبَت سيدم خذ التصوؼ عن الشيخ اار، كذلك اشتهر بالتصوؼ كاإلخبلص ُب ٦تارستو، حيث أكالوقاشتهر الفقيو العبلمة ٤تراش بالعلم  - 1

 ٛتد بن عجيبة.بد السبلـ اسكَتج كالعبلمة سيدم أبرز معاصريو ا١تؤرخ عالعريب الدرقاكم، إذ لقيو كانتسب إليو كدخل ُب طريقتو، كمن أ
 .10–9 ص. صـ. س، ، ...عبلـ غمارةأ عبد الواحد اٞتيدم، - 2
 .140 .صـ. س، ، اٞتزء األكؿ، ...عائبلت تطواف٤تمد داكد،  - 3
 .247 .صـ. س، ، اٞتزء األكؿ ،...عبلـ شماؿ المغربمن أعبد اهلل ا١ترابط الًتغي،  - 4
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، كأسرة أكالد ابن ير كأسرة علم ككجاىة مارست القضاء كالتدريس كاإلفتاء. كمن أبرز 1الفتول بالمنطقة الغمارية
 رجاالتها نذكر:

 (.ىػ 1250* القاضي المفتي محمد بن علي ابن يرك الحسني النالي )كاف حيا 

 (.ىػ 1240حيا  )كاف* الفقيو المفتي محمد بن الهاشمي بن علي ابن يرك 

)البوزراتي( بسكوف الزام، نسبة إلى قبيلة بني بوزرة، إحدل قبائل غمارة، كانت أسرة أسرة البوزراتي:  -
علم ككجاىة كتصوؼ، تجاكز تأثيرىا قبيلة غمارة ليصل إلى باقي مناطق شماؿ المغرب، ككاف من ىذه األسرة 

مد البوزراتي، كىو من تبلميذ الشيخ سيدم محمد الفقيو الصالح الصوفي معلم كتاب اهلل سيدم عبد اهلل بن مح
كمنها : "، كيقوؿ محمد داكد في حق ىذه األسرةىػ 1268الحراؽ، كقد توفي في مصر بعد عودتو من الحج عاـ 

كلده )أم كلد عبد اهلل البوزراتي( البركة الفقيو سيدم محمد بن عبد اهلل البوزراتي، ككاف كوالده يعلم القرآف 
اقع كسط الساقية الفوقية، كمن تبلميذه شيخ شيوخنا العبلمة سيدم أحمد السبلكم، كشيخنا العبلمة بالمسيد، الو 

 .2"ىػ 1303شيخ الجماعة سيدم أحمد الزكاقي. كقد توفي بتطواف عاـ 

أصلهم من بني عبد الواد من قبائل زناتة المشهورة، كالتي عرفت الملك  أسرة المهدم الزياتيين: -
مساف كما جاكرىا من الببلد، كالتي أقامت دكلتها في أكائل المائة السابعة للهجرة، كاستمر كالسلطاف في تل

سلطانها إلى منتصف القرف العاشر الهجرم، كقد انتقلت ىذه األسرة إلى مدينة تيجساس بقبيلة بني زيات 
أحد أفراد ىذه  الغمارية، كما يبلحظ أف اسم "مهدم" قد تسلسل في ىذه األسرة، ذلك أننا نجد في نسب

، كمهما 3األسرة كالحسن بن يوسف ابن مهدم بن يحيى بن مهدم بن محمد بن يوسف بن مهدم العبد الوادم
يكن فإف ىذه األسرة قد استقرت بغمارة،  كبزغ نجمها منذ عهد بني مرين، كأدركوا في عهدىم المجد كالشهرة، 

ياسي إلى حدكد الفترة المدركسة، حيث غدكا يتصدركف كبقيت ىذه األسرة تستفيد من ىذا الميراث العلمي كالس
أعلى المناصب كأشرؼ الوظائف في قبائل غمارة، ثم انتقل أفراد منهم إلى فاس طلبا للعلم، كفيهم من تصدل 
للتدريس في فاس كمراكش كسوس كتطواف، كما امتهنوا الخطابة كالقضاء. كمن أبرز رجاالت ىذه األسرة خبلؿ 

 نذكر: الفترة المدركسة

 .4* القاضي المفتي محمد العربي بن أحمد بن علي مهدم

                                         
 .15 .صـ. س، ، ...مفتوف منسيوفا١تواىيب،  ٤تمد ا٢تبطي - 1
 .186 .صـ. س، ، الجزء األكؿ، ...عائبلت تطواف٤تمد داكد،  - 2
 .128 .صـ. س،  ،...عبلـ غمارةأعبد الواحد اٞتيدم،  - 3
يب فارس عبد العزيز بن اٟتسن كاحساين ا٠تشُت. كيلتقي نسبو مع أفتاء ُب قبيلة بٍت زجل الغمارية رفقة خليل مسرة ك٤تمد برك كاف ٯتارس اإل  - 4

 .مهدم الزياٌب صاحب اٞتواىر ا١تختارة
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يشكل األكؿ من كانوا يقطنوف  قسمين:يقسم األستاذ الهبطي أفراد ىذه األسرة إلى أسرة الشدادم:  -
كىي قرية كانت مركزا معركفا بين مراكز  ،1زاؿ من أحفادىم من يسكن بها حتى اآلف الزجلية، كالقرية "اغرماف" 

، كمن أبرز رجاالت 2مبحث سابق(. كيرجع المريني العياشي نسبهم إلى الشرفاء األدارسة )انظرم بغمارة التعلي
 ىذه األسرة العلمية نذكر:

 (. ىػ 1215حيا  )كاف* الفقيو المفتي أبو العباس أحمد بن محمد المقدـ الشدادم 

 (.ىػ 1332حيا  )كاف* الفقيو القاضي المفتي أحمد بن الفاضل الشدادم الحسني 

كالقسم الثاني من أسرة الشداديين كانوا يقطنوف بشفشاكف كينتسبوف إلى النجار، قبل انتسابهم إلى 
الشدادم، كىم أحفاد الولي الصالح سيدم عبد الرحماف النجار المدفوف بضفة كادم الفوارة الغربية بشفشاكف، 

إلى سيدم حنين الشريف العمراني المدفوف  كالمبني على قبره ضريح، تقاـ فيو الصلوات الخمس، كىو ينتمي
 . كمن أبرز علماء ىذه األسرة نذكر:3بقرية تلمبوط الزجلية

حيا خبلؿ القرف الثالث عشر  )كاف* المفتي طاىر بن محمد النجار الحسني العمراني الشدادم 
 الهجرم(.

خبلؿ القرف )كاف حيا  * القاضي المفتي أبو عبد اهلل محمد الطيب بن محمد النجار الحسني الحنيني
 الثالث عشر الهجرم(. 

تعتبر أسرة بن مرزكؽ، من األسر التي كانت صاحبة األمر كالنهي ليس فقط بقبيلة أسرة أكالد بن مرزكؽ:  -
. ككاف لهذه األسرة حضور حتى في مدينتي تطواف كفاس، 4بني زيات؛ بل تجاكزىا ليشمل جميع القبائل الغمارية

هم إلى مرازقة تلمساف الغجيسيين المشهورين بالعلم كالصبلح كالثركة كالجاه، كبعضهم كىناؾ من يرجع أصول
عبد  كالفقيو العامل. كمن أبرز رجاالت ىذه األسرة الشيخ العبلمة سيدم عبد القادر بن مرزكؽ 5ينسبهم للشرؼ

لكبرل بتطواف، كقد الرحماف بن مرزكؽ الغمارم كالعالم سيدم محمد بن مرزكؽ الذم تولى نظارة األحباس ا
. كىناؾ العديد من الرسائل التي يستفاد منها أف السبلطين العلويين كاف لهم عطف 6ـ 1935أعفي منها سنة 

                                         
 .24س، ص.  ـ. مفتوف منسيوف...، ا٢تبطي، - 1
 .60...، ـ. س، ص. الفهرس في عمود نسب األدارسةا١تريٍت العياشي،  - 2
 .25، ـ. س، ص. مفتوف منسيوف...ا٢تبطي،  - 3
 .129ـ. س، ص.  أطلس قبائل غمارة...، الجزء الثاني،٤تمد ابن عزكز حكيم،  - 4
 .276، ـ. س، ص. عائبلت تطواف...، الجزء األكؿ٤تمد داكد،  - 5
 .278، ـ. س، ص. عائبلت تطواف...، الجزء األكؿمد داكد، ٤ت - 6
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"الحمد هلل كحده كصلى اهلل على سيدنا كموالنا محمد  نصها:، كفي إحداىا ىذا 1كتقدير ألفراد عائلة بن مرزكؽ
... كبعد، فإف  خديمنا األرضى القائد عبد الرحمن بن عبد الصادؽ)عبد الحفيظ بن الحسن اهلل كليو كمواله(. 

بيد السيد أحمد بن مرزكؽ المستوطن بأصيبل كتابا من سيدنا الوالد قدسو اهلل لعامل أصيبل، إذ ذاؾ مضمنو أمره 
ىم، كقد بمراعاتو كأصحابو كرفع يد العداء عنهم كعدـ التعرض لهم بسوء كإجرائهم على مقتضى الظهائر التي بيد

أقررناه على ذلك كنأمرؾ في شأنو بمثلو، لخيرتو كمركءتو كاتباعو أثر أسبلفو، كإذا قرأت كتابنا الشريف ىذا فأبقو 
 .2ـ" 1908دجنبر  26/ىػ 1326حجة الحراـ عاـ  2بيده يتمسك بو كالسبلـ في 

نطقة المدركسة، جمعت تعتبر ىذه األسرة العلمية بيت العلم كالتصوؼ كالجهاد بالمأسرة التجكاني:  -
، حيث أسهم أفرادىا في تنشيط الحركة الثقافية بشماؿ المغرب انطبلقا من مدشر 3بين العلم كالتصوؼ كالجهاد

تجكاف بقبيلة بني منصور الغمارية، إذ كاف منهم العلماء كالمدرسوف كاألكلياء كالمفتوف، كما أسهموا في نشر 
ن مدشرىم تجكاف إلى باقي قبائل غمارة. ككاف لهم موقف رافض من الحماية الطريقة الشاذلية الدرقاكية انطبلقا م

 . كمن أبرز علماء ىذه األسرة نذكر:4اإلسبانية على شماؿ المغرب

 (.ىػ 1346 )تالحاج عبد الصمد التجكاني  * الفقيو

 (.ىػ 1412 )ت* الفقيو محمد بن عبد الصمد التجكاني 

نيوف، إذ يرجع نسبهم لسيدم حنين العمراني، المشار إليو سابقا، كىم شرفاء عمراأسرة أكالد أكدم:  -
إال أنهم لم يكتبوا في آثارىم ىذا النسب، كلم يكونوا ينادكف بو على ما يظهر، كمقر فئة منهم في قبيلة بني 

انت . كعموما ك5خالد، كأخرل في قبيلة األخماس العليا. كما يصنفهم المريني العياشي ضمن الشرفاء األدارسة
 نذكر:ىذه األسرة العلمية مركزا تعليميا كإفتائيا مشهورا لدل سكاف غمارة كغيرىم. كمن أبرز رجاالتها 

 (.ىػ 1278* القاضي المفتي أبو عبد اهلل محمد بن الطاىر الحسني أكدم )ت 

 (. ىػ 1294حيا  )كاف* القاضي المفتي أحمد بن محمد بن طاىر أكدم 

                                         
الكد ابن مرزكؽ، حيث من الظهائر السلطانية ا١توجهة ألسرة أك  ٣تموعة اٞتزء الثاين، ...،طلس قبائل غمارةأكرد ٤تمد عزكز حكيم ُب كتابو أ - 1

أطلس قبائل غمارة، أسرة مارية. أنظر ٤تمد ابن عزكز حكيم،غسرة البارات التوقَت كاالحًتاـ ٢تذه األكلها تتضمن ع  ا،ظهَت  42يصل عددىا 
 . 195–131 ص. صـ. س، اٞتزء الثاين،  ،...كالد ابن مرزكؽ نموذجاأ

 .277 .صـ. س، ، الجزء األكؿ، ...عائبلت تطواف٤تمد داكد،  - 2
 .72 .صـ. س، ، ...الفقيو التجكاني السيد محمد بن عبد الصمد٤تمد اٟتبيب التجكاين،  - 3
 .73 .صـ. س، ، ...الفقيو التجكاني٤تمد اٟتبيب التجكاين،  - 4
 .64 .صـ. س، ، ...دارسةالفهرس في عمود نسب األا١تريٍت العياشي،  - 5
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بهم ىنا أحفاد عبد اهلل بن المولى إدريس الذين استوطنوا ناحية جبل العلم،  كالمقصودأسرة العمراني:  -
كبين عمراف الذين ينتسبوف إليو كبين عبد اهلل بن إدريس أربعة أشخاص، إذ ىو عمراف بن يزيد بن خالد بن 

كتعتبر  .1جليةصفواف بن يزيد بن عبد اهلل، كمن ىؤالء سيدم حنين الشريف العمراني المدفوف بقرية تلمبوط الز 
أسرة العمراني من أشهر األسر العلمية في قبائل غمارة، نظرا ألصولها كعلمها ككجاىتها كتاريخ كجودىا في 

 ، كمن أبرز رجاالتها خبلؿ الفترة المدركسة:2المنطقة المدركسة

ي، مارس قاضيا في عهد محمد ابن عبد الكريم الخطاب )كاف* القاضي المفتي التهامي بن أحمد العمراني 
 (.ىػ 1299اإلفتاء عاـ 

 (.ىػ 1350* الفقيو المفتي أحمد بن محمد العمراني الحسني )ت 

كىي أسرة من الشرفاء األدارسة. استوطن أفرادىا قبيلتي بني رزين كبني خالد كبني  أسرة أكالد النالي: -
ء أجبلء، إذ كرثوا العلم أبا عن . كقد نبغ من ىذه األسرة علما3منصور، كيرجع نسبهم إلى اإلماـ إدريس األكبر

جد، منذ القرف الثامن الهجرم/الرابع عشر الميبلدم، استقر بعضم بفاس، كرحل جماعة منهم إلى الجزائر، 
كاستوطنوا تلمساف، كتولوا مناصب عليا في المنطقة المدركسة. كما كاف لهم دكر في تطوير الحياة الثقافية في 

 هم، نذكر:. كمن أبرز رجاالت4قبائل غمارة

 .5(ىػ 1300حيا عاـ  )كاف* الفقيو المفتي أحمد بن عبد المومن النالي الخالدم الغمارم 

لها تاريخ عريق بقبائل غمارة، من خبلؿ نخبة من العلماء كالفقهاء الذين  أسرة كافأسرة الهبطي: كىي  -
( كابنو الشيخ أبو عبد اهلل محمد ػى 963ذاع صيتهم خارج المجاؿ الغمارم، أبرزىم الشيخ عبد اهلل الهبطي )ت 

(، كىي أسرة العلماء كالفقهاء كالعدكؿ، موقعها بقرية الزاكية الهبطية الواقعة بقبيلة ىػ 1001الصغير الهبطي )ت 
. استمر إشعاع ىذه األسرة، خبلؿ الفترة المدركسة، من قبائل غمارة كخارجها، كمن أبرز علماء 6بني زجل الغمارية

 كر:ىذه األسر، نذ 

                                         
 .33 .صـ. س،  ،...دارسةالفهرس في عمود نسب األ./ ا١تريٍت العياشي، 49 .صـ. س،  ،... شذكر الذىبالتهامي ابن رٛتوف،  - 1
الغمارية. أنظرا١تريٍت العياشي،  ك٢تذا فمعظم العمرانيُت ينتسبوف من قبيلة بٍت زجل ،ف عمراف ابن ادريس فر ٨تو جباؿ غمارةارة إٔتدر اإلش - 2

 .64 .صـ. س،  ،...دارسةالفهرس في عمود نسب األ
 .54 .صـ. س، ، ...دارسةالفهرس في عمود نسب األا١تريٍت العياشي،  - 3
، 1976، ٖتقيق ٤تمد حجي، دار ا١تغرب، الرباط، ة الناشر بمحاسن من كاف بالمغرب من مشايخ القرف العاشردكح٤تمد ابن العسكر،  - 4

 . 304 .صـ. س،  ،...الحياة السياسية كاالجتماعية كالفكريةعبد القادر العافية،  /. 34ص 
نعة. أنظر ٤تمد ا٢تبطي واف كيواجههم ْتجج دامغة كمقذ ٧تده يقف كحده معارضا ٚتاعة من مفيت تط متمكنا من الفقو، إكاف ىذا العامل  - 5

 .111 .صـ. س، ، ...مفتوف منسيوف/521 .صـ. س، ، ...ىماؿفتاكل تتحدل اإلا١تواىيب، 
 .425–419 ص. صـ. س،  ،...حوازىاكاالجتماعية كالفكرية بشفشاكف كأ الحياة السياسيةعبد القادر العافية،  - 6
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 1950* الفقيو العبلمة المفتي المدرس سيدم عبد اهلل المفضل بن الحسن الهبطي الزجلي الغمارم )ت 
 .1ـ(

تنتمي أسرة بن إدريس إلى األسر العلمية الغمارية الموجودة في كل من بني أسرة أكالد بن دريس:  -
(، إذ تعود انظر الوثيقةأفراد العائلة )سلماف كبني زجل كبني زيات، كىي أسرة شريفة حسب كثيقة أمدنا بها أحد 

جذكرىا إلى موالم إدريس األصغر. كمنهم الفقيو العبلمة المدرس الشريف سيدم محمد بن عبد السبلـ بن 
الزجلي الغمارم، إذ كاف يضرب بو المثل بقبيلتو الزجلية من حيث تضلعو في العلم،  2دريس القلعيا محمد بن

 .3" لكونو كاف يلبس دائما ثوبا جديدا مهلهبل يبلمس األرض أثناء سيرهككاف يلقب بالفقيو "الجرجورم

 :4دريس في قبائل غمارة كنسبها الشريفا ، تثبت انتشار أسرة بنىػ 1297كثيقة تعود لعاـ 

 

 

                                         
ىل فاس للدراسة بالقركين، كبعد لة بٍت زجل، درس ُب قبائل غمارة ٍب ارٖتل إبقرية الزاكية ا٢تبطية الواقعة بقبيـ 1870 كلد عبد اهلل ا٢تبطي عاـ - 1

مامة كا٠تطابة ُب كل القرل كا١تداشر اليت ستغرقت مدة تفوؽ تسع سنوات، عاد إىل مسقط رأسو لنشر العلم مع اإلكاليت ا ،مدة من الدراسة
بل كاف يقصده الناس من  ،٨تاء اٞتباؿ الغمارية، كمل يكن يكتفي بالتدريس فيسبيده طائفة من الفقهاء من ٥تتلف أ ىٗترج علكقد حط هبا. 

ة من شهادة استقينا ىذه الًتٚت)بالزاكية ا٢تبطية. ـ 1950ككانت كفاتو عاـ –سيدم ا١تهدم–ا١تناطق البعيدة للفتول، حسب ما صرح بو ٧تلو
 .ثناء جلسيت معو بالزاكية.(م ا١تهدم أشفوية لنجل ا١تًتجم لو سيد

 .ىل قرية القلعة ا١توجودة بقبيلة بٍت زجل الغماريةنسبة إ - 2
 .ٛتد بندريس بطنجةدريس بالقلعة ُب قبيلة بٍت زجل كأا١تًتجم السيدين نورالدين بن ٚتعت ىذه اإلفادات من حفيدم - 3
 .سرة بندريسكثيقة خاصة ُب ملكية أ - 4
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يتجلى النفوذ الركحي كالديني لؤلسرة الوزانية في الدكر االجتماعي كالسياسي األسرة الوزانية بغمارة:  -
نت تقـو بو، ككذا في عدد األتباع كالمقرات الفرعية التابعة لها. فقد كانت ىذه األسرة تشرؼ مركزيا على الذم كا

كالية العهد كتبارؾ بيعة السبلطين العلويين، بحيث لم يكن ممكنا عقد البيعة كإجراء مراسيمها إال في حضور 
، فكانت 2ائل غمارة بعد ىجرة أحد أبنائها إليها. كما نشطت ىذه األسرة الحركة العلمية بقب1الشرفاء الوزانيين

مساجدىا تعرؼ حلقات علمية في شتى فنوف العلم كالمعرفة، شرعية كانت كالتفسير كالفقو كالحديث كغيرىا، أك 
. كمن أبرز رجاالت ىذه األسرة في قبائل غمارة نذكر:3علوما كونية كالطب كالصيدلة كالفلك كغيرىا  

 .4(ىػ 1318طيب الوزاني الحسني )ت * سيدم عبد اهلل بن ال

 .5(ىػ 1357 )ت* سيدم محمد زين العابدين 

 زاكية الوزانية بقبيلة غمارة.* محمد بن المكي الوزاني شيخ ال

نستنتج من خبلؿ بحثنا في موضوع األسر الِعْلمية الغمارية خبلؿ الفترة المدركسة، أف كثرة ىذه األسر 
 بهذه المنطقة. كسنحاكؿ أف نختزؿ ما تبقى من األسر في الجدكؿ التالي: نجم عنو كفرة األكلياء كالصلحاء

                                         
 .6 .، ص2000مارس  7–6، 18555، العدد جريدة العلم، مقاؿ ُب "ا١تخزف كا١تؤسسات االجتماعيةة، "عادؿ بن ٛتز  - 1
ؾ ركايتُت شفهيتُت ف ىنااكية الوزانية ُب مشاؿ ا١تغرب. كنشَت ىنا إىل أىم فركع الز انتقل سيدم عبد اهلل الوزاين إىل قبيلة غمارة ليؤسس أحد أ - 2

 :د العايل الوزاين الطييب مشكورا(كىو العدؿ عب ،حفاد سيدم عبد اهلل بطنجةهبا أحد أ تفسراف سبب انتقالو ىذا )أمدنا
رتو، فما كسعو ٛتد الفيبليل دفُت غمارة زار ا١تؤلف مناما، كطلب منو اجمليء للقبيلة ك٣تاك : تذكر بأف الويل الصاحل سيدم أيب العباس أكلىالركاية األ

 ككقع اختياره على اٞتبل الذم دفن فيو. ة كالتنسك بعيدا عن مشاغل اٟتياة،مكاف ُب القبيلة يصل  للخلو فقدـ من كزاف باحثا عن  إال التلبية،
١تا كاف معركفا عنو من كدعوىا عنده، زتو بعض الرسـو كا١تستندات لبعض أصياب الذمة كانوا أف سيدم عبد اهلل كانت ْتو : ٭تكى أالركاية الثانية

ثر تيبلء عليها فامتنع ا١تؤلف اإلدالء هبا، فأكقع بو عند السلطاف فنفاه إىل مراكش. ككاف ٢تذه الوقعة األاف االسراد حاـ كز حفظ األمانة. كقد أ
ىل الرحيل عن مدينة كزاف، مكاف اٟتادث، بعد عفو السلطاف عنو. فوقع اختياره على منطقة بٍت ، ٦تا دفعو إنفسية سيدم عبد اهلل ىالسيء عل
 سس زاكيتو ىناؾ.ت الغمارية، حيث أن قبيلة بٍت زياباركف م

 .16 .صـ. س،  ،...كالد موالم عبد اهلل الشريفالركض المنيف في التعريف بأعبد اهلل بن الطيب الوزاين،  - 3
الم طب مو ٛتد بن عبد اهلل بن ٤تمد زين العابدين بن الشيخ القطب موالم الطيب بن الشيخ القشريف سيدم عبد اهلل بن الطيب بن أىو ال - 4

ىجرية، ٍب انتقل  1240كلد ٔتدينة كزاف حيث الزاكية األـ كاألىل كاألصياب سنة  كرب موالم عبد اهلل الشريف.٤تمد بن الشيخ القطب األ
ىل العلم كرياستو، فقد كاف فقيها عبلمة  من أىل قبيلة بٍت زيات الغمارية، حيث نشاطو العلمي كمدفنو. لقد كاف سيدم عبد اهلل الوزاينإ
كالد موالم عبد اهلل الشريف". توُب رزىا "الركض ا١تنيف ُب التعريف بأبيتقن علم الرياضيات كعلم الفلك. ألف عدة مؤلفات أفننا، ككاف مت

 ىجرية، كدفن بزاكيتو ُب بٍت باركف بقبيلة بٍت زيات الغمارية. 1318عاـ 
ـ. ، ...الركض المنيف )أنظر ليها ُب فصلي الربيع كالصيف.الغمارية، ككاف ينزؿ إ بقاع أسراسسس الزاكية الوزانية ، أبناء عبد اهلل الوزاينأحد أ - 5

 .(18 .صس، 



514 
 

 بعض األسر العلمية الغمارية خبلؿ الفترة المدركسة

 أبرز علمائها األىمية العلمية اسم األسرة

أسرة العلماء كالقضاة كا١تدرسُت كاحملامُت  أسرة ا٠ترمي
 كاألكلياء

عبد القادر بن ٤تمد ا٠ترمي الزجلي 
 ـ(1915)ت 

 ا١تفضل اٞتغداؿ أسرة أندلسية، كل أفرادىا من الفقهاء أسرة اٞتغداؿ
عبد النيب بن أٛتد أردة )ت  أسرة من العلماء كل أفرادىا من حفظة القرآف أسرة أردة

 ـ(1975
عبد السبلـ أشغاؼ الوثيلي )كاف  أسرة شهَتة باإلفتاء كالتدريس كاإلمامة أسرة أشغاؼ

 ـ(1926حيا 
سيدم ٤تمد بوٚتعة الزجلي  أسرة كانت شهَتة باعتنائها بالقراءات وٚتعةأسرة ب

 الغمارم
علي بن عبد السبلـ أغريب ا١تختارم  أسرة اشتهرت بالتدريس كحفظ القرآف أسرة أغريب

 ـ(1846)ت 
أسرة شهَتة بغمارة نظرا الرتباطها بأسرة عبد  أسرة الشلي

ا١تومن، أنتجت علماء كفقهاء كقضاة 
 كمدرسُت

أٛتد ا١ترابط الشلي الغرماين الزجلي 
 ـ(1977)ت 

 1920أٛتد اشتيب ا١تطراسي )ت  أسرة اىتمت بالعلم كتدريسو ُب قبائل غمارة أسرة أشتيب
 ـ(

أسرة ذاع صيتها ُب غمارة كتطواف بعلمها  أسرة برىوف
 كجاىها

 ٤تمد برىوف
 (1920)ت 

س كالقضاء كالتدريأسرة اشتهرت بالعدالة  أسرة أحجاـ
 كاالفتاء

 ٤تمد ابن عبد السبلـ أحجاـ

 عبد القادر اٞتندم الوسبلُب أسرة العلماء كا١تدرسُت أسرة اٞتندم الوسبلُب
 ا١تفضل مشطاط أسرة من تاسيفت، كل أفرادىا فقهاء أسرة مشطاط
ا١تختار بن اٟتاج يوسف مساف كاف  أسرة مشهورة بالفقهاء كاإلفتاء أسرة مساف

 ـ 1878حيا 
أسرة ارتبط اٝتها بالزاكية التجكانية، خلفت  ا١تودفأسرة 

 كالعلماءالعديد من 
اٟتاج ٤تمد ا١تودف اٟتسٍت )ت 

 ـ( 1867
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يتضح مما سبق أف معظم األسر العلمية بقبائل غمارة تنتمي إلى الشرفاء األدارسة )انظر مبحث سابق(، 
ىذه األسر دكرا مهما في الرقي بالجانب الفكرم ، حيث لعبت ةاإلدريسيالذين عمركا المنطقة منذ نهاية الدكلة 

دراسة كالثقافي على صعيد المنطقة المدركسة كفي باقي مناطق المغرب، كىو ما يمكن أف نستشفو من خبلؿ 
 التي كانت تربط علماء المنطقة بباقي مناطق المغرب.  العبلقات

 املبشح اخلامػ: العالقات الفهضٓ٘ ّالجكافٔ٘ لعلناٛ امليطك٘. 

 عالقات علناٛ امليطك٘ بفاؼ:–1

أسهمت المدارس كاألسر الغمارية في كضع أسس متينة لطبلب ىذه المنطقة قبل االنتقاؿ إلى القركيين، 
لبللتقاء بفطاحل علمائها كجهابذتها، كلعل أىم ما لفت أنظار ىؤالء إلى طلبة قبائل غمارة ىو تكوينهم المتين 

بداع كالعطاء. كما أف ىذا التكوين كاف محط شهادة علماء فاس كاعترافهم، كإدراكهم السريع، كقدراتهم على اإل
حيث تركت ىذه الصورة المشرفة التي قدمها "سفراء قبائل غمارة" في شخص علمائها كمثقفيها، بصماتها في كل 

صقلوا ىذه مناطق المغرب أثناء رحبلتهم العلمية. كمن جانب آخر، ال يمكننا أف ننكر أف علماء فاس كشيوخها، 
المواىب الغمارية كمنحوىا فرصة تقلد مناصب ىامة خبلؿ الفترة المدركسة سواء بفاس أك بعد عودتهم إلى قبائل 

 غمارة.

، فهناؾ علماء نهلوا من 1إف ارتباط قبائل غمارة بالعاصمة العلمية فاس كثيقة منذ قركف عريقة كسحيقة
 كال ننسىبن صالح كآؿ مهدم كآؿ النالي كآؿ بن الصديق. علـو القركيين أمثاؿ: آؿ أمغار كالعلميين كآؿ 

الرحبلت العلمية ألسرة أكالد بن الصديق الغمارية إلى فاس كدكرىا في تمتين الصبلت الثقافية كالبعثات العلمية 
بين المنطقة المدركسة كباقي المناطق، كأسرة أعراب التي كاف الطبلب يقصدكف الشيخ العياشي أعراب من أنحاء 

 المغرب.

كخبلؿ الحرب اإلسبانية األىلية، شهدت المنطقة المدركسة التحاؽ بعثة طبلبية ىامة إلى القركيين بفاس، 
منهم الفقيو عبد السبلـ الوراكلي كالفقيو محمد حسوف كالفقيو أحمد الشلي كالفقيو عبد القادر التليدم، كقد 

ة في الدراسة الحرة كدعاة النظاـ الذم تفرضو السلطة صادفت إضرابا في القركيين كصراعا بين دعاة االستمراري
. ككاف جل 2الفرنسية كالمخزف معا، باإلضافة إلى صعوبة التنقل إلى المنطقة السلطانية في ظل الحرب اإلسبانية

                                         
اريخ ا١تقاكمة كاٟتركة الوطنية ت :، ندكتاف علميتاف ٖتت عنواف"ثرىا ُب الوعي الوطٍت كالثقاُبعبد السبلـ ا٢تراس، "البعثات العلمية الشفشاكنية كأ - 1

، منشورات المندكبية السامية كراىات الوضع الدكيل كمسا٫تتها ُب معركة االستقبلؿ كالوحدةنجة بُت إ، كط1955–1913قليم شفشاكف بإ
 .81 .، ص2004بريل ، ألقدماء المقاكمين كأعضاء جيش التحرير

 .193 .، ـ.س صاٞتزء األكؿ، ...المغرب كالحرب األىلية اإلسبانيةبوبكر بوىادم،  - 2
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الطبلب غير الفاسيين، خبلؿ ىذه الفترة العصيبة، يميلوف إلى الدراسة الحرة، التي يختار فيها الطبلب المادة 
تي تركقو كاألستاذ الذم يراه أىبل لؤلخذ عنو، كمن ىؤالء طبلب قبائل غمارة الذين نالهم ما ناؿ أمثالهم من ال

الطرد من القركيين كالترحيل إلى ببلدىم، كلم يبق من ىذه البعثة إال األستاذ عبد القادر التليدم الذم ظل في 
 .1ـ1948–1947فاس حتى ناؿ العالمية سنة 

ات ظلت تربط بين علماء قبائل غمارة كشيوخ القركيين صبلت علمية كثيقة ككشائج قربى رغم ىذه الصعوب
كمودة، إال أنهم كانوا يعتزكف بآرائهم كأفكارىم كيناقشوف علماء فاس مناقشة الند للند، مما يدؿ على اطبلعهم 

ة كالحصوؿ على كراسي علمية الواسع على مختلف العلـو العقلية كالنقلية كرغبتهم الجامحة في الحوار كالمناقش
 رفيعة.

كيبدك أف ىذا التفاعل الثقافي كالفكرم بين العناصر الغمارية كالعناصر المغربية األخرل، ساىم في خلق 
"نهضة"، تكاملت معالمها كانسجمت بنياتها، كحققت تفتحا حضاريا شامبل، ليس فقط خبلؿ الفترة المدركسة بل 

ت كمناظرات العناصر الغمارية ظاىرة في مجالس العامة كالخاصة. كيكفي ، فكانت مساجبل2ـ 16منذ القرف 
تصفح كتب التراجم كالوفيات لمبلحظة أف معظم الذين رحلوا إلى فاس من قبائل غمارة، كانوا يرحلوف إما 

ؿ علماء . كلعل استمرار اتصا3للدراسة بها أك لبلتصاؿ بعلمائها أك للتدريس أك لوظائف علمية أك دينية أك زمنية
منطقتنا بشيوخ فاس، ىو في حد ذاتو استمرار في البحث كإشباع الركح كشحذ الملكات، كفي نفس الوقت، 

 ؽ في الثقافة كالتحجر في الفكر.رفض لبلنغبل

 عالقات علناٛ امليطك٘ باملؾضم العضبٕ:–2

الرحلة إلى المشرؽ  من المعلـو أف ارتباط المغرب بالمشرؽ كاف منذ انتشار اإلسبلـ في ىذه الربوع، ف
كانت كما تزاؿ ألداء فريضة الحج كسنة العمرة، أما الهدؼ العلمي فكاف كبيرا كعظيما، كفي أخبار كثيرة عن 
علماء غمارة كفي تراجمهم، يرد النص على أف لهم رحلة علمية؛ أما بالنسبة للمشرؽ، فإف ارتباط ىذه المنطقة بو  

 4التأثير الكبير كالمستمر للتصوؼ السني للشيخ عبد السبلـ بن مشيشكاف قويا كمستمرا، كتكفي اإلشارة إلى 

                                         
 .84 .صـ. س، ، ...ات العلميةالبعثعبد السبلـ ا٢تراس،  - 1
 .130 .، ص1994، 35، السنة 130، العدد مجلة دعوة الحق، "بنيات الدرس االديب ُب العصر السعدمعبد اهلل بن نصر العلوم، " - 2
لرباط، نسانية باـو اإلداب كالعل، منشورات كلية اآلـ1637–1549فاس كباديتها، مساىمة في تاريخ المغرب السعدم ٤تمد مزين،  - 3

 .590 .، ص1986
علي حيدرة بن ٤تمد بن خليفة بن إدريس الثاين،  ٛتد ا١تزكار بنبن علي بن حرمة عيسى بن سبلـ بن أيب بكر ىو عبد السبلـ بن مشيش بن أ - 4

و الصوُب، شأنو ُب وبا يناسب مقامنو مل ٮتلف شيئا مكت، كلعل السبب ُب ذلك راجع إىل أال اف سَتة ىذا الشريف العلمية ما تزاؿ غامضةإ
 ثره غَت الصبلة ا١تشيشية.ذلك شأف معظم أكلياء ا١تغرب، كال نعرؼ من مآ
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. كمن أكائل من ىاجر إلى المشرؽ في رحلة علمية 1الذم حملو إلى المشرؽ الشيخ أبو الحسن الشاذلي الغمارم
 علي بن ميموف الغمارم، المدفوف في بيركت، كقد أسس ىناؾ طريقتو الميمونية.

لمشرؽ لطلب العلم الشيخ محمد بن عياد كالشيخ المحدث أحمد بن كمن أكائل من ارتحل إلى ا
الصديق، ثم أخوه الشيخ عبد اهلل بن الصديق، كبعدىم التحق بمصر عبد السبلـ الكويرة العمراني الذم اختير 

ف ضمن البعثة المغربية التي اضطلع ببعثها الشيخ المكي الناصرم، كالتي اشتملت عناصر طبلبية من غمارة كالري
. كفي بداية الخمسينات شهدت المنطقة المدركسة رحبلت علمية 2ـ 1938كتطواف كطنجة كمن زرىوف سنة 

تتمثل في مجموعة من الطلبة التواقين الستكماؿ دراستهم بمصر كسوريا كلبناف كالعراؽ أمثاؿ: عبد السبلـ 
 حبيبة العمارتية.الهراس، محمد شهبوف، المهدم العمارتي، عبد اهلل المرابط، محمد بوعسل، 

من إيماف علماء المنطقة المدركسة، –أكال–إف اختيار المشرؽ العربي للدراسة كالتحصيل ىو اختيار نابع
بوحدة األمة العربية كاإلسبلمية كالتقاء آماؿ شعوبها كآالمها، فجاءت خطوة إرساؿ البعثات كتوجيهها إلى تلك 

ىذه الوحدة كإنمائها. كما أف ازدىار الحركة الوطنية كالثقافية الببلد، لتؤكد ىذه الحقيقة كلتعمل على تطوير 
بتلك الببلد كحيوية نشاطها الذم كانت أصداؤه تصل إلى المغرب، عن طريق المجبلت كالجرائد –ثانيا–كالعلمية

ها. كالكتب، أغرل علماء المنطقة فراىنوا بإرساؿ ىذه البعثات كالرحبلت ألخذ التجربة كالتمرس كاالستفادة من
كيظل طلب العلم ىو الدافع األكؿ كاألساس للبعثات الطبلبية عموما، فقد كانت طائفة من األفراد تسعى إلى 
استكماؿ دراستها العليا كالنهل من حياض العلم كالمعرفة، بعد إتماـ دراستها ببلدىا األصلي، كقد تقول ىذا 

التي ما فتئت ترفع رايات المنع كالتضييق اتجاه  الطموح كالمسعى مع كجود تشدد من قبل السلطات االستعمارية
الطلبة الغماريين، ناىيك عن كل محاكلة تسعى إلى تطوير التعليم الشرعي بالقركيين الذم ظل يشكو من العلل 

 .3فوصل درجة االحتضار

كقد كاف لهذا الترابط أثر ىاـ على شماؿ المغرب، حيث سعى علماء المنطقة إلى إقامة نهضة علمية 
فكرية، إذ لم يكن من سبيل لتحقيق ىذه النهضة سول التعليم عن طريق البعثات العلمية نحو المشرؽ. كما ك 

 أكساىمت ىذه الفئة بعد عودتها، في إغناء الفكر الوطني للمطالبة باستقبلؿ المغرب، غير أف ىذه الرحبلت 
 البعثات لم تكن متاحة للجميع، مما يجعلنا نبدم المبلحظات التالية:

                                         
كثر عاليم الكتاب كالسنة. كتعترب من أمدرسة صوفية متميزة بطريقتها، القريبة من ت ىي طريقة بسيطة نسبة إىل منشئها أبو اٟتسن الشاذيل، أنشأ - 1

، دار العلم للمبليُت، 5، اٞتزء األعبلـخَت الدين الزركلي،  أنظر ىل فرؽ كثَتة كمتشعبة.٢تا أتباع ينقسموف إمل اإلسبلمي، ك الطرؽ انتشارا ُب العا
 .120 .، ص2002الطبعة ا٠تامسة عشر، 

 . 87 .صـ. س، ، ...البعثات العلميةعبد السبلـ ا٢تراس،  - 2
اسات العليا ُب شعبة الدراسات ْتث لنيل دبلـو الدر  ،1956–1912ية صيل بالمغرب خبلؿ فترة الحماالتعليم األ ٤تمد العريب الطليي، - 3

 .151 .، ص1995فاس، –نسانية بظهر ا١تهرازاإلسبلمية، نسخة مرقونة بكلية اآلداب كالعلـو اإل
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* ارتباط الرحبلت في أحياف كثيرة، بعامل الوجاىة كالمركز االجتماعي، حيث ظلت محصورة على أبناء 
 األعياف كأصحاب الثركة كالجاه.

، ربما بسبب ظركؼ الفترة التاريخية البعثات العلمية أك* غياب العنصر النسوم عن كل ىذه الرحبلت 
 كتأخر التعليم النسوم بببلدنا عموما.

ودة ىذه البعثات، ظل كثير من أفرادىا بدكف عمل، كلم تستفد منهم الببلد بسبب الحزازات * بعد ع
 من جهة ثانية )أسرة آؿ بن الصديق نموذجا(. كتدخل المستعمرالحزبية كالعرقية من جهة 

 طبٔع٘ املضاعالت بني علناٛ غناصٗ ّىظضاَٜه علناٛ فاؼ ّتطْاٌ ّؽفؾاٌّ:–3

ن علماء غمارة كعلماء القركيين، حيث اعتبرت القناة التي يمرر عبرىا تنوعت كتعددت المراسبلت بي
الطرفاف كل ما استشكل عليهما في مختلف القضايا المطركحة، كنتيجة لتداخل الثقافات المغربية، اتسع نطاؽ 
، خصوصا العلـو الشرعية، كالفقو كالحديث كالتفسير، حيث انصب  الحوار كالمجادالت في مختلف العلـو

ىتماـ على شرح المختصرات كالتعليق عليها، كما كثر اإلقباؿ على علـو القراءات كشدة العناية بها. اال
كالمبلحظ أف تمسك عدد من علماء فاس بتلقين العلـو النقلية، كرفضهم إدخاؿ تغيير على المناىج التعليمية 

ع علماء المنطقة من التحرر من ىذه كفتح آفاؽ علمية كفكرية، خصوصا في العلـو العقلية كالفلسفية، لم يمن
القيود كالبحث عن سبل أخرل، من أجل تجاكز الركود الفكرم كاجترار ما سلف تناكلو. كال ننسى كذلك أف 

كنذكر من أىم  ل التي كانت تشهدىا قبائل غمارة.بعض المراسبلت، كاف ىدفها التدخل لحل مختلف المشاك
 كنظرائهم، النماذج التالية: المراسبلت التي سجلت بين علماء غمارة 

بمناقشاتو العديد من القضايا التي   1اشتهر الفقيو اكعرير * النموذج األكؿ من عالم غمارم إلى علماء فاس:
 2كانت تهم مصالح بيئتو، فقد تحاكر مع معاصره الفقيو العبلمة سيدم علي ابن الحاج العمراني الغمارم الزياتي

بلة الجمعة في بني بخت، كفي أم مدشر منو يحظى بذلك، فكاف جواب الفقيو في شأف إقامة مسجد تقاـ بو ص
العبلمة سيدم علي العمراني: "إف المسجد الجامع يجب أف يؤسس في مدشره "كلمت" لقدـ ىذا المدشر 
كلوجوده في الوسط، بين مدشرم "الزاكية" ك"اجافن"، كلوجوده قرب مقابر األشراؼ الحسنيين، الذين فركا من 

سى بن أبي العافية، كالمعركفين برجاؿ كلمت". أما الفقيو القاضي محمد اكعرير فكاف يرل أف المسجد الجامع مو 
يجب أف يقاـ بمدشر "الزاكية"، ألنو يوجد في كسط عدة مداشر، فيجمع بينها كيتوسطها. كلم يصبل إلى حل 

                                         
 .ترٚتتو ُب مبيث سابق خاص بعلماء غمارة أنظر - 1
، كقد كاف الفقيو العمراين قد 207 .صـ. س، للجيدم،  ...،عبلـ غمارةأ كرد اٟتديث عن ىذه ا١تناقشة ُب ترٚتة الشيخ علي العمراين ُب - 2

ليو الطلبة فيدرسهم بٍت زيات الغمارية، فكاف ٬تتمع إ حد فركع قبيلةلطلبة ُب مدشره "كلمت" ببٍت ٓتت أشيد مدرسة كفيها بيوت لسكٌت ا
 العلـو ا١تختلفة. 
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ما. كقد أصدر العلماء بفاس األمر بترجيح للقضية إال حين رفع األمر إلى علماء فاس، للنظر فيها كالفصل بينه
 . 1"الزاكية" موقف القاضي محمد بن أحمد اكعرير ببناء المسجد بمدشر

الموقف المعارض الذم اتخذه الفقيو المفتي محمد  * النموذج الثاني من عالم غمارم اتجاه علماء فاس:
زركاؿ بفساد أنكحة  كقبيلة بنيلماء فاس اتجاه علماء فاس، إذ في عهده أفتى بعض ع 2بن عبد السبلـ المؤدف

 .3قبيلة كتامة، نظرا لزراعتهم "الكيف"، فعارضهم الشيخ محمد المؤدف اعتمادا على نظرية الضركرة كرفع الحرج

تشير الكثير من النوازؿ كالفتاكل أنو كاف بين  * النموذج الثالث من عالمين غماريين إلى عالم شفشاكني:
فشاكف صراع تجاكز األرض كالماء، ليصل إلى الجانب الثقافي كالفكرم، فهذه فتاكل قبائل غمارة كمدينة ش

محمد الوزمارم كىو شفشاكني، كأحمد الشدادم كمفت آخر كىما غمارياف، تشير إلى نظرة شفشاكف نحو 
ؽ عليو ىو البادية، كنظرة البادية إليها. فالمفتي الوزمارم يرل أف شفشاكف حاضرة من حواضر المغرب، كأنو يصد
"كإذا  يقوؿ:بانتمائو إليها أنو حضرم، كأف شهادة عدكؿ البادية على سكاف شفشاكف ال تقبل كال توجب حقا، إذ 

ادعى المدعي أنو أخذ باإلقالة كدفع الثمن للمتطوع في حيازتو، فعليو إبراز رسم اإلقالة، فإف كاف بعدكؿ البادية، 
الغمارياف يرياف أنها قرية من القرل، بل ربما كانت أقل من بعض  . كالمفتياف4..". فبل عمل على ذلك الرسم

القرل المجاكرة لها كقرية القلعة الزجلية، ألف فيها من كسائل االستقرار كالحضارة ما ليس بشفشاكف، كضرب 
، إذ فيو من كسائل العيش على الدكاـ 5أحدىما المثل بخزينها الذم يسمى في اصطبلح البلد "القرار"

تمرار، ما ليس بشفشاكف التي تعيش على فتات البادية طواؿ السنة، كيرياف أف بالبادية الغمارية عدكال كاالس
مبرزين في العدالة لخوفهم من اهلل كاكتفائهم بما في أيديهم عما في أيدم الناس، كلذلك فشهادتهم على أىل 

دكؿ شفشاكف على أىل البادية غير شفشاكف صحيحة مقبولة، كربما كاف العكس ىو الصحيح، كىو أف شهادة ع
 صحيحة كال مقبولة.

كيرل المفتي الغمارم المشار إليو أنو كاف بأيامو كقبلها في المغرب، قرل لها حكم الحواضر الشتمالها 
على العلماء كتعليم العلم كتعلمو، كما شفشاكف إال كاحدة من تلك القرل، ال مزية لها عليها، كفي ذلك يقوؿ بعد 

كفي المغرب حاضرة موالنا إدريس فاس، كمراكش فقط، الشتماؿ الحاضرة على : "حواضر غير مغربيةأف يذكر 

                                         
 .78.صـ. س،  اٞتزء الثاين،، ...بعبلـ شماؿ المغر من أط الًتغي، عبد اهلل ا١تراب - 1
 .ترٚتتو ُب مبيث سابق خاص بعلماء غمارة أنظر - 2
 .102 .صـ. س، ، ...مفتوف منسيوف بغمارة كشفشاكف٤تمد ا٢تبطي ا١تواىيب،  - 3
 .128 .صـ. س، ، الجزء األكؿ، ...ىماؿفتاكل تتحدل اإل٤تمد ا٢تبطي ا١تواىيب،  - 4
ذ كاف بل فوؽ القرية، ال يوضع فيها إال القوت ّتميع أنواعو اليت تنتجها القبيلة، إكانت عبارة عن بيوت ٤تصنة ّت  القرار ُب القلعة الزجلية - 5

يسَتة، ككاف  كلو ُب مدةاؾ، كال يًتؾ بداره اليت يسكنها إال ما يأىل بيتو ا١تخصص لو ىنصل لو من سنتو الفبلحية كيوصلو إالفبلح ٬تمع ما ٭ت
 ك يتلفونو. ، فيدمركهنا كياخذكف ما فيها أنشائو فرٔتا كاف ىو ا٠توؼ من ىجـو القبائل اجملاكرة على القريةأما سبب إللقرار حارس دائم. 
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كقرية ازغنغاف في قلعية الريف كقرية  ... طلبة العلم كتدريسو كتأليفو كتعلمو كتعليمو، كبادية كقرية دبدك كصفرك
، كقرية أسراسكقرية قاع  رية، كقرية بني ىليل،اعذانن، كقرية بني قاسم الرزينية كتجساس الزياتية، كقرية ترغة البح

 ، ترينس، كقرية اغرماف، كقرية تغزكت بني حساف، كقرية امهارشين، كقرية القلعة، كقرية شفشاكف، كقرية غركـز
كقرية الخزانة، كقرية الشرافات، كقرية بني دركل، كقرية بني صالح، كقرية الحرايق الغزاكية، كقرية كزاف، ىذه 

 . 1يرىا لها حكم الحواضر الشتمالها على العلماء كقراءة العلم كتدريسو، كتعلمو كتعليمو"الببلد كغ

لم تقتصر المراسبلت بين علماء غمارة على * النموذج الرابع من عالم غمارم اتجاه علماء تطواف: 
عبد المومن نظرائهم في فاس كشفشاكف، بل تجاكزتها نحو مدينة تطواف، حيث نجد الفقيو المفتي أحمد بن 

النالي الخالدم الغمارم يقف كحده معارضا جماعة من مفتي تطواف، كيواجههم بحجج دامغة كمقنعة من خبلؿ 
 النازلة التالية:

في ضواحي مدينة تطواف استظهر مدع على خصمو برسم ملكية لفيفية، يقضي بأف طرفا معينا من األرض 
النزاع، رجع بعض أفراد اللفيف عن شهادتو، فأقاـ شهادة عدلية ىو ماؿ من مالو، كمتاع من جملة متاعو، كأثناء 

ببطبلنها كعدـ قبولها، ألنها  2على ما ادعى كاستظهر بها من جديد على خصمو، كقد أفتى بعض فقهاء تطواف
أضافت شيئا جديدا لما في األكلى، كذلك يعد انتقاال من دعول إلى أخرل، كىو أمر ال يجوز شرعا، كال ينبغي 

الحمد : "يلتفت إليو، غير أف الفقيو الغمارم أحمد بن عبد المومن النالي أدلى بدلوه في ذلك كأفتى فيو قائبلأف 
هلل الذم جعل العلم نورا يهتدم بو كل ذم نظر سديد، كعركة يتوثق بها كل موفق رشيد، كالصبلة كالسبلـ على 

دين من بعده، كبعد: فغير خاؼ على ذكم العقوؿ سيدنا، سيد المرسلين، كعلى آلو كأصحابو القائمين بأمور ال
كاألفهاـ، كأرباب النوازؿ كاألحكاـ أف فتول المفتي حولو ببطبلف رسم الملكية بالبينة العدلية المقبولة شرعا التي 
استظهر بها المدعي على طبق دعواه ثانيا، بعد استظهاره بالبينة اللفيفة على تلك الشهادة على األرض المذكورة 

تي ترامى عليها المدعى عليو غير صواب، كخارج عن طريق أكلي األلباب، كما استدؿ بو على بطبلف ذلك من  ال
كبلـ سيدم أحمد البعل، كسيدم محمد ابن عرضوف خارج عن موضوع النازلة، إذ موضوع كبلـ ابن عرضوف 

كل منهما نسخة رسمو   كغيره في رجلين تخاصما كاستظهر كل كاحد منهما برسم يقتضي صحة دعواه، كأعطى
لصاحبو، ثم بعد ذلك استظهر أحدىما برسم آخر يقتضي ظاىره زيادة في الثمن كزيادة شهادة شاىد آخر. 

ثم استظهر ثانيا على  ... كموضوع النازلة استظهار المدعي على طبق دعواه ببينة، فرجع البعض من ذلك اللفيف

                                         
سبلمية جامعة تصدرىا رابطة علماء ا١تغرب، العدد ٣تلة إ حياء،مجلة اإل، "من فتاكم غمارة خلف تارٮتها القريب٤تمد ا٢تبطي ا١تواىيب، " - 1

 .19–18 ص. ، ص2003يونيو /1424اين العشركف، ربيع الث
 .منهم ٤تمد سكَتج كالعياشي بن ٤تمد اليمبلحي - 2
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ليو ال يزاؿ متراميا لم يدع شيئا تنسب األرض المذكورة بو إليو طبق دعواه ببينة عدلية مقبولة شرعا، كالمدعى ع
 . 1حتى يعجز المدعي عن إثبات دعواه أكال، أك ثانيا، أك ثالثا، فبين النازلتين بعد كبوف، كما بين الضب كالنوف

ج كاستدالؿ المفتي بنازلة ابن عرضوف على بطبلف نازلة المدعي كاستدالؿ األعمى على النافذة كىو خار 
عن موضوع النازلة، بل ال يفيد فائدة معتبرة في الشريعة المحمدية، كإليك الدليل على ذلك من كبلـ األيمة، ففي 

سئل العبلمة السجلماسي عن أناس لهم أرض  نصو:المعيار الجديد قبل النازلة التي استدؿ بها المفتي أعبله ما 
أتى القائم برسم آخر، كطلب المقـو عليهم من القاضي أف  قاـ عليهم من ينازعهم فيها، فأبطلوا شهادة شهوده ثم

فأجاب بأف من حق المقـو عليهم ما دعوا  ال؟يعذر لهم فيو كيمكنهم من نسخة منو فأبى، ىل لهم بما طلبوا أـ 
إليو من اإلعذار كأخذ النسخة، كال ينفذ الحكم عليهم بدكف ذلك، ففي المعيار كاإلعذار في الحكم الـز ال يتم 

ال بو، كإال فهو ببل حكم، كإذا كاف اإلعذار الزما، فمن تمامو تمكينو من نسخ جميع ما قاـ بو عليو، قاؿ ابن إ
الذم شاىدت العمل بو إذا كملت الشهادات أف يرفع إلى المشهود عليهم نسخ جميع ذلك، كفي : "سهل

لخصمو فيو منفعة يرجوىا، أك الوثائق المجموعة نص عياض كغيره أف كل ما قاـ بو الخصم على خصمو مما 
كثيقة يتوجو لو كجو فيها، فإف للخصم أخذ النسخ، ثم قاؿ: فكما لو أف يقيد عليو كل ما قالو، كذلك لو أخذ 
نسخ كل ما احتج بو". كهلل در سيادة القاضي أيده اهلل، حيث أعطى نسخة في الملكية الثانية للمقـو عليو، فهو 

صريحة في عين النازلة، خبلؼ ما استدؿ بو المفتي أعبله، فهو خارج عن موافق في ذلك لنصوص األيمة ال
النازلة كما عملت، كعلى فرض موافقة النازلة المذكورة للنازلة التي استدؿ عليها الخصم، فبل يعد مجرد اإلدالء 

 دال تعانية بالورثة، بالرسم الثاني انتقاال مع عدـ اشتمالو على زيادة على األكؿ، كما ادعاه المفتي من زيادة الث
 امجاكرة. كإذزيادة الختبلؼ تاريخ الملكيتين، ككذلك ما ادعاه من االستعباد، ال يتم إال لو لم تكن بينهما 

علمت ىذا كأحطت بو خبرا، ظهر لك أف فتول المفتي أعبله خارجة عن موضوع النازلة، فبل تجدم للمتمسك 
 . 2بها نفعا كال تمسح لو دمعا"

فقهاء كمفتي المنطقة، لم يتنكركا لذلك الرصيد كالتراث العلمي كالمعرفي، كأساس الجتهاداتهم كالواقع أف 
في ىذا الميداف أك ذاؾ. لكنهم كاكبوا التطور الثقافي كالفكرم، من خبلؿ مدارسهم كمعاىدىم كرحبلتهم 

داالت متعددة العلمية، التي سمحت لهم بمجالسة كمناظرة فطاحل علماء المغرب، كالخوض معهم في ج
 كمتنوعة، غالبا ما كاف لها صيت كشهرة.

                                         
مرين فيقاؿ بينهما بوف، كما بُت الضب كالنوف كالعبلقة التضادية بُت اٟتيوانُت، فالضب حيواف برم غالبا ىذا مثل يضرب ُب االختبلؼ بُت أ - 1

الجزء مثاؿ كالحكم، زىر األكم في األال ٬تتمعاف. أنظر اٟتسن اليوسي، هنما ذلك أم كالنوف حيواف ْترم، كمعٌت ما يعيش ُب الصيار 
 .50 .، ص1981كىل ، ٖتقيق ٤تمد حجي ك٤تمد األخضر، دار الثقافة، الطبعة األالثاني

 .521 .صـ. س،  اٞتزء الثاين،، ... ىماؿتتحدل اإل موضوع النازلة منقوؿ من ٤تمد ا٢تبطي ا١تواىيب، فتاكل - 2
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يتضح مما سبق أف علماء غمارة تمكنوا من إثبات تفوقهم من خبلؿ جودة التحصيل كاالطبلع الواسع في 
العلـو النقلية كالعقلية، كتواضعهم في المجالس كالمناظرات العلمية كالدينية، فنالوا إجازات خاصة كعامة من 

أك تطواف أك حتى من خارج المغرب، رغم التنافس الحاد الذم ظل يطبع التواصل كاالرتباط  طرؼ علماء فاس
بين علماء غمارة كنظرائهم علماء تطواف كشفشاكف، الذين كانوا يحرصوف دكما على االستحواذ على مركز الريادة 

بل منحهم الحافز القوم  في كل كقت كحين، غير أف ذلك لم يكن ليزعج علماء منطقتنا أك يثبط من عزيمتهم،
إلثبات ىويتهم، ليس أماـ علماء تطواف كشفشاكف فحسب، كلكن في مختلف الساحات العلمية المغربية، كىو 

بالمدرسة أصبح لديهم مدرسة تسمى  أفما يجعلنا نخرج بتفرد علماء المنطقة على الصعيد الوطني، لدرجة 
  .المغربي بصفة عامة التي تركت بصماتها على الواقع الثقافي الغمارية

 املبشح الغارؼ: مالمح مً الجكاف٘ الؾفْٓ٘ يف بالر غناصٗ.
إف مصطلح "التراث الشفهي" يحمل دالالت عميقة، تجر الباحث لبلطبلع على دفائن التاريخ ككنوزه، 

لتدكين كمبلمسة أسراره، كذلك من خبلؿ كثرة المواد الخامة التي لم تعرؼ طريقها إلى الكتابة كالتوثيق كا
كالتحقيق، الشيء الذم يتطلب منا بذؿ الجهد تقريبا للمفاىيم، لنكوف إزاء صور كاضحة لهذا الوافد الجديد 
"التراث الشفهي" الذم يحمل بين أحرفو معاني ربما يكتشفها أىل البحث كالتنقيب ألكؿ مرة، بل كستدعوىم 

 س، للمزيد من المعرفة في عمقها التاريخي.لطرح اإلشكاليات المتعلقة بالتراث الشفهي محل البحث كالدر 

يمكن القوؿ إف تراث قبائل غمارة ىو كل شاىد في ىذا العصر على ىوية المنطقة الضاربة بجذكرىا في 
عمق التاريخ، حيث شكلت ببعدىا العلمي كالحركي كاالجتماعي طيلة قركف مضت مثار اىتماـ، لدل شريحة 

لحديث عن صور تراث ىذه المنطقة المادم، كنقصد بالمادم كل ما كصل متميزة من الباحثين كالمؤرخين في ا
إلينا من المكتوبات، فيبقى الجزء اآلخر كىو البلمادم، كالذم يمكن اعتباره الجزء المكمل للتراث المادم 

ضارم الموثق؛ إال أف الجزء الثاني كىو المكمل لهذا التراث، كما سبقت اإلشارة إليو كالمتمثل في التراث الح
 البلمادم، فلم يحظ باالىتماـ كالدراسة كالعناية كالرعاية بالقدر الذم شهده التراث المادم. 

ىذا الجانب من حياة أىل غمارة، يمكن أف يشكل موضوعا خاصا، يتطلب بحثا مستقبل، كذلك بسبب اتساع 
أكجو حياة المنطقة التي  مجاالتو كخصوبة معطياتو، حيث سجلت الشفويات بأىازيجها كحكاياتها، العديد من

نحن بصددىا، اقتصادية كاجتماعية كثقافية، مما جعل منها كسيلة يمكن استغبللها لتصور ماضيها، الذم ىو في 
ال مضبوطة، فهي توضح لنا ك  حاجة إلى من ينتشلو من طي اإلىماؿ كالنسياف، كىذه الثقافة كاف كانت غير مؤرخة

داث كالظواىر الطبيعية، حينما يعجزكف عن الوصوؿ إلى حقائقها، مميزات عقليات الناس كتفسيرىم لؤلح
كسنجمل الحديث في ىذا الصدد عن المقدسات في حياة الغماريين، خبلؿ النصف الثاني من القرف التاسع 

 عشر كالنصف األكؿ من القرف العشرين، مع تأكيبلت بعض المواقف البشرية كالحيوانية.



513 
 

 ايات كاألمثلة الشعبية المراد منها استخبلص العبر من الحياة.كنختم في األخير، ببعض الحك 

 املكزعات يف سٔاٗ الياؼ بػناصٗ ّتأّٓالتَه لألسزاخ:–1

يُبدم سكاف قبائل غمارة تقديسا اتجاه عناصر يتفاعلوف معها في كسطهم، كيربطوف أسباب التقديس 
تمثل ىذه العناصر في األحجار كالمغارات بالجذكر اإلسبلمية، كأخرل إلى فترة ما قبل دخوؿ اإلسبلـ. كت

تناكؿ ىذه العناصر المقدسة، فإننا سنقتصر على النماذج  الفبلحية، كلصعوبةكاألشجار كالزمن كاألرقاـ كاألعياد 
 التالية:

يحظى الرقماف خمسة كسبعة، بهالة من التقديس من طرؼ غمارة، كال يقتصر التقديس عليهم،  * األرقاـ:
اد جغرافي كزمني، لبلعتقاد بأف الرقمين يقياف من أمراض كيساعداف على تحقيق الحاجيات. فرقم كإنما لو امتد

خمسة يتم تجسيده فيما يعرؼ بكف "يد فاطمة"، نسبة إلى فاطمة الزىراء بنت الرسوؿ )ص(. كما يعبر عنو 
ف متداكال قبل اإلسبلـ، بخمسة كخميسة، كلذلك فإف تقديسو يفسر بالجذكر اإلسبلمية، لكن شكل ىذا الرمز كا

. فقد استعمل في مدينة قرطاج منذ القرف الخامس قبل 1حيث يعود استعمالو على األقل إلى الفترة القرطاجية
الميبلد، ككاف عبارة عن يد مفتوحة تعرؼ بالخميسة. ككانت عادة اليهود بالمغرب استعماؿ ىذا الرمز بوضعو 

.كيقترف شكل ىذا الرمز 3االىتماـ باليد ألىميتها للجسم LAOUST. كربط 2على جبهات األطفاؿ لمدة معينة
المعبر عن خمسة في بعض الحاالت بالعين في الوسط. كيدخل ضمن الجواىر الصدرية، التي تصاغ من المعادف 

الذىب، حيث يعتقد أىل غمارة أنها تستلفت النظر فتقع عين الحسود عليها، فبل يؤذم  كفي مقدمتهاالنفيسة، 
. كفي حالة األذل، فإف 4الذم كضعت عليو، ألف عين الحسود ال تقع عليو إال بعد أف تقع على يد فاطمة الشيء

يـو ، ألف زيارة ىذا الخمسةالعامة بغمارة تقـو بزيارة أضرحة األكلياء يـو الخميس الذم يرمز بدكره إلى عدد 
في اعتقادىا اليـو الذم استراح فيو اهلل بعد أف  فتقدسو العامة، ألنو سبعةأما رقم  تعالج أعراض اإلصابة بالعين.

خلق الدنيا في ستة أياـ، كعدد السماكات سبعة، كاألراضي سبعة، كأياـ األسبوع سبعة. كيتركز تقديس ىذا الرقم 
على أساس ارتباطو بمواضع كرد ذكرىا في القرآف، كفي بعض األحاديث النبوية الشريفة. فمثبل يقوؿ اهلل تعالى 

اهلل الذم خلق سبع سماكات كمن األرض مثلهن، يتنزؿ األمر بينهن لتعلموا أف اهلل على كل " :العزيزبو في كتا
تقديس السكاف لهذا الرقم في إطار حديثو  Maldonado. كربط 5شيء قدير كأف اهلل أحاط بكل شيء علما"

                                         
1

 - Mazel (J), Enigmes du Maroc, Ed Robert Laffon, Paris, 1971, p. 214. 

Laouste (E), Mots et Choses Berbéres, Notes de Linguistique et d’Ethnographie Dialectes du Maroc, Paris, 

1920, p. 217. 
2

 - Herber (J), "La Main de Fathma", Hespéris, T 7, Année 1927, p. 217. 
3

 - Laoust (E), op. cit., p. 209 
 . 195...  ، الطبعة األكىل، القاىرة، صقاموس العادات كالتقاليد كالتعابير المصريةأٛتد أمُت،  - 4
 .سورة الطبلؽ من القرآف الكريممن  12اآلية  - 5
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التي جمعها من طرؼ عن سبعة رجاؿ، بأىل الكهف الذين كاف عددىم سبعة، اعتمادا على المعلومات 
. كقد أدل تنوع األدلة الشرعية التي تطرقت إلى ىذا الرقم، إلى فتح المجاؿ أماـ السكاف بغمارة 1السكاف

كخارجها، لخلق أساطير حولو. كمن أشهر ىذه األساطير، سبعة رجاؿ، فهؤالء الرجاؿ السبعة نجدىم في المدف 
الذين يحظوف بتقديس خاص بالمنطقة  3رجاؿ الحـر العلمي. منهم سبعة 2كالبوادم، في مختلف مناطق المغرب

المدركسة التي تتضمن العديد من األسر اإلدريسية، إذ يشرح المريني العياشي الخطوات المتبعة في زيارة سبعة 
رجاؿ العلميين، كالتي تبتدئ من سيدم مزكار كسيدم سبلـ كسيدم عيسى كسيدم حرمة كسيدم علي كسيدم 

. كالشائع عند شيوخ المنطقة المدركسة كعامتها أف من 4مشيش كتنتهي عند المولى عبد السبلـأبي بكر كسيدم 
زار سبعة رجاؿ بقلب خاشع متتبعا آداب زيارتها استجاب اهلل دعاءه كلبى رغبتو. كيتردد ذكر رقم سبعة في 

اض الصرع، التي مجموعة من عادات السكاف التي تهدؼ إلى عبلج مجموعة من األمراض كفي مقدمتها أمر 
يكوف الجن من كرائها. فوفق ما ىو متداكؿ عند عامة غمارة، فإف رقم سبعة يشير إلى عدد قبائل الجن، ككل 
قبيلة لها ملكها، كبالتالي فإف عدد ملوؾ الجن ىو سبعة. كلتجنب األمراض الناجمة عنهم، يتم اللجوء إلى 

ماـ بماء سبع موجات، كالوضوء سبع مرات، كغسل كصفات مرتبطة برقم سبعة. كمن ىذه الوصفات: االستح
 الشيء سبع مرات، ككضع سبع حبات شعير كسبع حجرات بجانب الطريق سبع مرات. 

يقدس سكاف غمارة فترات زمنية أكثر من غيرىا. كتتميز قبيلة غمارة عن باقي القبائل الجبلية  * الزمن:
. كنميز في ىذا الزمن المقدس بين 5كالفبلحيةاألعياد اإلسبلمية باىتمامها بهذه الفترات الزمنية، باعتبارىا فترات 

 الليالي كاألياـ كالشهور كالفصوؿ.

 الليالي: من أىم ىذه الليالي، ثبلث ليالي كىي: –أ

تقدس ىذه الليلة ألنها ذكرل اإلسراء كالمعراج، كخبللها كاف يتم  ليلة السابع كالعشرين من رجب: -
 .6تسمى بالرجبيةتنظيم حفلة دينية صغيرة 

                                         
1

 - Maldonado (E), "Sebatu Riyal", Africa, Madrid, N° 86,Febrero 1949, p. 17. 
2  - Maldonado, op. Cit, pp. 14–16. 

 .52 .صـ. س،  ،...دارسةالفهرس في عمود نسب األا١تريٍت العياشي،  - 3
 .52 .صـ. س، ، ... الفهرسا١تريٍت العياشي،  - 4

5
 - Beneitez (E), "Las Fiestas Musulmanas en Yebala", Africa, Madrid N° 59–60, Noviembre–Diciembre, 

1946, p. 32. 
6

 - Ibid., p. 33. 
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يعرؼ شهر شعباف في غمارة بشهر النبي، كيتم تقديس ليلة الخامس عشر منو،  ليلة نصف شعباف: -
لبلعتقاد في صفوؼ العامة بأف المبلئكة تسجل خبللها أسماء الذين سيولدكف، كأسماء الذين سيموتوف. كفي 

 .1صباح ىذا اليـو تتم زيارة ضريح موالم عبد السبلـ ابن مشيش

تحظى ىذه الليلة بقدسية خاصة لدل جميع المسلمين، باعتبارىا الليلة التي نزؿ فيها  ليلة القدر: -
القرآف الكريم على الرسوؿ )ص(، كىي ضمن شهور رمضاف الذم يعرؼ لدل سكاف غمارة بشهر سيدنا 

اضي كاألشجار المثمرة احتراـ ىذه الليلة، ىو تحبيس األر  إلبرازكمن بين اإلجراءات التي كانت تتخذ  .2محمد
 (.انظر الوثيقةعلى ليلة القدر من طرؼ ساكنة المنطقة المدركسة بما فيها النساء )

 3ـ1856تحبيس أشجار الباكور كالغداف على ليلة القدر من طرؼ امرأة سنة 

 
                                         

1
 - Ibid., p. 34. 

2
 - Ibid., p. 34. 

 ستاذ ٤تمد بن عبد ا١تومن الغمارم مشكورا.، أمدنا هبا األىجرية 1272كثيقة تعود لسنة  - 3
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 تعتبر األعياد الفبلحية طقوسا متجذرة في المجتمع المغربي كذلك منذ قركف،األعياد الفبلحية: –ب
جاءت نتيجة تعاقب حضارات مختلفة على المغرب عبر فترات متتالية. إف األعياد الفبلحية في غمارة ال تختلف  

 كثيرا عن مثيلتها بباقي مناطق المغرب. كمن أبرزىا نذكر األعياد التالية:

نصفين، ىو يـو تحتفل فيو األسر الجبلية كالغمارية بيـو يقسم فصل الشتاء إلى  * الحاكوز )الحجوز(:
يناير الميبلدم،  14حيث يتموقع في الليلة األخيرة من السنة الشمسية التي ىي ليلة يناير الفبلحي، الموافق 

 .1كسميت بالحجوز أك الحاكوز، ألنها تحجز بين السنة الماضية كالسنة المقبلة

"لخبز المقلة".  كيحتفى بهذا العيد الفبلحي على مدل يومين، فاليـو األكؿ يخصص "إلشرشمن" كالثاني
يتم تحضير "إشرشمن" من خليط القمح كالشعير، حيث تقـو النساء في ىذا اليـو بطحنو في كعاء خشبي يدعى 
"أغياز" أك "أمايز"، كبطريقة عمودية بعصا سميكة ذات رأس محدب، كبعد االنتهاء من عملية الطحن، يتم طهيو 

شعير كالقمح كل على حدة، يتم خلطها مع زيت الزيتوف كالملح، كيقدـ رفقة "البيصارة". بعدما تطبخ البيصارة كال
عليو في غمارة "بإشرشمن"، فتقدـ الوجبة في صحن كبير، كيؤكل في تجمع عائلي  قما يطلكىذا الخليط ىو 

كجو احتفالي، إضافة إلى ذلك يتم تحضير "خبز المقلة" كالتي تسمى في بعض القبائل الغمارية "بتحلبل"، التي 
في المساء فتكوف الذبيحة من الدكاجن مع  الؤلطفاؿ. أمباللوز كالزبيب كالجوز، حيث تطهى ىذه الفطائر تزين 

الحمص كالفوؿ، كيقدـ مع طبق من اللوز كالجوز كالتين المجفف كالزبيب. كىذا الخليط من المأكوالت ىي 
 ؿ.كجبة العشاء، كتبقى ىذه العملية من اختصاص النساء كىو متوارث عبر أجيا

كإضافة إلى ما ذكرناه، ىناؾ طقس آخر خاص بالرجاؿ، كالذم يعتبر احتفاال مكمبل، بل أساسي في يـو 
كرجل بلباس  )امرأةالحاكوز، أال كىو "باينو"، حيث يقـو رجبلف، تتوفر فيهما صفة الدعابة، فينتحبلف شخصيتين 

 :محلي محض(، كيخرج الرجاؿ الكبار كالصغار على فرؽ متعددة يرددكف

" أباينو خالتي عايشا قـو تتعشى لحمار مشى فوؽ الخنشا جوج سواني كانا ىاني جوج معالق كانا طالق 
 ..". دار كبيرة ما عطات كالو دار صغيرة كتار خيرا

"الدشيشة" ك يطوفوف على سكاف المداشر الغمارية الذين يقدموف لهم الجوز كاللوز كالشعير كالزبيب كالتين
المكاف، كقبل أف يتسلم رجاؿ "باينو" ما يقدـ لهم يرشونهم بالماء البارد لكي تهطل التي تؤكل في عين 

 . 2األمطار

                                         
 .89 .صـ. س، ، ...خبار النالي الغمارمالدر الغالي في أعبد الغفور النايل،  -1
تشرة ُب جباؿ غمارة قبل الفت  ثار مسييية اليت كانت منفاؿ ساكنة غمارة باٟتاكوز تعود آلاحتف ي الفهرم أيرل ٤تمد البشَت الفاس - 2

، منشورات ٚتعية قبيلة بني زركاؿ مظاىر حياتها الثقافية كاالجتماعية كاالقتصاديةالبشَت عبد اهلل الفاسي الفهرم،  ٤تمد أنظر سبلمي.اإل
 . 14 .نساف، الرباط، صعلـو اإل
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أبريل الميبلدم،  14يتزامن ىذا اليـو مع الفاتح من أبريل الفبلحي الموافق  * المسلوؼ )يـو العجوز(:
في زمن بعيد دكف  كسمى بالمسلوؼ ألنو حسب الركاية الشفوية بالمنطقة المدركسة، إف مر شهر مارس

ىوك عليك امارس ما : "تساقطات مطرية، فجاءت امرأة عجوز كقالت لجوزىا المسن، ىيا بنا إلى الجبل فقالت
لبست فيك إىنداز ما شعلت فيك إزداز ما اكلت فيك إمكوياز" )أم أف مارس ىذه السنة كاف دافئا كلهذا لم 

فئة "إزداز" كلم تأكل لحم العجل ذم السنة الواحدة "إمكوياز". تلبس المبلبس البالية "إىنداز" كلم توقد نار التد
كعندما كصلوا إلى الجبل بدأ أشغالهم ككأف الصيف قد حل، فتركت زكجها يشتغل كشرعت في جمع الحطب، 

يوما، فقاؿ خذ فيو يومين. فبدأت األمطار  أقرضنيكفي ىذه اللحظة تقوؿ الركاية الشفوية أف مارس قاؿ البريل 
ة، تعويضا لما فات، كعندما عادت العجوز كجدت زكجها المسن قد جرفتو األمطار، فحاكلت االختباء، القوي

 فجرفتها المياه كذلك. لذلك سمي ىذا اليـو بالمسلوؼ أك يـو العجوز. كفي ىذا اليـو يتم طهي "خبز المقلة"
 . 1الوقت الحاضر بغمارة "الرغايف" كالطحين بالبيض كالزبدة، كىي ظاىرة لم يعد االحتفاؿ بها فيك

من  03مام الميبلدم، كخركجو في  10دخولو يـو سبعة كعشرين من أبريل الفبلحي الموافق  * النيساف:
مام الميبلدم. كيمارس في النيساف طقس يسمى "الدكراف د القايبل"، أم أف الرعاة  16مام الفبلحي الموافق 

كعند الوصوؿ إلى المكاف الذم يفترؽ فيو الرعاة "المشيع" عند عودتهم مع الظهيرة "أزاؿ" يطلبوف الغيث، 
يرشونهم بالماء لكي تهطل األمطار، كعندما تلتحق الماشية "بالقاكر" أم الزريبة، يضع األىل المنجل في باب 

تموت الماشية. كتعود لتخرج زكاال في كقت يسمى "تازدكيث" أم في كقت قبيل العصر. كأمطار  لكيبل"القاكر" 
الفترة محبوبة لدل ساكنة غمارة، كمن األمثاؿ التي تعرضت لذلك "ألما نيساف ليعرؼ قدره يشريو ىذه 

 بالكيساف"، بمعنى من يعرؼ أىمية أمطار ىذه الفترة سيقتنيو باألكواب.

تحتفل قبيلة غمارة خبلؿ شهر مام بموت األرض، حيث يهيئوف أكلة خاصة يودعوف بها  * موت األرض:
عنى "موت األرض" ىي أف األرض تتشقق كتصبح قاحلة يابسة، كالمزركعات تنضج كتصبح يابسة فصل الربيع، كم

 قابلة للجني كالحصاد.

: ، كتدـك سبع لياؿ كثمانية أياـ.  * الحسـو توافق نهاية شهر فبراير الفبلحي فترة مشؤكمة تعرؼ بالحسـو
، البيع  "كمن األمثاؿ الشعبية التي تعرضت لهذه الفترة "الحسـو " ال تفرح بالخرفاف ك كالشرا فيها مسمـو

كالجدياف إال بمخرج الليالي كحياف"، بمعنى سبلمة القطيع ال يمكن االطمئناف عليو من قسوة البرد كاألمطار إال 
.  بخركج الليالي كالحسـو

ازاؿ يوليوز الميبلدم، موسم العنصرة الذم كاف كم 07يونيو الفبلحي الموافق  24يوافق يـو * العنصرة: 
يحتفل بو في قبائل غمارة، حيث يواكب ىذا الموسم ممارسة بعض الطقوس المرتبطة بالماء كالنار، إذ يعتقد أف 

                                         
 .90 .صـ. س، ، ...خبار النالي الغمارمالدر الغالي في أفور النايل، عبد الغ - 1
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لهما دكرا تطهيريا، مثل إضراـ النار في الهشيم ليمس دخانها البيوت كالحقوؿ كالمواشي، كيقفز بعض أفراد 
كاف رش الماء كيهيئوف المآدب الخاصة بالمناسبة من العائلة مرات عديدة فوؽ النار من جهة أخرل، كيتبادؿ الس

محاصيل الموسم الفبلحي الجديد. كما يتم جمع العسل من خبليا النحل كاالشتراؾ في "الوزيعة" فيأخذ كل 
 كاحد من الجماعة حظو من لحم الذبيحة. كقد يلعب بعض السكاف لعبة الخيل المعركفة "بماطة".

قسيمات للشهور تعبر عن كجو كل فصل فبلحي كمميزاتو الطبيعية كنخلص إجماال إلى أف ىذه الت 
كاإلنتاجية بالمنطقة المدركسة، ككما ىو الحاؿ في المناطق المغربية األخرل، فالحفبلت الزراعية التي تقاـ تتويجا 

اسبات للمواسم الفبلحية، كانت تكسر ركتين الحياة اليومية، كما تطبع االنتقاؿ من فترة إلى أخرل، كىي من
 يحتفل بها من حين آلخر، حسب األسر كحسب نسبة أىمية الفبلحة في حياة الغماريين. 

تبقى المعلومات الموثقة التي تمكنا من جمعها حوؿ  الساكنة من الكوارث الطبيعية كاألمراض: موقف-ج 
فى مع الدين اإلسبلمي. ىذا الجانب شحيحة جدا، ألف الكتابات التاريخية كانت تتحاشى تناكؿ العادات التي تتنا

بل إنها تهاجمها كتدعو إلى محاربتها. كلذلك فإف الركاية الشفاىية كالطقوس الممارسة في المناسبات ىي 
كاالثنولوجيا  اإلثنوغرافياالمصدر األساسي للمعلومات المتعلقة بهذا الجانب، كىي التي اعتمدت عليها 

ة، كاف السكاف يلجؤكف إلى الشرفاء كاألضرحة كالزكايا، حين . فعلى مستول الكوارث الطبيعيكاألنثركبولوجيا
. كتقاـ 1يطوؿ كقت انحباس المطر كيشتد الجفاؼ، فيتقدمهم الشرفاء إلى المصلى إلقامة صبلة االستسقاء

طقوس اجتماعية أخرل مثل "تغنجا" التي تكتسي صبغة دينية بزيارة أضرحة المنطقة الغمارية، إلى جانب إقامة 
في الزكايا كاألضرحة لطلب الغيث. كمن األكراد كاألذكار التي كاف يلقيها محمد بن الصديق الغمارم  "حضرات"

فترات الجفاؼ " اللهم يا لطيف يا خبير يا خبلؽ يا خالق أغثنا. اللهم الطف بنا في  الزكاية خبلؿألصحابو في 
كقوتك فأرنا عجائب صنع لطفك، آتنا  ضقائك السابق بجاه سيدنا محمد الصادؽ، اللهم إنا تبرأنا من حولك

بفرج من عندؾ كما فرجت على نبيك سيدنا يوسف الصديق بجاه سيدنا محمد صلى اهلل عليو كسلم. سبحاف 
كلجأ مريدك الزاكية الدرقاكية كأتباعها  .2رب العزة عما يصفوف كسبلـ على المرسلين كالحمد هلل رب العالمين"

فقاؿ بوا منو أف يفسر لهم كقائع متعددة )بحجة كجود الجن في الزاكية(، إلى الشيخ محمد بن الصديق، فطل
، كما كانت األضرحة كالمغارات ككراكير الحجارة كاألشجار المقدسة، 3ال تخافوا فإنهم فقراء يأتوف للزيارة"" :لهم

لتي قصدتها قبلة للمرضى أك من ينوب عنهم. كيأتي ضريح موالم عبد السبلـ بن مشيش في مقدمة األضرحة ا
فئات مختلفة، باإلضافة إلى سيدم أحمد الفيبللي كسيدم أحمد البوىالي. كتكشف لنا العديد من الوثائق عن 

                                         
 .423 .صـ. س،  ،...1912–1894المقدس في المجتمع الجبلي سيدم ٤تمد الكتاين،  - 1
 .750 .صـ. س، ، ...سبحة العقيق بذكر مناقب الشيخ سيدم محمد بن الصديق د بن الصديق،ٛتأ - 2
 .710 .صـ. س،  قيق ...،سبحة العأٛتد بن الصديق،  - 3



519 
 

أسباب الزيارة، كتربطها بالمعاناة من المرض أك الجفاؼ كالزكاج أك أم حاجة أخرل. كىو ما جعلت الكثير من 
 اف، كىو ما نبلحظو في النموذج التالي:األمثاؿ الغمارية القديمة تقدس المقدس رغم بعد المك

 مصب لي جناح خفيف كنطير مع الخطيف 

 1كنزكرؾ يا بن مشيش كالكعبة الشريف                                                     

العامة فتربط أسباب ىذه الزيارة المقدسة بما يعرؼ "بحج المسكين". كما تقصد جميع  الغالبية منأما 
كن التي يعتقد في بركتها، كتعتقد بأف كل مكاف مقدس يصلح لعبلج مرض ما، أك مجموعة من األمراض، األما 

كيتقدـ األعياف بخنوع كقد طأطأكا رؤكسهم إجبلال لمقدـ " :احب المغرب المجهوؿكفي ىذا الصدد يقوؿ ص
ة، يستقبل األغنياء ىذا الشريف )يقصد سيدم محمد اخرميش(، مكتفين بلمس ثيابو تبركا. كفي القرل الكبير 

السيد بمنازلهم، أما القرل الصغيرة، فإف األىالي الذين ال يمتلكوف مسكنا الئقا بعظمة الرجل، يزينوف غرفة 
كأخيرا اجتاز الموكب المقدس حدكد بني خالد  ... بالمسجد كيملؤكنها بالزرابي التي سيتمدد فوقها الولي الصالح

كما تقصد النساء بغمارة األشجار لربط الخرؽ كالمبلبس الداخلية كالخيوط  .2..." كدخل إلى التراب الكتامي
يحقق  أكفي أغصانها كدؽ المسامير في جذكعها، كفي اعتقادىن أف ذلك سيمكنهن من عبلج أمراض كالعقم 

كانت تأتي العازبات إلى ساحتو كيجلسن بصمت بالجهة   3لهم رغباتهن خاصة الزكاج. فضريح "سيدم ستار"
. 4خلفية للضريح، فيسمعوف "الفاؿ"، فإذا سمعت فتاة أحدا ينادم باسم رجل، فإنها ستتزكج برجل بنفس االسمال

ما عليو إال زيارة "بحيرة شرؼ" الواقعة في الجنوب الغربي من قبيلة  كالركماتيـزكلعبلج األمراض المرتبطة بالعظاـ 
كاؿ"، كالتي كانت كما تزاؿ تعتبر مركزا استشفائيا في بني رزين مع حدكد قبيلة بني خالد، كبالضبط بمدشر "تز 

 نظر ساكنة قبائل غمارة. 

نستنتج مما سبق أف المقدس في غمارة يمكن أف نميز فيو بين ما لو جذكر إسبلمية، من خبلؿ ما كرد  
بركتو، كىي  حولو من اآليات في القرآف الكريم كاألحاديث النبوية الشريفة، مما تعرؼ أصالتو أك مما يعتقد في

مبجلة من لدف العلماء قبل العامة. كبين مقدس يرجع أصولو إلى عصور ما قبل اإلسبلـ، مما يدخل في مجاؿ 
التطير كاالعتقاد في الركحانيات من شعائر كطقوس، تتمثل في الطواؼ حوؿ األضرحة كتقبيل األحجار كاألشجار 

ك فك الكركب. ىذه المظاىر ىي التي استغلتها الكتابة كتقديم النذكر كطلب الشفاعة أك الشفاء من األمراض أ

                                         
1

 - Mohammad Ibn Azzuz Hakim, Folklore Infantil De Gumara El Haila, Instituto de Estudios Africanos, 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1959, p. 73.  
 .260 .صـ. س،  الجزء الثاني،، ...المغرب المجهوؿاكجست موليَتاس،  - 2
نو من فكيك، ذا الضري  بناه شخص ٣تهوؿ، يقاؿ أف ىقبيلة بٍت رزين الغمارية، كيذكر أك سطار يقع ُب مدشر توناث بضري  سيدم ستار أ - 3

 .(94 .صـ. س، ، ...خبار النالي الغمارمالدر الغالي في أعبد الغفور النايل،  )أنظر ـ. 1800حوايل سنة 
 .94 .صـ. س، ، ...خبار النالي الغمارمالغالي في أالدر عبد الغفور النايل،  - 4
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 السني الكولونيالية إلثبات صحة مقوالتها حوؿ المغرب، كتكريس فكرة الثنائية عن طريق التمييز بين الدين
  .كالدين الشعبي

شفهية باألرض كمحيطها البيئي، كبناء على التوارث كالتناقل، راكمت الثقافة الشعبية ال اكعموما فارتباط 
تجارب كمهارات اإلنساف في ببلد غمارة كقدراتو على صياغة ىذه التجارب كالمهارات في شكل حكم كأمثاؿ 

 شعبية سهلة االستثمار كالتوظيف.

 اىعهاؼ التصْصات العام٘ يف األمجال الؾعبٔ٘:–2

 عؤال الجكاف٘ الؾعبٔ٘ الؾفْٓ٘:–1–2

بيرية المنطوقة كالتي تختزنها الذاكرة الشعبية. كتشمل نقصد بالثقافة الشعبية الشفوية، كل األشكاؿ التع
...(، كالحكم كاألمثاؿ الشعبية كغيرىا من فنوف  ىذه الثقافة الشعبية: الموركث السردم )الحكايات، كالخرافات

  التعبير األخرل. كتجدر اإلشارة إلى أف الثقافة العربية الحديثة كانت تتحدد لزمن طويل " ككأنها حديث كتب عن
. مع ما يعنيو ذلك من إقصاء كقمع لجانب أساسي كفاعل في الثقافة كالواقع العربيين كىي الثقافة 1كتب"

الشعبية الشفوية، بأشكالها التعبيرية المختلفة، ذلك أف حديث الكتب عن الكتب ىو حديث المركز عن 
عا قمعيا، كيرل ما حولو الهامش، حديث الوحدة عن التعدد، حديث الغياب عن الحضور. "حديث يكتسي طاب

 . إال أف ىناؾ اليـو كعيا متزايدا بأىمية الثقافة الشعبية، العتبارين أساسيين:2مواتا ال نطق فيو كال حياة"

: إلغناء ىويتنا، من خبلؿ االنفتاح على اآلخر كالمختلف كالهامشي داخل ثقافتنا. كقد بدأ اىتماـ أكال
شعبية يتزايد خبلؿ العقود التي أعقبت استقبلؿ الببلد، نتيجة انفتاحهم على الباحثين المغاربة بموضوع األمثاؿ ال

...(. كيندرج تناكؿ ىذا الموضوع بالنسبة  ، علم االجتماع، مناىج النقد األدبياألنثركبولوجياالعلـو اإلنسانية )
.( ضمن استراتيجية .. العركم كمحمد جسوس كعبد اهللإلى ىؤالء الباحثين )نذكر منهم عبد الكبير الخطيبي 

علمية شاملة، تستهدؼ إعادة االعتبار للثقافة الشعبية، بوصفها جزءا ال يتجزأ من الثقافة المغربية، كرافدا أساسيا 
من ركافد الهوية المغربية. كال يخفى علينا، ما لهذا التوجو من كضع مفارؽ، إذ نشير ىنا إلى حقيقة سبق أف 

طيبي، كىي " أف االنشغاؿ بالثقافة الشعبية كمن منظور حداثي يؤمن سجلها ركالف بارث بخصوص عمل الخ
باالختبلؼ، ىو انشغاؿ مفارؽ، "ألف ما يقترحو بشكل مفارؽ، ىو استرجاع الهوية كاالختبلؼ في آف" على حد 

 .3تعبير ركالف بارث

                                         
 .6 .، ص2000 ،ترٚتة ٤تمد بنيس، منشورات عكاظ، الرباط االسم العربي الجريح،عبد الكبَت ا٠تطييب،  - 1
 .7 .مرجع سابق، ص ا٠تطييب، - 2
 .15 .مرجع سابق، ص ا٠تطييب، - 3
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كالسياسية كاالجتماعية : لفهم ذكاتنا كعبلقاتنا داخل المجتمع، على اعتبار أف المتغيرات االقتصادية ثانيا
في كاقعنا، كإنما ىناؾ المتغير الثقافي، كخاصة ما يرتبط بالثقافة العفوية أك الشعبية.  ةالمتحكمليست كحدىا 

ككما ذىبت إلى ذلك الباحثة فاطمة المرنيسي "يمتلك التقليد الشفوم عموما سلطة سياسية خارقة، كدكره 
 .1المعاصر"استراتيجي لفهم دينامية العالم العربي 

كالواقع أف اختيار األمثاؿ الشعبية، يجد مبرره القوم، في ما يتميز بو ىذا النوع من الخطاب، من 
انتشاره السريع بين مختلف الفئات االجتماعية، لسهولة تمثلو كاستيعابو كلبنائو التركيبي  :خصائص، لعل أىمها

البشرم، ثم الستمرارية حضوره كانتقالو من جيل  كقدرتو التعبيرية، التي تجعلو يعكس مختلف أنماط السلوؾ
.كحتى إذا كانت األمثاؿ الشعبية تبدك ككأنها 2آلخر، إضافة إلى طبيعتو المتميزة بالتكيف كبقدرتو المجازية الكبيرة

ال ترتبط بزمن محدد، كإنما تنتمي إلى الماضي، إلى قركف خلت، كما ىو الحاؿ مع أمثاؿ كمأثورات الساكنة 
الفترة المدركسة. فبل يعني ذلك أنها لم تعد تؤثر في الحاضر كالمستقبل،  لما قبية، التي تعود إلى فترات الغمار 

بل لكونها جزءا من الماضي، فهي تمارس سحرا كتأثيرا خطيرين على الذىنيات، كعلى السلوكات، من منطلق أنها 
 .تمثل حكمة األجداد

ن مكونات األدب الشعبي لدل مختلف األمم، كىي تراث كإجماال فاألمثاؿ الشعبية ىي جزء أساسي م
عريق، تحتل مكانها البلئق إلى جانب الحكايات كالطرائف كاألساطير، كتشكل معلما بارزا في حضارة كل شعب، 
غير أنها تفترؽ عن اآلداب األخرل في كونها أكثر تداكال على ألسنة الناس، خاصتهم كعامتهم، خصوصا إذا 

 اجتماعي يملك من القوة ما ال تملكو أساليب التعبير األخرل.تحولت إلى عرؼ 

 مناسز مً األمجال الؾعبٔ٘ الػناصٓ٘:–2–2

األمثاؿ ظاىرة شعبية ال تنفرد بها أمة من األمم، كىي صورة للمجتمع كطريقة تفكيره، كمنهجو في السلوؾ 
فسية يهتم بها الدارسوف. كينعقد اإلجماع من حيث العادات كالتقاليد، كلذلك تعتبر كثيقة اجتماعية كتاريخية كن

حكمة شعبية شفهية مجهولة القائل، لها طابع تعليمي من حيث في مجاؿ تعرؼ المثل الشعبي على أنو "
". كالمتتبع لؤلمثاؿ الشعبية الغمارية يرل أنها مشابهة في المضموف ألمثاؿ في المناطق المغربية الموضوع

 فس المثل، مع تغير طفيف يمس لفظة ىنا أك ىناؾ، حسب تغير اللهجات.األخرل، كفي بعض األحياف نجد ن

كالجدير بالذكر أف أجدادنا اىتموا بجمع األمثاؿ الشعبية قبل أف يعرفوا ما نسميو اليـو باألدب الشعبي، 
ياف، كال شك أف أنواع الخبرات المأخوذة من تجارب الحياة، كالتي يقـو عليها المثل الشعبي في كثير من األح

ذات أثر في سلوؾ الناس ألف المثل ىو نتيجة خبرة سابقة ألجياؿ ماضية. كمن خصائص المثل الشعبي الغمارم 
                                         

 .17 .، ص2003نشر الفنك الدار البيضاء/بَتكت، –لثقاُب العريب، ا١تركز الى الغربشهرزاد ترحل إفاطمة ا١ترنيسي،  - 1
 .58–57 ص. ، ص1996، دار الطليعة، بَتكت، ة بين المنظور الديني كالشعبي كالعلمانيصورة المرأعلي أفرفار،  - 2
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الركح الفكاىية التي تظهر في محاكلة الرسم الكاريكاتورم أك السخرية التي غالبا ما تكوف سخرية مفارقة دالة، ال 
 سخرية عدكاف أك شماتة.

مكتوب، من خبلؿ الرجوع إلى  وما ىنقيب على األمثاؿ الشعبية الغمارية على في الت افقد اعتمدنكعموما، 
أرشيف كارلوس بيريدا كأعماؿ عزكز حكيم الذم سبق لو أف جمع األحاجي كاألمثاؿ الغمارية منذ خمسينات 

قة المدركسة، تذكره الركاية الشفهية من خبلؿ التنقل عبر مداشر كقبائل المنط على ماالقرف الماضي، كما اعتمدنا 
 يأتي:فأسفرت النتيجة عما 

أمجال تَه نل قبٔل٘ غناصٓ٘- 1- 2–2
1

: 

 األمثاؿ قبيلةال

 بني زجل

 " ركد بالك يا اٟتراث ُب ىاذ الزماف الصعيب راين بعث اٟتايك كالتليس باش خلصت الًتتيب "
 " ياٟتصاد يا ٟتصاد كيشيار بالفالية   كذا اعييت احبييب ارجع نظل الدالية "

 " يا الكايز فكل اسطاح ال تقرقب شي للواح ذاؾ العيوف الكياؿ عليهم طاحت لركاح "
 " اسطاحي على سطاحك كذيايل على منو ذؾ اٟتبيب ا١تشركؾ نعمل خَت منو "
 " الشجرة دا اٞتامع كفراسا التلقيمة الفرقة منك العيلة جاتٍت حارة كاصعيبة "

 نا بناسي كاىلي ما احساب شي مرميا "" زيتونة اىبلليا طاحوا اجبليل اعليا ا
 " ايا قبيضت ا١توس ايا قبيضت ا١توس دحب الظرافة كالزين يركب على بٍت عركس "

 بني منصور

 " الم ماشي أىا ذاؾ كانا عليك نتضمن قلت يل بالنظرة اسكوت ما تكلم "
 " نسريا نسريا رمات الظل اعليا كالنظر ُب احبييب فضل اهلل اعليا "

 كالم كالم كالم كانا انساميو احنا مشينا فينا كل شي بقي ١تواليو " " الواد
 " ذاؾ البويرب ذا النار يسخر ُب ا١ترسى كنوصيك العيل اقي عقلك كاترسى "
 " شاشية ريفية كقضيبها ذا النقرا ذل ساعفت العايلة ما ٭ترث ما يقرا "

 ُت ذا الغدارا "" يا كرقت الدردارا يا كرقت الدردارا كاننت يالعيبل العين

 بني سلماف

 " ذؾ البيبار ذ النار من سبتة ٧تبل الطار ذم يصيب يصيب اٞتار كالبعيد كل غدار "
 " منصاب يا حبييب كا كنت يل مكانا ٘تشي معاين ببلدم كتشوفٍت كيف انا "
 " ري  البيار لَتكح سكنت ا٠تطفية كاحش اٟتبيب يبكي كيبدؿ الصفة "

 تٍت با حركفك نتمنك ُب اٟتومة باش ٗترج كنشوفك "" العايلة ا١تزينة ٛتق
 " التفيف  ذا اٟتمامض اجناكىا ببل ما طابت اخسارت من عيبل ارزاكىا ما صامت "
 " طر اٟتماـ كعلي كانزؿ على ذاؾ الظهر، كذا ابقيت كنعشق ٨ترؽ قليب بالنار"

 دك "" يا اردكد د ا٠تطيف، يا١تشورا نببلدك، كهلل يرفق عننا اٞتار كاكال

                                         
دة ُب قبائل جبالة كغمارة، قمت من خبل٢تا يتضمن أرشيف كارلوس بَتيدا العديد من الوثائق، اليت توجد من بينها أىم األمثاؿ الشعبية ا١توجو  - 1

 :بتصنيف كترتيب األمثاؿ الواردة فيو حسب كل قبيلة غمارية فقط، دكف إدخاؿ األمثاؿ اليت تنتمي لقبائل غَت غمارية. أنظر
Donacion Carlos Pereda Roig, Gomara, op.cit,Caja n 13, A/1–A/5, Carpeta A/3 
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 بني بوزرة
 " عيع عيع كنا نرد عليك، ما يب كاليب، غَت ٪توت ك٩تليك "

 " انواكر انواكر انواكر، دا اللوز اهلل يزيد ُب أيامكم يا موالُت اٟتوز "
 " يـو الربيع قالو اجات كانا ببل شاشية، غدا يأٌب حبييب يشريها يل ريفية "

 لبير، حبييب ُب الشباؾ كمعو قاليب طار"" ىدير الويدا إىل البير ىدير الويدا إىل ا

 بني خالد

 " من كرا اٞتبل جبلُت من كرا اٞتبل جبلُت، اهلل يقوم حرمك يالسبع سيدم احساين "
 " ذاؾ احملاج دا السلطاف يا١تدقوؽ باٟتافر كنا معاؾ بالنية كانت قلبك كافر "

 جيت انتينا "" دردب يل ندردب لك دردب يل الشينة كاهلل نعنك ال جييت غا ال
 " شاشية شاشية ريفية رجلي بلغ للما انا العطش عليا "

 " عود البلرز العايل كانا ُب راسو انفكر لياـ تدكز يا حبييب كانا حاسب لشهار "
 " ضربك كطار با١تعلق ُب احملفر دنو ُب ىذا الزماف البدا يكن صبار " بني جرير

 اهلل يزيد ُب ايامك يا قايد بن مرزكؽ "" ازكاؽ الصندكؽ ازكاؽ الصندكؽ  بني زيات
 " احصد اٟتصاد كاشَت يب القيليلة إذا عيت اٟتصاد ارجع الظل دا الدلية "

 " بلج اعبل سورتك كاعرقتُت مليا ايلى ايلى اعرقتُت مليا يا حبييب " متيوة
ّسهه ؽعبٔ٘ تَه نل قباٜل غناصٗ أمجال- 2–2–2

1
: 

 الخطيف، كنزكرؾ يابن مشيش، كالكعبة الشريف"" مصب لي جناح خفيف، كنطير مع  -

 " شفت البيت مع الكعبة، مكة كالمدينة، الصبلة كالصياـ، ىما فرض علينا" -

 غاب سيدم، ىا اكالدك ىناية" إذا" يا دار سيدم، يا دار سيدم العناية،  -

 " اجي يا نعاس، اجي من فاس، اضرب للراس، كيتصيخ كينعاس" -

 ريق، ىذم طريقي منجورة، كذا صفيت مع ربي، العبد ما منو ضركرة"" ىذم طريق كىذؾ ط -

 " القرع بارك بارك، كالثقيبة في مصرانو، الصبلة ما يصليها، كالقرعة عينو عليها" -

 " حاطيشة حاطيشة، كليدم كيطيش لي فيها، يطيش في حجر السلطاف، كيفرح لي بها" -

 ن يكبر يقرا في اللوح، كالفقيو يعلم فيو"" بني ناعس في الحطيشة، كانا نبرر بو، مني -

 " نينا نينا لي، سـو الذىب الغالي، الذىب ينباع كينشرل، كانا يبقالي" -

 " نينا يا نينا، كانا كنبرر بك، عين العدك تعمى، كاللي يمثل لي فيك" -

                                         
 ، أنظر:بناء القبائل الغماريةلوثائق اإلسبانية كا١تغربية، باإلضافة إىل الركاية الشفهية ألثاؿ الشعبية الغمارية على اماعتمدنا ُب سرد ىذه األ - 1

- Mohammad Ibn Azzuz Hakim, Folklore Infantil De Gumara El Haila, Instituto de Estudios Africanos, 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1959, p. 73.  

- Donacion Carlos Pereda Roig, Gomara, op.cit,Caja n 13, A/1–A/5, Carpeta A/3 
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 نينا يا باباؾ مشى للمدينة، يجب لك الراس باش تلعب انتنا" -

 نعاس الدرارم، تينعس في الحرير كالذىباني"" يا برم برارم، يا  -

 نموت على الطريق ادفني، يكوز من ىو حبيب، البد يرحمني" إذا" يا يما  -

 نموت، ما تبكي علي، الموت على الناس كلو، ماش غير علي" إذا" يا يما  -

 " يا يما خوفي نموت، خوفي من عملي، خوفي من ضيق القبر، كىدير الفيساني" -

 ويس ركمي، كالقبيطة سوسية، انا مع حبيبي، كالعسس دايرة بيا"" يا م -

 " يا ربي طالبتك، كالليل طاؿ علي، طالبتك ترحمني، كتغفر لي" -

 " انا كذا نموت، خلوني سبع اياـ، يمشي الخبر في البلداف، كيجي الحبيب من اين ما كاف" -

 دة"" انا كذا نموت، اهلل قاتلني، طلبت على اهلل، موتة شهي -

 " انا سيدم كصاني، على دارك نبنيها، الكيزة عندك جديدة، كالورقة نشريها" -

 " امصب لي التوبة، نشريها بغبلىا، نعمر منها الحموؿ، كنخلص موالىا" -

، محمد ال يتوالىا" -  " يعجبني ربيع الساقية، كيعجبني نشرب ماىا، من ال يصلي كال يصـو

 فيها، سيدنا محمد، يعبد كيصلي فيها" " القبة الخضرة، كالربيع يشالي -

 " شاب راسي كانا صغير، مشى صغرم خصارة، كيف العود الراشي، ال لقيح كال نوارة" -

 " لبلت المدف ىي المدينة، خلق فيها الرسوؿ كلبلفاطمة" -

القطرة في السطل، " العزرم يالحزين، يا بودربالة، خلى قرينتو، كعبى الهجالة، نهقو الحمير، زيالها الولوالة،  -
 زيالها المكانة، طلعت في الدركج، ىرست بنانة، طلعت للسرير، ىرست ركابة "

 " مجماع العكايز، ربي يطفيهم، قنديل ذ التراب، كيشعل عليهم، طاجين ذ البقوؿ، بش نعشيهم " -

شيهم، فراش ذ " مجماع البناكت، اهلل ينجيهم، قنديل ذ الذىب، كيشعل عليهم، طاجين ذ الجداد، بش نع -
 الحرير،بش نغطيهم "

 " السبولة عطشانة، اسقيها يا موالنا " -

 " اخلقو " الزرع كصل حدك، اركيو يا من  -
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 " غيت غيتك يا أهلل، بالشتا اف شاء اهلل " -

" البلبيطة بيطة، اعطيني كحد البيطة، بش نزكؽ لوحي، اكلوحي عند الطالب، كالطالب في الجنة، كالجنة  -
 حلها موالنا، موالنا كاصحابو، في الجنة ينصابو " محلولة،

 " ىاذم الدار دار اهلل، كمواليها عبيد اهلل، كعمرىا يارب، بجاه النبي العربي " -

" يا فتاح يا رزاؽ، ارزؽ الزردة على الصباح، النيش مع التفاح، اللنكاص بغى يتحارة، كيعجبني السردين، ديك  -
طاجين، يكوف بالزيت قبالة، ندردر لو الكيموف، بش نكلس الكانة، ما  الفاخر ديك السمين، نعمل منو

 كاحدة باكمالة " نأكلناكلش غير النص، 

 " الطالعين يزكرك، في العقبة يرتاحو، عليت عيني في الزين، جبرت ركابي طاحو " -

 ، كانا حرامي مطرؽ "أحمق" اكرشي كتحرؽ، شدتها بخيط ازرؽ، اللي شفني يقوؿ  -

 با على طوبا، الخيل منصوبا، كالقائد بوجعفر، راكب على كىراف، كىراف حديديا، ما شافت عينيا "" طو  -

 عمى خليو، طالع في العقبة، كالنار شاعلة فيو " كإذا" انهيو انهيو،  -

 ، كالموت الغدارة، كالطمبر تقيل، الكيساف ذ الحياتي، كالسبنية ذ ىينا، كالبراد جديد "ػ النقرة

يس النحلة، اموؿ رجيلة كاحدة، مشيت لعند عمي الفقيو، اعطاني شربيل اخضر، نحضر بو المحضر،  " اكيسك -
 كيف لبل كاختي "

" سوانة سوانة، اش عندؾ غضبانة، على بيبط، صلى الصبح كىبط، صاب القط كضرب في الشبابة،  -
 كالبرغوث كيقتل في الحمارة "

 كالرماف، غدا نطلقها، في الحبس المنسي "" عودة يا عودة، عودة كلت رمضاف، بالخوخ  -

 " ميش ميش ميش، افليفلة حرة، يمك حليليفة، تاكل مع الجيفة، تاكل مع السلطاف، الخوخ كالرماف " -

 " فاطمة كحليمة، يا الطالعين في الليما، كالليما ما حبلىا، ربي يسلم موالىا " -

لحية قد الحصير، كالبرغوث منها يطير، االجواد اللي " ديك الفركج اللي مشى، فركج ما ىو كبير، عند ال -
 حاضرين، سمعوا ىذا القصية كاملين، بركة اهلل كالوالدين، تعطونا برة كاملين "

 " كليداتي كليداتي، افتحوا لي بويباتي، الحليب في بزيزالتي، كالربيع في قريناتي، افتحوا لي بويباتي " -

 كلنا، يا فتاح افتح االبواب، ربي ال تخيبنا "" بسم اهلل كباهلل، كعلى اهلل تو  -
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 " الرايس ارمي المقاذيف، كارميهم في اسكندرية، تم حبيبي محمد، سهل يا ربي علي "   -

 " يا من ضاؽ الحاؿ بو، فرج يا ربي عليو، ضاؽ الحاؿ بها، فرج يا رب عليها" -

 بو، كاحنا طلبناه لك يا ربي "" البواب حل الباب، حل لي بابك يا ربي، اعط المفتاح لمن طل -

 " البشير النذير، السراج المنير، سيدنا محمد، صلى اهلل عليو " -

 " احمدناؾ شكرناؾ يا موالنا، طلبناؾ تغفر لنا " -

 " كلشي في الدنيا ىتوؼ عدا الزرع كالصوؼ " -

 "في ريوس ليتامى ليتعلموا الحجامة " -

 "البلغة جات قدا كالخبلص حتى نغدا " -

 اللي خبلكه الجدكد ضيعوه القركد " -

 "مرافقة من كلى كتورت البلى " -

 :1األمثاؿ الشعبية الغمارية التي تهم األنشطة االقتصادية–3–2–2

 أمثاؿ
 تقويم اإلنتاج الفبلحي اإلعداد للموسم الفبلحي

 ُب يرباير العجوز كًتجع جلدة، كا١ترا العركسة قردة ""
 "ة كالقنفود، ك٬ترم ا١تا ُب العودسعد السعود، كتسخوف اٟتي"
 سعد بلع، كيدمج ا١تا فالقرع ""
 ملي كيدخل مايو كل عايل برايو ""

 "ملي كيخرج مايو، كل يتيم برايو "
 مارس هبوالو، كابريل بفوالو ""

ما طاح الشتا  كإذا"إذا دخل شتنرب كيوقع فيو ا٢تدير كثَت، 
 قليل، يطي  كثَت "

 " فاتك مارس يا الغرس "
يا ابريل يالطويل، كًتع ا١تعز كتقيل، كالراعي عندك سبعة "

 غداكات فا١تنديل، كالنهار باقي ٯتيل "
 نوض احرث بكرم كال خرج دكرم ""

 "إذا ٖتسب الزيتوف فالصمامي ما ٭تمل بو العود"
 "ملي كيخرج مارس، كيخلي كل عشبة راس"
 "ملي كتنضج الكرموس، كيهزك العياؿ ا١توس"

 كيغيبو الشهور كاملُت"خدـ مارس   إذا"
 كاف مارس شاٌب كابريل نادم، فرحو يا عبادم"  إذا"

"إذا كاف مارس يسيل كابريل ضليل، كمايو صاُب صقيل، 
 فالصابا ٭تيل عند ا٠تماس دليل"

 اجرم الشنيت راه اٟتبة كتسيل ""
الذرة يا١تدردرة، يا١تزينة بالفاس، البارح كنت انا العبد، "

 س "كاليـو سيدؾ كلد النا

                                         
 .الوثيقة ا١ترفقة( )أنظر رشيف كارلوس بَتيدااعتمدنا ُب صياغة األمثاؿ االقتصادية على أ - 1
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 1األمثاؿ الفبلحية في غمارة انطبلقا من األرشيف اإلسباني

 
 

                                         
1

 - Donacion Carlos Pereda Roig, Gomara, op. cit, Caja n 13, A/1–A/5, Carpeta A/3. 
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 :1األحاجي الغمارية كمضامينها–4- 2–2
 األحاجي الغمارية كمضامينها

 ا١تضموف األحجية ا١تضموف األحجية ا١تضموف األحجية
 الكرمة لباغلة كقفة، كالليم ُب القفةا ةاليرب  السرط الفرط، كازت الكودية ا٠تركبة عايشة د قاسم، ىبطت من السما كد خاسم

 رافالف قبة على قبة، متقوبة من الركبة الفلوس كيمشيو ك٬تيو، كما عندىم رجلُت احململ اىل كيشريو، ما كيسخرك، كاىل كيسخرك، ما كيشريو
 التنب مارةماشي ككيخلي لي ا١تهراز باباه كالس، كبنو يدكؽ فيو الغيطة ىرىارة ىرىارة، كدعيب ا٠ترب لكل حارة
 العكاز كاز الواد، على رجل القطراف اكيل مزفت، ُب اٞتلد كيعـو الزبدة بيطة كرخيصة، ما تنبت حىت ُب غرسة
 البلوطة سطيطو، كبالصركاؿ العنكبوت ُب العلو، عندىا الدراز الربمة قدك قد اٟتيطاف، كعندك اذنُت د الشيطاف
 الدقم عندم طاقة، عامرة بالبيط اٟتصَت ما كدنعاس، كمطركحة هنار كلو القنديل يدك قد الفار، كٟتيتو كتضوم الدار

 الشكيمة نوص حديد، كنوص حلفة الكبلطة يدم ُب يدىا، كزىَتىا ُب اٞتبل الزريعة د الكتاف عايشة ىبهبة، ىابطة من الغابة: ا١تشطة
 الصباط كصل للواد كحشم الطريق نكملطويلة طويلة، عمرىا ما كد الزرع صييب مات كدفنتو، كُب راس القصبة صيبتو

 الضبابة طالعة مع الواد، كتنشر حوا٬تها الزبيبة شرفة مكمشة، بعويد ُب كرشها أقرب ىابط ُب العقبة، كشفيفو مفلوقُت
 اٞتبية شارؼ ك٦تدكد، كعامر دكد اقداح مناين كيشباع، كينقز على موالتو القرعة ما سلو مساؿ، ما ٧ترك ٧تار، غَت ا٠تالق اٞتبار

 السطل رفدتو زكل، نزلتو زكل البصلة ؟كرقة على كرقة، ماىي الفيم ُب العفية كيخبلؽ، كعفية كَتجع
نُت، عندىا يدين، ماعندىا عندىا راس، ما عندىا كذ

 الركاح ين كنكيتو، كدكرت مورام ما ريتونكا اٞتبلب رجلُت
ة مكمشة، غلبت السلطاف ُب شرف

 الفلفلة العشا

 الكربة كصل حىت للواد، كحل دقمو القملة كنفتشو عليها، كما خصناشي نصيبوىا الرحى هبة، ما كدخلي حىت حبةعندم بغلة ش

                                         
 :ية أنظراعتمدنا ُب ٚتع ىذه األحاجي الغمارية على الركاية الشفوية كما نشره عزكز حكيم خبلؿ فًتة اٟتماية اإلسبانية ُب ٣تلة ٘تودا باإلسبان - 1

Mohammad Ibn Azzuz Haquim, "Algunas Adivinanzas Marroquies", TAMUDA, Revista de Investigaciones Marroquies, ANO 1, Semestre, Tetuan, 1953, pp. 273–

284 . 
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إف التراث الشفهي لقبائل غمارة موضوع شائق كشائك، إذ يتطلب اقتحامو التسلح بأدكات منهجية للبحث 
، خصوصا الشيوخ المسنين، كاالطبلع كالتنقيب، من خبلؿ االستماع للركايات الشفهية، كااللتقاء باألشخاص

على الكتابات ذات الصلة، ليكتمل التصور العاـ حوؿ الموضوع، من خبلؿ المقارنة بين المكتوب كالمركم، 
كتوثيق ذلك انطبلقا من "المادة التراث" المحصل عليها ككيفية تناكلها، ثم كضعها في سياقها التاريخي، لجمعها 

إضافتها إلى مادة التاريخ، ليتسنى للطلبة كاألساتذة الباحثين كالمهتمين االستفادة منها،  كتبويبها كالتعريف بها، ثم
 كاالعتماد عليها، كتحليلها في ضوء سياقات معينة، أك تناكلها من زكايا كجهات نظر مختلفة . 

 استنتاجات عامة للباب الرابع:

الهوية الثقافية لقبائل غمارة، كما ىو الشأف في  لقد لعبت الظرفية التاريخية دكرا أساسيا كفعاال في تحديد
ة االجتماعية كالظركؼ التي فرضتها البيئ خاصيتها المميزةباقي مناطق المغرب؛ إال أف ىذه المنطقة كانت لها 

 للتوجيو الثقافي كاالجتماعي كالديني في ىذه المنطقة، ةأداككما رأينا، قد شكلت فئة العلماء كاألكلياء  الطبيعية. 
ككاف علماؤىا في طليعة علماء المغرب بصفة عامة، من خبلؿ آرائهم كاجتهاداتهم البناءة كإسهامهم في مختلف 

لقد كاف الترابط الثقافي ذات ثقل سياسي كاجتماعي كديني.  المجاالت العلمية كالثقافية، مما بوأىم مناصب
ا، ككاف لو أثر بالغ كىاـ في بلورة الفكر الغمارم كتطواف قويا كبارز  كعلماء فاسكالعلمي بين علماء ىذه المنطقة 

 التالية:عن باقي المراكز العلمية بالمغرب. كلذلك يمكننا تسجيل المبلحظات  كتميز

عكس ما كاف يشهده المغرب من تراجع سياسي خبلؿ الفترة المدركسة، فإف الحياة الدينية كالثقافية في  -
 ها، ما جعلها تتجاكز حدكد المنطقة المدركسة.غمارة ظلت محافظة على عطاءاتها كإنتاجات

لما كانت تحضنو  ما، نظراإف تربة غمارة ممزكجة برميم األكلياء"، ىي صحيحة إلى حد ": المأثورة إف القولة -
كمفتين كأكلياء، تجاكز صيتهم قبائل غمارة. كمازالت  كعلماء كفقهاءىذه القبائل من أسر علمية كثيرة 

 غمارية مرجعا للباحث في المجاؿ الصوفي.اإلنتاجات العلمية ال

غمارة في تنشيط الحياة الدينية كالثقافية، كجعل المنطقة منارة يحج  اإلدريسي بقبائلإسهاـ تواجد النسب  -
 إليها كل محب للنسب الشريف.

ة، على الوجو اإلسبلمي للمنطقة، رغم العراقيل كالتدخبلت االستعماري المحافظةإسهاـ علماء المنطقة في  -
 من خبلؿ دعمهم للمعاىد الدينية الحرة كتشجيع أبناء المنطقة على الهركب من المدارس النظامية.

ىيمنة الثقافة الصوفية كالسلوؾ الصوفي الذم ميز الفترة المدركسة، حيث لعبت مؤسسة الشيخ دكرا فعاال  -
رقاكم كأحمد بن عبد المومن في التربية الصوفية السنية بمنطقة غمارة، من خبلؿ رسائل ككتب العربي الد

 ... كمحمد المودف الحراؽ عجيبة كمحمدكمحمد البوزيدم كأحمد بن 
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 خبلؿ:إغناء الحقل الثقافي كالفكرم ذم الصبغة الدينية كالصوفية عبر الزكايا المنتشرة في المنطقة، من 

 * حلقات الدركس التي كانت تشمل مختلف العلـو النقلية كالعقلية.

كمختلفة من تصوؼ كفقو كأصوؿ كلغة،   ةمحاكر متعددتناكلت  الفكرية التي كاإلنتاجات* اإلسهامات 
 أساسيا في مجاؿ التربية كالتعليم. كانت مرجعا
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 خاتمة

تمكنا من االطبلع عليها، كتوظيفها في ىذا البحث، حاكلنا  كاألخبار التي استنادا إلى الوثائق كالمصادر
التعرؼ على الواقع الغمارم كعلى جابة على اإلشكالية المطركحة في بداية ىذا البحث، كىي جهد اإلمكاف اإل

معطياتو االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية، كتتبع تطور ىذه القبيلة خبلؿ النصف الثاني من القرف التاسع عشر، 
على المغرب كسيادتو. فقد  1912كما آؿ إليو أمرىا من ضمور كتقلص، كصوال إلى الهجمة االستعمارية عاـ 

عرفنا في البداية، بغمارة كبموقعها المطل على البحر األبيض المتوسط كبمعالمها التضاريسية، باعتبارىا منطقة 
، كما أكضحنا خصائص ككاد الكجبلية تخترقها عدة أكدية منحدرة من جباؿ الريف كأكرينكا كمتار كتيجساس 

 ارد شتاء، ككيف يؤثر ذلك على إنتاجها الزراعي كالرعوم.تربتها كمناخها، الحار صيفا كالب

حرصنا على التعريف  ـ،1956إلى ـ 1859كفي الحديث عن موطن غمارة خبلؿ الفترة الممتدة من 
بالفترات السابقة لهذا التاريخ، خاصة في عهود ما قبل الفتح اإلسبلمي، مركرا باألسر اإلسبلمية التي حكمت 

العلويين، كاستنتجنا أف قبائل غمارة تعتبر نموذجا للقبائل التي تنعكس فيها شدة  لىإالمغرب من األدارسة 
. اإلسبلميالتقلبات التاريخية التي شهدىا المجتمع المغربي، في الفترة المدركسة، كفي فترات ما قبل الفتح 

غرب، نظرا لبلمتداد المجالي كاعتبرنا أف قبيلة غمارة ىي القبيلة األـ بالنسبة لمعظم قبائل الشماؿ الغربي للم
المتميز، الذم كانت عليو في الفترات السابقة، قبل أف يشهد مجالها الجغرافي تراجعا كاضحا خبلؿ فترتنا 

 المدركسة؛ كلهذا تعتبر قبائل جبالة حاليا ذات أصوؿ غمارية.

اليد الجهاد لقد أكضحنا كيف أسهمت القبائل الغمارية في ردع التدخل الخارجي، كىو ما يرسخ تق
كالمقاكمة الشريفة التي تميز اإلنساف الغمارم األصيل، ما جعل ىذه المنطقة آخر القبلع التي احتلها اإلسباف، 

 بعد اجتياحهم لشماؿ المغرب  

عربية كأندلسية كمن شرفاء ك  كما عرفنا بالعناصر السكانية لهذه المنطقة، كالمكونة من عناصر بربرية
أكالد بن صالح كأكالد النالي أحقاب التاريخ المغربي كقطنوا بهذه المنطقة، ذكرنا منهم أدارسة، توافدكا عبر 

، إضافة كأكالد ابن عرضوف كأكالد مهدم الزياتيين كأكالد بن الصديق كأكالد بن مرزكؽ كأكالد الهبطي كالعمراني
وا في شفشاكف أك الجبهة أك الذم كاف يقدـ للسكاف خدمات تجارية كصناعية، كجلهم كان اليهودمإلى العنصر 

عنصرا من ساكنة المنطقة، فقد تواجد في معظم قبائل غمارة األكربي بجوار ُدكر الُقواد، كما شكل العنصر 
 السكن الريفي كالجبلي. كالمضموف عنالستنزاؼ خيراتها. كخلصنا إلى أف السكن بغمارة يختلف في الشكل 

ات المميزة للحياة االجتماعية في ببلد غمارة، فوضحنا كيف  لقد كاف من أىداؼ بحثنا أيضا، إبراز السم
كانت تتم الحياة اليومية بشكل تعاكني، فرضتو المعطيات الطبيعية، كقلة األرض كأزمة المياه الناتجة عن 
الجفاؼ، فضبل عن السياسة الجبائية التي ساىمت في إفقار ساكنة المنطقة المدركسة، كبالتالي فإف خاصية 
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كقد برىن المجتمع  دينية،ا المجتمع فرضتها عوامل متداخلة: اقتصادية كطبيعية كسياسية، كحتى تعاضد ىذ
 الغمارم على تبلحمو كتماسكو من خبلؿ مواجهتو للتدخل اإلسباني.

كرغم ىذا التبلحم الذم ميز المجتمع الغمارم، فإف بوادر التعارض كمؤشراتو تجلت في العديد من 
كالسياسة الجبائية، حيث كاف جزء من المجتمع معفيا منها، كىو ما أفرز مجتمعا ترسخت الممارسات االقتصادية 

عن الفئات المكونة للمجتمع الغمارم، كأبرزنا التراتبية القائمة في  ، فتحدثنا في ىذا اإلطار،ضمظاىر التعار فيو 
يف أنهم كانوا أىل الحل كالعقد بين تفييئ المجتمع الغمارم، فوجدنا فئة األعياف كفئة الشرفاء كفئة العلماء، كك

الناس يحظوف بتقديرىم كنفاذ الكلمة بينهم. كشكل العامة من الناس فئة عريضة، تقع أسفل التركيبة االجتماعية. 
كخلصنا إلى أف الِملكية في غمارة، بأشكالها المختلفة، ساىمت في تحديد مكانة األفراد في المجتمع، فكانت 

 مع تتحدد بما يملكو من أراض زراعية.مكانة الفرد في المجت

كحاكلنا ضمن ىذا السياؽ االجتماعي دائما، استجبلء أىمية العرؼ في المجتمع الغمارم، كالذم كاف من 
بين الوسائل المعتمدة لمعالجة المشاكل االجتماعية المطركحة، كرأينا كيف أف إعطاء نصف حصيلة اإلنتاج 

ركسة، مما يؤكد على اإلسهامات القانونية كالعرفية التي قدمها العلماء كالفقهاء للمرأة أصبح عرفا في المنطقة المد
  .كالقضاة في ىذه المنطقة، بهدؼ الحفاظ على كياف ىذا المجتمع كتمتين عبلقاتو االقتصادية كالدينية كالسياسية

امل االلتحاـ ، من فرؽ كأفخاذ، ككضحنا عو السكانية بالمنطقةكما ألقينا نظرة على أىم التجمعات 
أك الحرث أك الوقوؼ ضد القبائل المجاكرة  كالتضامن داخلها، كأشكاؿ التنافر التي كانت تحصل بسبب الماء أك

أك متيوة الريف في مواجهة االحتبلؿ اإلسباني، دكف أف ننسى ذكر مداشر كل فرقة  كاألخماسمعها،   التضامن
بالقبائل المجاكرة أك بالسلطة المركزية. كسجلنا كيف أف التدخل  كالعبلقات التكافلية التي كانت بينها، كعبلقاتها

اإلسباني ساىم في تفكيك ىذه الركابط االجتماعية للقبائل الغمارية، بغية تشتيت لحمتهم كتعاكنهم، ما جعل 
 اإلنساف الغمارم يتأثر أكثر من غيره، بالعنف االستعمارم االنتقامي. 

ـ، 1956كـ 1859 نما بيتصادية لقبائل غمارة خبلؿ الفترة الممتدة  كفي إطار الحديث عن الحياة االق
بدأنا بالفبلحة، باعتبارىا نشاطا أساسيا في المنطقة، كبّينا طبيعة اِلملكية الزراعية ككيفية انتظامها كتوزيعها، إضافة 

غمارية، كما تعرفنا على إلى االنعكاسات السلبية لؤلزمات السياسية كالخصائص الطبيعية على الحياة الفبلحية ال
طبيعة اإلنتاج الفبلحي الغمارم؛ رغم بدائية كسائل اإلنتاج، كسجلنا كيف يشتغل أىل غمارة في حقولهم على 

ممارسة رعي ك  مدار السنة، بممارسة الحرث كالحصاد كجني الزيتوف كالتين، أك بممارسة السقي كتسميد الحقوؿ،
ي المنحدرات الصعبة، كىو ما يؤكد على أىمية الماشية في حياة الناس، المواشي، سواء في الجباؿ العالية أـ ف

الصيد البحرم في حياة  كنظرا ألىميةخاصة الماعز كاألغناـ كاألبقار، إضافة إلى الدكاب كالبغاؿ كالحمير. 
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لمكثف الذم المنطقة، فقد تطرقنا إلى اىتمامات الغماريين بو، خصوصا قبيلة بني بوزرة، كأشرنا إلى االستغبلؿ ا
 اإلسبانية. فترة الحمايةسيتعرض لو ىذا القطاع، خبلؿ 

كفي المجالين الحرفي كالتجارم بغمارة، حاكلنا توضيح خصائصهما، من خبلؿ اإلشارة إلى ممارسة بعض 
الصناعات الضركرية في حياة الناس، مثل الطين كصنع الجير كمعالجة المواد الخشبية كالجلدية، كتحدثنا عن 

ة المعادف النفيسة التي ركج لها أكجيست مولييراس، كأثبتنا خلو المنطقة من المعادف إال ما نذر، بينما  أسطور 
كانت الصناعة الحرفية حاضرة بقوة، حيث قمنا بدراسة شاملة لمعظم الحرؼ التقليدية المتواجدة بقبائل غمارة، 

ناء المواد المجلوبة من خارج المنطقة المدركسة، كدكر األسواؽ في حياة الناس، كفي تركيج البضائع المحلية كاقت
كلم نغفل الحديث عن المسالك الطرقية ككسائل األكزاف كالقياس كمداخيل األسواؽ، في الوقت الذم كانت فيو 

كتدىور قيمة العملة كسط  بأركبامالية الدكلة تشكو من عجز متواؿ، سواء قبيل الحماية أـ بعدىا، بسبب االرتباط 
ية، كىو ما اضطر السلطة المركزية إلى  القياـ بإصبلحات نقدية لتثبيت سعر العملة، عن طريق ضرب فوضى نقد

سكة جديدة، كمحاربة النقود الزائدة كالمزكرة، حتى ال تزاحم نقود المخزف كتفسد معامبلت الناس، غير أف 
سواء  أف الضرائبأيضا، إلى  الفشل كاف ىو مصير ىذه اإلصبلحات حتى في فترة الحماية اإلسبانية. كخلصنا

الزراعية أك الحيوانية، أك ضرائب السلع التجارية، شكلت المصدر الرئيس الذم يرفد خزينة الدكلة باألمواؿ 
في ذلك طرقا عدة لتقديرىا  الفبلحين، مستخدمةالنقدية كالعينية، كلذا شددت السلطة في تحصيلها من 

 حين في غمارة، أجبر بعضهم نتيجة ىذه السياسة الضريبية، إلى الهجرة. كجبايتها، مما ألحق أضرارا قاسية بالفبل

، كبدائية الطرؽكما توصلنا من خبلؿ التحليل، إلى أف تخلف كسائل اإلنتاج كبدائيتها، كانعداـ األمن، 
يس كانعداـ المؤسسات المالية كالمصرفية في غمارة خبلؿ فترة الدراسة، ساىم مع عوامل أخرل كثيرة، في تكر 

حالة التخلف كالجمود االقتصادم كاالجتماعي التي شهدتها المنطقة، كحالت دكف نمو الحركة التجارية 
كاتساعها، كدكف نشوء طبقة تجارية مؤثرة، عدا الذين ارتبطوا بالسلطة السياسية، كعملوا على احتكار التجارة 

التي اتسمت بالضعف، ككانت عبارة عن الداخلية كالخارجية. كقد انعكس ىذا التخلف على صادرات المنطقة 
الوضع إلى اإلبقاء على غمارة متخلفة عن استثمار إمكانياتها االقتصادية  كأدل ىذاصادرات زراعية كحيوانية. 

بقيت منطقة غمارة منعزلة عن باقي مناطق  ـ،20الغنية. كرغم التدخل اإلسباني خبلؿ النصف األكؿ من القرف 
االستثمارات اإلسبانية تستنزؼ خيرات المنطقة، دكف  لما جعكمة المسلحة فيها، كىو الشماؿ، بحكم تأخر المقا

التفكير في تأسيس قاعدة اقتصادية تستفيد منها المنطقة على المدل البعيد. كما الحظنا أف النمط التجارم 
مجتمع الغمارم بالمنطقة، كانت لو خاصية توفير متطلبات السوؽ )االكتفاء الذاتي(، حيث يمكن اعتبار ال

 بها. كال يقوموفمجتمعا كجوديا ال مهني، بمعنى أف الناس كانوا يعيشوف األنشطة االقتصادية 

ـ، الحظنا أف المنطقة 20ـ كالنصف األكؿ من القرف 19المقارنة بين النصف الثاني من القرف  كمن خبلؿ
يدية المادية كالفكرية للمجتمع المدركسة شهدت تحوالت اقتصادية مهمة، مست في الصميم البنيات التقل
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كغيرت الكثير من مبلمحو. فبعد دخوؿ االستعمار اإلسباني للمنطقة المدركسة، سيتم توجيو معظم إمكاناتها 
االقتصادية نحو المراسي، قصد تصديره إلى الخارج، مما أدل إلى ندرة الحبوب في أسواؽ غمارة، كغبلء 

 اد الجبلية المهمة كىي: الصوؼ كالجلد كالزيت.أثمانها، في كقت انخفضت فيو قيمة المو 

ك في إطار رصد مميزات الحياة الدينية كالثقافية بالمنطقة خبلؿ الفترة المدركسة، أكضحنا أنو ينبغي 
التمييز بين جانبين متكاملين: الجانب الشفهي كالجانب المكتوب، تمثل الجانب الشفهي في تفسير الغماريين 

األحاجي التي استعملتها قبائل غمارة ك  ىرىا، كقمنا في ىذا السياؽ بجمع بعض األمثاؿلؤلحداث الطبيعة كظوا
في الفترة المدركسة، كأما الجانب المكتوب فمورس في المساجد كالزكايا كالمدارس، حيث تخرج علماء كثيركف 

ؿ، كذكرنا منهم أطركا مختلف الحواضر كالبوادم المغربية، فكاف منهم المدرسوف كخطباء المساجد كالعدك 
أكضحنا ك  محمد بن عبد الصمد التجكاني كمحمد بن المفضل المرابط الترغي كغيرىم كثير،ك  محمد بن الصديق

، كمن ىؤالء سيدم كاألفخاذأف أىل غمارة كاف لهم صلحاؤىم المنتشركف عبر تراب القبيلة، في كل المداشر 
الفيبللي كسيدم أحمد البوىالي، دكف إغفاؿ فركع  أحمد بن عبد المومن كسيدم محمد البوزيدم كسيدم أحمد 

كل الزكايا الموجودة بقبائل غمارة، التي حاكلنا إبراز معالمها كمظاىر الحياة االجتماعية كاالقتصادية كالدينية 
 الصوفية.ساىم تكاثر الزكايا بهذه المنطقة خبلؿ الفترة، في إغناء الحقل الثقافي كالفكرم ذم الصبغة الدينية ك فيها؛ حيث 

كما استعرضنا تأثير السياسة التعليمية اإلسبانية في المنطقة، كسجلنا مواقف بعض العلماء منها، خصوصا 
الثقافية مع علماء فاس  ككفاءاتهم كعبلقاتهمموقف األسرة الصديقية الغمارية. كتحدثنا عن أىمية علماء المنطقة 

كتطواف كاف لو دكر كبير في  كعلماء فاسين علماء المنطقة . كخلصنا إلى أف الترابط الثقافي كالعلمي بكتطواف
 بلورة الفكر الغمارم كتميزه، كخلصنا في ىذا اإلطار إلى ما يلي: 

، مما جعلها تتجاكز حدكد المنطقة محافظة على عطاءاتها كإنتاجاتهاػ إف الحياة الدينية كالثقافية في غمارة ظلت  
 المدركسة.

رة ممزكجة برميم األكلياء" صحيحة، نظرا لما كفرتو قبائلها من كفاءات علمية كثيرة، " أف تربة غماإف مقولة  -
 منهم العلماء كالفقهاء كالمفتوف كاألكلياء، تجاكز صيتهم قبائل غمارة. 

 .المجاؿ الصوفيمرجعا للباحث في  الغمارية أصبحتػ إف اإلنتاجات العلمية 

ساىم في تنشيط الحياة الدينية كالثقافية، كجعل المنطقة منارة يحج غمارة  اإلدريسي بقبائلإف تواجد النسب   -
 إليها كل محب للنسب الشريف.

الحفاظ على الوجو اإلسبلمي للمنطقة، من خبلؿ دعمهم للمعاىد الدينية  المنطقة أسهموا فيإف علماء  -
 كالتدخبلت االستعمارية،  رغم العراقيل النظامية.الحرة، كتحريض أبناء المنطقة على الهركب من المدارس 
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إف مؤسسة الشيخ في ظل الثقافة الصوفية، لعبت دكرا فعاال في تثبيت التربية الصوفية السنية كترسيخها  -
بمنطقة غمارة، من خبلؿ رسائل ككتب العربي الدرقاكم كأحمد بن عبد المومن كمحمد البوزيدم كأحمد بن 

 الحراؽ كمحمد المودف. عجيبة كمحمد

وف قد استوفينا معظم الجوانب المرتبطة باألسئلة المطركحة في إشكالية البحث، التي عرضنا من كبذلك نك
خبللها مختلف جوانب الحياة االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية لقبائل غمارة خبلؿ الفترة الممتدة من 

 ـ.1956ـ إلى 1859
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 ملشل الْثاٜل
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 1سواحل كحدكد قبائل غمارة :1 ر   الوثي ة

 

 2ج من التضاريس الجبلية في غمارة كموقع جبل األشهب فيهانماذ  :2 ر   الوثي ة

 

 

  
                                         

1
  -  Archivo Donacion Carlos Pereda Roig , Gomara , Caja n 2, Carpeta  A/10. 

2
 - Archivo Donación Carlos Pereda Roig , Gomara , Caja n 2, Carpeta  A/11. 
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 1بعض الصور التي التقطها كارلوس بيريدا للتضاريس الغمارية :3 ر   الوثي ة

 

2ـ1952رسومات مناخية لبعض المحطات المناخية بالمنطقة الغمارية سنة  :4 ر   الوثي ة
 

 

                                         
1

 - Archivo Donación Carlos Pereda Roig , Gomara, caja n 2, Carpeta  A/13. 
2
  - Archivo Donacion Carlos Pereda roig , Gomara, caja n 2, carpeta  A/13. 
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 1 الشبكة الهيدركغرافية بالمنطقة الغمارية :5 ر   الوثي ة

 

 1ؿ إلى القائد عبد القادر بن مرزكؽ ك جميع إيالة غمارة ظهير السلطاف موالم الحسن األك  :6 رقم الوثيقة
 2(1888 – 1 – 15)  1305جمادل األكلى 

 

                                         
1

 - Archivo Donacion Carlos Pereda Roig ,Gomara , Caja n 2 , Carpeta  A/10. 
 .181ص .  ـ.س، ، 2ج  ،...طلس قبائل غمارةأعزكز حكيم،   -  2
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 1875مارس  28/  1292صفر  20ظهير السلطاف موالم الحسن األكؿ الى قبيلة بني زيات  :7 ر   الوثي ة
1 

 

 2المراكز الحضرية التاريخية في شماؿ المغرب :8 رقم الوثيقة

 

 

                                         
 .182 ، ـ.س، ص....أطلس قبائل غمارة ز حكيم،٤تمد ابن عزك  -  1

2
 -  Lahcen Taiqui et Carlos Martin Cantarino, Eléments Historiques D’analyse écologique des Paysages 

Montagneux du Rif Occidental (Maroc) , Mediterranea , Serie de Estudios Biologicos, 1997 , p. 27 .        
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 1ة خريطة توطين الشرؼ العمراني بقبائل غمار  :9 رقم الوثيقة

 

 

 

 

 

                                         
 .179 .مرجع سابق، ص الشرؼ كالمجتمع...، ،٤تمد عمراين  -  1



542 
 

 1 مجموع الساكنة بقبائل المنطقة الجنوبية :10 رقم الوثيقة

 

 عدد السكاف بالمغرب :11 رقم الوثيقة

 

 

 

                                         
 اعتمدنا ُب رسم ا١تبياف على اإلحصائيات ا١توجودة ُب :  -  1

 Africa ,  Epoca Segunda , Ano Octavo, Octubre, 1932 , p. 53.  
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 1:ـ20عدد المنازؿ بقبائل غمارة خبلؿ النصف األكؿ من القرف  :12 رقم الوثيقة

 

 ـ:20عدد السكاف بقبائل غمارة خبلؿ النصف األكؿ من القرف  :13 رقم الوثيقة

 

 

 

 

                                         
 ؛، مصدر سابقينإلسبارشيف كارلوس بَتيدا اعلى اإلحصائيات ا١توجودة ُب :  أ اعتمدنا ُب رسم ا١تبياف -  1

donacio Carlos Pereda Roig , Gomara ,  caja n 2 carpeta A/10. 
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 1خريطة اللهجات في شماؿ المغرب :14 رقم الوثيقة

 

ـ كىي بين جباؿ غمارة كاالخماس كما صورىا شارؿ  19لقرف صورة لمدينة شفشاكف في نهاية ا :15 رقم الوثيقة

 2دك فوكو

 

                                         
1
  - J.Vignet-zunz , les Jbala Espace et Pratiques , Groupe Pluridisciplinaire D’etude sur les Jbala , U.ibn 

Tofail – kénitra , 2001 , p. 207.           
2
  -  donacio Carlos Pereda Roig , Gomara , Caja n° 4, Carpeta, A/27-A/31. 
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1زياتقبيلة بني  :61 رقم الوثيقة
 

 

                                         
1

 - Donacion Carlos Pereda Roig , Gomara , caja n° 21 , Carpeta, A /7 – A/1. 
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 1قبيلة بني بوزرة :17 رقم الوثيقة

 

 

                                         
1
  - Donacion Carlos Pereda Roig , Gomara , caja n 21 , A /7 – A/1. 
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 1قبيلة بني زجل :18 رقم الوثيقة

 

                                         
1
  - Donacion Carlos Pereda Roig , Gomara , caja n 21 , A /7 – A/1. 
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 1قبيلة بني خالد :19 رقم الوثيقة

 

 

                                         
1
  - Donacion Carlos Pereda Roig , Gomara , caja n 21 , A /7 – A/1. 
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 1قبيلة بني رزين :20 رقم الوثيقة

 

                                         
1
  - Donacion Carlos Pereda Roig , Gomara , caja n 21 , A /7 – A/1. 
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 1قبيلتي بني سميح كبني كرير :21 رقم الوثيقة

 

                                         
1
  - Donacion Carlos Pereda Roig , Gomara , caja n 21 , A /7 – A/1. 
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 1قبيلة بني منصور :22 رقم الوثيقة

 

                                         
1
  - Donacion Carlos Pereda Roig , Gomara , caja n 21 , A /7 – A/1. 
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 1قبيلة متيوة :23 رقم الوثيقة

 

                                         
1
  - Donacion Carlos Pereda Roig , Gomara , caja n 21 , A /7 – A/1. 
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 1ت من أجل استخبلص حقوؽ المرأة في ببلد غمارةكثيقة تبين ظاىرة التوكيل التي اعتمد :24 رقم الوثيقة

 

 

                                         
 .ستاذ ٤تمد بن عبد ا١تومن مشكوراـ، أمدنا هبا األ1904ىجرية /  1322ؤرخة بعاـ كثيقة خاصة م -  1
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 1منظر من الداخل ألقرار بجباؿ غمارة :25 رقم الوثيقة

 

                                         
1
  - Donacion Carlos Pereda Roig , Gomara , caja n 21 , A /7 – A/1. 
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 1صور لبعض أعياف قبائل غمارة خبلؿ فترة الحماية اإلسبانية :26 رقم الوثيقة

 

 

                                         
 -19 ص ، ص 1928بريل كمايو سنة  ىجرية / أ 1346اؿ كذم القعدة عاـ ، السنة الثانية ، تطواف شهر شو  14، العدد  مجلة االتحاد -  1

20 –  29 – 30. 
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 1سلماف()نموذج قبيلة بني  تبين دكر القبيلة في الحفاظ على األمن كاالستقرار في ببلد غمارة :27 رقم الوثيقة

 

 

                                         
 سرة عبد ا١تومن من قبيلة بٍتأحد حفدة أ محمد بن عبد المومنستاذ ـ ، أمدنا هبا األ 1910ىجرية /  1328مؤرخة ب  كثيقة خاصة   - 1

 منصور الغمارية.
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 1بوزرة لحل مشاكلها الداخلية تبين تدخل قبيلة بني :28 رقم الوثيقة

 

 

                                         
 ـ. 1914ىجرية /  1332كثيقة خاصة مؤرخة ب   - 1
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 1كثيقة تمثل كيفية تمليك استغبلؿ األرض في غمارة :29 رقم الوثيقة

 

 

                                         
 مدنا هبا ٤تمد بن عبد ا١تومن التجكاين الغمارم.كثيقة خاصة أ -  1
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 طريقة تركيب المحراث بالحيواف :30 رقم الوثيقة

 

 مكونات المحراث الخشبي الغمارم :31 رقم الوثيقة
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 1بعض أدكات اإلنتاج كمهامها في غمارة :32 رقم الوثيقة

 

                                         
 .179 – 178 ص. ، ـ.س، ص...الموارد الجبلية بمنطقة غمارة عبد السبلـ ا١تيموين، -  1
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 1أشجار األرز بغمارة )كاف يصل محيط شجرة األرز سبعة أمتار( :33 رقم الوثيقة

 

 2ة بني بوزة في إمداد القبائل الغمارية باألسماؾدكر قبيل :34 رقم الوثيقة

 

                                         
1
  - Alta Comisaria de Espana en Marrurcos… , op. cit, p. 290. 

2
  -  ADCP , Gomara , caja 1 ,A/1 – A/6 , carpeta A/2. 
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 1التوزيع الجغرافي لؤلسواؽ بقبائل غمارة خبلؿ فترة الحماية :35 رقم الوثيقة

 

 2ـ 1944مجموع االستثمارات القطاعية بمنطقة الشماؿ سنة  :36 رقم الوثيقة

 

                                         
1
  -  ADCP, Gomara , caja 1 ,A/1 – A/6 , carpeta A/2.   

2
  -  Archivo General de la Administracion…op.cit, caja/legajo 81/2390. 
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 1مسجد في مدشر تذالت ببني كرير الغمارية :37 رقم الوثيقة

 

 2بني رزين الغماريةمسجد خبلؿ فترة الحماية اإلسبانية في بني مراؽ بقبيلة  :38 رقم الوثيقة

 
                                         

1
  - Intervencion Territorial de Gomara…,op.cit, p. 18. 

2
  -  Intervencion Territorial de Gomara…, op.cit, p. 17. 
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 1شجرة الشرفاء اإلدريسيين الحسنيين المتواجدين بغمارة :39 رقم الوثيقة

 

                                         
 .11 .، ص2015كىل، الطبعة األ خبار النالي الغمارم،الدر الغالي في أ عبد الغفور النايل، -  1
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 1الصفحة األكلى من مخطوط "شذكر الذىب في خير نسب" للفقيو التهامي ابن رحموف :40 رقم الوثيقة

 

                                         
 . 1 .، ـ.س، ص...شذكر الذىب في خير نسب التهامي ابن رٛتوف، -  1
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 ضريح سيدم الورداني بغمارة :41 رقم الوثيقة

 

 1نماذج من الشواىد العلمية التي كزعت على علماء غمارة :42 رقم الوثيقة

 

                                         
 .عرابكثيقة خاصة أمدنا هبا أحد أفراد أسرة سعيد أ -  1
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 1اتتاريخ تأسيس جامع الشراف :43 رقم الوثيقة

 

                                         
 رشيف : اية ىذا اٞتامع، عثرنا عليها ُب أسيس جامع الشرافات كدكر الغماريُت ُب رعكثيقة نادرة تتيدث عن تاريخ تأ -  1

         ADCP, Gomara , op.cit, A/27 – A/31.             
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 1الصفحة األكلى من مخطوط "اآلداب المرضية لسالك طريق الصوفية" :44 رقم الوثيقة

 

                                         
مستقلة ٖتت رقم  فوظات بتطواف، كىي نسخة، ٥تطوط موجود با١تكتبة العامة كاحملداب المرضية لسالك طريق الصوفيةاآل ٤تمد البوزيدم، -  1

 ، الورقة األكىل من ا١تخطوط. 667
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 1اللوحة األكلى من رسائل أحمد بن عبد المومن بالخزانة الحسنية بالرباط :45 رقم الوثيقة

 

  

                                         
 .12505با٠تزانة اٟتسنية بالرباط، ٖتت رقم  حمد بن عبد المومنرسائل أ -  1
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 1تهريب الكيف من المنطقة الغمارية :46 رقم الوثيقة

 

                                         
1
  - AGA , 81, 1912, 132. 
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 1آليات تهريب المؤف في المنطقة الغمارية :47 رقم الوثيقة

 

 

 

 

 

 

                                         
1
  - AGA , 81,1912,155. 
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 1ئدا على بعض قبائل غمارةتعيين محمد بن أحمد بن صالح قا :48 رقم الوثيقة

 

 

 

 

                                         
 .نجة مشكوراستاذ اٟتسن بن صاحل القاطن ٔتدينة طكثيقة خاصة أمدنا هبا األ -  1
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 1توثيق االنتساب للنسب الشريف بقبائل غمارة :49 رقم الوثيقة

 

 

 

                                         
 .سرة النايل الغماريةكثيقة خاصة أمدنا بنسخة منها أحد أفراد أ -  1



576 
 

 1السكاف كالسكن بقبائل غمارة :50 رقم الوثيقة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
1
  - ADCP, Gomara , op.cit, A/27 – A/31.  
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 1تصميم قصبة ترغة الغمارية :51 رقم الوثيقة

 

 

 

 

                                         
1
  - ADCP, Gomara , op.cit, A/27 – A/31. 
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 1بعض الحرؼ التقليدية بغمارة :52 رقم الوثيقة

 

 

                                         
1
  - ADCP, Gomara  , op.cit, A/27 – A/31. 
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 1طرؽ الصيد البرم بغمارة :53 رقم الوثيقة

 

 

                                         
1
  - ADCP, Gomara  , op.cit, A/27 – A/31. 
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 1ريةاالستغبلؿ اإلسباني للموارد المائية الغما :54 رقم الوثيقة

 

  

                                         
1
  - ADCP, Gomara  , op.cit, A/27 – A/31. 
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 1موقع قبائل غمارة :55 رقم الوثيقة

 

 

                                         
1
  - Archivo Donacion Carlos Pereda Roig , Gomara , caja 2 ,A/7 – A/11 , carpeta A/10. 
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 1تقارير فرنسية عن تحركات الريسوني كعبد المالك محي الدين بغمارة :56 رقم الوثيقة

 

                                         
1
 - Centre des Archives Diplomatiques de Nantes , Ministère des Affaires étrangères , MAROC , D.A.I. , A 

28. Extrait du Rapport n 2 , du 24 Janvier 1919 de Tetouan.      
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كثيقة تتضمن القبائل الغمارية التي يمكن لسكانها العبور إلى المنطقة المجاكرة بواسطة "بطاقة  :57 رقم الوثيقة
 1ـ1928خراجها، تاريخها سنة المركر" باإلضافة الى نوعية المنتوجات المحضور إدخالها لغمارة كإ

 
                                         

1
 - A.G.A, Seccion Africa, Legajo 81, 1841, 56. 
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 المصادر كالمراجع باللغة العربية

 الوثائق كالمخطوطات – 1

  بالرباط:كثائق الخزانة الحسنية 

 ىجرية، ا٠تزانة اٟتسنية بالرباط. 1313، الفًتة العزيزية، السنة ٤149تفظة رقم 
 ٟتسنية بالرباط.ىجرية، ا٠تزانة ا 1313، الفًتة العزيزة، سنة ٤154تفظة رقم 
 ىجرية، ا٠تزانة اٟتسنية بالرباط. 1314، الفًتة العزيزية، سنة ٤659تفظة رقم 

  بالرباط:كثائق مديرية الوثائق الملكية 

ـ، رقم 1986 –ـ1789، ٤تفظة غمارة، بمديرية الوثائق الملكيةكثيقة هبا الطابع السلطاين ١توالم اٟتسن األكؿ، كىي ٤تفوظة 
(cote) TH-100. 
 (coteـ، رقم )1986 –ـ1789، ٤تفظة غمارة، بمديرية الوثائق الملكيةثيقة هبا الطابع السلطاين ١توالم عبد العزيز، كىي ٤تفوظة ك 

TH-100. 
 .TH-100، رقم مديرية الوثائق الملكيةـ،  1986 –ـ  1786ىجرية، ٤تفظة غمارة  1249ربيع الثاين عاـ  29كثيقة مؤرخة ُب 

 بتطواف:ة كالمحفوظات كثائق الخزانة العام 

القسم  الخزانة العامة كالمحفوظات بتطواف،ىجرية،  1311. ظهائر حسنية سنة 1693، ٖتت رقم 32، كثيقة ٤12تفظة رقم 
 العريب. 
  الغمارية:كثائق خاصة باألسر 

أسرة أعراب؛ كثائق أسرة النايل؛ كثائق كثائق أسرة التجكاين؛ كثائق أسرة بن الصديق؛ كثائق أسرة بن صاحل؛ كثائق  ؛ا١تومنكثائق أسرة عبد 
 الدكتور عبد اهلل ا١ترابط الًتغي

  المخطوطة:الكتب 
 .12755، ٥تطوط ٔتديرية الوثائق ا١تلكية، الرباط، ٖتت رقم كتاب األنساباإليبلين صاحل ابن عبد اٟتليم،  -
 د.    1786، ٥تطوط با١تكتبة الوطنية للمملكة ا١تغربية، ٖتت رقم المؤذف لمناقب سيدم أحمد بن عبد المومنبن الصديق أٛتد،  -
 ، ٥تطوط ُب خزانة العبلمة عبد العزيز بن الصديق.المؤتسي بتعريف أحواؿ نفسيبن الصديق عبد العزيز،  -
٥تطوط موجود با١تكتبة العامة كاحملفوظات بتطواف، ٖتت رقم ب كالقبائح، النور البلئح في مكفرات الذنو بن الصديق ٤تمد،  -

 ُب ثبلثة اجزاء. 11/455
 .10327، ٥تطوط ٔتكتبة عبد اهلل كنوف بطنجة، ٖتت رقم ، شذكر الذىب في خير نسببن رٛتوف التهامي -
 .12505سنية بالرباط، ضمن ٣تموع ٭تمل رقم ٥تطوط با٠تزانة اٟت اإلرشاد إلى تصفية النفس كتطهير الفؤاد،بن عبد ا١تومن أٛتد،  -
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، ٥تطوط ُب خزانة خاصة باألسرة الصديقية، منينا نسخة منها األستاذ األنوار في آداب االجتماع كاألذكاربن عبد ا١تومن أٛتد،  -
 ٤تمد بن الصديق.

فوظات بتطواف، كىي نسخة مستقلة ، ٥تطوط موجود با١تكتبة العامة كاحملاآلداب المرضية لسالك طريق الصوفيةالبوزيدم ٤تمد،  -
 .667ٖتت رقم 

رسالة، ٖتمل اسم الناسخ الذم ىو ٤تمد  55، كعدده 12505با٠تزانة اٟتسنية بالرباط، ٖتت رقم  رسائل أحمد بن عبد المومن -
 ىجرية. 1273ٚتادل الثانية سنة  2بن العريب بن عمر الصنهاجي ا١تكناسي كتاريخ نسخها الذم ىو يـو اٞتمعة 

، ٥تطوط با١تكتبة الوطنية للمملكة ا١تغربية ُب تنبيو الغافلين في آداب المعلمين كالمتعلمين ابن عبد الوىاب الشريف اٟتسٍت عمر، -
 / د.3456الرباط، رقم 

 .1026، ٥تطوط ٔتديرية الوثائق ا١تلكية، الرباط ٖتت رقم ؾ لمحتاج في آداب األزكاج، مقنع اابن عرضوف أبو العباس -
 .٥826تطوط با٠تزانة العامة بتطواف، ٖتت رقم  رسالة التوادد كالتحابب،ابن عرضوف أٛتد،  -
، ٥تطوط با١تكتبة األلفية السنية في تنبيو العامة كالخاصة على ما أكقعوه من التغيير في الملة اإلسبلميةبطي ٤تمد عبد اهلل، ا٢ت -

 .2808الوطنية للمملكة ا١تغربية، الرباط ٖتت رقم 
ة ا١تغربية بالرباط، ٖتت رقم ا١تكتبة الوطنية للمملك ٥تطوط ُب، تحفة أكياس الناس بشرح عمليات فاسالوزاين العمراين ا١تهدم،  -

 د. 2476
 .1595، ٥تطوط ٔتديرية الوثائق ا١تلكية، الرباط، رقم تقييد عن ذكر شرفاء المغرب كصلحائو كقبائلواليفراين ٤تمد،  -
 المطبوعات – 2

 .1977، دار الرشاد اٟتديثة، البيضاء، الحياة األدبية في المغرب على عهد الدكلة العلويةاألخضر ٤تمد،  -
آلفاؽ، مطبعة بريل، ليدف، ، من كتاب نزىة ا١تشتاؽ ُب اخًتاؽ االمغرب كأرض السوداف كمصر كاألندلساإلدريسي الشريف،  -

 ـ. 1763
، "مأخوذ من كتاب نزىة ا١تشتاؽ ُب اخًتاؽ اآلفاؽ"، تقدمي ىنرم بَتيس، كالصحراكيةكصف إفريقيا الشمالية اإلدريسي الشريف،  -

 دار الكتب، طبعة اٞتزائر.
عجاج، ضمن ْتث لنيل ماسًت ُب ، ىذا ا١تخطوط قاـ بتقدٯتو كٗتر٬تو الطالب ىشاـ المصة من شنب اللمىأزيات ٤تمد ا١تفضل،  -

 .2014األدب العريب، نسخة مرقونة بكلية اآلداب كالعلـو االنسانية بتطواف، 
رسالة لنيل  ـ،15ىجرم/ 9ـ الى القرف 13الهجرم/ 7جوانب من تاريخ التعليم بالمغرب الوسيط، القرف أسكاف اٟتسُت،  -

 .1988داب كالعلـو اإلنسانية، الرباط، أكداؿ، دبلـو الدراسات العليا ُب تاريخ، نسخة مرقونة بكلية اآل
 .1977، مطبعة فضالة، احملمدية، مغربيات: دراسات جديدةإٝتاعيل ٤تمود،  -
 .1962االكىل  ة، السن2، العدد مجلة الشراعأعراب سعيد، "ثورة بُت شعاب اٞتباؿ"،  -
 .1962لعاـ ، العدد األكؿ، السنة السادسة، ادعوة الحقأعراب سعيد، "جامع شفشاكف"،  -
 .1970فرباير  –، يناير 125، العدد مجلة دعوة الحق أعراب سعيد، "ظهائر سلطانية برعاية الربط كحراسة الشواطئ ا١تغربية"، -
 .1968، مارس 268، العدد مجلة دعوة الحقأعراب سعيد، "ظهائر سلطانية ٟتراسة الشواطئ ا١تغربية"،  -
 ـ. 1963ا١تغرب، ، 22، العدد جريدة الميثاؽأعراب سعيد، "من شعراء البادية، أبو عبد اهلل ٤تمد الطيب بن صاحل الغمارم"،  -
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 ـ. 1990ر الغرب اإلسبلمي، الطبعة األكىل، بَتكت. لبناف، دا القراء كالقراءات بالمغرب،أعراب سعيد،  -
لمغرب، إقليم خريبكة الفقيو كمؤسسة بالمجاؿ القركم، دراسة لتغير مكانة كأدكار فقهاء الشرط باأعراب عبد ا٢تادم،  -

 ـ. 2006أطركحة لنيل شهادة الدكتوراه ُب علم االجتماع، نسخة مرقونة بكلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية بالرباط، نموذجا، 
، منشورات كلية اآلداب كالعلـو 1906 – 1822مسالة النقود في تاريخ المغرب في القرف التاسع عشر سوس أفا عمر،  -

 .1988سنة اإلنسانية ػ الرباط، 

 .1996، دار الطليعة، بَتكت، صورة المرأة بين المنظور الديني كالشعبي كالعلمانيفرفار علي، أ -
 .1987، إفريقيا الشرؽ، الدار البيضاء، تاريخ المؤسسات كالوقائع االجتماعية بالمغربأكنوش عبد اللطيف،  -
 .1978دجنرب،  6، العدد بيمجلة الفكر العر أمُت ٤تمود، "مفهـو اٟتركة عند ابن خلدكف"، من  -
آلية المدرسة العتيقة بين الواقعية كاالستقبللية، مؤلف جماعي، المدارس العلمية العتيقة، آفاؽ إصبلحها أكببل إبراىيم،  -

 .1996، مطبعة فضالة، الطبعة األكىل، احملمدية، كاندماجها في محيطها المعاصر
، ترٚتة كتعليق الدكتور عبد العزيز العيادم األضرحة –طوائف الشرفاء، الزكايا  الركابط الدينية بجبالة كمختلفكرياطي خينارك، أ -

 .2010األكىل  سبارطيل، الطبعةالعركسي، مطبعة 
مام  18، 1709عدد  جريدة أنواؿ" 1912-1860بُت  مسا٫تة ُب دراسة التاريخ االجتماعي لريف ما أكنيا ٤تمد، "قبيلة بقيوة -

1995. 
 .05/1995/ 18بتاريخ  1709، عدد جريدة أنواؿأكنيا ٤تمد، "مسا٫تة ُب دراسة التاريخ االجتماعي لريف ما قبل االستقبلؿ"،  -
 .1989اٞتزء األكؿ، ترٚتة ٤تمد اعفيف، دار توبقاؿ للنشر، البيضاء، الطبعة االكىل،  سبلـ في المغرب،اإلايكلماف ديل،  -
، ترٚتة ٤تمد اعفيف، مطبعة ، المعرفة كالسلطة في المغرب، صورة من حياة مثقف من البادية في القرف العشرينايكلماف ديل -

 .2000النجاح اٞتديدة، الدار البيضاء، 
 .1981، دار الطليعة للطباعة كالنشر، الطبعة األكىل، بَتكت، قضايا التخلف كالتنمية في العالم الثالثالبابا طبلؿ،  -
، ٖتقيق سعيد أعراب، ا١تطبعة ا١تلكية، الرباط، لتعريف بصلحاء الريفالمقصد الشريف كالمنزع اللطيف في االبادسي عبد اٟتق،  -

1982. 
 .1979، نقلو إىل العربية ا١تركز العريب للوثائق كالدراسات، بَتكت، المغرب اإلمبريالية كالهجرةالباركدم عبد اهلل،  -
 .2000/  1421ربية، الطبعة األكىل، مكتبة الوحدة الع ،الصحيحالجامع المسند البخارم ٤تمد بن إٝتاعيل ابو عبد اهلل،  -
 2007 ، مارس33العدد  مجلة علـو التربية،برادة رشيدة، "التعليم العتيق كالبنية التقليدية با١تغرب"،  -
 .2007، اٞتزء الثاين، إفريقيا الشرؽ، الدار البيضاء، 1956 – 1931إسبانيا كالمنطقة الشمالية المغربية برادة عبد الرحيم،  -
الكتب العلمية،  ، دارالتيجانيجواىر المعاني كبلوغ األماني في فيض سيدم أبي العباس ، الفاسي علي حراـز بن العريببرادة  -

 .2007بَتكت، طبعة 
 .1992، 18منشورات كلية اآلداب بالرباط، رقم  (19/  18 )ؽتاريخ المجاعات كاألكبئة بالمغرب البزاز ٤تمد األمُت،  -
 .1857، نشره دكسبلف، طبعة اٞتزائر كالمغرب، قسم المغرب في ذكر ببلد إفريقية كالممالكلك المساالبكرم ٤تمد ابو عبيد،  -
 1987، ٖتقيق عمر أنيس الطباع، مؤسسة ا١تعارؼ، بَتكت، طبعة فتوح البلدافالببلذرم أبو العباس أٛتد بن ٭تِت بن جابر،  -
 .1980، دار مرجاف للطباعة، التصور كالتصديق بأخبار الشيخ سيدم محمد بن الصديق بن الصديق أٛتد، -
طبوع على اآللة الكاتبة، طبعو فضيلة األستاذ ا١تختار ٤تمد م جؤنة العطاء في طرؼ الفوائد كنوادر األخبار،بن الصديق أٛتد،  -

 .األكؿ الصديق، اٞتزءكتدقيق ٔتساعدة العبلمة عبد اٟتي بن  بعد تصيي التمسماين 
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، دراسة كٖتقيق كنزة عكة، أطركحة لنيل يق بذكر مناقب الشيخ سيدم محمد بن الصديقسبحة العق، الغمارم أٛتدبن الصديق  -
 .2004شهادة الدكتوراه، نسخة مرقونة بكلية اآلداب كالعلـو االنسانية بالرباط، 

 .الدار البيضاء للطباعة، بدكف تاريخ ، "سبيل التوفيق في ترجمة عبد اهلل بن الصديق"،الغمارم عبد اهللبن الصديق  -
 ، الطبعة الثانية، دار ا١ترجاف للطباعة، بدكف تاريخ.الدرر النقية في أذكار كآداب الطريقة الصديقيةبن الصديق عبد اهلل،  -
 .1412شواؿ  – رمضاف 289، العدد مجلة دعوة الحق" – 3 –بن الصديق ٤تمد علي، "إطبللة على التصوؼ ا١تغريب كتارٮتو  -
 . 1982، دار الثقافة، طبعة الدار البيضاء، تاريخ سبتة، التطواين ٤تمد بن تاكيت -
 .2000مارس  7 – 6، 18555، العدد مجريدة العلبن ٛتزة عادؿ، "ا١تخزف كا١تؤسسات االجتماعية"، مقاؿ ُب  -
ْتث لنيل شهادة ا١تاسًت، نسخة مرقونة بكلية اآلداب كالعلـو ـ، 19ك  18قبائل شرؽ غمارة خبلؿ القرف  بن صاحل ٝتَت، -

 .2013االنسانية بتطواف، 
 .1964، طبعة بَتكت، كاألندلسفتوح افريقية بن عبد اٟتكم عبد الرٛتن،  -
 .1983، تطواف، سياسي كاالجتماعي إلشبيلية في عهد دكؿ الطوائفالتاريخ البن عبود ا٤تمد،  -
 .1982مطبعة ا١تريٍت، تطواف،  معراج التشوؼ الى حقائق التصوؼ،بن عجيبة أٛتد،  -
 1349، ا١تطبعة السلفية كمكتبتها، القاىرة، اٞتزء األكؿ، شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةبن ٥تلوؼ ٤تمد بن ٤تمد،  -

 ىجرية.
 .1968ا١تطبعة ا١تلكية، طبعة الرباط،  ،قبائل المغربمنصور عبد الوىاب، بن  -
، ٖتقيق الدكتور خالد زىرم، دار الكتب العلمية، الطبعة رسالة اإلخواف من أىل الفقو كحملة القراف،  الغمارم عليبن ميموف  -

 .2003األكىل، بَتكت، 
ت اجمللس العلمي احمللي إلقليم الفيص ا٧ترة، الطبعة األكىل، طنجة، ، منشوراتراجم أعبلـ انجرة، األ٧ترم أٛتد بن ٤تمدبناية  -

2015. 
االنثركبولوجيا كالتاريخ، حالة المغرب بنسامل ليلى ، كلنر ارنست، اٟتمودم عبد اهلل، فافرم جاف، بَتؾ جاؾ، العركم عبد اهلل،  -

 .1988ٚتة، ، ترٚتة عبد األحد السبيت، دار توبقاؿ، الدار البيضاء، نصوص مًت العربي
 .1982، خاص با١تورسكيُت ُب ا١تغرب، 15، عدد مجلة االكاديميةبنشريفة ٤تمد، "ا١تغرب مهاجر االندلسيُت"،  -
 .1987 اكتوبر-شتنرب ،267، العدد مجلة دعوة الحقنعبد اهلل عبد العزيز، "كيف بدأ التصنيع ُب ا١تغرب"، ب -
، مطبوعات كزارة األكقاؼ 2، مليق الموسوعة المغربية لؤلعبلـ البشرية كالحضارية، معلمة المدف كالقبائلبنعبد اهلل عبد العزيز،  -

 .1977كالشؤكف اإلسبلمية، 
أطركحة لنيل شهادة الدكتوراه ُب القانوف العاـ، نسخة مرقونة  السياسة التعليمية للحماية اإلسبانية بالمنطقة الخليفية،بوجداد أٛتد،  -

 .1999ة كاالجتماعية بالرباط، سنة بكلية العلـو القانونية كاالقتصادي
المجلة المغربية لبلقتصاد كاالجتماع،  بورقية رٛتة، "العرؼ كالعلماء كالسلطة ُب القرف التاسع عشر قراءة ُب بعض نصوص النوازؿ"، -

 .1984السنة  ،7العدد 
 .1983لسنة ، ا230العدد  دعوة الحق،بوركبة سعيد، "الوقف اإلسبلمي كأثره ُب اٟتياة االجتماعية"،  -
 .2010، الطبعة الرابعة اٞتزء الثاين، القبائل األمازيغية، أدكارىا كمواطنها كأعيانهابوزياين الدراجي،  -
، الدار البيضاء، 3السنة  ،9، العدد مجلة أملالبوزيدم أٛتد، "البنيات العقارية كتأثَتىا السليب على النشاط الزراعي بدرعة"،  -

1997. 
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 .  2000، سنة 28، العدد مجلة أملسة كالتدريس ٔتدرسة تامكركت على عهد الشيخ ٤تمد بن ناصر"، البوزيدم أٛتد، "الدرا -
 ـ. 1984فرباير  ،7، العدد بمجلة المقاكمة كجيش التحريربوطالب إبراىيم، "ا١تقاكمة ككحدة الصف"، نشر  -
، مجلة أمل"، 1925 – 1922ئد بٍت رزين ٪توذجا بوعسرية بوشىت، "عبلقة ٤تمد بن عبد الكرمي ا٠تطايب مع قواد قبائل الريف، قا -

 ـ. 1999، الطبعة الثانية، السنة 8العدد 
 .1994ا١تنوين، الرباط،  كتصيي  ٤تمد، السفر األكؿ، تقدمي التنبو المعرب عما عليو اآلف حاؿ المغرببوعشرين اٟتسن،  -
، ٖتقيق كٗتريج بشرل التجكاين، يدم محمد بن الصديقنسيم كادم العقيق في مناقب شيخنا س، لطنجيا العريب بن العريب بوعياد -

 .2012أطركحة لنيل شهادة الدكتوراه، نسخة مرقونة بكلية اآلداب كالعلـو االنسانية بتطواف، 
، دار الفرقاف للنشر اٟتديث، الدار نبذة تاريخية عن حياة الشيخ سيدم محمد بن الصديق، الطنجي عبد السبلـ بن العريببوعياد  -

 ء، دكف تاريخ.البيضا
 ـ. 1975، اٞتزء األكؿ، مطبعة دار األمل، طنجة، حرب الريف التحريرية كمراحل النضاؿ الجبليبوعياشي أٛتد عبد السبلـ،  -
، 6، العدد مجلة كلية اآلداب بتطواف بولرباح علي، "الدراسات الكولونيالية حوؿ ا١تنطقة الشمالية ا١تغربية ٪توذج اككيست موليَتاس"، -

1993. 
، مطبعة ا٢تداية بتطواف، 1956 – 1912السياسة الترابية للسلطات االستعمارية اإلسبانية بشماؿ المغرب ولرب  علي، ب -

 ـ.2015
، أطركحة لنيل شهادة الدكتوراه ُب التاريخ، نسخة مرقونة بكلية اآلداب كالعلـو المغرب كالحرب األىلية اإلسبانيةبوىادم بوبكر،  -

 .2003االنسانية بالرباط، 
 .2010، افريقيا الشرؽ، الطبعة األكىل، 1915 – 1880المخزف كالضريبة كاالستعمار، ضريبة الترتيب بياض الطيب،  -
 .1971، دار ا١تنصور للطباعة كالوراقة، طبعة الرباط أخبار المهدم بن تومرتالبيدؽ أبو بكر بن علي الصنهاجي،  -
 .1972"، دار الكتاب اللبناين، الطبعة األكىل، بَتكت، ة بمدينة فاسكالجامع المسجد-القركيينجامع التازم عبد ا٢تادم، " -
 .1980دار ابن خلدكف، بَتكت،  (،1939 – 1919تطور الحركة العمالية في المغرب )تافاسكا أٛتد،  -
، تاكيوالفقيو التجكاني السيد محمد بن عبد الصمد: حياتو، اتجاىو الفكرم كالسياسي، نماذج من فالتجكاين ٤تمد اٟتبيب،  -

 .2012نشر مكتبة سلمى، تطواف، 
سلسلة ما أ٫تلو ـ،  1913ىجرية/ 1331كثائق كتحقيقات عن المجاىدين برباط دار بن قريش، التجكاين ٤تمد اٟتبيب،  -

 .1986التاريخ، مطبعة تطواف، 
أكتوبر  23، ا٠تميس 1135العدد  جريدة الميثاؽ الوطني، "،التجكاين ٤تمد اٟتبيب،"موسم ديٍت بتجكاف قلعة النضاؿ كالصمود -

1980. 
 .2004، 183عدد جريدة الشماؿ، الًتكي بوعبيد، "أعبلـ قبائل متيوة بشماؿ ا١تغرب: العبد الصاحل سيدم إبراىيم بن صاحل"،  -
 .2005، 263، عدد جريدة الشماؿعبلـ من قبيلة غمارة بالشماؿ"، الًتكي بوعبيد، "أ -
 ـ. 2006غشت  28اىل  22، من 333، عدد جريدة الشماؿالًتكي بوعبيد، األسرة العلمية الغمارية " أسرة بن صاحل"،  -
 .2014مارس  09، جريدة ىسبريس اإللكتركنيةالتزراين اٝتاعيل، "القرف التاسع عشر: أكؿ أزمة مالية عرفها ا١تغرب"،  -
 .2003دار االماف، الطبعة الرابعة، الرباط،  المطرب بمشاىير أكلياء المغرب،التليدم عبد اهلل بن عبد القادر،  -
، دار البشائر، الطبعة األكىل، بَتكت، در الغماـ الرقيق برسائل السيد أحمد بن الصديقالتليدم عبد اهلل بن عبد القادر،  -

 ـ.2000/  ى1421
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، مركز الًتاث صديقوف ريحانة طنجة سيدم محمد بن الصديق كأنجالو األشقاء الخمسة الغماريوف ا١تختار ٤تمد،التمسماين  -
 .2007الثقاُب ا١تغريب، الطبعة األكىل، الدار البيضاء، 

 19، السبت العلم الثقافي"، (1915 – 1913)التمسماين عبد العزيز خلوؽ، "احتبلؿ تطواف كردكد فعل اٟتركة اٞتهادية اٞتبلية  -
 .1991اكتوبر 

صبلحي من انقبلب فرانكو العسكرم"، التمسماين عبد العزيز خلوؽ، "آراء ُب اٟتركة الوطنية با١تغرب الشمايل مثاؿ: مواقف التيار اإل -
 .1989، 21 دالسادسة، العد ، السنةالنيابةمجلة دار 

، العدداف مجلة دار النيابة ـ"،1907 –ـ 1895كالتنظَت التمسماين عبد العزيز خلوؽ، "إسبانيا تشخيص اجملتمع اٞتبلي بُت الواقع  -
 .16ك 15

، العدد مجلة دار النيابةـ كمشكلة األمن بطنجة"،  19ية ُب مغرب القرف التمسماين عبد العزيز خلوؽ، "الظركؼ العامة للصوص -
 .1984األكؿ، السنة األكىل يناير 

 .1984، ربيع 2، العدد مجلة دار النيابةالتمسماين عبد العزيز خلوؽ، "الغزك االستعمارم لببلد جبالة"،  -
، مجلة دار النيابة، 1ـ"، اٞتزء 1995 – 1907التمسماين عبد العزيز خلوؽ، "تشخيص اجملتمع اٞتبلي بُت الوقائع كالتنظَت  -

 .1987، ا١تطابع ا١تغربية الدكلية، طنجة 16 – 15ٌت بتاريخ ا١تغرب، السنة الرابعة، العدد فصلية كثائقية دراسية تع
 .1988، 18العدد  مجلة دار النيابة،التمسماين عبد العزيز خلوؽ، "تقومي سياسي عاـ لنظاـ اٟتماية على ا١تغرب الشمايل"،  -
 .زء الثايناٞت، معلمة المغربالتمسماين عبد العزيز خلوؽ، "مادة اشعاش"،  -
 .1996، منشورات سليكي إخواف بحوث كنصوص حوؿ تاريخ المغرب المعاصر التمسماين عبد العزيز خلوؽ، -
( جوانب من تاريخ جبالة 1915 – 1913جوانب مغمورة من المقاكمة المسلحة الجبلية )التمسماين عبد العزيز خلوؽ،  -

 ي إخواف، بدكف تاريخ.، منشورات سليكالمعاصر: القائد أحمد الريسوني كإسبانيا
، مطبعة النجاح اٞتديدة، الطبعة جوانب من تاريخ جبالة المعاصر: القائد أحمد الريسوني كإسبانياالتمسماين عبد العزيز خلوؽ،  -

 .1996األكىل، الدار البيضاء، 
 .1996، اٞتزء الثاين، مكتبة لبناف ناشركف، موسوعة كشاؼ اصطبلحات الفنوف كالعلـوالتهانوم ٤تمد علي،  -
االنسانية ، منشورات كلية اآلداب كالعلـو (1912 – 1850)"المجتمع المغربي في القرف التاسع عشر" اينولتاف أٛتد،  التوفيق -

 .1983، 63، سلسلة رسائل كأطركحات، رقم بالرباط
 1433، ٗتريج كاضافة كتعليق، الطبعة األكىل مشاىير علماء المعاىد الدينية بمدف شماؿ المغرباٞتبارم عبد الرحيم اٛتد،  -

 ـ.2012ىجرية/ 
، ترٚتة ٤تمد ابن ا١تفيت، دار الطباعة في التطواني سيدم عبد السبلـ بن ريسوف ككراماتوحياة الصو ، اٟتدم عبد الرحيمجبور  -

 ـ. 1951ا١تغربية، تطواف، 
، اٞتزء الثاين، طبع ٔتطبعة األمنية، الطبعة االكىل، الرباط، من أعبلـ الفكر المعاصر بالعدكتين: الرباط كسبلاٞترارم عبد اهلل،  -

 ـ. 1971
 .693، العدد 1984مام  12ىجرية /  1404شعباف  10، السبت جريدة العلم الثقاُب -
 .2009، مطبعة اماكراؼ، الدار البيضاء، تدبير المالية العمومية بالمغربجفرم سعيد،  -
 .1969، الدار التونسية كالبشَت سبلمة، ترٚتة ٤تمد مزايل تاريخ إفريقيا الشماليةجولياف شارؿ اندرم،  -
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، ْتث لنيل دبلـو الدراسات ى منطقة غمارة من خبلؿ كتاب "أعبلـ غمارة" للدكتور عمر الجيدمأضواء علاٞتيدم عبد الواحد،  -
 .1999العليا، نسخة مرقونة بدار اٟتديث اٟتسنية بالرباط، 

 ـ. 1987منشورات عكاظ،  ،كفقهوآراؤه  –كآثاره ابن عرضوف الكبير حياتو اٞتيدم عمر،  -
 .1984، مطبعة فضالة، طبعة مالكي كمفهومها لدل علماء المغربالعرؼ كالعمل في المذىب الاٞتيدم عمر،  -
 ـ. 1993مطبعة ا١تعارؼ اٞتديدة، الطبعة األكىل، الرباط، مباحث في المذىب المالكي بالمغرب، اٞتيدم عمر،  -
دد التاسع، السنة ، العمجلة أملحباشي عبد اللطيف، "حوؿ صورة الفبلح ُب الثقافة العربية اإلسبلمية، أدب النوازؿ ٪توذجا "،  -

 .1997الثالثة، الدار البيضاء، 
، أطركحة لنيل شهادة الدكتوراه ُب التاريخ، نسخة مرقونة بكلية اآلداب كالعلـو 1694 – 1561شفشاكف كباديتها اٟتبوسي رجاء،  -

 .2002االنسانية بتطواف، 
 . 1976، طبعة ، الرباطاٞتزء الثاين، الحركة الفكرية للمغرب في عهد السعديين، حجي ٤تمد -
 ـ. 1964ىجرية /  1383، ا١تطبعة الوطنية، الرباط، الزاكية الدالئية كدكرىا الديني كالعلمي كالسياسيحجي ٤تمد،  -
 .1996، دار الغرب اإلسبلمي، 8، اٞتزء موسوعة أعبلـ المغربحجي ٤تمد،  -
 .2008الثانية، بَتكت،  اٞتزء السابع، دار الغرب اإلسبلمي، الطبعة موسوعة أعبلـ المغرب،حجي ٤تمد،  -
 .1993اٞتزء الثاين، دار الرشاد اٟتديثة، الطبعة الثالثة، البيضاء،  المغرب عبر التاريخ،حركات إبراىيم،  -
 .2002، دار الرشاد اٟتديثة، الطبعة الثالثة، الدار البيضاء، 3المغرب عبر التاريخ، ج حركات إبراىيم،  -
، دار توبقاؿ، الطبعة الثالثة، البيضاء، الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة الشيخ كالمريد. النسقٛتودم عبد اهلل،  -

2000. 
أىمية المصادر المادية كالشفوية في إضاءة تاريخ بني زركاؿ، موضوع التدخل الفرنسي مثاال، ندكة البادية اٟتميدم العريب،  -

 .1999، البيضاء، 1بعة النجاح اٞتديدة، ط، منشورات كلية اآلداب بالرباط، مطالمغربية عبر التاريخ
، ٖتقيق كدراسة عبد العزيز تيبلين، مطبوعات الجزء األكؿالركضة المقصودة في مأثر بني سودة، اٟتوات سليماف أبو الربيع،  -

 .1994مؤسسة أٛتد بن سودة، الطبعة األكىل، الدار البيضاء، 
 . 2002مطبعة دار النشر ا١تغربية،  ( 19القرف  تاريخ السياسة الجبائية بالمغرب )خالد عبد الغٍت،  -
 .2004يونيو  21اىل  15، من 224العدد  جريدة الشماؿ،ا٠تراز عبد القادر، "سعيد أعراب خريج قرية النيش"،  -
ندكة تطواف قبل الحماية  انطبلقا من كثائق ٤تلية"، 19خرشيش ٤تمد، "جوانب من عبلقة تطواف بقبائل غمارة خبلؿ القرف  -

، إ٧تاز ٣تموعة البيث ُب التاريخ ا١تغريب كاألندلسي بكلية اآلداب 1992 نونبر 14 – 13 – 12، يـو 1912 – 1860
 .1994كالعلـو اإلنسانية بتطواف، مطبعة ا٢تداية، تطواف، 

 .2001لدرالبيضاء، ، مطبعة النجاح اٞتديدة، الطبعة األكىل، اسوسيولوجيا التقليد كالحداثة بالمجتمع المغربيا٠تطايب عز الدين،  -
 2000ترٚتة ٤تمد بنيس، منشورات عكاظ، الرباط،  االسم العربي الجريح،ا٠تطييب عبد الكبَت،  -
 .1994، مطبعة فضالة، احملمدية اٞتزء األكؿ، الحركة العلمية كالثقافية بتطواف من الحماية إلى االستقبلؿخليفة إدريس،  -
، السنة 233، العدد دعوة الحقفركضة على كسائل اإلنتاج لصاحل الطبقة احملتاجة"، ا٠تيارم عبلؿ ا٢تامشي، "الضرائب ا١تالية ا١ت -

1983. 
في أياـ العرب ك العجم ك البربر، كمن عاصرىم من ذكم السلطاف  كالخبر كديواف المبتدأ  العبرابن خلدكف عبد الرٛتاف،  -

 .1968، دار الكتب العلمية، طبعة بَتكت، األكبر



611 
 

 .1981، دار اٞتيل، بَتكت، مقدمة ابن خلدكفابن خلدكف عبد الرٛتاف،  -
للبيث العلمي، ، ٖتقيق كماؿ شبانة، نشر ا١تعهد اٞتامعي االختيار في ذكر المعاىد كالديار معيار ابن ا٠تطيب لساف الدين، -

1977. 
، ا١تطبعة 8ك  7ـ، كاجمللد  1965 –ـ  1959، مطبعة ا١تهدية، تطواف، 5ك  4ك  3ك  2ك  1، اجمللدات تاريخ تطوافداكد ٤تمد،  -

 ـ. 1990 –ـ  1978ا١تلكية، الرباط، 

، 18، اٞتزء األكؿ، مراجعة كٖتقيق كإضافات حسناء داكد، منشورات ٚتعية تطاكف اٝتَت، سلسلة تراث عائبلت تطوافداكد ٤تمد،  -
 .2016تطواف، 

، دراسة كٗتريج، ْتث لنيل شهادة ا١تاسًت ُب التاريخ، نسخة مرقونة مجموع في صاكة األعشاب المفسدةالدشَتم عبد الرحيم،  -
 .2012بكلية اآلداب كالعلـو االنسانية بتطواف، 

، ٣تلة مغربية حوليات الريفدك البرٯتودم ايلي، "ا١تدف البيرية با١تغرب: ٕتارة، مبلحة، كجغرافيا مقارنة"، ترٚتة عز الدين ا٠تطايب،  -
 .1999، السنة الثانية، مطبعة النجاح اٞتديدة، الدار البيضاء 2تارٮتية ثقافية شاملة، العدد 

غشت  9، الصادرة يـو ا٠تميس جريدة بياف اليـوالرحامنة"، ترٚتة عبد الرحيم حزؿ، دكٌب ادموف، "مشاىدات ُب الشاكية كدكالة ك  -
2012. 

 .2010، ترٚتة كنزة الغايل، مؤسسة الغٍت للنشر الطبعة االكىل في خندؽ الذئب معارؾ المغربدم مادارياغا ماريا ركسا،  -
، ترٚتة كتقدمي ٤تمد أكنيا كعبد اجمليد جل االستقبلؿمحمد بن عبد الكريم الخطابي كالكفاح من أدم مادارياكا ماريا ركسا،  -

 ـ. 2013عزكزم كعبد اٟتميد الرايس، منشورات تيفراز ناريف، اٟتسيمة، 
، 67عددال العربي،المستقبل مؤسسات كاعبلـ كمؤلفات( )"، الديا١تي عبد الصمد،" تاريخ علم االجتماع ُب ا١تغرب الكولونيايل -

 .1984السنة 
، ترٚتة السعيد ا١تعتصم، مطبعة النجاح اٞتديدة، الطبعة "1970-1919حركة المدارس الحرة بالمغرب دٯتس جوف جيمس،  -

 .1991األكىل، الدار البيضاء، 
ْتث لنيل اإلجازة، نسخة مرقونة بكلية اآلداب كالعلـو االنسانية  سعيد أعراب كجهوده في البحث كالتحقيق،الراضي مصطفى،  -

 ـ. 1987بتطواف، 
 ـ. 1991، الشركة ا١تغربية للطباعة كالنشر، الدار البيضاء، عواطف الطفلؾ، ربيع مبار  -
ْتث لنيل محاكلة في التاريخ االجتماعي لطنجة، الزاكية الدرقاكية بطنجة، تاريخها، مبادؤىا، أدكارىا، الرٛتوين العريب عجولو،  -

 .1992داب كالعلـو االنسانية بالرباط، دبلـو الدراسات العليا ُب الدراسات اإلسبلمية، نسخة مرقونة بكلية اآل
 .1998، إفريقيا الشرؽ، ا١تغرب، الطبعة الثالثة، 17 – 16األندلسيوف كىجراتهم إلى المغرب خبلؿ القرنين رزكؽ ٤تمد،  -
 رنونب 14 – 13 – 12، يـو 1912 – 1860ندكة تطواف قبل الحماية الرزيٍت عبد القادر، "كثائق عائلة الرزيٍت حوؿ تطواف"،  -

 .1994، إ٧تاز ٣تموعة البيث ُب التاريخ ا١تغريب كاألندلسي بكلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية بتطواف، مطبعة ا٢تداية، تطواف، 1992
، اٞتزء الثالث، ٖتقيق جعفر بن اٟتاج السلمي، منشورات ٚتعية تطاكف عمدة الراكين في تاريخ تطاكينالرىوين أبو العباس أٛتد،  -

 .2001ث، تطواف، اٝتَت، سلسلة ترا
 .1952دار ا١تعارؼ، مصر،  المغرب األقصى، رحلة في منطقة الحماية اإلسبانية،الر٭تاين أمُت،  -
 .1975، تطواف، أبطاؿ صنعوا التاريخالريسوين علي،  -
 .1986، شفشاكف، موجز تاريخ شفشاكفالريسوين ٤تمد الصادؽ،  -
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 . 1992بنعدادة، مطبعة ا١تعارؼ، الرباط،  ق آسيةكٖتقي، دراسة زىرة األكمالريفي عبد الكرمي بن موسى،  -
 .1968، ٖتقيق ا١تنجي الكعيب، طبعة تونس كالمغربتاريخ إفريقية ابن الرقيق أبو إسياؽ إبراىيم بن القاسم،  -
 .2002دار العلم للمبليُت، الطبعة ا٠تامسة عشر،  ،5األعبلـ، الجزء الزركلي خَت الدين،  -
، الطبعة ألف سنة من حياة اليهود بالمغربالزعفراين حاييم،  -  .1987، الدار البيضاء، 1، ترٚتة أٛتد شيبلف كعبد الغٍت أبو العـز
، اٞتزء الثاين، دراسة كٖتقيق غنية عطوم لنيل الجواىر المختارة مما كقفت عليو من النوازؿ بجباؿ غمارةعبد العزيز، الزياٌب  -

 .2013ا١تاجستَت ُب التاريخ ّتامعة قسنطينة، سنة 
اٞتزء األكؿ، ا١تطبعة الوطنية، الطبعة الثانية، الرباط، ، إتحاؼ أعبلـ الناس بجماؿ أخبار حاضرة مكناسابن زيداف عبد الرٛتن،  -

1990. 
 .1979ترٚتة كٖتقيق ٤تمد سعود التازم، فاس،  حرب يوغرطة،سالوست،  -
في النهضة كالتراكم: دراسات ماعي تساؤالت حوؿ مستويات النص التارٮتي التقليدم"، السبيت عبد األحد، "مصادر التاريخ االجت -

 .1986، دار توبقاؿ، الدار البيضاء، في تاريخ المغرب كالنهضة العربية مهداة لؤلستاذ محمد المنوني
ا١تصطفى موالم رشيد، الطبعة تعريب  المغرب األقصى عند اإلغريق كالبلتين القرف السادس ؽ.ـ، القرف السابع ب.ـ،سًتابوف،  -

 .1993األكىل، الدار البيضاء، 
مطبعة ا١تعارؼ سلسلة منشورات اتحاد كتاب المغرب،  السعود عبد العزيز، "الًتبية كالتعليم عند اٟتركة الوطنية ُب الشماؿ"، -

 .1990 ،اٞتديدة، الرباط
، منشورات ٚتعية تطاكف اٝتَت، مطبعة اٟتداد تمع المغربيـ، مساىمة في دراسة المج 19تطواف خبلؿ القرف السعود عبد العزيز،  -

 ـ. 1996يوسف اخواف، تطواف 
منشورات ٚتعية تطاكف اٝتَت، مطبعة ا٠تليج  ،الدين( –المجتمع  – )السلطةتطواف في القرف الثامن عشر السعود عبد العزيز،  -

 ـ. 2007العريب، الطبعة األكىل، تطواف، 
 – 305، العدداف مجلة دعوة الحقالعصر السعدم كأكائل العصر العلوم"،  ا١تدي  ُبىل قصيدة السقاط عبد اٞتواد، "مدخل إ -

 .1994السنة  ،306
، دراسة كٖتقيق رشيد يشوٌب، تقدمي الكتور حسن الفكيكي، منشورات ا١تعهد اٞتامعي الظل الوريف في محاربة الريفسكَتج أٛتد،  -

 .2010للبيث العلمي، الرباط، 
كٗتريج نبوية العشاب، ْتث لنيل دبلـو  اٞتزء الثاين، القسم األكؿ، تقدمي ، رياض البهجة في أخبار طنجة،سكَتج ٤تمد بن العياشي -

 .2005الدراسات العليا ا١تعمقة ُب األدب العريب، نسخة مرقونة بكلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية بتطواف، 
، دراسة كٖتقيق نظَتة الًتحي، رسالة لنيل دبلـو الدراسات العليا ُب اٞتزء األكؿ، رياض البهجة في أخبار طنجةسكَتج ٤تمد،  -

 .1997التاريخ، نسخة مرقونة بكلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية بالرباط، سنة 
، من أعبلـ المغرب األقصى، إسعاؼ اإلخواف الراغبين بتراجم ثلة من علماء المغرب المعاصرينالسلمي ٤تمد بن الفاطمي،  -

 ـ. 1992 كنوف، مطبعة النجاح اٞتديدة، الطبعة األكىل، البيضاء، تقدمي عبد اهلل
 ـ. 1961، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، 15، اٞتزء المعسوؿ السوسي ا١تختار، -
 ط(. -)د.ت ، أساتذتها-مدارس سوس العتيقة، نظامها  السوسي ا١تختار، -
دار الفكر العريب، القاىرة،  ـ(، 1923 – 1800في مصر ) تطور التعليم الديني، دراسة تحليليةالسيد الشيات أٛتد حسن،  -

 .ت( –)د 
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 .1968، طبعة القاىرة، معجم لهجة شماؿ المغرب، تطواف كما حولهاسيد عبد العاؿ عبد ا١تنعم،  -
 –1756ق/1400 –1171إتحاؼ المطالع بوفيات أعبلـ القرف الثالث عشر كالرابع،  ابن سودة عبد السبلـ بن عبد القادر، -

 ـ.1997ق/1417، تنسيق كٖتقيق ٤تمد حجي، اٞتزء الثاين، دار الغرب اإلسبلمي الطبعة األكىل، بَتكت، 1980
رسائل ، منشورات كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية، الرباط، سلسلة النخبة المخزنية في مغرب القرف التاسع عشرالشايب مصطفى،  -

 .1995، 26كأطركحات، رقم 
رجب  247العدد  مجلة دعوة الحق،"، – 3 –الشاكش ٤تمد العريب، "إشارات حوؿ اإلشعاع الفكرم كاٟتضارم ١تدينة تطواف  -

 ـ.1985ىجرية / أبريل  1405
-أعماؿ ندكة: الية" ضمن الشعرة أٛتد، " أ٫تية األرشيف اإلسباين خبلؿ فًتة اٟتماية ُب الدراسات االقتصادية كاالجتماعية اٟت -

 .1998تطواف،  – في الوثائق اإلسبانية على عهد الحماية تطواف
أطركحة لنيل  القركم المغربي: دينامية التغير كمواقع النفوذ، إقليم إفراف نموذجا، المحلية بالوسطالنخب شفيق عبد الغٍت،  -

 .2013العلـو اإلنسانية بالرباط، شهادة الدكتوراه ُب علم االجتماع، نسخة مرقونة بكلية اآلداب ك 
 ـ. 1999، مطبعة الطوبريس، ديواف أبي الحسن علي شقورشقور عبد السبلـ،  -
ـ الغزك كالمقاكمة،  1912-1799، الجزر المغربية المتوسطية )بادس، النكور، جزر ملوية، الرىاف، ثاكرة( الشلوشي إدريس -

 .2012الطبعة األكىل، الرباط، 
 .2004، سنة 30العدد  ،أملمجلة "، كزمرافيم األصيل بالبادية ا١تغربية، ٪توذج السراغنة شوقي اٟتسن، "التعل -
أطركحة لنيل شهادة الدكتوراه ُب التاريخ، نسخة مرقونة  (1912 – 1822)قبيلة زمراف خبلؿ القن التاسع عشر شوقي اٟتسن،  -

 .2001بكلية اآلداب كالعلـو االنسانية بالرباط، سنة 
، دار اآلفاؽ ـ: أحمد بن عجيبة كمحمد الحراؽ 19ـ /  18إشكالية إصبلح الفكر الصوفي في القرنين جمليد، الصغَت عبد ا -

 .1994اٞتديدة، ا١تغرب، 
مطبعة ا١تعارؼ سلسلة منشورات اتحاد كتاب المغرب، " -الوطنية ُب الشماؿ كا١تسألة الثقافية اٟتركة-داكدالصفار حسن، "٤تمد  -

 .1990 ،اٞتديدة، الرباط
 .1959، مطبعة العمل، تونس، مدينة المغرب العربي في التاريخ، أٛتد صقر -
"، مطبعة فضالة  ـ1986إلى  1947مذكرات في تاريخ المقاكمة كجيش التحرير المغربي من الصنهاجي عبد الرٛتن عبد اهلل، " -

 احملمدية، ا١تغرب.
، ٖتقيق عبد ا٢تادم التازم، دار المن باإلمامة تاريخ ببلد المغرب كاألندلس في عهد الموحدينابن صاحب الصبلة عبد ا١تالك،  -

 .1987الغرب االسبلمي، الطبعة الثالثة، 
 .1986العمارم، دار ا١تأثورات، الرباط،  كتعليق كتقدمي أٛتد، ٖتقيق تاريخ الضعيف، الرباطي ٤تمدالضعيف  -
 .1986، دار النشر ا١تغربية، الدار البيضاء، طبعة دراسات في تاريخ الدكلة العربيةأبو ضيف أٛتد مصطفى،  -
 .1982، طبعة الرباط، أثر القبائل العربية في الحياة المغربيةمصطفى،  أٛتد أبو ضيف -
، ْتث لنيل دبلـو الدراسات العليا ُب شعبة 1956 – 1912التعليم األصيل بالمغرب خبلؿ فترة الحماية  الطليي ٤تمد العريب، -

 .1995فاس،  –الدراسات اإلسبلمية، نسخة مرقونة بكلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية بظهر ا١تهراز 
 .1997، اٞتزء األكؿ، مطبعة امَتياؿ، الطبعة األكىل، الرباط، ثوار كأنبياء من غمارةرم، الطيار عبد البا -
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، كتاب الرباطات كالزكايا في تاريخ المغرب  "، ضمن 19الطييب عبد الرٛتاف، "تسرب نفوذ الزاكية الناصرية إىل الريف خبلؿ القرف  -
 .1997النجاح اٞتديدة، الطبعة األكىل، الدار البيضاء، منشورات كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية بالرباط، مطبعة 

، مطبعة النجاح اٞتديدة، الطبعة االكىل، 1912 – 1860الريف قبل الحماية، قبائل ساحل الريف االكسط الطييب عبد الرٛتاف،  -
 .2008الدار البيضاء، 

، يـو 1912 – 1860دكة تطواف قبل الحماية نعاطف ٚتاؿ، "مبلحظات حوؿ العبلقات ا١تغربية اإلسبانية قبيل حرب تطواف"،  -
، إ٧تاز ٣تموعة البيث ُب التاريخ ا١تغريب كاألندلسي بكلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية بتطواف، مطبعة 1992 نونبر 14 – 13 – 12

 .1994ا٢تداية، تطواف، 
 .1976، السنة 27العدد  لمي،مجلة البحث العالعافية عبد القادر، "رسالة التوادد كالتيابب / أٛتد ابن عرضوف"،  -
منشورات كزارة األكقاؼ  ،16 الحياة السياسية كاالجتماعية كالفكرية بشفشاكف كأحوازىا خبلؿ القرفالعافية عبد القادر،  -

 .1982كالشؤكف االسبلمية، 
 .1976الدار البيضاء، ، دار الثقافة، الخوارج في ببلد المغرب حتى منتصف القرف الرابع الهجرمعبد الرزاؽ ٤تمود إٝتاعيل،  -
 .1978، مطبعة الساحل، الرباط، التشريع الضريبي المغربيعبد ا١توىل السيد،  -
، 1اٞتزء الثاين، مكتبة لبناف ناشركف، الطبعة  موسوعة مصطلحات الفكر العربي كاإلسبلمي الحديث كالمعاصر،العجم رفيق،  -

2002. 
 .1989السنة  ،23 – 22، العدد مجلة أبحاث"، "األسواؽ األسبوعية ُب ا١تغرب الرحيم،عدناكم عبد  -
تعريب ٤تمد حا٘تي ك٤تمد جادكر، ا١تركز  ،1912 – 1830األصوؿ االجتماعية كالثقافية للوطنية المغربية العركم عبد اهلل،  -

 .2016الثقاُب العريب، الطبعة األكىل، الدار البيضاء، 
 .1984اٞتديدة، الرباط، مطبعة ا١تعرفة  مجمل تاريخ المغرب،العركم عبد اهلل،  -
 .2009مطبعة جريدة طنجة، الطبعة األكىل، سنة من أعبلـ طنجة في العلم كاألدب كالسياسة،  العشاب عبد الصمد، -
ا١تطبعة  السلسلة الوافية كالياقوتة الصافية في أنساب أىل البيت المطهر بنص الكتاب،العشماكم أٛتد بن ٤تمد ا١تكي،  -

 ىجرية. 1381ا٠تلدكنية، تلمساف، 
 .9، ديب، العدد مجلة العالم العربيعفاقي رشيد، "األندلسيوف ُب ببلد جبالة كا٢تبط"،  -
 .1983، اٞتزء الثاين، طبع كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، الرباط، لنوازؿالعلمي علي بن عيسى، ا -
 ة الثالثة، الدار البيضاء، د.ت.، الناشر األطلسي، الطبعزعيم الريف محمد بن عبد الكريم الخطابي ٤تمد،العلمي  -
 .1971، ا١تعهد اٞتامعي للبيث العلمي، الرباط، 27، العدد مجلة البحث العلميالعلوم التقي، "أصل ا١تغاربة"،  -
، ا١تعهد اٞتامعي للبيث العلمي، 31، العدد مجلة البحث العلمي"، كحلفاؤىاالعلوم التقي، "أصوؿ ا١تغاربة: القسم الرببرم، غمارة  -

 .1980باط، الر 
 .1994، 35، السنة 130، العدد مجلة دعوة الحقالعلوم عبد اهلل بن نصر، "بنيات الدرس األديب ُب العصر السعدم"،  -
 1السنة  3العدد  مجلة بيت الحكمة " ملف بوؿ باسكوف كعلم االجتماع"عمراف ا١تلي  ادموف، "مفهـو الدكلة ُب ا١تغرب"،  -

 .1986أكتوبر 
، دار الكتب العلمية، بَتكت، األنوار الدررية الباىرة في ذرية سيدتنا فاطمة الزىراء الطاىرة ،ا٠تالدم عبد السبلـ العمراين -

2010. 
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أطركحة لنيل  ـ، 19 – 16الشماؿ الغربي المغربي نموذجا من القرف  كالسلطة السياسيةكالمجتمع الشرؼ عمراين ٤تمد،  -
 .2001ُب الرباط، سنة  كالعلـو اإلنسانيةشهادة دكتوراه الدكلة بكلية اآلداب 

مؤسسة الحـر في تاريخ المغرب، دراسة تاريخية لمسألة االحتماء بالمؤسسات الدينية كاالجتماعية خبلؿ العمراين ٤تمد،  -
 .2014، فاس، ، الطبعة األكىلالفترتين الحديثة كالمعاصرة

 .1966لتأليف كالًتٚتة كالنشر، طبعة القاىرة، ، ٞتنة انهاية األندلس كتاريخ العرب المتنصرينعناف ٤تمد عبد اهلل،  -
، ترٚتة عبد القادر الشاكم كنور الدين ا١تسعودم، منشورات دار المغرب كاالستعمار حصيلة السيطرة الفرنسيةعياش ألبَت،  -

 .1985، ا١تغرب، أبريل الطبعة األكىلا٠تطايب، 
 .1986رين ا١تتيدين، الطبعة األكىل، الدار البيضاء، سنة الشركة ا١تغربية للناش دراسات في تاريخ المغرب،عياش جرماف،  -
 .1983طبعة طنجة،  صور من التاريخ البطولي لمنطقة جبالة،العياشي ا١تريٍت،  -
 .1982، الطبعة األكىل، القاىرة، تاريخ التعليم في االندلسعيسى ٤تمد عبد اٟتميد،  -
 ـ.1990، ٖتقيق عبد اٟتميد صاحل ٛتداف، دار الغد العريب، الطبعة األكىل، القاىرة، الفهرسةابن عجيبة أٛتد،  -
، الطبعة األكىل، مقنع المحتاج في آداب الزكاجابن عرضوف أبو العباس أٛتد بن اٟتسن،  - ، ٖتقيق عبد السبلـ الزياين، دار ابن حـز

 ـ.2010بَتكت 
 .اٞتزء الثاين، معلمة المغربابن عزكز حكيم ٤تمد، "مادة اعراب"،  -
جريدة من  13"، كذلك ُب ص  1927يوليوز  9، "اٛتيدك خرباف آخر ٣تاىد استسلم بشماؿ ا١تغرب يـو حكيم ٤تمدابن عزكز  -

 .1994مام  27ليـو الحياة 
"، 1922مام  7، "بطل جبالة كلد اٛتيدك السكاف، سيدم ٤تمد بن أٛتد ا٠تراز شهيد معركة السبلمل حكيم ٤تمدابن عزكز  -

 .1982، تطواف، جريدة صوت الشماؿ
 ، اٞتزء الثالث.معلمة المغرب، "مادة امغار"، حكيم ٤تمدابن عزكز  -
 ، اٞتزء ا٠تامس.لمة المغربمع، "مادة بٍت ٝتي "، حكيم ٤تمدابن عزكز  -
 .5، اٞتزء معلمة المغرب، "مادة بٍت ٝتي ، كبٍت رزين، كبٍت جرير"، حكيم ٤تمدابن عزكز  -
أطلس قبائل غمارة، دكرىا في الدفاع عن حوزة الوطن كفي المقاكمة المسلحة ضد الغزك العسكرم ، حكيم ٤تمدابن عزكز  -

 .2007، مطابع الشويخ، تطواف، طبعة 2- زء األكؿاٞت، اإلسباني، أسرة أكالد ابن مرزكؽ نموذجا

 ـ.1981، مطبعة الساحل، الرباط، الشريف الريسوني كالمقاكمة المسلحة في شماؿ المغرب، حكيم ٤تمدابن عزكز  -
 (،ـ1927 ىالـ  1415المرأة المغربية المجاىدة كدكرىا في الدفاع عن حوزة الوطن )من سنة  ،حكيم ٤تمدابن عزكز  -

 .2007منشورات ٚتعية السيدة اٟترة، الطبعة األكىل، تطواف، 
تي حكمت تطاكف حوالي قرف )من خبلؿ كثائق إسبانية معاصرة أكالد النقسيس األسر األندلسية ال ،حكيم ٤تمدابن عزكز  -

، 2000شتنرب  23 – 21ضمن أعماؿ ندكة ا١توريسكيُت ُب ا١تغرب، مطبوعات أكادٯتية ا١تملكة ا١تغربية، شفشاكف لؤلحداث(، 
 .2001مطبعة ا١تعارؼ اٞتديدة، الرباط 

كارلوس األكؿ للمطالبة بتقديم االعتذار عن الحيف الذم   رسالة إلى جبللة ملك إسبانيا ضوف خواف، حكيم ٤تمدابن عزكز  -
 ـ. 2002، تطواف، لحق المسلمين الذين طردكا من األندلس
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، مطبعة الساحل، الرباط، مذكرة التهامي الوزاني: المقاكمة المسلحة كالحركة الوطنية في شماؿ المغرب ،حكيم ٤تمدابن عزكز  -
1980. 

 .1983، مؤسسة عبد ا٠تالق الطريس للثقافة كالفكر، الرباط، معارؾ الثورة الريفية، حكيم ٤تمدابن عزكز  -
 .2004، اٞتزء األكؿ، مطبعة ا٠تليج العريب، تطواف، معركة تازركت، حكيم ٤تمدابن عزكز  -
 ـ.1981خ، تطواف، ، مطابع الشويموقف الشريف الريسوني من االستعمار الفرنسي، حكيم ٤تمدابن عزكز  -
، اٞتزء األكؿ، مطابع الشويخ، 1953غشت  20عرش يو موقف شماؿ المغرب من االعتداء على ال، حكيم ٤تمدابن عزكز  -

 .1984تطواف، 
 .1994، مطبعة دار تينمل، مراكش، اٞتزء األكؿ، ية ركائيةالضريح، سيرة ذاتأبو العـز عبد الغٍت،  -

، ٖتقيق ٤تمد حجي، دار دكحة الناشر لمحاسن من كاف بالمغرب من مشايخ القرف العاشر، اٟتسٍت الشفشاكين ٤تمدن عسكر اب -
 .1977كالًتٚتة كالنشر، الرباط،  ا١تغرب للتأليف

 .1427رجب  19، تاريخ النشر وقع صيد الفوائد االلكتركنيمغازم ٤تمد ٚتيل، "رابعة العدكية: الشخصية كاألسطورة"،  -
، طبعة دار ا١تنصور اٞتزء األكؿ ، األنيس المطرب بركض القرطاس في أخبار ملوؾ المغرب كمدينة فاس،الفاسي ابن أيب زرع -

 .1973للطباعة كالوراقة، الرباط، 
يخ أبي المحاسن )كنبذة عن نشأة التصوؼ مرآة المحاسن من أخبار الش، الفهرم الفاسي الفهرم أبو حامد ٤تمد العريب -

، مطبعة النجاح 3دراسة كٖتقيق ٤تمد ٛتزة بن علي الكتاين، منشورات رابطة أيب احملاسن ابن اٞتد  كالطريقة الشاذلية بالمغرب(،
 .2003اٞتديدة، الدار البيضاء، الطبعة األكىل، 

، دار الطباعة ا١تغربية تطواف، نشر كتوزيع عبد السبلـ جسوس، طنجة، الحركات االستقبللية في المغرب العربيالفاسي عبلؿ،  -
 د.ت.

، منشورات ٚتعية علـو ر حياتها الثقافية كاالجتماعية كاالقتصاديةقبيلة بني زركاؿ مظاى، الفهرم ٤تمد البشَت عبد اهللالفاسي  -
 االنساف، الرباط، د.ت.

 ، عدد خاص با١توريسكيُت ُب ا١تغرب.15، العدد ألكاديميةمجلة االفكيكي حسن، "ا١تورسكيوف ٔتنطقة مضيق جبل طارؽ"،  -
 .2002تأليف كالًتٚتة كالنشر، نشر مطابع سبل، ، اٞتمعية ا١تغربية لل9، اٞتزء معلمة المغرب الفكيكي حسن، "مادة جبالة"، -
حوؿ جبالة، نشر كلية  لبيثل ، ضمن أعماؿ ندكة ٣تموعة البيث ا١تتعددة االختصاصجبالة تاريخ كمجاؿ، الفكيكي حسن -

 .2001 اآلداب كالعلـو اإلنسانية بالقنيطرة،
، العدد دعوة الحقالفكيكي حسن، من أعبلـ الريف الشرقي ُب القرف اٟتادم عشر ا٢تجرم: عيسى بن ٤تمد الراسي البطوئي،  -

 .1985، غشت 250
 .9، ج معلمة المغربالفبلح بوشىت، "جبالة جغرافيا"،  -
 .9، اٞتزء معلمة المغربالفبلح بوشىت، "مادة اٞتبهة"،  -
 .2011، منشورات ا١تعهد ا١تلكي للبيث ُب تاريخ ا١تغرب، الرباط، مغرب، تحيين كتركيبتاريخ الالقبلي ٤تمد،  -
 .1980مطبعة الشويخ، تطواف،  محنة الموريسكوس في إسبانيا،قشتيلو ٤تمد،  -
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/ ىجرية  1340، اٞتزء ا٠تامس، دار الكتب ا١تصرية، سنة النشر صبح األعشى في كتابة اإلنشاالقلقشندم أبو العباس أٛتد،  -
 ـ. 1922

 .1989، الطبعة األكىل، بنغازم، علم دراسة المجتمع، دراسة تحليليةقنوص ٤تمد صبيي،  -
 .1984، الرباط ك٤تمد األخضر كأٛتد توفيق، ترٚتة عن الفرنسية حملمد حجي إفريقياكارٓتاؿ مارموؿ،  -
، ترٚتة جورج حوؿ نمط اإلنتاج األسيومكاناؿ، جاف سوريو، غودكليو، موريس، يوجُت، فارغا، نغوين لونغ بيش، جاف شينوف،  -

 .1978دار الطليعة، بَتكت،  2طرابشي، ط 
، اٞتزء سلوة األنفاس كمحادثة األكياس بمن أقبر من العلماء كالصلحاء بفاس الكتاين أبو عبد اهلل ٤تمد بن جعفر بن إدريس، -

 .2008عة كالنشر، الدار البيضاء، الثاين، ٖتقيق ٤تمد بن ٛتزة بن علي الكتاين، منشورات دار الثقافة للطبا
، أطركحة لنيل شهادة الدكتوراه ُب التاريخ بكلية اآلداب ـ1912 –ـ 1894المقدس في المجتمع الجبلي الكتاين سيدم ٤تمد،  -

 .2004بالرباط،  كالعلـو اإلنسانية
، دار اٞتزء الثاين المسلسبلت،فهرس الفهارس كاإلثبات كمعجم المعاجم كالمشيخات ك الكتاين عبد اٟتي بن ٤تمد اٟتسٍت،  -

 ـ. 1982ىجرية /  1402الغرب االسبلمي، الطبعة الثانية، 
، طبعة ترجمة الشيخ محمد الكتاني المسماة أشرؼ األمانيالكتاين ٤تمد الباقر،  - ، ٖتقيق نور ا٢تدل الكتاين، دار ابن حـز

2005. 
ا١تغربية"، ترٚتة عبد األحد السبيت كعبد اللطيف الفلق، ضمن  كلنَت ارنست، "السلطة السياسية كالوظيفة الدينية ُب البوادم -

 .1985، السنة 11، عدد مجلة كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية بالرباط، حالة ا١تغرب العريب، كالتاريخاالنثركبولوجيا 
ياموف في آداب النكاح كما قرة العيوف بشرح نظم ابن  ،اإلدريسي اٟتسٍت الفاسي أبو عبد اهلل ٤تمد التهامي بن ا١تدينكنوف  -

لبناف،  –، بعناية بساـ عبد الوىاب اٞتايب، دار ابن حـز للطباعة كالنشر كالتوزيع، الطبعة األكىل، بَتكت يتعلق بو مما يجب أك يباح
 ـ. 2004

 ـ.2000/ 1420، منشورات ٚتعية مكتبة عبد اهلل كنوف، طنجة، مذكرات غير شخصية، اٟتسٍت عبد اهللكنوف  -
 ـ. 1955، توزيع مكتبة الثقافة الدينية، 1، اٞتزء مجلة معهد المخطوطات العربيةكنوف عبد اهلل، "ا١تخطوطات العربية ُب تطواف"،  -
 1981، مكتبة ا١تدرية كدار الكتاب اللبناين، بَتكت، الطبعة الرابعة، اٞتزء الثاين، النبوغ المغربي في األدب العربيعبد اهلل، كنوف  -

 ـ.
، طبقات الشاذلية الكبرل، المسماة جامع الكرامات العلية كطبقات السادات الشاذلية ،الفاسي اٟتسن بن اٟتاج ٤تمدالكوىن  -

 ىجرية. 1347ا١تطبعة العبلمية، الطبعة األكىل، سنة 
، 6العدد ، ٣تلة اإل٪تاء العريب للعلـو اإلنسانية، مجلة الفكر العربيالبيكا جورج، " عودة إىل مقدمة ابن خلدكف "، مقاؿ من  -

 .1978طرابلس، السنة األكىل دجنرب 
السنة السادسة، مجلة دار النيابة، الزارؼ كركورم، "مظاىر الرأٝتالية الزراعية ُب مغرب ما قبل اٟتماية"، تعريب أيب بكر العشاب،  -

 .1989، شتاء 21العدد 
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 .1974، ، ترٚتة ميشاؿ سليماف، دار ابن خلدكف، بَتكتالعبلمة ابن خلدكفالكوست ايف،  -

 .2009، الطبعة الثانية، مطبعة ا٠تليج العريب، تطواف، المنهاؿ في كفاح أبطاؿ الشماؿاللوه العريب،  -
 .1988، ترٚتة عبد العزيز لوديي، منشورات التل، الطبعة األكىل، الرباط، االستعمار اإلسباني في المغربمارتُت مكيل،  -
 .1978، بَتكت، 1، ترٚتة جورج طرابشي، دار الطليعة، ط رالماركسية كالجزائماركس كارؿ، ا٧تلز فريدريك،  -
 .1928سنة ىجرية / أبريل كمايو  1346، السنة الثانية، تطواف شهر شواؿ كذم القعدة عاـ ٣14تلة االٖتاد، العدد  -
 .304، العدد مجلة التصوؼ االسبلمي -
 ىجرية. 1428دل األكىل "فرؽ كمذاىب"، العدد السابع كاألربعوف، ٚتا مجلة الراصد االلكتركنية، -
 ـ. 2014، اكتوبر 12"أكبئة اىلكت ا١تغاربة"، العدد  مجلة زماف، -
، 2012التنمية االقتصادية كالتماسك االجتماعي"، إحالة ذاتية شتنرب/  ا١تغريب:"النظاـ الضرييب  المجلس االقتصادم كاالجتماعي، -

 االقتصادية كا١تشاريع اإلسًتاتيجية.ًب إعداد التقرير من طرؼ اللجنة الدائمة ا١تكلفة بالشؤكف 
، نشر كتعليق سعد زغلوؿ عبد اٟتميد، دار االستبصار في عجائب األمصار، كصف مكة كالمدينة كمصر كببلد المغرب٣تهوؿ،  -

 .1985النشر ا١تغربية، الدار البيضاء، 
 .2002ة الدينية، بور سعيد، الطبعة األكىل، ، ٖتقيق الفريد البستاين، مكتبة الثقافنبذة العصر في أخبار ملوؾ بني نصر٣تهوؿ،  -
منشورات ، بيلير(مختارة من الوثائق المغربية ادكارد ميشو  )نصوصصورة جبالة في الوعي الكولونيالي الفرنسي ا١تدراعي حناف،  -

 .2014باب اٟتكمة، تطواف، 
 .1995ا١تغرب، خريف -، طنجة4العدد:  ،مواسما١تدالكم ٤تمد، "صورة ا١تغرب ُب بعض ا١تكتوبات العربانية كاليهودية"،  -
 ـ.1999، منشورات كلية اآلداب كالعلـو االنسانية بتطواف،فهارس علماء المغرب، الًتغي ا١ترابط عبد اهلل -
– 1435، اٞتزء األكؿ، منشورات اجمللس العلمي احمللي لعمالة طنجة اصيلة، من أعبلـ شماؿ المغرب، الًتغي عبد اهللا١ترابط  -

2014. 
 .2015، اٞتزء الثاين، منشورات اجمللس العلمي لطنجة أصيلة، من أعبلـ شماؿ المغرب، الًتغي عبد اهللا١ترابط  -
 .1938، طبعة سبل، ، المعجب في تلخيص أخبار المغربا١تراكشي عبد الواحد -
 .1992، الكتاب األكؿ، الطبعة األكىل، الدار البيضاء مقدمات علم االقتصاد، كا١تعطي سهيلا١ترغدم ٤تمد  -
 .2003كت، نشر الفنك الدار البيضاء/ بَت  –، ا١تركز الثقاُب العريب شهرزاد ترحل الى الغرب فاطمة،ا١ترنيسي  -
، مؤسسة التغليف كالطباعة كالنشر كالتوزيع للشماؿ، الطبعة األكىل، طنجة، الفهرس في عمود نسب األدارسةا١تريٍت العياشي،  -

1986. 
، مؤسسة التغليف كالطباعة كالنشر كالتوزيع 3، ج النضاؿ الجبلي، األنظمة االجتماعية، النظاـ االقتصادما١تريٍت العياشي،  -

 .1988، للشماؿ، طنجة
، اٞتزء الثاين سلسلة رسائل كأطركحات رقم (1637 – 1549)فاس كباديتها، مساىمة في تاريخ المغرب السعدم مزين ٤تمد،  -

 .1986، منشورات كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية، الرباط، 12
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 ـ. 2012 العريب، الطبعة األكىل، ، ا١تركز الثقاُبمحمد بن عبد الكريم الخطابي من القبيلة إلى الوطنا١تسارم ٤تمد العريب،  -
ضمن ندكة علمية تحت ("، 1927اىل سنة  1913مصطفى رشيد، "مذكرة اٞتنراؿ كباث حوؿ رؤساء الثورة ُب غمارة )من سنة  -

منشورات ا١تندكبية السامية لقدماء ا١تقاكمُت كأعضاء  ،1955- 1913عنواف تاريخ المقاكمة كالحركة الوطنية بإقليم شفشاكف 
 .2005التيرير، الطبعة األكىل جيش 

، قاموس مرتب على حركؼ ا٢تجاء ٭تيط با١تعارؼ ا١تتعلقة ٔتختلف اٞتوانب التارٮتية كاٞتغرافية كالبشرية كاٟتضارية معلمة المغرب -
قاالت ُب .  كقد اعتمدنا على ٣تموعة من ا١ت2002للتأليف كالًتٚتة كالنشر، نشر مطابع سبل،  اٞتمعية ا١تغربيةللمغرب االقصى، 

 .7، ج المعلمة، "مادة ٕتكاف"، معلمة المغرباهلل ا١ترابط الًتغي، مادة "ابن صاحل ٤تمد التهامي الغمارم"،  )عبد 16اٞتزء 
 1961، تطواف، خريطة المغرب األركيولوجية للمواقع األثرية لما قبل التاريخ إلى ظهور اإلسبلـا١تكناسي أٛتد،  -
التيوالت االجتماعية ، ٣تموعة من الباحثُت تأليف"، تمع القركم ا١تغريب، آليات الوجود كاالستمرارمنديب عبد الغٍت، "األضرحة باجمل -

، تنسيق ا١تختار ا٢تراس 102، رقم منشورات كلية اآلداب كالعلـو االنسانية بالرباط، سلسلة ندكاتكالثقافية ُب البوادم ا١تغربية، 
 .2002كإدريس بنسعيد، 

ا١تركز الثقاُب العريب، الطبعة األكىل، الدار  ،1822 – 1792قبل االستعمار، المجتمع كالدكلة كالدين،  المغربا١تنصور ٤تمد،  -
 .2006البيضاء، 

 .1995، 2، السنة 6، العدد مجلة أملا١تنصورم عثماف، "تأثَت الضرائب على النشاط التجارم ٔتغرب القرف السادس عشر"،  -
 .1969، العدد األكؿ سنة مجلة البحث العلمي، ا١تنوين ٤تمد، "نظم الدكلة ا١ترينية" -
 .1979، الرباط، ، كرقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرينا١تنوين ٤تمد -
 .2007، اٞتزء األكؿ، ترٚتة عز الدين ا٠تطايب، منشورات تفراز، طبعة اكتشاؼ الريف، المغرب المجهوؿموليَتاس أكجست،  -
 .2013الدين ا٠تطايب، الطبعة األكىل  كتقدمي عز، اٞتزء الثاين، ترٚتة كتشاؼ جبالةالمغرب المجهوؿ، ا موليَتاس أكجست،  -
 .1947، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، فتح العرب للمغربمؤنس حسُت،  -
 .1959، الشركة العربية للطباعة، الطبعة األكىل، القاىرة، فجر األندلسمؤنس حسُت،  -
، دبلـو الدراسات العليا ُب اٞتغرافية ُب كلية الغربي( )الريفد الجبلية بمنطقة غمارة الغربية إعداد الموار ا١تيموين عبد السبلـ،  -

 .1998بالرباط  كالعلـو اإلنسانيةاآلداب 
 .1988، دار اٞتيل، بَتكت، لساف العرب المحيطابن منظور ٚتاؿ الدين،  -

، ٖتقيق كتعليق، جعفر الناصرم 9ك 8ك 7ك 5ك 4ك، اٞتزء الثاين االستقصا ألخبار دكؿ المغرب االقصى الناصرم أٛتد بن خالد، -
 .1945دار الكتاب، طبعة الدار البيضاء،  ك٤تمد الناصرم،

أشغاؿ الدكرة الرابعة عشرة  الناصرم ٤تمد، "الركاج النقدم كإشكاليتو ُب عهد السلطاف موالم يوسف"، نشرت ىذه الدراسة ضمن -
بمركز الدراسات كالبحوث العلوية بالريصاني حوؿ موضوع:  2006 نونبر 11ك 10لجامعة موالم علي الشريف يومي 

 .والت االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية في عهد السلطاف موالم يوسفالتح
 .2015، الطبعة األكىل، الدر الغالي في أخبار النالي الغمارمالنايل عبد الغفور،  -
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عدد ، المجلة أملىاردم جورج، "إتاىات التعليم العمومي ُب ا١تغرب ُب العشر سنوات األكىل من اٟتماية"، ترٚتة أمينة بريدعة،  -
28 ،2003. 

، تصدرىا رابطة علماء ا١تغرب، العدد العشركف، من مجلة اإلحياء، "من فتاكم غمارة خلف تارٮتها القريب"، ا١تواىيب ٤تمدا٢تبطي  -
 .2003/ يونيو  1424ربيع الثاين  – 32السلسلة اٞتديدة الرقم ا١تتسلسل 

، طبعة كزارة االكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، ا١تملكة ولها من جباؿفتاكل تتحدل اإلىماؿ في شفشاكف كما ح، ا١تواىيب ٤تمدا٢تبطي  -
 .1998ا١تغربية، 

 . 2000، الطبعة األكىل، يناير كالطباعة، نداكـو للصيافة مفتوف منسيوف بغمارة كشفشاكف، ا١تواىيب ٤تمدا٢تبطي  -
"، نشر ي "مقاكمة مدينة شفشاكف نموذجامساىمة في دراسة تاريخ المقاكمة المغربية لبلستعمار اإلسبانا٢تبطي ٤تمد ياسُت،  -

 .2012ا١تندكبية السامية لقدماء ا١تقاكمُت كأعضاء جيش التيرير، الطبعة األكىل، الرباط، 
نحو علم اجتماع عربي: ا٢تراس ا١تختار، "التيليل االنقسامي للبنيات االجتماعية ُب ا١تغرب العريب، حصيلة نقدية". ضمن كتاب  -

 .1986، ٚتاعي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة االكىل، بَتكت الراىنة ت العربيةكالمشكبلعلم االجتماع 
 .1986، العدد السادس، السنة مجلة المشركعا٢تراس ا١تختار، "مبلحظات كاستنتاجات حوؿ تطور النظاـ القبلي ُب جبالة"،  -
منشورات ا١تركز الوطٍت لتنسيق كٗتطيط البيث  ماؿ المغرب،القبيلة كالسلطة: تطورات البنيات االجتماعية في شا٢تراس ا١تختار،  -

 .1988العلمي كالتقٍت، الطبعة األكىل، الرباط، 
، كالتقٍتالعلمي  كٗتطيط البيث، ا١تركز الوطٍت لتنسيق ؿ غرب المغرب: أنجرة كنموذج، تطور الهياكل القبلية شماا٢تراس ا١تختار -

1988. 
 .1986، سنة 12، ٣تلة كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية الرباط، العدد سيركرة تكوف الهياكل القبلية في جبالةا٢تراس ا١تختار،  -
ندكتاف علميتاف تحت عنواف: تاريخ المقاكمة ا٢تراس عبد السبلـ، "البعثات العلمية الشفشاكنية كأثرىا ُب الوعي الوطٍت كالثقاُب"،  -

ين إكراىات الوضع الدكلي كمساىمتها في معركة االستقبلؿ ، كطنجة ب1955 – 1913كالحركة الوطنية بإقليم شفشاكف 
 .2004، منشورات ا١تندكبية السامية لقدماء ا١تقاكمُت كأعضاء جيش التيرير، أبريل كالوحدة

، مطابع إفريقيا 1934 – 1844اإلقطاع كالمخزف، مقاربة سوسيولوجية للمجتمع المغربي الحديث  القبيلة،ا٢تركم ا٢تادم،  -
 .2004الشرؽ، 

، ترٚتة ٤تمد حجي ك٤تمد األخضر، اٞتزء األكؿ، الشركة ا١تغربية كصف إفريقيا)ليوف االفريقي(،  الفاسي اٟتسن بن ٤تمدالوزاف  -
 .1983، بَتكت، 2للناشرين ا١تتيدين، الرباط، كدار الغرب اإلسبلمي، ط 
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