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مقدمة

فععي ثالثاينيععات القععرن التاسععع عشععر تعععرفا

المستكشععععفون التععععابعون لجيععععش الحتلل

الفرنسععي علععى المغععربا، مععن أجععل التمهيععد

لغععزوأه. لكععن فععي الحقيقععة كععانوا يقععدمون

للرشعععيف وأالتاريعععخ المغربعععي، كنعععزا معععن

المعلومات التي، وأإن كانت غير حيادية أحيانععا،

إل أنها تضمنت تفاصيل ضععروأرية عععن منععاطق

مغربية لم يسععلط عليهععا الضععوء بشععكل كععبير،

لتكتمل مشاهد الصورة العامة لتلك الحقبة.  

لقععد تععم الكشععف آنععذاك، عععن منطقععة غنيععة

بالمكونات الدبية وأالجتماعية التي تسعى إليها

التجمعات البشرية، منطقة حية بما تحتويه من

تفاصيل وأتناقضععات تاريخيععة، كععان يفععترض ان

تسيل مداد البععاحثين المحلييععن طيلععة القععروأن

السععابقة. لكنهععا ظلععت مغمععورة الععى أن جععاء

المسععتعمر ليكشععف فجععأة الغطععاء عععن هععذا
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البركعععان العععذي يغلعععي بالحعععداث السياسعععية

وأالجتماعية وأل يزال يلد تساؤلت خالدة.

 يتعلق المر بمنطقة بني يزناسععن، الععتي ظععل

التاريخ يكتبها في سطر على الهععامش. فكيععف

لقبائل نائمة على هامش التاريخ أن تقلععق بعال

أقوى السلط العسكرية وأالسياسية. ففي عهد

المععولى إسععماعيل مثل وأ هععو عهععد السععلطة

المهيمنة، نزل الجيش بقععوة رهيبععة علععى هععذه

القبيلععة. وأاضععطر لبنععاء ثالث قلع عسععكرية،

محيطة بهم من كل الجععوانب. وأأطلععق عليهععم

قبائل معروأفة بخطورتها، كععي تنهبهععم وأتخععربا

ممتلكاتهم جهارا وأتحت الحماية. لكن كل ذلععك

. فاضععطرت القبيلة العصععيةلم يجد في تطويع

السلطة إلى التدخل المباشر وأاقتحععام وأنسععف

الجبععل بمععن حمععل. نفععس العمليععة قععامت بهععا

الدوألعععة الفرنسعععية القويعععة. حيعععث لعععم تنفعععع

المواجهات المتفرقععة وأالقصععف وأالتععدمير. لععذا

جيشت قرنسععا قععوة رهيبععة، وأاقتحمععت الجبععل
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لتفرض هيبتها وأتطوع سكان هذه القبيلععة سععنة

1859.

هذا التنععاقض بيععن حجععم المكتوبععات التاريخيععة

وأحجم التأثاير في الواقع دعانا إلى البحععث عععن

سععر خلععود قصععة هععذه القبائععل الزناتيععة. ففععي

 أصععدرنا كتععابا يععاث يزناسععن الععتراث2013

 كتععابا أبركععان2016التاريععخ وأالصععول وأفععي 

 خرج كتععابا2019تحت الستيطان وأاليوم في 

"بنو يزناسن القصة الكاملة"، الععذي أكععد علععى

استحالة الحاطة بالقصة الشاملة، لهذا اعتبرنا

السععئلة التاليععة هععي "القصععة الكاملععة لبنععي

يزناسن": من أين جاءت هععذه القبائععل الربععع،

وأما سر قوتها؟ ما سععبب اتحادهععا فععي تسععمية

وأاحدة وأانقسامها في رباعية غريبععة؟ وأمعا سعر

وأصفها بالزناتيععة رغععم أن قبائععل ريفيععة عديععدة

اا. ثاععم مععاهي الهويععة الجتماعيععة زناتيععة أيضعع

وأالسياسية التي طبعت تصرفات هذه القبائل؟
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وأقبععل ذلععك، مععا هععي الخصععائص الجتماعيععة

وأالدبية التي تميععز هععذه الجزيععرة القبليععة عععن

محيطها؟ 

لقد اعتمععدنا للجابععة عععن بعععض هععذه السععئلة

الععتي تشععكل القصععة الكاملععة، علععى المصععادر

المواكبة للحدث. أي على المراسلت الرسمية

الععتي جععرت بيععن الزعمععاء وأممثلععي السععلطة،

وأالتي جمعها مشكورا الباحث الدكتور برحععابا.

هذا التوجه قد يعطي مصداقية أكبر للمعلومععة

رغعععم نعععدرتها. وأالهعععدفا الكعععبر، معععن حيعععث

المضمون، المساهمة فععي التأسععيس لرشععيف

موثاوق يوثاق للسيرة الذاتية للقبائل مععن جهععة،

وأمن أخرى البنععاء، فععي بعععض التحاليععل، علععى

أسععاس صععلب. يسععتند علععى مصععادر معايشععة

وأشواهد مكتوبععة، وأليععس علععى مراجععع أرخععت

بشكل غير مضمون الموضوعية. أما من حيععث

الشععكل فالهععدفا التحسععيس بأهميععة تنقيععة

التراث وأالبعد عن النحياز وأتمجيد الذات. 
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لقععد حععاوألت الجمععع بيععن المنهجيععة العلميععة

المسعععتندة علعععى السعععرد الموثاعععق وأالوصعععف

وأالتحليععععل الموضععععوعي وأالتوقععععع وأالتنبععععؤ

بالمعطيات الغائبععة بشععكل غيععر قطعععي. وأبيععن

هدفا الوصول إلى أكعبر شعريحة ممكنععة. ععبر

ل المشعوق ععدم التفصعيل الممعل ، وأالتسلس

وأالتركيز على ما يحتاجه المجتمع المحلعي مععن

أجوبععة فععي هععذه الفععترة وأطععرح أسععئلة ربمععا

يطرحها القارئ أيضا.

أمععا حععديثي عععن الصععول وأالنسععابا،  فهععو

محاوألععة لوصععف رمععال متحركععة، إذ أن درجععة

الصععحة فععي موضععوع الصععول نسععبي بشععكل

مهععول. وأالختلفا فععي التقسععيمات الفرعيععة

كععبير. ناهيععك عععن التقسععيمة الداريععة لهععذه

الفخععذات. وأشخصععيا ل أؤمععن بعلميععة موضععوع

النسابا القريبة أوأ الضاربة فععي القععدم إذا لععم

يدعم بتحاليل مخبرية. لهذا أدرجععت محععاوألتين

فععي جععرد النسععابا، إحععداها وأهععي السععائدة
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المعتمععدة علععى تركيبععة فوانععو الفقيععة أي أنععه

يضع كععل الفععروأع المنبثقععة مععن البطععون علععى

قععدم المسععاوأاة. وأحععاوألت تععدعيمها بمععا اتفععق

 مستقل فيعليه في ذلك. وأأضفت في جدوأل

المرفقععات، تقسععيمة تمحععورت علععى رؤيععة

رينيزيععو. فهععي وأإن اختلععف فععي مصععداقيتها إل

أنها مرتبععة بشععكل أفضععل. حيععث قسععمها إلععى

ثالث درجات على القععل القبيلععة، الفععرع الوأل

ثام الفرع الثاني. 

وأأشير في الخير إلى ضم الكتابا لمجموعة

من الثاار المادية وأاللمادية التي تكتنفها

المنطقة كالضولمنز -قبل تاريخي- وأالثاار

اللمادية كالحكايات التراثاية وأاللغة اليزناسنية

المازيغية المنقرضة باعتبارها حامل لهذه الثاار

المعرفية اللمادية ، كما ضم مجموعة من

المظاهر الجتماعية التي عرفها السلوك

الشعبي العام لبني يزناسن في القروأن

القريبة الماضية وأإلى ظواهر وأآثاار طبيعية
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أثارت على حياتهم اليومية كالموارد المائية

وأالعيون وأتم إرفاق تحليل مخبري بيوكيميائي

غير رسمي لمياه عيون فزوأان للستئناس بغية

الدعوة إلى إقامة تحاليل رسمية لكل مصادر

المياه الطبيعية بالمنطقة.   

المؤلف
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عاصمة بني(تاريخ مدينة بركان/ أبركانأ-

)يزناسن

يقع إقليم بركان (أبركان) في أقصى

ييحد شمال بالبحر الشمال الشرقي للمملكة. 
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البيض المتوسط وأشرقا بالحدوأد المغربية

الجزائرية وأبإقليم وأجدة أنكاد، وأغربا بإقليم

الناضور، وأجنوبا بإقليم تاوأريرت.

 كلم مربع1985تمتد مساحته بإجمالي يبلغ 

 في المائة من المساحة الجمالية2.2وأيمثل 

)1 (للجهة.

 منها10 جماعة. 16تتكون المدينة من 

جماعات قروأية منقسمة على دائرتين، تتشكل

4الدائرة الوألى من أحفير المكونة من 

جماعات قروأية. وأالثانية من دائرة أكليم

)2(. جماعات قروأية 6وأتتكون من 

مونوغرافية إقليم بركان تقرير المديريععة الجهويععة()1
لجهة الشرق للمندوأبية السامية للتخطيععط منشععور

 بموقعععععععع المديريعععععععة2017فعععععععي أكتعععععععوبر 
https://www.hcp.ma/region-oriental

الجماعات القروأية التابعة لدائرة أحفير هي: أغبال، )(2
فزوأان، لعثامنة، مداغ. أما التابعة لدائرة أكليم فهي:

بوغريبة، الشويحية، ريسلن، سيدي بوهرية،
تافوغالت، وأزكزل.

أما الجماعات الحضرية لقليم بركان فهي: بركان،
أحفير، السعيدية، أكليم، عيم الركادة، سيدي
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مدينة حديثة

وأتعتبر مدينة بركان مدينة فلحية ناتجة

عن سياسة الري التي نهجها الستعمار، ابتداء

من أوأاسط النصف الوأل من القرن العشرين،

في الدوأائر المسقية الكبرى. خصوصا وأأنها

تقع على أحد أغنى السهول المغربية، سهل

)1 (تريفة.

صحيح أن بروأز بركان كمدينة وأتطورها

ارتبط بالثروأة الفلحية المحلية. لكن الريادة

الدارية للمدينة الوليدة وأالتي ألغت الكيانات

السياسية العتيقة وأالضاربة في القدم، أي

قبائل بني يزناسن، كان وأراءه القرار

)2(السياسي الفرنسي في الفترة الستعمارية

بإسناد دوأر القيادة المباشرة لبركان على

سليمان، شراعة. المصدر السابق.
، الجمعيععة4معلمععة المغععربا، ج مصععطفى عيععاد، ()1

المغربية للتععأليف وأالترجمععة وأالنشععر، مطععابع سععل
.1182-1181-1180، ص: 1989

 المرجع نفسه.()2
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القبائل المجاوأرة بدل القيادة اللمتمركزة

وأقد ساهم تطور القتصاد لعمالة وأجدة. 

الفلحي وأتحسن مستوى العيش في هذه

المدينة إلى إفراغ القبائل من نواتها السكانية

وأزحزحة الثقل البشري من الحصن الجبلي

إلى السهل المكشوفا. ما سهل عملية

السيطرة العسكرية للحتلل الفرنسي على

المنطقة. كما أدى التدفق المهول لليد العاملة

في قطاع الفلحة من مناطق مغربية مختلفة،

إلى خلخلة النسيج القبلي المتجانس. فقد

غرقت المنطقة في سيل سكاني جديد. إذ

،1917 نسمة سنة 368انتقل عدد السكان من 

م ثام تضاعف سنة1936 نسمة سنة 3.600إلى  

 نسمة20496 نسمة ثام قفز الى 7545 فبلغ 1947

م وأ1982 نسمة سنة 60.490 ثام إلى1960سنة 

 قدر عدد1996. وأفي سنة )1(م1994 سنة 77026

، الجمعيععة4معلمععة المغععربا، ج مصععطفى عيععاد، ()1
المغربية للتععأليف وأالترجمععة وأالنشععر، مطععابع سععل

.1182-1181-1180، ص: 1989



15

. ليبلغ)1( ألف نسمة 82سكان المدينة بحوالي 

عدد سكان إقليم بركان اليوم حسب الحصاء

 نسمة، أي289137الرسمي الخير ما مجموعه 

 في المائة من ساكنة الجهة12,5ما يقدر بع ع 

 نسمة في145,7الشرقية، بكثافة مرتفعة تبلغ 

نسمة في كلم مربع 25.7كلم مربع مقابل 

63,2بالنسبة للجهة. وأبنسبة تمدن عالية بلغت 

   )2 (في المائة.

النواة الوألى للمدينة

يفضل المازيغ العيش في الجبل

وأينفروأن من السكن في السهل بسبب غيابا

المان به. وأقد شكل سهل تريفة ممرا للتين

من الشرق إلى الغربا، مع ما يستجلبه الممر

التنميععة المحليععة تجربععة المجلععس البلععدي لمدينععة()1
 مطبعععة المعععارفا الجديععدة1996-عع 1992بركععان 

.26الرباط ص

مونوغرافية إقليم بركان تقرير المديريععة الجهويععة()2
لجهة الشرق للمندوأبية السامية للتخطيععط منشععور

 بموقعععععععع المديريعععععععة2017فعععععععي أكتعععععععوبر 
https://www.hcp.ma/region-oriental
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من قطاع طرق وأغارات للقبائل المعادية. فقد

 حين تحدث19ذكر ذلك موليراس في القرن 

عن تعرض مخبره للختطافا من قبيلة هوارة

) 1( حين وأصل سهل تريفة.

وأرغم أن استقرار السكان بشكل بارز

في السهل لم يتأت إل مع بداية القرن

العشرين. إل أن هذا ل يتنافى مع تواجد ساكنة

ذات طابع قروأي في مركز (فيلج) سيدي

محند أبركان، فقد جاء في كتابا المغربا

 في1859المجهول ذكر لتجمعات سكنية سنة 

سهل تريفة ذات طابع عربي، وأذكر الكاتب

من هذه التجمعات بتريفة كل من قصبة

شراعة  وأقصبة هوارة وأالزرايب وأالقلعة. كما

تحدث عن أسواق كانت تقام بالسهل منها

سوق الخميس قربا قرية شراعة وأسوق

2الحد قربا وأاد كيس.

1()    -    - ترجمة    الوأل الجزء المجهول المغربا موليراس، أوأگيست

ط        الجديدة النجاح دار الخطابي الدين 181ص .2007عز

185-181 المصدر نفسه، ص    2
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تطور وأنمو المدينة

في بداية القععرن العشععرين كععانت منطقععة

بركععان الحاليععة تسععمى (فيلج نسععيدي محنععد

. وأبجنوبا المدينة تجمع سكني بسيط1ابركان)

 نسععمة، يحيععط بسععوق90" دوأار" يضم حععوالي 

شعبي يعقد كل خميععس. وأعنععد توغععل الحتلل

الفرنسععي كععان الععدوأار الصععلي يتكععون مععن

وأحدتين سكنيتين مبنيتين بالطين علعى طريقععة

الريافا حععول سععوق الخميععس. وأهمععا الكرابععة

الفواكة (الكواخ الفوقية) وأالكرابععة انبويقشععار

(أكواخ القرع). وأسععرعان مععا أنشععأ السععتعمار

قرية على بعد كيلومععتر نحععو الشععمال الغربععي

قربا مكان عبور وأادي شراعة. وأتععم بنععاء بنيععة

تحتية ضععمت قنطععرة وأثاكنععة عسععكرية وأبعععض

 تلميععذا55الطععرق وأالمنععازل وأمدرسععة ضععمت 

م وأمركعععزا بريعععديا وأمركعععزا1909أوأربيعععا سعععنة 

1 Renisio A., Etude sur les dialectes berbères des Beni Iznassen, du 
Rif et des Senhaja de Sraïr Réédition du texte publié en 1932, 
Edition IRCAM 2015 P.167
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م. وأتناسععلت الشععركات1910للتمريععض سععنة 

العقاريععة السععتعمارية الفلحيععة، وأالععتي كععانت

تقضم أراضععي المزارعيععن الصععليين بالجملععة.

وأقد فرض الروأاج الفلحي تطوير الزراعة عبر

ادخال أسععلوبا العري بالضعخ. أصععبحت القريععة

تتضخم سكنيا بسبب التواجععد الكععثيف للعمععال

فعععي ضعععيعات المسعععتعمرين، وأبعععدأ الزحعععف

السععكني يتجععه نحععو الشععمال. لععذلك بععادرت

السععلطات السععتعمارية بترحيععل السععوق الععى

جععوار الحععي الوأربععي، وأإنشععاء مجموعععة مععن

المؤسسات العمومية في الحد الجنععوبي منععه.

 ( تعاوأنيععة1929فتم انشاء معمل للنبيععذ سععنة 

بني يزناسن) وأمحطات لتلفيف الفععواكه قصععد

)1 (التصبير.

 

، الجمعيععة4معلمععة المغععربا، ج مصععطفى عيععاد، ()1
المغربية للتععأليف وأالترجمععة وأالنشععر، مطععابع سععل

.1182-1181-1180، ص: 1989
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طوبونيميا (بركان- أبركان)

فععي القععرن التاسععع عشععر الععى بدايععة

يتنعععت العشععرين كععانت منطقععة سععهل تريفععة 

 فععي1باسم صاحب ضريح سيدي محمد أبركان

كتابات الفرنسيين. فكان اسم المنطقععة يلفعظ

أحيانا قريععة أوأ مركععز" سععيدي محمععد أبركععان"

يمحمععد أبركععان" بضععم) 2(.بسكون الميم وأأحيانا "

"سعععيدي محمعععد) 4(. وأأحيانعععا أخعععرى)3(الميعععم

Mohamed  أوأبركععععان"  OuBerkaneوبا  أي المنس

  محمد أبركان تعني محمد السمر.  1
2 ()  Renisio  A.,  Etude  sur  les  dialectes  berbères  des  Beni

Iznassen, du Rif et des Senhaja de Sraïr Réédition du texte publié

en 1932, Edition IRCAM 2015 P.168.

3 ()  L'Hinterland  algéro-marocain :  Oudjda,

Martimprey, Aberkane, La Moulonya, Port-Say ; par Raoul

BessonÉdition 1910 –P.29

4 ()La guerre en Afrique: tactique des grosses colonnes, 

enseignement de l'expédition contre les Beni Snassen / par le 

commandant Mordacq,Date de l'Édition: 1908. P.55
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 بعدBerkaneللسمر. فيطلق السم على القرية  

، )1( عن السم الكامل للضريحOuفصل لفظة 

وأل يعرفا هل هذا التغييععر مععرده فرنسععي

أم شعبي إذ أن التخفععف مععن همععزة التعريععف

"أ" هي عادة في المازيغية اليزناسنية وأالريف
)2(

بنويزناسنبا-

يعتبر بنو يزناسن أقععدم سععاكنة للسلسععلة

بالنهاية الشععمالية الشععرقية للمملكععة) 3(الجبلية 

1 ()La  guerre  en  Afrique:  tactique  des  grosses  colonnes,

enseignement  de l'expédition contre  les  Beni  Snassen /  par  le

commandant Mordacq,Date de l'Édition: 1908. P.58,

2() Renisio  A.,  Etude sur  les  dialectes  berbères  des

Beni Iznassen,  du  Rif  et  des  Senhaja  de  Sraïr

Réédition  du  texte  publié  en  1932,  Edition  IRCAM

2015. P 29

الحععدوأد معع سلسة جبال بني يزناسععن تمتععد معن ()3
الجزائععر شععرقا، إلععى الحععواض الداخليععة لكععروأاوأوأ
وأحاسي بركان غربا، حسب اتجاه عععام مععن شععرق
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الذي) 1(المغربية. وأتحيط السلسلة بسهل تريفة

أصعععبح مقعععرا لمدينعععة بركعععان، منعععذ التواجعععد

الفرنسي الحتللي على ترابها، مستهل القرن

العشرين.

طوبونيميا:

وأتعععأتي التسعععمية لعععع "بنعععو يزناسعععن" أوأ

  مععععن الصععععل المععععازيغي)2("ياثايزناسععععن"

 وأتعنععي "الزنععاتيون". أي المنتمععون)3("إيزناتن"

الشمال الشرقي إلى غربا الجنوبا الغربي، وأعلى
 كلععم، بينمععا ل يتعععدى اتسععاع130مسععافة تصععل 

م1532 كلم. وأتبلععغ أعلععى قمععة 30 إلى 25السلسة 
عند رأس فوغال فععي الجعزء الشعرقي معن الكتلعة

،5الجبلية " عبد الله لعوينععة، معلمععة المغععربا ، ج 
. 1503 . ص 1992نشر مطابع سل 

 تريفة من المرجععح أن يعععود أصععل التسععمية إلععى()1
تريفت باليزناسنية وأتعني الريف المؤنث أي الريف

الصغر في مقابل الريف الكبر.
كما أن ياث تطلق في اللفظ الزناتي على ابناء أوأ()2

آل بطععن مععا أوأ قبيلععة. وأهععي فععي مقابععل اللفظععة
المستعملة بكثرة "أيت"  

يقععول بععن خلععدوأن غيععر ذلعك "أصععل بععن يزناسععن()3
أجناسن وأمعناه بلغة العربا الجالس على الرض".
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لقبيلة زناتة المازيغية. رغععم أن أصععولهم تبععدوأ

متعددة بين زناتة وأصنهاجة وأروأمان وأعربا.

 وأقععد تتنععوع الحمولععة اللغويععة للتسععمية

مية بنعي يزناسعن حسب الظروأفا. فتوحي تس

بععأن القبيلععة تتفععرد بكونهععا أغلبيععة زناتيععة فععي

محيععط غيععر زنععاتي مععن العععروأق المازيغيععة

الخععرى أوأ العربيععة. كمععا يتععم توظيفهععا أحيانععا

كلقب للفععرد المععازيغي فععي مقابععل الشععخص

)1(العربي.

الصل وأالعمق التاريخي:

إن التأصعععيل التعععأريخي لهعععذه القبيلعععة

متضاربا وأغير دقيق فنجد أن أقدم ذكر لهم أوأ

بالحرى لربعهم الغربي، أي قبيلة اث وأريمش،

تاريخ ابن خلدوأن تحقيق أبوصهيب الكرمععي طبعععة
.1659بيت الفكار الدوألية، ص  

ذكر ذلك قدوأر الورطاسي في كتابه بنععو يزناسععن()1
عععبر الكفععاح الععوطني، مطبوعععات دار المغععربا

) طبعة3للتأليف وأالترجمة وأالنشر سلسلة التاريخ (
18 ص 1976
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 لكععن)1( الميلدي.10يصععل الععى القععرن العاشععر 

يينقععل عععن بعععض الدارسععين الفرنسععيين  ذكععر

)2( م .7لبني يزناسن في القرن 

  أما بالنسبة للنتماء العرقي يتحدث ابععن

خلدوأن - بعد أن يحععدد جغرافيععة بنععي يزناسععن

بكعععونهم يسعععتوطنون الجبعععل المطعععل علعععى

- عععن قرابععة لقبيلععة صععنهاجية إلععى)3(وأجععدة

الزناسنين مععن جهععة المومععة فيقععول : " وأقععد

نن بني وأديد مععن يقال في بعض مزاعم البربر أ

 "وأردت الشارة الى وأجودها بالمكان الذي تحتلععه()1
في الوقت الراهن خلل النصععف الوأل مععن القععرن
الرابع الهجري وأ تعد بذلك مععن المنععاطق المغربيععة
المحتفظععععة بالسععععم وأالمععععوطن طععععوال هععععذه

 ، نشععر مطععابع سععل .5القروأن"معلمة المغربا، ج 
1591،  ص،992

،5معلمة المغععربا، ج ()2 ،  نشععر مطععابع سععل.1992 
1591ص،

 عبد الرحمععن ابعن خلعدوأن الععبر وأديععوان المبتععدأ()3
وأالخبر في ايام العربا وأالعجم وأالبربر من عععارهم
مععن ذوأي السععلطان الكععبر دار الكتععابا اللبنععاني

.229ص6بيروأت  ج
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")1(صنهاجة وأبنو يزناسععن وأبععاطويه هععم أخععوال

لكنه وأفععي بععابا الخععبر عععن نفععزاوأة وأبطععونهم

وأتصاريف أحوالهم، يذكر أن بني يزناسععن مععن

بطون مكلتععة، وأيقععول أن الخيععرة مععن عععربا

وأهناك روأايععة) 2(اليمن، وأليست من البربر أصل.

تقععول بععأن "بنععي يزناسععن إخععوة غيساسععة،

يجتمعون معهعم فعي جعدهم لعوا. وأمعن الخيعر

كان نفزاوأا، الذي هععو جععد نفععزاوأة الععتي تفععرع

منها بطن بني يزناسععن. وأيجتمعععون مععع زناتععة

فععي زحيععك بععن مععادغيس البععتر الجععد العلععى

)3(للبربر"

وألنسبية المعلومععة وأاسععتحالة الضععبط اليقينععي

للتأصيل الزماني، نكتفي بالحديث عععن العمععق

تاريخ ابن خلدوأن تحقيق أبوصهيب الكرمي طبعععة()1
.1659بيت الفكار الدوألية، ص  

 لخليل شحادة وأسهيل زكععار6تاريخ ابن خلدوأن ج ()2
150 ص .2000طبعة دار الفكر سنة 

"بنعععو يزناسعععن ععععبر الكفعععاح العععوطني"، قعععدوأر()3
الورطاسعععي، دار المغعععربا للتعععأليف وأالترجمعععة

.19 ص.1976وأالنشر،
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د الكعثير معن التاريخي لبني يزناسن. حيعث نج

الباحثين يصلونه جغرافيا بمناطق جزائرية ذات

نفس النتماء العرقي الزناتي.  فيدرج الحسععن

هععذه السلسععلة الجبليععة ضععمن جبععال) 1(الععوزان

.)2(مملكة تلمسان فععي القععرن الخععامس عشععر

 ليون الفريقي وألععد فععي أوأاخععر القععرن الخععامس()1
عشر.

يقول "يقع هذا الجبل على بعد نحععو خمسععين ميل()2
غربي تلمسان، وأيتاخم من جهة قفر كععرط، وأ قفععر
انكاد مععن جهععة اخععرى، ممتععدا علععى طععول خمععس
وأعشرين ميل وأعلى عرض نحو خمسة عشععر ميل.
وأهو  شديد الوعععورة وأالرتفععاع، صعععب المسععالك،
تكسوه غابات كثيرة تنتج كمية وأافرة من الخععروأبا
الذي يعتبر الغذاء الرئيسي للسعكان، إذ ليعس لهعم
سوى القليل من الشعير، وأيضم هذا الجبل مداشر
عديدة يسكنها قععوم ذوأوأ بععأس شععديد. وأفععي أعلععى
الجبل قلعة حصينة يقيم بها أمععراء البلد وألععو أنهععم
غالبا معا يتحعاربون بينهععم تنافسعا علععى الحكعم. ...
وأيعطععي هععذا الجبععل مععا يقععربا مععن عشععرة آلفا

2محاربا" الحسععن الععوزان وأصععف افريقيععا، طبعععة

دار الغربا السععلمي بيععروأت، منشععورات الجمعيععة
المغربية للتأليف وأالترجمة وأالنشر، ترجمععة محمععد

43حجي وأمحمد الخضر ص 
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كما يتحدث البعض عن انتقال هذه القبيلة مععن

سععهل قععربا مدينععة معسععكر بععالجزائر نحععو

سلسلتهم الجبلية الحالية تحصنا من الهجمععات

)1(العربية.

ج- كروأنولوجيا الحداث التاريخية لبني يزناسن

فيمعععا يلعععي ععععرض كروأنولعععوجي لبعععرز

الحععداث التاريخيععة المشععيرة لبنععي يزناسععن

وأالمدوأنععة فعي بعععض كتععب التاريععخ منععذ الفتععح

العربي.

في دوألة المرابطين:

م زحف يوسف بععن تاشععفين إلععى1081في سنة -

مدينة وأجدة ففتحها وأفتح بلد بني يزناسن وأمعا

)2(وأالها

.1591، ص،1992 ،5 معلمة المغربا، ج ()1

، تحقيق محمععد عثمععان طبعععة دار1 الستقصا، ج ()2
196الكتب العلمية بيروأت ص 
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في العهد المريني:

م زار أبو بكر بععن عبععد الحععق 1250حوالي سنة -

)1(المريني عين  صفا  من بلد يزناسن

م، أقام السلطان (أبععو) يوسععف1291وأفي سنة -

)2(.عيد الفطر بعين  صفا  أيضا

م، قععام السععلطان أبععي سعععيد1314وأفععي سععنة -

)3(بالحربا على وأجدة وأبني يزناسن

مع الدوألة العثمانية:

نة- ري ععروأج1523وأفي س م قعام المجاهعد البح

نرة عليه، وأقتل بمحاربة بني يزناسن فكانت الك

)4(هنالك مع جماعة من عسكره

 م، طععارد مصععطفى1609وأفي فبراير من سععنة -

باشا كل من عبد الله وأأبععو فععارس. ففععرا إلععى

415 نفسه، ص :()1

، تحقيق محمععد عثمععان طبعععة دار1 الستقصا، ج ()2
413الكتب العلمية بيروأت ص : 

، تحقيق محمععد عثمععان طبعععة دار2 الستقصا، ج ()3
9الكتب العلمية بيروأت ص: 

.218 نفسه، ص ()4
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دار اليهودي ابن مشعل مععن بلد بنععي يزناسععن

)1(فأقاما بها

في العهد العلوي:

(بنو يزناسن، منطلق الدولة العلوية)

م، دخععل المععولى امحمععد - ابععن1650فععي سععنة 

المولى علي الشريف – أنكععاد، وأبويععع سععلطانا

من قبل الحلفا، من عربا بني معقل. فسععار

بهم الى بني يزناسن حيث كان منهم بني خالد

)2(وأبني منكوش تحت السلطة التركيععة إسععميا.

فأغار عليهم وأانتهب أموالهم. ثاععم رجععع لوجععدة

التي كان فريق منهم تابع للتراك وأفريق خارج

عن سلطتهم، فانضم الفريق المعادي للتععراك

للمععولى محمععد، وأحععاربا بععه الفريععق الخععر.

، تحقيععق جعفععر الناصععري / محمععد6الستقصا، ج ()1
.13الناصري، طبعة دار الكتابا،الدار البيضاء ، ص 

تاريععخ وأجععدة وأقبائععل، كتععابا وأجععدة وأالعمالععة()2
 محمععد.شرق المغربا الجزء الثععاني، ترجمععة ذ

167ص2007طبعة .الغرايب مطبعة الرباط نيت



15

بعععد أن) 1(وأصفت له وأجدة ثام رجع الى تفيللت

تعهد بعدم الدخول في مشادات مععع المنععاطق

).2(العثمانية. وأتم ترسيم الحععدوأد إلععى وأاد تافنععا

م، جععاء المععولى الرشععيد لوجععدة1663وأفي سنة 

لدعوة السكان إلععى مبععايعته. كمععا فعععل اخععوه

ممحمد من قبعل. فعدعا أععرابا الشعرق. وأقبعل
ذلععك قععام بقتععل اليهععودي ابععن مشعععل الععثري،

.وأاستعان بأمواله على تأسيس قوته العسكرية

وأحيععن سععمع المععولى محمععد بمنافسععة اخيععه) 3(

)4(الرشيد له، لحق به لقتاله في بسيط أنكاد. 

كتععابا الستقصععا لخبععار دوأل المغععربا القصععى()1
لحمععد بععن خالععد الناصععري تحقيععق وأتعليععق أحمععد
الناصري الجزء السادس منشععورات وأزارة الثقافععة

30ص 2001وأالتصال، طبعة 

الستقصا لخبار دوأل المغربا القصى لحمععد بععن()2
خالد الناصري تحقيق وأتعليق أحمد الناصري الجزء
السادس منشورات وأزارة الثقافة وأالتصععال طبعععة

35ص 2001

.41ص  المرجع نفسه ()3

نقل المحقق احمد الناصري في كتععابا الستقصععا()4
تعريععف الحجععوي فععي رحلتععه الخطيععة لنكععاد انععه :
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وأفي روأاية أن المععولى الرشععيد أتععى بنععي

يزناسععن، وأطلععب منهععم أن يسععلموه الععثري

اليهودي بن مشعل. فقام الخير بتقععديم هديععة

للسععلطان، يسترضععيه بهععا. لكععن الخيععر قبععض

عليه وأقتله. ثام استولى على قصره، وأاستخرج

مععا فيععه مععن المععوال، وأاسععتثمرها فععي دعععوة

رابا الشعرق بوجعدة إلعى مبعايعته. الشعيء أع

الععذي لععم يععرق أخععاه المععولى محمععد فععي

سجلماسة، فقام لقتععاله وأصععده عععن السععتئثار

"سععهل متسععع بيععن الجبععل الشععمالي اعنععي جبععل
بنييزناسععن وأالجبععل الجنععوبي وأهععو مععن جبععل درن
اعني جبععل بوزكععو وأالزكععارة وأبنععي يعلععى وأابتععداؤه
غربععا مععن قصععبة عيععون سععيدي ملععوك الععى وأجععدة
شرقا وأسعكان هععذا السعهل ععربا الشععجع -يطلعق
عليهم فععي اللهجععة المحليععة السععجع –وأأهععل انكععاد
اوألد احمععد بععن ابراهيععم وأالكععل عععربا اصععحابا
الخيععام" المصععدر السععتاذ محمععد حجععي الزاوأيععة

اط سعنة 23 ت 228الدلئية ص  نقل1964طبعة الرب
عن الستقصا كتابا الستقصا تحقيق وأتعليق أحمد
الناصري الجزء السادس منشععورات وأزارة الثقافععة

.41ص 2001وأالتصال طبعة 
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بععالحكم. وألمععا التقععى الجمعععان بسععهل أنكععاد،

كععانت أوأل رصاصععة فععي نحععر المععولى محمععد،

فكان فيها حتفه. وأذلك يوم الجمعة التاسع من

). وأدفععن1664غشععت1هععع (1075المحععرم سععنة 

المععولى امحمععد بععدار ابععن مشعععل.. وأتععولى

الرشععيد تجهيععزه بنفسععه. فحملععه إلععى بنععي

)1(يزناسن، وأوأراه هنالك في رمسه.

وأحسب بعض الروأايععات، فقععد قععد دار الصععراع

بيععن المععولى محمععد وأالمععولى الرشععيد  علععى

:)2(مرحلتين

،  تحقيق محمد عثمان، دار الكتب3 الستقصا، ج ()1
23العلمية بيروأت ص: 

حسب ما نقل المحقق احمد الناصري في تحقيقه()2
في هععامش كتععابا الستقصععا لخبععار دوأل المغععربا
القصى لحمد بععن خالععد الناصععري تحقيععق وأتعليععق
أحمد الناصععري الجععزء السععادس منشععورات وأزارة

، عععن الضعععيف41ص 2001الثقافة وأالتصال طبعة 
 مخطععوط الخزانععة الناصععرية58فععي تععاريخه (ص 

بسل)
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، ليفر لحوز اث1663الوألى بغربا تمسمان عام -

يزناسن قربا دار بن مشعل.

بضواحي ) 1(وأالثانية بقربا سيدي بوهرية-

تافوغالت، وأالذي كان فيه حتف المولى 

.)2(محمد

وأتروأي مصععادر أخععرى أن المععولى محمععد

)3(يقتل بأنكاد، بعد أن التقى جيشه بجيش أخيه.

)4(وأقد دفن بدار ابن مشعل بتاكمة بتافوغالت

وأبعد خلععو الجععو للمععولى الرشععيد، دخلععت

نعععم خزينتععه قبائل ياث يزناسن في طععاعته. وأد

مجددا بما تبقى من أموال لليهودي بن مشعععل

 في النص سيدي بوهدية()1
كتععابا الستقصععا لخبععار دوأل المغععربا القصععى()2

لحمععد بععن خالععد الناصععري تحقيععق وأتعليععق أحمععد
الناصععريالجزء السععادس منشععورات وأزارة الثقافععة

. 41هامش ص 2001وأالتصال طبعة 
 المصدر نفسه () 3
 نقل1925سنة Hesperis  في مجلة Pierredeceniva lعن ()4

عن المحقععق احمععد الناصععري فععي تحقيقععه لكتععابا
الستقصا الجزء السادس منشورات وأزارة الثقافععة

 . 41ص 2001وأالتصال طبعة 
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المقتول. حيععث قععايض زوأجتععه ابنهععا المأسععور،

)5(بأموال زوأجها وأكنوزه فدلت عليهم.

المولى إسماعيل 

(إخضاع بني يزناسن بالقوة)

م، وأفي عهععد السععلطان1679وأحوالي سنة 

المعععولى إسعععماعيل، وأكعععإحراء عقعععابي لبنعععي

يزناسن، أمر الخيععر بنقععل قبائععل عععربا زرارة

وأالشععبانات، مععن الحععوز إلععى وأجععدة. ليقومععوا

بالتضييق على بني يزناسن، وأليرغمععوهم علععى

الفكاك من موالة الدوألة العثمانيععة، وأالععدخول

تحت إمرة السلطان المولى اسماعيل. فكانت

قبائععل زرارة وأالشععبانات يغيععروأن علععى بنععي

يزناسن وأيمنعونهم مععن الحععرث بسععهل آنكععاد.

وأقد قرر السلطان بضربا حصارعسكري على

كتععابا الستقصععا لخبععار دوأل المغععربا القصععى()5
لحمععد بععن خالععد الناصععري تحقيععق وأتعليععق أحمععد
الناصععريالجزء السععادس منشععورات وأزارة الثقافععة

،3 وأ الستقصعععا، ج 45 ص 2001وأالتصعععال طبععععة 
تحقيق محمععد عثمععان، دار الكتععب العلميععة بيععروأت

23-24ص: 
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القبيلعععة اليزناسعععنية، فعععأمر ببنعععاء ثالث قلع

عسكرية، محيطععة بالجبععل مععن كععل الجععوانب.

إحععداها بالرگععادة -وأهععي "قصععبة الرگععادة"- ،

وأجهزهععا عامععل وأجععدة العياشععي بععأمر مععن

السععلطان بخمسععمائة فععارس، يحولععون دوأن

نزوأل بني يزناسن من الجبل إلى سهل تريفععة،

للقيام بعمليات الحرث وأالزراعععة. ثاععم أمععر أن

تبنععى قلعععة عسععكرية أخععرى "قصععبة لعيععون"،

بعيععون سععيدي ملععوك. وأأن يجهزهععا العامععل

بخمسمائة فارس أيضا. ثام بقلعة ثاالثة بشراعة

"على نهر ملوية"، وأيجهزها بخمسععمائة فععارس

)1(أيضا.

وألم يكف حصار القلع العسكرية، وأحصار

قبائل الزرارة وأالشععبانات فعي تحقيععق المعراد.

فقام السلطان المععولى إسععماعيل فععي السععنة

الموالية، فععي جمععادى الثانيععة الموافععق ليونيععو

م بالهجوم على بني يزناسععن، بسععبب1680سنة

،  تحقيق محمد عثمان، دار الكتب3 الستقصا، ج ()1
.43-42العلمية بيروأت ص: 
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مععا قيععل أنععه "تمععاد علععى العصععيان". فععاقتحم

جبالهم، وأاعتسف ربععوعهم، وأانتسععف زروأعهععم

وأمواشيهم، وأحرق قراهم وأقتل رجالهم وأسبى

نمن ذراريهععم. فاستسععلموا وأطلبععوا المععان، فععأ

بقيتهم علععى أن يععدفعوا الخيععل وأالسععلح الععتي

عنععدهم. فععدفعوها مععن غيععر توقععف، وأقععاموا

اا عليهم. )1(بدعوته جبر

 وألععععم تتوقععععف العمليععععات العسععععكرية

للسلطان المولى اسماعيل ضد بنععي يزناسععن.

فبعد حوالي اربعين سنة وأفي رمضان من سنة

م، بعث عامل وأجدة إلى السلطان المولى1717

)2( رأس من رؤوأس بني يزناسن100اسماعيل 

كتععابا الستقصععا لخبععار دوأل المغععربا القصععى()1
لحمععد بععن خالععد الناصععري تحقيععق وأتعليععق أحمععد
الناصري الجزء السادس منشععورات وأزارة الثقافععة

.85 ص 2001وأالتصال طبعة 

،  تحقيق محمد عثمان، دار الكتععب3الستقصا، ج ()2
70العلمية بيروأت ص: 
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استيلء التراك على بني يزناسن

لقعععععد تكعععععررت محعععععاوألت اسعععععتيلء

المبارطوريعععة العثمانيعععة علعععى وأجعععدة وأبنعععي

م، بعععث السععلطان1796يزناسععن. ففععي سععنة 

المععولى سععليمان بععالجيش لسععترجاع وأجععدة

وأنواحيها من التراك. وأراسل السععلطان البععاي

محمععد باشععا، وأهععدده بععإعلن الحععربا. فامتثععل

الخير وأأمر نائبه بها أن يتخلى عن قبائععل بنععي

يزناسن وأسقونة وأالمهايععة وأأوألد زكععرى وأأوألد

علععي وأرأس العيععن. وأدخععل الجيععش المغربععي

)1(لوجدة وأقام بجباية ضرائبها.

م، استولت1682وأفي وأقت سابق من سنة 

الدوألة العثمانية على بني يزناسن وأعلى قصععر

ابن مشعل. فخرج السلطان لمواجهتهم. لكععن

العسععاكر العثمانيععة تراجعععت بسععبب مسععتجد

حصل في الجزائر، يتعلق المربقصععف فرنسععا

313المصدر نفسه، ص:()1
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لمدينععة "شرشععال" غععربا الجزائععر العاصععمة

)1(حاليا

فرنسا وأبنو يزناسن 

م.1843بععععد احتلل الجزائعععر وأفعععي سعععنة 

امتععدت العمليععات العسععكرية الفرنسععية إلععى

داخل الترابا المغربي. وأشععنت فرنسععا غععارات

على بني يزناسن وأعلى وأجدة، بسبب دعمهععم

العسعععكري للمقعععاوأم الشعععيخ عبعععد القعععادر

)2(الجزائري.

 م، شارك بنععو1844 غشت سنة 29وأفي الع 

بعدد ضخم من المقاتلين، في جيععش) 3(يزناسن

نسلطان المولى عبععد الرحمععان، فععي معركععة ال

)4(إيسلي ضد الجيش الفرنسي.

،  تحقيق محمد عثمان، دار الكتععب3الستقصا، ج ()1
.46العلمية بيروأت ص: 

.303المصدر نفسه، ص:()2

.49نفسه، ص()3

.305نفسه، ص:()4
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، شععنت بنععو يزناسععن عمليععات1859وأفععي سععنة 

عسععكرية داخععل الععترابا الجزائععري المحتععل،

رفقعععة بععععض القبائعععل المجعععاوأرة وأالجيعععش

المخزني. بعد أن ساد العتقاد بضعف الجيععش

)1(الفرنسي.

وأفععي الثلثايععن مععن أكتععوبر مععن نفععس السععنة

 مععن قبععل)2(م، تععم احتلل هضععبة تفوغععالت1859

الفرنسيين، كإجراء رادع للهجمععات اليزناسععنية

وأجدة وأالعمالة، تاريخ وأجدة وأقبائل شرق المغععربا،()1
بنو يزناسن–الزكارة–بنععو بوزكععو-المهايععا-السععجع-أهععل
أنكععاد-أوألد سععيدي الشععيخ. الجععزء الثععالث،ترجمععة ذ.

،  ص2009 محمد الغرايب مطبعة الرباط نيععت.طبعععة
77.

يقععول مععوليراس أن اسععم تفوغععالت يعنععي جبععل()2
الغيلن أوأ الفععععواكه غيععععر الطازجععععة أوأگيسععععت
معععوليراس، المغعععربا المجهعععول- الجعععزء الوأل -
ترجمة عز الدين الخطععابي دار النجععاح الجديععدة ط

 . لكن الباحث بوعقلين يععؤل التسععمية192ص .2007
إلى مذكر فوغال أي الذراع وأهي كناية عن الهضبة

أعلى الجبل.
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علععى الععترابا الجزائععري المحتععل، وأذلععك بعععد

)1(حربا دامت ليلة كاملة.

أبركععان تحععت السععتيطان، عبععد اللععه لحسععايني،()1
.41، ص :2016مطبعة الجسور 
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القادة اليزناسنيين وأمشاريعهم السياسية:

يعتععبر القايععد فععي العععرفا المحلععي لبنععي

يزناسعععن آنعععذاك فعععي منزلعععة المنتخعععب أوأ

البرلماني اليوم. حيععث ترشععحه قععبيلته بعععد أن

يفرض سععطوته عليهععا،  وأينععال رضععا السععلطة.
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وأيعمل على تسيير الشؤوأن المحلية في مقابل

جمعه للضرائب وأتقديمها للدوألة.

يأمسعود وأقد برز بعض القياد من عائلة البشير 

يأمسعععود، بشكل لفععت. فقععاد ميمععون نلبشععير 

معركععة باسععلة ضععد الجيععش الفرنسععي، لصععد

هجوم دام أعقبععه احتلل هضععبة تفوغععالت مععن

قبععل القععوات الغازيععة. بععل قععاد ميمععون حععتى

مفاوأضعععات الصعععلح معععع الفرنسعععيين غعععداة

المعركعععة. وأمحليععا تزعععم الخيععر انتفاضععات

متكررة ضععد عامععل وأجععدة. ففععي التاسععع مععن

م، طععالب العامععل الشععجعي،1848أبريععل لسععنة 

)1(عامل وأجدة، مععن المخععزن المععدد العسععكري

لصد انتفاضة القايد ميمون. وأالذي جمععع حلفععا

مكونا من بنععي بوزكععو وأأوألد سععتوت وأالسععجع

وأظلععت أعمععاله العسععكرية). 2(لحربا أهل أنكععاد

وأالسياسعععية مصعععدر قلعععق للحلفا المعاديعععة

 مععن الععذاكرة المحليععة المغربيععة،2مراسلة رقم () 1
1ج 13 ص 2017عكاشة برحابا، طبعة ربانت، 

نفسه.()2
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لطموحه السياسي، وأللسلطة المحليععة ممثلععة

م مععن1865في العامل، إلى أن تم اغتياله سععنة 

)1(طرفا بعض الفراد من قبيلة لمهاية.

وألععم تنطفععئ جععذوأة  الطمععوح للزعامععة

يأمسعععود. ففععي  17السياسية عند أبناء البشععير 

م، طلب القايعد محمعد1874من فبراير من سنة 

، فععي)2(ابععن البشععيرتولي وأليععة عمالععة وأجععدة

نفسه.()1
 في نص الرسالة جاء هذا المقطع: "وألمععا عععاينت()2

كافة القبائل وأالعععربا أن مععا مععن عامععل كععان مععن
عمععال سععيدنا ل يععدفع عععن الرعيععة وألععم يحطهععا
بنصيحة، وأانما يجلب النفع لنفسعه، وأل يلتفععت إلعى
غيره، اتفق رأيهم وأاجتمعت كلمتهم على أن كتبععوا
للحضععرة العاليععة بععالله صععحبة وأفععدهم للهديععة،
ليسلكوا سبيل الرعية أن يكون عاملهم منهم علعى
العععادة المقععررة مععن أسععلفكم الطععاهرة بقطععر
المغعععربا، فعععإن كعععان العامعععل منهعععم فهعععو أدرى
بععأحوالهم وأأشععفق بضعععفائهم وأأرفععق بمسععاكنهم
وأمتعفف على أغنيائهم. وأطلبوا من مولنا أيده الله

من الععذاكرة 4 مراسلة رقموأنصره توليتنا عليهم"
المحلية المغربية، عكاشععة برحععابا، طبعععة ربععانت،

1ج 18 ص2017
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)1(مراسلة إلى ابن عم السلطان الحسن الوأل

أوأضح فيها أهمية سياسة القربا - على شاكلة

ما يسمى اليوم بالجهويععة الموسعععة- . فشععرح

فععي الرسععالة إيجابيععات تععولي شععخص مععن

المنطقة لمنصب زعامة القبائععل. حيععث كععانت

الدوألة تعين أشخاصععا مععن خععارج الشععرق فععي

منصب عامل عمالة وأجدة، الععتي تتسععع دائععرة

اختصاصعععها العععترابي لتشعععمل كعععل القبائعععل

المحيطة بالجهة الشرقية.

تم السععتجابة لمطلععب،عع 1874 نونبر 10وأفي 

يأمسعود. وأتم تعيينه القايد الحاج محمد نلبشير 

عععامل علععى وأجععدة وأبنععي يزناسععن، فععي حفععل

بمناسبة عيد الفطر، أقععامه السععلطان المععولى

لكععن سععرعان مععا) 2(الحسععن الوأل بالمنطقععة

تكالبت عليه الوشايات مععن المنافسععين. فبعععد

 مععن الععذاكرة المحليععة المغربيععة،4 مراسلة رقععم()1
1ج 18 ص2017عكاشة برحابا، طبعة ربانت، 

،  تحقيق محمد عثمان، دار الكتععب3الستقصا، ج ()2
377العلمية بيروأت ص: 
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سنة فقط قام السلطان بتعيين عامل تازة بععن

الشليح، وأتوجيهه لوجدة ليتسلم منصب عمالععة

نير لععذلك جيشععا وأجدة بدل عن بن البشير. وأسعع

ترأسه أخوه المولى علي.

وأكما هو متوقع، لن يتحمععل بععن البشععير -

ططموح للجلوس علععى كرسععي العمالععة علععى ال

يتنتزع منه السلطة بعد سنة وأاحدة القبائل- أن 

فقععط مععن اكتسععابها. فكععان أن قععام بمقاوأمععة

القرار المذل. وأحاربا الجيش وأفععي نيتععه إذلل

العامل المنافس، وأإظهار قوته للسلطان، لكي

 وأفعل)1 (يعول عليععه فععي البقععاء علععى العمالععة.

يحكي موليراس المغامرة المأساوأية للقايد وألععد ()1
البشععير بشععكل أسععطوري متحععدثاا عععن مملكععة
أمازيغيععة صععغيرة يقودهععا الرجععل الثععائر، لكنععه هععو
نفسععه يعععترفا بصعععوبة التفريععق بيععن الحقيقععة وأ
"السطورة البراقة " لثورة وألد البشير الذي نعععت
عامععل وأجععدة بالطفععل الصععغير، وأقععد تغنععى ذكععراه
المنشعععدوأن الزنعععاتيون" أوأجسعععت معععولييراس–
المغربا المجهول- الجزء الوأل –اكتشععافا الريععف-

198 ص 2007ترجمة عز الدين الخطابي ط
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يهزم الجيش وأانتهبت المحلة السععلطانية. لكععن

سرعان ما راسل بنلبشير السععلطان، لتوضععيح

يترك بععن البشععير يتمتععع) 1(نيته وأتأكيد وألئه. وأقد 

في مهمته لمععدة سععنة أخععرى، فععي انتظععار أن

م،1876 من غشت سنة 30ييتفرغ لمره. وأفي الع 

تععوجه السععلطان إلععى منطقععة بنععي يزناسععن،

وأعععزل وألععد البشععير. وأبعععث بععه مسععجونا إلععى

فقضى سبع سنوات في السجن. وأفي) 2(فاس.

 راسععل السععلطان 1883 مععن دجنععبر سععنة 22

الحسن الوأل من زنزاته مستعطفا إيععاه طالبععا

 وأفععي الثععامن مععن)3(العفععو وأاطلق السععراح.

 لجأ القايد المذكور للجزائر بعد1894أبريل سنة 

)4(رفض بني وأريمش له.

379-378المصدر نفسه، ص:()1

،  تحقيق محمد عثمان، دار الكتب3الستقصا، ج  ()2
379-378العلمية بيروأت ص:

 مععن الععذاكرة المحليععة المغربيععة،،6 مراسلة رقم ()3
1ج  25 ص2017عكاشة برحابا، طبعة ربانت، 

نفسه.()4
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الصراعات السياسية المحلية 

وأتفاعل المجتمع المدني في الشأن

السياسي:

فععي هععذه المرحلعععة، ظهععر بجلء كيعععف

يتفاعععل السععكان وأزعمععاء القبائععل الطمععوحين

فععي نيععل سععلطة أكععبر، مععع ممثععل السععلطة
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المخزنية عامل وأجدة. إذ يبدوأ أن القياد فهمععوا

وأإظهععار العامععل بمظهععر) 1(أن خلععق القلقععل

الضعيف، تفيععد فععي إقنععاع السععلطان بتغييععره،

وأاكسابهم نفوذا مع العامل الجديد.

وألبععراز،ععع 1894 مععن شععتنبر سععنة 30ففععي 

الذات وأفرض الواقع علععى عامععل وأجععدة، قععام

أهل أنگاد بنهب زروأع وأجدة وأمواشيها، وأسععلب

التجار العائدين من سوق مغنية، وأنهب محلت

ما أدى إلععى لجععوء هععذه الفئععة) 2(تجارية لليهود،

. وأفي الثععامن معن أكتععوبر)3(إلى مغنية بالجزائر

م، تم استغلل مقتل رجل نگادي مععن1894سنة 

وأجدة قععربا بععابا القصععبة مععن طععرفا خمسععة

رجال من مهاية كذريعة للقتتال بوجععدة. وأفعل

يقععول مععوليراس أن قيععاد بنععي يزناسععن يععثيروأن()1
موليراس، الضطرابات بهدفا تضخيم ثاروأاهم  أوأگيست

     -    - دار  الخطابي الدين عز ترجمة الوأل الجزء المجهول المغربا

ط    الجديدة 192ص .2007النجاح

، من الذاكرة المحلية المغربيععة،60مراسلة رقم () 2
1 ج 173 ص 2017عكاشة برحابا، طبعة ربانت، 

نفسه.()3
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وأقع إنزال لهل أنگاد وأأهل مهاية هناك. ماحدا

بعامععل وأجععدة الضعععيف بنبوشععتى،  إلععى إغلق

وأبفعععل النهععب وأالغلق) 1(السوق تفاديا للنهب.

المتكععرر، ضععاقت السععاكنة ذرعععا. فراسععلت

 نونععبر مععن14السلطان عبد العزيععز، فععي يععوم 

 تطلععب منععه مععددا عسععكريا لحمايععة،1894سععنة 

 وأبعد شهر في العاشر من دجنبر من)2(القصبة.

نفس السنة طلب أعيان وأجدة مععن السععلطان

تعيين عامل جديد، معزز بقععوة عسععكرية، بعععد

تكععرر سععد أبععوابا القصععبة، وأحصععار السععاكنة

وأكان العامل قد أغلق) 3(المهددة بالموت جوعا.

أبوابا القصععبة علععى السععاكنة للسععفر لملقععاة

 دجنععبر17. وأبعد أسعبوع، وأفععي يععوم )4(السلطان

 استجابا السلطان لمطالب ساكنة وأأعيان1894

  182، نفسه، ص63مراسلة رقم ()1
  189، المصدر نفسه، ص66مراسلة رقم () 2
  205، نفسه، ص 73مراسلة رقم ()3
  203، نفسه، ص72مراسلة رقم ()4



15

)1(وأجدة بتعيين إدريس بععن يعيععش علععى وأجععدة

م.1895 فععبراير سععنة 9وأقععد باشععر مهععامه يععوم 

 من أكتوبر11وأبموازاة ذلك، قام السلطان في 

من نفس السععنة بتعييععن مجموعععة مععن القيععاد

الجدد على منطقة بني يزناسععن، ربمععا لظهععار

أن تغيير العامل كععان إجععراء روأتينيععا وألععم يععأت

استجابة للضغوط. لكن القياد القععدماء رفضععوا

.)2(لئحة القياد الجدد

العامل الجديد أكثر قوة وأدبلوماسية:

وأفعل أبان العامل الجديد عن حنكة وأقععوة

م،1895 من مارس سععنة 13في البداية. ففي الع 

عقد العامل ادريععس بنيعيععش صععلحا بيععن أهععل

 وأ أبان عن قوته كععذلك إذ)3(وأجدة وأأهل أنكاد. 

لم تكد تنقضي سنتان حععتى اعتقععل قايععد أهععل

أنكاد، القايد بوترفاس عبد القادر، الععذي خلععق

  212، نفسه، ص 76مراسلة رقم ()1
1 ج 254 ص ، نفسه92مراسلة رقم ()2

 226المصدر نفسه، ص ، 82 مراسلة رقم()3
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القلقل سابقا. وأبعثه لسجن طنجة عبر مليليععة

)1(م1896من دجنبر سنة  27في 

العامل يضعف من جديد: 

تكررت عملية اختبارالقبائل لقععوة العامعل

الجديد. إذ انبرى هععذه المععرة مععن بنععي عععتيق،

القايد لهبيل، ليقود انتفاضة  الطاحة به. ففععي

م، تزعععم لهبيععل بعععض القبائععل1897فععبراير 28

اليزناسععنية، وأبعععض قبائععل الشععرق. وأقععاموا

بالغارة على وأجدة، وأتعععاركوا مععع حركععة قايععد

. وأتعم جعرح قائععد المائعة)2(العيون بعواد إيسعلي

يقتععل عسععكري مععن المخععزن. لعسكر وأجععدة، وأ
وأقععد وأاصععل رمععوز المجتمععع المععدني هععذا)3(

الحراك السياسععي. ففععي التلثايععن مععن مععارس

 294نفسه، ص ، 107 مراسلة رقم()1
مققن الققذاكرة المحليققة،عع 117 مراسققلة رقققم()2

المغربيققة، عكاشققة برحققاب، طبعققة ربققانت،
1 ج 319 ص 2017

309المصدر نفسققه، ص ،عع 113 مراسلة رقم()3

1ج 
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م، وأقععععت ثالثاعععة قبائعععل معععن بنعععي1897سعععنة 

يزناسععن، وأقبيلععة اهععل أنگععاد، عريضععة بعثتهععا

للسطان عبد العزيز، تتظلم فيها مععن العامععل.

وأتتهمه بالفسععاد وأالخيانععة، عععبر فععرض رشععوة

مضافة على الضرائب الععتي يستخلصععها (ألععف

ريال لكل هدية أي ضريبة تبعث لععبيت المععال).

إضععافة إلععى تنععازله عععن ميليععن مععن الراضععي

المغربية لفائدة فرنسا بالجزائر. وأبيعه لراضي

.)1(بالسعيدية 

وأقد بلغ تأثاير حصار ساكنة وأجدة مععداه، وأأبععان

عععن ضعععف شععديد لممثععل السععلطة، فطلبععت

م مععن1897الساكنة في الثاني مععن مععاي لسععنة 

العامععل أن يطلععب حمايععة عسععكرية فرنسععية،

وأذلك بإذن السلطان. لكععون لوجععادة دائمععا مععا

يؤدوأن ضريبة الصراعات السياسية بين العامل

 وأاسعععتجابة لمطلعععب)2(وأالقبائعععل دوأن حعععق.

1 ج 323نفسه، ص ، 118 مراسلة رقم()1

، من الذاكرة المحلية المغربيععة،126مراسلة رقم ()2
1 ج 353 ص 2017، عكاشة برحابا، طبعة ربانت
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المنتفضععين، قععام السععلطان عبععد العزيععز فععي

م بتعيععن1897التاسع وأالعشرين من ماي لسععنة 

لجنعععة تحقيعععق لكشعععف ملبسعععات الصعععراع

السياسععي، وأالتأكععد مععن التهامععات الموجهععة

وأفعععي المقابعععل اسعععتجابا)1(لعامعععل وأجعععدة.

السلطان لشكوى ساكنة وأجدة، عبر قرارإيفاد

. تم قرار العانة يوما)2(إغاثاة غذائية من الدقيق

بعد قرار تعييععن اللجنععة. أي فاتععح يونيععو لسععنة

م مععا يعنععي أن تهدئععة الوضععع وأنععزع فتيععل1897

التوتر كان من أوألويات الدوألة، ما يشي بدرجة

أوأفععي الرابععع)3(خطععورة الوضععع. وأفععي الثععالث
م وأصععلت المعونععة1897مععن يوليععوز لسععنة )4(

الغذائية المتمثلة في ألف كيععس مععن الطحيععن

إلى السعيدية، بغية توجيهها إلى ساكنة وأجدة.

1 ج 363 ، المصدر نفسه، ص129مراسلة رقم ()1

1 ج 367 نفسه، ص، 130رقم  مراسلة()2

1 ج 375نفسه، ص ، 134 مراسلة رقم()3

1 ج 377نفسه، ص ، 136 مراسلة رقم()4
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وأفي إطار التطورات السياسية للنتفاضة

 مععن14القبائليععة ضععد عامععل وأجععدة وأفععي يععوم 

م راسل زعيم النتفاضة القايد1897مارس سنة 

لهبيععل ( بولنععوار بععن احمععد لهبيععل) قايععد بنععي

عتيق، السطان عبد العزيز يطععالبه فيهععا بعععزل

العامل.

وأمععن بيععن السععلوكيات الغريبععة للعامععل وأالععتي

ربما استفزت الساكنة القبائليععة، طلععب عامععل

م1897وأجععدة فععي الثععاني مععن غشععت لسععنة 

الترخيص بمأذوأنية المتاجرة وأاستيراد الحبععوبا

كما قام) 1(من مدينة مليلية لفائدة مقربين منه.

 بطلععب اقتنععاء1897في الثامن مععن مععايو لسععنة 

سكن وأظيفي لئق عبر شراء مسكن من تاجر

فاسي في الوقت الذي تعاني فيه منطقته معن

)2(فقر وأمجاعة وأقلقل اجتماعية.

1 ج 379المصدر نفسه، ص ، 137 مراسلة رقم()1

من الذاكرة المحلية المغربية،، 131 مراسلة رقم()2
1 ج 369 ص 2017عكاشة برحابا، طبعة ربانت، 
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جفافا متكرر بالمنطقة

وأقععد حععل ببنععي يزناسععن جفععافا  وأقحععط

)2(م 1897 وأ)1(م1884متكععرر، فععي كععل مععن سععنة 

وأضربا الجراد المنطقععة فععي شععهر نونععبر مععن

م1884 مععن ينععاير سععنة 28. وأفععي )3(م1892سععنة

وأكإجراء تخفيفي، قام السلطان بالسماح لبني

يزناسن بتصدير الحلفاء الى اسبانيا وأالجزائععر،

مععا يعنععي أن) 4(لعام وأاحد، شرط دفع الرسععوم.

تصدير نبات الحلفاء كان ممنوعا فععي الوأقععات

العادية ما يشي بالظروأفا القتصععادية البئيسععة

لتلك الفترة.

تطورات عسكرية ضد الفرنسيين:

من الذاكرة المحليععة المغربيععة،،عع 12 مراسلة رقم()1
1ج 41، ص 2017عكاشة برحابا، طبعة ربانت، 

1 ج 314نفسه، ص ، المصدر 115 مراسلة رقم()2

1ج139نفسه، ص، 67 مراسلة رقم()3

1ج 39نفسه، ص ، 11 مراسلة رقم()4
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وأفي اطار اللقاء بين 1907 أكتوبر 7في يوم 

قائد فرقة اسععتطلعية فرنسععية وأبعععض أعيععان

بني يزناسن، بموقع قريب من "عيععن  صععفا "،

بغععرض عععودة بعععض قععواد بنععي خالععد إلععى

سععلطتهم، تحععت نفععوذ الحتلل. تطععور الوضععع

إلى مواجهة بين المناهضين للحتلل وأالجيععش

الفرنسععي. ممععا أدى إلععى تراجععع الجيععش إلععى

مدينة وأجععدة، وأقععد وأقععع فععي صععفوفا الجيععش

. وأفي اليععوم المععوالي،)1(قتيلن وأبعض الجرحى

ففععرق مععن الجيععش الفرنسععي معععززة عععادت 

بسلح المدفعية، لتععدك المداشععر القريبععة مععن

مكان الحادث بالقنابل. وأاسععتمر القتععال طيلععة

الثلث أشهر المواليععة. تتوسععطه فععترات هدنععة

 دجنععبر لسععنة4.وأفععي يععوم الربعععاء )2(وأكر وأفععر

 قام الجيش الفرنسععي بقصععف وأتععدمير)3(م1907

 المغربا وأفرنسا ، عكاشة برحابا، طبعععة ربععانت()1
149 ص 2007

نفسه.()2
3 ()Quatre siècles d'histoire marocaine p 469-470
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مقر وأضيعة الثائر الشيخ المختععار البوتشيشععي
)1(

شخصيات طبعت تاريخ ياث يزناسن :

قياد بني يزناسن:

 إن مهمععة القايععد المركزيععة هععي جبايععة

الضرائب وأتسليمها سنويا للسلطة. إضافة إلى

تسععيير المععور الداريععة وأالسياسععية الداخليععة

وأضمان وألء القبائل للسلطة الحاكمة.

وأيقععععول مععععوليراس أن القيععععاد كععععانوا

مفروأضععين علععى القبائععل وأكععانوا هععم أيضععا

مراقبين من طرفا مخبرين يطلق عليهم اسم

)2("لخبارجيا".

1 ()Idem

 يذكر موليراس من بين المخبرين كععل مععن سععي()2
بولنوار وأسي المكي وأسي الطاهر الكبداني، وأربما
يقصد بالثانين الوألين شيوخ زاوأية سععيدي رمضععان
الععذين كععانوا يبعثععون مراسععلت للسععلطان (أنظععر

 ص1 منشورة بالذاكرة لبرحابا ج 54مراسلة رقم 
 يحكي فيها عن الوضععع ببنععي يزناسععن وأالنععزاع157
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وأقد ذكر أربعة قياد وأخصهم بالمععدح دوأن

أن يععبين السععبب. فقععال: "كععان لهععذه القبيلععة

الشرفا الذي ل تحسد عليه، في التععوفر علععى

أربعة قياد وأهم: علي أوأرباح قايععد بنععي خالععد ،

وألد أكوجيععل- أيوجيععل (ابععن اليععتيم) قايععد بنععي

منگوش ، وألد لحععبيب قايععد بنععي عععتيق، وأ وألععد

البشير أوأمسعود قايد بني وأريمش. وأقد تلقععوا

)1(برنوس التعيين من السلطان نفسه"

وأفععي مععايلي بعععض أسععماء القيععاد وأتاريععخ

ذكرهم في المراسلت الرسمية كنععواة للئحععة

كروأنولوجية لهم في مقبل البحاث:

قايد  أهل أنگاد:

بيععن محمععد بععن البشععير الصععغير وأبنععي وأريمععش)
  -    - عز    ترجمة الوأل الجزء المجهول المغربا موليراس، أوأگيست

ط       الجديدة النجاح دار الخطابي 198ص .2007الدين

1()Mouliéras- زء الوأل ول- الج ربا المجه – المغ
ترجمة عز الدين الخطابي دار النجععاح الجديععدة، ط

198 ص 2007
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يذكععر بوترفععاس عبععد القععادر يععوم اعتقععاله

)2(م بعد حصاره لوجدة. 1896دجنبر 27بتاريخ 

قايد بني درار:

ذكر القايد علععي برابععح (ؤرابععح) الخالععدي

)2(م1884الدراري سنة 

 قايد بني منگوش :

 ذكر القايد المختععار الكععروأج كقايععد لبنععي

 وألبنععي خلععوفا ببنععي)3(م1884منگعععوش سععنة 

منكوش ذكر القايد عبد القادر بن عبععد السعلم

 وأللبصارة القايععد محمععد)4(م.1886الخلوفي سنة 

)5(م 1892بن عيسى اليزناسني ذكر سنة 

قايد ولد منصور:

1 ج 294 ص 2017نفسه،، 107 مراسلة رقم()2

1ج 43نفسه، ص ، 13 مراسلة رقم()2

1 ج 57نفسه، ص ، 18 مراسلة رقم()3

1 ج 73نفسه، ص ، 23 مراسلة رقم()4

المصدر نفسععه، ص،عع 113وأ رقم  36 مراسلة رقم()5
309 ص 108
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بلعثامنة وأقصبة عجروأد كان القايد هو علل بن

م1897 ثام )1(م1890منصور البخاري تم ذكره سنة 

قياد بني وريمش:

ذكر لبني وأريمش كل من القايد الرسلني

)3(م1885وأ )2(م1884وأالحروأدي سنتي 

كما ذكر القايد محمد بن الحاج محمد بععن

وأأعله بتفصيل ذكرنا وأقائع) 4(م1894البشير سنة 

يأمسعود. وأالقايد تعود للقايد ميمون بن البشير 

الحاج محمد (لكبير) بن البشير أمسعود.

 

قياد بني عتيق:

يذكرالقايععد عبععد القععادر بععن  ببنععي موسععي 

 وأفععي نفععس السععنة)5(م1884محمد لهبيععل سععنة 

من الذاكرة المحليععة المغربيععة،،عع 31 مراسلة رقم()1
1ج 97 ص 2017عكاشة برحابا، طبعة ربانت، 

معن الععذاكرة المحليععة المغربيععة،،عع 7 مراسلة رقم()2
1 ج 28 ص 2017عكاشة برحابا، طبعة ربانت، 

1 ج 66المصدر نفسه، ص ، 21 مراسلة رقم()3

1 ج 178نفسه،ص، 62 مراسلة رقم()4
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.) 1(يذكر القايد ميمون بن محمد لهبيععل العععتيقي

   ذكععر لبنععي)3(م1897  وأسععنة  )2(م1894وأفي سنة 

عتيق القايد محمد بوالنععوار الهبيععل العععتيقي وأ

م ذكر ابن عمه القايد محمد وألد1894وأفي سنة 

)4(بومدين العتيقي. 

20وأقد قتل القايد بولنععوار وألعد لهبيعل معع 

م1903 من يناير سنة 17من رجاله،  يوم السبت 

في معركة بينععه وأبيععن عسععاكر محمععد الصععغير

يأمسعود، بسيد المخفي. )5(بنلبشير 

د- اتحادية قبائل ياث يزناسن

من الذاكرة المحليععة المغربيععة،،عع 14 مراسلة رقم()5
1ج 46 ص 2017عكاشة برحابا، طبعة ربانت، 

1ج 60المصدر نفسه، ص ، 19 مراسلة رقم()1

1 ج 164نفسه، ص ، 57 مراسلة رقم()2

1 ج 309نفسه، ص ، 113 مراسلة رقم()3

1 ج 164نفسه، ص ، 57 مراسلة رقم()4

السععلطان وأالثععائر الفتععان لعكاشععة برحععابا، دار()5
52ص 2018القلم. طبعة 
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اث يزناسعن معن اتحاديعة تضعم كل ي تتش

أربعة قبائل من شرق الجبل إلى غربه :

 بنو خالد؛ بنو منكوش؛ بنو عععتيق ثاععم بنععو

وأريمش. 

وأتقيم التحادية على مساحة تقع ما بين سهول

تريفة شمال وأسهول أنكاد في الجنوبا، وأتميل

غربععا إلععى وأادي ملويععة، وأشععرقا إلععى الحععدوأد

المغربية الجزائرية.

بني خالد (ياث خالد)

اليوم مدينتي أحفير وأبني) 1(تمثل بني خالد

درار. وأتمتععد أراضععيها التاريخيععة علععى الحععدوأد

يقال أن هععذه هععذه القبيلععة تشععكلت تحععت رعايععة()1
سيدي خالد وأهو إدريسي يوجد قبره بالجزائر جهععة
عين تموشنت.وأتوجد ذريته على الرجععح عنععد أهععل
تععاغجيرت.  وأجععدة وأالعمالععة، مونوغرافيععة وأجععدة
وأقبائععل شععرق المغععربا الجععزء الوأل، ترجمععة ذ.

،2003محمد الغرايب مطبعة شمس بوجدة.طبعة 
.328ص



15

المغربية الجزائرية، بدأ من وألد ازعيم، وأعلععى

 كيلومععتر جنععوبا وأجععدة، إلععى حععدوأد17بعععد 

نضريوة، وأأراضي عربا تريفة شمال )1(ال

يضم بنو خالد ثالث فخذات كبرى:

أهل تاغجيرت، وأبني درار وأأوألد الغازي.

أما شرفا  بني خالد فينقسمون إلى:

وألد بنعزة (وألد سيدي عبد الله بن عزة)

وألد البوتشيش (وألد سيد المختار بوتشيش)

وألد بن العالم 

بني درار (آث ؤدرار) - بني خالد

يقال أنهم عربا وأفروأعهم :

انوت: معن ذريعة سعيدي يوسعف الحعاج- ل ت أه

وأيقال انهم شرفا  أدارسة جاؤوأا مععن الغععربا

المملكة.

بنععي سععكميمان مععن بنععي بوسعععيد، مععن جهععة-

مغنية

 بنعععو يزناسعععن ععععبر الكفعععاح العععوطني، قعععدوأر()1
الورطاسعععي، دار المغعععربا للتعععأليف وأالترجمعععة

.38. ص1976وأالنشر،
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(وألد كزناي) وأأصلهم من الريف  كزناية-

وألد لحمام، وأينحدروأن من عربا كععارط غععربا-

كتلة كبدانة.

لعيععدان وأأصععلهم مععن بنععي مسععتار، قريبععا مععن-

تلمسان.

وألد عيسى وأيوجععد بينهععم العراعععرة. وأاصععلهم-

من بني يعلى وألهم أخوة بأوألد منصور.

وألد الطاهر وأأصلهم من بني كيل .-

وألد حمو الوافدين من حميان .-

اشراكة وأهم منحععدروأن مععن اوألد ميمععون مععن-

شرق تلمسان.

وألد التاجر وأأصلهم من الريف.-

وألد مريم وأقد يكونون من البقية.-

وألد لغازي من أهل بوعمالة وأأصلهم مععن بنععي-

بوسعيد

وألد البالي وألهم نفس الصل-

أهل تيزي وأالزيعانة وأفدوأا من قبيلة وأاحدة معن-

الريف .

لمقاقرة،وأاوأشانن الشرافا الدارسة .-
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وألد لمنكععععار الععععذين بععععدوأرهم ينقسععععمون-

إلى:حماموشن من بني خلععوفا المنكوشععيين

وأاهل القلعة مععن بنععي كععولل وأاخيزانععن مععن

. )1(كلعية

اهل تيدارت وأأوألد  الزعيمي تالف من اوألد بو-

عبد الله أوألد عمار اوألد بوجمعععة اوألد يشععو

اوألد عزة.

أعزيزن-

بني شعيب-

الزعازعة-

البلعة-

أوألد حمو بن اعمر-

الشتايتة-

وألد عيدان-

)2(وألد سيدي سليمان-

 وأجدة وأالعمالة، مونوغرافية وأجدة وأقبائععل شععرق()1
المغععربا الجععزء الوأل، ترجمععة ذ. محمععد الغرايععب

328 ص2003مطبعة شمس بوجدة.طبعة 

الضوء، محمد إلى الظل من وأامحمد موسى أوألد()2
26ص  ،2017مكتوبا، مطبعةعين
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بني خالد – تغجيرت

غعععالبيتهم أمعععازيغ وأفروأعهعععم الساسعععية ذات

أصول متنوعة:

ابنهارن-

وألد نهار (عربا العريشة)-

وألد زعيم ينتمون في جزء منهم إلى لوداية،-

بنو علل،-

الرحامنة.-

وألد غيو قد يكونون من البقية.-

وأالبشارير-

بوحسانن-

وألد شيحة-

أهل تاغرابت-

النجاجرة-

وألدالكاضي -

(تالست: الظلم بالمازيغية))1(اوألد تالست-

اغرام-

 وأجدة وأالعمالة، مونوغرافية وأجدة وأقبائععل شععرق()1
المغععربا الجععزء الوأل، ترجمععة ذ. محمععد الغرايععب

 .328ص 2003مطبعة شمس بوجدة.طبعة 
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بني يحيى-

بوزيزة-

)1(الدوأز-

بني خالد - الشرفا 

2(وألد سيدي عبدالله بنعزة(

 نقل ععععن اوألد202 شعععمال غعععربا افريقيعععا، ص()1
 محمععدموسععى وأامحمععد مععن الظععل إلععى الضععوء،

26،ص 2017مطبعةعينمكتوبا، 

 حسععب شععجرة نسععب بالزاوأيععة الهبريععة بمععداغ()2
أبرزها لنا الشيخ محمد المختار الهبري"فععابن عععزة
هو: عبد الله الكعبير وأاسعم امعه ععزة بنععت سععيدي
محمد ابن عفيف وأابوه محمد المغراوأي بوادي بني
زروأال وأقبيلة الجاهر. وأأبوه علي بن عبععد اللععه بععن
محمععد بععن بوجمعععة بععن سععليمان بععن علععي بععن
اسماعيل بن محمد بن زيان بن يعقوبا بن محمود
بن احمد بن عبد الله بن عبد الخالق بععن علععي بععن
نفو بن مصباح بععن عبد القادر بن عامر بن رحو بن د
صالح بن سعيد بن احمد بن محمود بععن احمععد بععن

محمد بن احمد بن ادريس ابن ادريس الكبر"
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خلص السيد محسن العزاوأي في تحقيقه

إلى أن موطن أسلفا سيدي عبد الله بنعزة

هي منطقة مجاهد ضواحي تلمسان أوأ

بضواحي مستغانم تحت اسم دوأار مجاهد. وأقد

عاش حسب تقدير المحقق المذكور حوالي

)1(م 1465-1552

وأذريته هم:

ممحمد اسنوسي-1
بوعزة-2

أحمد الملقب لمجذيب.-3

الفرع الوأل : ذرية محمععد السنوسععي بععن عبععد-1

)2(الله بن عزة

وألد بن سليمان بن عبععد الملععك بععن عبععد اللععه-

الصغير بن محمد السنوسي.

 آثاار الصل وأالنسب (نسب الشرفاء أوألد بنعععزة)()1
 مطبعععة2017لمحسععن المختععار العععزاوأي  طبعععة 

20نجمة الشرق ص 

29 المرجع نفسه، ص ()2



15

التواجة وألد التاج بن ابو القاسععم بععن بععن عبععد-

الله الصغير بن محمد السنوسي.

العزايزة وألد عبععد العزيععز بععن أبععو الطيععب بععن-

عبد الله الصغير بن محمد السنوسي.

الشرارفة وألد الشريف بن ابو القاسم بن عبد-

الله الصغير بن محمد السنوسي.

الوحاحدة وألد عبد الواحد بععن أبععو الطيععب بععن-

عبد الله الصغير بن محمد السنوسي.

الجليلععة وأهععم (أوألد حامععد، أوألد عبععد القععادر-

وأأوألد الهععبري) وألد الجيللععي بععن محمععد بععن

عبد الرحمان بن عمر النولي بن الجيلني بععن

محمد السنوسي.

وأأوألد الهعععبري: وأهعععم معروأفعععون بزاوأيتهعععم-

وأالضريوةوأتاغيت.)1(بمداغ

الشيخ الحالي للزاوأيععة الهبريععة بمععداغ هععو محمععد()1
المختار بن الشيخ علي بن الشيخ أحمد بعن الشععيخ
محمععد (مؤسععس زاوأيععة  الهععبري بالضععريوة ) بععن
الحععاج محمععد (مؤسععس الزاوأيععة الهبريععة الصععلية
بتاغربيت ) بن احمد بن عبد الرحمان بععن الفضععيل
بن الجيللي بن اعمر النوالي بن عبد الرحمعان بععن
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الفرع الثاني : ذرية بوعزة بن عبدالله بن عزة-2
)2(

اوألد عبدالقادر بن يوسف الحاج بن علععي  بععن-

بوعزة بن عبد الله بن عزة.

وأاوألد الحسععين وأاوألد الطيععب وأهمععا ابنععا عبععد-

القادر بن البشير ابن يوسف الحاج بععن علععي

بن بوعزة بن عبد الله بن عزة.

اوألد بن سعيد بن يوسف الحاج بععن علععي  بععن-

بوعزة بن عبد الله بن عزة.

اج بعن- اوألد الحعاج بعن احمعد  بعن يوسعف الح

علي  بن بوعزة بن عبد الله بن عزة

محمد بن الجيلني بععن الجيلنعي الثعاني الكععبير بعن
محمد السنوسي بن عبدالله  بععن عععزة. مععع العلععم
أنه يشترك في الجععد الثععالث لشععيخ زاوأيععة الهععبري
الضريوة الحالي وأهو الشيخ زكرياء بععن محمععد بععن

عمروأ بن الشيخ محمد (مؤسس زاوأية الضريوة) 
آثاار الصل وأالنسععب (نسععب شععرفاء أوألد بنعععزة)()2

 مطبعععة2017لمحسععن المختععار العععزاوأي  طبعععة 
34نجمة الشرق، ص
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اوألد البدوأي بعن يوسعف الحععاج بعن علعي  بععن-

بوعزة بن عبد الله بن عزة

اوألد  دحمععان وأاوألد المهععدي بععن دحمععان بععن-

بوعزة الصغير بن ابراهم  بن بوعزة بن عبععد

الله بن عزة

اوألد التاج  بن بوعزة بن عبد الله بن عزة-

اوألد العابد بععن عبععد المععومن بععن بععويحي  بععن-

بوعزة بن عبد الله بن عزة.

أمععا الفععرع الثععالث ذريععة أحمععد لمجيععذبا  بععن-3

)1(عبدالله بن عزة 

 وأهم لمجاذبعة بعأحفير وأعيعن صعفا وأزايعو

وأتععاوأريرت وأهععم وألد  بومععدين وأأوألد محمععد

)2(العثماني وأاوألد الطاهر.

48المرجع نفسه، ص ()1

بعض ألقابهم العائليععة:البععدوأي، دحمععان، مسععتنير،()2
البغدادي، دوأمار، النمر، بليزيد، فاضععي، الفاضععلي،
بن اليزد، الدحماني، بن دحمععان، مشععكور، العابععد،
العابدي، المومني، بن المجععذوأبا، المهععدي، التععاج،
الععععزاوأي، هنعععدوأز، الجلطعععي، عزيعععوي، الهعععبري،
حامععدي، الظريععف، الرحيمععي، حفيظععي، مجععذوأبا،
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أوألد سيد المختار البوتشيشي

تنتسععب أسععرة البوتشيشععيين إلععى أهععل

)1(تغجيرت وأيمتععد نسععب شععيخ الزاوأيععة الحععالي

الشيخ جمال البوتشيشي– مععزداد بمععداغ سععنة

م - الععى العبععاس بععن المختععار بععن محيععي1942

الدين بن المختار بوتشيش رفيععق عبععد القععادر

)2(الجزائري.

وأنسبه كامل كمععا يلععي: الشععيخ جمععال بععن

حمزة القادري البودشيشي بن الحععاج العبععاس

بععن المختععار بععنبن محيععي الععدين      المختار بن 

الشيخ المختار الوأل بن محمععد بععن علععي أبععي

بن محمد بن سيدي محمععد بععن محمععد دشيش

بن الحسن بن شعععيب بععن علععي بن أبي دخيل

يحسعععيني، محسعععن، موحسعععن، يحسعععين،  رفيعععع، 
السليماني، اليزيعدي، حمعودي، بعوخريس. المرجعع

نفسه.
2017   تولى المشيخة اثار وأفاة وأالده سنة ()1

الزاوأيععة البوتشيشععية، عكاشععة برحععابا، دار أبععي()2
42ص . 2004رقراق، 

http://encyclopediaberkane.blogspot.com/2016/07/blog-post_481.html
http://encyclopediaberkane.blogspot.com/2016/07/blog-post_481.html
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بن عبد القعادر بععن محمععد بععن محمععد بععن عبعد

الرزاق الثاني بن إسماعيل بن عبد الرزاق بععن

)1(محيي الدين عبد القادر الجيلني

وألد ابن العالم 

أحفععاد سععيدي عبععد القععادر بععن محمععد بععن

احمد بن مريم من شرفا  بنععي وأكيععل المولععود

 هجععري توجععد قبتععه فععي بنععي12حوالي القععرن 

درار ببطن اوألد مريععم فععي المكععان المسععمى

بوزوألي. يتواجد اوألد العالم بالدشرة المسماة

)2(باسمهم ببطن وألد البالي دوأار وألد سليمان

ممحمععد الععذي  مععن أبععرز شخصععياتهم القاضععي 

)3(1930تولى القضاء بأبركان سنة 

 موقعععع الزاوأيعععة البودشيشعععية علعععى النعععترنت()1
www.boutchichiya.com

الزاوأيععة البوتشيشععية، عكاشععة برحععابا، دار أبععي()2
34 ص .2004رقراق، 

بنعععو يزناسعععن ععععبر الكفعععاح العععوطني، قعععدوأر()3
الورطاسعععي، دار المغعععربا للتعععأليف وأالترجمعععة

38. ص1976وأالنشر، 
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بني منگوش  (ياث منكوش)

يمتد قسم بني منكوش جنوبا من أراضععي

لبصععارة الععتي تقععع علععى حععدوأد قبيلععة لمهايععة

الشمالية. وأينتهي شمال إلى حدوأد عربا سهل

تريفة.

وأتوجععد ببنععي منگععوش  تجمعععات سععكانية

كعين  صفا   وأأجدير وأاكععدال وأكععدفان وأقصععبة

.)1(الرگادة

ينسععب البعععض بنععي منگععوش  إلععى الجععد

العلى"منكوش"، ذي الصل الصععنهاجي، وأقععد

يعرفوا بصنهاجة المنكوشيين. وأيقال أن القبيلة

انتقلت مععن صععحراء سجلماسععة الععى المغععربا

الوأسعععط وأملكعععت قبعععل هزيمتهعععا علعععى يعععد

المرينيين ، حينها قصد من بقي منها جبل بنععي

يزناسن.

بنعععو يزناسعععن ععععبر الكفعععاح العععوطني، قعععدوأر()1
الورطاسعععي، دار المغعععربا للتعععأليف وأالترجمعععة

30 .ص1976وأالنشر،
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بينمععا ينسععبهم آخععروأن إلععى فخععذة بنععي

رزوأكن، وأهم فرع بنععي تععوجين الععذي اسععتقروأا

بالجبل في عهد أبي عنان المريني. وأيقال أنهم

م عنععدما كععانو1250تخلفععوا بالجبععل منععذ سععنة 

)1(يقتفون أثار يمغراسن الذي هزمه المرينيون.

إلععى)2( وأفي العموم ينقسم  بنععو منكععوش

مجموعتين.

مجموعة الشمال المعروأفة باسم :

اوألد علي أوأماس،

وأمجموعة الجنوبا وأ تعرفا ببني منگععوش

الجنوبية وأتنقسم إلى:

بني مريسن الدخال،-

وأجععدة وأالعمالععة، مونوغرافيععة 349هامش صفحة ()1
وأجدة وأقبائل شرق المغععربا الجععزء الوأل، ترجمععة
ذ. محمععد الغرايععب مطبعععة شععمس بوجععدة.طبعععة

2003
مع العلم أن فرقععة مععن اث منكععوش تسععمى بنععو()2

منكوش التحاتا نزلوا الى الضفة اليمنى لواد كيس.
وأهم تحت السيادة الجزائرية بفعععل مقتضععيات بنععد

من بنود معاهدة للة مغنية.
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اهل صفروأ -

بني مريسن البرانيين (البصارة وأبني ميمون) -

بني خلوفا.-

ياث علي ؤماس- بني منكوش

 بني وأكلن وأيقال انهم امازيغ-

وأأهل خلد ربما وأفدوأا من فكيععك بدايععة القععرن-

18

 وألد هروأ من البقية.-

وألد عبد الله (عبععو) وأاصععلهم مععن اوألد عمععروأ-

من الضفة اليسرى لوادي زا. وأيعتقد البعض

ان اصلهم من الريف وأينتمون لبني توجين

 وأاهل ترترة امازيغ من قصر المعيز بفجيج -

اوألد سيدي رمضان -

وأاهل قدارة -

بني عبد الله -

وألد محفوظ-

وألد البكاي-

اهل خلد-

 ايجداين-
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اوألد بوغنم-

لحساينيين: من ذرية سيدي عمروأ بن عبد الله-

بن احساين، الذي يتواجد ضريحه بالطرشععة

)1(بنواحي الرگادة.

نن معن قريعة()1 فسع يم حسب السيد عيسعى لحسعيني -
الركععادة-: هععو عمععر بععن عبععد اللععه أمغععار دفيععن
الجديدة. وأله خمسة أبناء وأهم: عبععد السععلم -وأهععو
جد حسععاينة الركععادة- وأسععيدي عبععد القععادر وأرزوأق
وأحمزة وأوأاحد آخر نسي اسمه. وأأنه هو من أسس
الزاوأية التي كانت تسمى زاوأية لحساينية. أما ذرية
لحسععاينة بقريععة اركمععام اليععوم،  فهععم طجيععوات –
ايطجيون، وأجدهم سيدي امحمد. وأإبنعيساتن -ابناء
بنعيسى، وأيتوزعون في كل من كبدانة بإيشروأيضن
(الشععععراوأيط) وأالدشععععيرة وأالسعععععيدية وأمععععداغ
وأالمنععاطق المجعاوأرة. وأيقععول أن اوألد بععن عيسععى
جدهم مدفون عند الشععيخ الهععبري، وأقععد كععان لهععم
اتصال مع جدوأده. لكن بفعل الستعمار وأتواجععدهم
بالمنطقة السبانية من المغععربا انقطععع التواصععل.
وأعن قصة الحسينيين في قرية اركمام، فقععد قععدم
كععل مععن سععيدي امحمععد وأ محمععد لحسععيني مععن
الركععادة، إلععى منطقععة أرييععون بجبععل كبدانععة فععي
الزخانين. وأكان سيدي امحمد يععدعى طجيععو نضععرا
لصععععغر جسععععمه. إذ طجيععععو تعنععععي بالمازيغيععععة
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بني منكوش–  أنكاد

: أهل صفروأ

بني مريسن الدخال نزحوا مععن ضععواحي فععاس-

.18بداية القرن 

نروأ زكارة - وألد وأ

وألد صالح -

وألد بن عيني شرفا  من الصحراء-

الطائرالصععغير. وأمنععه نشععأت عشععائر إيطجيععون
المتكونة من إيعبدالرحمانن، وأإبنعيساتن وأإحموتن،
نسبة إلى كل من عبععد الرحمععان، حمععو وأبنعيسععى.
وأل يزال ضريح سيدي امحمد وأسيدي محمععد، بكععل
يجععدر زاوأيععة من أريون وأإطجون. كما ل تزال بقايععا 
سيدي عبد الرحمان الطجيوي لحسععايني بالمكععان.
حسب ماروأاه وأالدي بوزيععان بععن محمععد احمععد بععن

عبد الرحمان لحسايني.
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)2(، من بني وأكلن)1(وألد سيدي علي البكاي-

اهل الواد-

لحياينة-

ابلين -

مععن سععيدي البكععاي وأسععيدي عيسععى - أتيععا مععن()1
الساقية الحمععراء-. انحععدر بنععي وأكيععل ، وأيشععكلون
أربعععة مجموعععات :بنععي وأكيععل أنكععاد، وأبنععي وأكيععل
تريفة، وأبني وأكيل العيون، وأبنععي وأكيععل ملويععة وأزا.
وأبمجموععععة تريفعععة هنالعععك أربععععة دوأاوأيعععر: أوألد
عيسععععى، وأ أوألد مريععععم، وأأوألد بومععععدين، وأاوألد

339 – ص 1830بلقاسم دخلوا كلهم تريفععة حععوالي

وأجدة وأالعمالة، مونوغرافيععة وأجععدة وأقبائععل شععرق
المغععربا الجععزء الوأل، ترجمععة ذ. محمععد الغرايععب

. مععن ألقععابهم2003مطبعة شمس بوجععدة.طبعععة 
اليعععوم: بكعععاوأي،أبعععو القاسعععمي، بلخعععثير،برشعععيد،
مرابط،الزياني، الطيبي،الزاكي، رشيدي،سعععداوأي،
غيلععي، شععهبون، حسععني، زرايععبي، بنعلععي،بشععير،
ادريس. أما مجموعععة بنععي وأكيععل لعيععون فيلقبععون
بالمخاخيخ نسبة إلععى جععدهم سععيدي مععاخوخ الععذي

توجد قبته قربا عيون الماء.
 بنعععو يزناسعععن ععععبر الكفعععاح العععوطني، قعععدوأر()2

الورطاسعععي، دار المغعععربا للتعععأليف وأالترجمعععة
33. ص 1976وأالنشر،
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عمرانن -

اوألد بوميمون-

لكرارجة-

وألد موسى ؤامراح-

قجعيون  -

وألد ملح -

)1(اصغضاوأن-

بني خلوف

الزرازرة وأالشمال من بني بوسعيد-

دار الحمرا من بني بويحي -

وألد عبد الحق من الشرق،-

وألد جابر من بني بوحمدوأن-

وألد موسععى ؤامحمععد مععن الشععرفا  مععن بنععي-

)2(بويحي

حسب كتابا الشمال الغربي لشععمال إفريقيععا نقل()1
عععن كتععابا اوألد موسععى وأامحمععد مععن الظععل إلععى

30،ص 2017الضوء، محمد مكتوبا، مطبعةعين

توجد ضمن الجهة الغربية لبن خلوفا وأتتألف مععن()2
أوألد بوجمععععة وأاوألد لحسعععن وأاوألد يحيعععى وأاوألد
الطاهر برحيل وأهم من آل سيدي يحيى بن لحسن
وأاوألد داوأد وأكلهم يتحدثاون المازيغية. اوألد موسى
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لكعاوأشة جزء منهم من بني حمليل وأجزء مععن-

كلعية

الشحالفة يقال انهم من احفاد الزناتي خليفة،-

تينيسان من غربا المغربا.-

إبزغودن،-

وألد ابن الطاهر شرفا   تحدروأا من مولي عبد-

السلم بطيون وأربما يكونون من اوألد سيدي

.)1(الشيخ الغرابة

وألد بويعقوبا-

تكاشت -

ابرحيلن وأهم إخوة لولد موسى بن امحمد-

وألد الشريف -

وألد منصور -

وأامحمععد مععن الظععل إلععى الضععوء،محمععد مكتععوبا،
30،ص 2017مطبعةعين

 وأجدة وأالعمالة، مونوغرافية وأجدة وأقبائععل شععرق()1
المغععربا الجععزء الوأل، ترجمععة ذ. محمععد الغرايععب

330ص2003مطبعة شمس بوجدة.طبعة 
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)2(وألد المان-

بني مريسقن لقبرانيين: (لبصقارة وبنقي

ميمون)

بني ميمون: 

)2(شرفا  من قصر لوداغير بفكيك.-

كرارجة-

وألد موسى-

مزوأرن-

 ص2عن كتابا الشمال الغربي لشمال افريقيعا ج()2
 نقل عن كتابا اوألدموسععى وأامحمععدمن الظععل206

، ص2017إلى الضععوء،محمععد مكتععوبا، مطبعععةعين
30

قال عنهم العشماوأي "وأأما بنو ميمون وأهععم أهععل()2
فجيج وأمنهم فرقة في بنععي سععنوس وأمنهععم فرقععة
في جبل بني ازناسن بإزاء الكافا الحمععر وأالقلبلععة
وأمنهم فرقة أيضا في جبل بني ازناسععن مععن جهععة
الجععرفا بععإزاء قبائععل اوألد علععي أمععاس (أوأمععاس)
ه بعن يوسعف فجدهم محمد بن ميمون بن عبعد الل
بن موسى بن عيسى بن عمران بن يحيى بن عبععد
الله بن ادريس بن ادريس ابن عبععد اللعه الكامععل "

 مخطوط للعشماوأي.18ص 
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)1(عمرانن أمازيغ-

 لبصارة :

وأتمتعد اراضعي لبصعارة جنوبعا العى سعهل

)2(اتريفة وألعثامنة وأتنتمي اليها قرية عين  صفا 

وأتتكون فروأعهم من:

- الحلفا وأهم عربا

- وألد البالي

- وألد بوفرة

- وألد بودلل

- تيترنين

- وألد مريم

)3(- بني بوخلوفا

- وأاوألد بودشيش

  وأجدة وأالعمالة، مونوغرافية وأجدة وأقبائل شععرق()1
المغععربا الجععزء الوأل، ترجمععة ذ. محمععد الغرايععب

330 ص 2003مطبعة شمس بوجدة.طبعة 

 اوألد موسى وأامحمد من الظل إلى الضوء،محمد()2
28،ص 2017مكتوبا، مطبعةعين

29 المرجع نفسه،ص ()3
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-وأاوألد ديرا،من الشرفا  ذرية سيدي محمد

الهواري

-وأاوألد عيسى من الريف .

-وأاوألد الحاج، من الشرفا  اوألد بوعزة وأمن

البقية 

.)1(-وأوألد أوأشن

بني عتيق (ياث حتيك)

تمتععد  اراضععي بنععي عععتيق مععا بيععن بنععي

منگععوش   شععرقا وأبنععي وأريمععش غربععا. تبتععدئ

القبيلة جنوبا من بني موسعي، بسعفوح الجبعال

المواجهة لبسيط انكععاد السععفلى، إلععى سععيدي

المخفي إلى سهل السععليمانية بشععمال تريفععة.

وأيقال أنها تحععد علععى وأاد العععودة إلععى المنععزل

)2(من راس الجبل،ثام الى وألد عبو جنوبا.

بنعععو يزناسعععن ععععبر الكفعععاح العععوطني، قعععدوأر()1
الورطاسعععي، دار المغعععربا للتعععأليف وأالترجمعععة

33. ص1976وأالنشر،

24ص المرجع نفسه()2



15

 يوجد ببني عتيق تجمعات سععكنية مهمععة منهععا

مدينة بركان وأقرية تافوغععالت سععيدي بوهريععة.

كما تقع بها عين آلمو بجبل فوغال، قريبععا مععن

بني بو يعلى، وأعين بوربح بزكزل.  وأبحيرة وأاوأ

)1(اللوت جوار قرية تيزي يخلف.

وأتنقسم بني عتيق إلى مجموعععتين رئيسععيتين:

بني عتيق الدخال وأبني عتيق البرانيين.

 بني عتيق الدخال

 :أوألد علي بن ياسين

وألد بوجيععدة، وأأصععلهم مععن بنععي معقععل ( بنععي-

كيل ).

بني اعمر وأهم من البقية .-

وألد بن تيخالت وأهم من زناتة. -

الوايساين اجدادهم يهود حسب فوانو.-

الرصما الذين نزحوا نحو الزكارا بعد صععراعهم-

مععع أهععل تععازاغين، حععوالي منتصععف القععرن

.وأهم امععازيغ، وأيزعععم البعععض أن أجععدادهم18

نفسه.()1
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كان بنعي يزناسعن القعدماء هعم "قرشعلو" س

الذين اختفععوا بععد الغعزوأة الزناتيعة وأينسعبون

)1(إلى أصل روأماني

2(تغاسروت(: 

وألد لهبيل وأأهل تيزا من أشرافا سيدي بوعزة-

الغربي .

أهععل تععانوت وأأصععل جععزء منهععم مععن مسععيردة-

وأجزء من كبدانة.

وأأوألد زباير وألهم إخوة قععربا الغععزوأات، وأعنععد-

بني بوياحي من الضفة اليسرى لملوية.

وألغرارفة أوأ إيغورافن-

 وأالزراوألة.-

ايكزارن-

نين - إيغرب

وأجدة وأالعمالة، مونوغرافية وأجععدة وأقبائععل شععرق()1
المغععربا الجععزء الوأل، ترجمععة ذ. محمععد الغرايععب

321 ص2003مطبعة شمس بوجدة.طبعة 

 وأهععي منطقععة تشععمل تيععزي أوأزمععور وأالمنععاطق()2
المحاذية لها وأيقيمون وأعدة سنوية لجععدهم سععيدي

يحيى أوأ رحو.
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)1(إيهرنافن.-

2(تازغين(:

 كبدانة -

اعايدن ربما هم من البقية.-

وأتاقربوصت وأهي دشرة كان يعمرها «شرفا »-

ا اوألد مولي محمد العياشعي. وأيوجعدوأن أيض

ببني نوكا في بني وأريمش، وأبترارة ندروأمععة.

وألهم اخوة ببنععي بوزكععو عنععد أهععل تالمسععت.

وأبها أسرتا اوألد ابراهيم من البقيععة وأالرصععما

الذين كانوا يمارسون مهنة الحدادة.

3(بني حماد(:

من اللقابا العائلية لدوأاوأير تغاسروأت: الصديقي،()1
وأالموفعععق، بعععومعزة، لقشعععيري، شعععطو، علوأي،

بولغالغ، الزروأالي..
وأتعني اليابسات، من فعل يوزغ أي يبععس، حسععب()2

-   -موليراس  الوأل    الجزء المجهول المغربا موليراس، أوأگيست

ط         الجديدة النجاح دار الخطابي الدين عز 200ص .2007ترجمة

 الحمععاديون المتواجععدوأن قععربا تافوغععالت. هععم()3
صنهاجيون حسب قدوأر الورطاسععي يرجعععون الععى
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احمدانن وأهم زناتيون جاؤوأا من الشرق-

وأاهل تاقرشالت وأهم مععن رجععل اسععود يععدعى-

حمادي، يقال من خدام سيدي محمد اوأيحيععى

المدفون ببني حماد.

وأالعلجدين، وأبعضهم مععن كبدانععة وأاوألد صععالح-

)1(وأالتسول.وأبعض السر من البقية 

: بني عتيق البرانيين

2(أوألد ميمون(:

اوألد بعوطيب وأهععم ععربا "الجععواد"، وأأصععلهم-

من اوألد الصغير بتريفة.

 وأاوألد عبد الكريم،-

 وأاوألد بورجوان من ميلي-

بني حماد الذين ملكوا المغربا الوأسط "الجزائر "
وأل تععزال قلعععة بنععي حمععاد موجععودة هنععاك - بنععو
يزناسن عبر الكفاح الوطني، قدوأر الورطاسي، دار

21. ص1976المغربا للتأليف وأالترجمة وأالنشر،

 من القابهم العائلية الحاليععة حمععادي، موسععاوأي وأ()1
لحدوأدي...

 معععن بيعععن القعععابهم العائليعععة اليعععوم بوطيعععبي،()2
مهداوأي،ميموني،بلهوص بيداوأي 
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وأ القوارطية، ربما من البقية.-

 وأاوألد المهدي،-

.)1(وأاوألد بوتشيش-

2(بنو موسي العطش(:

 اوألد الميععععععر، وأاوألد عل  وأالععععععبزازيين

يتحععدوأن مععع البصععارة ناحيععة سععيدي بوهريععة

وأجدهم سيدي مسعود،

وأاوألد بوصععحابة وأجععدهم الععولي سععيدي

مغععاث وأيوجععد عنععدهم الععولي سععيدي علععي

وأجدة وأالعمالة، مونوغرافية وأجععدة وأقبائععل شععرق()1
المغععربا الجععزء الوأل، ترجمععة ذ. محمععد الغرايععب

.332. ص2003مطبعة شمس بوجدة.طبعة 
تشير إلى ندرة المياه بأراضععيهم. لكععن مععوليراس()2

يقععول أن سععكانها مختصععون بصععنع العطععاطيش
مفردها عطوش وأهو الهودج الذي يوضع على ظهر

-الجمال.     - الوأل    الجزء المجهول المغربا موليراس، أوأگيست

ط         الجديدة النجاح دار الخطابي الدين عز 201ص .2007ترجمة
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بوشنافة.

بنو موسي الروا :

سميت باسععم النهععر الععذي حطععت بععواديه

رحالها وأتتكون فروأعها من:

 أهل الجيدر (جابر)-

 وأالرحالة (وأرالة)-

 وأاوألد علي -

 وأاوألد العسري أوأ العسارة الععذين يقععال أنهععم-

بقية، من وأاوأالوت بعد مغعادرة سعكنهم الوأل

قربا راسفوغال ببني منگوش .

وأاوألد بوعاقل (بوعقلين) اصلهم من السجع.-

 وأاوألد الطععوبا اوأ اوألد الطععبيب "إيضععبيبن "،-

وأربما انحدروأ من البقية عبر اوألد ابراهيم.

وأيوجد بالمكان الولي سيدي علي أوأيعلى.

)1(:بني بويعلى

زنععاتيون يرجعععون الععى مغععراوأة ملععوك تلمسععان()1
حسععب الورطاسععي، مععن ألقععابهم العائليععة اليععوم
الرابحععي، بععو يعلوأي. بنععو يزناسععن عععبر الكفععاح
الوطني، قععدوأر الورطاسععي، دار المغععربا للتععأليف
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وألد اوأليو (وألو)، وأهم شععرفا  وأجععدهم مععدفون-

ببني وأريمش،

الكعامشة،-

الجعالت-

البطاطمة-

وألد حععدوأد وأهععم شععرفا  جععدهم كععان يسععمى-

سيدي مسعود. 

)بني وريمش ()1(آث وريمش

يقععع قسععم يععاث وأريمععش فععي الناحيععة

المجععاوأرة لقبائععل كبدانععة وأالريععف، وأمعظععم

سكان بني وأريمععش مععن عيععون سععيدي ملععوك

20. ص1976وأالترجمة وأالنشر،

 يقول موليراس أن اسععم بنععي وأريمععش هععو أوألد()1
أمازيغية.  عربية  تسمية  وأهي  أوأگيستالمجموعة 

   -    - الدين   عز ترجمة الوأل الجزء المجهول المغربا موليراس،

ط      الجديدة النجاح دار أعتقد191ص.2007الخطابي لكن   .
أن التسمية الصلية هي وأريمث أي الشخص الععذي
لم يمت أي الخالد. وأهنالك قبائل زناتية بهذا السم

في الجزائر ذكرها ابن خلدوأن.
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جنوبععا إلععى أوألد بععوخريص علععى حععدوأد ملويععة

)1(شمال .

وأتعتبربني وأريمش من القبائل المسععتقرة

بجبععال بنععي يزناسععن منععذ القععديم، فقععد وأردت

الشارة الى وأجودها بالمكان الععذي تحتلععه فععي

الوقت الراهن خلل النصعف الوأل معن القعرن

الرابع الهجري (العاشر الميلدي) وأ تعععد بععذلك

مععن المنععاطق المغربيععة  المحتفظععة بالسععم

وأالمعععوطن طعععوال هعععذه القعععروأن. فل تعععزال

تجمعاتها بالموضععع الععذي أشععارت اليععه رسععالة

موسى بن أبي العافية المكناسي إلى الخليفععة

)2( هع . 317الناصر الندلسي سنة 

تحتل بني وأريمش الكتلة الجبليععة الغربيععة

مععن بنععي يزناسععن منتشععرة بالسععفوح المطلععة

بنعععو يزناسعععن ععععبر الكفعععاح العععوطني، قعععدوأر()1
الورطاسعععي، دار المغعععربا للتعععأليف وأالترجمعععة

21.ص1976وأالنشر،

،992 ، نشععر مطععابع سععل .5 معلمععة المغععربا، ج ()2
1591ص،
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على مجرى وأاد ملوية المسايرة للضفة اليمنى

، وأعلى الفراغ الممتد بيععن وأاد شععراعة شععمال

وأوأاد إفران جنوبععا.وأتشععرفا تلععك القععرى علععى

جبل كبدانة وأمجالت أوألد ستوت مععن سععهوبا

كععرط. كمععا تطععل قععرى السععفوح الشععرقية

الممتععدة بيععن منععابع وأاد شععراعة إلععى الحععوض

العلى من وأاد إفران على السهوبا المحيطععة

)1(حول "عيون سيدي ملوك".

التجمعات السكنية ببني وأريمش

تعد بني وأريمش مععن القبائععل اليزناسععنية

الكبرى ، تنتظم بها التجمعععات السععكانية علععى

طععول المنععابع وأالوأديععة المتجهععة عععادة مععن

الجنععوبا الشععرقي إلععى الشععمال الغربععي مععن

السلسععلة. وأأهععم الفععرق مععن الجنععوبا إلععى

الشمال:

أوألد علي الشععبابا الموزعععون علععى كععل

من وأاد ثالغمت وأوأاد علي الشبابا

1591،  ص،5،1992معلمة المغربا، ج ()1
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ثام أوألد عبد السيد المتجولون على طول

السهل المرافق لمجععرى وأاد ملويععة مععن جبععل

 وأفععي قسععم)1("أكليم الكبير" إلععى وأاد شععراعة

بني وأريمععش تقععع أكليععم، وأأشععهرعوائلهم اوألد

نيععون) معن بنععي بععو البشعير وأالحععراردة (الحروأد

عبدالسيد.

 وأيمكععن تقسععيم بنععي وأريمععش إلععى خمععس

فخذات رئيسية:

وألد عبو،-

وألد علي الشبابا -

بني بوعبد السيد -

بني نوكا -

آهل تاكمة.-

 يسكن ببني وأريمش شرفا  إدريسيون من

بينهم،

وألد سيدي علي اوأسعيد بأوأنوت،-

وألد سعيد العرعار وأهو وأالد الوأل،-

وألد معبورة -

1591،  ص،5،1992معلمة المغربا، ج ()1
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وألد سيدي موسى،-

مفسير- ياث أوأفاسير-، - وألد 

وألد عطية،-

يوأرين،- أهل 

بني وأال،-

التميميون في رسلن،-

وأالداوأديون -

.)1(الشقارنة في بني نوكة-

أولد علي الشباب:

اوألد يعقوبا أصولهم من بني وأاراين.-

وأاوألد يحيى أوأ يوسف (جدهم عمر أوأ يحيى)، -

وأبعضهم من أصول دكالية،

 وأأوألد المهدي وأهم معمروأن قدماء.  -

أولد عبو:

 رسلن وأهم زناتيون-

وألد يحيى -

أهل تيطست-

بنعععو يزناسعععن ععععبر الكفعععاح العععوطني، قعععدوأر()1
الورطاسعععي، دار المغعععربا للتعععأليف وأالترجمعععة

.21، ص1976وأالنشر،
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الزعاعرة "إيزعريين"، وأتوجد مععن بينهععم أسععر-

أصولها من بني وأكيل.

وألد بوخريص، يقولون أنهم إخوة اوألد يحيى،  -

وألد العهامل وأأصلهم من أهل أنكاد الكور-

بني نوكا أو بني نويا:

أوألد تميم،-

وأاوألد البععاروأدي وأهععم «شععرفا »  مععن فكيععك،-

وأمععن اهععل الزاوأيععة مععن بنععي كععولل وأاوألد

المهععدي، وأهععم مععن أوألد أوأزروأا وأاصععلهم مععن

الريف،

وأاوألد محمععد، وأيوجععد منهععم مععن اوألد قنيععن-

الوافد بعضهم من «شرفا »  تافيللت وأالبعض

من «شرفا »  بني وأكيل، وأالكربا أصل قسععم

منهم من عربا غربا ملوية وأالقسم الخر من

بني بوزكو

1()أو تايما (أهل تاكما(:

وأتعني الخوة بالزناتية عند فوانو. وأربما سبب هذا()1
السم تآخي أفراد هذه القبيلة المكونة من عناصععر
مختلفة  لكن مععوليراس يقععول أنهععا تعنععي الععوادي.
من ألقععابهم العائليععة: تععامللت، وأريععوش،حععادوأش،
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وألد يعقوبا، -

وألد عبد الصدوأق-

وألد بلخير- يزعمون أنهم من الحععرس السععود-

للمولى إسماعيل- 

وألد مشعل .-

بني بوعبد السيد:

الحععراردة وأهععم مععن أصععول مطالسععية، وأكععان-

جدهم يدعى القايد حروأد.

وألد بوجلبا بدوأار اوألد بنعمر، -

وألد رحو من سيدي علي أوأرحو، -

وأاوألد العطافا،وأهي عوائل قديمة جدا.-

وأ إخداين وأمن لقبهم "خدة".-

بني محيو:

يتواجد بنععو محيععو بععالطرفا الغربععي علععى

حواشي ملوية.  يجر البعض أصولهم إلععى بنععي

وأراين لكنهم يصرحون بكونهم زنععاتيين. وأربمععا

انحدروأا من عبد الحق بن محيو.وأيتكونون من:

بعععععععععوعزة، لحعععععععععبيب، علوأي، جعععععععععروأدي،
بلخيري،الرحموني..
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اهل مسين،-

لمصعععامدة، يتكونعععون معععن : لهماهمعععة، أوألد-

)1(بوجمعة ؤلحسن، أوألد علي، أوألد بوربعة.

بني عبععدي "يقععال أنهععم مععن بنععي عنععان –بنععي-

 وأيتكونون من بسادوأيات، حمويات،)2(يعلى-"

حسنيات، أوألد داوأوأد، أوألد عمر بععن أحمععد،

أنزازغة، لعثامنة، أوألد بععوطيب، سععلطانات،

وأأوألد بععوعزة، أوألد إبراهيععم، أوألد سععيدي

البشير وألمقاديم.

 لعشاش -

جوانب ديمغرافيعة تاريخيعة معن قبيلعة بنعي محيعو()1
اليزناسععنية علععى ضععوء بعععض الوثاععائق، رسععالية
للطععالب البععاحث جمععال الععدر فععوفي لنيععل دبلععوم
الدراسععات العليععا المعمقععة تحععت عنععوان تلخيععص
ينشععر بموقععع العيععون بريععس عبععدالعزيز بوترفععاس 

 بموقععععععهاعلعععععى النعععععترنت. وأأعيعععععد نشعععععر
benisnassen.com

 وأجدة وأالعمالة، مونوغرافية وأجدة وأقبائععل شععرق()2
المغععربا الجععزء الوأل، ترجمععة ذ. محمععد الغرايععب

 مععع تنقيحععات2003مطبعة شمس بوجععدة.طبعععة 
335وأإضافات. ص
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وألد سعععيد العرعععار تتكععون مععن وألد حسععاين،-

)1(وألد عيسى، وألد لحاج، وألد رمضان

وألد خلوفا -

 يتكونععون مععن أوألد بنصععالح2وألد بععويغروأمن-

وأأوألد محمععد أوأعيسععى وأأوألد عمععر برابععح

وأأوألد أمحمععد برابععح، وأأوألد أحمععد وألد عبععد

المومن

)3(وألد مرزوأك.-

أوألد موسععى وأامحمععد مععن الظععل إلععى الضععوء،() 1
42، ص 2017محمد مكتوبا، مطبعة عين 

ذكر العشماوأي أوألد سيدي سليمان الخبز أوأ  2
الخبزي وأهي ترجمة لبويغروأمن، فقال : وأأما اوألد

سيدي سليمان الخبز في قبائل بني يزناسن من جهة
المغربا فجدهم اسمه سليمان بن علي بن محمد بن

سالم بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن
الحسن بن طلحة بن جعفر بن محمد العسكر بن

عيسى الرضى بن موسى المرتضى بن عبد الله بن
ابي جعفر الصادق بن محمد الناطق بن علي زين

العابدين ابن عبد الله بن حمزة بن ادريس ابن
ادريس بن عبد الله الكامل" التحقيق في النسب

الوثايق، احمد بن محمد العشماوأي،  مخطوط، مكتبة
.36 . ص هع1229جامعة الملك سعود بتاريخ 

جوانب ديمغرافيعة تاريخيعة معن قبيلعة بنعي محيعو()3
اليزناسنية على ضوء بعض الوثاائق، رسالة للطالب
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بنو يزناسن المهاجروأن: 

بسبب الظروأفا القتصادية انتقلت عوائل

يزناسعععنية لمنعععاطق مختلفعععة معععن المغعععربا

 عائلة يزناسنية ببنععي500وأالجزائر، منها حوالي 

ملل بمنطقة لقصيبة وأعائلت من بنععي بوعبععد

السععيد بفرقععة بنععي وأريمععش ببنععي يزناسععن

)1(استقرت بسيدي سليمان الغربا.

وأإجمعععال يمكعععن ذكعععر بععععض العوائعععل

المهاجرة للريف منععذ زمععن غيععر معععروأفا كمععا

يلي :

في أهل القعدة ببني سيدال الجبل

 بني فكلن من بنععي منكععوش مععن حععوزا لععواد-

القاربا وأمن سيدي علي البكاي

الباحث جمال الععدر فععوفي لنيععل دبلععوم الدراسععات
العليععا المعمقععة تحععت عنععوان تلخيععص عبععدالعزيز
بوترفاس نشر بموقع العيون برس على النترنت.

، قدوأر الورطاسي، بنععو يزناسععن55هامش صفحة ()1
ععععبر الكفعععاح العععوطني، دار المغعععربا للتعععأليف

.1976وأالترجمة وأالنشر،
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إرتبون وأهععم مععن اوألد الغععازي فععي حععوز بنععي-

يزناسن

وأإلحفظن من بني محفوظ مععن بنععي منگععوش-

من إغزر اوأ شريك

وأ أوألد ياسين من تيفزوأيععن بنععي يزناسععن مععن-

وألد علي بن ياسين في بني عتيق

وأأوألد غانم إخوانهم في بني يزناسن فععي بنععي-

منگوش 

وأإيعبدلتن اخوانهم في بني منگوش -

)1(وأإمعتوقن من بني يزناسن-

في بني بويحيى

اوألد بوعلي الععذين مععع اوألد علععي بععن عيسععى-

مععن اوألد علععي فرقععة اوألد علععي مععن جبععل

)2(الكواكب ببني عتيق

مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط ضععمن مجمععوع()1
–اطلس الريف الشرقي، حسن الفيكيكي، دار أبي

38 ص.2014رقراق،

أطلس الريف الشرقي، حسن الفيكيكي، دار أبي()2
42 ص2014رقراق،
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الزوايا ببني يزناسن

اا. كانت الزوأايا مؤسسات دينية وأاجتماعية أيض

فهي أحيانا مكون من مكونات المجتمع

القبلي، لدرجة استحالة التفريق بين جد أوأ

زعيم لعائلة منتسبة لع(الشرفا). وأبين شيخ

الزاوأية .لهذا يتم ادراجهم ضمن أنسابا

وأعوائل بني يزناسن. من بين الزوأايا الحاصرة

 على القل، نجد:19في القرن 

زاوأيعععة سعععيدي الحعععاج محمعععد الصعععبري (وأرد-

درقاوأة)
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زاوأية محيي الدين (محيععي الععدين بععن المختععار-

) (يتخععذوأن وأرد الشععيخ عبععد القععادر)1(بوتشيش

الجيللي)

)2(زاوأية سيدي رمضان -

عرفت باسم زاوأية ماحي الدين حسب مععوليراس()1
وأقد وأصفه بأنه مقدم كععان يععدير شععؤوأنها وأيشععرفا
على الورد الخاص بها وأهو وأرد الشععيخ عبععد القععادر

 وأترك أبناء عديععدين1892الجيللي، وأأنه توفي سنة 
تولو الشرافا على الزاوأيعة. وأتقعع الخيعرة حسعب
الععراوأي عنععد سععفح الجبععل بتغجيععرت موجهععة نحععو
الشمال وأغير بعيدة عن منبععع وأاد كيععس. اذن يبععدوأ
لنا أن المر يتعلععق بوالععد المقععاوأم الشععيخ المختععار
البوتشيشي وأجد الشيخ الحععالي جمععال بععن حمععزة

محيي الععدين بععن المختععار بععنالبوتشيشععي. وأهععو
المختععار الوأل بععن محمععد بععن علععي بوتشععيش بععن

بوتخيل. بن  محمد  بن  محمد  بن  أوأگيستمحمد 

   -    - الدين   عز ترجمة الوأل الجزء المجهول المغربا موليراس،

ط      الجديدة النجاح دار ص 191ص.2007الخطابي  .202

boutchichiya.comوأموقع الطريقة البوتشيشية 

 زاوأية سيدي رمضان، وأهي زاوأية شهيرة أسسععها()2
سيدي رمضان، وأقععد تععوفي وأخلفععه السععي المكععي

، وأكان هو "مقدم" طائفة مولي الطيععب1849سنة 
الععوزاني. وأتتععوفر هععذه الزاوأيععة علععى أتبععاع ببنععي
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زاوأية سيدي الحاج بنسعيد-

)1(زاوأية سيدي علي البكاي-

)2(زاوأية مولي ادريس-

)3(زاوأية وألد بن عزة-

ن وأببني سععنوس بععالجزائر. وأقععد خلععف سععييزناس
مفتاح بن السي محمد أبو النوار بن المكي المكي
وأالده في الوظائف السعامية لمقععدم زاوأيعة مععولي

 طالبععا فععي20يحكي موليراس عععن تواجععد الطيب 
مختصععرالزاوأيععة الرمضععانية فععي فععترته يحفظععون 

خليععل" الععذي جمععع فيععه خلصععة فقععه المععذهب
-المالكي.     - الوأل    الجزء المجهول المغربا موليراس، أوأگيست

ط         الجديدة النجاح دار الخطابي الدين عز .191ص.2007ترجمة
201ص 

 هي حسب موليراس كانت زاوأيععة مأهولععة بأتبععاع()1
زاوأيععة سععيدي محمععد بنععي بوزيععان سععيد مدينععة
القنادسععة بععالظهرة. وأكععان سععيدي علععي البكععاي
مجععذوأبا شععهيرا. وأيحععاط وأادي بنععي وأكلن بزوأايععا
عديععدة لهععذا سععمي بععواد لعبيععد أي عبيععد اللععه.
أوأگيسععت مععوليراس، المغععربا المجهععول- الجععزء
الوأل - ترجمععة عععز الععدين الخطععابي دار النجععاح

200ص .2007 الجديدة ط

.195ص.المصدر نفسه،()2
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زاوأيععة وألد بععن عينععي  وأزاوأيععة زاوأيععة وألد بععن-

)1(ملحة ببني خلوفا

 الوكوتي)2(زاوأية وألد بن لحسن-

)3(زاوأية وألد بن يعقوبا-

)4(زاوأية سيدي علي البكاي-

 ذكععر نقبععاءهم باسععم سععي بععن دحمععان وأعبععد()3
 العععزاوأي وأ محمععد بععنالرحمان بن التععاج وأالطيععب

،16 في مراسععلة رقععم 1884عبد الله العزاوأي سنة 
مععن الععذاكرة المحليععة المغربيععة، عكاشععةكتععابا 

1ج 54ص 2017برحابا، طبعة ربانت، 

ان يسعمى عبعد العزيعز()1  نقيب زاوأيعة بعن عينعي ك
م1884وأنقيععب وألد بنملحععة علععي اليعقععوبي سععنة 

 المصدر نفسه.16مراسلة رقم 
محمد بن لحسععن. مراسععلة1884 اسم نقيبهم سنة ()2

 المصدر نفسه.16رقم 
م هو علي بن عبو مراسععلة رقععم1884 نقيبهم سنة ()3

 المصدر نفسه.16
م1884إدريعس بععن لحسععن سععنة  ذكر اسم نقيبهم ()4

 المصدر نفسه. وأ النقيب علي بن16مراسلة رقم 
 المصععدر نفسععه. ص128عبد الله. مراسععلة رقععم 

361.
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زاوأيععة وألد الگاضععي تغجيععرت وأ زاوأيععة سععيدي-

)1(دريس القاضي بوجدة وأمداغ

زاوأية الهبري.-

)2(زاوأية لحساينية -

الشيخ الحالي لهذه الزاوأية هععو السععيد بنعمععر بععن()1
ممحمد بن الطيب بن عمر بن علي. محمد بن 

ص المصدر نفسه، 122 مراسلة رقم ذكرت في() 2
314
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ه- التراث المادي وأاللمادي ببني يزناسن

الطبيعة ببني يزناسن

:المنابع وأالعيون

عين الرگادة -

)1(عين فزوان -

عين ألمو-

عين صفرو-

عين صفا (أسفل عين صفرو)-

عين السلطان ببني عتيق -

عين بني موسي-

النهار  وأالوديان:

واد تاكما أو واد بني وريمش من-

روافد نهر ملوية

)2(واد زكزل -

 أنظر تقريععر غيععر رسععمي عععن ميععاه حامععة عيععن()1
فزوأان في جانب المرفقات 

تعنعععي حسعععب معععوليراس الراضعععي الكرانيتيعععة.()2
أوأگيسععت مععوليراس، المغععربا المجهععول- الجععزء
الوأل - ترجمععة عععز الععدين الخطععابي دار النجععاح

.193ص .2007 الجديدة ط
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)1(واد بني واكلن -

واد صفرو-

)2(واد كيس أو واد عجرود-

الثاار ببني يزناسن

الثار المادية:

المظهر العام لزي بني يزناسن في
:19القرن

كانت نسععاء بنععي يزناسععن أنيقععات يععذهبن

إلى السوق سافرات الوجععوه، يلبسععن الحايععك

في الصيف. أما الرجال فيرتدوأن جلبة رماديععة

مفتوحة في نصفها السفل. وأيضعون البرنوس

فوقها خلل فصل الشتاء. وأل يتخلون أبدا عععن

أسععلحتهم المكونععة مععن بنععادق مسععتوردة مععن

 أمععا أهععل)3(مليلية وأخنجر مععن صععنع تععاغزوأتي.

 تعني وأاد لعبيد بالمازيغية. المصدر نفسه()1
المصدر نفسه()2
أوأگيسععت مععوليراس، المغععربا المجهععول- الجععزء()3

الوأل - ترجمععة عععز الععدين الخطععابي دار النجععاح
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تريفعععة فكعععانوا يلبسعععون العععبرنوس وأالبلغعععة

التلمسععانية. وأكععانت نسععاؤهن يخععرج للسععوق

)1 (للتبضع بحليهن.

السواق القديمة:

 أسواق:7 كان ببني يزناسن 19في القرن 

.195.ص 2007الجديدة ط 
.184ص  المصدر نفسه، ()1
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سوق الربعاء بتاكما ببني وأريمش-

سوق الحد بقرية بني موسي قسم بني عتيق،-

سوق التلثااء بتازاغين، قسم بني عتيق.-

سوق الثانين ببني منگوش -

سوق الربعاء ببني منگوش -

سوق الربعاء بصفروأ ببني منگوش -

)1(سوق الثانين ببني خالد -

بينما كان بتريفة كل من :

سوق الخميس قربا شراعة وأيعقد كل اثانين -

وأخميس

)2(سوق الحد قربا وأاد كيس -

مقابر بني يزناسن

يتم دفن موتى بني يزناسععن بشععكل عععام

في المساجد، تسععمى الروأضععة. وأ هععو المكععان

المقدس الععذي يفضععل علععى المكنععة الخععرى.

وأتغطعععى القبعععور الحديثعععة العهععد أوأ القديمعععة

.195ص  المصدر نفسه، ()1
.183 ص نفسه،  ()2
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بزرابععي يجلععس النععاس فوقهععا، ليل وأنهععارا،

للصلة وأالكل وأالنوم. وأتفسيرهذه العععادة كمععا

نقل موليراس عنهم أنه "ليوجد مجتمع أفضععل

من مجتمع الموات، فمعهم ليس هناك فضول

وأل خيانععة وأل أي شععيء يععثير الخشععية. إنهععم

اصدقاء مخلصون وألطفاء غير مزعجيععن" وأمععع

ذلععك ، يحععدث أل تتسععع المسععاجد لجثععامين

الموتى آنذاك يكون الهالي مضععطرين لتععوفير

مقبرة عادة ما يكون موقعهععا قععربا المسععجد،

أي تحت ظلل شجيرات التين البري المحيطععة

بكععل المسععاجد. وأل تحظععى القبععور المحيطععة

)1(بالعراء بأي احترام.

دولمنز بني يزناسن:

اكتشف الباحث الفرنسععي المحاضععر فععي

كلية العلععوم فععي القععرن التاسععع عشععر السععيد

Vélain   CH عند بنععي يزناسععن، آثاععارا 1873.  سنة

.200 ص 199ص المصدر نفسه ()1
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صخرية ما قبل تاريخية، أهم من تلك التي رآها

في طنجة.

يقععول فععي كتععابه دوألمععن بنععي يزناسععن :

"على ضفتي وأاد كيععس تععبرز مرتفعععات كععبيرة

5 إلى 4كلسية من الحقبة الجوراسية على بعد 

كلم، مشععكلة سلسععلة جبليععة متجهععة شععمال –

شمال – شرق، جنععوبا – جنععوبا- غععربا. هععذه

السلسلة متوغلة في ارض المغععربا وأيخترقهععا

وأاد كيس بعنق عميق. تصل فععي هععذه النقطععة

 كلم عن الضفة النهريععة7 متر بمسافة 200بعلو 

وأتنتهععي بهضععبة ممتععدة تسععمى جبععل بوزعبععل.

وأعلى جزء ضيق من هذا الجبل وأعلى أقل من

كلمععترين مععن الحععدوأد اكتشععفت فععي يوليععوز

")1(هذا الدوألمن الذي تروأنه في الصورة 1873

1 (�)Le  dolmen  des  Beni-Snassen  ,  revue  d’ethnographie,  Paris

Ernest leroux, editeur, 1885
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سيدي بوزيد 

د فعي هناك اختلفا فعي تعريعف معن يرق

ضععريح سععيدي بوزيععد، بيععن قائععل أنععه المععولى

محمد وأأن لقبه سيدي بوزيد وأقائععل أنععه قصععر

بن مشعل. 

يدفععن لكععن الرجععح مععا يقععول الناصععري: وأ

المولى محمد بدار ابن مشعل فأسف المععولى

الرشععيد لقتلععه... فحملععه إلععى بنععي يزناسععن،
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يدفععن بععدار)1(وأوأاراه هنالك في رمسععه . أي أنععه 

ابن مشعل ثام حمله أخععوه إلععى بنععي يزناسععن،

أي بضعععريح معععولي محمعععد. الحعععالي قعععربا

تفوغالت.

قصر الدار البيضاء بتاكما

يقال بأن وألد البشير المذكور سابقا شععيد

قصععره المعععروأفا بتاكمععا تحععت اسععم الععدار

البيضاء. وأيوجد سوق الربعاء بالجنوبا الغربععي

)2(من القرية.

قصبة عجرود أو سعيدة:

بنيععت قصععبة سعععيدة (السعععيدية) سععنة

علععى حافععة وأادي كيععس، غيععر بعيععد عععن1883

الشاطئ.وأكانت عبارة عن أسوار مربعة طععول

الستقصعععا للناصعععري، تحقيعععق وأتعليعععق أحمعععد()1
الناصعععري، الجعععزء السعععادس، منشعععورات وأزارة

41ص 2001الثقافة وأالتصال، طبعة 

  أوأگيست موليراس، المغععربا المجهععول- الجععزء()2
الوأل - ترجمععة عععز الععدين الخطععابي دار النجععاح

200ص .2007 الجديدة ط
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 معععتر،وأارتفاعهعععا حعععوالي100ضعععلعها حعععوالي 

أمتار.وأبنيت حولها بعض المتاجر التي شععكلت6

فععي الماضععي نقطععة التقععاء، لسععتقبال السععلع

القادمة من موانئ الجزائر إلى بورساي لتعيععد

.)1(توزيعها بالمغربا

رراعة  :قصبة ش

توجد قصبة غير مكتملة بمنطقة شععراعة.

 بععأمر مععن السععلطان1679وأرد أنها بنيععت سععنة  

المعععولى إسعععماعيل، العععذي أمعععر "أن تبنعععى

قلعععة ...بطععرفا بلدهععم (بنععي يزناسععن) علععى

وأتنطبق هذه الشععارة الخيععرة بشععكل)2(ملوية"

جيد على قصبة شراعة.

وأجدة وأالعمالة، مونوغرافية وأجععدة وأقبائععل شععرق()1
المغععربا الجععزء الوأل، ترجمععة ذ. محمععد الغرايععب

327، ص 2003مطبعة شمس بوجدة.طبعة 

الستقصعععا للناصعععري، تحقيعععق وأتعليعععق أحمعععد()2
الناصعععري، الجعععزء السعععادس، منشعععورات وأزارة

85ص2001الثقافة وأالتصال، طبعة 
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وأكان المولى الحسن الوأل قد أصدر سنة

 تعليماته إلععى الحععاج محمععد الصععغير -مععن1890

أوألد البشيرأوأمسعود، كععان وأقتهععا قائععدا لبنععي

وأريمش-بأن يعيد بنائها .فشععرع فععي العمععال،

لكععن بنععي وأريمععش رفضععوا المسععاهمة فععي

الصائر فععأوأقفت الشععغال. وألععم تكععن السععوار

.)1(ارتفعت إل نحو قامة رجل

قصبة الرگادة:

يعود بناء قصبة الرگادة إلععى نفععس تاريععخ

بنععاء قصععبة شععراعة. وأكععان تدشععينها علععى يععد

حيث أمر: "أن تبنى1679المولى إسماعيل سنة 

قلععععة قرينعععة وأجعععدة بالموضعععع المععععروأفا

)2(برگادة ..."

وأجدة وأالعمالة، مونوغرافية وأجععدة وأقبائععل شععرق()1
المغععربا الجععزء الوأل، ترجمععة ذ. محمععد الغرايععب

279 ص 2003مطبعة شمس بوجدة.طبعة 

2()  للناصعععري، تحقيعععق وأتعليعععق أحمعععدالستقصعععا 
الناصعععري، الجعععزء السعععادس، منشعععورات وأزارة

85ص 2001الثقافة وأالتصال، طبعة 
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وأتوجد بقايععا قصععبة الرگععادة قبالععة العيععن

التي تجري أحيانا وأتتوقف أحيانا. وأيقول بعععض

الساكنة أن المستوطن الفرنسي مورلععو  قععام

بهدم هذه القصبة. وأيقال أيضا أن المسععتوطن

المذكور قد وأجد لقى أثارية بالقصبة منها نقععود

تاريخية وأجمععاجم وأهياكععل عظميععة ، وأقععد قععام

بنقل الجماجم إلى احدى المقابر ليخلطهععا مععع

العظام الجديدة كما قام بترحيل اللقى الثاريععة

إلى المتاحف الفرنسية.

فبعد أن عمد المسعتوطن "جعون مورلععو"

1919في بداية دخععوله إلععى عيععن الرگععادة سععنة 

إلععى جععانب المعمععر"تبنععو" باختيععار الزاوأيععة

الشععمالية الشععرقية مععن قصععبة الرگععادة لبنععاء

مسععكنه، قععام بهععدم أسععوار القصععبة ليوسععع

)1(ضيعته.

:قصبة عجروأد أوأ السعيدية

عين الركادة القصبة وأالتأسيس، عبد الله زغلي ()1
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على حافة وأادي1883بنيت قصبة السعيدية سنة

كيس، غير بعيد عن الشاطئ.وأكانت عبارة عن

100أسعععوار مربععععة طعععول ضعععلعها حعععوالي 

أمتار.وأبنيت حولها بعض6متر،وأارتفاعها حوالي 

المتاجر التي شكلت في الماضي نقطة التقاء،

لستقبال السععلع القادمععة مععن مععوانئ الجزائععر

.)1(إلى بورساي لتعيد توزيعها بالمغربا

قصبة وجدة

أقدم تعديلت بالقصبة 

م اسعتئذن1895في الثاني من يوليوز سعنة 

عامل وأجدة بإعادة ترميم سور القصبة بعد ان

تم ترميمه من طرفا عامل سابق يسمى علي

م1859وأقد تم الشروأع في العمععل متععم  )2(أگدر.

وأجدة وأالعمالة، مونوغرافية وأجععدة وأقبائععل شععرق()1
المغععربا الجععزء الوأل، ترجمععة ذ. محمععد الغرايععب

327 ، ص 2003مطبعة شمس بوجدة.طبعة 

. من الععذاكرة المحليععة المغربيععة،88مراسلة رقم ()2
1 ج 242 ص 2017عكاشة برحابا، طبعة ربانت، 
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. وأقعععد كعععان)1(بععععد مجيعععء الذن السعععلطاني

بالقصبة مسجد للخطبة يسمى مسععجد السععيد

ي سعنة  م. وأقعد أشعير إلعى تجمعع1894عقبى ف

م، رغععم أن1897فععي سععنة ) 2(يهععودي بالقصععبة 

البعض اليوم ينفون وأجود أي ملح بوجدة.

ضقققريح  المقققولى امحمقققد ابقققن علقققي

الشريف:

يقععول الورطاسععي أن قععبره ببطععن اوألد

علي الشبابا (في الواقع باوألد بو عبد السيد).

وأقد بنيت عليه قبة مثل قبععة المععولى ادريععس.

لكن دفينهععا يسععمى سععيدي بوزيععد، وأربمععا ذاك

.  )3(كان لقب المولى الرشيد

1 ج 256. المصدر نفسه، ص 127مراسلة رقم ()1

1 ج 349. نفسه، ص 125مراسلة رقم ()2

بنعععو يزناسعععن ععععبر الكفعععاح العععوطني، قعععدوأر()3
الورطاسعععي، دار المغعععربا للتعععأليف وأالترجمعععة

68.ص 1976وأالنشر،
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:نن ايسمجان حجر العبيد أو تيزروين 

يععروأي السععيد لحسععيني عيسععى مقععدم

سعععلطة تسععععيني بالرگعععادة، أنهعععم يتعععداوألون

اسعععطورة ععععن مكعععان يسعععمى حجعععر لعبيعععد

ايسععمجان أوأ "ايسععمغان" فععي منطقععة جععراوأة

تصل الفترة الروأمانية.

:ضريح سيدي محمد أبركان

يحتفظ الضريح منعذ القعديم فعي العذاكرة

الجمعية للساكنة بمكانة روأحية مميزة. إذ يورد

الباحث محمد بوطيب في معععرض حديثععة عععن

أجواء فولكلور "الحلقة" مظاهر تعلق السععاكنة

روأحيا بصاحب الضريح فيقول: فععي الثمانينععات

كععان يقععول "الحليقععي": خمسععة نتععاع النععاس

نمععد أبركععان ممح يعطيععوني درهععم علععى سععيدي 

سعدات لي زاروأ سبع جمعات. وأيضيف: "حيععن

يسمع البركاني "الحليقي" يذكر سيدي محمععد
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أبركععان فهععو وأبشععكل "أعمععى" يتجععاوأبا مععع

.)1(الطلب وأيمنحه خمسة دراهم

وأشخصععيا عععاينت السععنة الماضععية حالععة

لمرأة عجوز تهدد صاحب سيارة أجععرة رفععض

خععدمتها بقولهععا بنععبرة حازمععة :" وأاش تعععرفا

سيدي محنععد أبركععان" فمععا كععان مععن السععائق

الخمسععيني إل أن لععبى رغبتهععا لخشععيته مععن

انتقعععام الروأاح لعتقعععاده بهعععذه الموروأثاعععات

الشعبية الغيبية. هذه العجوز نقلت لنا بشكل ل

إرادي الجععو السععطوري السععائد فععي العقععود

الماضية بهذه المدينععة حععول شخصععية صععاحب

هذا الضريح.

وأيععروأي السععيد ميمععون بولغععالغ عععن أن

السععلطات الفرنسععية كععانت تجلععب المتهميععن

1 ()« Al  Halka »  And  some  aspects  of
culture  in  the  community  of  Berkane.
Mémoire  de  licence,  Mohammed
Boutayeb,  Université  Med1er

Oujda,1993-1994, P.17.
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د ضعريح بالجرائم الخطيعرة ليعؤدوأا القسعم عن

سععيدي محمععد أبركععان وأضععريح سععيدي عبععد

المومن بورطاس، لمععا لهمععا مععن قداسععة عنععد

الساكنة.

 فععي القععديم كععانت تقععام الحلقععة بجععانب

الضععريح الععديني لسععيدي محمععد أبركععان كععل

 تحععولت الععى الجععانب1993جمعععة. وأفععي سععنة 

الذي تباع فيه المواشي في ساحة جانبية تابعة

) 1(لسوق الثلثااء السبوعي.

وأفععي مسععجد الضععريح فععي الخمسععينات،

كعععان "الطلبعععا" يجتمععععون لحفعععظ القعععرآن.

وأيدرسهم "فقها" نذكر من بينهم السععي محنععد

. وأكان من بيععن2الطويل، وأسي عبقادر جعقوق

1 ()« Al  Halka »  And  some  aspects  of
culture  in  the  community  of  Berkane.
Mémoire  de  licence,  Mohammed
Boutayeb,  Université  Med1er

Oujda,1993-1994, P.17-36.
هذا الخير تعرض لغتيال من طرفا أحد  2

المتسكعين وأهو بباحة حرم الضريح. لكن السيد
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نحضرة" أوأ تلميذ "لمسععيد" بضععريح سععيدي "لم

 كععل مععن سععي1949محمععد أبركععان سععنة 

د ليعو الدرعاوأي خطيب العيعدين، وأالشعيخ احم

الكععوال الععذي اشععتهر بفععن الكععول وأالقصععبة،

وأسي عبقادر وأسي المدني من وأرطاس وأسي

محمد يعكوبي وأالسي بولغععاغ ميمععون. وأترجععع

عادة تحفيظ القرآن في مسجد ضععريح سععيدي

امحمد أبركان إلى مدة طويلة، حيععث أنععه فععي

يععرفا مقععدم بالضععريح بداية القعرن العشعرين 

 عشععرين20أقام رفقة شععيخين آخريععن لمععدة 

 1سنة يسمى النجاري الهاشمي.

يععذكر أنععه كععان بالمكععان بئععر يععوفر المععاء

العذبا مقابل المسجد الحالي، وأقععد تععم ردمععه

لختلط مياهه مع مياه الصععرفا الصععحي فيمععا

بعد.  

البكاوأي (برشيد)، سبعيني، قال أن الوكوتي هو من
تم قتله بتلك الطريقة. وأربما قتل هناك اكثر من
اا إلى الن. مقدم لخطورة المكان. وأليزال خطر

روأاية للسد ميمون بولغالغ رجل سبعيني عاصر  1
الشخاص المذكورين وأدرس معهم.
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من هو سيدي امحمد أبركان:

هوأبععو عبععد اللععه محمععد بععن الحسععن بععن

بععععن مسعععععود ابععععن سعععععد بععععن)1(مخلععععوفا

الراشععدي. فقيععه) 2(سعععيد(المععازلي) المزيلععي

ملم)3(مالكي محدث من أهل تلمسان مع نقب بععال يل  .

العالم الحععافظ ، ابععن الشععيخ الشععهير بالوليععة

 البستان في ذكر العلماء وأالوألياء بتلمسان، لبععن()1
مريم المليععتي المععديوني التلمسععاني، تحقيععق عبععد
القادر بوباية، طبعة دار الكتب العلمية بيععروأت، ص

388

 ذكععرت هععذه السلسععلة فععي شععرح أبيععه الحسععن()2
أبركان في كتابا البستان في ذكر العلماء وأالوألياء
بتلمسان، لبن مريم المليتي المديوني التلمساني،
تحقيق عبد القادر بوباية، طبعة دار الكتب العلميععة

 وأزاد المحقععق اسععم سعععيد فععي169بيععروأت، ص 
مترجم وأنقلها عن المععواهب الهامش ضمن أجداد الم

.18القدسية ص 
 دار العلعععم6 العلم لخيعععر العععدين الزركلعععي، ج ()3

.88للمليين بيروأت لبنان  ص 
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ييعرفا بلقب أبركان)1(وأالعلم وأالزهد. وأيقال  ")2( 

 نشأ بتلمسععان.).3(أن أصله من طرابلس (ليبيا)

م. وأقععد قيععل1464 الموافق لععع  هع868توفي سنة 

 لكععن)4(في بعض الكتابات أنه توفي بتلمسععان 

 البستان في ذكر العلماء وأالوألياء بتلمسان، لبععن()1
مريم المليتي المععديوني التلمسععاني،  تحقيععق عبععد
القادر بوباية، طبعة دار الكتب العلمية بيععروأت، ص

388.

 حول سبب تسميته بأبركان تقول إحدى الشابات()2
من عائلععة الراشععديين أن السععواد المقصععود ليععس
بشرة الوجه بل هععي بقععع سععوداء تمتععد فععي أوأجععه

بعض الراشديين بشكل وأراثاي.
) لععع معلمععة المغععربا ج"2 مارية دادي، ملحق (ج()3

  وأقد نقلت عن القلصععادي، رحلععة،2010" طبعة 25
تح. محمد أبو الجفان، الشركة التونسععية للتوزيععع،

184– القرافععي، توشععيح، ص 32، ص: 1985تونس,،

 وأسععماه محمععد بععن الحسععن بععن مخلععوفا،182ع 
، ابن القاضي، لقط،316التنبكتي، نيل الوأطار، ص 

، ابن مريععم،147، الونشريسي، وأفيات، ص 261ص
، الورطاسععي قععدوأر، معععالم مععن220البسععتان، ص 

,54تاريخ مدينة وأجدة، ص 
 طبعععة2 موسوعة العلماء وأالدباء الجزائرييععن، ج ()4

، مجموعععععة مععععن السععععاتذة، منشععععورات2014
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يتوهم ذلك لن المنطقععة كععانت فعل تابعععة ربما 

لنفوذ تلمسععان فععي تلععك الفععترة. خصوصععا أن

ضععريحه بقلععب مقععبرة بمحععاذاة وأاد شععراعة

بمدينة بركان معروأفا بشكل متواتر. 

شيوخه :

رغم ذيععوع صععيت وأالععده الحسععن أبركععان

كأبرز فقهاء المالكية، إل أننا لم نجد أحدا يذكر

محمد أبركان كتلميذ له. في الوقت الذي نجععد

نرس أخععاه الكتب تذكر أن الحسن أبركان قععد د

. وأنجد أن البن)1(من أمه المسمى بالسنوسي 

 وأقد نقلوا إضافة لمعجعم42الحضارة، الجزائر ص: 
، التجينععي بععن21 ص 1أعلم الجزائععر لنععويهض ح 

، وأيحيععى112عيسى في معجم أعلم تلمسععان، ص 
،202وألد سيدي أحمد في بيبليوغرافيا تلمسعان ص 

.222ص 
 شرح صحيح البخاري للمععام السنوسععي. دراسععة()1

.1وأتحقيق لجنة البحث وأالتحقيق لععدار الععوعي ، ج 
.61ص 
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 علععى يععد نفععس الشععيخ ابععن)1(وأالبا تتلمععذا

.)2(مرزوأق الحفيد"

لماذا استوطن منطقة بركان؟ 

إن غيععابا أي ذكععر لمحمععد أبركععان فععي

ترجمات أبيه، رغم أنهما شععهيران فععي الكتععب

الفقهية، يوحي بحل لمسألة تواجده بالمنطقععة

الغربية من جهة تلمسععان - أي ببنععي يزناسععن.

فبخلفا البن البكر للحسن أبركان وأالمسععمى

علي الذي بقي بالجزائر وأله اليوم ذرية هنععاك،

التحق سيدي محمد بعائلة له كانت قد انتقلععت

 يقول في كتابه المشرع المهيأ في ضبط مشععكل()1
رجال الموطا "وأروأيته على شيخنا المععام المتفنععن
أبععي عبععد اللععه محمععد ابععن مععرزوأق" مخطوطععات

 تعليععق وأتحقيععق عبععد اللععه،1سيدي محمععد أبركععان
 مطبععععة نجمعععة2018لحسعععايني، الطبععععة الثانيعععة 

28 ص 27الشرق. ص 

 شرح صحيح البخاري للمععام السنوسععي. دراسععة()2
.1وأتحقيق لجنة البحث وأالتحقيق لععدار الععوعي ، ج 

 تكملة جامع كرامات الوألياء لمحيععي الععدين.61ص 
176الطعمي دار الكتب العلمية بيروأت  ص 
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قديما من جبل راشد إلى بنععي منگععوش  ببنععي

نون أسرة ضمن عائلة أكبر.   يزناسن ليك

لقد كان لقب محمد أبركان الرحالة، وأقععد

سافر شرقا للعلم الديني. لكن ما يستفاد مععن

كععون الراشععديين يتواجععدوأن منععذ مععدة طويلععة

ببني محفوظ ضواحي الرگادة ببركان وأيتعارفا

عنهم بعالتواتر انتمعاءهم لعه، أن الععولي اسعتقر

فعل استقرارا المقيم، وأكان له ذرية فعل حيث

يلقععب بععأبي عبععد اللععه. وأقععد وأافتععه المنيععة

بالمنطقة. فوجععودهم يؤكععد صععحة روأايععة دفنععه

ابق ى مجيئهعم الس دلل عل ببركان. وأوأجعوده ي

ضعععمن رحلت معتعععادة للزنعععاتيين نحعععو بنعععي

يزناسن. 

لكل هذا نحن نرجح الطابع العائلي لرحلة

سيدي محمد أبركان لبني يزناسن على الطابع

الدراسي الفقهي، مع عدم تعارض الهدفين.

وأيبقى التساؤل اللغز منصععبا حععول سععبب

تواجد ضريحه في مكان خطععر بجععانب الععوادي
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الذي يهدد بالفيضان دوأن سابق إنذار. هل فعل

توفي بالمكان نفسه؟ أم كان مقاما معروأفا به

يختلي فيه أوأ مسجدا يلقي فيععه دروأسععه؟ هععذا

ما قد نكشف عنه في البحاث المستقبلية.  

 مؤلفاته:

- تقييد يسمى بالثاقب في لغة ابن

)1(الحاجب 

 شروأح على الشفا أكبرها3- تواليف منها 

في مجلدين سماه الغنية، ذكرها الشريف

محمد بن علي التلمساني في طالعة شرحه

- تعليق في رجال ابن الحاجب

)2(- شرح الشمائل

 البستان في ذكر العلماء وأالوألياء بتلمسان، لبععن()1
مريم المليتي المععديوني التلمسععاني،  تحقيععق عبععد
القادر بوباية، طبعة دار الكتب العلمية بيععروأت، ص

388

 البستان في ذكر العلماء وأالوألياء بتلمسان، لبععن()2
مريم المليتي المععديوني التلمسععاني،  تحقيععق عبععد
القادر بوباية، طبعة دار الكتب العلمية بيروأت ، ص

388
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-  ثالثاة شروأح على الشفا اكبرها في

مجلين سماه الغنية  ذكرها الشريف

التلمساني في طالع شرحه

- ثالثاة كتب في مجلد وأاحد وأهي

 في ضبط رجال)3(-المشرع المهنأ 

الموطا

-الزند الواري في ضبط رجال البخاري

- المبهم في ضبط رجال مسلم

- ربما للفقيه كتب اخرى كع "كتابا في

)4(الصحابة" .

 يقرأهعععا البعععاحث لمحمعععد رزقعععي فعععي تحقيقعععه()3
للمخطوطة بع "المهيا" بدل "المهنا" وأذلععك بسععبب
وأجععود تصععحيح علععى الهععامش تظهععر فيععه نقطتععان

أسفل النبرة أي حرفا الياء بدل النون.
 يقول في كتابا المشرع المهنأ مترجما لمالك بن()4

أنس " وأكان في دفن عثمان رضي الله عنععه علععى
ما ذكرنا في كتابا الصحابة وأغيره" ماقد يدل على
أن محمد أبركان يملك كتابا حععول الصععحابة أوأ أنععه
يتحدث عن بابا يسمى بابا الصحابة (بابا فضععائل
الصععحابة) فععي كتععابا مسععلم أوأ البخععاري وأأنععه
يشرحه. على اعتبعار أن أبركعان مععروأفا بعالتعليق
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التراث اللمادي لبني يزناسن:

اللغة المازيغية اليزناسنية
بعض قواعد الصرف

تعتبر اليزناسنية من من اللغات الم

المهددة بالنقراض حسب منظمة

.1اليونسكو. وأقد أدرجت في موقع المنظمة

تنعدم اللغة اليزناسنية في التداوأل اليومي

بمدينة بركان، لكنها لتزال بشكل مهم في

بعض القرى المجاوأرة، كأكليم وأتفوغالت

وأشراعة وأالشويحية وأالنواحي. وأقد سارت

في الثمانينات إشاعات تعتبر اليزناسنية

في مقابل لغة أهل المدينة.، 2رمزا للبدوأية

وأالشرح. لهذا أرجح الحتمال الثاني وأهو القوى.
المرفقات    1 جانب أنظر

كان يتداوأل مثل شعبي يقدح في المازيغية   2

يقول : ( الشحمة ما هي يدام وأالشلحة ماهي
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لكن أهم ما جعل المازيغية تنحسر عن

التداوأل هو اعتبارها لغة هوية، إذ أن

الساكنة الناطقة بالمازيغيى تتخذ اللغة

وأسيلة لمعرفة ابن البلد الصلي. فيستحيل

أن يخاطب يزناسني شخصا آخر باللغة

اليزناسنية إذا لم يكن يتقنها هذا الخير.

وأهذا ما ساهم في انحسارها بل وأانقراضها

في بعض الماكن.

بعض قواعد الصرف والتحويل:

أن أهم مايميز لغة بني يزناسن التخفف من

)1(" نجد مثل: أهمزة التعريف "

الكلمة

باليزناسني

بالصنهاجيبالعربية 

ة

كلم). 
1() Renisio  A.,  Etude sur  les  dialectes  berbères  des

Beni Iznassen,  du  Rif  et  des  Senhaja  de  Sraïr

Réédition  du  texte  publié  en  1932,  Edition  IRCAM

2015. P 29
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ة

أيورالقمريور  

فولأباوأباوأ

دجاجأيازيضيازيض

ركبةأفوذفوذ

يدأفوسفوس

خيطإيفيلوفيلو

وفيما يلي بعض قواعد الصرف

والتحويل في اللغة اليزناسنية.

)2 (ضمائر الملكية في اليزناسنية:

(الملكية مذكر مفرد)

فملكي ننينو :  فملكناوأ ننغ:  نني وأ

مك (مذكر) ننك : ملك نني مون -وأ نن نني وأ

فملككم موم:  نن نني وأ

2() Renisio  A.,  Etude sur  les  dialectes  berbères  des

Beni Iznassen,  du  Rif  et  des  Senhaja  de  Sraïr

Réédition  du  texte  publié  en  1932,  Edition  IRCAM

2015. P 113-118
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فك (مؤنث) ننم : ملك نني مومث :وأ نن نني وأ

ملككن

ننس : ملكه نني ننسن :وأ نني وأ

ملكهم

ننسنت : ملكهن نني وأ

(الملكية مؤنث مفرد)

ننينو : خاصتي ننغ: خاصتناثا نني ثا

مك (مذكر) ننك : خاصت نني موم:ثا نن نني مون - ثا نن نني ثا

خاصتكم

فك (مؤنث) ننم : خاصت نني مومث :ثا نن نني ثا

خاصتكن

ننس : خاصته نني ننسن : خاصتهمثا نني ثا

ننسنت : خاصتهن نني ثا

(الملكية مذكر الجمع)

ننينو : أملكي ننغ: أملكناي نني ي

مك (مذكر) ننك : أملك نني موم:ي نن نني مون - ي نن نني ي

أملككم
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فك (مؤنث) ننم : أملك نني مومث :ي نن نني ي

أملككن

ننس : أملكه نني ننسن :ي نني ي

أملكهم

ننسنت : أملكهن نني ي

(الملكية مؤنث جمع)

ننينو : خاصاتي ننغ: خاصاتناثاي نني ثاي

مك (مذكر) ننك : خاصات نني مون -ثاي نن نني ثاي

موم: خاصاتكم نن نني ثا

فك (مؤنث) ننم : خاصات نني مومث :ثاي نن نني ثاي

خاصاتكن

ننس : خاصاته نني ننسن : خاصاتهمثاي نني ثاي

ننسنت : خاصاتهن نني ثاي

أدوات الستفهام:

مان ارياز؟ (مانا وأرياز؟) : أي رجل (تقصد)؟

مانت لخالث: أية نسوة.؟

مان ابريذ؟ (مانا وأبريذ؟): أي طريق 
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نم هو؟     ماينت -ماينتث يلن: ماينت يلن؟ م

نم هي؟ م

نم نم هم؟    ماينتنت يلن؟ : م ماينتن يلن؟: م

هن؟

أمثلة لجمل امازيغية زناسنية:

مانابريذ كيد توسيد؟ مع (من)أي طريق جئت؟

ماينش يوغين؟ مالذي جرى لك؟

ماين تعنيم؟ من أنتم؟

نقارد؟ ماذا تقول؟ ماين ت

ماين دين؟ ماذا هناك؟

مم يبكي؟ نتروأ؟ مي خفي يتروأ ؟ عل ماين خف ي

مغن؟ من الذي خرج؟ نف موأن ي مان 

ما نتن يرشلن؟ من التي تزوأجت؟

ماينما ذي ثانيذ وأرذاك تيمنغ. مهما قلت لي لن

أصدقك.

ماين تفسوسذ. كم أنت سريع (خفيف)

ماعنا وأغيولو ؟ ماهذا الحمار (تعجب)
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يوأفيغ وأل ذيدجن (ذيشث). لم أجد أي وأاحد وأر 

(وأاحدة)

أوأسينذ حد أنيضن. جاء آخروأن.

نوأيذي؟ هل لديك كلب؟  غرك شرا 

شرا زيسن صبحن شرا زيسن وأريحلين.

البعض منهم طيبون، بعضهم أشرار.

غير يشت تمللت إي وأاس أي تتغ . آكل بيضة

في اليوم

يحوفا ذگيغزر. سقط في الوادي.

دوأگ وأدم نسيدي ربي . لوجه الله 

توغ ذي وأمكان ني يدجن ؤوأسون. كان في

ذلك المكان دوأار.

نديس. عروأق المحبة في ايزوأران لمحيبت ذوأ غ

البطن.
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مرفقات  
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Name of the
language

Tamazight (Beni Iznassen) (en),
tamazight (Beni Iznassen) (fr),
tamazight (Beni Iznassen) (es)

Alternate
names

Berber; Tachelhiyt; Tashelhit;
Chelha; Yeznasniyya;

Tayeznasniyt; Tmazight nayt
Izznassen

Related
records

Tamazight (Ait Rouadi), Tamazight
(Arzew), Tamazight (Tunisia)

Vitality Definitely endangered

Number of
speakers

25000
No census has ever included the

variable of mother tongue.
Estimates derived from population

figures and local field visits.
Location(s) North-Eastern Morocco. At urban

centre of Berkane and surrounding
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villages. The main locations are:
Aklim, Madagh, Aghbal,

Tafoughalt, Chouihiyya, Sidi
Bouhouriyya, Aghbal, Fezouane.

Subdivisions are Ayt Atiq, Ayt
Khaled, Ayt Ouriemmech and Ayt

Mengouch. 
Though close to Tarifit (Riffi) with
characteristics in common,Beni

Iznassen TamazighT is not a
variety of Tarifit.

Country or
area

Morocco

Coordinates lat : 34.7506; long : -2.1917
Correspondin
g ISO 639-3

code(s)
Rif

جعععدوأل ععععن اللغعععة اليزناسعععنية المعرضعععة

1للنقراض منشور بموقع منظمة اليونسكو 

2معجم يزناسني - عربي

1  http://www.unesco.org/languages-
atlas/en/atlasmap/language-id-699.html

مصادر          2 مجموعة من شرحها من وأالتحقق المصطلحات جمع تم
أبرزها:

من        - سبعيني أكليم، مدينة ساكنة من محمد، لمرابط السيد
. بعيد       زمن منذ أكليم استوطن ريفية أصول

ساكن       - تغاسروأت منطقة من سبعيني بولغالغ، ميمون السيد
. بركان  بمدينة
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الكلمة
بالعربية

الكلم
ة

باليزنا
سنية

الكلمة
بالعربية

الكلم
ة

باليزنا
سنية

ييدخل  
 يسععيذي

أمزوأارالوألف 

أنثى الغرابا
ءثاجارفي

ث
وأرك، فخذ، 

عجيزة
أمصععععا

ض 
أمضل قبرأبحروأرذيل

رثااء
أبحلععععو

نطادمعس  أم
دوأائعععععر فعععععي

أمكلي غذاءأبرگيع الرأس
أملغيغ المخأبريذطريق
نضاتقاسم أمنسيعشاءإب

نعيجثاقبة طرةأب أمور م

- Etude morphosyntaxique de l’adverbe en 
amazighe (Parler des Ait Iznassen) thèse pour 
l’obtention du doctorat, Mohammed Saddouki, 
Université Med 1 Oujda, 2015-2016

- Renisio A., Etude sur les dialectes berbères des Beni 
Iznassen, du Rif et des Senhaja de Sraïr Réédition du texte 
publié en 1932, Edition IRCAM 2015  
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نزرالسعارأترزوأتبحث – هي نمو أ

مت أترزوأدتبحث- أن
الصعععيف أوأ

أنبدوأ المحصول

أنتور شفةأترزوأمتبحثون – أنتم

نبحثاتشيكل (من الكل)

أنععععرزوأ
(أدنرزوأ

(
نراس فرد آنزارمطرأثا

آنزدشعيرةأثاقشيرجواربا

شحروأر
أجحمععو

إنزر أنفم 

شفة علياأجدوأ إبريق
أنشععععو

ش 
جععععرفا حععععاد

ندار منحدر أنفوفا شفاهأ

عنق
أجرنيعععع

آنو البئرض 

أجروأ ضفدع
نضععععععععععج

إنوا(الطعام)

الطائر
أجضععععي

ض 

مسعععععععكن
بالقصعععععب

أنوالوأالترابا
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أنبوبا
أجعبعععو

أنوجي ضيفبا 

فم (تحقيري)
أجقمععو

إنييركبم 
أهدوأز مهراسأجليذ ملك

مععاوأراء الضععفة
المقابلة

أجمعععععا
نعلض 

أهركعععو
س 

قطعععععة مععععن
أوأالكلمأحريفالخبز أوأ السكر

وأحل
أحريعععو

أوأذم الوجهض 

موأرتيو سنجاباأحفير حفرة كبيرة أ
نخام منزل أوأرير تلأ

نريق كذبا أخ
ابععن آوأى –

نشنالذئب أوأ

أوأمااخيأخنوسصغير الخنزير
أوأنيانآبارأدبير حمامة

أياوأ حفيدأدجأترك
آيتشاغداأدجاجالرعد
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ندريعيش دوأدةإ
أيتشا(أ
كتشا)

إيجدعيمهرأدرار جبل
أيجدوأررثااءأدمرصدر

أيراذ أسدإدوأنيثالحياة
أيروأضثاور عجوزأذيدي جرح

العروأقإذيذيمهراس، مدقة
إيعععزوأرا

ن
إيزيذباباأروأيلد

إيسمغعبدأربا شابا

أيسوم لحمأرجوج حشرة الزيز
إيغسعظمإردنقمح

نتن، متسخ
أرصعععو

إيفيسالضبعض

أيلفا سربا نحلأركثي عجينة الخبز
إيلفخنزيرأرندقيق

آرنانبيدر
فبركعععععععة –

أيلمام ضاية
نروأض ملبس إيمزإبهامأ
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أريحلفاء

فععععععععععك،
أوأشععععخص

أينتور فظ
أيندوأز عجلأريازرجل

إينسي قنفذأزدادنحيف

أوأ عود للضربا 
أيوجيليتيمأزدوأز الخلط
يت بعأزروأحجرة إيويغأتي
بابامالكأزعبولكيس

باوأ فولأزعوقجحش
مدقفأزعيفعضة طب

يشرفة نقاالسطح،  برارج لقلقأز

أزقورجذع شجرة
غطععاء مععن

بورابح الصوفا

قضععععيب مععععن
حشرةأزلظ شجرة الزيتون

تابعوش
ت

تادوأنتشحمأزليف رأس

تارنانتبيدرأزمور شجرة الزيتون
موأرالعرق تازروأطحجرةأز
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ت 

مين نصف أز
الحجعععععععل

الطائر
تاسععكو

رت 

النسيبةأس يوم ج.أوأسان
تاضععكال

ت

بغل
أسععردوأ

سوسماغلق فمكن 

آنية فخاريةأسغونحبل
تععاغراف

ت 

أسقيلصفعة

زاوأيعععععة أوأ
جععانب مععن

الحائط
تاغمععار

ت 

سنة
أسععععگا

فرن الخبزس 
تعععافقون

ت 
آمانالماءأسكورحجل

أسلم سمك
بردعععععععععة

البغل
تحلسععع

ت 

أسلي عريس
حقير منزل 

أوأغرفة
تحندوأر

ت 

زوأج نسعععععععيبة
متأسليفالزوأج ندزدغرس ت
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ننان شوكة تسومتاوأسادةأس
تغاطتماعزأسنيفقطعة

آسينوالسحابا
وأعععععععععععاء

بمقبضين
تقصععري

ث

ملبس مهترئة
أشععروأي

نملةظ 
تكطععوف

ت 

نريبأغنية أش
نضعععععععجت

ننا(الكلة) فن ت

ظلف الحيوان
أشكروأ

تواليغأرىد 

كمامة
أشععنفو

ثاواتراالطلبفا 

عرفا الديك
أشععنكو

تيديعرقر 
نديوأقوفاأصفذشعلة تي
نضرإنزل   أ

أنثى الضبعإضسنوم
تيفيسععع

ت

ثاارباتفتاةأضكالالصهر، النسيب

البروأدةأضليبعدوأ
ثااصمو

ضي
ثاعععاكنيفخبز مدوأرأضوفاالنخاع
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ت

صحن
أطبسععع

ثاامجراحصادي 

السمعأعبوضالكرش الكبيرة
ثاامسلي
وكعث

امرأةأعجميثاور
ثاامغععار

ت
نممتعسلأعديسبطن ثاا

جلد الكبشأعروأر ظهر
ثااهيضو

رت 

أعزريأعزبا
ينظعععععععععر

بصعوبة
يسموق

ول
تيوتشاغداأعلعولديك

نرابوباخرة ممة (عبدة)أغا طيةمأ ثاا

أغراسجبح النحل
اسم للثالثة
من البنات

ثاليثمعععا
س

ثالفساأفعىأغرضا فأر

الجانب
أغزديعععع

ثاودرتالحياةس 
مغلل الحلزوأن ثايرثايرغليانأ

أمة (عبدة)أغمبو وأجه
ثايسمخ

ت

وأجه
أغمبعععو

ثايشيراشمعبا 
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أغنجا مغرفا
الربعععععععط،

ثايغونيالرابط

أغنزوأروأجه قبيح ذميم

اسععم بنععت
لنجعععععععابا

الذكور
ثايفعععععة
(تكفا)

أغوفالشعر كثيف
أنععععععععععثى

ثايلفثالخنزير
ثايلميثالجبحأغيل ذراع

أذنأغيول حمار
ثايمجتععع

ث 

عين الماءأفتيج شعلة
نجنععع ثايم

ت

نفر جناح أ
النظعععععععر،

البصار
ثايمععوغل

ي
ثاينيفينالجلبانأفراضأزبال

دوأن قروأن
أفرطععا

جاروأفاغراباس 
نسنأفقلوجنواة البصل نفاحلق ح ح

ثاور
أفونععععا

دروأسقليلس 
ننيهناكأقبوشجرة دي

شفاهإنشوشنأقرابا جرابا
شفةآنشوشأقزين كلب
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أقلمونقبعة
تصععععععععغير

ضاتللصبع
ننني أرنب ضاررجلأق

نبتعععععة تؤكعععععل
ضاضأصبعأقنيشللنخل القصير

غانيم قصبأقنينمخاطية

بعد غدأقوطيعلبة حديدية
فروأايت

شا

سققققياج مققققن
نبققات الهنديققة

الققققققققققققققتين(

فوذركبةأقوير )الشوكي

خيمة
أقيظععو

فوسيدن
نكرقم، انهض فيلوخيطأ

حلقوم
أگرجععو

نملةم 
نطو متكععع

فا

استيقضععععععععت
(الفتيات)

إكرنععت
(تيربعععاثاي

لزالجوعن)
لومتبنأگزان عرافا
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أكعبثاعلب
مم، تخاصعععععع

نمنغتقاتل
ميسمكيفأگعروأرحدبة

حزمة
أكمععععو

طتاهوس ن

معهم
أكيدسعع

نيثنينهمن

نيغأوأأگلحاجات ، رزق
نل  الذي نيهنينهمأگ

وأرلم (نافية)ألدوأنالرصاص
ؤلتماأختيإلسلسان-لغة

يازيضدجاجألغم جمل

أبيعععات مغنعععاة
طبا  أبي ألغيذ في العراس ي

طباسأبوهألفسيوثاعبان ي
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طتريطلبألقوزقطعة ي

ألكوضسوط
البكععععععععاء

نتروأبالدموع ي

مكألموذ تعليم فس يم
نطععع يتوا

ف
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فرقألوس صهر الزوأج يتواکريس
مونشبعأليزاز اللعابا نجي ي
يحليطيبأليلي الدفلى
يخسيشاءألينتيراعي
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موألرجعأمجر منجل يذ
نرزكسرأمجيو أذن ي

صديق
أمعععدوأك

يرزمفتحل 
موألهرباأمدياز عازفا ير
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شريف
أمرابعععع

ملبض  نزيح ي

دين سلف
أمعععروأا

س
بدوأن يبكي 

دموع
يسبايثر

وأ



15

يئنأمزيوغول
نني يسععهي

و

(ثايحوجا) الحكايات الشعبية المتداوألة بياث

يزناسن

)1(اثحاجيت نق ثامدا نق واولوث 

2حكاية ضاية واو اللوث

1 Renisio A., Etude sur les dialectes berbères des Beni Iznassen, du 
Rif et des Senhaja de Sraïr Réédition du texte publié en 1932, 
Edition IRCAM 2015 P.167

توجد ضاية وأاوأاللوث في بني ععتيق تريفعة، هنعاك  2

مركععز سععيدي محنععد ابركععان يقععال أن هنععاك دوأار

للمسلمين يسععكنون الخيععام لهععم. وأكععان بالععدوأار فععي

فععترة المطععار ثالثاععة مععن الوأليععاء لهععم بركععة كععبيرة.

أحدهم يقال له الشععيخ عبععدالقادر الجيللععي قبتععه فععي

بغداد في الشرق ما وأراء الحج. وأالخر يسمى سععيدي
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ثاامدا نواوألوث قععايت ذي آث حكتيععك نتريفععا،

نني وأفيلج نسيدي محند أبركان.  دي

عبد المومن لمغيث قبته فععي مدينععة تلمسععان ، وأآخععر

اسمه سيدي بوعزة قبته في الغربا. طلبوا مععن أهععل

الدوأار أن يستضيفوهم لتقاء المطار فرفضععوا. وأكععان

بالمكان عجوز أرملة عمياء. تسكن معها ابنتها، وأتملك

معزة وأخيمة صععغيرة. وأطبععق معن الععزرع . كععان ابنهععا

مسجونا عند الملععك. وأحيععن رأت البنععت الععزوأار علععى

تلك الحالة. رجعت إلععى أمهععا قائلععة لهععا أن ثالث مععن

الرجال خارجعا وأالمطعر بللهعم. وألعم يستضعفهم أحععد.

فهل يمكننععي أن ادخلهععم المنععزل؟ أجععابت الم ليععس

لدينا مععا نطعمهععم بععه. فععألحت البنععت إلععى أن قبلععت.

وأحين دخل الزوأار وأجدوأا الخيمععة صععغيرة وألععم يجععدوأا

سوى طبق من الزرع. تحدثاوا وأقالوا لبعضهم البعععض:

كل فرد سعيقوم بمهمعة. قعال الشعيخ عبعد القعادر أنعا

سآتي بابنها من السجن. قال سععيدي بععوعزا الغربععي :
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نناك تععوغ دي وأمكععان نععي يععدجن أوأسععون نععع ي

يمسلمن، غرسن يخامن نيجرثاال زدغن ذينععي.

إتوغ ذي لوقت نععونزار. يعدجن ثالثاعا نيمرابضععن

نروأ.  ذيسن الباركث ثا

أنا سأملئ الساحة بالماشية. وأسأقوم بتوسيع الخيمة.

أما سععيدي بومععدين لمغيععث فقععال: أنععا أملععئ الخيمععة

بالزرع. وأسأرجع العجوز مبصرة. بعدها أحضععر الشععيخ

عبد القادر ابنها المسجون ، وأتعشععى مععع العائلعة. أمعا

بوعزة فقد وأضع يعده علععى المععزة فصعارت السعاحة

مليئة بالمواشي . نظر إلى الخيمععة الصععغيرة فكععبرت

أضعععافا، فصععارت أكععبر خيععام الععدوأار. وأمسععح سععيدي

بومععدين لمغيععث يععده علععى عينععي العجععوز فصععارت

مبصرة وأصار بصرها أفضل مما كان عليه في البدايععة

قبل أن تصير عميععاء. وأبععارك الععزرع فععامتلت الخيمععة

بالزرع. وأفي الغععد حيععن آراد الضععيوفا الععذهابا قععالوا

للعجوز وأابنهععا: انظععري إلععى الكلبععة إذا رأيتهععا حملععت

جراءها فععأين تضعععهم ضعععي خيمتععك جنبهععا. وأذاك مععا

فعلته حيث لمحت الكلبة تأخععذ جراءهععا لمكععان عععال.
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نشععيخ عبقعادر اجيللععي قعاي نقارناس  أ يدجن ي

نشرق أغيرين يلحععدج، ننس ذي بغداذ ذي  لقبث 

ديدجن قارنععاس سععيدي بومععدين لمغيععث قععاي

لقبععث نععس ذي تمععديمت نتلمسععان، ديععدجن

قارنععاس سععيذي بععوعزة قععاي لقبععث نععس ذي

لغععربا، جبععذن خععي وأسععون نععي آثاععن يسععيدفن

ندوأرييت زي وأنزار.  ايثبابا نس آ

نولن ايثبععابا اوأسععون نععي غرسععن سعععا وأر ععع

يفغععن. لقنععي إتععوغ اكيدسععن يشععت نتوسععارث

اتايدجالث نتاتا اتاضرغالت زي ثاناين نتيطععاوأين

غععرس يشععت نيليععس اكيععدس ، غععرس ايشععت

نتغععاطت غععرس يشععت نتعشععيوث اتامزيععانت

غععرس يشععت نععتيجلي نييععرذن. يععدجن مميععس

فأقععامت  خيمتهععا بجوارهععا.   بعععدها هطلععت المطععار

سبعة أوأ ثامانية أيام فجعل الععدوأار يهبععط وأيخسععف بععه

شيئا فشععيئا وأينععزل فععي قععاع الرض حععتى غععرق كليععا

وأصار المكان مليئا بالماء. وأهذا سععبب علععو الطععرافا

بواوألوث بسبب خسف أصابا الجزء الخر منه. 
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أتوغ ذي لحبس غر وأجليذ اتوغا ذي لوقث نععي.

موأل ايلقني آمي تفغ يليععس تزريثععن دي بععرا، تععذ

غر يماس ثاناس يدجن ثالثاا انيريععازن قععاثان بععرا

نفععغ حععد ذي يتععاغ خفسععن وأنععزار وأر غرسععن ي

ايثبابا اوأسون ، اثان اسيدفغ؟ ثاناس يمععاس وأر

نشععم ذي يمععاس آل غرنغ ماين غاتشن. ايوا اتح

ماني ثاععن تسععيذفا. ايلقنععي آمععي وأذفععن وأفيععن

ثااعشيوت اطامزيانت وأفين غير يشت نععتيجلي

نيرذن. 

ينان يلقني يبعضوم بعض : كل يدجن اذ يكععر

سيشت نلحاجت أشيخ عبقععادر يناسععن : نتععش

اذاوأيغ مميس زي لحبس. سيدي بوعزا أغربععي

نراگ ، أي يناسن نتش أدتشععارغ لمععراح زي لحعع

تاعشيوت آثاسمغارغ . سعيدي بومعدين لمغيععث

يناسن نتعش ادتشعارغ تاعشعيوت سعي يعردن،

نسارت زي تيطاوأين نس آتزر. نرغ تاوأ أد

ايععوا ايشععيخ عبقععادر يسحضععر ذينععي مميععس

ايتوغععا ذي لحبععس، يمونسععو أكيذسععن. بععوعزة

نراگ، نزم ختغاطت ني يتوشور لمراح زي لح ايع
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يقععل غععر تعشععيوت تمغععار تععدوأل نتاتععا أگ يلن

اتامقرانت قاع ذي وأسون ني. سععيدي بومععدين

لمغيععث يمسععح فععوس نععس خععي تيطععاوأين

نتوسععارت نععي ثاعدوأل أتععزر خيعر سععي قبععل غععا

نزم دي يرذن نععي ثاتشععور ثااعشععيوت تدرغل، يع

سي يرذن. يوا يلقني ينسن غرس. 

آيتشا آمي يخسن اد روأحن يناناس يثمطععوث

نراوأ دمميس : يدمي غا ثاععزرم ثاايععذيث أتيسععي آ

نس – اتوغ ذي وأسون ني يشت نتيديث ثايراوأ-

نراوأ نععس يناناسععن مععاني غاتسععرس ثايععذيث أ

مون سرسمثت زاثاس. قيمععن ايسيم ثاعشيوث ان

آمني آلماني يزرين ثاايذيث اثاسععنقال ذي وأاراوأ

نععس أتععاوأيثن غععر  يشععت نتكارنوشععت تععوعل

ثاسرسيثنت ديني. ايلقنععي ثايسععي ثامطععوث نععي

ثاعشيوث نس ثاسرسيث زاتس.

آمي ثايسي ثااعشيوث نععس يوشععا ربععي آنععزار

نروأ سبع يام نيغ ثامنيام يلقني يبععذا وأمكععان نععي ي

نكععا يتععاذفا ذي يه نكععا ي يه ميذي يزدغ اوأسععون نععي ي

ثامورث آلماني يغرق أوأسون ني يععدوأل كلشععي
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دامان. آميخععف آمكععان نععي ميععذي ثال وأاوألععوث

لطرايف نععس وأعلن، أمكععان نععي ميععدي آمععان

يغتر ذي تمورث.   

 

)1( اثحاجيت نق دادا بوخزينة

قامت الباحثعة "مريعم مركعوم"بترجمتهعا بتصعرفا()1
عععن الصععيغة العربيععة لعبععد اللععه لحسععايني: تقععول
الحكاية حاجيتك ماجيتك، على فتاة تسمى «عيشة
تمللت نتغععازذيس»، كععانت بيضععاء الجععانب  سععافر
أبوها بعد أن تععوفيت وأالععدتها وأكععبرت يتيمععة، تظععل
تلهععو مععع قطتهععا نسععيمة، لكععي تنسععيها عععذاباتها
الليمة..كانت تطبخ لقطتهععا مععا يحلععوا مععن طعععام،
وأتؤاكلها كما يفعل النام، كانت القطة تأكل اللحععم
وأالخضعععر وأالفعععواكه إذ كعععانت «عيشعععة تمللعععت
نتغازذيس» تقتسععم معهععا كععل مععا تععأكله، وأتعاملهععا
كأنهععا أختهععا، وأتععداعبها حععتى تنععام وأتخبئهععا تحععت
فراشها حتى ل يخطفها اللئام..كان من بين اللئععام،
غول يسكن مغععارة الحمععام، منظععره بشععع وأصععوته
مخيف. كان حيععن يجععوع يقلععق الراحععة وأالسععكينة،
يروأع البادية وأالمدينة وأيسرق اللحوم المخزنة فععي
الخزينة وأيلتهم ما بهععا مععن زرع وأ مأوأوأنععة، فسععمي
"دادا بو خزينة"..كانت «عيشة تمللت نتغععازذيس»
تعيش بقربا المغارة، كانت قطتها تسرق من بقايا
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أوأشثييد إيمجان انون ربي أكن إعععاوأن إ مععال  

وأر تعاوأذم ثاحاجييت أوأنيت إثااروأا انععون التقليععد

أخ ييععري انععون.حععاجيتكم لوكععان مععا همععا مععا

جيتكم. أخ ييشت انتربععات أقارنععاص "«عيشععة

أكل الغول دادا وأتأكل لوحدها، وأذات ليلة اكتشفت
الفتاة المينة خيانة القطة نسيمة، وأبينما هي تأكععل
تفاحة قطفتها من جنان الغول، انسلت القطة مععن
مخدعها وأتركت المنام، وأبععدات تمععوء وأتمععوء لكععي
تعطيهععا «عيشععة تمللععت نتغععازذيس» حقهععا فععي
الطعام. نظرت الخيرة في وأجعه القطعة الحقيعرة،
ثام قالت لها: لععن أقتسععم معععك شععيئا ايتهععا القطععة
اللئيمععة. قععررت القطععة النتقععام فقفععزت علععى
الطاوألة وأضربت بجسدها كأس الماء الذي انسكب
على نار الموقد فأطفأها.لم يكن لدى النععاس عععود
ثاقابا وأل أدوأات لشعال النععار غيععر ضععربا الحجععار
بالحجار، فكانت «عيشة تمللت نتغازذيس» تععترك

حتى ل تشعلها بوسائل النار مشتعلة لمدة طويلة، 
بديلععة.كععانت «عيشععة تمللععت نتغععازذيس» ل تجيععد
إشعععال النععار، فاضععطرت للبحععث عععن شعععلة عنععد

الغول الجبار.
اقتربت «عيشة تمللت نتغععازذيس» مععن المغععارة،
وأجععدت الغععول دادا بوخزينععة ضععخما الجثععة كععأنه
سفينة، كان كان يشوي حمارا وأ يضععع علععى رأسععه
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إهجريععت يبععاس يععدجيت)1(تمللععت نتغععازذيس»

وأحذس تتروأ تخمم مسكينة يمععاس ثامععوت اوأل

انتاث ثامغر وأحذس اتايوجيلت. ثاكال اتيرار أكذ

أمعععاء الحمععار وأيحسععبها زينععة، وأكععان يلبععس جلععد
الحمععار وأينتعععل قععدمه.. وأكععان يقهقععه فععي حبععور
وأيطلق صرخات الزهو وأالغععروأر، وأيقععول: أنععا ملععك
العععبر وأالبحعععور..فجعععأة انتبعععه ل"عيشعععة تمللعععت
نتغازذيس" فسالها عن سبب قدوأمها: قععالت: أريععد
شعععلة مععن النععارأعجب الغععول مععن حسععن صععوت
«عيشعععة تمللعععت نتغعععازذيس»، وأابهعععره قوامهعععا
وأرشععاقتها السععاحرة. منحهععا قبسععا مععن النععار، ثاععم
لحقها فععي خفيععة ليعلععم أيععن تسععكن الصععبية. وأبععدأ
يععتردد غلععى مسععكنها صععبحة وأعشععيا، وأيقععول لهععا
:تزوأجيني يا صبية، أنععا ملععك البحععور وأالبريععة، مععاذا
رأيت دادا بو خزينة يفعل حين زرتععه فععي مملكتععه؟

أجابت «عيشة تمللت نتغازذيس» في رعب: 
         لقد رأيتك تشوي خروأفعا-  -

ثام يضيف، وأماذا رأيتيني ارتدي؟
 اجابت: رايتك تلبس لباس الملوك  -
وأماذا كنت انتعل؟  -
كنت تنتعل بلغة الرؤساء..  -
وأماذا كنت اضع على رأسي؟  -
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ثاموشوت أنس " نسيمة " باش أتتععو الععدجنون

اتفقاع انس.

أتوغ تصخر إثاموشوت انععس قععاع مععاين ثاخععس

كنت تضع عمامة الحكماء  -
فيقهقه مزهوا وأينصرفا في خيلء..

لكنه سرعان ما يعود مجددا، وأيعيد نفس السععئلة..

فتكرر إجاباتها مرعوبة آملة في ان يتركها وأشأنها..
لكنه جاء اليععوم بشععكل مختلععف، لقععد صععمم علععى
الزوأاج من «عيشة تمللت نتغازذيس»، وأأقسم أن
يأخذها راضية أوأ صاغرة..صرخ قععربا بيتهععا بصععوته

اسمعي يا «عيشة تمللت نتغازذيس»، الجهوري؟-
لديك ثالث ليال لتفكري وأبعدها سآخذك راضععية أم
صاغرةظلت "«عيشة تمللععت نتغععازذيس»" تبكععي
ليل وأنهارا حتى يبست حععدقتها مععن الععدموع، وأفععي
إحد الليالي رأت أمها في المنام، أخبرتهععا بحيلععة ل
يقعععدر عليهععا جعععن وأل غيلن..اسعععتفاقت «عيشععة
تمللت نتغازذيس» مسرعة، أخععذت فععأس وأالععدها
وأبدأت تحفر الرض المحيطة بالمنزل، لقععد امرتهععا
أمها في المنام أن تحفر خندقا وأتضععع فيععه جمععرا..

وأذلك ما فعلت..
وأفي اليوم الثالث قدم الغول كمععا كععان يفعععل فععي
كل مرة، وأصرخ بأعلى صوته كي تسمعه عروأسععته
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أتوغ اتنهل ذيس يروأ اتگاس حال ميسم اتگن إ

يوذان تبطا يكذس ماتشا اتسسيت أوأل ييضس

أتععوغ تسوضوسععيت أكععذس بععاش أوأل ذيععدجن

يكر نغ آت إآذا. ماشا أتوغ إدج أوأامزيععو ألست ي

مععععاذا قععععررت يععععا عروأسععععتي  المفترضععععة:-
 قالت «عيشة تمللت نتغععازذيس»:  المستقبلية؟-

أنععا ل أتععزوأج الغيلن القععذرة..جععن جنععون الغععول،
 كيععف تجرئيععن علععى وأصععف ملععك  وأصرخ عاليععا؟-

رأيععت المغارة بالوأساخ وأالقذارة؟ وأبالمارة كيععف 
الملك دادا بوخزينة يفعل، يوم قمت بالزيارة؟ ماذا

ردت عليه بسخرية    كنت أشوي وأالبس وأأنتعل؟-
ماكرة:- كنععت تشععوي الحمععار أيهععا الحمععار..وأكنععت
تلبس جلد الحمار كالحمععار.. وأتلبععس قععدم الحمععار

وأتضع على رأسك أمعاء الحمار أيها النتن..
اشتاط الغول غضعبا فهععروأل نحععو مسعكن «عيشعة
تمللت نتغازذيس» ليلتهمها، لكنه وأقععع فععي هاوأيععة
الخندق وأبدأ يشوى في الجمععر وأيصععرخ مععن شععدة

اللم.. لكنه قاوأم النار وأكاد أن يخرج من الحفرة.
فعععي تلعععك اللحظعععة، لمحعععت «عيشعععة تمللعععت
نتغازذيس» شخصان يتقدمان نحو البيت، لقد كععان
القععادم أبوهععا عائععدا مععن السععفر، وأشععابا وأسععيم
يرافقععه، أخبرتهمععا بالواقعععة فععأجهزا علععى الغععول

وأقتله..
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إزدغ ذ گيفععري نييععذبيرن. أغنبععو أنععس يقبععح

يساگاذ. ثاميدجا انس ثاسرعابا عباد اللععه أتععوغ

مي غا يلز إهكا غر لغاشععي أوأدوأار يسععاگاذيثن

يتاكراسععن أيسععوم ذي منععدي الحاصععول قععاع

مععاين يوفععا ذي ثاخزينععت. هععا سععمانت "دادا

بوخزينة"

"«عيشععة تمللععت نتغععازذيس»" أتععوغت ثاععزدغ

ثاوذس أيفري ايذبيرن ثاموشوت أنععس اتوغععات

يأعجب الضيف بذكاء "«عيشة تمللت نتغازذيس»"

فتقدم لخطبتها، لكنها لم توافق إل بعععد أن أخبرهععا
أبوهععا أن الضععيف أنقععذ حيععاته مععن غععدر مرافقيععه،
تزوأجت «عيشة تمللت نتغازذيس»، وأعاشت معععه
في مغعارة الغععول، وأكعان زوأجهعا يشععتغل بالنجعارة
لهذا سميت مغععارته اليععوم بعععكهف النجععار "إيفععري

أوأنجار" وأعاشا سعيدين في مسكنهما الجديد..
تتععداوأل التسععمية بتفوغععالت رغععم أن فععي اللهجععة()1

الزناسنية نقول "عيشة تمللععت سععوغزذيس" وأقععد
جمعت الحكايععة مععن مجموعععة مصععادر منهععا بحععث
ماستر للباحثة مريم مركوم وأروأاية شفهية للسيدة
عائشععة عزيمععاني وأروأايععة شععفهية لوالععدتي وأقععد

جمعت الختلفات في صيغة توافقية للحكاية
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اتفغ بل لخبار انس اتاكر إوأامزيو ما ين إزايععذن

أخس أتتيث وأحذس.

إيدج أوأمور آكذ إيدج أوأمنسي «عيشة تمللععت

نتغازذيس» مسكينة ثاوفا بلي ثاموشععوت أنععس

ثاسععكذوأبا أخععس اتخععدعتث . ثاقيععم «عيشععة

تمللععت نتغععازذيس» أتععت ذگيشععت نتفععاحت

توغعععات ثاكسعععت زگورثاعععو اوأامزيعععو ، ثاقيعععم

اثاموشوت ثااخداعت اتنحكا ياكيذس ثاسموعييو

بععاش أكيععذس تبضععا ثاتفععاحت ماشععا «عيشععة

تمللت نتغازذيس» ثاقل أغرس ثاناس: اوأركيذم

بطيغ أوأل ذيشت نلحاجت أثاموشوت ثااخداعت.

ذانيتا ثاموشوت اثافكر باش أتنتاقم زي «عيشة

تمللععت نتغععازذيس» ثانگععز خ طابلععة ثاسععحوفا

أغرافا اوأمان اخ ثافقونت ثاسخسياس العافيت

إ«عيشة تمللت نتغازذيس».

ذي الوقت اني أتوغ أوألح زالميط غر الغاشي

بععاش آذ شعععلن العععافيت أتععوغ اتشععاثان ثانععاين

نتزروأين أكذ بعضياتسن باش أذشعلن العافيت
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اتربان ذي ثافقونت اتدجانت أمني ثاشعل بل ما

تسخسين. ماشا «عيشععة تمللععت نتغععازذيس»

مسكينة توغت اوأرثاسععين ميسععم غععا ثاععگ، ثاكععر

تروأح غر وأامزيو باش أترزوأ خالعافيت.

ثايوض «عيشة تمللت نتغععازذيس» غععر ييفععري

ايذبيرن ثاوفا أمزيو ذا مقران يععروأ القععد أغرابععو

يامقران توغث إشكا إدج اوأغيول يگا خوزليععف

أنس أذان اوأغيول حععال التععاج يععرض ثايسععريت

أوأغيول يگا ذي ضارن أنس إفقععراش أوأغيععول،

يفعععرح يضعععحك يقعععار: نتعععش ذا جليعععذ البحعععر

نتمورث.

أمعععي يعععزرا «عيشعععة تمللعععت نتغعععازذيس»

يسقسععات مععاين توسععا أغععرس ثاععگ، ثانععاس

«عيشة تمللععت نتغععازذيس» : أخسععغ شععوايت

نلععععافيت.أمزيعععو إعجبعععاس أوأال ان «عيشعععة

تمللععت نتغععازذيس» أثاعجبععاس القععدث أنععس

ثااصععععبحانت هععععا يوشععععاس إيععععدج اوأشعععععال

نالعععافيت.ثاععروأح «عيشععة تمللععت نتغععازذيس»
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اترگح يذفرتث بل ما غا ثاسن باش آذ إزر ماني

اثاععزدغ.يقيععم أمزيععو يععتروأح أغععرس الصععباح ذوأ

عشي يقاراس: أرشل أزي آ ثاربات نتش قععا ذا

جليععذ البحععر نتمععورث، مععي ثاوسععيد غععري ذي

لقصر إنو ما ين توفيذ دادا بوخزينة يتگ؟ ثاناس

«عيشة تمللت نتغازذيس» نتاثاا اترجيجععي زي

الخوفا : أوأفيغش تشكيذ آحولي

يناس: ماين ثازريضيي ييرضغ؟ ثاناس: ازريغش

ثايرضععض أروأض إجلععذن ينععاس: مععا يععن أتععوغ

إيرضعععغ ذگضعععارن؟ ثانعععاس: أتعععوغ ثايرضعععض

أهركوس الوزير يناس : ما يععن أتععوغ أگيععغ خععو

زليف إنو؟ ثاناس: أتوغ ثاگيععذ الععرزث نالحكمععاء

أمزيو إضحك يتروأح يترگح يفرح. بصح يتعاقبععد

أغععرس عععاوأذ يتسقسععات ثاانيععا، نتاثاععا مسععكينة

اتجاوأابا زي الخوفا. يدجول آمزيو باش أزيس

 يرشل زي الخاطر نغ زي بسيف

يوسععد أغععرس يسععغوي زي دجهععذ أنععس زاث

إوأخام ن «عيشععة تمللععت نتغععازذيس» ينععاس:
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اسحسد أغري مزيان غععرم ثالثاععة نليععالي بععاش

أتفكععرذ، إلقنععي آغععرم داسععغ بععاش آشععم آوأيععغ

ثاخسذ نيغ ل ما مش ما ينزي ما

ما مش ما ما ينزي ما

مسكينة «عيشة تمللت نتغازذيس» ثاقيم ثاععتروأ

الليلت ذاس ألمععي يععوزغن ثايطععاوأين أنععس زك

مطاوأن، إيشت نليلت ثازرا يماس الله يرحمهععا

ذي ثاعععارجيت ثانعععاس آخعععام إيشعععت نتحيلعععت

أوأرتسععينن ل ذ دجنععون وأل ذا مزيععون «عيشععة

تمللععت نتغععازذيس» ثاكععر زي الخععف ثايسععي

الفععاس ايبععاس ثاقيععم ثاقععاز ذي ثامععورت إيشععت

انتفقونت ثاغرق اتامقرانت ثاگا ذيععس إريععج حععا

ما مك لس ثان يماس ذي ثاارجيت .

أمي ديوسا آمزيععو ذگععاس وأوأ سععتلثاا إلغايععاس

زي دجهذ بععاش ألس اتسععل ينععاس: آثامطععوط

إنو. ثاناس «عيشة تمللععت نتغععازذيس»: نتععش

أوأر رتشلغ زگامزيون إعفانن إرصضن. 
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يسغوي أخس آمزيو يناس: ميسععم لم ثامسععار

آلغععا لععي ثانيععذ نتععش أجليععذ أييفععري آ يعفععان

إرصضن؟

إنايي ماين توفيد أجليد دادا بوخزينععة يتععگ مععي

غععري ثاوسععيد مععاين تععوغ شععكيغ؟ مععاين تععوغ

إيرضغ؟ 

ثانعععاس «عيشعععة تمللعععت نتغعععازذيس» نتعععاث

اضحك: أتوغش اتشكيذ أغيول آيا غيول توغش

تيرضععض ثايسععريت أوأغيععول آيععا غيععول تععوغش

تيرضض ذي ضارن انك إفقراش أوأغيععول ثاگيععذ

آذان أوأغيععول خععو زليععف انععك آيععا رصععوض آيععا

عفان.

أمععي يسععل أمزيععو أوأال ان «عيشععة تمللععت

نتغععازذيس» يخععس آذ يععدوأقص يقيععم يتععازل

أغرس باش آتيتش ما شا قبل أتيععاوأض إحععوفا

ذي ثافقونت لس ثاغزا يقييععم يسععغويو يتحععاوأال

باش آذ يفغ زي العافيت.
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«عيشععة تمللععت نتغععازذيس» ثاععوال ذي لگععاج

ثاناين اميدن أتاسند ألجيهت أنس، مععي ايوضععن

أغرس ثاعقل يباس تروأح اتازل ادرعاس ثافععرح

بزافا يباس يعقبععد أغععرس يويععد أكيععذس إيععدج

اوأربا ذا صبحان اثاخبراصن أخ وأامزيو ها روأحن

معاوأانن أخس آلمي ثانغين

أربععا انععي مععي يسععل ثاقصععت (ثاقسيسععت) ن

«عيشة تمللععت نتغععازذيس» أثاعجبععاس بععزافا

إعجباس لعقل أنس ها ينا إيباس ألست يوش

ذوأ مزوأار «عيشة تمللت نتغازذيس» وأر ثاخس

ماشا يباس يحكاياس ميسم يگا آربا اني ألمععي

ثايسلك زي البعض إيوذان إغدارن أتوغ اخسععن

آثانغععن هععا ثاقبععل «عيشععة تمللععت نتغععازذيس»

ثارشععل زيععس روأحععن زذغععن ذ گيفععري اوأمزيععو

أتوغ أرياز أنس ذا نجار ها سععمان إيفععري انععي

إيفري أوأ نجار ها عيشععن ذيععس فرحععن الحيععاة

انسن ثاكمل.
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إيوا يععا سععيادي أكيععغ أسععني الععواد الععواد إوأيغععد

لخيار ذوأ فقوس شك اوأيغععاك أكيععذي إدجععن أوأ

هركوس قاث ذي تبورجت اك أسني ثايسيت..

لئحة لبعض المقاومين بياث

يزناسن والمسجلين بالمندوبية

القليمية بأبركان 
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لئحة لبععض المقعاوأمين الحعائزين علعى صعفة

عععدد مععع العلععم أن مقععاوأم بيععاث يزناسععن.

المقععاوأمين المسععجلين بالمندوأبيععة القليميععة

 مقاوأمة. 12 منهم 1090مقاوأم 

تاريخ

السمالزدياد

رقم

الرقمالبطاقة

5011681لقشيري أحمد 

5017322ماحي محمد 

5021323عونة بركان 

5037905خرباش بلقاسم 

5038456أوأقادا الطاهر 

5040697الزهواني الكبير 

5041728جدوأر احمد 

5047939عمارة العزاوأي 

50479410غريطي عيسى 

50479511شرابي لخضر 

50479612خطابي عبد الله 
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50479713شرابي موسى 

50479814مضران المختار 

50479915الهواري مهراز 

50480616الهيشر محمد 

50480917صديقي حماد1932

50481018جعطر بوعزة 

50481219رحماني محمد 

50481320قدوأري قدوأر 

50481421حاجي الطيب 

50481522عسال ميمون 

50481823عسال احمد 

50482124وأالحاج اليماني 

50482425وأريامشي معمر 

50482826بختي محمد 

50482927لهبيل ادريس 

50489328اطويل احمد 

 

رحمععععاني عبععععد

50491629الرحمان
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50491730بن احمد محمد 

50491931جعطر محمد 

50492032لشهب محمد1931

 

محمععععدين عبععععد

50492133القادر

50492234بن محمد ميمون 

50492335البالي احمد 

50492436يجو عبد الله 

50492537وأاشاني محمد 

50494138بندحمان رابح 

50495739وأشاني محمد 

50498640ناصري عمروأ 

50498741عيساوأي محمد 

1925

درعععععاوأي عبععععد

50498842الرحيم

50498943البغدادي بوعرفة 

 

مبععععاركي عبععععد

50499044القادر
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50499145زوأاغ محمد 

50499346القاح محمد1935

50499547شطو صالح 

50500648وأسعيدي حماد1930

50500749قشاطي حسن 

50502550حيدر محمد 

50502651صالحي محمد 

50502852الزعراوأي محمد1928

50503153بنعودة الطيب 

50503254بلحسن البشير1934

50503355بوغانم محمد 

50503456حيدر محمد 

 

عزوأنععي بععن عبععد

50503557الله

 

صععععامدي عبععععد

50503658السلم

50503759سوداد مختار1930

50503960بوجمعععععععععععاوأي 
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رمضان

50504161مهداوأي ميمون 

50504262شاطر محمد1932

50504663كناوأي البشير 

50504864عمراني اليماني 

 

بلغعععععالي عبعععععد

50505465الرحمان

50505566جبلي مصطفى 

50505667عونة مومن 

50505768المختاري محماد 

50506069رمضاني عبد الله 

50506270يعقوبي الميلود 

50506371أمنان امبارك 

50507072اليماني محمد 

50507473اسماعيلي محمد 

 

الحمععععععععععععادي

50507874المامون

50508075بعععععن التهعععععامي 
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الجيللي

50511276خرخش ادريس 

50512277شهلوأي عمروأ1927

50541878غرافي العيد 

50637779بلحسن البغدادي 

50649380زعراوأي حبيبة 

50678581جلولي محمد 

51254282الحمادي امعمر 

51257183زكاغ مصطفى 

51257584محجوبا احمد1940

51258785مضران محمد 

51265286شوراق فاطمة 

51282487بلمير محمد 

51436088بيجو حبيبة 

 

الرحمععععععععععوني

51480389العربي

51482790جلولي رقية 

51514791ينعوري الطيب 
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51516792لعروأسي الطاهر 

51516993يحياوأي محمد 

51522894مجاوأي ميمون 

51523095بوعلي ميمون 

51523396هرامي أحمد 

51524197رحماني بوزيان 

51524298عزة محمد 

51613299بلقاسم محمد 

516134100برباش محمد 

516691101البخاري ادريس 

517574102غزوأاني محمد 

517587103الداوأدي رحمة 

517890104البكاوأي محمد 

518052105الحمادي البشير 

 

موسعععاوأي عبعععد

518285106الرحمان

518434107النكاوأي أحمد 

518484108بوترفعععاس عبعععد 
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الله

518684109لعروأسي محمد 

518690110زيان الميلود 

518756111الحمادي احمد 

 

البعععععالي عبعععععد

518758112الكريم

518773113قاسمي حماد 

 

قععععععدار عبععععععد

518793114الرحمان

 

حمععععداوأي عبععععد

518797115القادر

518798116هروأ محمد 

518826117ميمون عيساوأي 

518838118حمداوأي الطيب 

518840119وأالحاج محمد 

518843120الحمادي رمضان 

518848121مجاطي بوجمعة 

518850122مركوم حلومة 
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الحمعععععععععادي م

518898123التهامي

518907124محمد العطياوأي 

518921125عدة سليمان 

518928126عبادي محمد 

518939127صالحي ميمون 

518960128أجبلي حليمة 

519029129حمداوأي م لمنور 

519307130موساوأي بومدين 

519688131مبطول قدوأر 

520133132محمد عربي 

520184133خرخش سليمان1938

520225134الصالحي محمد 

520404135بوراس بلعيد 

520859136وأجدي مصطفى 
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520938137زعري محمد 

 

الحمععععععععععععادي

521090138عبدالقادر

521496139رحماني اليماني 

521524140اليوسفي حماد 

521599141محمد فراح 

521755142طاهري الطاهر 

521770143عامر العيد 

521793144بلمير حماد 

521806145الداوأدي محمد 

521971146مضران محمد 

 

بوصعععحابة عبعععد

522085147القادر

522111148الصغير محمد 

522268149قاسمي الناجم 



15

522479150مختاري محمد 

522833151وأعلي محمد 

 

يعقععععوبي عبععععد

522896152القادر

522998153هيشور سليمان 

523017154اليوسفي محمد 

523099155غوتي ميمون 

523115156حمداوأي بنسعيد 

 

قاضعععععي عبعععععد

523129157السلم

523134158العموري بونوار 

523195159الصديق عبد الله 

523224160لشعل ميمون 

 

الععععتروأس عبعععد

523285161القادر
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523287162لشهب مصطفى 

 

قيسععععامي عبععععد

523359163الرحمان

523451164حمداوأي محمد1928

 

كريمعععععي عبعععععد

523923165القادر

524024166الداوأدي محمد 

524130167الهاشمي الميلود 

 

الحسععععين بععععن

524154168المصطفى

524212169بكراوأي ابراهيم 

 

الهاشععععمي بععععن

524291170البكاي

524571171بالمداني ميمون 

524728172كرماوأي محمد 
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524763173برباش الميلود 

 

الشععععععععععقروأني

525893174الطيب

525930175وأرادي ميمون 

526653176عثمان فاطمة 

526734177حرشاوأي محمد 

526973178الحمداوأي محمد 

 

الحمعععععععععادي م

529100179إدريس

529102180عونة بوطيب 

529149181الحمادي أحمد 

530023182البقال المختار 

529498183الداوأدي آمنة 

530469184بشروأري الوازنة 

530466185كناد محمد 
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530509186بوعلي ميمون 

530527187سماعيلي الطيب 

530585188قادة ميمون 

 

راشععععدي عبععععد

521039189القادر

190 طاهري أحمد1926

191 معي الحسين1921

1936

امبععععاركي عبععععد

192 القادر

1932

اليمععععععععععععععاني

521496193الرحماني

500039194حجاجي حمو1919

504987195عيساوأي محمد1938

196 بوعزاوأي محمد1928

197 عونة حماد1937
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198 قاسمي الماحي1935

505630199القراط حلومة 

512763200جوهري فاطمة 

530471201حباني بومدين 

518919202أحمد مهلة 

504817203جبلي لمنور 

504918204سغروأشني أحمد 

1 جدوأل أنسابا بني يزناسن

درجة ثاانيةدرجة ثاالثةالصل
درجة

أوألى
القبيلة

الر
قم

من بني
بوسعيد،
من جهة

وألد الغازيوألد الباليمغنية
أهل

الدير
آث

1خالد
من بني
بوسعيد،
من جهة

مغنية
أهل

نمالة وألد الغازيبوع
أهل

الدير
آث

2خالد

يزنلسن           1 بني لقسام مغاير نموذج إعطاء حاوألت الجدوأل هذا في
تقسيمة    على سبق      Renisioمعتمدا عديدة مصادر لها وأأضفت للقبائل

أكليم      :     محمد لمرابط السيد منها شفهية وأمصادر الدراسة في ذكرها
بركان      60 ميمون، بولغالغ السيد القاضي    70سنة، بنعمر السيد سنة،

.  60مداغ  زاوأية      وأشيخ سلطة عون سنة
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من الريف
مع

وألد الغازيأهل تيزيالزيامبا
أهل

الدير
آث

3خالد
شرفا

أدارسة
من

وألد الغازيأوأشاننالغربا
أهل

الدير
آث

4خالد

عين صفا
حاليا

بلعيني (بو
العين)
وألد الغازيبنعيني

أهل
الدير

آث
5خالد

بقية أوأ
من

مسيردة
وألد الغازيلمقاقرةبالجزائر

أهل
الدير

آث
6خالد

يقال لهم
ضريح في
تغجحيرت

يسمى
ضريح
سيدي

وألد الغازيوألد سليمانسليمان
أهل

الدير
آث

7خالد

 
أهل

وألد الغازيدوأز(الزاوأية)
أهل

الدير
آث

8خالد
من كلعية
(ربما من

إيعزانن
ببني

بويافر)
جدهم

كان في
قلعية
يعزفا

على الة
وألد المنگارإيخزاننالزامر

أهل
الدير

آث
9خالد
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من بني
خلوفا

المنكوشيي
وألد المنگارحماموشنن

أهل
الدير

آث
10خالد

من بني
وألد المنگارأهل القلعةكولل

أهل
الدير

آث
11خالد

وألد زعيموألد مومنمن لوداية
تغجير

ت
آث

12خالد

وألد زعيموألد مومنمن لوداية
تغجير

ت
آث

13خالد

وألد زعيموألد مومنمن لوداية
تغجير

ت
آث

14خالد

وألد زعيموألد بوجمعةمن لوداية
تغجير

ت
آث

15خالد

وألد زعيموألد بوجمعةمن لوداية
تغجير

ت
آث

16خالد

نلين  إيع
وألد

الگاضي
تغجير

ت
آث

17خالد

وألد حساين 
وألد

الگاضي
تغجير

ت
آث

18خالد
من بني

بوهللنوألد ناصر(بو) يعلى
تغجير

ت
آث

19خالد
من بني

(بو) يعلى
نخال الب

بوهللن(البخاتا)
تغجير

ت
آث

20خالد

أوأدجاجنشمال 
تغجير

ت
آث

21خالد

أوأدجاجنمصباح 
تغجير

ت
آث

22خالد

من لبقية
إيغيوين -
أوأدجاجنوألد غيو

تغجير
ت

آث
23خالد

بني يحيىبني تالست 
تغجير

ت
آث

24خالد
25آثتغجيربني يحيىبراقيق 
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خالدت

بني يحيىوألد بلحسن 
تغجير

ت
آث

26خالد

تاغرابتلمهادا 
تغجير

ت
آث

27خالد

نين  تاغرابتإيشيخ
تغجير

ت
آث

28خالد
بودخيل

هي
التسمية
تاغرابتإيبوتشيشنالصلية

تغجير
ت

آث
29خالد

تاغرابتأوأفريضن 
تغجير

ت
آث

30خالد

تاغرابتلمداحدا 
تغجير

ت
آث

31خالد

 
إيخلفتن

بو حسنالخلوفيين
تغجير

ت
آث

32خالد

بو حسنإيبوسگورن 
تغجير

ت
آث

33خالد
شرفا

رحامنةأدارسة
أهل أغرم

الغرماوأيين
تغجير

ت
آث

34خالد

 
أهل

أهل أغرمتامجوطت
تغجير

ت
آث

35خالد

أهل أغرمبرگونن 
تغجير

ت
آث

36خالد

أهل أغرملبشارير 
تغجير

ت
آث

37خالد

إيبنهارن  
تغجير

ت
آث

38خالد
عربا

أوألد نهار لعريشة
تغجير

ت
آث

39خالد

النجاجرة  
تغجير

ت
آث

40خالد
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وألد شيحة  
تغجير

ت
آث

41خالد
من عربا

كارط
غربا كتلة

أهل لوادوألد لحمامكبدانة  
آث

أوأدرار 
آث

42خالد

أهل لوادزرارگة 
آث

أوأدرار 
آث

43خالد

أهل لوادأعزيزاين 
آث

أوأدرار 
آث

44خالد
وأأصلهم

أهل لوادكزنايةمن الريف
آث

أوأدرار 
آث

45خالد
من بني
مستار،

قريبا من
أهل لوادلعيدانتلمسان

آث
أوأدرار 

آث
46خالد

أهل لوادبني سبو 
آث

أوأدرار 
آث

47خالد

أهل لوادوألد تاجرمن الريف
آث

أوأدرار 
آث

48خالد

 
إيسقاينن
أهل لوادالسقاينا

آث
أوأدرار 

آث
49خالد

 
جفافنة

أهل لوادالجفافلة
آث

أوأدرار 
آث

50خالد

أهل لوادلهنادزة 
آث

أوأدرار 
آث

51خالد
يقال انهم
«شرفا »

ادارسة
جاؤوأا من

الغربا.
أهل تانوت

أهل لواد(بني شيابا)
آث

أوأدرار 
آث

52خالد
من بني
بوسعيد،
من جهة

بني
سگميمن

آثأهل لواد
أوأدرار 

آث
خالد

53
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مغنية
من بني

وألد عيسىوألد طاهركيل
آث

أوأدرار 
آث

54خالد

وألد عيسىشطايطة 
آث

أوأدرار 
آث

55خالد
من اوألد

ميمون
من شرق

وألد عيسىشراگةتلمسان
آث

أوأدرار 
آث

56خالد

وألد عيسىوألد ميمون 
آث

أوأدرار 
آث

57خالد

وألد عيسىزرايرة 
آث

أوأدرار 
آث

58خالد

وألد عيسىوألد خليفة 
آث

أوأدرار 
آث

59خالد

وألد عيسىوألد مريممن البقية
آث

أوأدرار 
آث

60خالد
من بني

وألد عيسىلعراعرايعلى
آث

أوأدرار 
آث

61خالد
من

وألد عيسىوألد حماموحميان
آث

أوأدرار 
آث

62خالد

وألد عيسىوألد عمر 
آث

أوأدرار 
آث

63خالد

وألد عيسىوألد بن يوبا 
آث

أوأدرار 
آث

64خالد

 
وألد سيدي

وألد عيسىسليمان
آث

أوأدرار 
آث

65خالد

 
ممحمد وألد 
اسنوسي

وألد بن
أشرفا عزة

آث
66خالد

 
ممحمد وألد 
اسنوسي

وألد بن
أشرفا عزة

آث
67خالد

 
ممحمد وألد 
اسنوسي

وألد بن
أشرفا عزة

آث
68خالد
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ممحمد وألد 
اسنوسي

وألد بن
أشرفا عزة

آث
69خالد

 
ممحمد وألد 
اسنوسي

وألد بن
أشرفا عزة

آث
70خالد

 
ممحمد وألد 
اسنوسي

وألد بن
أشرفا عزة

آث
71خالد

 
ممحمد وألد 
اسنوسي

وألد بن
أشرفا عزة

آث
72خالد

 
ممحمد وألد 
اسنوسي

وألد بن
أشرفا عزة

آث
73خالد

وألد بوعزة 
وألد بن

أشرفا عزة
آث

74خالد

وألد بوعزة 
وألد بن

أشرفا عزة
آث

75خالد

وألد بوعزة 
وألد بن

أشرفا عزة
آث

76خالد

وألد بوعزة 
وألد بن

أشرفا عزة
آث

77خالد

وألد بوعزة 
وألد بن

أشرفا عزة
آث

78خالد

وألد بوعزة 
وألد بن

أشرفا عزة
آث

79خالد

وألد بوعزة 
وألد بن

أشرفا عزة
آث

80خالد

وألد بوعزة 
وألد بن

أشرفا عزة
آث

81خالد

 
وألد

لمجذوأبا
وألد بن

أشرفا عزة
آث

82خالد

 
وألد

لمجذوأبا
وألد بن

أشرفا عزة
آث

83خالد

 
وألد

لمجذوأبا
وألد بن

أشرفا عزة
آث

84خالد

  
وألد بن

أشرفا عزة
آث

85خالد
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من اهل
تغرابت

بتغجيرت
حسب

رينيسيو
الذي لم
يذكر في

أشرفا  ال
وألد بن

 عزة
وألد

أشرفا بوتشيش
آث

86خالد

  
وألد بن
أشرفا العالم

آث
87خالد

إيعزيزاينإيعزيزاين 
آث

وأماس 

آث
منگو

88ش

إيعزيزاينتيبرانين 
آث

وأماس 

آث
منگو

89ش

إيفكران  
آث

وأماس 

آث
منگو

90ش

إيبويحياوأن 
إيبويحياحو

ن
آث

وأماس 

آث
منگو

91ش

وألد حساين 
إيبويحياحو

ن
آث

وأماس 

آث
منگو

92ش

آوأنگوتوألد بوغنم 
آث

وأماس 

آث
منگو

93ش

آوأنگوتآعون 
آث

وأماس 

آث
منگو

94ش
نلننأهل سمان  95آثآثإيس
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وأماس 
منگو

ش

نلننإيبوگندوأزن  إيس
آث

وأماس 

آث
منگو

96ش

نلننأهل مودجو  إيس
آث

وأماس 

آث
منگو

97ش

بني عزيمان 
بني

محفوظ
آث

وأماس 

آث
منگو

98ش

گحاحدة 
بني

محفوظ
آث

وأماس 

آث
منگو

99ش

جفافلة 
بني

محفوظ
آث

وأماس 

آث
منگو

ش
10

0

إيبونوحن 
بني

محفوظ
آث

وأماس 

آث
منگو

ش
10

1

لحساينيا 
بني

محفوظ
آث

وأماس 

آث
منگو

ش
10

2

إيعثمانن  
آث

وأماس 

آث
منگو

ش
10

3

 
وألد حمو

وأعلي
وألد

بوميمون
آث

وأماس 

آث
منگو

ش
10

4

وألد صغير 
وألد

بوميمون
آث

وأماس 

آث
منگو

ش
10

5
آثأهل نطيرة  

وأماس 
آث

منگو
10

6
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ش

وألد هروأ من البقية
آث

وأماس 

آث
منگو

ش
10

7

  
أهل

طارنانت
آث

وأماس 

آث
منگو

ش
10

8

أهل أوأگوت  
آث

وأماس 

آث
منگو

ش
10

9

أهل إيميلت  
آث

وأماس 

آث
منگو

ش
11

0

إيشيخيين  
آث

وأماس 

آث
منگو

ش
11

1

 
وألد علي
إيجداينأوألحسن

آث
وأماس 

آث
منگو

ش
11

2

إيجداينوألد بوطابة 
آث

وأماس 

آث
منگو

ش
11

3

إيجداينمصيفن 
آث

وأماس 

آث
منگو

ش
11

4

إيجداينوأرالة 
آث

وأماس 

آث
منگو

ش
11

5

إيجداينوألد بلقاسم 
آث

وأماس 

آث
منگو

ش
11

6

 من فكيك
نلد أوأ أهل خ

وأحفير
آث

وأماس 

آث
منگو

ش
11

7
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تامزيرت 
بني عبد

الله
آث

وأماس 

آث
منگو

ش
11

8

أهل بوزعبل 
بني عبد

الله
آث

وأماس 

آث
منگو

ش
11

9

إيگدفان 
بني عبد

الله
آث

وأماس 

آث
منگو

ش
12

0

تيگروأرين 
بني عبد

الله
آث

وأماس 

آث
منگو

ش
12

1

بو توار 
بني عبد

الله
آث

وأماس 

آث
منگو

ش
12

2

جرادات 
بني عبد

الله
آث

وأماس 

آث
منگو

ش
12

3

بني وأاكلنأگدال 
آث

وأماس 

آث
منگو

ش
12

4

بني وأاكلنإيحوباين 
آث

وأماس 

آث
منگو

ش
12

5

بني وأاكلنأجدير 
آث

وأماس 

آث
منگو

ش
12

6

بني وأاكلنإيمجنيون 
آث

وأماس 

آث
منگو

ش
12

7

نلوكن  بني وأاكلنإيم
آث

وأماس 

آث
منگو

ش
12

8
مبطينإيعقوبن  12آثآثلمرا
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وأماس 
منگو

9ش

مبطينوألد بنطاهر  لمرا
آث

وأماس 

آث
منگو

ش
13

0

وألد لغازي  
آث

وأماس 

آث
منگو

ش
13

1

لبصارا 
بني

مريصن

بني
منگوش

أنگاد

آث
منگو

ش
13

2
من فكيك

قصر
لوداغير

بني ميمون(شرفا )
بني

مريصن

بني
منگوش

أنگاد

آث
منگو

ش
13

3

بني ميمون 
بني

مريصن

بني
منگوش

أنگاد

آث
منگو

ش
13

4
بعضهم

من
أهل صفروأالزكارة.

بني
مريصن

بني
منگوش

أنگاد

آث
منگو

ش
13

5
من

الساحل
أهل صفروأالطلسي

بني
مريصن

بني
منگوش

أنگاد

آث
منگو

ش
13

6
من عائلة

مولي
عبد القادر

أهل صفروأ(شرفا )
بني

مريصن

بني
منگوش

أنگاد

آث
منگو

ش
13

7

من بني
أهل صفروأوأكلن

بني
مريصن

بني
منگوش

أنگاد

آث
منگو

ش
13

8

من عربا
بني خلوفاوألد لباليلحلفا

بني
منگوش

أنگاد

آث
منگو

ش
13

9
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بني خلوفاإيبوتشيشن 

بني
منگوش

أنگاد

آث
منگو

ش
14

0
من وألد

بوعزة
(شرفا )
وأالبعض

بني خلوفاوألد لحاجمن لبقية

بني
منگوش

أنگاد

آث
منگو

ش
14

1

بني خلوفاوألد عيسىمن الريف

بني
منگوش

أنگاد

آث
منگو

ش
14

2

نرة  بني خلوفاوألد بوف

بني
منگوش

أنگاد

آث
منگو

ش
14

3

بني خلوفاالزرازرة 

بني
منگوش

أنگاد

آث
منگو

ش
14

4

من بني
بني خلوفاالشمالبوسعيد

بني
منگوش

أنگاد

آث
منگو

ش
14

5

من بني
بني خلوفادار الحمرابويحي

بني
منگوش

أنگاد

آث
منگو

ش
14

6

من
الشرق

وألد عبد
بني خلوفاالحق

بني
منگوش

أنگاد

آث
منگو

ش
14

7

من بني
بني خلوفاوألد جابربوحمدوأن

بني
منگوش

أنگاد

آث
منگو

ش
14

8
من مولي

عبد
السلم
بطيون
شرفا

وألد ابن
الطاهر

بنيبني خلوفا
منگوش

أنگاد

آث
منگو

ش

14
9



15

وأربما
يكونون

من اوألد
سيدي
الشيخ
الغرابة

من بني
حمليل

وأجزء من
بني خلوفالكعاوأشةكلعية

بني
منگوش

أنگاد

آث
منگو

ش
15

0

بني خلوفاشحالفة 

بني
منگوش

أنگاد

آث
منگو

ش
15

1

من غربا
بني خلوفاتينيسانالمغربا

بني
منگوش

أنگاد

آث
منگو

ش
15

2

من
بني خلوفابزغودنالشرق

بني
منگوش

أنگاد

آث
منگو

ش
15

3
من بني
بويحي

(شرفا )
وألد موسى

بني خلوفااوأ امحمد

بني
منگوش

أنگاد

آث
منگو

ش
15

4
من بني
بويحي

(شرفا )
وألد موسى

بني خلوفااوأ امحمد

بني
منگوش

أنگاد

آث
منگو

ش
15

5
من بني
بويحي

(شرفا )
وألد موسى

بني خلوفااوأ امحمد

بني
منگوش

أنگاد

آث
منگو

ش
15

6
من بني
بويحي

(شرفا )
وألد موسى

بني خلوفااوأ امحمد

بني
منگوش

أنگاد

آث
منگو

ش
15

7

بني خلوفالكرارجة 

بني
منگوش

أنگاد

آث
منگو

ش
15

8
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بني خلوفاموزوأرن 

بني
منگوش

أنگاد

آث
منگو

ش
15

9

بني خلوفاعمرانن 

بني
منگوش

أنگاد

آث
منگو

ش
16

0

بني خلوفاوألد ديرا 

بني
منگوش

أنگاد

آث
منگو

ش
16

1
جاءوأا من

الجزائر
في القرن

 وأهم19
اخوة لبني

بني خلوفاوألد لمنصرخلوفا

بني
منگوش

أنگاد

آث
منگو

ش
16

2

أهل القليعة بالحدوأد

بني
منگوش

أنگاد

آث
منگو

ش
16

3
من

مسيردة
بالجزائر
وأالبعض

تغاسروأتأهل تانوتمن كبدانة

بني
عتيگ
دخال

آث
حتيك 

16
4

 
تيزي

تغاسروأتأوأزمور

بني
عتيگ
دخال

آث
حتيك 

16
5

تغاسروأتتازاغينمن البقية

بني
عتيگ
دخال

آث
حتيك 

16
6

تغاسروأتتاقربوصت 

بني
عتيگ
دخال

آث
حتيك 

16
7

بنيتغاسروأتتاقربوصت 
عتيگ

آث
حتيك 

16
8
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دخال

 
وألد مولي

نمد تغاسروأتممح

بني
عتيگ
دخال

آث
حتيك 

16
9

 
وألد سيدي
تغاسروأتعلي لبكاي

بني
عتيگ
دخال

آث
حتيك 

17
0

 
غرارفا

تغاسروأت(إيغورافن)

بني
عتيگ
دخال

آث
حتيك 

17
1

تغاسروأتهوارا 

بني
عتيگ
دخال

آث
حتيك 

17
2

تغاسروأتوألد لحاج 

بني
عتيگ
دخال

آث
حتيك 

17
3

تغاسروأتأوألد لهبيل 

بني
عتيگ
دخال

آث
حتيك 

17
4

اخوة
قربا

الغزوأات
بالجزائر

وأفي
الضفة

اليسرى
لبني

تغاسروأتأوألد زبايربويحي

بني
عتيگ
دخال

آث
حتيك 

17
5

اخوة وألد
عبيد

تغاسروأتالزراوألةبالمهايا

بني
عتيگ
دخال

آث
حتيك 

17
6

تغاسروأتأهل تيزا 

بني
عتيگ
دخال

آث
حتيك 

17
7
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تغاسروأتإيهرنافن 

بني
عتيگ
دخال

آث
حتيك 

17
8

تغاسروأتإيجزارن 

بني
عتيگ
دخال

آث
حتيك 

17
9

تغاسروأتوألد لهبيل 

بني
عتيگ
دخال

آث
حتيك 

18
0

تغاسروأتإيغربيين 

بني
عتيگ
دخال

آث
حتيك 

18
1

من بني
معقل بني

كيل
وألد علي
نيربن ياسين بني عم

بني
عتيگ
دخال

آث
حتيك 

18
2

من البقية
وألد علي
نيربن ياسين بني عم

بني
عتيگ
دخال

آث
حتيك 

18
3

 
وألد علي
نيربن ياسين بني عم

بني
عتيگ
دخال

آث
حتيك 

18
4

 
وألد علي
نيربن ياسين بني عم

بني
عتيگ
دخال

آث
حتيك 

18
5

 
وألد علي
نيربن ياسين بني عم

بني
عتيگ
دخال

آث
حتيك 

18
6

من قلعة
بني حماد
بالجزائر،
منهم من
بني عمر،

اهل
تقرلشت،

نحماد تيزي 
(بني حماد)

نير بنيبني عم
عتيگ
دخال

آث
حتيك 

18
7
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لعلجدين
من

كبدانة،
اخوة لولد

موسى
نيرؤمحمد نيروألد عم بني عم

بني
عتيگ
دخال

آث
حتيك 

18
8

نير  نيروألد عم بني عم

بني
عتيگ
دخال

آث
حتيك 

18
9

اخوة لولد
معمر من

أصل
مولد

موسى
ؤمحمد

بياث
نيرمنكوش نيروألد عم بني عم

بني
عتيگ
دخال

آث
حتيك 

19
0

نير  نيروألد عم بني عم

بني
عتيگ
دخال

آث
حتيك 

19
1

نيرحمداوأا  بني عم

بني
عتيگ
دخال

آث
حتيك 

19
2

نيرلحوافي  بني عم

بني
عتيگ
دخال

آث
حتيك 

19
3

جبالبني ميمونمن لبقية

بني
عتيگ

نرانيين لب
آث

حتيك 
19

4
من عربا
لجواد من
وألد صغير

جبالبني ميمونبتريفة

بني
عتيگ

نرانيين لب
آث

حتيك 
19

5
19آثبنيجبالبني ميمون 
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عتيگ
نرانيين 6حتيك لب

جبالبني ميمون 

بني
عتيگ

نرانيين لب
آث

حتيك 
19

7

جبالبني ميمون 

بني
عتيگ

نرانيين لب
آث

حتيك 
19

8

جبالبني بويعلى 

بني
عتيگ

نرانيين لب
آث

حتيك 
19

9

جبالبني بويعلى 

بني
عتيگ

نرانيين لب
آث

حتيك 
20

0

جبالبني بويعلى 

بني
عتيگ

نرانيين لب
آث

حتيك 
20

1

جبالبني بويعلى 

بني
عتيگ

نرانيين لب
آث

حتيك 
20

2

جبالبني بويعلى 

بني
عتيگ

نرانيين لب
آث

حتيك 
20

3

 
بني موسي

بني موسيلعطاش

بني
عتيگ

نرانيين لب
آث

حتيك 
20

4

 
بني موسي

بني موسيلعطاش

بني
عتيگ

نرانيين لب
آث

حتيك 
20

5

 
بني موسي

بني موسيلعطاش

بني
عتيگ

نرانيين لب
آث

حتيك 
20

6
بني موسي 

لعطاش
بنيبني موسي

عتيگ
آث

حتيك 
20

7
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نرانيين لب
من

وأاوألوت
وأسكنهم

الوأل
قربا
راس

فوغال
بني موسي

بني موسيروأا

بني
عتيگ

نرانيين لب
آث

حتيك 
20

8

 
بني موسي

بني موسيروأا

بني
عتيگ

نرانيين لب
آث

حتيك 
20

9
من

السجع
وأيقال

انهم من
العبيد

بني موسي
بني موسيروأا

بني
عتيگ

نرانيين لب
آث

حتيك 
21

0

من لبقية
بني موسي

بني موسيروأا

بني
عتيگ

نرانيين لب
آث

حتيك 
21

1

 
بني موسي

بني موسيروأا

بني
عتيگ

نرانيين لب
آث

حتيك 
21

2

 
بني موسي

بني موسيروأا

بني
عتيگ

نرانيين لب
آث

حتيك 
21

3

آث عبوبرديل  

آث
نم وأري
ش

21
4

آث عبوحركات  

آث
نم وأري
ش

21
5

زناتيين
من

آث عبوريسلن الشرق

آث
نم وأري
ش

21
6
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اخوة وألد
يحيى

منهم وألد
البشير

 ؤمسعود
وألد

آث عبوبوخريص

آث
نم وأري
ش

21
7

آث عبوكيزنايا  

آث
نم وأري
ش

21
8

  

اخرخشن ،
إحركاتن

إرزاين
(بورزة)
لمزارعا

اخوة
لمزارعا

ببني
منگوش

أصلهم بني
آث عبووأكيل ،   

آث
نم وأري
ش

21
9

وألد عمار 
أهل

آث عبوتيطست

آث
نم وأري
ش

22
0

اخوة وألد
وألد يحيىبوخريص

أهل
آث عبوتيطست

آث
نم وأري
ش

22
1

 
وألد حمد

وأعلي
أهل

آث عبوتيطست

آث
نم وأري
ش

22
2

من وألد
وألد حبجةيحيى

أهل
آث عبوتيطست

آث
نم وأري
ش

22
3

وألد يعقوبا 
أهل

آث عبوتيطست

آث
نم وأري
ش

22
4
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أهل يميام

(كمكام)
أهل

آث عبوتيطست

آث
نم وأري
ش

22
5

زعارة 
أهل

آث عبوتيطست

آث
نم وأري
ش

22
6

وألد بوميا 
أهل

آث عبوتيطست

آث
نم وأري
ش

22
7

  
وألد علي
آث عبوتفيليونت

آث
نم وأري
ش

22
8

من اهل
آث عبووألد لهامل أنكاد لكور

آث
نم وأري
ش

22
9

لمرابطين  

أهل
تاگما

(تايما)

آث
نم وأري
ش

23
0

أهل أوأنوت  

أهل
تاگما

(تايما)

آث
نم وأري
ش

23
1

  
أهل

معبورة

أهل
تاگما

(تايما)

آث
نم وأري
ش

23
2

وألد يعقوبا  

أهل
تاگما

(تايما)

آث
نم وأري
ش

23
3

جراردة  

أهل
تاگما

(تايما)

آث
نم وأري
ش

23
4

إيشرقيين  

أهل
تاگما

(تايما)

آث
نم وأري
ش

23
5

23آثأهلوألد عبد  
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نصدوأق
تاگما

(تايما)
نم وأري
6ش

(كانوا
يسكنون

عند
لحراردا
وأهم من

 ذرية)
وألد بن
مشعل

أهل
تاگما

(تايما)

آث
نم وأري
ش

23
7

من عبيد
البخاري
حسب
وألد بلخير فوانو

أهل
تاگما

(تايما)

آث
نم وأري
ش

23
8

من
لحراردا لمطالسا

آث
بوعبد
نيد س

آث
نم وأري
ش

23
9

من وألد
علي

آث بوجلبا الشبابا

آث
بوعبد
نيد س

آث
نم وأري
ش

24
0

من وألد
 ستوت

آث بنعمر
(وألد بنعمر

ؤعلي)

آث
بوعبد
نيد س

آث
نم وأري
ش

24
1

  

وألد
أوأكرداد

(أهل
كرداد)

آث
بوعبد
نيد س

آث
نم وأري
ش

24
2

مححوبة  

آث
بوعبد
نيد س

آث
نم وأري
ش

24
3

آث ؤفسير  

آث
بوعبد
نيد س

آث
نم وأري
ش

24
4

  
وألد بن
عطية

آث
بوعبد
نيد س

آث
نم وأري
ش

24
5
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قديمة
وألد عطافا جدا

آث
بوعبد
نيد س

آث
نم وأري
ش

24
6

إخداين  

آث
بوعبد
نيد س

آث
نم وأري
ش

24
7

وألد بوبكر  

آث
بوعبد
نيد س

آث
نم وأري
ش

24
8

وألد رحو  

آث
بوعبد
نيد س

آث
نم وأري
ش

24
9

  

 باسو
وأمشيح

وألد لشهب
إيمعتاگ

البالي وألد
ندا دا

( إداديون)

آث
بوعبد
نيد س

آث
نم وأري
ش

25
0

  
اهل

تانزارت

آث
علي

شبابا

آث
نم وأري
ش

25
1

من بني
آث يعقوبا وأاراين

آث
علي

شبابا

آث
نم وأري
ش

25
2

بعضهم
 من دكالة

آث يوسف
(وألد يحيى

ؤيوسف)

آث
علي

شبابا

آث
نم وأري
ش

25
3

آث براهيم  

آث
علي

شبابا

آث
نم وأري
ش

25
4

آث سعيد  

آث
علي

شبابا

آث
نم وأري
ش

25
5
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وألد علي

نسابا الن

آث
علي

شبابا

آث
نم وأري
ش

25
6

  
أهل

ؤنزخت

آث
علي

شبابا

آث
نم وأري
ش

25
7

بني وأال  

آث
علي

شبابا

آث
نم وأري
ش

25
8

وألد لمهدي  

آث
علي

شبابا

آث
نم وأري
ش

25
9

  

وألد
الدريوش
وأوألد عبد

الدايم وأوألد
حدوأ

آث
علي

شبابا

آث
نم وأري
ش

26
0

من فكيك
 (شرفا )

وألد
لباروأدي

آث نويا
(بني
نوگا)

آث
نم وأري
ش

26
1

  
وألد

بنعثمان

آث نويا
(بني
نوگا)

آث
نم وأري
ش

26
2

وألد بوداوأد  

آث نويا
(بني
نوگا)

آث
نم وأري
ش

26
3

من
تفيللت
(شرفا )
وأالبعض
من بني

ننين وأكيل ق

آث نويا
(بني
نوگا)

آث
نم وأري
ش

26
4

من بني
بوزكو

آث نويالگربا 
(بني

آث
نم وأري

26
5
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وأالبعض
عربا
غربا
شنوگا)ملوية

وألد تميموألد لباروأديمن فكيك

آث نويا
(بني
نوگا)

آث
نم وأري
ش

26
6

من بني
كولل ،

وأوألد
أهل الزاوأية لميدي

آث نويا
(بني
نوگا)

آث
نم وأري
ش

26
7

وألد محمد  

آث نويا
(بني
نوگا)

آث
نم وأري
ش

26
8

وألد وأزروأ من الريف

آث نويا
(بني
نوگا)

آث
نم وأري
ش

26
9

اهل مسين  
بني

محيو

آث
نم وأري
ش

27
0

المصامدة  
بني

محيو

آث
نم وأري
ش

27
1

بني عبدي  
بني

محيو

آث
نم وأري
ش

27
2

من
لمزاوأير

خدام
سيدي

عبد الله
بوعزة

(بنعزة)
لعثامنالخضران بتاغجيرت

عربا
تريفة

27
3
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من
لمزاوأير

خدام
سيدي

عبد الله
بوعزة

(بنعزة)
لعثامناوألد ناجي بتاغجيرت

عربا
تريفة

27
4

من
لمزاوأير

خدام
سيدي

عبد الله
بوعزة

(بنعزة)
لعثامناعبادا بتاغجيرت

عربا
تريفة

27
5

من
لمزاوأير

خدام
سيدي

عبد الله
بوعزة

(بنعزة)
لعثامنالمخاليف بتاغجيرت

عربا
تريفة

27
6

من
 الصحراء

وألد عبد
نرحمان

وألد
صغير

عربا
تريفة

27
7

من
 الصحراء

وألد
بوسمير

وألد
صغير

عربا
تريفة

27
8

من
نشنن الصحراء أ

وألد
صغير

عربا
تريفة

27
9

هوارةوألد حميدة  
عربا
تريفة

28
0

هوارةأزدادكة  
عربا
تريفة

28
1
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هوارةأشعانين  
عربا
تريفة

28
2

هوارةوألد دحو  
عربا
تريفة

28
3

هوارةالغياط  
عربا
تريفة

28
4

وألد عيسى  

بني
وأكيل
تريفة

عربا
تريفة

28
5

وألد مريم  

بني
وأكيل
تريفة

عربا
تريفة

28
6

  
وألد

بومدين

بني
وأكيل
تريفة

عربا
تريفة

28
7

  
وألد

بلقاسم

بني
وأكيل
تريفة

عربا
تريفة

28
8

من بني
منكوش

وألد امحمد
وألد براهيمبومدس

وألد
منصور

عربا
تريفة

28
9

 
وألد رحو
وألد براهيمبومدس

وألد
منصور

عربا
تريفة

29
0

وألد بونوة  
وألد

منصور
عربا
تريفة

29
1

لمعاريف  
وألد

منصور
عربا
تريفة

29
2

لعراعرة  
وألد

منصور
عربا
تريفة

29
3

أشعاشعة  
وألد

منصور
عربا
تريفة

29
4

  
وألد

رمضان
وألد

منصور
عربا
تريفة

29
5

بني موسى  
وألد

منصور
عربا
تريفة

29
6
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أشراربة  
وألد

منصور
عربا
تريفة

29
7

  
وألد سيدي

منصور
وألد

منصور
عربا
تريفة

29
8

مياه حامةتحليل لتقرير غير رسمي عن 

عين فزوان

للستاذ عبد الله الرمضاني

1- ANALYSES MICROBIOLOGIQUES

La qualité microbiologique des eaux de Fezouan
et de la source adjacente montrent une présence
excessive  des  microorganismes  revivifiables  à
22°C  et  à  36°C  (>  300  ufc/  ml).  Ceci  est
essentiellement  lié  à  l’hygiène  de
l’environnement  immédiat  des  deux  sources
d’eau en
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l’absence d’un système de désinfection.  Notons
que pour ces deux paramètres, les valeurs limites
de potabilité sont respectivement de 100 et de 20
ufc/  ml.  Leur  présence  dans  les  eaux  potables
ordinaires  distribuées  témoignent  d’un  mauvais
fonctionnement des installations de désinfection
mises  en  place.  A  signaler  qu’une  valeur  de  2
ufc/100  ml  a  été  également  observée  pour  les
coliformes  dans  la  source  voisine  de  fezouan.
Cette  valeur  reste  non  significative  sur  le  plan
analytique  considérant  que  l’on  se  trouve  au
voisinage de la limite quantitative de la méthode
de mesure quoique ce paramètre soit considéré à
effet sanitaire
avec  une  limite  maximale  admissible  de  0
ufc/100  ml.  Ceci  étant  dit,  la  qualité
microbiologique des deux sources d’eau n’est pas
médiocre  mais  nécessite  toutefois  une
désinfection  avant  toute  utilisation  pour  éviter
tout risque sanitaire aux consommateurs

2- . ANALYSES PHYSICOCHIMIQUES
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Les  deux  sources  d’eau  présentent  une  très
bonne  qualité  physicohimique  avec  une
minéralisation  légèrement  plus  élevée  pour  les
eaux de Fezouan présentant une conductivité de
648  S/cm  vs  570  S/cm  pour  la  source
adjacente.
Au  niveau  de  la  dureté,  les  deux  sources
présentent des valeurs très proches 27.5 et 28.0
°f  et  à  cet  effet,  elles  sont  classées  dans  la
catégorie des eaux assez dûres qui comprend les
eaux ayant une dureté entre 25 et 35°f. Il est uril
de rappeler que la dureté est principalement
liée  aux  élements  calcium  et  magnésium.  Ces
deux  éléments  sont  respectivement  essentiels
pour  la  minéralisation  des  os  et  leu  intégrité
(Calcium) et au bon fonctionnement du sytème
nerveux (Mgagnésium. Pour les valeurs de dureté
observées, ces deux éléments sont
disponibles  en  concentrations  ne  présentant
aucun problème pour la santé humaine.
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Pour  les  paramètres  à  effet  sanitaire  (nitrates,
nitrites,  arsenic,  baryum,  cadmium,  cyanures,
chrome,  manganèse,  cuivre,  fluorures,  mercure,
plomb,  sélenium,  bore,  nickel),  les  deux
ressources d’eaux affichent des valeurs souvent
situées  au  niveau  des  limites  de  quanification
basses des méthodes analytiques, chose qui vient
mettre  en  évidence  leur  très  bonne  qualité
chimique.

3- ANALYSES ORGANOLEPTIQUES
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Sur  le  plan  organoleptique  (couleur,  odeur  et
saveur), les résultats ne sont pas indiqués dans
les tableaux d’analyses.  Il y a lieu de retenir que
les  deux  sources  d’eaux  présentent  des
caracteristiques  organoleptiques  très appréciées
par les consommateurs.
Quant  aux  éléments  physicochimiques  qui
peuvent  donner  lieu  à  des  plaintes  des
consommateurs  des  eaux  potables  distribuées
(pH, conductivité, chlorures, sulfates, ammonium,
aluminium,  fer  et  zinc),  l’ensemble  se  trouve  à
des valeurs irréprochables.
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المصادر والمراجع

مخطوط

التحقيق في النسب الوثايق، (مجموع مشتمل -

على كتابين)  لحمد بن محمد العشماوأي، 

بخط أحمد بن عليمخطوط، مكتبة جامعة 

 فا4760هع. رقم 1229الملك سعود بتاريخ 

986 / 2

 الكتب

أطلعععس الريعععف الشعععرقي ، مبعععاحث فعععي-

الجغرافية التاريخيععة، د. حسععن الفكيكععي ط

 دار ابععي رقععراق للطباعععة وأالنشععر2014

الرباط

كتابا الستقصا لخبععار دوأل المغععربا القصععى-

للمؤرخ أحمد بععن خالععد الناصععري السععلوأي،

تحقيعق ذ.أحمعد الناصععري، الجععزء السعادس

.2001منشورات وأزارة الثقافة وأالتصال 
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كتععابا المغععربا وأفرنسععا،مععن سياسععة حسععن-

-1901الجعععوار إلعععى الحتلل العسعععكري 

، للسععتاذ عكاشععة برحععابا.الطبعععة1907

2007الوألى 

كتععابا وأجععدة وأالعمالععة، مونوغرافيععة وأجععدة-

وأقبائل شرق المغربا الجععزء الوأل، ترجمععة

ذ. محمععععد الغرايععععب مطبعععععة شععععمس

2003بوجدة.طبعة 

كتععابا وأجععدة وأالعمالععة، تاريععخ وأجععدة وأقبائععل-

شععرق المغععربا الجععزء الثععاني، ترجمععة ذ.

محمد الغرايب مطبعععة الربععاط نيععت.طبعععة

2007

كتععابا وأجععدة وأالعمالععة، تاريععخ وأجععدة وأقبائععل-

شعرق المغععربا، بنععو يزناسعن–الزكععارة–بنعو

بوزكو-المهايا-السجع-أهل أنكاد-أوألد سععيدي

الشععيخ. الجععزء الثععالث،ترجمععة ذ. محمععد

2009الغرايب مطبعة الرباط نيت.طبعة 

كتابا بنو يزناسن عععبر الكفععاح الععوطني،قععدوأر-

الورطاسي. مطبوعات دار المغربا للتععأليف
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 طبعععة3وأالترجمة وأالنشر،سلسععلة التاريععخ 

1976.

أوأگيست موليراس، المغربا المجهول- الجععزء-

الوأل - ترجمعععة ععععز العععدين الخطعععابي دار

.2007النجاح الجديدة ط 

، الجمعيعععة المغربيعععة4معلمعععة المغعععربا، ج -

للتععأليف وأالترجمععة وأالنشععر، مطععابع سععل

1989،

التنمية المحلية تجربة المجلس البلعدي لمدينععة-

 مطبعععة المعععارفا1996-عع 1992بركععان 

الجديدة الرباط

-Renisio A., Etude sur les dialectes 

berbères des Beni Iznassen, du Rif

et des Senhaja de Sraïr Réédition 

du texte publié en 1932, Edition 

IRCAM 2015

-L'Hinterland algéro-marocain : 

Oudjda, Martimprey, Aberkane, La

Moulonya, Port-Say ; Suivi d'une 
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étude sur La propriété française 

au Maroc / par Raoul 

BessonÉdition 1910 -

-55 La guerre en Afrique: tactique 

des grosses colonnes, 

enseignement de l'expédition 

contre les Beni Snassen / par le 

commandant Mordacq,Date de 

l'Édition: 1908.
- Quatre siècles d'histoire 

marocaine, MARTIN ALFRED 
GEORGES-PAUL , Édition : F. 
Alcan –Paris, 1923

1992، نشر مطابع سل 5معلمة المغربا ، ج -

 العبر وأديوان المبتدأ وأالخبر فععي ايععام العععربا-

وأالعجعععم وأالعععبربر معععن ععععارهم معععن ذوأي

السلطان الكبر دار الكتابا اللبناني  بيععروأت

.229ص6ج
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تاريخ ابععن خلععدوأن تحقيععق أبوصععهيب الكرمععي-

طبعة بيت الفكار الدوألية.

 لخليععل شععحادة وأسععهيل6تاريخ ابن خلدوأن ج -

.  2000زكار طبعة دار الفكر سنة 

  دار2الحسععن الععوزان وأصععف افريقيععا، طبعععة-

الغربا السلمي بيروأت، منشورات الجمعية

المغربية للتأليف وأالترجمة وأالنشععر، ترجمععة

محمد حجي وأمحمد الخضر.

، تحقيق محمد عثمان طبعة دار1الستقصا، ج -

الكتب العلمية بيروأت

، تحقيق محمد عثمان طبعة دار2الستقصا، ج -

الكتب العلمية بيروأت

،  تحقيععق محمععد عثمععان، دار3الستقصععا، ج -

الكتب العلمية بيروأت

د اللعه لحسعايني،- أبركان تحت السعتيطان، عب

2016مطبعة الجسور 

مععن الععذاكرة المحليععة المغربيععة،الجععزء الوأل-

201عكاشة برحابا، طبعة ربانت، 
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السلطان وأالثائر الفتععان لعكاشععة برحععابا، دار-

2018القلم. طبعة 

أوألد موسى وأامحمد مععن الظععل إلععى الضععوء،-

2017محمد مكتوبا، مطبعةعين

آثاععار الصععل وأالنسععب (نسععب شععرفاء  أوألد-

بنعععزة) لمحسععن المختععار العععزاوأي  طبعععة

 مطبعة نجمة الشرق2017

الزاوأية البوتشيشية، عكاشة برحععابا، دار أبععي-

2004رقراق، 

البستان في ذكععر العلمععاء وأالوأليععاء بتلمسععان،-

لبععن مريععم المليععتي المععديوني التلمسععاني،

تحقيق عبد القادر بوبايععة، طبعععة دار الكتععب

العلمية بيروأت، 

 دار العلععم6العلم لخيععر الععدين الزركلععي، ج -

للمليين بيروأت لبنان  

" طبعععة25) لع معلمة المغععربا ج"2ملحق (ج-

2010  
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2موسععوعة العلمععاء وأالدبععاء الجزائرييععن، ج -

، مجموععععة معععن السعععاتذة،2014طبععععة 

منشورات  الحضارة، الجزائر

شرح صحيح البخاري للمام السنوسي. دراسة-

وأتحقيق لجنة البحث وأالتحقيق لدار الوعي ،

.1ج 

تكملععة جععامع كرامععات الوأليععاء لمحيععي الععدين-

الطعمي دار الكتب العلمية بيروأت  

، تعليععق1مخطوطععات سععيدي محمععد أبركععان-

وأتحقيق عبد الله لحسععايني، الطبعععة الثانيععة

 مطبعة نجمة الشرق2018

تقارير

مونوغرافيععة إقليععم بركععان تقريععر المديريععة-

الجهويععة لجهععة الشععرق للمندوأبيععة السععامية

 بموقععع2017للتخطيط منشور في أكتععوبر 

المديريعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة

https://www.hcp.ma/region-

oriental

https://www.hcp.ma/region-oriental
https://www.hcp.ma/region-oriental
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مواقع الكترونية

موقععع الزاوأيععة البودشيشععية علععى النععترنت-

www.boutchichiya.com

بحوث جامعية:-

بحث جامعي لنيل الجازة في الجغرافيا بكليععة-

الدابا وأجدة، لع عرباوأة رابععح حععول التوسععع

السكاني وأالعمراني 

بمدينعة بركعان وأبععض انعكاسعاته البيئيعة سعنة-

.33- 29 ص2002-2003

جوانب ديمغرافية تاريخية من قبيلة بني محيععو-

اليزناسنية على ضوء بعض الوثاائق، رسععالية

للطععالب البععاحث جمععال الععدر فععوفي لنيععل

دبلوم الدراسات العليا المعمقة تحت عنوان

ينشععر بموقععع تلخيععص عبععدالعزيز بوترفععاس 

العيون بريس على النترنت

-« Al Halka » And some aspects of 

culture in the community of 

http://www.boutchichiya.com/
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