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 اإلهداء

 ..التراب تحت الراقدين زمو، وآل العوفي آل أموات أرواح إلى الكتاب هذا أهدي

 السلف إلى ..والقريبة البعيدة اآلماد منذ البقاء دار إلى رحلوا الذين أولئك كل إلى أهديه

 دجارية كصدقة ،هأهدي دجميعا إليهم ...والجدات دجداداألو واألمهات اآلباء من صالحال

 .الدين يوم إلى أرواحهم على ترحملل

 التراب فوق اليوم يحيون الذين ،زمو وآل العوفي آل من األحياء إلى أيضا هوأهدي

 دجميعا إليهم ..السلف خيرل الخلف خير إلى ..هموأدجداد آبائهم عظام رفات يضم ذيال

   ...موروثال صيانةو ،مستقبلال واستشراف ماضي،ال قراءة إلى كدعوة الكتاب، أهدي
 

 

 المؤلف
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 شكر كلمة

يسعدني أن أتوجه بالشكر الخالص واالمتنان الصادق إلى كل األحبة الذين 

ن المعلومات والصور ع إما بالبحثتعاونوا معي في هذا الكتاب، وساهموا فيه 

 لمساهمة،تاريخ اوأخص بالذكر، حسب  ...والتوجيهاالقتراح المراجعة وأو ب ...والوثائق

  :كال من

  هشام ادمحم العوفي، الشاب النشيط، المتحمس لكل عمل يهدف إلى خلق فرص

التواصل والتعارف بين جميع أطياف عائلة آل العوفي، على المجهود  الذي بذله 

 .ووردانةفي جمع المعلومات والصور من آل العوفي، المنتمين إلى تغزوت 

  ناصر أحمد سي دمحم أمزيان العوفي، على مساعدته للحصول على المعلومات

 .المتعلقة بأبناء وأحفاد سي دمحم أمزيان العوفي

  لعوفي، التي كانت لي بمثابة مرجعراضية الحاج سي دمحم ااألخت المرحومة، 

 ..أخرى لتضيف لي تصحح لي معلومات أوكي ل دائما إليها رجعأكنت 

  الحسن زمو، على تزويدي بالبيانات والصور المتعلقة بآل زموالحاج. 

  الحسن سي عبدالسالم العوفى، على المواد واألخبار والوثائق والصور الوفيرة

 .. التي وضعها رهن إشارتي

  ،بعض ل تهمراجععلى دمحم أمزيان سي عبدالرحمن سي دمحم أمقران العوفي

من األيادي البيضاء على هذا كمال،  نجلهلما و هو، له ماكل على ، وكذا بياناتال

 .. الكتاب

 ،الواردة في  لبياناتلومراجعتها حسن تفاعلها مع الكتاب، على  بشرى أطراري

 ... السخيةما قدمته من المساعدات كل وعلى ، بطاقاتكثير من ال

  ،الطيبة، على كلماتهم وآل زموأحفاد آل العوفي من المساهمين في تقديم الكتاب ،

 :ترتيب األجدادوهم حسب .. هامضامين أعتز بما ورد في التي

o نجيب الحاج سي دمحم العوفي، من أحفاد سي دمحم أمقران. 

o الحسن سي عبدالسالم العوفي، من أحفاد سي دمحم أمقران. 

o دمحم أمزيان سي عبدالرحمن العوفي، من أحفاد سي دمحم أمقران. 

o مراد دمحم سي الطاهر، من أحفاد سي الطاهر. 

o دمحم دمحم سي مصطفى العوفي، من أحفاد سي حدو. 

o دمحم عبدالحكيم العوفي، من أحفاد سي دمحم أمزيان. 

o أكرم الحسن الحاج زمو، من أحفاد الحاج زمو. 

  الشكر موصول أيضا إلى الفنان الرسام المبدع، عادل الربيع، الذي أبدع في لوحة

 .ي يتناولها الكتابالغالف، وجعلها رمزا معبرا عن األجيال األربعة الت

 فشكرا جزيال للجميع والسالم.   

 

 المؤلف
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 المؤلف

 
 

 

 

 

 

 خاصة شكر لمةك

 يوه ،العوفي آل حق في القيمة بشهاداتهم أدلوا الذين ،األفاضل والسيدات السادة صخت

 :استالمها تاريخحسب  مرتبة

 االستئناف محكمة ىدل للملك، العام الوكيل اإلدريسي، شعيب فيصل األستاذ 

 .بوجدة

 ستاذ التعليم العالي بمدرسة الملك فهد العليا للترجمةأ اإلدريسي، مزوار الدكتور 

 .ومترجم شاعر ،بطنجة

  أستاذة باحثة بالمعهد الوطني للفنون الجميلة     شريفة الدحروش، الدكتورة

 .طوانبت

 باحثة  .بتطوان رئيسة مؤسسة دمحم داود للتاريخ والثقافة داود، حسناء األستاذة

 .طاوينثمدينة ومحققة مخطوطات وتراث المرحوم دمحم داود، مؤرخ 

 مهندسة ديكور، فنانة تشكيلية وشاعرة بتطوان المريبطو، العلوي جميلة األستاذة. 

  بمديرية التعليم بالناظور، وصديق ( سابق)قسم رئيس ، ميمون قرضالاألستاذ

 .عائلة آل العوفي

 بالناظور "باسو" مسجد وخطيب إمام الهدار، دمحم لعالمةا الفقيه. 

 الناظور إلقليم المحلي العلمي المجلس رئيس بريسول، ميمون العالمة الفقيه. 

 

 المؤلف
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 من طرف أحفاد آل العوفي تقديم الكتاب
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 األول المحور

 العوفي آل أحفاد طرف من الكتاب تقديم
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 عبدالحق العوفي

 مؤلف الكتاب

 

 لماذا هذا الكتاب؟

 بين مرموقة مكانة تحتل اليوم أصبحت قد التاريخ، في الجذورالضاربة ذات العوفي، آل عائلة فإن فيه، شك ال مما

 الحالية األجيال أصبحت حتى العالم، بلدان معظم في أعضاؤها وانتشر وتفرعت، توسعت، لقد .المعروفة المغربية العائالت

 التواصل تقنية انتشار من الرغم على أنه إذ !...فروعها من الكثير بين الرحم صلة ومنقطعة بعض، عن بعضها متباعدة

 البعض، بعضهم يجهل العوفي، آل من الكثيرين إنف يستعملونها، ممن قليلة قلة وباستثناء اليوم، عالم تسود التي المتطورة،

 مشترك بعمل االقيام الجميع على اليوم يحتم الذي الشيء خارجه؛ مقيمين كانوا وأ نفسه، الوطن مستوطنين كانوا سواء

 المشهور العائلية اللمة تلك السترجاع الكبيرة، العائلة هذه شرائح كل بين التعارف فرص وخلق التواصل، جسور مد إلعادة

 ...عليها المحافظة على حريصين األجداد انك التي القرابة وروابط القديمة، العائلية الوشائج والستعادة العوفي، آل بها

 والفروع، األصول جميع يجمع كتاب، العوفي لعائلة يكون أن يريدون الذين لرغبة واستجابة الغاية، هذه أجل ومن

 لألجيال مرجع بمثابة يكون بحيث واألسر، لألفراد والشخصية التاريخية المعلومات كل ذاته، اآلن في بالصورة ويوثق،

 :التاليين العنوانين في المنشورين العوفي، آلل اإللكترونيين الموقعين جانب إلى والقادمة، الحالية
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 ألفوا ممن الثالث، الجيل من خصوصا العوفي، آل من كبيرة نسبة هناك بأن البال، عن يغيب أن ينبغي ال إذ

 .االلكترونية بالمنشورات لهم اهتمام وال فقط، الورقية المنشورات على قراءتهم، في االعتماد،

كتابة تدوين التاريخ الخاص بالعائلة من خالل ل الكتاب، هذا تأليف مشروع في التفكير جاء وذاك، هذا أجل من

 تاريخا لهم وأن علم، أهل بأنهم العصور عبر عنهم عرف الذين، السير الذاتية والمهنية ألفرادها، وخاصة األجداد منهم

  .والريادة بالوجاهة لهم يشهد

 الكتاب؟ كيف بدأ مشروع

 يعتمدونكاقتراح يهدف إلى تلبية رغبة بعض العوفيين الذين  ك،لكما سبقت اإلشارة إلى ذبدأ مشروع هذا الكتاب، 

تلخيص ونقل مضمون الموقعين االلكترونيين، السالفي الذكر، لكي  يمن واطلب حيث فقط، الورقية الكتابة على قراءتهم في

  ...همايمحتوياالطالع على  يتمكنوا من

إلى  المذكورين النصوص، ونقلها من الموقعينعملية تلخيص في في العمل، و بدأت  تما شرعحين ،يننإال أ

فقط، ألن " نسخ ولصق"أنه ال يمكن االعتماد على عملية  ، أدركتتاليلوبا. ذلك هزيال، بل أحيانا رديئا يالورق، بدا ل

الكتابة االلكترونية، وخصوصا حينما يتعلق األمر بنصوص ذات  تداعيات للكتابة فوق الورق تداعيات تختلف كليا عن

النوع كثيرا ال يحتاجها  أخرىاعتماد عناصر ( الكتابة فوق الورق)يستدعي النوع األول  إذيعة تاريخية واجتماعية، طب

إلى التفكير  مما حدا بي... في واالجتماعي، الخبعض التفاصيل المرتبطة بالبعد الثقا اآلخر، مثل التمهيد، والتفصيل، وإدراج

 .شروع تأليف كتاب قائم بذاتهفي تحويل فكرة التلخيص والنقل إلى م

بعد هذا التحول الجذري لطبيعة العمل، أصبح األمر يتطلب مجهودات إضافية، وبالتالي يحتاج إلى مزيد من و

، ثم حول موضوع الكتاب ينها، ومراجعة كل األخبار التي تصلالوقت، وذلك من أجل البحث عن المعلومة الجديدة، وتوثيق

في أن يضم الكتاب كل  أضف إلى ذلك، أنني قد فكرت. خي واالجتماعيياقه الزمني والتاريالعمل على توظيف ذلك في س

بطبيعة  ،ضمنهاو ،...(سي الطاهر بن سي الطاهر بن دمحم بن الحاج علي)آلل العوفي  علىالفروع التي تتفرع عن الجد األ

 .فرع  الحاج دمحم بن دمحمي، المعروف بالحاج زمو ،الحال
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 بموضوع الكتا

، (، وآل زمووالتغزوتي ،الورداني) عهاوفرجميع أصولها وب أن يوثق تاريخ عائلة آل العوفي يحاول هذا الكتاب

، إلى تاريخ 3981، المتوفى سنة بن دمحم بن الحاج علي سي الطاهر  سي الطاهر بنسي دمحم بن ابتداء من الجد األكبر، 

 .األخيرةة ربعاأل عبر األجيال يومنا هذا، وذلك

بطاقات شخصية  إنجازو ،من األصول ألفرادلالسير الذاتية والمهنية  كتابةعلى  ، في عملية التوثيق،تاعتمد قدو

  ..الذين أتوفر على بياناتهم بالفروع للتعريف موجزة

 متبوعة أحيانا ،واجتماعية وثقافيةسياسية تاريخية وتوطئة ك، لكل جيل مختصر تمهيدعمدت إلى وضع هذا، وقد 

من ا جيل، وكذكل عاش فيها  تيقصد التعريف بالفترة الوذلك ، ياة اليومية، مستوحاة من ذكريات الطفولةالحبصور من 

، وكذا ، وإبراز أهم المظاهر االجتماعية والثقافية التي تميزت بهاتلك الفترة الوقوف على أهم األحداث التي وقعت فيأجل 

 .اتهافي الفترة ذ بعض التفاصيل للحياة اليوميةتسجيل 

 الكتاب هيكلة

 وآل زمو  من أحفاد آل العوفيمن طرف مجموعة  ،تقديم الكتاب. 

 بن دمحم بن  سي الطاهر  سي الطاهر بنالجد األكبر، سي دمحم بن ، وموطنهم، ونسب آل العوفي: تمهيد، ويتناولال

 .3981، المتوفى سنة الحاج علي

  سي دمحم بن سي الطاهرالجيل األول، ويضم أبناء. 

 والحاج زموالجيل الثاني، ويضم أحفاد سي دمحم بن سي الطاهر ،. 

 الجيل الثالث، ويضم كل الذين ازدادوا في النصف األول من القرن العشرين. 

 الجيل الرابع، ويضم كل الذين ازدادوا في النصف الثاني من نفس القرن السالف الذكر، أي بعد االستقالل. 

  في أوساط  وفي وسائل اإلعالم،  الذين يتردد ذكر اسمهم كثيرا، وهم المعاصرينالذائعو الصيت من آل العوفي

 .فروع العائلة العوفيةكل 

 رصدت فيها عدة جوانب مشتركة بين معظم وهي عبارة عن مجموعة من االستنتاجات واالنطباعات، الخاتمة ،

 .من الشخصيات في حق آل العوفيمتبوعة بشهادات من طرف نخبة  ..رسوم بيانيةبعضها في شكل  ،آل العوفي

 الكتاب يةمنهج

المنهجية المتبعة في الموقعين االلكترونيين آلل العوفي، نفس على منهجية تشبه، إلى حد كبير،  تاعتمد 

، وهي، أوال، القيام بجمع المعلومات واألخبار والصور وكل الوثائق المتعلقة بآل العوفي في كل العصور سابقاالمذكورين 

 عن طريقسواء  ،نيتصلوبين كل األخبار التي  ة والمقارنةإلى تطبيق منهج المقابل ، ثانيا،تتناولها الكتاب، ثم عمدالتي ي

عن الروايات  الصدق والحقيقة، واالبتعاد متحريا دائماالموضوع، اإللمام بالمعرفة وفيهم  تممن توسم أومباشرة ،الغير

، في اآلن ذاته، احترام منطق التسلسل الزمني تتوخي كما. التي تفتقد الدليل والمنطق، وعن الشهادات التي يعوزها السند

  ...والتاريخي، وترتيب األجيال، وتراتبية األصول والفروع

 مصادر الكتاب

يضاف إليهما أعمال أخرى أنجزت  ؛سابقاإن المصدر األول واألساس لهذا الكتاب هما الموقعان المشار إليهما 

كل ن في يالمقيمي ممن ال يزالون على قيد الحياة، خصيصا للكتاب، وتشمل إجراء لقاءات متعددة مع بعض قدماء آل العوف

أخبار ما لديهم من ألخذ االستماع إليهم، قصد وذلك ... رهايغومكناس، وطنجة، وتطوان، ووجدة، وور، ظالناوتغزوت، من 

 ،ربات البيت إلشراك  في تطوان وتغزوت ووردانة، ألسر العوفية،بعض الخاصة القيام بزيارات  كما تم ...العائلةحول 

 ...أخبار آل العوفي من نمما تخزنه ذاكرتهالستفادة ل ،على الخصوص منهن المسنات

 ، وذلكالبيانات أو ناقصة ،بقيت فارغة ألشخاص،ل بطاقات التعريفأن كثيرا من إلى  ، في األخير،وتجب اإلشارة

 ...!تعاونال الفتور فيو تحفظالبسبب  إما بسبب صعوبة الوصول إلى أصحابها، أو
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 العوفي دمحم سي الحاج نجيب كلمة

 أحد أحفاد سي دمحم أمقران العوفي

 

 

 راعي الشجرة

بعد أيام ولياٍل طويلة وجميلة من الكدّ والبحث والتنقيب في شجرة آل العوفي الوارفة، يطلع علينا األستاذ عبد الحق 

المونوغرافي الباذخ حول آل العوفي ماضيا وحاضرا،  /العوفي بثمرة كدّه وجهده اليانعة، من خالل هذا الكتاب التاريخي 

 .جذورها منغرسة في األرض وفروعها مْشرئبّة إلى األعالي  ،كةمغربية مبار /كراعٍ أمين لشجرة عائلية 

عبد الحق العوفي  وقد قام به .تنوء بثقله وتْكلفته العُْصبة من أولي العزم ،إنه بحّق، عمل تاريخي وتوثيقي رائع

 .بعصامية نادرة وبمنهجية استقصائية وتْبويبية باهرة

 :ويحّق له لذلك، أن يقول بلسان الشاعر

 وإن كنت األخير زمانه      آلٍت بما لم تْستطعه األوائلوإني 

أركيولوجي في عمقه وآلية اشتغاله، يحفر فيه مؤلّفه عميقا في الطبقات  ،هو كتاب تاريخي مونوغرافي في مْنحاه

 . الّساللية آلل العوفي، على اختالف وتوالي أجيالهم واتساع مرابعهم وديارهم /التاريخية 

يُْحيي وحدب وصوب،  نيع الجميل، يعقد محفال عائليا وارفا، يستدعي إليه السلف والخلف من كلوكأنّه بهذا الص

ناظما لُسالالتهم وجامعا إياهم تحت سقف واحد، .. فيه صالت الرحم والقربى بين األجداد واآلباء واألبناء واألحفاد واألسباط

عْولمي هجين ومتسارع، مفّكك األوصال  /راهنا في سياق تاريخي  ،دةباللّحمة العائلية المفتق في عقد نضيد، ُمْحتفيا وُمشيدا

 .ِسمته البارزة هي أفُول العائلة وتشّظيها إلى عناوين وُمفردات عائلية صغرى  واألواصر،

 /عائلية إنسانية ال تخّص آل العوفي حصرا، ولكنها دعوة إلى إحياء اللّمة العائلية "لّمة"هذا الكتاب اذن، دعوة إلى 

 .المغربية بعامة لمواجهة التصّحر العائلي

 .ودعوة أيضا لألبناء، لدفع ديونهم تجاه اآلباء

والصحائف العائلية الحميمة المتضّمنة في هذا الكتاب من بعدُ، تقدم صورة مونوغرافية عن المغرب العريق 

 .المتعدّد في وحدته والمتجدّد في أصالته

 :عبد الحق العوفي، نقول بة، األستاذخصال الشجرة العائليةلمؤلف هذا الكتاب الحافل، وراعي هذه 

 .بُورك فيك وريثا باّرا ووفيا آلله وأهله ، وراعيا أمينا لشجرتهم 

 .بُورك فيك ، في األّولين وفي اآلخرين 
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 العوفي عبدالسالم سي الحسن كلمة
 العوفي أمقران دمحم سي أحفاد أحد

 
 

أود، بادئ ذي بدء، أن أقدم أجزل الشكر واالمتنان إلى ابن العم، عبدالحق العوفي، على إتاحته لي هذه الفرصة 

الثمينة ألساهم بدوري في هذا الكتاب القيم بكلمة متواضعة، أعبر من خاللها عن مدى إعجابي وتقديري لهذا العمل النافع، 

بل إنني أهنئ جميع آل العوفي بهذا . ثمنا ثانيا عمل كل من ساهم في إنجازهكما أشد على يده بحرارة مهنئا إياه أوال، وم

 . المؤلَّف الذي يعتبر األول من نوعه في تاريخ العائلة العوفية

فبفضل هذا اإلنجاز، أصبح،اليوم لدى آل العوفي كتاب يوثق، بالكلمة والصورة، تاريخ أسالفهم، ويعرفهم 

سلفهم، وبالتالي أضحى لدى األجيال الحالية واألجيال القادمة مرجع يرجعون إليه بأصولهم وفروعهم، ويربط خلفهم ب

 ...صلة الرحم فيما بينهم وإحياءلتعرف على بعضهم البعض، ماضيهم، وا نلالطالع ع

في نظري، فإن إصدار هذا الكتاب، يعتبر فتحا مبينا لكل آل العوفي، وبادرة طيبة من لدن ابن العم، كانت العائلة 

مؤلف )لقد قالها هو بنفسه .. ي أمس الحاجة إليها، ليس في الوقت الحالي فقط، بل وفي كل العصور واألجيال السالفةف

: في استنتاجاته التي وضعها في خاتمة الكتاب حيث أُدِرج فيما يلي إحدى هذه االستنتاجات التي يقول فيها بالحرف( الكتاب

توثيق تاريخ عائلة آل العوفي، المقيمة  يهدف إلىفي أية فترة من القرون الثالثة األخيرة، القيام بأي عمل  ،لم يسبق"

 .. ."بمنطقة الريف بشمال المغرب، رغم أنها قد ضمت خالل الفترة ذاتها كثيرا من رجال العلم والثقافة

ئل الذين صفقوا له، وهو ما يزال مجرد من األواكوني بولهذا، فإنني جد سعيد بإصدار هذا الكتاب، وفخور 

.. مشروع، وكنت من المتحمسين إلصداره في أقرب وقت، كما كنت دائما أتابع، عن كثب، كل المراحل التي كان يمر بها

وكان من أهم ما كنت اتعمد إثارته في كل .. ويشهد ابن العم بأنني في كل لقاء كان يتم بيننا، كنا نتداول الحديث في شأنه

اء، هو تقديري الكامل للمجهود الكبير والمتواصل الذي يبذله ابن العم في لَّمِ شتات العائلة، وكذا إبراز األهمية الكبرى لق

 ... هو شأن لكل أفراد آل العوفي" آل العوفي"التي يكتسيها إصدار مثل هذا المؤلَّف، مؤمنا بأن كتاب 

فقد اقترحت مرارا على مؤلفه، بل ألححت عليه أن يقبل  وبناء على ذلك، واعتبارا لكون الكتاب ليس للبيع،

المساهمة المادية من آل العوفي، من أجل تغطية تكاليف طبع الكتاب، وأبديت له استعدادي ألتولى بنفسي اإلشراف عن 

ة، كان يأبى ولكن، يبدو أنه بسبب الحساسية الموروثة عن السلف من آل العوفي، المتعلقة بالكرم والنخو. عملية االكتتاب

 .دائما قبول المساعدة المادية، مكتفيا بالتشجيع وبالدعم المعنوي فقط

هذا، وعندما اطلعت على إحدى النسخ المسودة للكتاب، التي أمدني بها ابن العم، إلبداء ما يمكن إبداؤه حول 

، تلك الصور "كرة تغزوتذا"ما قرأت، وشدتني، على الخصوص، تلك الصور الرائعة من مالكتاب قبل طبعه، انبهرت 

فقد أعدتني ألحيا، من جديد،  !هللف درك يا ابن العم.. التي عشناها معا واشتركنا فيها جميعا، نحن صغار الجيل الثالث

، ومع اآلخرين ذكريات أيام الصبا بتغزوت، حيث غمرني الحنين إلى ذلك الزمن الجميل الذي عشناه سويا مع أبناء األعمام

ء واألصدقاء، سواء في الكتاب القرآني، أو في مدرسة طوريطا، أو في الفضاءات التي كنا نمارس فيها صفوة من الزمال

 ...ألعابنا المفضلة، وشقاوتنا البريئة

آمل أن تفتح هذه البادرة الباب على مصراعيه، في وجه كل المهتمين بموضوع الكتاب، وذلك من أجل وأخيرا، 

هذا المجال، وبالتالي من أجل أن تتعدد المراجع والمصادر أمام كل دارس وباحث في عائلة المزيد من البحث والتأليف في 

 .والسالم. وما أظن ذلك بعزيز على آل العوفي.. آل العوفي
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 العوفي أمقران دمحم سي عبدالرحمن سي أمزيان دمحم  كلمة
 العوفي أمقران دمحم سي أحفاد أحد

 
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

كحفيد لمحمد أمقران، وابن المرحـوم عبد الرحمن العوفي على  -بالنسبة لي، مفاجأة سارة أخوية غالية، لقد كانت 

التي أنجزها وأعدها، وسهر على " آل العوفي"روحهما الطاهرة أزكى السالم ـ أن أتصفـح المسودة المشرقة لكتاب 

ة االجداد ومحتدهم، وعلى رأسهم جدنا األكبر العوفي مع تحريرها األخ العوفي عبد الحق، متناوال بالدراسة والتحليل شجر

كل ذلك صوره في شكل سيرة ذاتية تاريخية، اعتمد فيها الكاتب أسلوبا سهالً ممتنعاً، جمع بين . أشقائه وأبنائه وأحفاده

صة، ، بحيث ال يمكن الحديث عن تغزوت ووردانة بصفة خا≪إن من البيان لسحرا»األصالة والمعاصرة والوضوح، 

قبل االستعمار وبعده؛ هذه العائلة الطيبة المباركة الندية، التي " آل العوفي"وقبيلة بني وليشك بصفة عامة، دون استحضار 

 .سيدنا علي كرم هللا وجهه، حسب مستندات الكتاب" آلل البيت"أعتز وأفتخر باالنتماء إليها وإلى نسبها الشريف 

ً وفقيهاً وخطيباً اشتهرت هذه العائلة قديما بالفقه وال ً ومفتيا قضاء معاً؛ فقد كان جد العوفيين رحمه هللا، قاضيا

حكى لي والدي رحمه هللا، أن من مأثرته مؤازرة . مفوهاً، تقصده القبائل البعيدة والمجاورة للفتوى والنهل من معين فقهه

وكانت  -البررة في دفع أجرة فقيه الُكتّاب،  سكان قرية تغزوت إبان المجاعة والقحط، حيث ساهم بالنيابة عنهم معية أبنائه

ورث عنه ابناؤه هذه الخصلة،  .لرفع الضيق والحرج عنهم" بالشرط"، أو ما يسمى باصطالحهم -تدفع عادة شعيراً أو قمحاً 

برحمته، كما ورثوا عنه مهنة القضاء، كعمي الحاج سي دمحم العوفي، وصنوه عمي سي عبد السالم العوفي، تغمدهما هللا 

وكذلك نهج منهج جده وأبيه، ابن عمنا العوفي حسن الوكيل العام السابق لمحكمة االستئناف بالرباط الذي نال شهرة واسعة 

وورث عمي وصهري سي عبد الرحمن العوفي العادل طيب هللا ثراه، . في ميدان القضاء، وبقي مثابراً مدافعاً رغم تقاعده

يان، واقتبس عنهما رحمهما هللا برحمته الواسعة مشعل ميزان العدالة أخونا العصامي النزيه مهنة العدالة عن أبيه دمحم أمز

 .األستاذ عبد الحكيم العوفي الوكيل العام الحالي لمحكمة االستئناف بالناظور كخير خلف لخير سلف وكنموذج أيضا للشهرة

األنيق المقتدر، والناقد المعروف بصاحب خالف هذا المسار المهني للجد واألب، األخ نجيب العوفي، الكاتب 

الذي أثرى خزانة العوفيين، بكتبه المتعددة في مجال النقد األدبي؛ كذلك تاله  شقيقه نور الدين " درجة الوعي في الكتابة"

 .العوفي مخالفاً، حيث لمع نجمه في ميدان االقتصاد

سامي العوفي، الطبيب المختص في : البار أما في ميدان الطب فقد ساق األخ الكاتب، كمثال ونموذج ابنه

ومن المشاهير في الفقه والخطب، ضرب لنا مثال بالعالمة، دمحم . أمراض الجهاز الهضمي، مكمال نهج عمه حسن رحمه هللا

أمزيان حدو المعروف بالشيخ أمزيان، زوج المرحومة زبيدة العوفي، والذي كان قيد حياته رحمه هللا عميد كلية أصول 

 . ،وآخرون نهجوا طرائق قددا" آل العوفي"ن بتطوان، وشفيق االدريسي كحفيد الدي

لم ينس الكاتب عبد الحق طائفة أخرى عريضة من العوفيين، برزت في ميدان التربية والتعليم أدت الرسالة 

 .الملقاة على عاتقهم، بلغوا االمانة وأبلوا البالء الحسن في هذا المضمار

ه متقنة الصنع، قسم الى ثمانية محاور وعدة أجزاء متناسقة، تتخلله صور ناطقة عن الكتاب المسودة هندست

تجسد نمط عيشهم، وتقاليدهم وعاداتهم وعالقتهم بمحيطهم، ولباسهم " آلل العوفي"الماضي التليد، مليئة باألحداث والوقائع 

بيانات احصائية لمتوسط أعمارهم وألنواع  ،وزيهم التقليدي والحديث، كما رسم خريطة مصغرة، لموطنهم وقبائلهم مجسداً 

أمراضهم الوراثية وأحصاهم عدداً، عالوة على مشاهد مشوقة وأخاذة، ألطالل ديارهم المهجورة، معتمداً الرومانسية 

ً مسار دراسة السابقين والالحقين، بدءا بالكتاتيب القرآنية الى الكليات والجامع ات والتشويق والحنين الى الماضي، ملخصا

  .داخل الوطن وخارجه
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 عوفيال الطاهر سي دمحم مراد  كلمة

 العوفي الطاهر سي أحفاد أحد

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

كان ذات صباح، حينما استلمت 

".. بريد األمانة"إشعارا بوصول األمانة عبر 

لم تكن تلك األمانة إال نسخة من مسودة كتاب 

، التي بعثها لي األخ الكريم "آل العوفي"

عبدالحق العوفي، لالطالع على مضامين 

المساهمة، مع اآلخرين، في الكتاب قصد 

 .تقديم ذات الكتاب

ماذا عساني أن أقول في تقديم هذا 

الكتاب؟ إنه اآلن بين يدي، التهم صفحاته 

التهاما، كل صفحة تبعث بي إلى صفحة 

إنه كتاب، .. أخرى أفضل وأفيد من السابقة

جمع فيه مؤلفه كل آل .. بل إنه كنز ثمين

ون الثالثة العوفي، بجميع تفرعاتهم عبر القر

تاريخي،  جمعفي كلهم األخيرة، وضمهم 

جامعة، كأنهم في حفل عالية وفي لمة 

رفرفت فيه أرواح السلف الراحلين، وشارك 

فيه األحياء من الخلف الالحقين، أي كل 

 ..السلف والخلف معا، في مقام واحد

إن الكلمات لتتسابق على لساني، 

وأن العبارات لتتزاحم في خاطري، من أجل 

إيفاء حق الشكر واالمتنان والعرفان ألخي 

عبدالحق العوفي، الذي أحرز، بدون منازع، 

قصب السبق في جمع شمل آل العوفي، وفي 

 .. توثيق تاريخم التليد

فشكرا جزيال أيها الفاتح، راجيا من 

سبحانه أن يكون هذا الفتح بداية تتبعها أعمال 

وما ذلك على هللا بعزيز، ... وفتوحات أخرى

 .السالم عليكم ورحمة هللاو

 تتمة كلمة

 دمحم أمزيان سي عبدالرحمن العوفي

 

اعتمد الكاتب في كل ذلك، على 

كالنصوص، ومستندات : مراجع تاريخية

دامغة، ووثائق متنوعة، ومخطوطات قديمة 

وخطب مسجلة، وشهود عيان عاشروا 

األجداد، منهم من قضى نحبه ومنهم من أتى 

عليه حين من الدهر ينتظر؛ فاتحاً الباب على 

مصراعيه، للنقاش والمناظرة، مرحباً 

 . نتقادات واالرتساماتبالتعاليق واال

أتمنى أن يكون الكتاب مفيداً، 

للجيل الحالي والقادم، ألن فيه سير األولين 

واآلخرين؛ وهذه بادرة طيبة، وسنة محمودة، 

ابتدعها االخ عبد الحق، وخطوة مباركة 

أولى ستنضاف اليها خطوات أخرى من 

ً ومشكاة  االجيال الالحقة، لتكون لهم نبراسا

وكمرجع نفيس وثمين في على الطريق، 

، وتحفة فنية لنا فيها "آل العوفي"خزانـــــة 

مآرب أخرى، تزين البيوت كباقة عبقة 

تنضح أصالة وعراقة؛ شاكرين السيد عبد 

الحق، على هذا المجهود الُمضني، وتحمله 

لعناء البحث والتنقيب، في سبيل إخراج هذه 

من "ّ( ال العوفي)"المسودة من سيرة 

بحيث أماط اللثام عن جزء كبير شرنقتها، 

ً منسياً؛  من تراث أسالفنا، كاد أن يكون نسيا

ولذا فإن هذه المسودة تعتبر في حق أخينا 

صدقة جارية، فهي صلة رحم ووصل 

لبعد  -بعد قطيعة  -وتواصل بين العائلة 

 . المزار وشط الديار

وشهد شاهد من أهل العوفي بأن 

بحق  –ابن عمي السيد عبد الحق العوفي 

، وله "ال العوفي"مؤرخ عائلـة  -وحقيق

أشد على . جزيل الشكر على مسودته العطرة

يده، وأعانقه بحرارة مهنئاً، متمنياً له التوفيق 

 .. والسداد، وهللا ولي التوفيق

 .والسالم
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 العوفي حدو سي مصطفى دمحم دمحم كلمة

 العوفي حدوأحد أحفاد سي 

 

 

 ...بسم ميحرلا نمحرلا هللا وبه نستعين

 ، في اآلن ذاته،كما أعبر .الى هذه العائلة العريقة بانتمائيالكبير يسعدني أن أعبر عن فخري وقبل كل شئ،  ،والأ

هذا بفرحة ال ،وجميع آل العوفي ،هذه الفرصة النادرة ألشاركك  على منحك لي ،عمي عبد الحق ،لك ي الجزيلشكر عن

 ..المولود الجديد الذي انتظرناه طويال

ولقد كان لك قدم السبق في هذا العمل الرائع، . .ن وراء كل كتاب فكرة، ووراء كل فكرة طموح وخطوة لألمامإ

 .المبادرةهذه على هذا المجهود وعلى لك حارة فتحية . ..المعلومات العوفيةبهذا المنبع الفياض هذه التحفة الفنية، 

شذرات مما عبارة عن كانت  ،قليلر اليزمن الندائما كانت  ،العائلةفروع وأصول المتعلقة بنكر ان معلوماتي أال 

 .شخصيا ممن عايشتهمو أ، و مما عايشتهأ، و الوالدةأ ،رحمه هللا ،كان يحكيه لنا الوالد

 اللقاء بذلك رسَّ فتعَ ن تتفرق العائلة في مشارق األرض ومغاربها، أ ،لقد شاءت األقدار، وتلك سنة الحياةو

يء عن مستجدات شالواحد يعرف أي عد يوبالتالي لم  ،اإال نادر جتماعاللقاء واال يتحقق دعلم يو، باألقارب واإلجتماع

إال بعد ان صار شابا، وكم من مفارق للحياة لم  ولد في العائلة، ولم نعلم بخبرهفكم من مولود . !!األسر األخرىاألفراد و

 . .!!و أعوامأإال بعد شهور  وفاتهيصلنا خبر 

كل األجيال الحالية وبل  ،موكبيره مصغيره ،سيتمكن كل فرد من آل العوفي ،بفضل هذا العمل المتميز ،لكن اليوم

 ..؟من جديدبينهم حياء صالت الرحم إال  مَ لِ لى بعضهم البعض، وَ ة من اإلطالع عوالقادم

ان تتجدد  آملين ...يتناقله الصغير قبل الكبيرستتوارثه األجيال القادمة، وسرثا إ ،سيبقى هذا الكتاب بالفعل

 .جميعانحن  على عاتقناتقع مسؤولية  هذهو ..خراآلوحين ال التي يتضمنها بين معلوماتال

فكان السعي محمودا،  سعيتلقد  .كفشكري لن يوفيك حق  ،عمي عبد الحق ،شكرالك ن قلت إف ،كله لذلكاعتبارا و

من  ،شكر كل من ساهمأكما  .ثماره ،كلنا ، نحنفلك مني كل الثناء والتقدير على مجهود قطفنا .وكان التعب مأجورا تعبتو

 ..معلومةبو أصورة بو ألوجود، سواء بكلمة ذا الكتاب إلى اه خراجإفي  ،بعيد من قريب او

 ...وجعل ما قدمته في ميزان حسناتك، وجعلنا خير خلف لخير سلف ،سعدك المولىأ

 .الخالصة تحياتيولك 
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 العوفي عبدالحكيم دمحم  كلمة

 العوفي أمزيان دمحم سي أحفاد أحد

 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

، على الرحمنسي  عبدوإلبنه سي دمحم أمزيان، تغمده هللا برحمته الواسعة، لحفيد وك عن والدي سي عبد الحكيم العوفي، ةنياب

أن أشارك مع صفوة من ـ  بطبعه يألن االنسان نرجسـ  روحه الطاهرة أزكى السالم؛ شعرت بالرغبة من حيث أدري وال ادري

آلل "إزاء هذه المسودة العطرة،  عما يجيش به صدري من أحاسيس ومشاعر، إلبداء الرأي والتعبير إخواني، وأبناء أعمامي،

،الذي أفلح في اختيار الموضوع، رغم أنه شاق ومضن، يتطلب  رحمه هللا ،ابن الحاج سي دمحم العوفي ،عبد الحق: لألستاذ ،"العوفي

 .مجهودا واستعدادا خاصا

الواقع األصيل، الذي عاشه أجدادنا تروم االقتراب من ، "آلل العوفي" عبارة عن سيرة ذاتية تاريخية، فهذا الكتاب المسودة،

األخ  ،تغزوت  المهد الفرعي لسـي دمحم أمقرانفي  أو ،سواء في وردانة الموطن األصلي للعوفيين خالل حقبة من الزمن، وأسالفنا،

 .سي دمحم أمزيان رحمة هللا عليهما ،األكبر لجدي

التي تسلمتها من والدي، كمشعل لالطالع  المسودة،فإني عندما تصفحت هذه  والحديث ذو شجون، والشيء بالشيء يذكر،

عندما كنت أرافق فيها والدي على متن سيارته لزيارة جدي في وردانة، كنت أتأمل تلك  ،عليها، عادت بي الذاكرة إلى أيام الطفولة

انساق في مونولوج ، ولة متنوعةفينتابني إحساس بالخوف والتأمل معا، فتتزاحم في مخيلتي أسئ الشعاب والتضاريس والطرق الملتويـة،

وهو صغير  ،بين المدرسة والبيت راجال أن يقطع تلك الماسافات النائية، كيف استطاع والدي وهو سليل وردانة، ،داخلي مستفهما

ربيعا ذهابا وأيابا، شتاء وصيفا،  كليمترات، ةيطوي ماينيف عن ثالث مثلي، لينال نصيبه من التحصيل والتعليم في مدرسة طوريطا؟

أن يصل الى  فقد استطاع بعصاميته، ،ورغم ذلك أيام العطـل،في  وخريفا، ال يمل وال يكل ، وال يستريح من وعثاء الطريق إال لماما،

أمد هللا في عمره وأكأله  ،ح والعطاء، شريفا نزيهامزال نموذجا للسيوما .كوكيل عام للملك، مدرجات الجامعة، فينال منصبا ساميا

 . ك األسدابرعايته،متمنيا من هللا عز وجل أن أكون أنا أيضا شبال من ذ

كل جزء يعبر بالكلمة  والصورة  والرسم الممنهج، لتوخي  ،يتمفصل حول ثمانية محاور أساسية الكتاب المسودة،

 ؤال ديداكتيكي وفلسفي هادف،  طرحه على نفسه،مستهال مقدمته بس، "آلل عوف"عن األجيال األربعة  الصدق والمصداقية،

لماذا هذا الكتاب؟ ليالحظ كل مهتم ومتتبع من العائلة، بأن الهدف من السؤال، هو الحصن الحصين لهذه الدوحة  وعلى القراء،

من األصول  حتى تبقى شامخة يانعة قطوفها دانية، يستظل بفيئها القاصي والداني،، "آلل العوفي" الشـريفة الوارفة الظل

 ."آلل البيت" جالال و تقديرا لهذا النسب الشريفإليسود الترابط والتواصل االجتماعي، حتى ال تنقطع صلة الرحم،  والفروع،

ركز الكاتب في المحور الثاني من المسودة ،على فحص النتائج واالستدالل بمحفوظات خزانة والده الذي نسخ بخط 

المنتمية لسيدنا علي كرم هللا وجهه، كما بين أن هناك نسال مؤلفا من خمسة أبناء، من عقب  ،"آل العوفي"  يده ،شجرة نسب

 وسي عالل، وسي حدو، سي دمحم أمقران، وسي الطاهر،، سي دمحم سي الطاهر، وترتيبهم تسلسليا من أكبرهم، الجد األكبر

وتواريخ حياتهم، راسما خريطة موطنهم لتعميم الفائدة وتم توزيعهم إلى أجيال، مع تحديد فترات  ..سي دمحم أمزيان: وأصغرهم

 .واالطالع

جاء تزامنا مع أيام عصيبة، تتمثل  "آل العوفي"ا التسلل  النسبي والزمني لألجيال األولى والثانية، من ذوالمالحظ أن ه           

ار االسباني على الريف، وسيطرتة والمجاعة واالمراض واألوبئة، ناهيك عن هيمنة االستعم من القحط ،في سنوات عجاف

قادها مجاهدون  ،ى الى ظهور مقاومة شرسة لمناهضتةأد على محاصيل المخزون الزارعي لمطاميرأهل الريف الشـرقي، مما

 .بطل تحرير الريف ، وعبد الكريم الخطابي، شهيد الوعي الوطني، الشـريف دمحم أمزيانأمثال 
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ء وقضاة ومفتين، اكفقهاء وعلم، في المقاومة "آل العوفي" ي أوتناسى دورالكاتب نسوتجدر اإلشارة، إلى أن            

أنهم لم يعلنوا انضمامهم  ومنورين الرأي العام القبلي، والوعي الوطني بتوجيهاتهم الشـرعية، ولو ،مآزرين ومساندين ضمنيا

وإنما هو نوع من التبصـر  التزموا الصمت والحياد،عالنية، في صفوف المقاومة الريفية السائدة آنذاك، فهذا ال يعني أنهم 

كما ال يمكن فصل  أن التحالف مع المقاومة يفرضه إيمانهم بالدين كواعظين،بوالحكمة والحذر واالحتراس والترقب، علما 

منطقة الريف  هجرة االنلسين إلى(وقد أومأ إلى هذا الدكتور جميل الحمداوي في بحثه . الدين عن الجهاد كسند وقاعدة شرعية

بأنهم من رجال الفكر والمقاومة والقضاء والتعليم، كما هو نجيب " آل العوفي"يعرف عن عن أسرة ".... :قائال( األقصى

 " .العوفي

زجرية من  سي دمحم أمقران، وصنوه العدل سي دمحم أمزيان لمضاياقات ،ومما يؤكد إرثهم الجهادي، تعرض القاضي          

تبيح ألهل القبائل المجاورة لتغزوت ووردانة، االنضمام الى صفوف الجندية  رغامهما على إصدار فتاو،إل طرف المستعمر،

تعرضا الستفزازات ومضايقات التهميش، أدت  وإزاء رفضهما واستنكارهما، االسبانية حفاظا على مصالح معينة للمستعمر؛

دمحم الذي جاء اسمه بمحمد أعوفي الوليشكي، مع سي كما طال ذلك ابنه القاضي الحاج  الى استقالة األخ االكبر من القضاء،

القاضي مصطفى الحنفي والعربي الورياشي، ولم ينج أحد منهم من اضطهاد السياسة ، زمرة من  القضاة  الناصحين،أمثال

 . من مؤلفه  331فكيكي في صفحة  لحسن( الزاوية القادرية الشكرية (حسب ما ورد في كتاب  ،االقليمية بمنطقة كرط

الذكر، بانتفاضاتهم  ضد تجاوزات  لى امتعاض قضاة المنطقة السالفيمن نفس الكتاب، ا 344 كما أشار الكاتب، في الصفحة

 .مطالبين باستقالل القضاء للنيل من قضائهم الشـرعي، باستعمالها الشطط، السلطة العسكرية االسبانية،

لقاضي البكر ل سي  عبد الرحمن العوفي، كانت لسي موحند االبن ،الذاكرة، عن طريق السماع من  جديوالراسخ في           

المحظورة ، (نوع من البندقيات" )المكحلية الرومية"بـ إصابـة الهدف ودراية تقنية في التصويب المحكم،  سي دمحم أمقران،

كذلك كان  للمستعمر،  جاء بجماعة مسلحة لخطف والده بوردانة، ياأردى قتيال زعيم عصابة موالقد نه إحيث  اقتناؤها  آنذاك،

 ...  عمه سي عالل فارسا مغوارا

الناقد والكاتب الذائع الصيت، استجوابا حواريا عن طريق السؤال  ،وارتباطا بهذا، فقد اقتبس الكاتب لصنوه نجيب العوفي      

، 3891سنة " أنوال"في جريدة ، الحاج محند  عالل يوالل، نشـر ،بأسلـوب ممتع مشوق، مع جده من جهة األم والجواب،

كمشارك في صفوف المقاومة، بداية مع الشـريف دمحم أمزيان،  استحضـرمن خالله مالحمه البطولية والنضالية ضد االستعمار،

 .المستعمر دمحم عبد الكريم الخطابي في عهد الحماية، وكانت الحرب سجاال بينه وبينمع والحقا وانتهاء، 

في مختلف " آل لعوفي" أما المحور السابع من الكتاب، الذي خص له حيزا فضفاضا، تناول فيه مظاهر المشاهير من

الت والوظائف والميادين، ناسيا  أوساهيا المضمرين منهم وراء الكواليس، آمال تداركهم من طرف األجيال الآلحقة، االمج

 .ى اليكونوا نسيا منسياإللحاقهم بالكوكبة كمشاهير ونجوم، حت

، وهذه منافسة شريفة، اتالمستجدد من بمزيتلقيح الكتاب لعلى العمل مستقبال الناشئة العوفية تتنافس ن أتمنى أكما 

بحثا وتنقيبا ونبشا، إلضافة ما ، "ال العوفي" ورهان مفتوح  بينهم، للتباري في متابعة ما يجري من تحوالت ومستجدات في

  ...هو جدير

 األستاذ عبد الحق، لم ينس أيضا، في المحور األخير من المسودة، تقديم بيانات وعرض احصائيات  دقيقة عن حاالت

ة، في هم الدراسيتايمحصيا مستو ،اداتهم ووظائفهم وباألرقامعمبرزا تقاليدهم و الصحية والفسيولوجية والنفسية، آل العوفي

 ...ذكورا وإناثا ، ةوالجامعي ةوالثانوي ةاالبتدائيالمرحلة 

ومرجع أساسي  كشـريط وثائقي،وهو  ،تقييم تاريخي لتراث أجدادناهو يتأكد في نهاية المطاف أن الكتاب المسودة، 

إليها للتوثيق،  واالطالع والتعارف فيما بينهم، كأصول وفروع حتى ال ينقطع ، يتم الرجوع "آل العوفي"مدونة أسرة يشبه 

 .لرحم اصلة وحبل الوصال 

، مستحسنين بادرته الوجودإخراجه هذا المشـروع إلى  لىوفي الختام ال يسعني إال أن أشكر أخانا عبد الحق العوفي، ع

موشوم بالعز  ،التليد آل العوفي سجل عدلي لتاريخكورموز التالحم، حافلة بكرسالة مفعمة بدالالت الترابط والتآز، و الفريدة،

جزاء  ماإن شاء هللا ، و ،محجة بيضاء وصدقة جاريةبمثابة يكون لنا وللكاتب و، االجيال من األصول والفروع توارثهتواالفتخار، 

       .والسالم وهللا ولي التوفيق،. حسانإلحسان إال اإلا
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 زمو الحسن الحاج أكرم  كلمة

 زمو دمحم الحاج أحفاد أحد

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

اتوجه بالشكر الجزيل قبل كل شيء، أود أن 

إلى السيد المحترم، عبدالحق العوفي، على هذه البادرة 

الطيبة المتعلقة بتأليف هذا الكتاب القيم، الذي، الشك، 

أننا سنستفيد منه الشيء الكثير، ألنه يتناول عائلة كبيرة، 

عائلة بمثابة شجرة وارفة، تمتد جذورها وأصولها في 

وأغصانها في الحاضر عمق التاريخ، ووتتفرع فروعها 

 ..لتمتد إلى المستقبل

قد يكون بيننا، نحن آل زمو وآل العوفي، 

المنتمين إلى الجيل الرابع، بعض من يجهل أن آل زمو 

يشكلون فرعا مهما في هذه الشجرة العائلية، وجزءا ال 

لذا فإن هذا الكتاب تزداد أهميته أكثر، .. يتجزأ منها

والصورة، بأن آل زمو وآل لكونه يوثق، بالدليل والحجة 

 .العوفي هم أعمام، ينحدرون من أصل واحد

 اوأشير إلى أننا، نحن آل زمو، نفتخر أيم

افتخار بانتمائنا إلى هذا األصل، ويشرفنا أن يجري في 

إن .. عروقنا نفس الدم الذي يسري في عروق آل العوفي

آباءنا دائما يحكون لنا عن تلك الروابط المتينة، وعن 

الوشائج العائلية، التي كانت تجمع بين أجداد آل زمو تلك 

وآل العوفي عبر العصور، الشيء يفرض علينا، نحن 

أبناء اليوم، مسؤولية المحافظة عليها، بل والعمل على 

 ..تقويتها الستمرارها

كما نعتز في اآلن ذاته، بكوننا أحفادا لجدنا 

ل المبجل، الحاج زمو، إذ أن كل أحفاده يفتخرون بحم

خلف بعده، هو وإخوانه، . لقد كان رجال عظيما.. نسبه

فَُكلُّ َخْيٍر فِي )خلفا طيبا منتشرا في كل أرجاء الوطن 

 (.اتِّبَاعِ َمْن َسلَف

كم اتمنى، كما يتمنى كل أحفاده، لو كان بيننا اليوم، 

لنتعرف عليه عن كثب، ونجالسه ونسمع منه نصائحه 

فما أروع أن يكون  ..ومواعظه، ونأخذ منه حكمه وعبره

رحمك هللا أيها الجد، .. لك جد مثل الجد الحاج زمو

 .وأسكنك الفردوس مع عباده الصالحين
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 آل العوفينسب 

، عثر عليها في خزانة كتب الحاج سي دمحم العوفي، "نسب العوفي دمحم"، تحت عنوان اليدخط مكتوبة ب ثيقةحسب و

إلى اإلمام علي بن ، فإن نسب آل العوفي ينتهي (الوريقة غير موثقة هذهتجب اإلشارة إلى أن )بين أوراقه ووثائقه المختلفة 

 :أبي طالب كرم هللا وجهه، وذلك وفق التسلسل اآلتي

سي دمحم ) ، بن دمحم(الحاج سي دمحم) دمحم

، بن دمحم، بن الطاهر، بن الطاهر، بن (أمقران

علي، بن السيد أحمد، بن دمحم،  دمحم، بن الحاج

بن علي، بن دمحم، بن َمحمد، بن عمر، بن دمحم، 

بن أحمد، بن أحمد، بن عبد هللا، بن عبد هللا، 

بن أحمد، بن يوسف، بن عبد السالم، بن دمحم، 

بن أحمد، بن عبد هللا، بن عنان، بن الحاج 

ن الطاهر، بن علي، بن أبي قاسم، بن علي، ب

مسعود، بن أحمد، بن سعيد، بن جعفر، بن 

سليمان، بن عبد هللا، بن الحسن، بن الحسين، 

 . (كرم هللا وجهه) بن علي بن أبي طالب

وإلى جانب الوثيقة السالفة الذكر، 

مكتوبة كذلك بخط اليد، هناك وثيقة ثانية، 

زودني وليست موثقة؛  ،جهولة المصدرم

لكن أول  ..الحاج الحسن بن الحاج زمو بها

أي كونها ناقصة،  ،عيب يلفت فيها النظر

قد بتر منها األجداد الستة األولون، أنها 

السيد أحمد، ) حيث تبتدئ من الجد السابع

وتستمر، مثل األخرى،  ...بن دمحم، بن علي

علي بن أبي )آخر اسم في الالئحة  إلى

  (.طالب

يكون كاتب  ومن المحتمل أن

الوثيقة هو نفسه صاحب االسم األول 

(. السيد أحمد)الموجود على رأس الوثيقة 

معا  الوثيقتان كسبوفي هذه الحالة، ست

 .مصداقية أكثر

يبدو أن خط الوثيقة األولى لكن و

والثانية جد متشابه، إذ أنه من الممكن أن 

رجح أيكون صاحباهما شخصا واحدا، حيث 

الوثيقة الثانية هو نفس أن يكون ناقل 

الشخص الذي نقل األولى، وهو الحاج سي 

، عوفي، ألن خطه، أوال، مألوف لديدمحم ال

وال يمكن أن تخطئه العين، وألنه، ثانيا، 

آخر عند مقارنة الوثيقتين مع أي نص 

مكتوب بيد الحاج سي دمحم، لن تجد أي فرق 

 .بين الخطوط

 .ةهمياأل ما لهما من رغم همامصدرقد أغفل اإلشارة إلى لوثيقتين، وفي جميع الحاالت، فإن ناقل هاتين ا
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، ليس بينها أي اسم أمازيغي؛ خالصة ، فإننا نجدها كلها أسماء عربيةالوثيقتين فحص األسماء الواردة في وعند

 .العربية من شبه الجزيرةقد يكون ، أن أصل آل العوفي هو أصل عربي، يقتانوهذا يعني، إن صحت الوث

لدكتور جميل الحمداوي، أستاذ بكلية متعددة التخصصات بالناظور، التابعة لجامعة دمحم ما ذهب إليه كذلك ا وهو

 فيه إذ يقول ."هجرة األندلسيين إلى منطقة الريف من المغرب األقصى"نشره تحت عنوان في بحثه الذي األول بوجدة، 

 :بالحرف

لك بعد هجرتها من األندلس ضمن الهجرة العامة، وقد نزلت استقرت أسرة العوفي بمنطقة الريف الشرقي، وذ"
األسرة ببني وليشك التابعة لدائرة تمسمان، وخاصة في قبيلة وردانة وتغزوت، ويعرف عن أفراد األسرة بأنهم من 

 ".رجال الفكر والمقاومة والقضاء، وهم أيضا من رجال التعليم، كما هو حال نجيب العوفي

 محرك بحث إخباري :مغرس: المصدر

 هجرة األندلسيين إلى منطقة الريف من المغرب األقصى: عنوان البحث

 1166غشت  61 يوم "أريفينو"نشر في  -جميل حمداويللباحث 

 التي تساعد على البحث عن األصول، فقد تماألكاديمية نظرا لندرة، بل لعدم وجود المصادر والمراجع هذا، و

 بن سي الطاهر سي الطاهر، الذي ينحدر من نسله أحد حفدته، وهو الحاج عليالوقوف، في هذا الكتاب، عند الجد األكبر، 

الجد  هو ، اعتبرناه(الطاهر بن سي الطاهر)ذا األخير ه(.. انظر الرسم الثالث في الصفحات التالية) بن دمحم بن الحاج علي

آل التي تنتمي إلى  نه الفروععالذي تتفرع األعلى األصل  أي هو، قبيلة بني وليشك التي استوطنت األول للعائلة العوفية

نسبة ) آل زمو فرع ، أو تلك التي تنتمي إلى(نسبة إلى وردانة)، والورداني (نسبة إلى تغزوت)بفرعيهم، التغزوتي  ،العوفي

 (. لحاج زموا إلى

 .(الطاهر بن سي الطاهر)الكتاب، يبتدئ من هذا الجد نفسه في هذا  هذه العائلة، توثيق تاريخ  وعليه، فإن

وحسب الشهادات 

التي استقيناها من بعض 

قدماء آل العوفي الذين ما 

يزالون على قيد الحياة، فإن 

سي   سي الطاهر بن

 الحاج بن دمحم بن الطاهر

: أبناء منهمكان له  علي،

. أو دمحمي ودمحم. دمحم، ودمحمي

بر ال ندري من هو األك

 .ومن هو األصغر

وبناء على ذلك، 

 األولى لوثيقةلواعتبارا 

 لحاج سي دمحم العوفيل

آل فإن  ،المذكورة سابقا

العوفي ينتسبون إلى دمحم بن 

آل زمو، بينما  ،سي الطاهر

ه أخيفهم ينتسبون إلى 

بمعنى أن آل العوفي  ،دمحمي

وآل زمو هم أعمام، 

 .ينحدرون من أصل واحد، وهو سي الطاهر بن سي الطاهر بن دمحم بن الحاج علي

 

قيدوم آل العوفي، سي أحمد سي محند العوفي، بتغزوت، يزود 

 ات المتعلقة بالعائلة العوفيةمبالمعلوعبد ربه وهشام العوفي 
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، فقد توصلت من السيد أحمد الحاج مزيان، المقيم في بداية هذا الموضوع وباإلضافة إلى الوثيقتين المذكورتين

يقول إن أسرته تنتسب إلى عوفيي بني وليشك، وتنحدر بالضبط من .. آلل العوفي" رسم شجرة عائلية"نة مكناس، بـ بمدي

ويؤكد على أن الرسم الذي (. بن الحاج علي، جد آل العوفي وآل زمو" دمحم" خ المفتر  لـ األ) ابن الحاج علي" قدور"الجد 

كونه  ذات الرسم يالحظ فيمما و ..سلفالخلف عن ال عائلته، داخل، يتناقلهاما فتئ على األخبار التي  يقومخططه هو بيده، 

 . مصداقيةال كثير منال ذه األخيرةه يكسب الشيء الذي، ى مع وثيقة الحاج سي دمحم العوفياألصول األولفيه تطابق ت

، دوار "إَشعّوثَن  "، وكذا المنزل الذي كان يقطنه أجداده بـ وعة من الصور، تخصه هو وأباهوقد أرفق ذلك بمجم

يقول إن ذات المنزل، مايزال قائما إلى يومنا هذا، . 6491قبل أن يهاجروا إلى مدينة مكناس سنة ( بني وليشك)" إكردوعن"

 .ولكنه مهجور، ال يسكنه أحد

التي جرت بيني مراسالت عن خالصة لل هي عبارةو، بعض الفقرات ومن أجل تعميم الفائدة، أدرجت فيما يلي

 متبوعا، أكثر وضوحا في إخراج آخر الذي أعدت رسمه، برسمه السالف الذكر مذيلةالسيد أحمد الحاج مزيان، وبين 

ة إتاحة الفرص بإدراج هذه الرسوموقد توخيت .. الحاج زمو، واألخر يخص فرع آل العوفين، أحدهما يخص ين آخريرسمب

 ..  ستنتاج ما يمكن استنتاجهالالمقارنة والمقابلة بينها  إجراءو ،هاللقراء للتأمل في

نتهز هذه اللحظة، ألدعو جميع المنتمين إلى عائلة آل العوفي، في أي فرع كان موقعهم، بأن يعملوا على ألنني وإ

صد نفض الغبار عن تاريخ تكثيف التواصل والتعاون فيما بينهم، وتبادل الرأي واألخبار والمعلومات والوثائق إن وجدت، ق

صح من أخبارها التي قد تروى هنا وهناك، ثم العمل على نشر ذلك ليستفيد منه الجميع، يهذه العائلة الكبيرة، وتوثيق كل ما 

 ..في الحاضر والمستقبل

 :وهذه أهم الفقرات التي وردت في المراسلة

 .بن الحاج علي أحمد بن الحاج مزيان بن قدور بن عبد السالم بن قدور، اسميـ 

قبيلة بني  ،"اكردوعن"بدوار  ،"نثاشعو"سمى ي كانممن وبالضبط  ،أصولي ريفيةـ 

 .إقليم الدريوش ،وليشك

ودمحم بن قدور بن  ،عبد السالم بن قدور بن الحاج عليالمكان كل من ا ذان يقطن بهـ ك

 .عدوي اعماروش بن قدور بن الحاج عليأو ،الحاج علي

هو  ،0491م من مدينة بن الطيب إلى مدينة مكنا  سنة هاجر جدي عبد السالـ 

 منو قد كان عمي يزودني ببعض المعلومات عن أبناء العمومة . أبناء ةثالثووزوجته 

 .وعائلة الورداني ،وعائلة الحاج زمو، عائلة العوفي

وكان يقطن بدوار ، ملقب بالجندي، رضواني دمحم اسمه ،له ابنا دمحم بن قدورـ ترك 

 .طوريطا

بعض ركة مع تأراضي مش ملك، وت"إكردوعن"ما تزال العائلة تحتفظ بمنزل بدوار وـ 

 .يار اعدوفي دو العوفيين

 .(كان الحاج علي يعيش في منطقة تسمى الجبهةـ 
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،  (على اليمين) بن قدور بن عبد السالم بن قدور بن الحاج عليأحمد بن الحاج مزيان 

 (.على اليسار) وأبوه

 عبد السالم بن قدور بن الحاج عليمنزل جده، 
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 وليشك بني قبيلة

 لدينا المتوفرة المعطيات كل

 الذي األصلي الموطن أن ترجح حاليا،

 قبيلة هي بالريف، العوفيون فيه عاش

 أصولهم كانت سواء وليشك، بني

 القدم، منذ المنطقة في متجدرة أمازيغية

 هاجروا قد  عربية أصولهم كانت أو

 اإلسالمي، الفتح بعد ذاتها المنطقة إلى

 مندمجين ،وليشك بني بقبيلة استقرواو

 كامال، اندماجا األمازيغي المجتمع في

 .واجتماعيا ثقافيا فيه منصهرينو

 اسما القبيلة ذات تحملو

 إلى نسبة ،"أَْوِريّشاشْ  آْيتْ " أمازيغيا

 األكبر الجد اسم وهو أَْوِريّشاْش،

 بني" فأصبح االسم،" تعريب تم وقد .القديمة المجتمعات يسود كان الذي القبلي للنظام وفقا وذلك ،ئهاألبنا  المفترض

 "وليشك

 إداري مركز منها ولكل .ْمطاْلسةو ،تَفَْرسيتْ و ،تَْمَسمانو ،سعيد بني  قبيلة من كل مع حدود ْوليشك بني لقبيلةو

 وغير األسبوعي العمومي والسوق الدرك، ومركز والمحكمة القيادة مثل العمومية، والمصالح الحكومية اإلدارات فيه تتجمع

 .ذلك

  ،وليشببببببببك بنببببببببي لقبيلببببببببة  فبالنسبببببببببة

 حضبريا، اليبوم أصبح) بَْنَطيَّبْ  في مركزها فيوجد

 لقبيلبببةا سبببوق فيبببه يقبببام حيببب  ،(بلبببدي مجلببب  ذا

 فمركزهبا تمسبمان وقبيلة .األربعاء يوم األسبوعي

 يببببوم السببببوق فيببببه ويقببببام ،بودينببببار فببببي موجبببود

 البدريوش  فبي فيوجبد ْمطاْلسبة قبيلبة أمبا .الخمي 

 يببوم يقببام السببوق وكببان ،(إقلببيم إلببى حاليببا تحببو )

 فبي .السببت بيبوم االسبتقال  بعد استبد  ثم الجمعة

 فببي الثالثبباء يببوم يقببام سببعيد بنببي سببوق أن حببين

 قبيلببة وسببوق .َكْبببداني دار فببي الموجببود مركزهببا

 .تفرسيت في االثنين يوم يقام تَفَْرسيتْ 

 (ن ن  ض  إو  ) وردانة

 إلى اإلشارة سبقت كما العوفي آ  مهد وليشك، بني لقبيلة التابعة وردانة قرية في الطاهر سي بن دمحم سي عاش

 التابعتين مايت آيت بجماعة وشرقا تزاغين، بجماعة شماال تحد .قروية عةجما الحالي، الوقت في وردانة قرية وتعتبر .ذلك

 بمدينة فتحد الجنوب من أما أوليشك، تآي لقبيلة تابعتان اهماتوكل امهاجر، وجماعة بنطيب بجماعة وغربا سعيد، آيت لقبيلة

  .مطالسة لقبيلة التابعة الدريوش

 .أجانب ثمانية منهم نسمة،  021.78 يبلغ وردانة جماعة سكان عدد فإن ،4102 لسنة األخير اإلحصاء وحسب

 .أسرة 14.1. األسر عدد ويبلغ
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 والدواوير القرى بين ومن

 أعذوي، :وردانة لجماعة المكونة

 ترمكنين، ثلغنت، تغزوت، ثانوث،

 آيت أيوسفاثن، أسمايو، إبعوشن،

 إمظهريون، إملكيون، دونت، فراسين،

   (.محند حاج أوالد أحمد) محند آيت

 العشرين، القرن أوائل في

 سي أحفاد أحد أمقران، دمحم سي انتقل

 الحاج بن دمحم بن الطاهر سي بن الطاهر

 شيد حي  تغزوت، قرية إلى علي،

 فيه استقر به، خاصا منزال هنالك

 اآلخرون أشقاؤه بقي حين في وأسرته،

 دمحم سي حدو، سي الطاهر، سي)

 سي أما .بوردانة أبيهم بمنز  (أمزيان

  .آنذاك توفي قد فكان عال 

 (TAGHZOUT) تغزوت

؛ (الحرف األو  واألخير)الثاء ذي الثالث نقط رف ح، ب"ثَـْغـزوثْ "تغزوت أو تاغزوت ، وتُنَطق الكلمة بالريفية 

إنه اسم أمازيغي، يعني المكان المرتفع المحفوف باألشجار، وهو اسم مؤن ، ألن من عالمات التأني  في األسماء 

، (امرأة)ين، مثل ثَْمغاْث التاء الساكنالثاء أو حرف ، وينتهي بالمفتوحالثاء حرف بغالبا األمازيغية الريفية، أن يبدأ االسم 

 ...، الخ(بقرة)ثَفُنَْسْت 

في بالد األمازيغ، وما تزا  كثير من القرى والمدن تحمل ذات االسم إلى يومنا هذا، ( تغزوت)السم اوقد شاع هذا 

 . وخصوصا في المغرب والجزائر

هي قرية تقع بجماعة وردانة، اقليم الدريوش، تابعة لقبيلة بني وليشك وتعتبر  ،الكتابالتي تعنينا في هذا  تغزوتو

سكانها قليلون، منهم من يشتغل في أعما  . الموطن األصلي آل  العوفي المنحدرين من نسل سي دمحم أمقران العوفي

م من هاجر إلى أوربا بحثا عن تحسين ومنه. ، المصدر األساس لمعيشتهمقديماالفالحة وتربية الماشية، التي كانت تعد 

أوضاعه االقتصادية، ومنهم من نزح، لنف  الغاية، إلى المدن المجاورة، وباألخص إلى مدينة الناظور، وتطوان، 

ْبَضْ  وغيرها؛  منها وطنجة؛ وتحيط بـتَْغزوت مجموعة من القرى، وهذه األخيرة تنتمي  إَِكْردوَعْن، وتَِمْشنيْن، والرُّ

شرقا وبين البحر األبيض المتوسط جنوبا، وبذلك ال تتوفر ال  ْوليْشك  بني  بني سعيد التي تقع ما بين قبيلة  ةإلى قبيل

 . السالفة الذكر على حدود مشتركة مع البحر دواويرمن ال دوارتغزوت وال أي 
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 دمحم بن الطاهر سي بن الطاهر سيعرف المغرب خالل القرنين، الثامن عشر والتاسع عشر، اللذين عاش فيهما كل من 

حدوث جملة من األحداث المؤلمة،  ،0581المتوفي سنة  دمحم، سي وابنه ،(م0581 – 0771حوالي ) العوفي علي الحاج بن

 :الها فيما يليووقوع سلسلة من االضطرابات، والحروب، الي يمكن إجم

  نصف سكان المغرب، حيث أطلق عليه آنذاك اسم 0511و  0788انتشار وباء الطاعون الذي أهلك سنتي ،

 .الطاعون الكبير

  ضعف السلطة المركزية للدولة العلوية، وانفالت زمام التحكم من يدها في كثير من أجزاء البالد، فاستفحلت

 ...ين ممتلكات السكانظاهرة السيبة، وغاب استتباب األمن، وتأم

  سقوط بعض اإلخوان من األسرة العلوية الحاكمة في خالفات وخصومات عائلية، حول أحقية من يتولي منهم

 .ونتيجة لذلك، حدثت صراعات وحروب بين زعماء القبائل المغربية.. العرش

  االستيالء على أجزاء كثيرة من ظهور أطماع الدول األوربية، وعلى رأسها فرنسا وإسبانيا اللتان استطاعتا

، وأمام إسبانيا في تطوان سنتي 0511المغرب، وخصوصا بعد هزيمة هذا األخير أمام فرنسا في إسلي سنة 

وقد ترتب عن ذلك نتائج جد وخيمة، دفعت المغرب إلى تقديم تنازالت كبيرة إلى الدولتين  .0561و  0588

 .المنتصرتين

  المعروف باسم عبد السالم بن إدريس اليوسفي الزرهوني ي بنلالجيالظهور ،

، الذي نصب نفسه، بتواطئ مع كل من فرنسا وإسبانيا، أميرا على "بوحمارة"

مقابل استغالل الدولتين الدولة العلوية، وذلك  نعدة جهات من الريف، ضدا ع

 :منها ريفية قبائل منوقد استطاع أن يؤسس جيشا قويا، مكونا . لمناجم المنطقة

 ،وامطالسة ،وتفرسيت ،وبني سعيد ،وبني وليشك ،وبني توزين ،قبيلة تمسمان

... ن، وغيرهاوبني بويفرور ،وبني شيكر ومزوجة ،وبني بوغافر ،وبني سيدال

وخاض بهذا الجيش عدة حروب انتصر في معظمها، فبسط سيطرته على كل 

يهدد السلطة  أصبحالمغرب الشرقي، واتخذ مدينة تازة عاصمة إلمارته، ف

 .المركزية

  حمد عبد السالم القلعي، ابن أ(0801 – 0588) الشريف دمحم امزيانظهور ،

عرفت بزاوية أوالد  مدينة الناظورقرب  أزغنغانعائلته زاوية في الذي أسست 

وقد عمل الشريف دمحم أمزيان على جمع وتوحيد كلمة . أحمد عبد السالم القلعي

ل الريفية، وأشهر الحرب على بوحمارة، وعلى اإلسبان لتواطئهم وتعاونهم ئالقبا

 .  م0801واستشهد سنة .. وقد أذاقهم الكثير من الهزائم.. معه ضد منطقة الريف

  ونتيجة لما تقدم، فقد تأثرت الحياة االجتماعية واالقتصادية للسكان، إذ أنه بحكم

العمود الفقري لنشاطهم، وهي المصدر األساس لمعيشتهم،  كون الفالحة تعتبر

فقد تراجع كثيرا المحصول الزراعي والمنتوج الفالحي خالل هذه الفترة، وذلك 

بسبب هالك كثير من الناس أثناء اجتياح وباء الطاعون الكبير للبالد، وانشغال 

رية مع أضف إلى ذلك، اضطراب وتدهور العالقات التجا... اآلخرين بالحروب

كل ذلك وغيره، أثر كثيرا على الحياة ... الدول األوربية بسبب الحروب

 ... المعيشية للسكان

في حياتهم  ولكن رغم ذلك، فإن الحركة االقتصادية، بصفة عامة، لم تصب بالشلل التام، ولم يعدم الناس ما ألفوه 

 .من الكفاف القليل
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 م3981 / هـ3131 سنة المتوفي
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 الطاهر؟سي دمحم بن سي من هو 

 سجل الذي أمقران، دمحم سي ،البكر بنها كنانيش أحد حسبو ...علي الحاج بن دمحم بن الطاهر بن الطاهر بن دمحم هو

 هـ3131 عام رمضان شهر فاتح اإلثنين، ليلة كانت ،الطاهر سي بن دمحم سي ةوفا فإن أبنائه، بازدياد المتعلقة تواريخال فيه

 التاسع القرن من الثاني العقد أواخر في كوني أن المرجح من ولكن يذكره، فلم والدته تاريخ أما .م3981 مارس 01 موافق

 .الهجري عشر الثالث القرن من الثالث العقد يوافق ما أو الميالدي، عشر

 التي األصول ذاته، اآلن في وهم العوفي، آلل األول الجيل يشكلون الذين وهم ذكور، كلهم أبناء، خمسة له كان

  .وردانة قرية إلى نسبة ،والورداني تغزوت، قرية إلى نسبة ،التغزوتي بفرعيهم العوفي، آل منها نحدري

  :التالي نحوال على ،(والثاني األول الجيل :نسلهم مع) الوالدة تاريخ حسب ،ترتيبهم ويأتي
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 موطنه
 الحالي، الوقت في وردانة قرية وتعتبر (.العوفي آل مهد) وليشك بني لقبيلة التابعة وردانة قرية في الطاهر بن دمحم عاش

 (يليها ماو 71 ةصفح نظرا) .أوليشك آيت لقبيلة تابعة قروية جماعة

 

  بوردانة الكائن ،العوفي آلل (حاليا مهجور) األصل المنزل                                        نةاورد                                              

    

  

 وظيفته

 وبقي الدراسة، من انتهائه عقب القضاء مهنة تولى وقد ...الدينية العلوم في وفقيها عالما الطاهر سي دمحم سي كان

 شغوفا ذلك، جانب إلى كان كما ...الشرع أحكام تطبيق على حريصا عادال، قاضيا كان .وفاته حين إلى المهنة هذه يزاول

 .الحكيم الذكر وتالوة العلم، وطلب بالقراة،

 

 حف الكريم بخط يده، في نسخة خاصة بهالقاضي، سي دمحم سي الطاهر، ينسخ المص

في تلك الفترة التي عاش فيها سي 

دمحم سي الطاهر، لم تكن النسخ المطبوعة من 

المصحف متوفرة بكثرة كما هو الحال اليوم، 

ذلك ألن رجال العلم، آنذاك، لم يكونوا في 

حاجة كبيرة إلى االستعانة بالمصاحف، ألن 

الكريم كان محفوظا ومخزونا في القرآن 

صدورهم، يتلونه ويستظهرونه عن ظهر 

 .قلب

ولكن سي دمحم سي الطاهر، نظرا 

لحبه الشديد للكتب، ولتالوة القرآن الكريم، فقد 

عمد إلى نسخ المصحف بخط يده، في نسخة 

مخطوطة يدويا، مستعمال األدوات المتوفرة 

 حينذاك، وهي صمغ الكتابة، والقلم المصنوع

 .يدويا من القصب، والورق

ولألسف الشديد، فإن هذه النسخة 

النادرة قد ضاعت مع تعاقب األجيال، حيث لم 

  .أي واحد من نسله ،يعثر عليها، لحد اآلن

 

 صورة مستعارة
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بوقوع ثالثة أحداث  ،التاسع عشر وأوائل القرن العشرينفي أواخر القرن عاش الذي  ،يتميز عصر الجيل األول            

 .، وخصوصا سكان الريفببصمات مميزة أثرت على مسار المغرب، وبصمت حياة المغاربة ،هامة

 الحدث األول

يتعلق باحتالل المغرب من طرف فرنسا 

وإسبانيا، وإحكام السيطرة على مجموع ترابه بعد 

جنوب الخاضعة تجزئته إلى أربعة أجزاء، منطقة ال

لالستعمار الفرنسي، ومنطقتي أقصى الشمال، وأقصى 

الخاضعتين لالستعمار اإلسباني، ( الصحراء)الجنوب 

ومدينة طنجة، التي تحولت إل مدينة دولية، تخضع 

 .لنفوذ مجموعة من الدول األوربية

 الحدث الثاني

 0291)ثورة عبدالكريم الخطابي  اندالع هو

، وإعالن الحرب على االستعمار اإلسباني (0291 –

الذي أذاقه المجاهدون الريفيون الكثير من الهزائم، 

وتبع ذلك ". أنوال"وفي " ادهار أبران"وكان أشدها في 

، تحت 0290اإلعالن عن قيام جمهورية الريف سنة 

، واتخذ أجدير "الجمهورية االتحادية لقبائل الريف"اسم 

كما تم، في اآلن ذاته، اختيار العلم عاصمة للجمهورية، 

مما جعل ... الوطني، وصك العملة التي سميت بريفان

فرنسا تستشعر الخطر الذي أصبح يهدد مستعمرتها 

الجنوبيىة، لذلك لم تتردد في دخول الحرب إلى جانب 

إسبانيا ضد الجمهورية الريفية الفتية، ونتيجة لذلك، 

لمتواضع جيوش أصبح المجاهدون يواجهون بعتادهم ا

فاشتد الخناق . دولتين اثنتين، مجهزتين بأحدث األسلحة

على المجاهدين، وخصوصا حينما تم قصفهم بأسلحة 

كيماوية محرمة دوليا، مما أدى في نهاية المطاف، إلى 

تسليم عبدالكريم الخطابي نفسه إلى فرنسا، وحل 

 92، وكان ذلك يوم "الجمهورية االتحادية لقبائل الريف"

 .م0291ي ما

وتجب اإلشارة إلى أنه خالل الفترة التي بدأ 

فيها المجاهدون يتراجعون تحت الضغط الشديد للجيش 

اإلسباني المدعوم بالقوات الفرنسية، حدث نوع من 

الفوضى، انفلت فيها الزمام، فاستغل ذلك بعض 

المحسوبين على المجاهدين، فقاموا بمحاوالت لتصفيىة 

  ...ن أهالي البلدحساباتهم مع خصومهم م
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 الحدث الثالث

، أهمها أسباب، ولعدة 0291في سنة 

 تعاقب سنوات الجفاف، والحرب العالمية الثانية،

ضربت  باإلضافة إلى حرب الريف السالفة الذكر،

، وخصوصا تينالمجاعة المغرب بقوة وقسوة شديد

عام "منطقة الريف، حيث سميت هذه السنة بـ 

ونتيجة لذلك انتشرت . ، أي عام الجوع"بوهيوف

األمراض واألوبئة، وهلك العديد من البشر 

والماشية، كما اضطر الكثيرون من السكان إلى 

ترك منازلهم في المدن والقرى، وهاجروا إلى بلدان 

ه، وكانت الوجهة ب للبحث عما يقتاتون  أخرى

قرية تغزوت، بل كل سكان الريف القريبة من سكان 

القطر الجزائري الذي كان آنذاك أي ، هو الشرق

التي كانت تقطن بتغزوت بالقرب " أقشيش"وبال عودة، مثل أسرة  اتمنهم من هاجروا جماع .مستعمرا من طرف فرنسا

 ومنهم من هاجروا صغارا مثل عمر.. ، وقد هاجرت بكامل أفرادها، وانقطعت أخبارها إلى يومنا هذا"يَمَّ بَْختَا"من مقبرة 

 ...، الذي غادر القرية صغيرا نحو المجهول، ولم يعد إلى يومنا هذاالعوفي دمحم موح أمزيان، ابن فاطمة موح عالل

 

 بوهيوف  عامالذي اجتاح  قرية تغزوت خالل البؤس  من مشاهد

 ،بأم عينيها ،عاينتهوهي عبارة عن مشهد مؤلم،  يتجلى فيها البؤس بكل تجلياته،هذه صورة من ذاكرة تغزوت، 

كانت ترويه لنا كلما تطرقنا (.. عام بوهيوف) 0291في طفولتها ، في قرية تغزوت سنة  األخت المرحومة راضية العوفي

 :إلى الحديث حول هذه السنوات العجاف، وهذا ملخصه

منزل الحاج سي )ذات يوم، طرق أحد باب منزلنا بتغزوت 

، ففتحت راضية الباب ، فإذا بها أمام متسولة غير معروفة (دمحم العوفي

في القرية، أمام شبح إمرأة، بل أمام أسمال بالية علقت على هيكل 

 .. وطلبت بعض الخبز. عظمي لإلنسان

وال  حظةولكن راضية كانت تعلم أن ليس بالدار، في تلك الل

الخادمة التي عاشت معنا حقبة طويلة )، ألن فاطمة موح واحدة خبزة

، كانت بصدد الشروع في (من الزمن حتى أصبحت فردا من األسرة

عجن الطحين لخبزه، لذلك طلبت من المتسولة أن تنتطر بعض الوقت، 

لكن المتسولة كان لها . أو أن تنصرف وتعود عندما يكون الخبز جاهزا

إذ أنها طلبت أن تمدها بشئ من الطحين في إناء، وبشربة  رأي آخر،

 .. من الماء

وكانت صدمة قوية، أثرت .. فأحضرت لها راضية ما طلبت

على راضية تأثيرا شديدا طول حياتها، وذلك حينما رأت المتسولة 

تصب الماء في إناء الطحين وتخلط الطحين مع الماء بأصابها، 

 .لى حال سبيلها، ولم تعد بعد ذلك قطوتلتهمه التهاما، ثم تنصرف إ

 صورة مستعارة

 صورة مستعارة
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 ! مالحظة

 الفروع، بعض أسماء  المحور هذا في ترد لم أنه القارئ يالحظ قد

 .وردانة قرية إلى نونتمي ذينال الرابع، الجيل من وخصوصا

 م،ــأسمائه على الحصول عدم إلى ذلك سبب ويرجع

 .والسالم المعذرة تجب وبه .معهم التواصل لتعذر
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 ؟دمحم أمقران سيمن هو  

الطاهر، جد سي الطاهر بن سي دمحم أمقران، بن سي دمحم بن هو سي 

بقرية  ،م8177  هـ، موافق سنة 8217ولد حوالي عام . العوفيين التغزوتيين

شمال )، بقبيلة بني وليشك، التابعة حاليا إلقليم الدريوش (إوضنن)وردانة 

 (. المغرب

يكن يبخل  لم.. الواسع االطالع ذويمن أعيان القبيلة، ومن رجال العلم 

طبع ذو .. قليل الكالم، ال يتكلم إال ليفيد.. بما أوتي من علم نافع وفقه نيرالناس  عن

متواضع يشارك .. ا وحب الخير لآلخرينوكرم اتقوى وورعيفيض طيبوبة و

الناس في همومهم، وال يتردد في تقديم العون والمساعدة للمحتاجين، وإزجاء 

قبلة يقصده  منزله فكان.. يحظى بكثير من االحترام والتقدير، النصيحة للسائلين

  .من الناس الكثيرون

امتهن مهنة القضاء، والتدريس، واإلفتاء في 

حريصا على تطبيق أحكام  ،ن، فكان قاضيا عادالأمور الدي

 وال، بقول الحق يجهرقوي الشكيمة، أبي النفس، الشرع، 

احتالل  كان يعتبركما .. في ذلك غضبة غاضب خشىي

 ،(إسبانيا وفرنسا)المغرب من طرف الدول االستعمارية 

والموالين  بانيةمما جعل السلطات االس ،عمال غير شرعي

 ...ه العداءونناصبيمنه و ونتوجسلها ي

  أسرته

، التي تنحدر (الكبداني)تزوج بفاطمة ثشبذانت 

من قبيلة َكْبدانة التابعة إلقليم الناظور، قريبة الحاج محند 

عاشا طوال حياتهما . أودمحم، الساكن بدوره بقرية تغزوت

زوجين سعيدين، لم يفكر قط في أن يشرك معها زوجة 

فقد ظل  فيت قبله بعدة سنوات،أخرى، إذ رغم أنها قد تو

كانت سيدة فاضلة، أنجبت تسعة و. وفيا لها إلى أن لحق بها

 .أبناء، ستة ذكور وثالث إناث

وفي غياب وجود دفتر الحالة المدنية آنذاك، فإن   

سي دمحم أمقران كان حريصا على تسجيل تواريخ والدة 

أبنائه في كناش خاص؛ واعتمادا عليه، فإن أبناءه 

وفق الصورة جنبه، نزوال،  لى اليسار،من اليمين إ يأتون،

 .يسارا، وصعودا

 موطنه
 كالهما اثنتين، بقريتين أمقران دمحم سي عاش

 وردانة قرية هي ،وليشك بني لقبيلة تابعتان

  .حياته معظم قضى وفيها ،رأسه مسقط ،(إَوَضنَنْ )

 فيه استقر به، خاصا منزال هنالك شيد حيث العشرين، القرن أوائل في إليها انتقل ،تَـْغـزوتْ  فهي الثانية، القرية أما

 (.يتبعها وما 53 صفحة في العوفي، آل موطن انظر)  .بوردانة أبيهم بمنزل اآلخرون أشقاؤه بقي حين في وأسرته،

 المنزل الذي شيده سي دمحم أمقران بتغزوت
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 "ْيَخّطي الِعْلم هذه الدارلَْهال "حكاية دعاء شيخ الطريقة الدرقاوية 

ومما يحكى، أن أحد شيوخ الطريقة الدرقاوية بوردانة، قصد ذات يوم، وبعض مريديه، بعض منازل القرية، ولكن 

بذات القرية، وحينما  ينلم يهتم بهم أحد، ولم يرحب بهم أي واحد من أصحاب تلك المنازل، فتوجهوا إلى منزل العوفي

، خرج إليهم القاضي نفسه مهروال، حافي القدمين، للترحيب بهم؛ "دمحم رسول هللا ال إله إال هللا"هم باب مهللين كعادتالطرقوا 

. لدخول إلى البيت، هو ومريدوه، كضيوف مكرمينواوأمسك بلجام الحصان الذي كان يركب عليه الشيخ، طالبا منه النزول 

لَْهال ْيَخّطي الِعْلم "نزل، أجزل الشيخ الشكر للقاضي، داعيا له هموا بمغادرة المبعدما تم إكرامهم، وو... وكان األمر كذلك

انتشرت هذه الحكاية في المنطقة كلها، واستمرت تتناقلها األلسن جيال عن جيل، حتى اعتقد الكثيرون من قد و ".هذه الدار

لعوفي من علم وعلماء، في أي جيل ألنه فعال، ما خلت دار من ديار آل اذلك .. أن هللا قد استجاب لدعاء الشيخ ،عامة الناس

 .من األجيال

 "بَةإٍُعوفِيَّْن ذَطُّووورْ " بأنيشهد يشيد بآل العوفي، وبدالكريم الخطابي ع

كان من عادة الطلبة المغاربة على العموم، والريفيين على الخصوص، الذين يفدون على القاهرة من أجل 

، عندما انتقل (الحاج سي دمحم العوفي ابن) وكذلك فعل األخ علي .هللسالم عليمنزل عبدالكريم الخطابي يزوروا  الدراسة، أن

 .. تهلمتابعة دراسمن القرن الماضي، إلى القاهرة، في بداية الستينات 

 ،ابن القاضي الحاج سي دمحم العوفي، من بني وليشك، صهر الشيخ مزيان( علي)إذ حينما قدمه له ابنه إدريس بأنه 

ووصفهم شاد الخطابي بآل العوفي، فأ.. إنه جدي: أجابه علي. ماذا يقربك القاضي سي دمحم أمقران أعوفي؟: بادره بالسؤال

على معنى  متعمدا تمديد حرف الطاء ليؤكد، "بَةإٍُعوفِيَّْن ذَطُّووووورْ ": بأنهم فقهاء من خيرة طلبة العلم، قائال بالريفية

  ..الذي وصفه بالمجاهد غزوت،، ابن تالحاج أمزياناسم  أيضاذكر كما. الكلمة

  االجتماعيالعائلي وحرصه على التكافل 

يد صا على تطبيق مبدأ التكافل االجتماعي في اإلسالم، ومعتادا على تقديم يحرالقاضي سي دمحم أمقران كان 

؛ القربى أو بغيرهم، سواء تعلق األمر بذوي ينعوزالم لدفع الضرر عن الناسجتماعية اإل ةوالمؤازر ،المساعد المادية

 وسطتربت ف، بكل حاجياتهابها ومتكفال  ، أخذها إلى بيته(فاطمة)، تاركا طفلة صغيرة (ابن شقيقه عالل)فحينما توفي موح 

 ... في تغزوت بمحمد موح أمزيان زواجهاحين إلى  ، وبقيت كذلكأبنائه وبناته

تملكه يده من بما  تضررينعن المم يكن يبخل ، ل(عام الجوع" )بوهيوف"عام في أعوام المجاعة، باألخص في و

سكان جميع ق على حَ المستَ " طرْ الشَّ "كل ، القرية مسجد" فقيه"قد تكفل بدفع، لـ و ..عنهم لتخفيف الضرر متاع القليلال

 ..في كل سنةيؤدونها للفقيه كانوا التي  أقساطهم من الحبوبكل أي  ،القرية

 الهجوم على منزله

، فإنه حينما اشتد الضغط على المجاهدين، من طرف إسبانيا المدعومة بفرنسا، سابقا إلى ذلكوكما سبقت اإلشارة 

، حدث نوع من الفوضى والسيبة، انفلت فيها الزمام، وقبل استسالم عبدالكريم الخطابي وبدأوا ينسحبون من مواقعهم،

قيل إنهم مسخرون من جهات موالية فاستغل ذلك بعض األفراد من قبيلة بني وليشك، ال يتعدى عددهم أصابع اليد الواحدة، 

لعوفي فتوجهوا ذات ليلة، في الهزيع األخير من الليل، إلى منزل القاضي ا. لتصفية حسابات شخصية لسلطات االحتالل

فوقع تبادل النيران بينهم وبين من كان متواجدا .. مستعملين بنادقهمعنوة ، فحاولوا اقتحام المنزل  بوردانة تحت جنح الظالم

 ،فكان للمقاومة الشديدة التي أظهرها أهل الدار(.. القاضي، وابنه سي محند، وأحد مساعديه، وبعض النساء)آنذاك بالمنزل 

نما كان يحاول تسلق الجدار، أثر كبير في إفشال هذا العدوان الغادر، مما جعل المعتدين يطلقون حي وإصابة زعيم العصابة

 .. ناجين بجلدهم قبل وصول النجدة هم للريحاناقيس

َوَللّاُ َخْيُر   َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر َللّاُ ) وهكذا نجا القاضي من شر ما دبره له أعداؤه، وذلك مصداقا لقوله تعالى
 . (اْلَماِكِرينَ 
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 من القضاء ةستقالالا هتقديم

في  ،الريفمستعمرته من ، عمد الجنرال فرانكو إلى تجنيد سكان (8353ـ  8351)خالل الحرب األهلية اإلسبانية 

في بكثافة على االنخراط  السكان ومن أجل حثفي ذلك على الترغيب والترهيب،  امعتمدحربه ضد الجمهورية اإلسبانية، 

 !!القتال في صفوف فرانكوفيها جيز يأن يصدر فتوى عملية التجنيد، طلبت السلطات اإلسبانية من القاضي سي دمحم أمقران 

استقالته من منصبه كقاض على قبيلة بني وليشك احتجاجا على هذا  قرر تقديموبل فرفض القاضي ذلك رفضا قاطعا، 

 ، وذلكفوراقام بتفعيل قراره وبدون أن ينتظر ردود فعل السلطات اإلسبانية،  ..عواقبلا، معرضا نفسه ألسوأ الطلب

 طلبته كانت قد ماتجاهلت موقفه الحازم والصارم،  أمام االستعمارية، السلطات  لكن ..باالمتناع عن الذهاب إلى المحكمة

 ..إلى عمله عودةلل ودعته، منه

 تهوفا

يومنا في سنواته األخيرة، عندما اشتد به الوهن، اعتكف بمنزله، في غرفته الخاصة، التي ما تزال تحمل اسمه إلى 

، الذي كان دائما يالزمه في تلك الغرفة؛ وكثيىرا ما كان أحفاده (َعَرضْ )، تؤنسه فيها كتبه وكلبه األثير (أخم انجدي) هذا

 .لب، فيصرخ فيهم ويرميهم ببلغته الثقيلةالصغار تدفعهم الشقاوة إلى استفزاز الك

عاشه  سنة، الثمانينم، عن عمر يناهز  8337هـ، موافق  8513عام حوالي  ة سي دمحم أمقرانوكانت وفا

   .ودفن في مقبرة قرية تغزوت(. في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين)مخضرما 

 

 

 .وقد طاله اإلهمال، بدون شاهد قبر، أو أية لوحة تحمل إسم صاحب القبر ه،قبرأخرى لصورة صورة باب مقبرة تغزوت، وبجانبها 
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 تهمن ذكرى وفا

 .. ما تزال عالقة بذهني صورة الجد، سي دمحم أمقران، وهو يحتضر ويعاني من سكرات الموت

نصفين، في غرفته كان الوقت ليال، وكان مسجيا على فراش، هو عبارة عن حصير فوقه بطانيات مطوية على 

سي محند، وسي عبدالرحمن، والوالد (: األعمام)، محاطا بأبنائه الذكور األربعة (أخم نجدي)التي ما تزال تحمل اسمه 

كان عمي سي عبدالسالم جالسا إلى جانبه، يحاول أن يقطر بعض الماء ... الحاج سي دمحم، وسي عبدالسالم، وبعض األحفاد

من القطن، وكان يلتفت من حين آلخر إلى الجهة التي تقف فيها زوجات األعمام، فيطلب منهن  في فمه، ويبلل شفتيه بقطعة

 ...أن يكففن عن البكاء والندب

ولكن، ما هي إال لحظات قليلة، حتى أسلم الجد روحه الطاهرة لخالقها، فانخرط الجميع في بكاء شديد وعويل 

وألول مرة، رأيت فيها أبي وأعمامي .. الجميع بين الشهيق والنحيب يرددها" إروح مسكين"وكنت أسمع عبارة ... متواصل

 ...ينهارون ويذرفون الدموع الغزيرة مثل النساء

، صغارا  ال نعي ما يحدث حولنا، وال نفهم (أنا، وأحمد سي عبدالرحمن، ودمحم سي عبدالسالم، وآخرون)كنا آنذاك 

فأمرتنا زوجة عمي سي عبدالسالم، بأن نخرج ونذهب إلى .. ل الكبارجيدا معنى الموت، ولكننا كنا نبكي، نحن أيضا، مث

 ...، لننام فيه سويا(متصل بمنزل الجد)منزل عمي سي عبدالسالم 

وفي الصباح الباكر، استيقظنا على أصوات كثيرة ومختلطة، يتخللها بكاء متقطع وندب حار، تشترك فيه كل 

 .. ، يستقبلن به كل معزية جديدة تدلف إلى الدارالنساء الحاضرات، وذلك في إيقاع حزين ومؤثر

وشيئا فشيئا، بدأت الفضاءات المحيطة بالمنزل تمتلئ بجمهور غفير من الرجال الذين أتوا من القرى األخرى، 

المجاورة والبعيدة، بعضهم قد تكلف بنصب المجامر إلعداد الشاي، وبعضهم اآلخر تطوع إلقامة المجازر والمطابخ لطبخ 

وكما جرت العادة في الريف،  فإن أغلبية المعزين قد أحضروا معهم هدايا، هي عبارة عن . ام للمعزين والمعزياتالطع

 ...    ثور، أوكبش، أو لحم ذبيحة، أو قوالب من السكر، أو شاي، أو ما شابه ذلك

أكثر، وانصرف معظم  وبعدما انتهت مراسيم الجنازة، ومرت كل طقوس المأتم الذي استغرق زهاء ثالثة أيام أو

، الخادمة القيدومة التي ولدت وتربت بنفس المنزل، وعاشت كفرد من األسرة، "ثبوجمعات"المعزين، بدأنا نسمع شكوى 

: كانت ثبوجمعات تشكو وتقول بحسرة. والتي كانت تقوم على خدمة المرحوم والعناية به، وخصوصا عندما اشتد به الوهن

، يعزف عن األكل، وال يدنو منه، بل ال يكلف نفسه حتى (لدى جدي، والذي كان ال يفارقه قط الكلب األثير" )َعَرضْ "إن "

 "... النظر إلى ما أقدمه له من الطعام

 ...  !قد مات حزنا على فراق صاحبه" َعَرضْ "وبعد أيام معدودة، سمعنا أن 

 ...!إنه الحب والوفاء، من الحيوان إلى اإلنسان
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 فاطمة

 سي أحمد

 سي دمحم

 عمرسي 

 دمحم أمزيان

 عبدالرحمن

 دمحم

 فاطمة

 أحمد

 بتولة

 ادمحم

 دمحم أمزيان

 زبيدة

 زبيدة

 راضية

 حسين

 حسن

 علي

 عبدالحق

 نجيب

 نورالدين

 فيصل

 فؤاد

 فريدة

 جمال

 

 ثريا

 مليكة

 دمحم

 زبيدة

 حسنال

 كنزة

 حسنة

 نجيب

 عبدالرحمن

 عبدالسالم

 أحمد

 مصطفى

 دمحم

 فاطمة

 حبيبة

 عايشة سي عبدالرحمن الحاج سي دمحم فاظمة عبدالسالمسي  سي محند

 عبدالسالم

 أحمد

 عمر

 عبدالرحمن

 عبدالخالق

 زبيدة

بشرى   –بريدة 

جميلة   –جمال 

حسن    –حذيفة 

 رجاء  –ديان 

 سلمى –سارة 

سامي   –سلوى 

صبرين   –سناء 

عصام  –طارق 

 فرح  –عمر 

 كمال  –قتيبة 

 ليلى  –كنزة 

 منى –مريم 

 هند –هشام 

 وفاء –هناء 

 يوسف -يسمينة 

 

 - أميمة - ابتسام

 - إيمان - إنصاف

 - حكيمة - جميلة

 - رشيدة  - خالد

 -زكريا  - رضوان

-سمية   -زكية 

سمية  - الحكيم.ع

سناء   - الحجيوي

سناء   - أمزيان.م

 - سهيلة - الحجيوي

 – طارق

 - الرحمنعبد

 - فاتن  – عاطف

 - كمال – فوزي

 - ليلى  -كوثر 

 - دمحم أحمد –ماجدة 

 -نأمزيا.دمحم أحمد م

 - الحكيمبددمحم ع

مخمد   - دمحم دمحم

دمحم  - أمزيان.م

 - الحجيوي

 - نجيب - مصطفي

 -نزهة   -نادية 

 هشام -ناصر 

 وردة

 

 

 

 إكرام –أحمد 

 أمل –إلهام 

 حسين –توفيق 

 جمال –حكيمة 

 سلمى –سفيان 

 صليحة -صبيحة

 عبدالباسط

 المجيدبدع

 الواحدعبد

 عزالدين

 فدوى -علي

 ليندة -كوثر

 دمحم أحمد

 الرحمنبددمحم ع

مليكة  -دمحم عمر

 ناصر -نسيمة

 وفاء أحمد -نوفل

 وفاء فاطمة

 أسامة –أسماء 

 إكرام –أشرف 

 إليلس –إلهام 

 أمين. م –أمل 

 بشرى –بثينة 

 حجاج –توفيق 

 حكيمة –حسن 

 سهام –ونيا ص

 الرحمن.شفيق ع

 شفيق دمحم

 عبدالسالم غزالن

الرحمن  .دمحم ع

 دمحم عبدالعزيز

 دمحم دمحم

 دمحم نجيب

 منصف

نورالدين 

 الرحمن.ع

 نورالدين دمحم

 منير  –ناصر 

 وسيمة –هاجر 

 يونس

أبناء )

فاطمة بنت 

(:فاظمة  

 -مصطفى

 - نفيسة

  -بدالغفورع

 -نعيمة

 - نورالدين

 -رشيد 

  -طاوسة

 دمحم

 أسماء 

 أنس

 إلياس أحمد

 إلياس زبيدة

 أمل

 أميليا 

 حنان

 زكريا 

 سناء

 سهام 

شكيب 

 طارق

 عائشة

 فيصل 

 كمال

 منال 

 منير

 نفيسة 

 نوال

 يسر 

 ياسر

 أمقرانساللة سي دمحم 
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ات عائلية بين أفراد أسرة  لَمَّ

 سي دمحم أمقران في تغزوت

 

كانت أسرة القاضي سي دمحم أمقران جد متماسكة، 

وكان جميع أفرادها . تسودها روح المحبة والوئام والتفاهم

احترام "متمسكين بفضيلة  يتساكنون تحت سقف منزل واحد،

 "..الكبير والعطف على الصغير

وقد اعتادوا على عقد لمات عائلية، من آن آلخر، 

وخصوصا بعدما انتقلت األسرة من وردانة إلى تغزوت، يلتئم 

يتطرقون إلى مواضيع شتى، وفيها شمل األسرة كلها، 

 ...ويخوضون في أحاديث متنوعة

العائلية المختارة، هذه اللمات من بعض  ،وفيما يلي

 .أنقلها هنا معتمدا على وقائع حقيقية، مع تفاصيل متخيلة
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 للمة األولىا

 مشروع زواج: موضوع اللمة 

 غرفة القاضي سي دمحم أمقران بتغزوت: مكان اللمة 

 صباح يوم من خريف إحدى سنوات العقد الثالث من القرن العشرين الماضي: زمن اللمة 

 :األشخاص الذين حضروا اللمة 

 القاضي سي دمحم أمقران 

 زوجته 

  كلبه األثير"عرض"زائد ، 

هي ، (أَّخْم ْنَجدّي)ما تزال تحمل اسمه إلى يومنا هذا التي سي دمحم أمقران،  الجد القاضيغرفة في  اللمة كانت

إلى وسط الدار، أي ن، أحدهما يفضي إلى الداخل، ين متقابلين اثنيباب لكنها تتوفر علىغرفة مستطيلة الشكل، بدون نوافذ، و

 .واآلخر يفضي إلى خارج الدار

 ، يجد نفسه في غرفة مقسمة إلى جهتين اثنتين، يفصلالمذكورين داخل إلى الغرفة، من أحد البابينالحينما يدخل 

أرضية مستوى عن بعض الشيء أرضيتها مرتفع مستوى  ،(بالنسبة للداخل من الباب الخارجي) الجهة اليسرىكون هما بين

محطوطة في " هيضورة"مفروشة بحصير، فوقه وهي ، تقريبا ثلثي مساحة الغرفة اليسرى جهةتحتل الو ،يمنىالجهة ال

 ةيضع على عينيه نظاروزاوية بأقصى الغرفة، يجلس عليها القاضي سي دمحم أمقران، بجلبابه األبيض، ورزته البيضاء، 

. في قراءتهمفتوحا، وهومنهمك  مسك بين يديه كتابا؛ يكأسين صغيرين يتشبهان قعركتين، سميذات زجاجتين دائريتين 

إلى جانبها محبرة، وهي عبارة عن و ،وبعض الكتب المبعثرة صغير، وضعت فوقه بعض األوراق" طيفور"وأمامه 

، في نفس ينما الزاوية األخرىب ..زجاجة صغيرة مملوءة بصمغ الكتابة، ومجموعة من األقالم المصنوعة يدوياً من القصب

بذلك  تصل إلى السقث، مغطيةأن  تكادفعلت حتى وضع بعضها فوق بعض، فتبدو كبنيان مرصوص من الكتب، ، الجهة

 .كلها الزاوية انجدر

يوجد الحمام، وهو عبارة عن شبه حوض فأما في الجهة اليمنى من الغرفة، ووراء الباب المؤدي إلى الخارج، 

نوع من الحذاء خاص " )ْقٓوآقبْ لَ "، و"غ ّراف"مملوء بالماء، و( خبية" )وحْ ذ  أقْ "اإلسمنت، وضع بجانبه من مربع 

 .، والذي ال يكاد يفارقهلقاضي، الكلب األثير لدى ا"َعَرضْ "، في حين يقبع وراء الباب المؤدي إلى الداخل (بالوضوء

 ؛، متثاقلة الخطوات، كأنها تجرقدميها جراالقوى منهوكةإلى غرفة زوجها، من الباب الداخلي، زوجة القاضي تدخل 

تشبكه بمشابك  بورود بيضاء ناصعة، امزركشا وأبيض شفافا إزارتضع فوقها  ،ذات لون أزرق مفتوح "قندورة"تلبس 

بر عليه، يعيسرع إليها عرض، وعالمات الفرح بادية ف .. شعرها بمنديل أبيض تغطيشربيال أسود، و وتنتعل ،(ثيسغناس)

 :بها، فتصيح فيه هتمسحوبحركات ذيله، عنها ب

 .، فأكلك جاهز، ولكن اصبر علّيٓ حتى أتكلم مع القاضي"ضْ رَ عَ "انتظر يا  -

 :عينيه، ويضع الكتاب الذي بين يديه، ويقول لها مبتسماالقاضي يرفع إليها 

  .معك اتكلمأريد أن كنت جئت في وقتك يافاطمة، أنا أيضا لقد  -

 معي؟ كلمفيم تريد أن تتفخير إن شاء هللا ياسيدي القاضي،  -

ذ -  …اجلسي يافاطمة، لقد كان معي، قبل قليل، قريبك محند أوْمٓحّمٓ

 :فاطمةتقاطعه 

 ولكن ما شأنه بِنَا لتحدثني عنه؟.. أنا التي أعددت لكما الشايفأعرف ذلك،  -
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 .بل يخص ابننا محند لماذا أنت دائما مستعجلة؟ فالحديث ال يخصه هو، ،صبرا عليّ  -

  يإلهي، ماذا جرى لمحند؟ -

ذ) هلقد كنت قد كلفت. ال شيء - بإجراء بعض التحريات، واستفسار معارفه من التجار المستعملين  (محند أوْمٓحّمٓ

واليوم قد جاءني ليخبرني بأن ليس هناك . للطريق عن حالة األمن، وخصوصا في الطريق المؤدية إلى مدينة فاس

 …طريقأي خطر في ال

 :تعجبيةنبرة بسؤال ذي مرة أخرى، ولكن هذه المرة  فاطمةتقاطعه 

 ! تريد السفر إلى مدينة فاس؟ هل  -

محند إلى فاس ليتابع الدراسة في جامعة  على إرسال، لقد نويت ياسيدتي باختصار... لست أنا الذي سيسافرال،  -

 ..لك لم أفتح معك هذا الموضوع من قبل من أخطار الطريق، لذبعض المخاوف قد كانت تساورني القرويين، و

 :بانفعال فاطمةتصرخ 

محند هو كبير أبنائنا، وهو ساعدك األيمن، وهو المسؤول عن كل صغيرة وكبيرة في !. هذا ال يمكن! مستحيل -

 …المنزل، وفي كل ما يتعلق باألرض وبشؤون الفالحة والفالحين

 :بدون أن ينبس ببنت شفةهادئا،  هازوجها يتابعاحتجاجها وقد خفضت من حدة صوتها بعض الشيء، بينما  وتابعت

، حاملي كتاب هللاخيرة من  نه أصبح اليوم إ، حتى همن العلم ما يكفينال ما تيسر، وقد درس  (محند)أنه  وال تنس -

يد ولدار، إنه يبهر كل السامعين بحسن التجفما أروعه حينما يقرأ الحزب في ا. يتلو الستين حزبا عن ظهر قلب

 .عتقد أنه يرغب في ترك مسؤولياته ويهاجر إلى هذا البلد البعيداال ثم إنني  ..الذي ال يضاهيه فيه أحد

ولن يهدأ لي البال حتي يلتحق ويتَخّرج كل أبنائي من .. العلم فريضة على كل مسلم يافاطمة، وليس للعلم حدود -

 .. جامعة القرويين

 أتريد أن ترمي  بكل أوالدي في الغربة، وأن تحرمني منهم في آخر عمري؟ !يإلهي -

 :اعتدل القاضي في جلسته، ومسح بيده على لحيته، وأجابها بشيء من الهدوء وبكثير من الثقة

المهم، إذا كان .. تعليمهم يافاطمة، كما قلت لك، هو فرض علينا، وهو، في نفس الوقت، صدقة جارية لي ولك -

وبعده عبدالرحمن، ثم أحمد، حند رأي مثل رأيك، وال يرغب في إتمام دراسته بفاس، سأبعث، بدال منه، بشقيقه لم

كان بودي أن أبعث بهم جميعا في آن واحد، لتهون عليهم الغربة، .. دمحم، فعبدالسالم، واحدا تلو اآلخر، حسب السن

وأدعو هللا، ليل نهار، .. لكن الحالة المادية، كما تعلمين ال تسمح بذلك، ثم إن الصغار مازالوا يدرسون في المساجد

 .. الرسالةأن يعينني على أداء هذه 

وتوقف القاضي لحظة عن الحديث، كأنه أراد أن يستجمع أفكاره، فساد صمت قصير، ثم واصل كالمه متعمدا الضغط 

 : على الحروف

لن أفشي لك سرا، إذا قلت لك يافاطمة، إنه لو كانت عاداتنا تسمح بذلك، وكانت المساجد والقرويين تقبل اإلناث  -

ن تستمر فاظمة وعيشة في الدراسة مثل إخوانهما، ولربما كنت قد بعثت كطالبات في حرمها، ألصررت على أ

 (.يضحك)بهما هما أيضا إلى فاس 

فلربما هم يرون . أال تشبع من العلم أيها الرجل؟ أما يكفيك ما نلته أنت وأجدادك؟ َهّون على نفسك وعلى أوالدك -

وفالحتها، كما دأب على ذلك، منذ القديم، كل  مستقبلهم ليس في العلم فقط، وإنما في األرض أيضا، في زراعتها

 .أبناء المنطقة

لكن، دعيني اآلن من هذا الكالم، لقد ... ونِْعَم الرأي يافاطمة، ألن العلم نور، واألرض خير، والعمل فيها عبادة -

حديث معي نسيت أنِك قلِت ِلعََرْض، عند دخولك، بأنِك جئِت إلّي من أجل أن تتكلمي معي، ففيم كنت تريدين ال

 ياترى؟
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 :فتنهدت فاطمة بعمق، وتغيرت مالمحها، وقالت بصوت فيه حزن ورجاء

ولن أخفي عنك بأنني ... أنت تعلم بأنني مريضة، وأنني قد أصبحت أشعر بأن أجلي قد بدأ يدنو مني شيئا فشيئا -

ذات يوم، طال الزمان أو عندما أخلو إلى نفسي، وأفكر في ابنتينا فاظمة وعيشة، وأنهما ستغادران هذا المنزل 

قصر، وتروح كل واحدة منهما إلى زوجها وإلى بيتها، أحس عندئذ أنه بقدر ما يسعدني ذلك، بقدر ما ينتابني القلق 

؟ إّن أ ّم ...؟ ومن...عنك أنت وعن أوالدي من بعد رحيلي عنكم، فمن سيعتني بكم؟ ومن سيطبخ لكم؟ ومن

وأن ابنتها مازالت صغيرة، وحتى إذا ما تزوجَت أنَت بعد موتي، فال أطمئن قد هِرمت هي أيضا، " ثْب وَجْمعَاتْ "

 (فتهدج صوتها أكثر، واغرورقت عيناها بالدموع)على أوالدي 

 :فقاطعها القاضي، وقد تأثر بكالمها

سيموت قبل  فال أحد يستطيع أن يعلم متى يحين أجله، وال أحد يعرف من. ماهذا الهراء الذي تقولينه يامرأة؟ اتقي هللا -

 . وإني ألدعو هللا لك بالشفاء دائما، أدعوه في كل صلواتي. وليس كل مريض ينتهي به الحال إلى الموت.. اآلخر

وكأنه أراد أن يخفف شيئا من تأزم الموقف المشحون بالتأثر، وأن يضفى عليه بعض المرح، فأردف مداعبا إياها ومتصنعا 

 :االبتسام

وأرجو أن يكون هذا هو رأيك فّي، أنت .. جد امرأة أخرى تستطيع أن تحل محلكأنت زوجة وأم عظيمة، ال تو -

تُّ قبلك  . أيضا يافاطمة، إذا ما م 

 :تجاهلت فاطمة دعابة زوجها، وقالت

ولكن، دعني أكمل كالمي، فأنا أقصد أننا كلنا في حاجة إلى حدث .. أنا مؤمنة باهلل، وأعرف أن األعمار بيده وحده -

وأجد أن  .. الجميع الفرح والبهجة في هذا المنزل، وأمنيتي أن أفرح بأحد أبنائي قبل رحيلي سعيد، يدخل على

وإني ألرى أن . محند، ما شاء هللا عليه، شاب ناضج ومسؤول وكامل األوصاف، ال ينقصه شيء سوى العروس

 . كل فتيات القبيلة يتمنين أن يكّن من نصيبه

د االلتحاق بجامعة القرويين، ورغب في الزواج ليكمل دينه، سأكون سعيدا في الحقيقة يافاطمة، إذا ما رفض محن -

ولكن، هل فكرت له في العروس التي تناسبه وتليق به؟ وهل لديك مرشحة أو .. بذلك رغم تفضيلي لالختيار األول

 مرشحات له؟

ليها، شابة جميلة ومؤدبة، ولم أجد أفضل وال أحسن من عيشة، البنت الكبرى لشقيقك سي حدو، ما شاء هللا ع.. نعم -

 .وتتقن كل أشغال البيت، باإلضافة إلى كونها ليست غريبة عنا، فهي واحدة من العائلة

 .تبقى الكلمة األخيرة إذن للعريس -

فما عليك إال أن . العريس ال أظنه يرفض، ال فكرة الزواج وال العروس، وال أتصور أنه سيكون ضد رغبة والديه -

 .. نت من أبيهاتبادر إلى طلب يد الب

لنتوكل على هللا، وعلى بركة هللا نشرع في القيام بإجراءات ". إن خير البر عاجله"صدقت يافاطمة، وصدق القائل  -

 .هذا المشروع المبارك
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 اللمة الثانية

 من يرغب في االلتحاق بجامعة القرويين ؟: موضوع اللمة 

 أمقران، بتغزوتأمام مدخل غرفة القاضي سي دمحم : مكان اللمة 

 مساء يوم من صيف إحدى سنوات العقد الثالث من القرن العشرين الماضي: زمن اللمة 

 :األشخاص الذين حضروا اللمة 

 االقاضي سي دمحم أمقران 

  (فاطمة)زوجته 

  (محند، عبدالرحمن، دمحم، عبدالسالم)أبناؤهما 

  (الكلب األثير لدي القاضي" )عرض"زائد 

 

متد على القاضي سي دمحم أمقران، حيث ي غرفةل الباب الخارجيأمام في الهواء الطلق، مرة هذه ال اللمة كانت 

 لىيمين الباب، واألخرى ع لىإحداهما ع ،(كرمتين)عنب ال يشجرتأوراق  ماللهظت، ناياثنان مبن مقعدان جانبي الباب

للمدخل إلى الغرفة؛ تتدلى منهما عناقيد من العنب  اسقفت أغصانهما فوق الباب، فشكل تتشابكتسلقتا عبر الحائط، و يساره،

 .. األسود واألبيض، وقد أينعت وحان قطافها

ِضَع أمام هذه األخيرة  فوقه صينية شاي؛ " طيفور"يجلس على المقعد األيمن القاضي سي دمحم أمقران وزوجته، وقد و 

على األرض أمام " َعَرضْ "السالم، بينما يجلس محند، وعبدالرحمن، ودمحم، وعبد: ويجلس على المقعد األيسر أبناؤهما

 . الجميع

ْم ْنبَّرا)وعلى بعد بضعة أمتار من المدخل، توجد في الجهة اليمنى، غرفة كبيرة وواسعة   ، خاصة بالفالحين، (أخَّ

هذا األخير حيث تطل على المدخل عبر نافذتين، بينهما باب واسع، ويوجد بين .. يقيمون فيها في موسمي الحرث والحصاد

أما الجهة (.. غلة الموسم)، تخزن فيه حبوب الشعير (ثَْسَراْفتْ )والمدخل، في المسافة الفاصلة بينهما، خزان تحت األرض 

 ...اليسرى للمدخل، فهي عبارة عن فضاء تنتشر فيه عدة أشجار من التين والزيتون

ؤدية إلى المسجد، حيث تتراءى وراء الطريق، عن هذا المشهد هو جزء من فضاء عام أمام الدار، مواجها للطريق الم

 . اليمين وعن اليسار، بعض بيوت أهل القرية

يبدأ الوالد القاضي سي دمحم أمقران الحديث، بإبداء مالحظة موجهة البنه األكبر محند، مشيرا بيده إلى فوهة خزان  

 :الحبوب المفتوحة، قائال

 فلماذا لم يقم الفالحون بإغالق فوهة هذا الخزان؟ .. تخزينها موسم الحصاد قد انتهى، والغلة قد جمعت وتم -

 :يجيبه محند

سيفعلون ذلك، ياوالدي، مساء يوم األربعاء المقبل، أو على األكثر صباح اليوم التالي،الخميس إن شاء هللا، عندما  -

اشتريناه من الدواء قد اشتري لهم من سوق األربعاء األسبوعي، الدواء الخاص بحفظ الحبوب، ألن كل ما كنا قد 

 .وهذا بفضل ربنا الذي أنعم على عباده في هذا الموسم بغلة وافرة. !نفذ

 :الوالد

الحمد هلل على هذه النعمة، فقد كانت السماء في السنوات األربع األخيرة جد شحيحة عن األرض، فعم الجفاف كل  -

عام "األخيرة، التي سميت بحق بـ  المناطق، وتصحرت كل األراضي الزراعية وخصوصا في السنة ما قبل

 ..، حيث قد هلك فيه العديد من العباد، ونفقت فيه الكثير من رؤوس الماشية(عام الجوع" )بوَهيّوفْ 

 :ودخلت زوجة القاضي على الخط، لتكمل كالم زوجها
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بحثا عن ونتيجة لذلك، كم من أسرة اضطرت، بسبب المجاعة، إلى ترك بيتها وأهلها، وهاجرت إلى المجهول  -

 .لقمة العيش

 :وقاطعها محند متسائال

أليس هناك أي خبر عن مصير عمر، ابن فاطمة بنت العم موح أوعالل؟ إنه يحز في النفس، أن يضطر طفل  -

 . صغير إلى الهجرة وحيدا، فرارا من الجوع

 (.يجيب عبدالرحمن)يقولون إنه قد ظهر في الجزائر  -

 :عه سؤال محند، وقالت في صوت حزينتنهدت الوالدة، وواصلت كالمها الذي قط

وهي تغادر منزلها، بجميع أفرادها، لتهاجر إلى " أَْقشيشْ "لحد اآلن لم تستطع أن تغيب عني صورة أسرة  -

 ...المجهول، بحثا عما تسد به رمق أطفالها الجياع، حاملة القليل مما كانت تملكه من متاع الدار

 :يعقب دمحم على كالم أمه، متسائال

 !مكن نسيان ذلك يأماه؟ وأطالل المنزل واألشجار المحيطة به، ما تزال قائمة وشاهدة على هذه المأساةكيف ي -

يبكيان عن المصير المؤلم الذي آلت " أَْقشيشْ "القريبين من دار " يَمَّ بَْختَا"ومقبرة " ْنحاْج أََمْزيانْ "وكأني أرى بئر 

 .ر األخرى ممن انتهى بها الحال إلى نفس المصيروأكيد أن هناك كثيرا من األس.. إليه هذه األسرة

 :يتدخل عبدالسالم طالبا تغيير الموضوع، وممهدا لطلبه هذا بقوله

ولعل ذلك سيكون سببا لعودة كل .. إن األحوال قد بدأت تتحسن اآلن، بفضل الخير العميم الذي جاد به هذا الموسم -

 :(ويضيف متسائال. )المهاجرين والمغتربين إلى قراهم

ولكن لم ال نترك هذا الموضوع اآلن جانبا، ونستمع إلى الوالد، لنعرف منه ما ذا يريد أن يقوله لنا في هذا  -

 االجتماع الذي دعانا إليه؟

 :الوالد يتذكر

 .آه، صحيح، يجب أن ندخل في الموضوع -

 :تقاطعه زوجته متسائلة

 أال ترى أنه من األحسن أن تحضر معنا فاظمة وعيشة؟ -

ال أرى داعيا لذلك، ألن الموضوع ال يعنيهما مباشرة، من األحسن أن تتولي أنت إخبارهما، فيما بعد، بكل ما  -

 .  سيدور بيننا

 :وواصل كالمه منتقال مباشرة إلى الموضوع

الحقيقة، أنا ووالدتكم نريد أن نتحدث معكم في موضوع على جانب من األهميته، وأرجو أن يكون لكم متسع من  -

 ..ت لسماع ذلكالوق

 (.أجاب األبناء في آن واحد. )كلنا آذان صاغية أيها الوالد، وليس لنا أهم من سماع كالمك -

 :وتابع الوالد كالمه
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الموضوع، يتعلق بالتشاور معكم في أمر االلتحاق بجامعة القرويين بفاس، أنتم تعرفون جيدا مدى حرصي على  -

رط أن تكون هي رغبتكم أنتم أيضا، وأن يذهب الواحد تلو اآلخر، وا دراستكم في هذه الجامعة، ولكن بشكملأن ت

 . ألنني ال استطيع أن أدبر المصروف الشهري ألكثر من واحد

 (:أجاب دمحم، ولكن الوالد قاطعه ليوضح مراده أكثر، موجها كالمه لعبدالرحمن.. )نحن رهن إشارتك أيها الوالد -

فالدور اآلن، حسب السن، واقف على .. حدة، وبكل صراحةأنا أريد أن أسمع جواب كل واحد منكم على  -

إذن أنت ياعبدالرحمن، يجب عليك أن تقرر في أمرك، وأن تعبر صراحة عما إذا كنت ترغب في . عبدالرحمن

 .متابعة الدراسة في فاس أم ال؟ أريد أن أسمع جوابا واضحا، أي نعم أم ال، بدون أي تفسير أو تبرير

 :في توضح كالم زوجهاتتدخل الوالدة لتزيد 

بعدما رغب أخوكم األكبر محند عن متابعة الدراسة في فاس، بسبب ظروف العمل، وبسبب زواجه وارتباطه  -

وكان قد أبدى بعض .. بعروسه، أصر أبوكم على شقيقكم المرحوم أحمد، ليكون هو التالي، حسب السن طبعا

وهكدا، فرغم اإليمان بأن .. هللا أن يتوفي قبل إنهاء دراسته وكما تعلمون، فقد شاءت مشيئة.. التردد في بداية األمر

األعمار بيد هللا، فقد تولد لدى أبيكم إحساس بأن له بعض الذنب في وفاة أحمد، لظنه بأن المرض الذي أودى 

ة بحياته قد جلبه من فاس، لذلك أخذ عهدا عن نفسه بأال يرغم أحدا منكم، من اآلن فصاعدا، على متابعة الدراس

هل فهمت اآلن ياعبدالرحمن لماذا يصر أبوك على أن يكون االختيار لك وحدك، وأن تكون . بعيدا عن المنطقة

 . أنت الذي من حقك أن تحسم في هذاالشأن؟

وفجأة قطع هذا .. وسادت لحظة من الصمت، وكانت كل األنظار شاخصة إلى عبدالرحمن، تنتظر ما سيقرره لمستقبله

 :واضحالصمت، قائال بصوت 

 .ال، ال أرغب في الذهاب إلى فاس، وال أريد متابعة الدراسة في جامعة القرويين -

وكأن هذا األخير قد أدرك ما يجول .. وبدأت األنظار تنتقل من عبدالرحمن إلى دمحم.. خيم الوجوم على الجميع لبعض الوقت

معلنا رأيه بدون أن يطلبه منه أحد، مكررا  في خاطرهم، فانفرجت شفتاه عن ابتسامة عريضة، وتوجه بالحديث إلى أبيه

 :    نفس العبارة التي استعملها أخوه عبدالرحمن، ولكنها بصيغة اإليجاب، وليس بصيغة النفي، قائال بصوت الواثق من نفسه

ة نعم، نعم أرغب في الذهاب إلى فاس، وأريد متابعة الدراسة في جامع: بما أن الدور قد انتقل إلي، فإن جوابي هو -

 .القرويين

 :نزل هذا الجواب بردا وسالما على الجميع، فانبسطت أسارير وجوههم، وخصوصا الوالد الذي قال مخاطبا ابنه دمحم

من اآلن إلى تاريخ افتتاح الموسم الدراسي، ما تزال هناك بضعة أسابيع، .. أعانك هللا ياولدي، ووفقك في مسعاك -

 .نجاز ما يجب إنجازه، وسيساعدك على ذلك أخوك محنديمكن لك استغاللها في التهييء للسفر، وإ

ومثلها فعل . لم تتمالك الوالدة نفسها، فقامت من مقعدها، وأخذت ابنها دمحم بين أحضانها، داعية له بالسالمة وبالعودة الموفقة

 .كل أشقائه

 



 آل العوفي

 الجيل األول

 سيَدمحمَأمقرانأسرةَبينَأفرادَاتَعائليةَمَ ل َ

 

 
64 

 اللمة الثالثة

 اإلعالن عن خطوبة: موضوع اللمة 

 سي دمحم أمقران، بمنزل تغزوتغرفة زوجة القاضي : مكان اللمة 

 يناير من إحدى سنوات العقد الثالث من القرن العشرين الماضي 31صباح يوم : زمن اللمة 

 :األشخاص الذين حضروا اللمة 

 زوجة القاضي سي دمحم أمقران 

 ابنتها، فاظمة 

 ابنتها، عيشة 

  (زوجة ابنها محند)عيشة 

التكاد تختلف عن غرفة زوجها، تلك التي انتقل إليها بعد مرض إن غرفة الجدة فاطمة، زوجة سي دمحم أمقران، 

وتتميز ذات الغرفة بالطول، وبكونها بدون نوافذ، وتنقسم إلى جهتين اثنتين، جهة تخصص للجلوس والنوم، .. زوجته

ومساحتها أكبر، وأرضيتها تعلو بعض الشيء عن أرضية الجهة األخرى، وهي مفروشة بحصير وضعت فوقه بطانية 

، "َرْشث و"باللون األحمر واألسود، تغطي كل الجهة، وتنتهي بسريرعال مبني في أقصى الجهة ( أَْعَراوْ )صوفية سميكة 

أسدلت على ... ارتفع فوقه عمود أفقي، مركوز على الحائطين المتقابلين، علقت عليه أغطية، ومالبس النوم، وأشياء أخرى

 .السرير لستره عن األنظار

رى، فهي خاصة بالحمام، وهي شبه حوض مربع محفور في األرض، مرصوف باإلسمنت، وله أما الجهة األخ

 ".لَْقَواقَبْ "، و "غراف"مملوء بالماء، و( خبية" )أقذوح"مجرى لصرف المياه المستعملة إلى خارج الدار، وضع بجانبه 

ابنتيها فاظمة وعيشة، تجلس زوجة القاضي في صدر الغرفة، مسندة ظهرها على جدار السرير، تنتظر قدوم 

 .وزوجة ابنها محند

فتاتان جميلتان في ريعان الشباب، تدلفان إلى الغرفة وهما تتهامسان وتتضاحكان، في .. وفجأة تدخل فاظمة وعيشة

تتماوج فيه " دْفينْ "بلون رمادي، فوقها " قندورة"كلتاهما تلبسان لباسا موحدا، وهو عبارة عن .. يد عيشة باقة من األزهار

مربوطتين بخيوط ملونة، تنسدالن على صدريهما، وتنتعالن شربيال  ألوان مزركشة زاهية، وتجمعان شعرهما في ضفيرتين

 ..بلون أحمر

 :تبادرهما أمهما بالسؤال

 !لماذا تأخرتما؟ لقد بعثت وراءكما منذ مدة طويلة  -

 :تجيب فاظمة

قالت إنها تريد أن تطهو لنا .. قطف وجني الفول الفتيفي " ثْب وَجْمعَاتْ "نساعد " بوغيري"تأخرنا ألننا كنا في  -

، وبعدما انتهينا من ذلك، أصرت عيشة على (السنة األمازيغية)في أول يوم من السنة " ثيشاشي"اليوم أول أكلة 

مل لم تتركها أختها لتك... )وجمعتها في باقة لتقدمها لـ... وغيرها" َغدُّوْمَرارْ "و " َبنّْعَمانْ "قطف بعض زهور 

إلى األمام،  مواجهة ألمها، وانحنت أمامها بحركة ( عيشة)الجملة، حيث نخستها في جنبها لتسكت، فاندفعت 

 :مسرحية رشيقة، وقبلت يدها قائلة

يأعظم وأعز أّمٍّ في الدنيا، هذه باقة من الزهور تهديها لك ابنتاك اللتان تحبانك ( سنة سعيدة" )ْمبَاَرْش أَس كَّاسْ " -

 . كثيرا
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مفاجأة جد سارة، نزلت على األم، وجعلتها تتنقل ببصرها بينهما وعيناها ممتلئتان بالدموع من شدة التأثر،  كانت

وأمرتهما بالجلوس عن جانبيها، واحدة عن اليمين واألخرى عن اليسار، وراحت تحضنهما وتقبلهما بشوق، فقالت لهما 

 :بصوت ناعم يمأله الحب والحنان

 ولست أدري كيف استطيع أن اتحمل، مجرد التفكير في فراقكما؟ إنكما تمآلن علي حياتي، -

 :أمسكت كل واحدة منهما بإحدى يدي أمهما، وانهالتا عليهما بالتقبيل، وقالتا في آن واحد

معتقدتين أنها تقصد .. )لن تفارقينا يأماه، ستعيشين طويال طويال إن شاء هللا، وندعو هللا أال يحرمنا منك أبدا أبدا -

 (:لموت، وأردفت عيشة لتغيير مجرى الحديثفراق ا

 ولكن، لماذا بعثت وراءنا يا أمي؟ ماذا تريدين أن تقولي لنا؟ -

، وهي تطلق الزغرودة تلو الزغرودة، بدون توقف، وتصيح في األخير (زوجة محند)في هذه اللحظة، تدخل عيشة 

 :بصوت عال وهي تفتح ذراعيها قائلة

 .العروسين الجميلتين وعلى أم العروسينصباح الخير والنور والسعد على  -

علت الدهشة وجهي البنتين، واحمرت وجنتاهما، والتفتتا إلى أمهما الستيضاحها حول الخبر، ولمعرفة رد فعلها عن 

 :فقالت األم  وهي تضمهما إلى صدرها واالبتسامة تمأل وجهها.. زغاريد زوجة ابنها

فباألمس، كان أبوكما في السوق، .. منكما عريسها في نفس اليوم نعم، لقد جاءكما العريسان، جاء لكل واحدة  -

واستقبل مرسولين اثنين، كل واحد منهما جاء من طرف والد عريس في شأن واحدة منكما، يطلبان من أبيكما 

 ..اإلذن ليأتيا إلى الدار من أجل التعارف والخطبة، كما جرت العادة

 (قالت عيشة)أنا ال أريد الزواج  -

 (قالت فاظمة)لك ال أريد أن أتزوج وأنا كذ -

 :ردت عليهما عيشة، زوجة محند

 أترفضان الزواج بدون أن تعرفا رأي أبيكما، وال من هما العريسان؟ -

 (قالت البنتان)نحن ال نريد الزواج اآلن  -

 :تدخلت األم لتحاول إقناعهما وقالت

. ما، ونطمئن عليكما قبل أن نرحل عن هذه الدنياأنا وأبوكما موافقان على هذين الخطيبين، ألننا نريد أن نفرح بك -

 .. فالبنت، كما تعلمان، ال يسمح لها مجتمعنا ال بالدراسة وال بالعمل، ومستقبلها الوحيد هو في بيت زوجها

 :وأضافت متسائلة

 أال تريدان أن تعرفا من هما الخطيبان؟ -

 (صمت) -

 :تابعت األم كالمها متجاهلة صمت ابنتيها

، من (المريمي" )لمقدم"فاظمة، فهو في غنى عن التعريف، ألنه من أصدقاء العائلة، اسمه  بالنسبة لخطيب -

 أتعرفينه يافاظمة؟... وردانة، من أفاضل الناس، ومن رجال الدين، حامل لكتاب هللا

 .احمر وجهها، وخفضت عينيها إلى األرض، ولم تحر جوابا
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 :وواصلت األم كالمها

" مازونة"، من أعيان قبيلة قلعية، درس بأحد جوامع مدينة (أطراري" )اعمر"سمه أما بالنسبة لخطيب عيشة، فا -

فهوعالم من علماء المنطقة، يعمل .. الجزائرية المعروفة بعلومها الدينية، حيث يقصدها كثير من طالب العلم

 ..قاضيا مثل أبيك ياعيشة

 :سكتت األم قليال، ثم تابعت حديثها

 ...إال أنه.. ياعيشة، بأن هذا القاضي متزوج وله أبناءولكن، ال يمكن أن نخفي عنك  -

 :فوجئت عيشة  بهذا االعتراف، وقاطعت كالم أمها، وانتفضت متسائلة باستغراب

وهل تريدون أن تزوجوني برجل في سن أبي، ومتزوج وله أبناء، وربما له أحفاد أيضا، ال لشيء إال ألنه قاض  -

 مثل أبي؟

فلو تركتني أكمل كالمي لعرفت أن هذا القاضي .. جيدا أن أباك ال يمكن أن يقبل شيئا كهذاال يابنيتي، أنت تعرفين  -

أما زواجه، .. مازال في ريعان الشباب، هو في سن أشقائك، وتم تعيينه مباشرة بعد أن أنهى دراسته في الجزائر

بعده أرملة، وإشفاقا عليها، وخوفا فقد كان نوعا من البر واإلحسان إلى عائلته، ذلك ألن شقيقا له قد توفي وترك 

عليها من الضياع تم تزويجها له، وهذا العمل النبيل ال يقدم عليه إال ذوو المروءة، والحريصون على التآزر 

 .العائلي 

 :ودخلت عيشة زوجة محند في الكالم لتؤيد ما قالته األم، وتضيف

الحقيقي فهو الذي يسعى إليه اآلن، لقد اختارك أنت بالذات إن زواجه األول كان تضحية وإنقادا للغير، أما الزواج  -

 .إذن فأنت محظوظة.. من دون سائر الفتيات، لجمالك وحسبك ونسبك

 .بقيت عيشة صامتة مطرقة الرأس، ولم ترد

 :وعادت األم إلى الكالم مخاطبة البنتين كلتيهما

وبتكما، أنتما االثنتين، تمت في يوم واحد، أنا سعيدة ومطمئنة عليكما مع هذين الرجلين، ومتفائلة بكون خط -

هللا يرضى عنكما، ويسعدكما، ويبارك في ... وبكونها تصادف بداية السنة الجديدة، سنة الخير والخصوبة

 ..حياتكما

 ...زغرودة قوية وطويلة، وتتبعها زغاريد أخرى كثيرة ومتواصلة، آتية من كل أرجاء الدار( زوجة محند)وتطلق عيشة 
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 ة الرابعةاللم

 زيارة ترحم لقبر المرحومة، زوجة القاضي سي دمحم أمقران: موضوع اللمة 

 بتغزوت" يَمَّ بَْختَا"مقبرة : مكان اللمة 

 زوال يوم من صيف إحدى سنوات العقد الثالث من القرن العشرين الماضي: زمن اللمة 

 :األشخاص الذين حضروا اللمة 

 الوالد، سي دمحم أمقران 

 أبناؤه: 

o محند 

o عبدالرحمن 

o دمحم 

o عبدالسالم 

 اجْ حَ نْ "المهجور ووادي القرية، وقريبة من بئر " أَْقِشيشْ "بين أطالل منزل ( تغزوت" )يَمَّ بَْختَا"تقع مقبرة 

، حيث يوجد خلفه قبران متجاوران، "يَمَّ بَْختَا"يقع وسط المقبرة، ضريح .. ، محاطة بأشجار السدر الشائكة والكثيفة"أمزيان

، المتوفاة قبل بضعة أسابيع، والثاني البنه أحمد ألمتوفي منذ حوالي (فاطمة)ما حديث العهد، وهو لزوجة القاضي أحده

 .. وكانت الزيارة جماعية للترحم على صاحبي القبرين المذكورين.. ثالث سنوات

البنه دمحم الذي يزور قبر يجلس الوالد، سي دمحم أمقران، جنب شاهد قبر زوجته ساهما، يبدو عليه الذهول، مواجها 

 .. بينما يجلس اآلخرون حول القبرين في شكل شبه دائرة. أمه ألول مرة بعد عودته من فاس، مساء يوم البارحة

كان دمحم متأثرا جدا، حيث أخذ شاهد قبر أمه بين ذراعيه، وراح في نوبة من البكاء الحار، جعلت كل جسمه 

مثله للبكاء، فحاول أبوهم أن يواسيهم ببعض الكلمات،   جعل كل إخوانه يستسلمونيرتعش ويهتز من شدة االنفعال، مما 

 :قائال لهم في صوت خافت وحزين

 .هونوا عليكم يأبنائي، وادعو ألمكم بالرحمة والمغفرة -

ودخل .. وقام عبدالسالم إلى شقيقه دمحم، وربت على كتفيه، وأنهضه من على القبر، وعانقه بحرارة مطبطبا على ظهره 

 :وقال له عبدالسالم بين بين البكاء والشهيق. االثنان معا في بكاء ونحيب مؤثرين

 ...نلقد سألْت عنك عندما كانْت ت ْحتََضر، وأوصتنا بأن نبقى إخوة متحابين ومتآزري -

 :وتدخل أخوهم الكبير محند وهو يمسح دموعه، ويحاول أن يغالب ما يعتلج في صدره قائال

أظن أنه، من أجل تهدئة النفوس، ولكي ال نجعل المرحومة تتألم في قبرها، يستحسن بنا أن نبدأ اآلن في قراءة  -

 .. ما تيسر من الذكر الحكيم للترحم عليها وعلى شقيقنا أحمد

 : ولم ينتظر الجواب من أي أحد، بل شرع توا  في التالوة

 ....أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم، بسم ميحرلا نمحرلا هللا -

وتبعه اآلخرون، وانخرطوا معه جميعا في القراءة، بصوت جماعي شجي، وبتجويد رائع ومؤثر، كان يصل صداه إلى بئر 

 .. ال، إلى أن أنهوا قراءة الحزب كامال، ثم ختموه بالدعاء للفقيدينواستمروا على على هذا الح. ".أمزيان اجْ حَ نْ "
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كان لتالوة القرآن الكريم أثر كبير في تهدئة نفوسهم وإعادة السكينة إلى قلوبهم، حيث كفكفوا دموعهم، وراحو 

اللها زفرات وسادت فترة من الصمت، كانت تصدر عنهم خ.. يسرحون بصرهم فيما حولهم، ويتأملون القبور المجاورة

 .وتنهيدات، كأنهم يحاولون بها طرد اآلالم التي كانت تعصر صدورهم

 :فالتفت إلى دمحم وسأله فأراد عبدالرحمن أن يكسر هذا الصمت،

 !ال شك أن الصدمة كانت شديدة عليك !احك لنا يأخي، كيف تلقيت الخبر في الغربة؟ وأنت وحيد في بلد بعيد -

 :أجابه دمحم متنهدا

صاحبنا، التاجر الذي تعود اآلباء أن يرسلوا معه النقود  -نحن الطلبة الريفيين -فحينما جاء إلينا فعال،  -

ألبنائهم، أحسست بانقباض في صدري، ألنني الحظت أن التاجر كان يتحاشى النظر إلي، فظننت، للوهلة 

لي الظرفين اللذين تعودت  ولكنه حينما مد !األولى، أنه ربما ال يحمل لي، هذه المرة، أي شيء من النقود

استالمهما منه كل شهر، أحدهما يحمل في طيه النقود، واآلخر يحمل الرسالة التي اعتاد الوالد أن يخبرني 

فيها عن أحوال األسرة، وسألته كالعادة عن األخبار، ظهر عليه بعض االرتباك، والتلعثم في الكالم، وتحت 

 ... إلحاحي عليه، أخبرني بالفاجعة

 :على كالمه عبدالرحمن، قائالعقب 

 ..لقد فعلت خيرا، كونك لم تترك دروسك وتعود إلى البلد -

كنت سأفعل ذلك لو لم يطلب مني الوالد، في الرسالة التي أرسلها لي مع التاجر، بالبقاء إلى آخر الموسم  -

 .الدراسي، وخصوصا وأنني في السنة النهائية

 :وبادره عبداسالم بالسؤال

 أنك قد أنهيت دراستك بالقرويين؟ ولن تعود إلى فاس بعد اليوم؟هل يعني هذا،  -

نعم يأخي عبدالسالم، ويعني هذا أيضا، أن الدور قد أصبح اآلن يتوقف عليك أنت، فيجب عليك أن تهيئ  -

 ..نفسك لتجريب الغربة

األقل، لبضعة  آهٍّ، كم كنت أتمنى أن التحق بجامعة القرويين وأنت موجود فيها، ولو لبضعة أسابيع، أو على -

 .أيام، حتى أتعلم وأستفيد من تجربتك

 .. أنا رهن إشارتك يأخي، لنا متسع من الوقت لنجلس معا، وأحدثك عن كل ما تريد -

 :َهمَّ محند بالقيام من مكانه وهو يقول

نا عن هيا بنا ننصرف، وفي البيت نواصل حديثنا، ألننا، لحد اآلن، لم يتح لنا الوقت أن نجلس مع دمحم، ليحدث -

 ..أخباره في فاس وفي جامعة القرويين

 :تكسو مالمح وجههزال تلكن الوالد كان له رأي آخر، إذ قال وعالمات التأثر ما

إنكم .. في نفسييعتمل ببعض ما ..  أمام قبر المرحومة أمكم ،قبل أن نغادر هذا المكان، أريد أن أفضي إليكم -

، وأن رحيلها الذي يقوم عليه بيتنابمثابة الركن األساس نموذجا لربة بيت، بل كانت أنها كانت  ،تعرفون مثلي

ولكنها  ...في نفوسنا تمزقا، لن يستطيع الزمان رتقه بسهولة إذ أحدث رحيلهاقد هز بقوة أركان هذا البيت، 

 .(كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام) التي ال مرد لها إرادة هللا

 (قالها األبناء في آن واحد)صدق هللا العظيم  -

 :وتابع الوالد كالمه
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والبيت الذي رحلت عنه المرحومة، يجب أن يبقى .. لكن الحياة تستمر، بل يجب أن تستمر، هذه حكمة إلهية -

، وحالتي لم تعد تسمح لي بالقيام بكل المهام.. إنها رغبتها. كما كان  ولكنني، أنا كما ترون، قد َهِرْمت 

 .. المطلوبة

 (.قالها عبدالسالم)ونحن كلنا رهن إشارتك .. متعك هللا بالصحة والعافية يأبي، وأمد في عمرك -

لكن أنتم صغار، ومازلتم تتابعون دراستكم، ولن أقبل أبدا بأن تغادروا حلقات الدرس .. هللا يرضى عليكم -

يرضى عنه، إذ أنه باإلضافة إلى كونه عونا وأحمد هللا أن أخاكم الكبير محند، هللا .. لتنشغلوا بشؤون أخرى

قضائيا يساعدني في مهام الشغل الوظيفي، فهو أيضا مساعد ال يمكننا االستغناء عنه داخل الدار، حيث يقوم 

 ...بكثير من المهام، ويأخذ عني الكثير من األعباء المرتبطة باألرض وبالفالحين

 (ال عبدالرحمنق. )إن البر بالوالدين واجب على األبناء يأبي -

 :وواصل الوالد الحديث عما يعتمل في نفسه

المهم، أرجو أال يؤثر موت أمكم على سير دراستكم، وعلى وتيرة حياتكم، وانسجامكم .. بورك فيكم جميعا -

أن تبقوا إخوة : "لقد كانت آخر وصية للمرحومة، قبل أن تلفظ أنفاسها األخيرة هي.. وعالقاتكم فيما بينكم

 "...آزرينمتحابين ومت

لقد وعدتنا شقيقتاكم، فاظمة وعيشة، بأنهما ستحرصان على زيارتنا، قصد تفقد أحوال الدار، كلما وجدتا إلى 

كما أحمد هللا كذلك، على وجود بيننا زوجة محند، ابنة عمكم، التي كانت دائما الساعد األيمن .. ذلك سبيال،

في " ثْب وَجْمعَاتْ "وآمل أن تتوفق اليوم، بجانب .. شؤونهللمرحومة، تساعدها في أشغال البيت، وفي تدبير 

 ..تسيير دفة هذه الدار بنجاح

 

 :تفاعل األبناء مع كالم أبيهم، وقالوا في آن واحد وبصوت واحد

 .إننا ندعو هللا أن نكون دائما عند حسن ظنك. وهللا يحفظك لنا أيها الوالد.. إن شاء هللا -
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 اللمة الخامسة

 استضافة شعيب اإلدريسي في تغزوت: موضوع اللمة 

 تغزوت" ثَْمِزيذَا"مسجد : مكان اللمة 

 بعد زوال يوم من صيف إحدى سنوات العقد الثالث من القرن العشرين الماضي: زمن اللمة 

 :األشخاص الذين حضروا اللمة 

 محند 

 عبدالرحمن 

 دمحم 

 عبدالسالم 

 شعيب اإلدريسي 

واسع، تنفتح فيه الحجرتان االثنتان للمسجد، البتغزوت، هو عبارة عن فضاء ليس ب (ثَْمزيذا)المسجد صحن 

، وجناح آخرخاص بالفقيه، حيث (حجرة الدرس)ل على جناحين صغيرين، جناح خاص بالتالميذ مالحجرة األولى، تشت

أما الحجرة الثانية، فهي قاعة .. لجناح األخرويتميز هذا األخير بكون أرضيته تعلو عن أرضية ا... يجلس ويأكل وينام

 .  خاصة بإقامة الصالة، مستطيلة الشكل، يتوسطها المحراب، ومفروشة بحصير

، واألخرى إلى "بوغيري"الصحن بدون سياج، ومفتوح، من جهة الشمال، على الطريقين المؤدية إحداهما إلى 

يَونْ "منازل  ، وهو اسم يطلق على منحدر يمتد إلى الطريق "اْصِريفْ "ق، يحيط به و من جهة الشر.. ، ومنازل أخرى"إَِحّجِ

 ".إحجيون" ديارإلى  المختصرةية والثان

، تشابكت أغصانهما فوق أعمدة نصبت لهذه الغاية، وشكلت (كرمتان)توجد عند مدخل قاعة الصالة شجرتا عنب 

 .كحجرة درس بدال من حجرة الدرس السالفة الذكرسقفا يظلل هذا المدخل الذي يستغل صيفا، في الفترة الزوالية، 

محند وعبدالرحمن : في هذا المدخل، جلس، بعد صالة العصر وبعد انصراف التالميذ إلى بيوتهم، كل من اإلخوان

ودمحم وعبدالسالم وشعيب اإلدريسي، هذا األخير كان قد نزل ضيفا على عبدالسالم، صديقه وزميله في الدراسة، وذلك 

 .عودتهما النهائية من فاس، إثر اتنهاء دراستهما بجامعة القرويينبمناسبة 

 :بدأ محند الحديث موجها كالمه لشعيب

أجدد لك الترحاب مرة أخرى، ِوأؤكد لك أننا كلنا سعداء بوجودك معنا في تغزوت، وأتمنى أن يطيب مقامك بين  -

 .ظهرانينا، وأن يطول أكبر مدة ممكنة

 :ورد عليه شعيب قائال

فدار آل العوفي مشهورة دائما بكرم . سعيد أنا أيضا بالتعرف عليكم جميعا، وشاكر لكم ترحابكم وكرمكم إنني -

وأحس بفخر كبير بكوني صديق شقيقكم عبدالسالم، كما أشعر بأنني محظوظ جدا، حيث .. أهلها وحسن ضيافتهم

دكم المحترم، الذي زودنا، أنا وعبدالسالم قد حصل لي الشرف الكبير باستقبالي من قبل القاضي الفقيه العالمة، وال

  ..بإرشاداته النيرة، وبنصائحه الثمينة

. في هذه اللحظة، لمح محند أباه وهو يهم بمغادرة المسجد، فاستأذن الضيف وإخوانه، وودعهم لمرافقة أبيه إلى المنزل

 :السالم وضيفه شعيببعدئذ، عاد الحضور لمواصلة الحديث، فتنحنح دمحم، ثم قال مخاطبا شقيقه عبد

 كيف تركتما القرويين؟ هل من جديد في نظامها الدراسي؟ وماذا عن أخبار شيوخها، وأخبار الطلبة؟  -
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 :أجابه شعيب

ماعدا ازدياد عدد الطلبة في السنوات األخيرة، وباألخص الطلبة الوافدين من .. في حقيقة األمر، الجديد يذكر -

أما بالنسبة لنظام الجامعة فقد ارتفعت كثير من األصوات . ونة األخيرة،الريف، الذين قد تضاعف عددهم في اآل

التي تنادي باإلصالح، يتزعمها األستاذ الشيخ عبدالحي الكتاني، المعروف بمواقفه الجريئة، وبتصادمه مع 

 هل درست عليه يادمحم؟.. السلطان

وخصوصا للمغتربين منهم، إلى درجة أنه قد  ال، لم أدرس عليه، لكنني أعرفه، فقد كان يقدم المساعدات للطلبة، -

إنه أستاذ كفء وغزير العلوم، كنا نتسابق على حضور دروسه رغم أننا لسنا .. فتح في وجههم خزانته الضخمة

 .مسجلين فيها

" الشمائل"و" الشفا"و" الموطأ"لقد درسنا عليه، أنا وعبدالسالم، كتاب .. فعال، إنه موسوعة، جمع العلم والسياسة -

وكنا نحن االثنين نحظي لديه بحظوة خاصة، ويشملنا بعطف كبير". الهمزية"و
1
 ... 

 :وأضاف عبدالسالم إلى كالم صديقه

س، باإلضافة إلى القرويين،  - ، الحرمينواألزهر،  كل من  فيإنه من أحسن األساتذة في العالم العربي، فقد درَّ

 ...والجامع األ موي ، األْقَصىو

  :أن يغير مجرى الحديث، فواصل الكالم منتقال إلى موضوع آخر، وموجها الحديث لمحمد وكأن عبدالسالم أراد

لقد دعوت  صديقي شعيب لزيارتنا، وذلك من أجل التحدث معك يادمحم، لنستفيد من تجربتك المهنية كما استفدنا،  -

العهد بالتخرج، ونحتاج إلى  أنت تعلم بأننا حديثا. قبل ذلك، من تجربتك في جامعة القرويين التي سبقتنا إليها

بني وليشك )نريد أن نعرف كيف استطعت أن تفوز بمنصب قاض على قبيلتين اثنتين .. خبرتك في هذا المجال

، ولما يمض على تخرجك إال وقت قصير؟ وما هي اإلجراءات التي تنصحنا بالقيام بها لالنخراط في (وتفرسيت

 ...سلك القضاء؟ إلخ

 :التفكير، اعتدل دمحم في جلسته، ثم شرع في اإلجابة عن سؤالي شقيقه قائالبعد برهة وجيزة من 

أنا، من حسن حظي، أنني حينما تخرجت، كان هناك نقص مهول في عدد القضاة، وكانت كثير من المحاكم في  -

مه في أضف إلى ذلك، أن الوالد كان قد قدم طلبا إلعفائه من مهامه كقاض بسبب تقد.. كثير من القبائل شاغرة

 ..في هذ اإلبان، قدمت، من جهتي، طلب االلتحاق بسلك القضاء.. السن

 :قاطعه شعيب متسائال

 إلى أية جهة ت قَدّم الطلبات؟  -

ويتم التعيين بظهير .  وزارة العدليةتقدم إلى رئاسة الوزارة في الحكومة الخليفية بتطوان مباشرة، أو عن طريق  -

بمصادقة الخليفية، و في الحكومة بإفادة من وزارة العدلية ،ن المهدييصدره الخليفة موالي الحسن بشريف، 

 .المندوب اإلسباني في المنطقة من

 وهل للطلب صيغة معينة خاصة؟ وهل هنالك شروط يجب إرفاقها مع الطلب؟ -

العلمية بالنسبة لمنصبي القاضي ونائبه، فيجب أن يكون المرشح خريج جامعة القرويين بفاس، أو من أحد المراكز  -

هذا هو . األخرى المعادلة لها في العالم العربي، وأن يكون قد قضى فيها مدة ال تقل عن ثالث سنوات من الدراسة

.. طبعا، فإن الوزارة تقوم بتحرياتها عن المرشح للتأكد من صحة المعلومات. كل ما يجب أن يتضمنه الطلب

 ..تزوجوحينما يتم قبول المرشح، فإذا كان أعزب، يوصى بأن ي

                                                 
1
 : كتب الحافظ عبدالحي الكتاني في حواشي أحد مؤلفاته، الذي ذكر فيه كال من سي عبدالسالم العوفي، وسي شعيب اإلدريسي ما يلي 

 .بالريف سيدي دمحم بن دمحم العوفي الريفي، ينظر الترجمة الالحقة( وليشك)الفقيه السيد عبدالسالم بن قاضي بني ويشكر ( 9

في الموطأ والشفا والشمائل والهمزية،   كالهما حضر عندي : ، قال الحافظ(اإلدريسي)الل القصوي السعيدي الريفي رفيقه السيد شعيب بن ع( 01

 0923يوليوز سنة  33هـ   موافق الخميس  0231ربيع الثاني سنة  32وامتحنتهما عامة بتاريخ  
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 :يضحكون جميعا، ويردف عبدالرحمن مخاطبا عبدالسالم وشعيب

صراحة، ال أكاد أفهم  !!بناء على هذه الوصية الغريبة، فيجب عليكما البحث عن العروس قبل البحث عن الوظيف -

 لماذا يربطون بين الوظيف والزواج؟

 (عبدالرحمنأجاب دمحم عن تساؤل )العتبارات ذات صلة بطبيعة مهنة القاضي  -

 (.أضاف شعيب، متبادال النظر واالبتسام مع صديقه عبدالسالم. )البحث عن العروس أمره هين -

 :وسأل عبدالسالم أخاه دمحم

هل تستطيع، يأخي دمحم، أن تفيدنا بالمناصب الشاغرة في محاكم القبائل التابعة إلقليم الناظور؟ وإذا لم يكن لديك  -

 التي يتقاضاها القاضي حاليا؟مانع، هل يمكن أن نعرف األجرة 

فإن الراتب الشهري، الذي أتقاضاه في الوقت الحالي، . أجيبك، أوال، عن السؤال األخير، المتعلق برواتب القضاة -

بسيطة، أتوصل بها في ظرف مغلق على رأس  313مع أقدمية ثالث سنوات تقريبا، وبعض التعويضات، يناهز 

جب أن تعلموا بأن معظم المحاكم لم تعد تحتاج اليوم إلى قاض وعون فقط، أما عن شغور المناصب، في..  كل شهر

كما كان الحال سابقا، بل أصبحت المحاكم التابعة للقبائل ذات الكثافة السكانية، يتألف طاقمها غالبا، من قاض، 

المناصب  ويخول القانون للقاضي نفسه أن يرشح ويزكي كل منصب من. ونائبه، وكاتب محكمة، وعون للمحكمة

 .. الثالثة األخيرة من يراه مناسبا وكفئاً للمنصب

 :واستطرد دمحم قائال

وبالنسبة لمحَكَمتَْي قبيلتَْي بني وليشك وتفرسيت، اللتين اتشرف بتولى مهامهما، فنظرا لقلة عدد سكانهما مقارنة مع  -

في كلتا المحكمتين، بينما في قبيلة  القبائل األخرى، فإنه في الوقت الحالي، يوجد منصب نائب القاضي فقط شاغرا

 ...بني سعيد، فيوجد شاغرا كل من منصب نائب القاضي وكاتب المحكمة

 :وقاطع عبدالرحمن شقيقه مستفسرا

 وما هي الشروط التي تشترط لتولي منصب كاتب المحكمة؟ -

وهنا، أريد أذكرك، .. منطقةأن يكون المرشح حامال لكتاب هللا، وسبق له أن دَرس في مساجد الِعْلم الموجودة بال -

مرة أخرى، يأخي عبدالرحمن، بأن كل الشروط تتوفر فيك، وتملك من المؤهالت ما يجعل هذا المنصب في 

وكل ما هو مطلوب منك، هو أن تحرر طلبا من أجل ذلك، وأن تبعثه إلى رئاسة الوزارة، أو إلى . متناول يدك

 .تود العمل فيها وزارة العدلية بتطوان، عن طريق المحكمة التي

 .ال أخفي عنك بأنني أصبحت اليوم أفكر جادا في الموضوع. شكرا لك أخي دمحم -

 (قال ذلك كل من شعيب وعبدالسالم. )ونحن بدورنا نشكرك يا دمحم عن اإلفادات المهمة التي أفدتنا بها -

 (أجاب دمحم. )ال شكر على الواجب، أنا دائما رهن اإلشارة -

-  

 

 سي محند

 

 عبدالرحمنسي 

 

 سي دمحم

 

 سي عبدالسالم

 

 سي شعيب اإلدريشس
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 سي الطاهر العوفي
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 الطاهر؟ سيمن هو 

 دمحم سي بعد ،العوفي الطاهر دمحم لسي الثاني، االبن ، الطاهر سي الطاهر بن سي بن سي دمحم بن الطاهر، سي هو

 ،(الكبيرة) ثمقرانت وفاظمة أحمد، :وهم أبناء، أربعة معها أنجب األولى بامرأتين، تزوج .بوردانة ومات عاش .أمقران

 :وهم آخرين، أبناء ستة معها وأنجب ،(شهبون فاظمة) بالثانية تزوج وفاتها، وبعد .وفاطمة ،(الصغيرة) ثمزيانت وفاظمة

 .أمزيان ودمحم وحسين، ودمحم، وهاللية، ويمينة، عيشة،

 

 إلى اليسار، حسب تاريخ ازديادهمأبناؤه، من اليمين 

 
 عيشة فاطمة فاظمة ثمزيانت فاظمة ثمقرانت أحمد

     
     

 دمحم أمزيان حسين دمحم هاللية يمينة

     
 

 

 

 ابنه، دمحم سي الطاهر
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 (حسب تاريخ الوالدة)الجيل الثاني 

 

 

 
 

 

 (حسب تاريخ الوالدة)الجيل الثالث 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 (حسب تاريخ الوالدة)الجيل الثاني 

 

 

 
 

 

 (حسب تاريخ الوالدة)الجيل الثالث 

 

 

 

 

 
 

 ساللة سي الطاهر

 فريدة

 جميلة

 دمحم

 فاظمة

 عايشة

 عاطمة

 لزهرة

 أحمد

 

 يمينة

 رحمة

 ميمونت

 حبيبة

 أحمد

 مليكة

 دمحم

 فاظمة ثمقرانت فاظمة ثمزيانت عايشة فاطمة أحمد

  ساللة سي الطاهر
 (تتمة)

 راضية

 دمحم

 رشيدة

 عبيدة

 أسعيد

 عبدالحكيم

 ثريا

 دمحم

 حسن

 عبدالعزيز

 عبدالوهاب

 جمال

 سميرة

 مراد

 إلهام

 نادية

 سعاد

 ليلى

 دمحم

 نورة

 ظريفة

 سالمة

 نجاة

 رشيد

 حياة

  

را
غي

ص
ي 

وف
ت

 

 هاللية دمحم دمحم أمزيان حسين يمينة
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 سي عالل العوفي
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  ؟عاللمن هو سي 

ولد . االبن الثالث لسي دمحم الطاهر العوفي بن سي دمحم بن سي الطاهر بن سي الطاهر، عالل،سي هو   

  ...وعاش بقرية وردانة

ل إن متزوج بامرأة، يقا

بينها  العالقة لم تكن على ما يرام

منزل  في وبين من كانت تعيش بينهم

، "موح" ابنا واحدا تأنجب. وردانة

الذي تزوج فيما بعد، وخلف بنتا 

  ..وحيدة سماها فاطمة

يعمر طويال بعد  موح لم

، إذ مات وهي ما تزال ة ابنتهوالد

برعايتها وتربيتها  لصغيرة، فتكف

قران، الذي عمها، القاضي سي دمحم أم

وسط أسرته في معه أخذها لتعيش 

وردانة، ثم في تغزوت بعد االنتقال 

وبقيت كذلك إلى أن تزوجت . إليها

بمحمد موح أمزيان، فانتقلت حينذاك 

إلى بيت زوجها، الكائن بتغزوت، 

قرب منزل القاضي سي دمحم أمقران، 

وقد . لمنزل الحاج سي دمحم اومواجه

 :أنجبت أربعة أبناء، هم

عمر، هاجر صغيرا إلى  ♦

الخارج، خالل الفترة التي 

. ولم يعد. سميت بعام الجوع

 .قيل إنه مات بفرنساو

عائشة، تزوجت بفقيه  ♦

. مسجد تغزوت، سي دمحم بويا

 .الحسيمة -ماتت بإمزورن 

دمحم، المعروف في تغزوت  ♦

، نسبة إلى "برمزيان"باسم 

. اسم أبيه، دمحم موح أمزيان

 .مات بتطوان

فاطمة، ماتت صغيرة ♦ 

بتغزوت، وذلك إثر حادثة 

 .سقوطها في بئر القرية
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 الجيل الثاني      

 

 

 
 

 

 

 الجيل الثالث        

 

 

 

 

 
 (تاريخ الوالدةحسب )الجيل الرابع             

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ساللة عالل

 فاطمة

 موح

 فاطمة -( برمزيان)دمحم  -عايشة  -عمر 
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 سي حدو العوفي
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 ؟حدو سيمن هو 

 .بوردانة ومات عاش .العوفي الطاهر دمحم لسي الرابع االبن الطاهر، بن الطاهر بن دمحم سي بن حدو، سي هو

 سي  عمها، بابن تزوجت ،األولى .حبيبةو عيشة :اثنتان بنتانو ،مصطفى اسمه واحد، ولد أبناء، ثالثة له كان

 .البوعيادي أحمد بسي تزوجت والثانية ،العوفي أمقران دمحم سي محند

 

 أبناؤه

 
 حبيبة عايشة مصطفى

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 (حسب تاريخ الوالدة)الجيل الثاني 

 

 

 

 

 

 (حسب تاريخ الوالدة)الثالث الجيل 

 

 

 

 
 (الحروف الهجائيةحسب ترتيب )الجيل الرابع 

 

 

 

 

 

 

 

 سي حدو ساللة 

 مصطفى حبيبة عايشة

 -نفيسة  –عبدالغفور  –مصطفى 

 -كريمة  –مرية  –لطيفة  –نعيمة 

 –منية  –منير  –أسماء  –دمحم 

 –حسين  –عبدالحميد  –سفيان 

 –زبيدة  –راضية  –عايشة 

 عبدو -ميمون 

 

 - أمل –إلهام  - إكرام –أحمد 

  جمال –حكيمة  - حسين –توفيق 

 صليحة -صبيحة - سلمى –سفيان 

 – عبدالمجيد - عبدالباسط

 -علي - عزالدين – عبدالواحد

 - دمحم أحمد - ليندة -كوثر - فدوى

  مليكة -دمحم عمر - دمحم عبدالرحمن

 وفاء أحمد -نوفل - ناصر – نسيمة

 وفاء فاطمة

سي  -سي أحمد  -سي دمحم  -فاطمة  فاظمة -رحمة  –أحمد  –دمحم 

 عبدالرحمن -دمحم أمزيان  -عمر 

 

 -عايشة  –فاطمة  –فاظمة  –دمحم 

 طيموش
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 سي دمحم أمزيان العوفي
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  ؟دمحم أمزيان سيمن هو 

 دمحم سي بن أمزيان دمحم سي هو  

 ازداد .الطاهر سي بن الطاهر سي بن

 وليشك بني لقبيلة التابعة وردانة، بقرية

 سنة /هـ3131 عام وذلك الدريوش، بإقليم

  .م3181

 أسرته

 بنت فراسي بخديجة متزوج

 ثالثة) أبناء ثمانية معها أنجب لمقدم،

 فاطمة، :وهم ،(بنات وخمس ذكور

 سي عايشة، عبدالرحمن، سي  فاظمة،

  .أحمد سي حبيبة، ميمونت، دمحم،

كان حريصا على إحياء صلة 

الرحم، والمحافظة على التواصل مع 

 أخاه بانتظام يزور كانذويه، حيث 

 القاطن أمقران، دمحم سي األكبر،

  .بتغزوت

 عام رأسه بمسقط ودفن توفي

 السنىة نفس في م،3811 سنة /هـ3131

 واستعاد استقالله، المغرب فيها نال التي

 .الترابية وحدته

 مهنته

 أساسيا جزءا تعتبر مهنة امتهن

 يتولى ال وكان ،"عدل" القضاء عمل من

  ...وفضيلة علم ووذ إال آنذك، المهنة هذه

 كل فيه تتجمع علم، رجل فعال، كان، قدو

 كان ؛بدينه العالم للفقيه الحميدة الخصال

 باحترام ويحظى للخير، ومحبا طيبا

  .المنطقة سكان كل وتقدير

 

  موطنه

 مهد ،(إَوَضنَن  ) وردانة بقرية حياته كل عاش 

 إلى قائما يزال ما الذي أبيه بمنزل وذلك العوفي، آل

 ما فترة :اثنتين فترتين في ،مخضرما عاش .هذا يومنا

 لشمال االسباني االستعمار فترةو االستعمار، قبل

 (.3811-3831) المغرب

 
 (مهجور حاليا)منزل آل العوفي بوردانة 
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 (حسب تاريخ الوالدة)الجيل الثالث 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (حسب ترتيب اآلباء)الرابع الجيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 فاظمة

 دمحم

 حسن

 عالية

 عبدالسالم

 حسين

 مليكة

 طيموش

 دمحم

 راضية

 عبدالحكيم –آسيا 

 عبدالمولى –أنيسة 

 سليمان –شهيرة 

 دمحم –عزيزة 

 محسن –عاهد 

 

 عبدو

 زبيدة

 العالمين

 كنزة

 فاظمة عبدالرحمن سي عايشة فاطمة

 (يايسأولد ) دمحم ـميمونت 

إلياس  –فرح  –رشيد  –

جميلة  –رشيدة  –أمل  –

ولد ) دمحم –زكية  –

 –سمية  -( عبدالحكيم

ـ كمال  – (ولد أنيسة) دمحم

ولد )دمحم  –ابتسام 

 –عماد  – (عبدالمولى

  –عصام  -عادل

 –سعد  –دعاء  –وصال 

مروى  –نسرين  –ندى 

ريان  –هيثم  –غليسا  –

 ائدر –

  

 –اوسة بنت طيموش ط

دمحم ولد  -عايشة 

راضية بنت  –طيموش

نجيمة بنت   –طيموش

 –نعيمة  –طيموش 

 –نورالدين  –عبدالحكيم 

راضية  –عبيدة بنت دمحم 

 -دمحم ولد دمحم  –بنت دمحم 

 -نجيمة بنت دمحم

– حياة  –جمال  –فاطمة 

 –لسان الدين  –نجاة 

طاوسة بنت  -سميرة 

دمحم ولد  –راضية 

 -راضية

 –عبيدة بنت راضية 

 شهيرة -أسعيد

 

  

  

 
 

 عبدالواحد –نجيم 

 شهيرة بنت دمحم  –نونجا 

  –شهيرة بنت عالية  -دمحم 

 عبدالحميد 

 –كريمة  –فيصل 

دمحم ولد زبيدة    –ميمونت 

 –فرح  –إلياس  –آمال 

 -فوزي  –دمحم ولد كنزة 

 فوزية

 دمحم أمزيانسي  ساللة 
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 (حسب ترتيب اآلباء)الجيل الرابع 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 –دمحم  –زبيدة  –العالمين 

 فريد -عبدالواحد  –نجيب 

 –مليكة  –دمحم  –راضية 

 –ارحيمو  –جمال 

 سناء -اسماعيل 

 –عاطف  –وردة  –دمحم 

 -ليلى  –حكيمة  –ناصر 

 ماجدة

 ميمونت حبيبة سي أحمد دمحم

– لؤي  –أنور  –نوفل 

 

 
 

 –دمحم ولد وردة  –يونس 

دمحم  –ريان  –وائل  –نهاد 

سارة  –مريم  –ولد ناصر   

 

 

 

 

  دمحم أمزيانسي  ساللة 

 (تتمة)
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 المحور الرابع

 الجيل الثاني

 

 عاش فيه الجيل الثاني المناخ السياسي الذي

 02من القرن  النصف األولمقاومة االحتالل في 
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 مقاومة االحتالل

الفترة التي عاش فيها الجيل الثاني، بعدة سمات، أهمها أنها كانت فترة اتسمت هذه الفترة من القرن العشرين، أي 

وكان لكل عهد طبيعته (. عهد االستعمار وعهد االستقالل)مخضرمة، عاش الناس خاللها في عهدين مختلفين 

 ...وخصوصياته، أثرت كثيرا على حياتهم، سواء في حياتهم االجتماعية أو الثقافية أو االقتصادية أو غيرها

فحينما انتهت ثورة عبدالكريم الخطابي، أحكمت 

إسبانيا بسط سيطرتها على جميع تراب المنطقة الشمالية، 

وعملت على استتباب األمن بين السكان، كما حاولت إنجاز 

بعض المشاريع، والقيام ببعض اإلصالحات، كتنظيم 

اإلدارة، وبناء بعض المراكز الصحية، ومد الطرق 

فانصرف الناس إلى االهتمام ... ذلك وتعبيدها ، وغير

بشؤونهم الحياتية، والبحث عن السبل للتغلب عن النتائج 

الكارثيىة للحرب، وأعوام الجوع التي ضربت المغرب في 

 .أربعينيات القرن العشرين

مر لكن المطالب باالستقالل لم تتوقف، فقد است

المواطنون في الضغط على المستعمر، بشتى الطرق، 

حيث قد رفع الوطنيون في كل من الشمال ... ليرحل

والجنوب، بشكل منفصل، مطالب السكان إلى إسبانيا 

 ..اموفرنسا لمنح المنطقتين استقاللهما ووتوحيده

وقد تفهمت إسبانيا ذلك، ولم تقم بأي قمع إزاء 

نسا رفضت ذلك بشدة، وزجت المنادين باالستقالل، لكن فر

 ..بالكثير من الوطنيين في السجون، أونفيهم

اندلت المقاومة المسلحة في الجنوب،  ،حينذاك

واستمرت عدة سنوات، استشهد خاللها كثير من المغاربة، 

كما أن فرنسا قد أقدمت على نفي الملك دمحم الخامس إلى 

 .مدغشقر بسبب تأييده لتلك المطالب

واندالع المعارك في ، قاومةحدة الم وأمام اشتداد

بالشمال، " تيزي وسلي"عدة جهات من الجنوب، وفي 

بإرجاع السلطان إلى  أن تقبل السلطات الفرنسية اضطرت

وبعد بضعة ، 6511 نوفمبر 61يوم  ، وكان ذلكعرشه

 .المغرب استقاللعن عالن اإلشهر تم أ

مباشرة بعد استرجاع منطقة الحماية الفرنسية، و

انتهت بتوقيع معاهدة مدريد  ،مفاوضات مع إسبانيا أجريت

 ،التي وضعت حدا للحماية اإلسبانية في المنطقة الشمالية

  .6511أبريل  7يوم وكان ذلك 

 وإزالةالمغرب،  تم توحيدوباستعادة هذه المنطقة 

بين الحدود الوهمية التي وضعتها كل من فرنسا وإسبانيا 

 ،الجنوبيةالمنطقة وبالشمال المنطقتين الخليفية المنطقتين، 

 .سنة 34طيلة 
يوقعان،   ،نكواالملك دمحم الخامس والجنرال فر

 في مدريد، على وثيقة استقالل شمال المغرب

 المهدي الحسن بن  لخليفة مواليالملك دمحم الخامس وا
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 والثقافية الحياة االجتماعية

 في النصف األول من القرن العشرين
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 األولى األجيال هتالتعليم الذي تلق

الحالي جد صعبة، وغير متاحة للجميع؛ كان  وقتمقارنة مع البال، في عهد الجيل األول والثانيكانت الدراسة 

. سنة في طلب العلم ، كلها كد واجتهاد ومعاناة، يعيش معظمها في غربة بعيدا عن األهل واألحباب 81زهاء يقضي  الطالب

  :على ثالث مراحلهذه الثماني عشرة سنة  وكانت تتوزع

 :المرحلة األولى

، الذي (القريةومسجد  ابت  ك  " )زيذةـم  ـث  "تبتدئ في 

ظا" فيصبح عندئذيلجه الطفل في سن مبكر،  ح  ـزيذة أ م  م  " ن ـتـ 

وهي المرحلة األساسية في التعليم آنذاك . (بالكتاب تلميذ)

وتستغرق حوالي ، (تعادل اليوم الحضانة، والتعليم االبتدائي)

، ثم أوال القراءة والكتابةالتالميذ خاللها  عشر سنوات، يتعلم

أن يتدرجون في حفظ القرآن الكريم شيئا فشيئا، إلى 

يستظهروه كامال عن ظهر قلب، وذلك بعد إنجازعدة 

هي عبارة عن الحفظ األول للستين  "السلكة") "سلكات"

، ونفينال(. لمرات أخرى الحفظ إعادةحزبا من القرآن، أو 

إال وكان ال يصل إلى هذا المستوى  ".طالب"عندئذ، لقب 

 وساطمن األ ةالمنحدر أما األغلبية ،نسبة قليلة من التالميذ

غير الميسورة، فكانت الظروف المعيشية تفرض عليهم 

من أجل مساعدة األسرة مبكرا، وذلك اع عن الكتاب االنقط

البنات لم يكن يسمح لهن  فإنباإلضافة إلى ذلك، (... ان  عامي  إ)في األعمال الفالحية، أو من أجل تأجيرهم للغير كرعاة للغنم 

 .بمتابعة التعليم بعد وصولهن إلى سن معين

  :التعاقد مع الفقيه الذي يتولى تدريس التالميذ

ط  )التعاقد  كان يتم مع الفقيه لمدة سنة قابلة للتجديد، وفق شروط يقع االتفاق حولها بين السكان والفقيه؛ ( ي ـش ـرَّ

 :ويمكن إجمالها فيما يلي

o  أي الحصة التي يتعين على كل فالح بالقرية أن (الشعير والقمح)تحديد عدد األمدد من المحصول الزراعي ،

 . حصاديدفعها للفقيه عند انتهاء موسم ال

o  المحصول ذاته" عشر"في أخذ نصيب من ( الفقيه)حقه. 

o  اليومي؛ الذي يقوم على تعهد رب كل أسرة في القرية بأن يمنح الكتاب خبزة أونصفها مساء " التصريف"حقه في

 . كل يوم

o  ـِزيذاِوين  "باإلضافة إلى تقليد جبلت عليه جميع بأن يحصل  ، الموجودة بالمنطقة، يقضي(كتاتيب القرآن" )ثِـم 

، أي أن يجلب التالميذ للفقيه، إما بيضا أو ما تيسر من "التحرير"الفقيه على ما كان يصطلح عليه آنذاك باسم 

كان ينقسم إلى " التحرير"و. النقود، مقابل تحريرهم وإعفاؤهم من نصف الحصة الدراسية المسائية ليوم األربعاء

 :ثالثة أنواع

لميذ أن يجلب معه، زوال كل يوم أربعاء، بيضة أو ما يعادلها نقدا، أسبوعي، يفرض على كل ت" تحرير" -

فيتم تحرير جميع التالميذ في اليوم ذاته، مباشرة بعد آذان .. فيضع ذلك في إناء يعده الفقية لهذا الغرض

 . العصر

وعودة المهاجرين من الشرق،  والختان، بمناسبة إقامة األفراح، مثل الزواج، واالزدياد،" تحرير" -

، حيث يبعث الفقيه بالتالميذ إلى منزل (الشرق كان يعني القطر الجزائري في عهد االستعمار...)الخ

د اث  : "أمام باب الدار، يرددون، بصوت عال ولحن واحد( التالميذ)صاحب الفرح، ويقفون  ب اب  ن ـتـ 

 قرية ثغزوث( مسجد/ك ت اب)ثمزيذة 

 بعد اإلصالح الذي خضعت له مؤخرا

ـزيذة  م   (ك ت اب ومسجد تغزوت)ثـ 



 آل العوفي

 الجيل الثاني

 الحياة االجتماعية والثقافية

 

 
89 

، باب نتداث حار إمحضان ان  ـض  ح  ـار  إم  ..." ح 

يا صاحب الدار ... ياصاحب الدار، حرر التالميذ)

يرددون ذلك عدة مرات إلى أن ...(. حرر التالميذ

 .يستجيب أهل الدار لطلبهم

بمناسبة االحتفال بإتمام حفظ ثالثين حزبا من " تحرير" -

، حيث يتم تخليد هذه (السلكة)القرآن، أو ستين حزبا 

صباح، المناسبة، بأن يقوم الطالب المحتفل، في ال

بكتابة المتن األخير على لوحته بخط جميل، وبزخرفة 

يتفنن في تجميلها، فيحمل تلك اللوحة، عند انتهاء 

وفي ... حصة الصباح، إلى المنزل ليطلع عليها أهله

الزوال، يجب عليه أن يأتي للفقيه ببعض البيض، أو 

 .النقود؛ وبالتالي يتم تحرير التالميذ بعد العصر

 :أدوات الكتاب

على المواد التعليمية  يتوفرعلى كل تلميذ أن يجب كان 

خاصة  لوحة خشيسة ملساء، على شكل مستطيل،: الضرورية آنذاك، وهي

ت  "و بالكتابة، ن يقصير، يستع أملس وهي عبارة عن مقبض خشبي" ث ق س ح 

الحفظ، ومحبرة مملوءة بصمغ الكتابة، وقلم التركيز وعلى التلميذ به 

، للمسح بها على القصب، وبعض القطع من الصلصالمصنوع يدويا من 

 .اللوحة قبل الكتابة

 :توقيت الكتاب

بالنسبة لتوقيت الكتاب، فإن الدراسة كانت تتم في حصتين 

الحصة الصباحية تبتدئ مع . اثنتين، حصة في الصباح وأخرى بعد الزوال

يخصص الجزء األول . آذان الفجر، وتستمر ألى ما بعد شروق الشمس

ثم بعد ذلك  .منها لمراجعة السورة أو السور التي تم حفظها مساء البارحة

يخضع كل تلميذ، على حدة، لالختبار أمام الفقيه، فيستظهر ما حفظه 

از هذا االختبار ياجتالتلميذ فإذا استطاع . بصوت مسموع وبدون تلعثم

بسالم، فإنه سيؤذن له باالنصراف ليمحو النص المستظهر من لوحته، 

الماء والصلصال، وينتظر أن تجف اللوحة ليكتب عليها السورة أو السور ب

الجديدة التي سيمليها عليه الفقيه، وبعد ذلك يشرع في تهجي ما أملي عليه، 

أما فى حالة ما .. انتهاء الحصة الصباحية حينإلى  هذا الحال علىويستمر 

نيه، ويمسك بهما الفقيه سينقض على أذإذا تعثر التلميذ في االختبار، فإن 

بقوة كأنه يريد قلعهما من مكانهما، ثم يشبعه الضرب بقضيبه الذي ال 

 ... ، مع وابل من كلمات السب والنعت بكل األوصاف التحقيريةيرحم

 

تبتدئ مع آذان الظهر، وتستمر التي حصة ما بعد الزوال،  وفي

، كلها لحفظ ما كتب في الصباح والتي تخصص، عصرآذان ال بعدإلى ما 

حيث ينهمك التالميذ في حفظ واستظهار ذلك بصوت مرتفع، مصحوبا 

على اللوحة، وبحركات سريعة " ثقسحت"بضربات قوية ومتتالية بـ 

كأنهم في حلبة يتنافسون ... لرؤوسم  التي تتحرك نحو األمام ونحو الخلف

منصرف عنهم، وال يكاد كل ذلك والفقيه .. فيها على إحداث أكثر الضجيج

يبدو عليه أي انزعاج مما يحدث أمامه؛ أو ربما كان يروق له ذلك، ليسمع 

 .الناس في الخارج، ويطمئنوا على أن أوالدهم يعملون بجد وال يلعبون
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  :المرحلة الثانية

، (المرحلة الثانوية، حاليا" )التخنيش"يطلق على هذه المرحلة اسم مرحلة 

ي يريد أن يستمر في التحصيل وفي طلب العلم، عليه أن يغادر كتاب ذلك أن الطالب الذ

قريته، ويهاجر إلى أحد المساجد التعليمية التي تشتهر بها القبائل األخرى، حامال معه 

لإلقامة في المسجد ( كيس كبير مصنوع من القنب)مالبسه وكل أغراضه في خنشة 

اد جديدة، كالحديث، واآلجرومية، المختار، حيث يتاح له هنالك دراسة واستظهار مو

وتستغرق هذه المرحلة مدة تتراوح ما بين ثالث وخمس .. وابن عاشر، وغير ذلك

 .سنوات

 :العطل

أما عن العطل، فباإلضافة إلى نصف الحصة المسائية ليوم األربعاء السالفة الذكر، فإن الدراسة تتعطل في الكتاب 

سبوع، كما تتوقف الدراسة شهرا كامال، كعطلة سنويىة، بعد انتهاء عملية كل يوم خميس، وصباح يوم الجمعة من كل أ

 .الحصاد، وأخذ الفقيه مستحقاته من المحصول الزراعي المتفق عليها

  بحيث كان يتحتم على ،، بمكانة ترتقي إلى حد التقديس(تالميذ وآباء) يحظى، لدى الجميعالفقيه كان هذا، فقد 

وكانوا يشعرون نحوه، في اآلن ذاته، بكثير من الخوف والرهبة، وذلك . كل الغدوات والروحات التالميذ أن يقبلوا يده في

" التحميلة"يرهبهم بقضيبه الطويل، ويهددهم بـ إذ كان ، بسبب معاملته الجافة معهم، التي لم تكن تعرف إال العنف والقساوة

أنت تقتل ": لهيشجعونه على ذلك بقولهم  اأبنائهم فقد كانوولشدة حرص بعض اآلباء على تعليم . التي كانت آالمها ال تطاق

 !"ونحن ندفن

 : واألخيرة المرحلة الثالثة

هي ووتعتبر هذه المرحلة هي النهائية، وتتم في جامعة القرويين بفاس، 

وتعتبر نوعا من االمتيازالذي كان ال يتاح إال تعادل اليوم مرحلة التعليم العالي،  مرحلة

 ،موسعةجديدة، شاملة وعلوما  يتلقى فيها الطالب كان اإلمكانيات المادية الكافية،لذوي 

إلى جانب، طبعا، العلوم الدينية .. .ذلك والحساب وغير، واألدب، تتعلق باللغة والنحو

ومكانة  ،منصبا محترما في سلك القضاءلمتخرج تضمن لمما يجعلها .. والشرعية

  .أو أكثر هذه المرحلة ثالث سنواتوتستغرق ... مرموقة في المجتمع

وقد تابع الدراسة فيها الكثيرون من آل العوفي، وخصوصا من الجيل الثاني 

من )ونخص بالذكر األشقاء، الحاج سي دمحم، وسي أحمد، وسي عبدالسالم . والثالث

الثالثينات من القرن ذلك في أوائل وكان . ، أبناء سي دمحم أمقران(الجيل الثاني

 .العشرين
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 الحج إلى بيت هللا الحرام
 (م9191حج الحاج سي دمحم العوفي سنة )

 

 ، يضع باخرة لنقل حجاج المنطقة الخليفية إلى الديار المقدسة  "الخنراليسمو فرانكو"

خاض الجنرال فرنكو، متزعما القوميين اإلسبان، حربا ضروسا ضد الجمهوريين الموالين للجمهورية اإلسبانية، 

، حيث جند فيها كثيرا من سكان (8393-8391)ذات االتجاه اليساري، وذلك في الحرب المسماة بالحرب األهلية اإلسبانية 

، 8393وقد استطاع في شهر أبريل من سنة .. ، وخصوصا من الريفالمنطقة الشمالية الخاضعة آنذاك لالستعمار اإلسباني

 . سنة 91أن ينتصر على الجمهوريين، ويصبح بعد ذلك الحاكم المطلق إلسبانيا لمدة 

فقد زج فرانكو بالكثير من سكان الريف في حرب ال تعنيهم في شيء، والتي مات فيها أو أصيب بعاهات مستدامة 

، الذي فقد في هذه الحرب "أحمد مانكو"قرية تغزوت نفسها أحد ضحاياها، وهو المعروف باسم ويوجد في . عدد كبير منهم

وقد خصصت له (.. الحجيويون"  )إحجيون"وأحمد مانكو هو شقيق بنطاهر، وكانا يسكنان معا بجوار .. إحدى ذراعيه

 . أو أكثر إسبانيا بعد انتهاء الحرب تعويضا زهيدا، كان يتقاضاه على رأس كل ثالثة أشهر

، وكانت الحرب األهلية اإلسبانية في أوج سعيرها، وضع فرانكو باخرة ضخمة 8391وفي موسم الحج لسنة 

كيس دي كوِمياس) ، ليةوقد قامت بثالثة رحالت في ثالثة مواسم متتا.. لنقل حجاج المنطقة الشمالية إلى الديار المقدسة (مار 

لذلك يرى كثير من .. ، أي في نفس السنة التي انتهت فيها الحرب8393ج سنة حيث قد توقفت، بصفة نهائية، بعد موسم ح

المؤرخين اإلسبان بأن الجنيرال فرانكو قد تعامل مع سكان مستعمرته بنوع من االبتزاز، أي دماؤهم وأرواحهم مقابل 

 ...منحهم وسائل النقل ألداء فريضة الحج

كيس دي كوِمياس"كانت باخرة  ناء مدينة سبتة نحو ميناء من ميتنطلق " مار 

، وبور سعيد (ليبيا) وبنغازي ، مرورا بمدينة مليلية، وطرابلسبالسعودية جدةمدينة 

 . (مصر) والسويس

 81حوالي )بسيطة للدرجة األولى  8.3.1( ذهابا وإيابا)وكان ثمن التذكرة 

، كما سبقت وقد قامت (.أورو 3حوالي )بسيطة للدرجة العادية  8.411، و (أورو

بثالث رحالت فقط في ثالثة مواسم للحج؛ األولى كانت في سنة  اإلشارة إلى ذلك،

الحاج ، وقد كان 8393سنة فقد تمت أما الثالثة واألخيرة، . 8391، والثانية سنة 8391

في الرحلة في هذه السنة،  الذين أدوا فريضة الحج  حجاجالضمن  العوفي سي دمحم

كيس دي كوِمياسرة األخيرة لباخ  مار 

 
 

 

 

 

 

كيس دي كوِمياس"باخرة   مخرت" مار 
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 9191 سنة في بالحج تتعلق وثائق

 وضمنهم الحاج سي دمحم العوفي،التي أقلت الحجاج ،"ماركس دي كومياس" نشرة إشهارية للباخرة اإلسبانية ، 

 .الشمالية لحجاج المنطقةوجهة م. م8393/هـ89.1 سنة وذلك

 صورة للغالف وللصفحات الثالث األولى لجواز سفر الحاج سي دمحم العوفي. 

 مع صورة للجنيرال فرانكو، والخليفة موالي المهدي"ماركس دي كومياس"ثمنة الباخرة إشهار أل ،. 

 كل حاجتوفرها لدى  المطلوبو ،الحاج سي دمحم العوفيالخاصة ب وأخيرا، صورة لشهادة التلقيح. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آل العوفي

 الجيل الثاني

 ر بن سي الطاهر بن دمحم بن الحاج عليسي الطاهبن أحفاد سي دمحم 

 

 
93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أبناء سي دمحم أمقران
 

 (ماتت صغيرة)فاظمة 

 
 

 (مات صغيرا)أحمد 

 
 

 سي محند

 
 

 الحاج سي دمحم

 
 

 سي عبدالرحمن

 
 

 (خلفا لشقيقه المتوفى) سي أحمد

 
 

 عايشة

 

 (المتوفية خلفا ألختها) فاظمة

 

 سي عبدالسالم
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 أمقران دمحم سي بن محند، سي

 في أبوه به سجله الذي االسم لكن .البكر االبن العوفي؛ الطاهر سي بن دمحم، سي بن أمقران، دمحم سي بن محند، سي هو ♦

 ."الكبير سي" اسم عليه أطلقوا كبروا وبعدما ،"عزيزي" باسم صغرهم في ينادونه إخوانه وكان .دمحم هو كناشه

 هـ، 1111 عام رجب فاتح في ولد ♦

 وردانة، بقرية م1991 يناير 9 موافق

                                                         .وليشك بني

التحق منذ صغره بكتاب القرية حتى  ♦

حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، ثم 

غادر مسقط رأسه ليتابع الدراسة في 

التي كانت تشتهر بها،  المدارس الدينية

 .أنذاك، بعض القبائل المجاورة

تزوج بابنة عمه، عيشة سي حدو  ♦

 أنجب معها بنتا واحدة .العوفي

سي أحمد، ) ، وخمسة ذكور(فاطمة)

سي دمحم، سي عمر، دمحم أمزيان، 

 .(عبدالرحمن

كان رجال نشيطا، معروفا بحبه  ♦

... للعمل، ونفوره من الخمول والكسل

، وفي غياب أشقائهبحكم كونه أكبر و

ة، عهد إليه أبوه باالضطالع يأمه المتوف

شؤون المنزل الذي  تدبيربمسؤولية 

  كان يعيش تحت سقفه كل إخوانه

مع أسرهم، واعتمد عليه، في الذكور 

في اإلشراف على   ذات الوقت،

عمال الفالحية، فكان ساعده األيمن األ

 .ورفيقه الذي ال يكاد يفارقه
اشتغل، باإلضافة إلى اإلشراف ♦ 

والعمل في أراضيه الفالحية، عونا 

بداية   قضائيا في عدة محاكم؛ ففي

األمر، عمل كعون قضائي إلى جانب 

وفاة  أبيه القاضي سي دمحم أمقران، وبعد

عون )األب، اشتغل بنفس الصفة 

مع شقيقه القاضي الحاج سي ( ئيقضا

قبيلة  ةالذي كان ينتقل معه إلى أي دمحم،

 بني وليشك، تفرسيت،)يتم تعيينه فيها 

كبدانة، بني سعيد، تمسمان، بني 

، وبقي كذلك إلى (يطفت، أوالد ستوت

 .على التقاعد أن أحيل

 .م1911ماي سنة  22، موافق  هـ1191ربيع الثاني عام  22يوم   وتوفي بتغزوت♦ 

 منزله بتغزوت
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 أمقران دمحم سي بن عبدالرحمن، سي

 سي بن دمحم، سي بن أمقران، دمحم سي بن عبدالرحمن، سي هو ♦

  .العوفي الطاهر

  عام شوال  12 يوم ،(الدريوش - وليشك بني) بوردانة ولد ♦

 .م1992 يناير 22 موافق هـ،1119

 عن الكريم القرآن حفظ حتى القرية بكتاب صغره منذ التحق ♦

 الدينية المدارس في الدراسة ليتابع رأسه مسقط غادر ثم قلب، ظهر

 .المجاورة القبائل أنذاك، بها، تشتهر كانت التي

 اإلشراف إلى باإلضافة اشتغل، رأسه، مسقط إلى عودته بعد ♦

 ثم المساجد، بعض في مدرسا "فقيه" الفالحية، أراضيه في والعمل

 استمر أبيه وفاة وبعد ،سعيد بني قبيلة محكمة لدى أبيه مع كاتبا

 .المحكمة بنفس كاتبا

أما بعد االستقالل، فقد تولى وظيفة عون قضائي بمحكمة  ♦

 .الدريوش إلى أن أحيل على التقاعد

كان رجال طيبا ومسالما، أبي النفس، يجهر بقول الحق، وال  ♦

سريع ومزاج  ،وكان ذا طبع جاد.. يخشى في ذلك لومة الئم

 ...المواقف التي ال تقبلها نفسهاالنفعال إزاء 

 قبيلة من جوهرتي، حدو سي الفقيه ابنة بنونوت، تزوج ♦

 وأربعة ،(وزبيدة ،وبتولة ،فاطمة) بنات ثالث معها أنجب .قلعية

 بالناظور زوجته توفيتو (.أمزيان ودمحم ،وادمحم ،وأحمد ،دمحم) ذكور

  دسمبر موافق ، هـ1129 عام رمضان شهر من األول األسبوع في

 .ذاتها المدينة بقبرة ودفنت م،1999 سنة

 ابنه منزل في ،بتغزوت توفيقد كان ف ،أما هو ♦

 في للعمل آنذاك، ،انتقل قد كان الذي أحمد

 90 يوم وفاته وكانت ..ألبيه منزله تاركا مكناس،

 نونمبر 29 موافق /هـ 1111 عام الثانية جمادى

 .تغزوت قرية بمقبرة ودفن م،1991 سنة
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 وثائقه بعض

 

 

 

 

 

 بطاقة التعريف، صادرة ببنطيب

 1910شتمبر  99بتاريخ 

إذن بتعيين سي عبدالرحمن العوفي، لوظيفة كاتب قاضي قبيلة بني سعيد بالناحية 

غرب، بتاريخ لمالشرقية، صادر بتطوان عن رئاسة الوزارة بالمنطقة الخليفية بشمال ا

، ومصادق عليه من المندوب اإلسباني المكلف بشؤون األهالي1911فاتح يناير سنة   

 .األشقاء، دمحم في الوسط، وعن يمينه ادمحم، وعن يساره دمحم أمزيان

 بحوش منزل شقيقهم في تغزوت، المرحوم أحمد 1991سنة  الصورة أخذت
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 الحاج سي دمحم، بن سي دمحم أمقران

 الطاهر سي بن دمحم، سي بن أمقران، دمحم سي بن الصغير، دمحم هو ♦

 سي الحاج القاضي باسم (وليشك بني) قبيلته سكان بين المعروف العوفي،

  .أعوفي دمحم

 90 موافق هـ،1122  عام محرم 19  الثالثاء يوم ولد ♦

 بثماني وإسبانيا فرنسا طرف من المغرب احتالل قبل م،1991  سنة أبريل

  .وترعرع نشأ وفيها ،(رأسه مسقط) بوردانة (1912) سنوات

 مبادئ ليتعلم القرية بكتاب إخوانه، سائر مثل صغره، منذ التحق، ♦

 واستظهاره هفظح من تمكن ينحو .الكريم القرآن وليحفظ والكتابة، القراءة

 بني  قبيلةل التابعة ،"الرمان ثانوث"  قرية إلى انتقل ،قلب ظهر عن

 الحاج الفقيه آنذاك الجماعة شيخ على العلوم مبادئ كلهنا ليتلقى ،سيدال

حيث درس في  -فاس -ثم قصد بعد ذلك، العاصمة العلمية  ،التنوتي عالل

اإلسالمي، واللغة والفقه  في العلوم الدينية،موسعة  دروساجامعة القرويين 

  ...وغيرها العربية،

 باللغة والعربية، (الريفية) األمازيغية اللغة جانب يتحدث،إلى كان ♦

 يدرسها لم أنه رغم ،اإلسبان مع بسهولة بها يتواصل كان التي اإلسبانية

 .قط

 تعيينه تم حيث ،1912 سنة القضاء سلك في انخرط ♦

ولما  معا، وتفرسيت وليشك بني قبيلتي على قاضيا

 آنذاك، الحماية، سلطات وكانت .سنة 29  يتجاوز عمره

 منصب لتولي (مكتوب غير) شرطا الزواج تعتبر

 .القاضي

  ليعمل بنفس الصفة في كثير من ثم بعد ذلك انتقل ♦

المنتمية، آنذاك، إلى إقليمي الناظور والحسيمة  القبائل

أوالد ْمَسمان، بني يَطَّْفـت، َكْبدانة، بني سعيد، تَ )

وكان كل تعيين يتم بظهير يصدره الخليفة  (.َستّوت

من تطوان، ) موالي الحسن بن المهدي بن اسماعيل

، بإفادة من وزارة (العاصمة آنذاك للمنطقة الشمالية

المندوب  بمصادقة منالخليفية، و في الحكومةالعدلية 

بتبليغ  العدلية، ثم تقوم وزارة اإلسباني في المنطقة

 .الصفةو التعيينبالمعني باألمر 

 لـ الموافق  هـ،1101 عام الثانية جمادى 9 يوم تزوج ♦

 التابعة أَذْرا قرية في إَْحياتَنْ  من ،م1912 سنة أكتوبر 1

كريمة الحاج  طمة،اف من ْوليْشك، بني لقبيلة بدورها

  .األيمن وساعده الخطابي الكريم عبد رفيق ،محند يوالل

 :خلفا عشر اثني خاللها أنجبا المتبادل، االحترام وعلى المطلق التفاهم على مبنية سعيدة، مديدة حياة معه عاشت

 .(جمال فؤاد، فيصل، نورالدين، نجيب، عبدالحق، علي، حسن، حسين،) ذكور تسعةو ،(فريدة راضية، زبيدة،) بنات ثالث

 مع حرمه بتطوان

http://mohamedaoufi.com/_arabe/esposa_ar.htm
http://mohamedaoufi.com/_arabe/esposa_ar.htm
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 1911 سنة وفي (.وليشك بني) تغزوت بقرية االكائن أبيه بمنزل الذكور، إخوانه سائر مثل األمر، بداية في وأسرته سكن ♦

 أبيه منزل من بالقرب بناه الذي الخاص، مسكنه إلى انتقل

 أوالده بين أسرته، وسط -أخيرا- ليعيش تطوان، مدينة في استقر ،(1911 سنة مارس 11) التقاعد على أحيل وحينما ♦

 ...الشخصية والهتماماته طالعةللم  وليتفرغ وأحفاده،

 دي ماركيس" باخرة بواسطة البحر، طريق عن م،9191 موافق هـ، 1101 عام وحده األولى مرتين، الحج فريضة أدى ♦

 .الطائرة بواسطة م،1910 موافق هـ،1191 عام حرمه برفقة نيةوالثا اإلسبانية، "كومياس

عن أحوال السفروعن إلى شقيقه سي عبدالسالم، يخبره فيها" ماركيس دي كوميياس"رسالة كتبها على ظهر الباخرة هذه  ♦

، (1919يناير  19) ساعة الثانية وعشر دقائقمسار الباخرة التي انطلقت رحلتها من ميناء مدينة سبتة ليلة األحد على ال

وقد مرت الباخرة بموانئ . بالعاصمة تطوان وكان في وداعهم المقيم العام ونائب الشؤون الوطنية وجميع الوزراء والحكام

السادسة  مليلية، وهران، الجزائر، تونس، ثم ميناء طرابلس الذي رست فيه الباخرة يوم األربعاء على الساعة: المدن التالية

 (92و  91 تيانظر صفح... )والنصف، وستمكث فيه نحو ثالثة أيام
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 ، هـ1199 عام القعدة ذي 19 الثالثاء يوم بالرباط، سينا ابن بمستشفى توفي ♦

 المنظري، سيدي مقبرة في تطوان، في ودفن م،1919 سنة أكتوبر 2 موافق

 عام األولى جمادى 11 الجمعة يوم  المتوفى جمال، ولده قبر جوار إلى

 ذلك بعد جوارهما إلى دفنت ثم  ،1919 سنة غشت 9  موافق هـ،1199

 سنة من أكتوبر 21  موافق هـ،1119 عام رجب 1 الثالثاء يوم المتوفاة حرمه،

 .م1999

 ومواقفه السياسية شخصيته

 المرحوم عنه كتبه ما هو الشجاعة، مواقفه وعن العوفي، دمحم الحاج شخصية عن يقال أن يمكن ما أحسن لعل  

 المطبعة عن صدر الذي ،"أمزيان دمحم سيدي األول الريف بطل سيرة في والبيان الكشف" كتابه في الورياشي العربي الحاج

 :يلي ما  191 و 199 صفحتي في عنه يقول إذ ،1911 سنة بتطوان المهدية

 دينهم على الغيورين الريف وطنيي أشهر من (العوفي دمحم الحاج) له والمترجم "...
 منها تشم مخاطرات شأنها، في يكتبه فيما الوطنية خدمة في يخاطر كان ووطنهم،

 طغاة أحد مع قاضيا يعمل كان وقد .سبيال فؤاده إلى الخوف يعرف ال الموت، رائحة
 االستعماريين مع له ألن القائد، ذلك يهابون قبله كانوا الذين القضاة وكان القواد،

 ويدس المراقبة، مع سياسية أمورا استعمل ما، شيء في القضاة خالفه فإذا وجاهة،
 .للقائد الجو فيصفو القضاء، ميدان من فينسحبون الضغط، عليهم قيقع الدسائس، لهم

 حتى .القائد ذلك هوى مع يسير من إال يتواله ال القبيلة تلك في القضاء صار وهكذا
 التي الشرعية المسائل في القائد كذل تدخالت من فاستنكف له، المترجم دور جاء

 .العليا المراجع إلى قضيتهما رفعت شعواء، حرب بينهما فقامت له، عادة كانت
 وطهره عاديا، سيرا بالقضاء وسار حده، عند وأوقفه القائد، ذلك على انتصر وأخيرا

 تولى قبيلة كل في العابثين أيدي من القضاء يحرر كان وهكذا .العابثة األيدي من
 "...حرا القضاء أمر صار حتى القضاء يهاف

 السلطات مع المشاكل من كثيرا عليه جر قد الوطن، وتوحيد استقالل أجل من المستميت نضاله فإن ذلك، جانب إلى

 إياه معتبرة ،"المزعجة" أقواله إلى وال مواقفه إلى ترتاح وال والريبة، الشك بعين دائما إليه تنظر كانت التي االستعمارية،

 اإلصالح حزب في انخرط المنظم،حيث الحزبي النضال اختار عندما عليه الضغط ازداد وقد ...عليهم المغضوب من

 نشاطه من وضاعف الوطني، للكفاح جديدة آفاقا الحزبي العمل له فتح إذ تطوان، مدينة في وقيادته مقره كان الذي الوطني

 إلى مرات عدة عمدت وهكذا الناس، عن وإبعاده إلسكاته سائلالو بشتى تحاربه السلطة جعل مما مستويات، عدة على

 .النائية األماكن إلى نقله أو العمل، عن توقيفه

 االستقالل، عهد في أنه كما 

 الشورى حزب في النخراطه وكنتيجة

 ضد يناضل كان حزب) واالستقالل

 ،(االستقالل حزب واستبداد هيمنة

 قيموال الوطنية بالمبادئ تمسكهل كنتيجةو

 من لكثير تعرض فقد النبيلة، األخالقية

 من العديد وواجه المضايقات،

 خصوم له كهاويح كان التي المناورات

 - ألنه ،المذكور االستقالل حزب من

 أسلوب ويرفض يكره كان  - هللا رحمه

  .والوصولية االنتهازية
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 بمناسبة االحتفال باستقالل القضاء عن السلطة التنفيذية، أخذت لهيئة القضائية بالناحية الشرقية إلقليم الناظور، صورة ل

  .ل على اليمين، في صف الجالسينواأل، 9برقم  الحاج سي دمحم العوفيويظهر القاضي . 1919سنة وذلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزيرين في الحكومة يتوسط  ، بالزي العسكري، (Alto Comisario)المقيم العام اإلسباني . 1919في المشور، قصر الخليفة بتطوان، ماي 

 ...، يليه الحاج سي دمحم العوفي، وآخرون(عن يساره)، ووزير العدلية (عن يمينه)وزير األحباس : الخليفية بمنطقة الشمال
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 وثائقه بعض

 .1911سنة أحد ظهائر تعيين الحاج سي دمحم العوفي كقاض، ويتعلق األمر بانتقاله من قبيلة كبدانة إلى قبيلة بني سعيد،وذلك 
 

 الخليفية،  في الحكومة ، بإفادة من وزارة العدليةبتطوانوكان كل تعيين يتم بظهير يصدره الخليفة موالي الحسن بن المهدي 

 .الصفةو التعيينببإبالغ المعني باألمر  المندوب اإلسباني في المنطقة، ثم تقوم وزارة العدلية وبمصادقة من
 

    
 

 

 

 

 

 ، تتوسطهم  الوالدة، الحاجة فاطمة يوالل(بداية الثمانينات)دمحم العوفي مجتمعين بمنزل باب العقلة بتطوان أوالد الحاج سي 
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 أمقران دمحم سي بن عبدالسالم، سي

  .العوفي الطاهر سي بن دمحم، سي بن أمقران، دمحم سي بن عبدالسالم، سي هو ♦

 بقرية م،1991ماي 10 موافق، .هـ1120  عام الثاني ربيع من الثاني اليوم في ولد ♦

  .الذكور إخوانه أصغر وهو .وليشك بني وردانة،

 المساجد بعض في الدراسة تابع ثم رأسه، بمسقط القرآني الكتاب في دراسته بدأ ♦

  .بفاس القرويين بجامعة ذلك بعد التحق ثم المجاورة، القبائل في المشهورة

 يستطيع كان فإنه اإلسبانية، اللغة يدرس لم أنه رغم ♦

 طبعا، إتقانه، جانب إلى صعوبة، بدون بها التواصل

  .والعربية (الريفية) األمازيغية للغة

 إحدى لدى ككاتب بدأ حيث الوظيفة، سلم في تدرج  ♦

 القاضي، خليفة منصب إلى ترقى ثم الشرعية، المحاكم

 بنيو ،تفرسيت قبيلة على قاضيا ذلك بعد أصبح ثم

 .وفاته حين إلى امفيه استمر التي وليشك

 يملك كان إذ الكتب، واقتناء بالقراءة شغوفا كان ♦

 مختلف في الكتب أمهات من العديد تضم خزانة

 من الديني، المجال في وخصوصا ،المعرفة مجاالت

 ...وغيرها وحديث وتفسير فقه

 بتقدير يحظى قوية، شخصية ذا سمحا، رجال كانو ♦

 أسرته، على عطوفا وكان الناس، جميع واحترام

 كما ...إليه يلجأ محتاج كل حاجة يقضي بأقاربه، وحليما

 فقد .الناس جميع مع متواضعا اجتماعيا رجال كان

 آخر في منزله إلى يعود كان حينما أنه عنه عرف

 على يحرص كان ،أوالده على يدخل أن وقبل النهار،

 ليسأل الفالحون، فيها يقيم التي الغرفة على يعرج أن

 ويتبادل األرض، في العمل سير وعن أحوالهم عن

 تطول، قد مدة معهم يقضي وقد الحديث، أطراف معهم

 ..المائدة نفس على العشاء طعام معهم فيتناول

 محمادي كريمة يامنة،ب سعيد، بني قبيلة من تزوج ♦

 أشهر من وكان نفسها، القبيلة على قائدا نكا الذي أشن،

 ربات كلهن ،بنات خمس :أبناء ثمانية أنجب .أعيانها

 أوالد وثالثة ،(حسنة كنزة، زبيدة، مليكة، ثريا،) بيت

 .(نجيب حسن،ال دمحم،)

 يشهد الطبخ، فنون في ماهرة بيت ربة زوجته كانت ♦

 اإلعجاب وتنال ،تطهوه فيما  الرفيع بالذوق  الجميع لها

 ..طعامها يتذوق من كل من الثناءو
 زوجته مع ابنيهما دمحم والحسن
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 .بتغزوت ودفن .م1901 سنة يونيو 19 موافق هـ، 1110 عام القعدة ذي 19 االثنين، يوم وذلك شهيدا، مات ♦

 القضاة زمالئه أحد من العوفي، عبدالسالم سي حق في شهادة هذه ♦

 يحمل الذي كتابه في وردت الورياشي، العربي الحاج له، المعاصرين

  .الكشف والبيان في سيرة بطل الريف األول سيدي دمحم أمزيان: عنوان

 :191 و 192 صفحتي في يقول

 الشيخ بن السالم عبد السيد المرحوم القاضي األفضل األجل لفقيها".... 
 كان تعالى، هللا رحمهما العوفي دمحم سيدي القاضي العالمة الفقيه المرحوم

 مسقط إلى رجعا ثم فاس، في دراستهما أيام اإلدريسي شعيب موالي يرافق
 .مجتمعين دائما وكانا رأسهما،

 تولى ذلك وبعد للقاضي، خليفة صار ثم الكتابة، السالم عبد السيد تولى
 ونشاط بجد بالمهمة وقام استقالال، وتفرسيت وليشك بني قبيلتي في القضاء
 يخاطر  ودينه، وطنه على غيرة ذا وكان قدام،وإ شجاعة فيه وكان وحزم،
 وعفاف مروءة ذا كريما، حليما وكان وطنه، تحرير سبيل في بنفسه

 المحلية المراقبة وكانت هللا، رحمه الوقور الشيخ بوالده بارا وكان وصون،
 ..."لالحبائ له وتنصب تبغضه بالمرصاد، له دائما

 

  وثائقه بعض

 ربغاإلسبانية بالم لمندوبية الساميةلتمنحها النيابة العامة التابعة كانت  بالموظفين،قة التعريف خاصة ابط
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 5511 أبريل 51 بتاريخ صادر ،وتفرسيت وليشك بني قبيلتي على كقاض التعيين ظهير

 الخليفية،  في الحكومة ، بإفادة من وزارة العدليةبتطوانوكان كل تعيين يتم بظهير يصدره الخليفة موالي الحسن بن المهدي 

 .الصفةو التعيينببإبالغ المعني باألمر  المندوب اإلسباني في المنطقة، ثم تقوم وزارة العدلية وبمصادقة من
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 سي شعيب اإلدريسي، وبينهما حسين ابن هذا األخيرصديقه وسلفه، عبدالسالم مع سي 

 

 

 2991عند وفاة ابنه دمحم سنة أخذت الصورة ، (تغزوت)أبناء وأحفاد سي عبدالسالم 

 



 آل العوفي

 الجيل الثاني

 ر بن سي الطاهر بن دمحم بن الحاج عليسي الطاهبن أحفاد سي دمحم 

 

 
106 

  !موتهظروف مالبسات حول 

 نتيجة طعنة غادرة بالسالح األبيضوذلك ، كما سبق ذكره مات شهيدالقد 

المدعو  مع أخيه ، بتواطؤ(أونونا الوليشكي)المدعو، عبدالصادق بن عالل  مجرمالمن 

، مباشرة بعد خروج المرحوم 1901يونيو سنة  11ذلك عشية يوم األربعاء، كان . دمحم

وهنالك، بعد خمسة أيام  الناظور، مدينةب مستشفىإلى  اهمن المحكمة، ونقل على إثر

 (.1901 يونيو 19االثنين، )فقط، لفظ أنفاسه األخيرة 

وعلى الرغم من أن المجرم قد اعترف بجريمته الفضيعة، وحكم عليه 

  !باإلعدام الذي لم ينفذ

الورياشي، صاحب الحاج العربي شهادة زميله القاضي  عتبارالاأخذا بعين و

الذي تولى قبيلة بني بويحيي، وهو بالمناسبة، نفس قاضي . الكتاب المذكور آنفا

 على غيرة ذا (الشهيد) كان": شهادته يقول في إحدى فقراتإذ  .محاكمة هذا المجرم

  ."...وطنه تحرير سبيل في بنفسه يخاطر  ودينه، وطنه

 المناسبات، كل في بها يجهر كان التي ،الوطن ووحدة استقالل قضية إزاء شجاعةال الوطنية واقفهبناء على مو

  ..والمجالس المحافل كل  وفي

الجريمة،  في التعامل معلسلطات اإلسبانية للما كان يروج آنذاك من كالم حول تقصير أو تقاعس  واستحضارا

مرحلة انتقالية؛ ب تتعلقظرفية خاصة، وقعت في قد  صرحت بأن الجريمة، عندما ضمنيا هي نفسها اعترفت به الشيء الذي

 ...1901عن استقالل وتوحيد المغرب سنة  قد تم فيها اإلعالنالتي الفترة إلى  إشارة 

هل المجرم، ياترى، قد ارتكب فعلته  :التالي لتساؤلا لطرح ةتاملا الشرعية يعطي ذكره، تقدم ما كل فإن وعليه،

 من أية جهة من الجهات؟؟؟ زاعالشنعاء هذه من تلقاء نفسه، وبدون  إي

في بداية الستينات، أي بعد أن قضى المجرم المحكوم عليه  باإلعدام نحو عشر سنوات في السجن، راجت هذا، و

، الحاج سي شقيقهأن هناك نية في عدم تنفيذ حكم اإلعدام على المجرم، مما دفع بف إشاعات قوية، مفادها في منطقة الري

وهكذا رفع إلى الديوان الملكي رسالة يلتمس .. دمحم، إلى القيام بالعديد من التحركات على مستوى الجهات العليا في المملكة

كما قدم شكاية أخرى  ..بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة في حق المدانفيها من الملك الحسن الثاني إصدار أمره المطاع 

 ..بالرباط العدل ارة في نفس الموضوع إلى وز

وذلك بصفته الوكيل الشرعي عن لرسالة المرفوعة إلى الملك، اوفيما يلي اقتطف أهم فقرة وردت في مسودة 

، أن الذين حرموا من أبيهم  األبناء اليتامىباسم الزوجة الثكلى، ويستعطفه ويناشده فيها، باسم دموع عائلة شقيقه المرحوم، 

 :تقع في صفحة ونصفطويلة مخطوطة ومسودة وهي ... يصدر أمره بتنفيذ حكم المحكمة في قاتل أبيهم

أنا الموقع أسفله، العوفي دمحم، قاضي المحكمة الشرعي بغفساي، ورئيس محكمة السدد بها، والوكيل "...   

ن عائلة شقيقي المرحوم عبدالسالم العوفي، قاضي بني وليشك وتفرسيت بإقليم الناظور، الذي ذهب ضحية الشرعي ع

من طرف القاتل المسمى عبدالصادق أونونا الوليشكي، الذي أبى بطيشه السافر  1901يونيو عام  11اعتداء شنيع يوم 

ه إلى دار البقاء، وترك وراءه ثمانية أطفال أبرياء عرضة وتعمده الحاقد إال أن يطعن شقيقي المذكور بطعنات قاتلة ذهبت ب

أقول بصفتي وكيل عن عائلة شقيقي المرحوم، ألتمس من سدتكم ... لليتم والحرمان، وأرملة منكوبة هدفا للشقاء والعذاب

ببني بويحيي بإقليم  العالية أن تصدروا أمركم الشريف بتنفيذ حكم اإلعدام في حق القاتل، الذي أصدرته المحكمة االبتدائية

، والذي أيدته محكمة االستئناف األول 211، صحيفة 1، رقم الدفتر91، تحت عدد 1901غشت  29الناظور، بتاريخ 

والذي أيد أيضا من طرف محكمة . 10، وصحيفة 1، من كناش 12، تحت عدد 1901أكتوبرسنة  10بالناظور، بيتاريخ 

، 1، دفتر الجنايات 09، رقم الصحيفة 1190تحت عدد  1901يناير سنة  29 االستئناف الشرعي األعلى بتطوان، بتاريخ

 ..."1911رقم 
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 لرسالة الجوابية لوزير العدللنسخة من مسودة الرسالة المرفوعة إلى الديوان  الملكي، وتحتها نسخة 
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 أمقران دمحم سي بنت فاظمة،

  (.وليشك بني) وردانة بقرية م،1919 ماي 21 / هـ1129 عام األولى جمادى 11  يوم ازدادت ♦

 .القرية بكتاب األولي التعليم دراستها، ♦

 .بيت ربة ♦

 منزله في معه لإلقامة انتقلتو لمقدم، بالحاج المعروف ،(المريمي) الورداني عمرو الحاج بن دمحم الحاج بالفقيه تزوجت ♦

 (.حبيبة فاطمة،) اثنتين نيبنتو ،(دمحم مصطفى، أحمد، عبدالسالم، عبدالرحمن،) ذكور خمسة :أبناء سبعة نجبتأ .بوردانة

 

 أبناؤها

 عبدالرحمن

 

 عبدالسالم

 

 أحمد

 

 مصطفى

 

 دمحم

 

 حبيبة

 

 فاطمة

 

 

 

 

 ابنها، عبدالرحمن الحاج لمقدم المريمي
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 أمقران دمحم سي بنت عايشة،

 وردانة بقرية م،1911 يونيو 1 / هـ1111 عام شعبان 1  يوم ازدادت ♦

  (.وليشك بني)

 .القرية بكتاب األولي التعليم ،دراستها ♦

 .بيت ربة ♦

 انتقلتو ،(أطراري) عيسى اعمر سي الحاج القاضي  بالفقيه تزوجت ♦

 ذكور خمسة أبناء، ستة أنجبت (.الناظور إقليم) قلعية في معه لإلقامة

 (.زبيدة) واحدة وبنتا ،(عبدالخالق عبدالرحمن، عمر، أحمد، عبدالسالم،)

 

 أبناؤها

 عبدالسالم

 

 أحمد

 

 عمر

 

 عبدالرحمن

 

 عبدالخالق

 

 زبيدة
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 أبناء سي الطاهر

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 عايشة

 

 فاطمة

 
 

 فاظمة ثمزيانت

 

 فاظمة ثمقرانت

 
 

 أحمد

 

 دمحم أمزيان

 

 حسين

 

 دمحم

 

 هاللية

 

 يمينة
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  الطاهر سي سي أحمد

 .(فريدة وجميلة)متزوج بفاطمة الرمضاني، وله بنتان ♦ 

 .حامل لكتاب هللا♦ 

 خياط :مهنته قيد حياته♦ 

 .مقيم بطوريطا♦ 

 .1911توفي سنة ♦ 

 

 

 

  الطاهر سي ثمقرانت فاظمة
 –فاطمة  -عيشة  -فاظمة  -دمحم )ولها ستة أبناء  ،(قائد قبيلة بنى وليشك) ج سي حموامتزوجة بالح♦ 

 .(أحمد - الزهرة

 2999توفيت سنة  -اإلقامة ببني عبدالسالم ♦ 

 

 

 

 الطاهر سي ثمزيانت فاظمة

 (.دمحم –حبيبة  -ميمونت  -رحمة  -يمينة )متزجة بمحمد الحاج حدو، ولها خمسة أبناء ♦ 

 

 

  الطاهر سي فاطمة
 (بياناتها غير متوفرة)

 

 

 الطاهر سي عايشة

 (.دمحم)وولد ( مليكة)متزوجة ببلحاج دمحم، ولها بنت ♦ 

 

 الطاهر سي يمينة

  (.اسعيد –عبيدة  -رشيدة  -دمحم  -راضية )أبناء خمسة متزوجة بمحمد الحاج المطهاري، ولها ♦ 

 

 الطاهر سي هاللية

 -عبدالعزيز  -حسن  -دمحم  - ثريا -عبدالحكيم )متزوجة بمحمد الحاج قدور النوابي، ولها سبعة أبناؤ ♦ 

 .(جمال -عبدالوهاب 

 .مقيمة بالدنمارك♦ 
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 الطاهر سي دمحم

  .، بوردانة1919يناير  1من مواليد ♦ 

تطوان  الحسيمة، ثمبتابع دراسته في كتاب القرية بدوار بويعقوب، تمسمان،  ♦

 . بروڤيالحيث حصل على شهادة 

 .عن ظهر قلبحافظ للقرآن الكريم  ♦

 1911التحق بمدرسة تكوين المعلمين بالراشيدية سنة  ♦

اول تعيين له كأستاذ بالتعليم االبتدائي كان ببوعنان، بنواحي اقليم الراشيدية، ♦ 

عمل في كل من بني طيب، انتقل ليبعد ذلك  .سنوات 0حيث قضى هنالك مدة 

 2رقم ، ووردانة 1وانوال، وبني عبد السالم، ثم وردانة رقم 

 2991حيل على التقاعد سنة أن أكما عمل في نيابة التعليم بالناضور الى  ♦

سميرة، مراد، إلهام، نادية، سعاد، : ابناء سبعةوج براضية الفخذاوي، وله متز♦ 

  .ليلى، دمحم

 االقامة بالناضور♦ 

 
 
 
 

 الطاهر سي حسين

 .(حسب دفتر الحالة المدنية) 1911 سنة من مواليد ♦

 .دراسته، التعليم األولي في الكتاب القرآني ♦

 –رشيد  -نجاة  -سالمة  -اظريفة  - نورة)متزوج بفاطمة الحاج شعيب الزوبح، وله ستة أبناء  ♦

 (.حياة

 

 

 

 

 الطاهر سي أمزيان دمحم

 .مات في عز الشباب
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عاللسي أبناء   

 (موح)
 .بنتا وحيدة، سماها فاطمة أنجب."موح"ابن وحيد، اسمه  عاللسي كان ل
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 أبناء سي حدو 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حبيبة

  

 عيشة

 
 

 مصطفى
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  حدو سي مصطفي

 (الدريوش)من مواليد وردانة ♦ 
 -دمحم : له أربعة أبناء(. زوجة سي دمحم أمزيان العوفي)متزوج بيامنة الفراسي لمقدم، أخت خديجة ♦ 

 فاظمة -رحمة  -أحمد 

 

 

  حدو سي عيشة

 من مواليد وردانة♦ 

فاطمة، سي أحمد، سي : لها ستة أبناء، ومتزوجة بابن عمها، سي محند سي دمحم أمقران العوفي♦ 

 .دمحم، سي عمر، دمحم أمزيان، عبدالرحمن

 

 

 حدو سي حبيبة

 من مواليد وردانة♦ 

 .دمحم، عيشة، فاطمة، فاظمة: أربعة أبناءلها ، ومتزوجة بسي أحمد البوعيادي♦ 

  .توفيت في شهر رمضان، في أواسط الخمسينات من القرن الماضي ♦
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 أبناء سي دمحم أمزيان

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عايشة

 
 

 سي عبدالرحمن

 

 فاظمة

 
 

 فاطمة

 
 

 سي أحمد

 

 حبيبة

 

 ميمونت

 

 سي دمحم
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  أمزيان دمحم سي فاطمة

 .بعوش بأحمد متزوجة ♦

 تقيم بيت ربة) عالية ،(متوفى) حسن ،(بهولندا توفي) دمحم ،(متوفية) فاطمة :أوالد وأربعة بنات، ثالث أبناء، سبعة أنجبت ♦

 (.ببنطيب تقيم بيت ربة) مليكة ،(فرنسا إلى هاجر) حسين ،(هولندا إلى هاجر) عبدالسالم ،(بالناظور

 

  أمزيان دمحم سي فاظمة

 .الدينسي دمحم بالحاج متزوجة ♦

 (.بالناظور تقيم بيت ربة) راضية ،(بطوريطا التجارة يمتهن) دمحم ،(متوفية) طيموش :وولد بنتين أبناء، ثالثة أنجبت ♦

 

 أمزيان دمحم سي بن عبدالرجمن سي

 (.الدريوش) بوردانة 1929 سنة ازداد ♦

 له .يمينة بأختها تزوج وفاتها وبعد المراق، بعايشة تزوج ♦

 أنيسة، عبدالحكيم، سيا،آ :بنات وأربع ذكور ستة أبناء، عشرة

 .محسن عاهد، دمحم، عزيزة، سليمان، شهيرة، عبدالمولى،

 .عدل :حياته قيد مهنته ♦

  .الناظور بمدينة 2911 سنة فبراير 11 يوم توفي ♦

 

 

 

 أمزيان دمحم سي عايشة

 بعوش عمر بالحاج متزوجة ♦

 موظف،) العلمي ،(متوفية) زبيدة ،(هولندا في مهاجر) عبدو :وبنتين ولدين أبناء، أربعة أنجبت ♦

 (.بفرنسا مقيمة) كنزة ،(أمزيان دمحم سي عبدالرحمن سي بنت بآسيا، متزوج

 

 

  أمزيان دمحم سي دمحم

 الشباب ريعان في مات ♦
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  أمزيان دمحم سي ميمونت

 .السعيدي بحسن متزوجة ♦

 بيت، ربة) زبيدة ،(بالدريوش أعمال رجل) األمين :واحدة وبنتا أوالد خمسة أبناء، ستة أنجبت ♦

 سي عبدالحكيم بنت برشيدة، متزوج ،أعمال رجل) نجيب ،(بلجيكا في مهاجر) دمحم ،(بطنجة مقيمة

 (.بلجيكا في مهاجر) فريد ،(بلجيكا في مهاجر) عبدالواحد ،(أمزيان دمحم سي عبدالرحمن

 

  أمزيان دمحم سي حبيبة

 (.11/99/2910 يوم توفيت) السعيدي عبدالقادر بالحاج متزوجة ♦

 مقيم أجير) دمحم ،(طوريطا - بيت ربة) راضية :أوالد وثالثة بنات أربع أبناء، سبعة أنجبت ♦

 – بيت ربة) ارحيمو ،(تطوان – أجرة سيارة سائق) جمال ،(طنجة – بيت ربة) مليكة ،(ببلجيكا

 (.بتطوان مقيمة – بيت ربة) سناء ،(بهولندا مقيم – أجير) اسماعيل ،(بهولندا مقيمة

 

 أمزيان دمحم سي بن أحمد سي

 .وهو أصغر إخوته(. الدريوش)بوردانة  1911ازداد سنة  ♦

حفيدة سي دمحم أمقران )متزوج ببتولة بنت سي عبدالرحمن العوفي  ♦

دمحم، وردة، عاطف، : أربع بنات وثالثة أوالد: له سبعة أبناء(. العوفي

 . ناصر، حكيمة، ليلى، ماجدة

بدأ دراسته األولية بااللتحاق بالمساجد الدينية ♦ 

بتمسمان، وحين حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، 

سة االبتدائية والثانوية بالعرائش حيث واصل الدرا

بعد ذلك، التحق بمدرسة . حصل على شهادة البروفي

 .دةجتكوين المعلمين بو

أول تعيين له كأستاذ في التعليم االبتدائي كان سنة ♦ 

وبعد ذلك اشتغل في كل من . بنواحي بركان 1901

، (دار الكبداني)بنطيب، وأفسو، والعروي، وأمجاو 

، وأخيرا، طوريطا، في (يلة بني سعيدقب)والربضث 

مدرسة امحايست التي مكث بها نحو عقدين من 

، السنة 1991إلى سنة  1919الزمن، أي من سة 

 .التي أحيل فيها على التقاعد

 99توفي ودفن بطوريطا، وذلك يوم الخميس  ♦

 .2991مارس سنة 
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 دمحم زموالحاج 
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 زمودمحم لحاج ا

يعتبر الحاج دمحم بن الحاج دمحمي بن دمحم، المعروف بالحاج زمو، الذي جايل  ♦

آلل  ينالمباشرأحد األجداد  ،من آل العوفي الجيل الثانيكال من الجيل األول و

 . زمو المعاصرين

 م6881هـ، موافق سنة  6031عام بوردانة ولد  ♦

في في الكتاب القرآني بمسقط رأسه، ثم تابع الدراسة  األولية تلقى دراسته ♦

 إلى أن ،المدارس الدينية التي كانت تشتهر بها أنذاك، بعض القبائل المجاورة

  ..ن حاملي كتاب هللامظهر قلب، وأصبح عن  كامال تمكن من حفظ القرآن

في " فقيه" اشتغل، باإلضافة إلى اإلشراف والعمل في أراضيه الفالحية، ♦

 .عدة كتاتيب قرآنية، ثم عدل لدى محاكم مختلة

  :بثالث نساءتزوج  ♦

 .الذين أنجبتهم، ولم يخلفوا بعدهم خلفا ئهاتوفيت وكل أبنااألولى 

، حمادي، فاطمة، عبدالسالم، عايشة، (بلحاج)دمحم الكبير : أنجبت ثمانية أبناء هم. علي هي رقية بنت مواليوالثانية 

 .عبدالرحمن، هاللية، فاظمة

أحمد، دمحم الصغير (: ثمانية أبناء وثالث بنات) ابنا وبنتابنت عمر أبركان، وله منها أحد عشر  ،، هي حدهوموالثالثة

 .، دمحم الصغير، علي، الحسن، الحسينةن، خديجة، قدور، فطوش، الطاهر، ميمو(محند)

اَون  "حيث شيد في ، (قبيلة بني وليشك) أعذوي، بني يخلفإلى في أوائل القرن العشرين، انتقل من وردانة  ♦ يقع دوار ) "أَجَّ

طالسة" ثمشنين"ما بين قرية  ازداد معظم وفيه . ، منزال سكنه وأسرته(القريبة من تغزوت، وبين الدريوش التابع لقبيلة م 

 .ولكنه مهجور ال يسكنه أحد  وما يزال هذا المنزل قائما إلى يومنا هذا، أبنائه،

 . م 6191أبريل  88هـ، موافق  6011ربيع الثاني عام  88توفي يوم  ♦

 :همبنائمع أ ،الحاج زمو، وهم كما يليوأخوات  إخوان ♦

 أحمد

 

 دمحم بلحاج

 

 فاظمة

 

 ارقية

 

 فاطمة

 

 رحمة

 

 ثمزينت

 

 أوالدهم 

عبدالسالم، 

فاظمة، رحمة، 

 عيشة

دمحم، مصطفي، 

 خديجة

متزوجة بسي 

حدو العوفي، 

 :ولها ثالثة أبناء

 ،مصطفى

 عيشة، حبيبة

ع َمر متزوجة ب

الحاج، ولها ابن 

 واحد، دمحم

عبدالقادر، 

أحمد، فاطة، 

 عيشة، ليتماس

مولود الحاج 

 ع َمر

 دمحم، سي محند
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  العوفي دمحم سي الحاج عمه ابن وبين بينه المتبادلتان الرسالتان هاتان ،وثائقه من

 

 العوفي دمحم سي الحاج عمه ابن إلى أرسلها رسالة ـ6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العوفي دمحم سي الحاج نفسه، عمه ابن من تلقاها رسالة ـ8
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اَون  "في  المهجورمنزله   "أَجَّ
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  ن الحياة االجتماعية والثقافيةعحات ـ لم من ذاكرة تغزوت

 

 
123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحور الخامس

 الجيل الثالث

 

 من ذاكرة تغزوت

يها ـالتي عاش ف والثقافية ةن الحياة االجتماعيعلمحات 

 النصف الثاني من القرن العشرين في ،يل الثالثـالج
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  "طرانسيسطور"جيل ـ 1

لث، قد ازدادوا إن أغلبية آل العوفي المنتمين إلى الجيل الثا

التابعة حاليا إلقليم الدريوش، وذلك حوالي  بقبيلة بني وليشك

منتصف القرن العشرين الماضي، أي في الفترة التي سبقت رحيل 

االستعمار الفرنسي واإلسباني عن المغرب، حيث قد تميزت هذه 

، سواء على المستوى االجتماعي هامةة تطورات الفترة بحدوث عد

أوالثقافي أواالقتصادي، كما بدأت تظهر بالقبيلة المذكورة بعض 

مظاهر العصرنة، وتدخلها ألول مرة بعض اآلالت العصرية، التي 

 . من مدينة مليلية كان يجلبها اإلسبانيون

إذ ظهر في  .أهم هذه اآلالت من( الراديو) لمذياعكان او

القاطن الحاج سي دمحم العوفي، القبيلة في أواخر األربعينات؛ وكان 

النظر  صرفب) بني وليشك في هواقتنوالل الذين األمن بتغزوت، 

كان مولعا باقتناء كل و. ("بنطيب"عن اإلسبانيين المقيمين بمركز 

جديد يظهر بالمنطقة، إذ أنه قبل ذلك، وفي بداية الثالثينات من 

قد اقتنى ساعة حالطية كبيرة ذات أرقام رومانية، نفس القرن، كان 

هذه  قد ضاعتفلألسف  ... (Tourne disque)توآلة لالسطوانا

كانت عبارة عن صندوق خشبي كبير مربع الشكل، ذي األخيرة، و

وتعتبر  .غطاء يغلق على مدار االسطوانات، وبوقان على جانبيه

  .من التحف النادرة اآلالت المذكورةاليوم 

شكل المذياع يشبة الحقيبة اليدوية، ويعمل بالبطارية  كان

على  يقتصرفقط، ألن الكهرباء كان استعمالها محدودا جدا، 

 ... بنطيبالتي يقيم فيها اإلسبان ومنها كز امرال

عن  -ونحن أطفال صغار - وفي الوقت ذاته، بدأنا نسمع

إال أن ، السلكي المعلق على الحالط( التليفون)الهاتف األسود 

الموجودة الرسمية استعماله كان أيضا محصورا في اإلدارات 

 .بمركز بنطيب، والتي يشرف على تسييرها اإلسبان

وبعد مرور بعض الوقت، أي بعد االستقالل، بدأت 

تظهر أنواع وأشكال أخرى من أجهزة المذياع، وآالت 

بعضها يعمل بالبطاريات، وبعضها اآلخر ... االستوانات، وغيرها

المحمول  لمذياعفي الستينات ا قد ظهربالتيار الكهربالي؛ إذ 

 الذي أحدث آنذاك ثورة كبيرة في المجتمع (طرانسيسطور)

 . خاصةالمغربي عامة، وفي المجتمع الريفي 

مذياع، كانت تستوجب  وتجب اإلشارة إلى أن ملكية أي

 .المغربية على صاحبها أداء ضريبة سنوية لخزينة الدولة

، ظهرت التلفزة المغربية، وكانت 2691هذا، وفي سنة 

تبث باألبيض واألسود، في إرسال يومي، لم يكن يتعدى ست 

 .2691ولم تتلون شاشتها إال في سنة . ساعات في المساء
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 الحياة في تغزوتـ 2

كانت الحياة في تغزوت، في األربعينات والخمسينات من القرن الماضي، بسيطة جدا، تسير فيها األمور بوتيرة 

ي العادية التإلى الحياة  روتينية هادلة، وخصوصا بعد ما ينتهي الناس من عملية الحرث أو الحصاد، فيعود الجميع

في حين .. بأمور حياتهم هتمامالكبار لال تفرغ، بينما يالقرآني ا؛ حيث يذهب الصغار في الصباح والزوال إلى الكتابهاعتادو

 ...مع اآلخرين يةللقاءات اجتماعية، وتواصل( بعد العصر إلى ما بعد المغرب)يخصص الجميع المساء 

لالستماع إلى أحاديث الفقيه، والتداول في شؤون األرض ومنتوجها، ( الكتاب" )ثمزيذا" نفالكبار كانوا يقصدو 

أما الشباب، فكانوا يفضلون الولوج إلى الدكان الكالن أمام الكتاب المذكور، للخوض في . واألسواق وثمن ما يعرض فيها

 ... أحاديث ذات مواضيع أخرى

 كان هذا الدكان في

جماعيا أول أمره، يديره 

األخوان أحمد وقدور، ابنا العم 

الحاج زمو، قبل أن ينتقل، في 

مرحلته الثانية، إلى األخوين 

سي أحمد، ثم سي عمر، ابني 

وفي كلتا ... العم سي محند

المرحلتين كان بمثابة شبه ناد 

يجتمع فيه شباب القرية لتزجية 

وأما شباب آل العوفي، . الوقت

، (الجيل الثالث) مامأبناء األع

خصوصا أولئك الذين كانوا 

يتابعون الدراسة في فاس 

، التي تحولت، بعد موت الجد، إلى (غرفة جدي" )أخم نجدي"، يرتاحون أكثر في عطلهم الصيفيةكانوا، في قد ، فوتطوان

قون فيها باستمرار للدردشة كانوا يلت.. قاعة خاصة بأبناء عمي سي محند، مفتوحة على الدوام في وجه كل أبناء األعمام

وفي كثير من األحيان، كان يأتي بعض الضيوف من وردانة، مثل األخوين، دمحم وأحمد سي ".. الداما"أو " الروندا"ولعب 

 –وكنا  ..، فتكبر اللمة، وتحلو الجلسة(عبدالسالم وأحمد) بعض أبناء الحاج سي اعمر أطرارييأتي مصطفى، ومن قلعية، 

 ... حكاياتهم ومغامراتهم في مدينة فاس وتطواناالستمتاع بو ،أحاديثهميروق لنا كثيرا االستماع إلى  -لجيلنحن صغار هذا ا

ولكننا لم نكن نفهم لماذا كان هذا الحديث الممتع والشيق دالما يتوقف فجأة، فيخرج بعضهم وال يعودون إال بعد 

الشيء الذي دفعنا، نحن الصغار، إلى البحث لمعرفة األسباب الموجودة وراء هذا األمر، مدفوعين  !!صيروقت ليس بالق

إذ أنهم حينما خرجوا ذات يوم كعادتهم، اقتفينا أثرهم للتلصص عليهم بدون أن يحسوا . بالفضول أوبالشقاوة، أوبهما معا

، "الربضث"ضاء يقع على الطريق المؤدية إلى دوار هو فو، "بوغيري"إنهم كانوا يذهبون إلى  !!فكانت المفاجأة... بنا

شيئا مذموما  ، كانآنذاك ،التدخين ، ألنلفضوليينبعيدا عن ا يدخنوا السجالر، وذلك من أجل أن ألنظارليتواروا هنالك عن ا

 .!دخينعامة الناس، وكان كل الشباب، المدخنين وغير المدخنين، يحاولون ما أمكن أال تلصق بهم تهمة الت لدى

، فكانت لقاءاتهم تتم غالبا في الهواء الطلق، في الفضاءات القريبة (األعمام، أي الجيل الثاني)أما كبار آل العوفي  

في أرض تابع للحاج سي دمحم، كان هو المكان المفضل لدى الجميع، ألنه يقع على هضبة عالية، " ار  ه  اد  "من منازلهم، ولكن 

تاي  )تطل على الوادي والمقبرة  آيت "منازل  ،في األفق تتراءىكما ". ين  ن  ش  م  ث  "، و"ن  وع  د  ر  إك  " ي، وعلى دوار(مَّ ب خ 

 ... عالية منتصبة ، ووراءها جبال"عبدالسالم

 تغزوت، مهجوردكان 
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 ،وكان عمي سي محند... كان حديثهم يتناول مواضيع سياسية، ووطنية، وفالحية، إلى جانب مواضيع محلية

فكانا شحيحين في كالمهما،  ،هما اللذان يستحوذان أكثرعلى الكالم، أما عمي سي عبدالرحمن والوالد ،وعمي سي عبدالسالم

أحد أقرباء آل ) ذم  ح  وكثيرا ما كان ينضم إليهم عمي الحاج زمو، ومحند أوم  .. وإذا ما تكلما فيكون ذلك باختصار واقتضاب

، من وردانة، عمي ، وفي بعض األحيان، كان يأتي إليهم"ت  ون  ع  ز  ت  ل ن  ال  ع  "آنذاك باسم  شهور، وعالل حمدي، الم(العوفي

يقيم الذي عمي سي عبدالسالم،  ف  ل  س  )سي شعيب اإلدريسي  كما أنه من حين آلخر، كان ينضاف إليهم.. سي دمحم أمزيان

ل ف ه بتغزوتينزل ضيفا على  وذلك عندما، (بدار الكبداني، ببني سعيد  .س 

وال نكاد نفهم منها أي  جافة،ثقيلة ونا كثيرا، نحن الصغار، ألننا كنا نرى أن مواضيعها ل جلسات لم تكن تروق

 .!جلسات أبناء األعمامعكس  شيئ،
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 أرعب سكان بني وليشكاللص الذي ـ 3

قبيلة بني وليشك، في الثالثينات من القرن العشرين الماضي، كان عرفته اسم ألخطر لص  هو ،وم  ه  د  عبدالسالم ح  

 اإلجهازعلىهذا االسم يثير كثيرا من الرعب في وسط الساكنة، ألنه كان لصا شريرا ومجرما خطيرا، لم يكن يتوانى في 

 ...يتامى فكم من غزوة نهب فيها ما نهب وترك فيها ضحاياه، نساء أرامل وأطفاال .أثناء غزواتهذا أبدوا المقاومة ضحاياه إ

في فضاء  ،مستقال وذلك لوجوده .بثالث زيارات ليلية هإذ خصأهدافه المفضلة، هدفا من  ،بتغزوت نامنزل كان

 .. منعزل عن باقي منازل الجيران، ولكون الوالد يغيب عن الدار معظم أيام األسبوع بسبب عمله في قبالل نالية

، بعد أن تمكن من (بالطابق األعلىقبل بناء الغرفتين )ففي زيارته األولى، نجح في اقتحام غرفة الضيافة السفلى 

، والصينيات يينوإبريقه النحاس سمحتوياتها، مثل الطامن خف ل ما ك جمعاقتالع قضبان الحديد إلحدى النوافذ، ف

، بدون النفيسة "غنالمه"ـ محمال ب حال سبيلهانصرف إلى ثم وبراريدها الفضية، وكؤوس الشاي، وأواني وأدوات أخرى، 

لن تكون هي إنذارا، و هذه الحادثة اعتبر الوالد أنف.. في نومهم العميق أهل الدار المستغرقين حظ،ال، لحسن أن يحس به

يش ت  "إلى اقتناء ه الذي دفع، الشيء األخيرة و   ..مرخصة( بندقية" )ث ز 

كانت الوالدة فقط بصحبة إحدى  ..أي رجلخاللها لم يكن في المنزل و، ليلية أخرىزيارة فعال، فقد كانت هناك و

المنزل عبر فتحة يحدثها في جدارخلف داخل إلى  يحاول التسللأن  اللص، هذه المرة، اختار.. نساء القرية وطفلتين اثنتين

 .. لدة ومن معهاا، كان سينفذ منها، لوال حفظ هللا ولطفه، إلى نفس الغرفة التي كانت تنام فيها الو(ن ق اب ث  ) الدار

وانتابهن الفزع .. في الجدارمرعوبات على األصوات التي كان يحدثها الحفر ( لدة ومن معهااالو)كلهن استيقظن 

فأيقن  أنهن ال .. سارت بأخبار جرالمه الركبان؟ ،فماذا عسى أن تفعل امرأتان وطفلتان أمام  وحش آدمي.. والهلع الشديدين

.. النجدة لطلبوالصراخ  هلعلمما جعلهن يفتحن باب الغرفة ويندفعن إلى وسط الدار في حالة من ا.. محالة هالكات

ومن  ..يتالشى خوفه عندما يبلغ به الرعب أشده،، فاإلنسان

في هذه اللحظة، مر بالطريق الفاصلة بين منزل نه أ ألطاف هللا،

حيث يقبع  ،منزلناالجهة الخلفية ل نالجد سي دمحم أمقران، وبي

، أحد رجال القرية عالدا متأخرا إلى منزله في الظالم اللص

ن  ) يو  ج   ليتأكد برهة ، فتوقف (، إن لم تخني الذاكرةأظنه من إح 

 ،تهغزوأدرك اللص أن  ،في هذا الحين.. الصراخ مصدرمن 

قد  إن هللا. ..أطلق ساقيه للريحقد باءت بالفشل، ف ،هذه المرة

، من موت محققالبريئة ربعة هذه األرواح األ أراد أن ينقذ

 ..هذا الرجل الطيب، في هذا الحين بالذاتببعث ف

ا، أخماس)قد صادفت وجود الفالحين بالمنزل الزيارة الثالثة واألخيرة،  وكان الوالد غالبا، ( ومساعدوه صالح ن ب ج 

أصبحوا يقظين أكثر،  وكان أهل الدار، بعد التجربتين السابقتين، قد.. ألن اللص كان يعرف جيدا األيام التي يغيب فيها

إجراءات احترازية، ووضعت البندقية في  لهم تجربة في التعامل مع هذا اللص الخطير، حيث قد اتخذوا عدةأصبحت و

اذ عندما أحس به أخماس، ؛ إمكان يسهل استعمالها عند الحاجة  .بين يديه كان اللص قد افرنقعالبندقية ب وأمسك، صالح ان ب جَّ

، وال ينشط إال في جنح نهارا في مخابئه السريةيختفي  والمراوغة، ذلبا شديد المكركان عبدالسالم حدهوم  إن

( المخزن) ، اإلسبانية والمغربية معالسلطات المحليةهاجسا أمنيا مقلقا لولساكنة، لكان يشكل كابوسا مرعبا و.. الليل

هدر دمه، ، في األخير، يالقبض عليه، مما جعله إلقاءعن  عجزفقد ، (المخزن) رغم كل المحاوالت التي قام بهاإذ ، ببنطيب

 .. .اعتقاله وتسليمه له حيا أوميتا علىطلب من المواطنين المساعدة يو

تولى مطاردته إلى أن قد القاطن بطوريطا، حيث  ،على يد الدينسي، كانت نهاية هذا اللص الخطير انتكأخيرا و

فأراح بذلك العباد من شره، .. تسليمه إلى السلطة المحلية جريحا مَّ من ث  و ،إلقاء القبض عليهتم نجح في الوصول إليه، و

 ..واعتبروا الدينسي بطال من األبطال.. ممتلكاتهمأرواحهم واالطمئنان على األمن و األهالي استعادو

 خلف منزل الحاج سي دمحم
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 نزاع على ماء تغزوتـ 4

االنسان )شروب ثالثة آبار، يتزود منها السكان بالماء ال في النصف األول من القرن الماضي كان بتغزوت

اج  أمزيان"، وهي (حيوانوال العوفي، هذان  ، وبئر الحاج سي دمحمالعوفي وبئر سي عبدالسالم ،(بئر الحاج أمزيان")أن و ن ح 

بئر يتميز و(. بئر الحاج سي دمحم)أو قريبة منه  القرية، على وادياآلبار المذكورة تقع و. األخيران كانا شبه خصوصيين

وقد أدخلت عليه السلطات اإلسبانية، في بداية الحماية، عدة .. أقدم هذه اآلبار وأهمها لوفرة مياهه بكونه  الحاج أمزيان

 . قرى المجاورةالبالماء لكل سكان  رليسإصالحات، كما جهزته بتجهيزات عصرية جعلت منه، المزود ال

ت القرن الماضي، ونتيجة للمبالغة ولكن نتيجة للجفاف الذي ضرب منطقة الريف في السنوات األولى من خمسينا

م، سكانبعض الفي جلب الماء من طرف  باإلسراف في جلب الماء  "الروبضث"بعض  السقالين من دوار  حيث اتُّه 

هذا الدوار ينتمي إلى قبيلة بني وتجدر اإلشارة إلى أن . !!خزينه في جيوب بمنازلهم كاحتياطيوتبذيره، والعمل على ت

، وأصبح الناس، في سالفة الذكرأقول نتيجة لهذا وذاك، حصل نقص خطير في اآلبار ال ..وليشك وليس إلى بني ،سعيد

فكان طبيعيا أن يعيدوا النظر في سياسة استهالك الماء، ويسنوا تدابير جديدة  ... تغزوت، ال يجدون أحيانا ما يشربون

 ... لتجنب تبذيرهلترشيد استعماله، و

، ثم تطورت هذه الخالفات إلى تبادل تهم خطيرة، (تغزوت والربضث)ين الدوارين من هنا بدات الخالفات تظهر ب

البئر  فيال تتعلق بجلب الماء فقط، ذلك أن التغزوتيين كانوا يتهمون بعض شباب الربضث بتعمد إحداث الشغب والعربدة 

أرادوا الماء، أن تأتي وراءه النساء ، إذا ى أهل الربضثعلسكان هذه األخيرة  يشترط أمام نساء وبنات تغزوت، ولذلك كان

بعض شباب  موجهة إلى، شبية باألولىبتهمة أخرى  ةفي حين أن سكان الربضث كانوا يردون على هذه التهم. ال الرجال

وهكذا استمر الحال بين ... يمررن وسط القرية قاصدات البئرهم أيضا يتحرشون بنسالهم وبناتهم حينما  ، بكونهمتغزوت

 ... ، وبين توتر وانفراجتبادل التهمجاورين في تلمين ارالدوا

إذ بينما كان سكان تغزوت يخلدون إلى الراحة .. حتى كان ذات يوم من أيام الصيف، وكان الوقت بعد الزوال

، مختبئين في منازلهم من وهج القيظ، وخلت الطرق من المارة، وكفت الكالب عن النباح، مختفية في مخابئها، والقيلولة

 ... وساد القرية هدوء شامل يشبه ذلك الهدوء الذي يسبق العاصفة

فجأة، وبدون سابق إنذار، انقلب ذلك الهدوء إلى هرج، ومرج، وفزع، واضطراب في كل ربوع تغزوت، فقد 

أصوات عالية، وسمعت نداءات مخيفة تدعو وتحث الرجال على التسلح والخروج للدفاع عن حمى القرية، ألن هناك  تعالت

، الذين هم اآلن في الطريق إلى "الربضث"هجوما غادرا على وشك أن تتعرض له تغزوت من طرف مجموعة من سكان 

 ... !!!تغزوت

كانوا مزودين بعتاد ". بوغيري"ع غفيرة تطل من طريق نعم، فلم تكد تمضي إال بضعة لحظات حتى بدأت جمو

ربما ألنهم فوجئوا برؤية الرجال . ، ولم يجرؤوا على المزيد من التقدم إلى األمام"بوغيري"مشارف  عندالمعركة، فوقفوا 

ذيذات"و يالتغزوتيين المسلحين بالعص م في ينتظرونه ،السالح األبيضغير ذلك من و، (في رأسه شاقور اعص)" ث ح 

أمجاهد وميمون األخوين ، شجاعة (وأنا صبي)وما زلت أتذكر، بكثير من اإلعجاب .. الفضاء المحيط بالمسجد والدكان

، اللذين وقفا بين الفريقين، وراحا يلوحان بعصويهما، طالبين من المهاجمين أن يتقدموا إلى األمام (الحجيوي)أمزيان   الحاج

 ... إذا ما أرادوا العراك

الفريق اآلخر  بدو أن كل فريق مستعد للمعركة التي ال محالة من وقوعها، وال ينتظر إال خطوة تصدر من وكان ي

 ،نراقب الموقف من فوق السطوح، لقد كان الموقف خطيرا جدا، وكنا نحن الصغار والنساء ،حقيقةال.. لتندلع المواجهة

 ... من الهلع ينتعدمر
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، يتقدمهم (األعمام)وفجأة برز كبار آل العوفي 

عمي سي عبدالسالم، وكان قاضيا على قبيلة بنى 

وليشك بمحكمة بنطيب، فصاح بصوته الجهوري 

ويضبطوا النفس،  ،بأن يتوقفوا ،مخاطبا الفريقين معا

طالبا من رجال تغزوت أن يتراجعوا إلى الوراء، ومن 

ث أن يختاروا منهم بضعة رجال للتفاوض رجال الربض

 ... والتفاهم 

وبعد برهة من التردد والتشاور داخل كل معسكر، انصاع الجميع لنداء عمي سي عبدالسالم، فدخل ممثلو الفريقين 

وا، وبسط كا وإلى صحن مسجد تغزوت،  ، التعهداالتفاق والحكمة، وتم و فتغلب العقل... وجهة نظره فريقتناظروا وتحاج 

بحرية تامة وبدون أية مضايقة من  ء،باستعمال البئر لجلب الما ،(من كال الدوارين) بالسماح للنساء فقط من كال الطرفين،

فتنفس الناس الصعداء، وحمدوا هللا على إخماد هذه الفتنة التي كانت ستأتي على األخضر واليابس، وثمنوا . أي طرف

السالم، الذين استطاعوا أن يحقنوا إراقة كثير من الدماء، وربما سقوط كثير موقف آل العوفي، وعلى رأسهم عمي سي عبد

 ...األرواحمن 

، آتية من مركز بنطيب لالستعالم  بما وقع، والتقي رليسهم (جيب)وفي الصباح التالي، فوجئنا بحضور سيارة عسكرية 

ين قد د عادت إلى الهدوء، وأن كال الدوارة قبعمي سي عبدالسالم الذي شرح له ظروف وأسباب النزاع، وطمأنه بأن الحال

 .باركا االتفاق الحاصل بينهما أمس
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 الريفرمضان في ـ 5

بين فيما ويكبر هذا الفرق، ويتسع أكثر إذا حصرنا المقارنة  !مرمضان أيام زمان، ورمضان اليو شتان الفرق بين

الحال، فإني أقصد بالفرق، كل ما يتعلق باالستعدادات التي تسبق  وبطبيعة. ةالباديرمضان في و ةاضرلحرمضان في ا

هذه خصص سأو ..أنواع األكل الذي تمتلئ به موالده، وكذا حلوله، والطقوس التي تقام خالله، واألجواء التي تصاحبه

، في بعض ، مختزال الحديث عنهافي األربعينات والخمسينات من القرن الماضي، عن قرية تغزوتلحديث ، لاللمحة

 .. المباركشهر المظاهر التي كان أهل تغزوت يستقبلون بها هذا ال

فمن ذكريات الطفولة التي ما تزال عالقة 

الرالعة ألسر ساكنة تغزوت،  مناظرتلك ال ،ذاكرتيب

، رجاال ونساء وأطفاال، عند أفرادهاكل مع خرج ت وهي

مغيب شمس يوم تاسع وعشرين من شهر شعبان، إلى 

ح وصعد إلى سطتالفضاءات المحيطة بالدار، أو 

وكانت جل .. زل، لمراقبة هالل شهر رمضانامنال

متجاورة، ال  تؤلف تجمعات سكنية  منازل تغزوت

كان فقد لذا  .إال مسافات قصيرة المنازل تفصل بين

ن الحديث فيما ل، يتبادمنهم صوصا النساءالجيران، وخ

اليوم  رؤيته ينيتمن ن، بعضهأثناء مراقبة الهالل نبينه

 ناآلخر يفضل ننفسه، ليبتدئ الصيام يوم الغد، وبعضه

 ..استكمال شهر شعبان ليومه الثالثين

  

رى، من مختلف تعقبها زغاريد أخوهذه األحاديث،  تقطع من هذه الجهة أوتلك، زغرودة ،وفجأة، قد تنطلق

 هكذا إذن،  "..امبارش رمضان: "يبدأ الناس،آنذاك، في تبادل التهاني، مرددين عبارةف ..الجهات، تعلن عن رؤية الهالل

أكالت وحلويات خاصة، أو  استعدادات مادية مسبقة، أو تهييء وتحضير  كان يبتدئ شهر رمضان في تغزوت، بدون أي 

 ..فةترويج وإشهار لسلع استهالكية مختل

 

أي تغيير يذكر عليها ال يطرأ تسير سيرا عاديا وطبيعيا، ، بل وفي كل قرى المنطقة، تناوتيرة الحياة في قري كانت

حقول، تساعدهم زوجاتهم وأوالدهم، إذا ما صادف الفي  جل النهار، يقضون كعادتهمبسبب حلول شهر رمضان، فالرجال، 

 .. الشهر موسم الحرث أو الحصاد

 

الناس طوال وجبات األكل التي يتناولها أما 

تختلف، في نوعيتها، عن تكاد ال  الشهر، فإنها هذا

 اعتادوا عليها في الشهور األخرى،الوجبات التي 

، أو يوضع وسط "الطيفور"فوق  الطعام الذي ينزلف

، كانت طبق واسع، مصنوع من الحلفة" )أن دو"

ر سالفي ( بدال من الطيفور األسرتستعمله بعض 

، مع في شهر رمضان هونفسه الذي ينزلاأليام، 

على أن تكون الحريرة حاضرة في  ، فقط،الحرص

جانب التمر والتين األخضر أو إلى وجبة اإلفطار، 

األسر  ، وإصرار بعض(حسب الموسم)اليابس 

الدة اإلفطار، ، إلى معلى إضافةالميسورة الحال 

 ..ةتجلبها من خارج المنطق التي كانت" الشباكية"

  

عما هو مألوف في  أيضا ن عدد الوجبات، وتوقيتها في شهر رمضان، ال يكاد يختلففإإلى ذلك،  باإلضافة

في  اثنتين رليسيتينوجبتين يعتادون على تناول ذلك ألن طبيعة الحياة في البادية، جعلت معظم الناس .. الشهور األخرى

، التي تتحول ، ووجبة العشاء عند المغربفي رمضان لسحوروجبة ا، التي تصبح هي الفجر عنداليوم، هما وجبة الفطور 

 .فطارإلى وجبة اإل



 آل العوفي

 الثالثالجيل 

  ن الحياة االجتماعية والثقافيةعحات ـ لم من ذاكرة تغزوت

 

 
132 

إذ كانت ، خارجة عن المألوفعادات إحياء طقوس أو بدون إقامة  ،رمضانتغزوت يحتفلون بشهر  وكان سكان

وكم كان يسعدنا، نحن .. السمة السالدة والمميزة لهذ الشهر، هي تمسك الناس بعادة إحياء صلة الرحم، وخاصة بين النساء

 . األطفال، أبناء األعمام، أن تتبادل أسرنا الزيارات بعد العشاء، بحيث تستمر السهرة إلى ما قبيل السحور

 

 وكانوا يتعاملون مع. ألداء صلواتهم جماعة( المسجد" )ثمزيذا"أما الرجال، فكانوا يحرصون على الذهاب إلى 

بدون يؤدونها .. عادات مستوردةال و" بدع"إقحام  وال، وال تزمت فيها تشددتدال؛ ال وسماحة واع بعفويةفرالضهم الدينية 

وبعد أدالها ينصرفون إلى شؤون حياتهم، والعمل في حقولهم، ليؤدوا الشق . تمييز أواهتمام بفرض أو ركن دون اآلخر

 (... العمل)الثاني من العبادة 

 

في جوهره، وليس في مظهره، ويؤمنون بأن العبادة هي آصرة  كانوا يفهمون، بفطرتهم، أن مغزى الصيام يكمن

 .. روحية تربط العبد بربه، وال تحتاج إلى ربطها بمظاهر احتفالية وشكلية، وال إلى القيام بإشهار كاذب لها

وليس  هو تجريب للجوع الذي يعاني منه الجالع المعوز،باإلضافة إلى كونه شهر العبادة والعمل معا، ففرمضان لديهم، 

 . الشبعان المترف اتجريبا للتخمة التي يعاني منه
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 عادات وطقوس االحتفال باألعيادـ 6

 رأس السنة األمازيغيةـ 1

 نبذة  تاريخية

برأس عامة والريفيون خاصة يحتفل األمازيغ 

" أذاف أسوكاس"السنة األمازيغية التي تسمي بالريفية 

، (الشهر األول" )أيورين "، في فاتح شهر (دخول السنة)

وهو اليوم . يناير في التقويم الميالدي 21الذي يصادف 

على ملك " شيشونغ"الذي انتصر فيه الملك األمازيغي 

ومنذ ذلك . قبل الميالد 659سنة " رمسيس الثاني"الفراعنة 

التاريخ، دأب األمازيغ على االحتفال كل سنة بذكرى هذا 

م االنتصار هو رأس كل االنتصار التاريخي، واعتبروا يو

 1699وقد مرت على هذا الحدث، إلى اآلن، . سنة جديدة

ولهذا يعتبر التقويم األمازيغي من أقدم التقويمات التي . سنة

  .استعملها البشر

وتجدر اإلشارة إلى أن التقويم األمازيغي، عكس 

التقويم الميالدي والهجري، ال يرتبط بأي حدث ديني، بل 

 :اثنتين، ال عالقة لهما بالدين يرتبط بمناسبتين

  .، تتعلق بحدث تاريخي، وهو انتصار األمازيغ على الفراعنة، كما سبقت اإلشارة إلى ذلكالمناسبة األولى

، ترتبط باألرض؛ فاألمازيغ معروفون دالما بحبهم الشديد لألرض، وعشقهم الكبير للعمل في األرض؛ والمناسبة الثانية

... خصبازيغية هو تعبير عن تشبثهم بهذه األرض وخيراتها، والتبرك واالستبشار بموسم فالحي فاحتفالهم بالسنة األم

( األمازيغ)وكثير من طقوس االحتفال، وكذا انوع األكالت التي تقدم فيه، لها ارتباط وثيق بمنتوجات األرض، كما أنهم 

هنا جاءت تسمية اليوم األول من السنة األمازيغية برأس  من .اعتبروا أن بداية السنة بالنسبة لهم هي بداية النشاط الفالحي

 .السنة الفالحية

  .الريففي  عادات وطقوس االحتفال

يبتدئ ااالستعداد لالحتفال قبل بضعة أيام على 

انتهاء السنة األمازيغية، إذ تحرص ربات البيت على 

توفير بعض الفواكه الجافة وخاصة التين والزبيب، 

التي يتم " ثيغ ـواوين" الحبوب، مثلوتهييء بعض 

إعدادها بتحميص الشعير، ليكون كل ذلك موجودا في يوم 

االحتفال، وهو اليوم االخير من السنة، حيث تخرج النساء 

ـن ـت  "في اليوم ذاته إلى الحقول والمزارع لـ  ش  ـتـ  ح  أ ثـ 

لجمع البقول الذي يتم طهيه وتناوله في وجبة " الربيع

أما وجبة العشاء في نفس ". ث ـيـب ٍّـي"تسمى  الغذاء التي

، "اتريد"اليوم، فتكون غنية ومتنوعة، أساسها صحن من 

ـن  "وهو نوع من  ـس ـم  م  ، أي الرغايف الرقيقة، المسقية "ر 

، ألن الديك الرومي لم يكن معروفا بلدي بمرق ديك

، باإلضافة إلى صحون "اتريد"يوضع مقطعا فوق  ؛آنذاك

وبعد االنتهاء من تناول هذه .. ، وهو نوع من الكسكس، يفتل ويصنع يدويا من دقيق الشعير"أفرفور"و " ابرأبر"أخرى من 

 (... المجفف التينو والزبيب التمر)الوجبة، يأتي وقت السمر والسهر مع كؤوس من الشاي، وثيغواوين، والفواكه الجافة 
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، فتلبس لباسا غريبا، (عجوز" )حكوزة"قيام إحدى نساء البيت بتمثيل وتقمص دور  ، أحيانا،ويتخلل السهر

هي أسطورة أرهبت كل " حكوزة"وقصة . وتغطي وجهها لتبدو في صورة مخيفة، تثير فضول الناس، وخوف األطفال

األسطورة عن امرأة  األجيال السابقة و كانت دالمة الحضور عند األطفال، ولها ارتباط أيضا مع الطبيعة، حيث تحكي

ا"من الجن  (غولة) ز  " يان يور"شهر  أثار، أرادت أن تتحدى وتصمد في وجه فصل الشتاء ذات البرد القارص، مما "ث م 

؛ فارتبطت هذه األسطورة في الذاكرة الجماعية، (العجوز" )حكوزة"على  اوسخط اغضب ،وهو رمز الخصوبة ،(يناير)

 ...قالم بين الخير والشرإلبراز الصراع الوأصبحت مناسبة 

 النبوي عيد المولدـ 2

في الليلة قبل يوم المولد، توقد ربة البيت البخور، وتقوم بتهييء كل ما يستلزمه االحتفال بهذا العيد، وإعداد الحناء 

" ثمزيذة"لكي تتخضب به كل من يتواجد بالبيت، في تلك الليلة من النساء والبنات، بينما يتوجه الرجال واألطفال إلى 

  .إلحياء ليلة الذكر( المسجد)

البيت نفسها برفع  ربةوفي الصباح الباكر، تقوم 

والعلم هذا، هو عبارة عن حزام . العلم فوق سطح المنزل

ب ـث  "من الثوب المذهب، المسمى بالريفية  قـ  حزام من " )ر 

ثوب رفيع ذي لون أحمر قان، مذهب، وطويل علي شكل 

، لكي (الصداق)، يهدى للعروس ضمن مهرها (شريط

ة رأس تزف به يوم عرسها، حيث كان يستعمل أيضا لتغطي

 ..العروس عندما تحمل على الحصان إلى منزل زوجها

فتحتفظ به بعد ذلك في دوالبها، وال تخرجه إال في صبيحة 

يوم المولد، وتحرص ربة البيت أن تقوم هي بنفسها بربط 

الحزام على رأس عمود طويل، وتثبته فوق سطح المنزل، 

في مكان يظهر للعيان من الخارج، مع إطالق ثالث 

متتابعة، فيكون ذلك أول مظهر يعلن عن حلول  زغاريد

أما في حالة عدم توفر هذا . عيد المولد بقرى المنطقة

الحزام، فيستعاض عنه بثوب أبيض، عادة ما يكون غطاء 

  .للرأس

ـبيض  "بصحن لذيذ من  ، لدى سكان المنطقة،ويتميز فطور هذا اليوم وفي الزوال، يذبح أحسن (. لمحمصة" )أ ح 

 .موجودة بالدار، حيث يختار الديك األحمر ذو العرف الطويل، ويؤكل بشكل جماعي بين كل أفراد األسرةالديكة ال

 ليلة القدرـ 3

من معتقدات الناس في ذلك الزمان، أن الجن يطلق سراحهم في ليلة القدر، ويخرجون من حبسهم ليتجولوا في 

كانت ربات البيت يعمدن إلى رش كل زوايا الغرف بالملح، ، لذلك سوءأرجاء المنازل، وقد يؤذون أهلها، ويمسونهم ب

 .اعتقادا منهن بأن ذلك يطرد الجن من البيت

" ين  يذاو  ز  م  ث  "يتم االحتفاء بهذه الليلة مباشرة بعد تناول طعام اإلفطار، حيث يتوجه الرجال واألطفال إلى 

اعيا، رجاال وأطفاال كأسرة واحدة، وذلك قبل صالة اللحم لتناول وجبة العشاء جمب، مصحوبين بصحون مملوءة (المساجد)

أطباق واسعة مصنوعة " )اوذ  إين  "العشاء؛ فيتحول فناء المسجد إلى مطعم، يجلس فيه الناس على الحصير، متحلقين حول 

  .، في كل طبق خبز وصحن مملوء باللحم(من الحلفة

ان، يعود المسجد إلى طبيعته، فتؤدى صالة العشاء وبعد االنتهاء من تناول الطعام، وسحب األطباق، وتنظيف المك

 ...وصالة التراويح
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 عيد الفطر وعيد األضحىـ 4

في كال العيدين يذهب اآلباء 

وأبناؤهم إلى المسجد في الصباح الباكر، 

 مصحوبين بفطور الصباح الذي كانت

موحدة بين  ، كما جرت العادة،مكوناته

، وكان عبارة عن قصعة من السكانجميع 

الكسكس، فوقه قطع من القرع األحمر، 

وإناء مملوء بالحليب الساخن، وكان القليل 

من الناس ممن يستعملون المالعق الخشبية 

لتناول الكسكس، أما األغلبية فكانوا 

يفضلون استعمال األصابع التي كانت تتقن 

تكوير حبات الكسكس، وتحويلها إلى 

، وبعد االنتهاء. كويرات قبل رميها في الفم

  .تقام صالة العيد

، اللحم ويتميز عيد األضحى بذبح األضحية بعد صالة العيد، وما يتبع ذلك من السلخ والتنظيف والتقطيع وشي

لكل زالر، وفي أي وقت تمت الزيارة،  واأن يقدم اعتاد الناسعلى أن يخصص المساء للتزاور والتغافر بين السكان؛ وقد 

  .الشاي وقضبان من اللحم المشوي
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 لزواجعادات وطقوس االحتفال باـ 7

من القرى قديما في تغزوت وفي غيرها  كان الناس

 ،بطريقة تقليدية( العرس)يحرصون على االحتفال بالزواج 

ضاع منها اليوم التي  باديةوطقوس الالعادات تراعى فيها 

 :يمكن إجمالها فيما يليالكثير، و

  هناك سابق معرفة تتم الخطوبة بدون أن يكون

بين الخطيبين، إذ تقوم إحدى القريبات أو 

الصديقات بدور الوساطة بين أسرتي الخطيبين 

للتمهيد لعقد القران، وقليال ما كان يتاح للخطيب 

 .من بعيد، ولو رؤية خطيبته قبل الزواج

  المهر الذي يقدم ومن أهم ما كان يشتمل عليه

 :ما يليللخطيبة 

فردتان من الحلي، تشبكان على الصدر، إحداهما على الجهة اليمينى " )ث ـس ـغ ـناس  " (:من الفضة)الحلي  -

ـالن  "، (واألخرى على الجهة اليسرى ـل ـخ  ـق ـياسين  "، (الخالخل" )إ خ   ...، الخ(األساور" )ث ـم 

بَّ ""... ثقندورين"و " ريزور"ذات ألوان زاهية، منها  ألبسة مختلفة ومتنوعة :المالبس - قـ  حزام " )ـث  ر 

، وغير أحذية تناسب األلبسة (.لون أحمر قان، مذهب، وطويل علي شكل شريط ومن ثوب رفيع ذ

 ...ذلك

 ... اء، غاسول، الخحن، سواك، كحول، مرآة كبيرة ذات إطار :لتزييناأدوات  -

 على األقل، في كل من منزل لمدة يومين متتاليينحتفاالت منفصلة، القام ات 

، يتم فيه دفع "دفوع"في اليوم األول يسمى يوم . ومنزل العروس سيالعر

 ..لعروس، يحمله أهل وأصدقاء العريس في موكب احتفالي غناليلمهر ال

يحضرها أهل وأصدقاء  ى شرفهم بمنزل العروس مأدبة غداءوتقام عل

وفي المساء تقام حفلتان اثنتان، حفلة الحناء بمنزل العروس، .. األسرتين

ء هذا األخير، يحييها أصدقا بمنزل العريس، حيث" الرازقسبحان "حفلة و

بصوت واحد، وبلحن جميل  ، مرددينحول المنزل وذلك بالطواف به

 (.اقرأ النص كامال في الصفحة التالية)..." سبحان الرازق سبحان الخالق"

  تحمل العروس إلى عريسها على فيوم الزفاف،  وفي اليوم الثاني، وهأما

سونه من الزينة كل ما يليق بالمناسبة، ويغطون رأس العروس حصان يلب

بَّـث  ـكامال ب   قـ  مدفوعة )، ويضعون أمامها مرآة (المهر مدفوع ضمن)ر 

إن وضع المرآة أمام العروس، هو عمل احترازي، . ..(المهر أيضا ضمن

  ، موكب العروسالطريقألن الناس كانوا يتشاءمون من أن يلتقي، في 

في  ،فالمرآة .األخرى فيتطلع القوم إلى رؤية العروس آخر، بموكب عروس

 ...وتجنب رؤية العروس نفسه، ، تعكس منظر الموكب األخرهذه الحالة

  ،وعندما تصل العروس إلى منزل العريس، تجد هذا األخير في انتظارها

فيقوم بإنزالها على الحصان، ثم يتحتم عليه أن يدور حول الحصان ثالث 

ثر، مارا من تحت عنقه، ومحاوال، في اآلن ذاته، تجنب دورات أو أك

وكل ذلك يتم في جو .. وتفادي الضربات التي تنزل عليه من لدن أصدقاله

 ...من البهجة والضحك والزغاريد

 بأحد صبيان العاللة في فك ضفالر  العريس، يستعين ذاته وفي مساء اليوم

يأخذ مكافأة تمنحها ، "وزير" هذا الصبي المحظوظ يسمىوشعر العروس، 

والجوز، واللوز، بعض البيض المسلوق، ، وهي عبارة عن العروس له

 .من منزل أبيهامعها والفول السوداني الذي أحضرته 
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 ي المتصاهرتين، توزع فيه كؤوس الشا وفي صباح اليوم التالي، يقام حفل خاص بالنساء القريبات إلى األسرتين

يتخلل الحفل الرقص والغناء والزغاريد، وذلك والجوز والفول السوداني، ز وللواوالبيض المسلوق والقهوة، مع 

 .ابتهاجا بعذرية العروساحتفاال و

 

 "الرازق سبحان" حفلة ليلة في المحتفلون يرددها التي الكلمات نص

 

 الرازق سبحان الخالق سبحان

 الخاللق بعد الباقي سبحان

 والدينا وارحم هللا يا أرحمنا

 علينا ارضاو و ربونا امَّ ه  

 جدودي وارحم هللا يا ارحمنا

 اللحود تحت يفنى جدودي

 شبابي ارحم و ياهلل ارحمنا

 التراب تحت يفنى شبابي

  نقول حقا هللا كالم

 رسوله إال دمحم ما و

 علينا حقا هللا كالم

 نبينا إال دمحم ما و

 محقق حقا هللا كالم

  مصدق إال دمحم وما
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 االستمطار / االستسقاء طقوسعادات وـ 8
 

عن قصة شيقة وقعت بين " ثغنجا"تحكي األسطورة األمازيغية 

، (عروس المطر" )ثسريث أونزا"، أو "ثغنجا"، وبين (ملك المطر" )أنزا"
، وكان كلما نزل إلى "ثغنجا"كان مفتونا بجمال " أنزا"ملخصها أن 

 ضوترفكانت تخاف منه، " ثغنجا"األرض يطلب منها الزواج، ولكن 

يمتنع عن النزول، فجفت األرض وتصحرت، " أنزا"طلبه، مما جعل 

إلى النزول، " أنزا"، أخيرا، إلى أن تقبل طلبه، فعاد "ثغنجا"واضطرت 

  ...رض ماء واخضراراوامتألت األ

وقد تحولت هذه األسطورة لدى األمازيغ، منذ القديم، إلى طقوس 

المغرب، يقوم بها الناس كلما  لالستمطار، أو لالستسقاء كما يقال هنا في

شحت عليهم السماء بالمطر، وحل الجفاف بأراضيهم، وتعرضت 

وقد توارثتها كل األجيال الالحقة، . محصوالتهم الزراعية للخطر

وأصبحت تعد من أقدم العادات والشعالر االستسقاقية في الثقافة األمازيغية، 

 ...ى يومنا هذاوما تزال تحافظ عليها بعض المناطق المغربية إل

، في والقرى المجاورة رية تغزوتوكانت تجري، بالنسبة لق

  :على الشكل التالي ،أواخر القرن التاسع عشر وأوالل القرن العشرين

بلباس ( مغرفة خشبية" )ثغنجا"يتم، منذ بداية النهار، إلباس 

إمحضان "، ويقوم (عروس المطر" )ثسريث أونزا"العروس، كرمز لـ 

، وكل فتيات الدوار بالطواف (تالميذ وتلميذات الكتاب القرآني) "انتمزيذة

من طرف بنت من ( ثغيجا)بها على بيوت السكان طول النهار، محمولة 

 :البنات، في موكب تشارك فيه حتى النساء الكبيرات، مرددين

 "مليح( األرض)يا ثغنجا ارويها "  مليح ت  و  ا اسَّ ج  ن  غ  ث  
 "مليح ارويهايا ربي "  مليح ت  و  اسَّ ياربي 

ث نا يا هللا" غــثـنــا غــثـنــا ياهللا ث نا غ   "غ 
و    "بالمطر إن شاء هللا" "شاء هللا ن إ ار  ز  ن  س 

ش  اث  اوَّ ياربي   "يا ربي أنزل المطر" اش  ر 
شاش   ر  " أ ن ش  أ غ روم  أ ف ر  مَّ ح    "لنأكل الخبر م 

وكلما وقف الموكب عند منزل من منازل الدوار، يرش بالماء من طرف نساء المنزل، اللواتي يتحتم عليهن أن 

وكان الطواف ال يقتصر على ...(. خبز، دقيق، عدس، زيت، توابل، الخ)يمنحن الموكب بعض العطاء من منتوج األرض 

اورة؛ مثال، فإن موكب تغزوت، كان، حسب ما يسمح به منازل دوار واحد فقط، بل كان يمتد إلى الدواوير األخرى المج

، دون "آيت عبدالسالم"، وحتى "اننضإوا"، و "إكاردوعن"، و "ثمشنين"الوقت، يقوم بزيارات لبعض المنازل في كل من 

ت ة"على  ، عند عودته،أن ينسى أن يعرج مَّ ب خ  والترحم على ، وذلك للتبرك بها (اسم كان يطلق على مقبرة تغزوت" )يـ 

 .موتاها

، فتستمر الفتيات واألطفال في الطواف حولها، مرددين كلمات "ثمزيذة"يعود الموكب، في نهاية المطاف، إلى 

الدعاء السابق الذكر، في حين تقوم النساء بإعداد مأدبة غذالية بالمواد المحصل عليها، تكون وجبتها الرليسية هي قصعة من 

ثم .. المسقي بالمرق، يتناوله الحاضرون من النساء والفتيات واألطفال، دون الرجال( كسكس من الشعير" )أحرحور"

يمضون بقية الوقت في مرح ولعب بالنسبة للفتيات واألطفال، وفي أهازيج وأدعية بالنسبة للنساء، ويستمر ذلك إلى أن يحين 

  .وقت االنصراف، قبيل آذان المغرب

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209836981257159&set=pcb.10209836992057429&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209836983097205&set=pcb.10209836992057429&type=3
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 الناس يتناولونهعادات وأنواع الطعام الذي كان ـ 9

 تقديم

شأنهم في  ،(الفطور، والغداء، والعشاء)  تناول الطعام،لال يتقيدون بأوقات محددة،  كان معظم الناس أيام زمان،

ألنهم قد .. لم يكن يهمهم عدد الوجبات التي ينبغي تناولها في اليومأنهم كما   ذلك شأن معظم المناطق القروية في الريف،

ب لوا على العيش  الفطرة، متجاوبين مع طبيعة الحياة البدوية، فال يأكلون وال يشربون إالعندما يحسون بالجوع على ج 

 ..والعطش

 

ل اونظرا لطبيعة عملهم في األرض طو

لفطور والعشاء يولون األهمية لوجبتي ا واالنهار، فقد كان

باتهم تتكون، جو وكانت.. أكثر مما يولونها لوجبة الغداء

في  في الغالب، مما تنتجه األرض، أي مما يزرعونه

.. هم بأنفسهم حقولهمومما يغرسونه في  أرضهم،

بالحطب  ، أويطبخون ذلك مستعينين بالفحم الخشبي

.. يتنوع ما يأكلونه حسب فصول السنةو.. واألعواد،

ذلك، فقد كانت هنالك بعض األنواع من ولكن مع 

األطعمة، التي لم يكن يخلو منها أي بيت على مدار 

حيث قد جرت العادة لدى بعض األسر  ؛السنة كلها

، أن يتناول (تختلف هذه العادة من أسرة إلى أخرى)

أفرادها نوعا معينا من األطعمة في كل وجبة من 

ستوى وجبات النهار، وذلك، بطبيعة الحال، حسب م

 بدون ،ويمكن أن أجمل ذلك فيما يلي. المعيشة لكل أسرة

 .أي تعميم

 

  (وجبة الفطور)ما يُتناَول في بداية النهار 

كان الشاي، وما يزال، من العناصر األساسية 

في كل الوجبات، بل كان، في كثير من األحيان، هو 

يكون و.. الفقيرةالوجبة نفسها، وخصوصا لدى األسر 

، إما قبل الوجبة أو لدى جل األسردالما  حاضراالشاي 

على  الجميعبعدها، ولكن في الصباح، يحرص 

، مفضلين إياه على نفسه مع طعام الفطور حضوره

ربما لكون . القهوة التي لم يكن يتناولها إال القليل منهم

مشبعة  نوعية المواد التي يحتوي عليها الفطور

 الشاي فطرة،، بحكم اليفضلونبالدهنيات، مما يجعلهم 

.. !إنه نوع من التوازن الذي تمليه الفطرة. على القهوة

ويشتمل الفطور عادة، باإلضافة إلى الشاي، على 

 :اآلتيةعناصر أو أكثر من ال عنصر

 .الخبز الحافي، أو الخبز والزيتون -

 .البيض في زيت الزيتون -

ن  " - س م  م   (.وطريةزبدة طبيعية " )اث روس ي"المشبع بـ ( ارغايف" )ر 

ف ضيث   -  .، ساخنة، في وسطها قطعة من الزبدة، تذوب وتعوم فيها بيضات حجرية(الحرشة)ثـ 

 (. بغرير" )اخرينكو" -

 ... إلخ. اشفنج  -
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 (وجبة الغداء)ما يُتناَول في منتصف النهار 

 (.اشريحة)الخبز والتين المجفف  -

مناطق الريف، والتي يتم  في كل البطاطيس، األكلة الشالعة -

ميطا"طهيها إما في الطاجين المصنوع من الفخار، أو في  ر  " م 

 (.طنجرة)

ق ـت  " - ر  م  ، ، األكلة المفضلة لدى الجميع(ةصارالب)" ثـ 

في ايام البرد، وتتكون من الفول أو الجلبان أو وخصوصا 

منهما معا، يتم طهي ذلك بكمية وافرة، في قدر من الفخار بدون 

ة، متعددفي وجبات  االستعماله (ةصارالب) اتوابل، ويحتفظ به

 .بحيث توضع التوابل وزيت الزيتون عند تهيئ الوجبة

 كون في فصل الربيع فقط، حيث يتم طهيهي، و(البقول" )ث يب ي" -

 .بواسطة البخار أوال، قبل خلطه وإضافة التوابل إليه

 ،ي بداية نضجه، فيتم طبخه، تكون هي أيضا في فصل الربيع، وهي عبارة عن الفول األخضر الفتي، ف"ثيشاشي" -

 (.البقول" )ثيب ي" بنفس الطريقة المتبعة في طهيمع كامل قشوره، 

من )تمليحه بتقطيعه والـق ـد يد ، كانت تحرص كل أسرة على أن تقتطع جزءا من لحم أضحية عيد األضحى، لتقوم  -

ت ت لعدة أيام ووضعه فوق السطح( الملح ف ظ به الستعماله، على مدار السنة، قصد تيبيسه تحت أشعة الشمس، ثم ي ح 

 .كوجبة قد تضاف إليها البطاطيس

ف ـيس  " -  .، بقايا الخبز اليابس، يعاد تسخينه على البخار، ويفتت في المرق"أ ر 

ع د من القمح، أو الكسكس المعد من الشعير (السيكوك" )السَّـٌكـوك  " - ور  )، اللبن الممزوج بالكسكس الم  ح  ر  ، أو (أ ح 

 :بإحدى المواد التالية بدال من اللبن، فيتم مزجه حليباليستعمل 

o   ور فـ   : ، وينقسم إلى نوعين(ادشيشة)أ ف ـر 

o "  ز م  ، ويتم إعداده قبيل الحصاد، وذلك عندما تنضج سنابل الشعير، فتقطف قبل أن تيبس، "أفرفور إ م 

فتتحول عندلذ إلى دقيق تعد أما إذا تم طحنها جيدا، (. ادشيشة)وتتم معالجتها، ثم طحنها نصف طحين 

ـيث  "منه  م  ز   (.الزميتة" )ثـ 

o "  ان ز  ين  "، وتسمى عندما يتم طبخها (ادشيشة)، حبوب من  الشعير، نصف مطحونة، "إو  وتجب ".. بـاز 

ان  ")اإلشارة إلى أن كال النوعين  ز  ين  "و "إو  يتم طهيهما أوال على البخار، الستعمالهما، بعد ذلك، ( "بـاز 

 .وك، أو إلعداد وجبة بالحليب أو بالمرقفي السيك

  (وجبة العشاء)ما يُتناَول في المساء  

ور  "الكسكس، و - فـ  السالفا الذكر، المسقيان بالحليب الساخن أو " أ ف ـر 

 ..بالمرق

مسقية بالمرق، ويوضع فوقها اللحم أو " ارغايف"، نوع من "ات ريد  " -

 .الدجاج

وث ين  " - لن، يتم طهيها على البخار، ثم تقطع ، نوع من رقالق العجا"ث ير 

على شكل مربعات صغيرة ورقيقة، ويعاد طهيها مع الحليب أو مع 

 .المرق

ـب ـيض  " - ، يتم طهيه في الحليب أو في (لمحمصة)، كسكس غليظ "أ ح 

 .المرق

ي اث  " -   ..، التي تعدها ربات البيت يدويا، مثل ما يعددن الكسكس وأحبيض(الشعرية" )ش ع ر 

 ...إلخ -

 

وخالصة القول، فقد كان الناس، آنذاك، جد متمسكين بأمازيغيتهم في األكل والشرب، ال يحشرون في بطونهم إال 

، ليأكلوا بأصابعهم من صحن واحد، "أندو"أو " الطيفور"متحلقين حول ما يجنونه من حقولهم، فيتناولونه مجتمعين و

 ".جتمعت عليه األيديا/خير الطعام إلى هللا ما كثرت"مصداقا للحديث الشريف 
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 ونهيرتدالذي كان الناس لباس الأنواع ـ 11

كان اللباس الذي يلبسه عامة الناس، بالريف، وأهل تغزوت على الخصوص، في العقد الرابع من القرن الماضي، 

 .بسيطا جدا، يتكون، في الغالب، من ثالث أو أربع قطع، سواء بالنسبة للذكور أواإلناث، كبارا وصغارا

ير  "فالذكور كانوا يلبسون  ، بلون أبيض، وله فتحة على الكتف األيسر، يضعون فوقه إما (يشبه القندورة" )ات ش ام  

، وينتعل الكبار البلغة ذات القاع الغليظ، أما "قندريسا"، ثم الجلباب، مع سروال (البدعية" )ث ب د ع ش ت  "أو ( الفوقية" )ث ف ق ش ت  "

ا؛ وهو حذاء "وكان هنالك، أفراد من األسر الفقيرة، يستعملون .. أو الصندلة المطاطية" ينةالسبرد"الصغار فينتعلون  ير  ث يس 

ي)يصنعونه هم بأيدهم، من نبات القنب   (.. أ ر 

، كاملة لرؤوسهم، ويغطونها إما بالرزة، أو الطاقية الصوفية" يضربونها تحليقة"وعن حلق الرأس، فقد كان الكبار 

بينما يحلقون، ألبنالهم الصغار، الجزء األسفل فقط من شعر الرأس، . أو الطربوش األحمر، ويفضلون قص وتهذيب لحاهم

ع اف  "مهذبا، على شكل مستطيل، يسمى   ويتركون لهم الباقي،  .. !!شباب اليوم" موضا"، يشبه "ار 

، (القندورة) "ث ق ن د وث  "وبالنسبة للنساء، فقد كن يلبسن 

ار  "تضع فوقها المسنات  يز  ، وهو لحاف يلففنه حول الجسم، "ر 

والحزام، في حين تضع فوقها ( مشابك)" ثيسغناس"ـ ويشبكنه ب

( المسنات والصغيرات)لبسن يو". اد ف ين  "غير المسنات 

وكن يغطين الجزء األعلى فقط من شعر ".. قندريسا"سراويل 

ت  "الرأس بـ  طَّو  اب ش ت  "أو " ث ح  ، ويتركن (منديل الرأس) "ث يش 

... وينتعلن الشربيل. ضفيرتي الشعر تنسدالن على صدرهن

وكان لباسهن يتميز بالرونق واأللوان الزاهية، وخصوصا لباس 

كما أن بعضهن كن يعمدن إلى تزيين وجوههن .. الصغيرات

  (.وشمة" )ث يكَّس ت  "برسوم تجميليىة تسمى 

من نفس القرن، ونتيجة ( الخمسينات)وفي العقد التالي 

النتقال الكثيرين من الجيل الثالث من آل العوفي للدراسة في 

، الذين كانوا القرىمدينتي تطوان وفاس، وعودة بعض سكان 

 ، كما سبقت اإلشارة إلى ذلك في غير هذا المكان،قد هاجروا

رة آنذاك، وإلى فرنسا، وذلك خالل فترة  إلى الجزالر المستعم 

المجاعة التي ضربت المغرب بقوة، وخصوصا في سنة 

عام "، حيث سميت ذات السنة، لدى سكان الريف بـ 2695

تعاقب سنوات  أسبابها، أهم؛ إذ كان من (عام الجوع" )بوه ي وف

باإلضافة إلى حروب  الجفاف، والحرب العالمية الثانية،

 ، بدأت تظهرقراهمأقول إثر عودة هؤالء وأولئك إلى  ...الريف

بعض مظاهر العصرنة، وبعض العادت غير المألوفة، فيها 

وكان أبرزها، لبس ... شملت لباس الشباب، وسحنة وجوههم

وأحيانا مع رباط العنق، وترك شعر القميص والبدلة األوربية، 

كان أهل المنطقة )الرأس كله، مع قصه وتهذيبه لدى الحالق 

ون ي و"يطلقون عليه اسم  م  وكان منهم . ، وحلق اللحية كلها"(ار 

من يغطون رؤوسهم بالطربوش األحمر المعروف، آنذاك، باسم 

 "...التونسية"
 عن والحسن ،هيمين نوفي يتوسط ابنيه، الحسين عالحاج سي دمحم الع

  الماضي أوالل الخمسينات من القرنأخذت الصورة  .، وأمامه نجيبهيسار

 مستعارة ةصور

 صورة مستعارة
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اء، أو على األقل، أنه لم يمس إال فئة قليلة من النساء المتزوجات ومن المالحظ، أن هذا التغيير لم يشمل كل النس

 (.اللثام" )ل ت ام  "، عند الخروج، واستبدلنه بالجلباب و"الحايك"اللواتي تركن ل ب س 

أما نحن، صغار القرية، فقد استهوانا هذا التغيير، ورحنا نطالب آباءنا بأن يسمحوا لنا بترك شعر الرأس، وتربيته 

ير"مثل اآلخرين، ونلح عليهم أن يشتروا لنا القميص والبنطلون، بدال من ( يوالمون) القندريسي، ولكن والسروال " ات ش ام  

 .!!ما نطلبه ليس موجودا في السوقإن  ،دالما يقولون لنااآلباء كانوا 

، ريتنا، وجرفتنارياح التغيير والتطور ما انفكت أن هبت على جميع ربوع ق، ألن فقط ذلك إلى حينولكن، كان 

 ...  نحن أيضا

، هكذا كنا ننادي ابن العم، سي عمر "ع زيزي سي عمر"

سي محند، كان هاويا للفصالة والخياطة، وكان أول من يملك آلة 

.. شهدون له بالجودة وإتقان ما يخيطكان الناس ي.. الخياطة بتغزوت

من أمهر خياطي جالليب الرجال، مثل ما كان شقيقه، دمحم أمزيان، 

ان  "وضرب  م  ش  وباإلضافة إلى ذلك، كان لسي عمر ذوق ".. الب ور 

رفيع في فنون أخرى، وحس قوي بجمالية التجويد، إذ كان من أشد 

المعجبين بتجويد المقرئ المصري، عبدالباسط عبد الصمد للقرآن 

اعات، وأذكر أنه عندما كان يسمع ترتيله في إحدى اإلذ. الكريم

وكنا نالحظ على محياه، خالل . يطلب من الجميع التزام الصمت

ذلك، عالمات االنشراح والخشوع والتجاوب مع المقرئ، ويهز 

سي )لقد تذكرت هذا، ألنه .. رأسه، ويحرك شفتيه متتبعا تالوته

ير"هو الذي ساعدنا على التخلص من ( عمر ام   والقندريسي، " ات ش 

البس التي نريدها نحن، ال التي يختارها لنا وق ب ل أن يخيط لنا الم

وإليه يرجع الفضل، كذلك،  في أن الكثيرين منا أصبحوا .. غيرنا

 ...يعشقون ترتيل وتجويد عبدالباسط عبدالصمد مثله

نذهب إلى ك ت اب القرية، وإلى سوق إذن هكذا أصبحنا 

القميص )، باللباس العصري "بنطيب"األربعاء بمركز 

  (..والبنطلون

وعلى ذكر السوق، فإنه تحت إلحاحنا الشديد، اضطر آباؤنا أن يزيدوا لنا في مصروف الجيب ليغطي كل حاجياتنا 

في السوق،  حيث كان علينا أن نذهب إلى الحالق ليقص ويهذب لنا الشعر، ونشتري أدوات خاصة لتصفيفه وتلميعه، 

ين ا"كالمشط و ي ان ط   ... ، وغيرهما"الب ر 

لذلك كنا نجتهد كثيرا في تقليد الكبار من .. !!آنذاك، إحساس طفولي لذيذ، يصور لنا بأننا قد أصبحنا كباراكان يملكنا، 

 ...كانت أكثر من رالعة  !تلك أيام.. !!إخواننا وأبناء أعمامنا
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 أنواع اللعب الذي كان األطفال يمارسونهـ 11

 ؟وقت الثالثون اليقض واكيف كان

كانت وسالل التسلية في ذلك الزمان جد قليلة، وكان معظمها عبارة عن ألعاب بسيطة، يطغى عليها الطابع 

البدوي، كما كان جلها يخص الذكور فقط، ألن البنات كن ملزمات بترك اللعب في سن مبكر لمساعدة أمهاتهن في أشغال 

 :ورد البعض من هذه األلعابأوفيما يلي . البيت

 "فولعالع"لعبة ـ 1

هي لعبة جماعية، الندري أصلها وال معناها، 

. تمارس في الهواء الطلق، في فضاء واسع خارج البيت

إلى ( بدون تحديد العدد)تبتدئ بتقسيم الالعبين المشاركين 

كل فريق يحتل ميدانا في جهة مواجهة لميدان . فريقين اثنين

 :وتمر اللعبة من ثالث مراحل. الفريق اآلخر

  :لة األولىالمرح

ينتشر العبو كل فريق في أنحاء الميدان الذي 

يحتلونه، ثم يشرعون في بناء أهرامات صغيرات، من التراب 

، في أماكن متعددة وخفية، (حسب نوع التربة)أو الرمل 

وبعد مرور بعض الوقت، ... يصعب االهتداء إليها بسهولة

دد بحيث يتمكن كل فريق من أن يبني، في ميدانه، أكثر ع

ممكن من األهرامات الصغيرة، تنطلق أصوات مرتفعة 

... فولعالع: "لالعبين في كال الفريقين، صالحين في اآلن ذاته

، وذلك إعالنا عن انتهاء المدة ... "فولعالع... فولعالع

المخصصة للمرحلة األولى المتعلقة ببناء األهرامات، 

بادل تل فيغادرون ميدانهم مهرولين نحو ميدان الفريق اآلخر

... فولعالع... فولعالع"، مرددين نفس الكلمات الموقعين

 ... ".فولعالع

  :المرحلة الثانية

كل فريق ميدان الفريق اآلخر، وذلك من أجل  يحتل

البحث عن األهرامات التي بناها خصمه للدوس عليها 

ومحوها من الوجود، بحيث يجتهد كل فريق في الوصول إلى 

... كل األماكن الصعبة التي يحتمل أن تكون فيها األهرامات

وبعد مدة من الزمن، تنطلق، مرة أخرى، أصوات 

 .، إيدانا بنهاية المرحلة الثانية الخاصة بالبحث ومسح أهرامات الخصم... "فولعالع.. .فولعالع... فولعالع"

  :المرحلة الثالثة

تكمن في قيام كال الفريقين بعملية مشتركة للبحث في كال الميدانين، عن األماكن التي لم يصل إليها الخصم، 

عملية اإلحصاء، يكون الفريق الفالز هو  وبعد نهاية... هاوإحصاء عدد األهرامات التي ال تزال قالمة، والتي لم يتم مسح

 .الذي بقيت أكثر أهراماته قالمة، ولم يستطع الخصم اكتشافها
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  "هير إي هير"لعبة ـ 2

، أو 2621هي لعبة من المحتمل أن تكون إسبانية األصل، قد جلبها اإلسبان معهم عندما احتلوا شمال المغرب سنة 

هذا االحتمال يقوم على اعتبار أن . المنطقة قبل هذا التاريخربما قد انتقلت إلى 

، التي تعني (IR E IR)قريبة إلى الكلمات اإلسبانية " هير إي هير"كلمات 

تكمن .. وهي لعبة خشنة خاصة بالذكور". يذهب ويذهب"، أو "يمشي ويمشي"

وضعها ، و(بدون تحديد عددهم)في جمع أحذية كل الالعبين المشاركين في اللعبة 

 .على شكل كومة، يركز في وسطها عكاز

يتم، في البداية، اختيار أحد الالعبين، بالقرعة، كحارس توكل إليه مهمة 

حراسة األحذية، ضد الالعبين اآلخرين الذين يكون دورهم هو القيام بمحاوالت 

 .تلك األحذية لخطف

الحذالية يمسك الحارس برأس العكاز، ويبدأ في الدوران حول الكومة 

؛ بحيث ال يسمح له أن يحيد عن المركز، أو "هير إي هير... هير إي هير"مرددا 

. أن تفارق يده العكاز المركوز وسط الكومة، أو سحب العكاز من الكومة نفسها

.. يةولكن، من أجل الدفاع عن األحذية، يسمح له باستعمال رجليه لركل كل من تسول له نفسه أخذ فردة أو أكثر من األحذ

، كل يريد أن "هير إي هير... هير إي هير: "في حين، يحوم ويدور الالعبون اآلخرون حول الكومة، مرددين هم كذلك

 ...أال تصيبه ركلة من ركالت الحارس ينتهز فرصة الختالس ما يمكن اختالسه من فردات األحذية، مع الحرص

األخرى، من طرف الالعبين، وبين التحرك السريع  وهكذا يستمر اللعب بين محاوالت االختالس وخطف فردة تلو

وغالبا ما تكون الغلبة للخاطفين، إذ يتم لهم، في األخير، السطو على كل ... للحارس لصدهم عن ذلك، حتى تنتهي اللعبة

لتي األحذية، وحينذاك، يتحتم على الحارس، عند سحب آخر فردة، أن يطلق ساقيه للريح بأقصى سرعة، ألن كل األحذية ا

كان حارسا عليها، سيقذف بها من طرف الالعبين، الذين يكونون قد نالوا، خالل اللعب، الكثير من ركالته، فيردون له ذلك 

 ...بقصفه بنفس األحذية التي استطاعوا خطفها منه

  (مالقف) IMRAKFAN" قفنرإم"لعبة ـ 3

هي لعبة تهم في الغالب البنات فقط، وتتطلب القوة في 

والكثير من الخفة في حركة اليد، ألن أي خطأ ترتكبه الالعبة  التركيز،

ويمكن ممارستها داخل البيت أو خارجه، وذلك . يتم إقصاؤها من اللعب

إما بين العبتين اثنتين أو أكثر، حيث تجلس الالعبات على األرض، 

في شكل دالرة، وتستخدم كل واحدة منهن خمس حجيرات ملساء، أو 

يستحسن اختيار )ر بقليل من حجم اللوزات حصوات، في حجم أكب

وتشتمل اللعبة (.. إحدى الحجيرات الستعمالها في الرمي في الهواء

 :على المراحل التالية

 المرحلة األولى

اإلمساك بالحجيرات الخمس في كف يد واحدة، ورمي  -

الحجيرة المختارة في الهواء، واإلسراع بوضع األربع األخرى على 

 .الحجيرة المرمية قبل سقوطها على األرض األرض، والتقاط

رمي الحجيرة المختارة في الهواء، واإلسراع بأخذ إحدى  -

رض، والتقاط، في اآلن ذاته، الحجيرة ألالحجيرت الموضوعة على ا

 .المرمية قبل سقوطها، ثم ترك المأخوذة على األرض، في جهة أخرى

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209790507455343&set=pcb.10209790515575546&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209790508055358&set=pcb.10209790515575546&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209790507415342&set=pcb.10209790515575546&type=3
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 .إلى الجهة األخرى( واحدة، واحدة)الحجيرات األربع وتتكرر هذه الخطوة األخيرة، حتى يتم نقل كل  -

، (ثالث، واحدة)، ثم (مثنى، مثنى)ثم تتكرر الخطوة ذاتها مرات أخرى، وذلك من أجل نقل نفس الحجيرات األربع  -

  (.أربع، أي كلها مجموعة)وأخيرا 

 المرحلة الثانية

تضع الالعبة إبهام وسبابة يدها اليسرى على األرض، مشكلة 

وتضع األربع حجيرات أمامها على األرض، ممسكة بيدها . ذلك قوساب

اليمني بالحجيرة المختارة، فترمي بها في الهواء، وتسرع إلى تمرير 

تحت القوس قبل سقوط المرمية، ثم ( من الحجيرات األربع)حجيرة واحدة 

تكرر نفس العملية إلى أن تمرر كل الحجيرات األربع تحت القوس، بدون 

 .ك الحجيرة المختارة التي ترمي بها في الهواء تسقط على األرضأن تتر

 المرحلة الثالثة واألخيرة

تجمع الالعبة الخمس حجيرات على ظهر كفها ثم ترمي بها في 

الهواء، فتحاول التقاطها كلها أو بعضها قبل أن تهوي على األرض، فما 

 .اتستطيع التقاطه من الحجيرات يكون هو عدد النقط في رصيده

 "القيمون"لعبة ـ 4

 :إحاطة

من اقتراح نورالدين دمحم سي  وهفي هذه اللمحة، " القيمون"لعبة إن إدراج 

وجه لها الشكر أمن عمته زبيدة سي عبدالسالم العوفي، التي  ذلكعبدالسالم العوفي، مستلهما 

 ىعلعلى هذه المساهمة، متقاسمة الشكر مع المرحومة، راضية الحاج سي دمحم العوفي 

 مراجعتها لمضمون اللعبة

، كلمة ال يعرف معناها وال أصلها، ولكنها اسم (ALCAIMOUNE" )القيمون"

في أواخر القرن التاسع عشر وأوالل ، يطلق على لعبة مؤنثة خاصة بالبنات، كانت منتشرة

 .. ،وفي كل القرى المجاورة تغزوتفي ربوع  ،القرن العشرين

، وهي "أغنجا"، يتم تجسيده على "القيمون"وتتمحور حول رجل وهمي اسمه 

، تغطى بثوب على شكل جلباب، ويسدل القب على رأسها، فتبدو (مغرفة)ملعقة خشبية كبيرة 

الكركوز، /ككركوز في صورة شبيهة بالرجل، حيث تقوم إحدى البنات بمهمة تحريك القيمون

 . للتعبير عن مواقف مختلفة

، أي، ها هن !.."أقا ثنحجاب افغنطيط!.. طيطن  غ  ف   جاب  ح  ن أقا ث  : "ما يسمع القيمون صوتا يقول مثالإذ عند

 .. ينتصب واقفا، ويشرلب برأسه، ليتطلع إليهن ويتأملهن... المحتجبات قد خرجن، ها هن المحتجبات قد خرجن

ها !.. ها هم أزواجهن قد جاؤوا: ، بمعنى!.."نسنت أوسيندأقا إيزن !.. دين  أوس   ت  ن  س  ن   ن  ز  ا إي  قَّ أ  "ولكنه عندما يسمع 

فيثير هاذان الموقفان .. ينتكس رأسه بسرعة، وينبطح على األرض مخفيا وجهه في جلبابه!.. هم أزواجهن قد جاؤوا

 ..المتناقضان للقيمون كثيرا من الضحك لدى البنات المتفرجات

رغم أنها خاصة ببنات ما زلن في مرحلة الطفولة، تعبيرا عن نقد ويمكن اعتبار اللعبة، من الناحية االجتماعية، 

 !مغلف بالسخرية، موجه لبعض الرجال، حيال سلوكهم إزاء النساء

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209790508255363&set=pcb.10209790515575546&type=3
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 الذهاب إلى السوقـ 12

يعتمدون في تنقالتهم على الدواب، وكان الحمير والبغال أهم وسيلة للنقل، وذلك بسبب انعدام في القديم  الناسكان 

وكانوا يتسوقون عادة، وحسب نوع حاجياتهم، إما من سوق بنطيب، الذي يقام يوم األربعاء من . للوسالل األخرى أو ندرةٍّ 

ع ضا"أو من سوق الدريوش، عبر طريق ". أخاض"عبر طريق  أهل تغزوتكل أسبوع، ويقصده  م  ، والذي كان يقام، "أر 

أو من سوق الثالثاء بالكبداني، عبر دوار . بيوم السبت في عهد االستعمار، يوم الجمعة، ثم استبدل، بعد االستقالل،

 .وكانت هنالك أسواق أخرى، تنتمي إلى قبالل بعيدة، ولكنها لم تكن تحظى بحظوة لدى ساكنة تغزوت".. الربضث"

 وكنا، نحن الصغار، أبناء األعمام، اليسمح لنا بالذهاب إال إلى سوق بنطيب، وبرفقة أحد األفرد من الكبار، وذلك

نا يطمئنون علينا أكثر في هذا ؤاألول، كونه، أي السوق، أقرب إلى تغزوت، والثاني، وهو األهم، كون آبا: لسببين اثنين

وكان هذا األخير يملك هنالك دكانا فارغا، يستعمله .. السوق، بسبب وجود عمي سي عبدالسالم، القاضي بمحكمة بنطيب

 ".أخاض"د مدخل بنطيب من جهة طريق ويقع عن. للراحة، وكمستودع لمشتريات السوق

أوال، ألننا سنتحرر من  !!وكان أسعد يوم لنا، هو اليوم الذي نحظى فيه بموافقة أهلنا على الذهاب إلى السوق

وثانيا، ألننا سنحصل على مبلغ خمسة فرنكات !الك ت اب، في حصة ما بعد الزوال
1
 59، أي ما يعادل اليوم (دورو واحد) 

وتجدر اإلشارة إلى أن بعض المعامالت التجارية كانت تتم بالمقايضة، البيض أو الحبوب مقابل .. للجيب سنتيما، كمصروف

 !السلع، بحيث يذهب المتسوق بدابة محملة بأكياس من الحبوب، وسالت من البيض، ويعود بها محملة بما تبض عه

الوصول إلى السوق،  وعند

يتحتم على صاحب الدابة أن يربط دابته، 

، أو في (مؤدى عنه)إما في اإلسطبل 

فضاء خارج السوق، بدون حراسة، وفي 

هذه الحالة، يجب أن يكون متوفرا على 

وتد يربط إليه دابته، بعد تركيزه في 

سعة وعارية، نصبت في وسطها خيام كثيرة، ثم بعد ذلك، يلج إلى وسط السوق، الذي كان عبارة عن ساحة وا.. األرض

وكانت تتميز بعض هذه .. !وفي كل خيمة سلع مختلطة ومتنوعة، معروضة على األرض، في فوضى، وبدون أي تصنيف

وجبة وحيدة، وهى دزينة أو  ، تقدم لزبنالها(مطاعم)الخيام بكونها فارغة ومفروشة بأحصرة، ألنها مخصصة لتناول الطعام 

اد من الشاي المنعنع(Barra)، مع خبزة من الدقيق األبيض (سمكة 21الدزينة، فيها )ردين المقلي أكثر من الس .. ، وب ر 

  !سنتيما، بعملتنا الحالية 19ويكلف كل ذلك حوالي فرنكين اثنين، أي حوالي 

ة المحلية ، نصب على الباب الرليسي للسوق، وكانت تستعمله السلط(مكبر الصوت)كان هنالك، في السوق، بوق 

اح"إلخبار الناس بالقضايا التي يهمها تبليغها لهم، بدال من ( المخزن) وأذكر .. الذي كانت تعتمد عليه في أسواق أخرى" الب ر 

ا، من  ام  ، إذ بينما كنا نتقض ى حاجياتنا، إذا بصوت (أعامي)، أحد خادمينا "إكردوعن"أنه ذات سوق، كنت برفقة عبدالقادر م 

، وأن كل من يثبت عليه من (بطاقة التعريف" )ن ك واث  "يعلن بأن كل رجل بالغ، يجب عليه أن يتوفر على  صادر من البوق،

فما كان من عبدالقادر، إال أن جمع، بسرعة، ما جمعه من .. ، يعرض نفسه لالعتقال(ن ك واث  )المتسوقين عدم حمله إياها 

حتى وصلنا إلى مربض الدواب، ومنه   !!!راءه بدون أن أفهم شيئاالمشتريات، وأطلق ساقيه للريح كالمجنون، وأنا أجري و

، وخشي أن يعتقل "ن ك واث  "وفي الطريق، شرح لي األمر، ألن المسكين، كان فد نسي إحضار بطاقته . .مباشرة إلى تغزوت

 ...ويودع السجن

                                                 
1
هل تكون للتسمية عالقة ...  ؟"فرنك"نستعمل كلمة ولست أدري لما ذا كنا . كانت العملة المتداولة، آنذاك، بمنطقة الشمال، هي البسيطة اإلسبانية. 

  ..باسم الجنرال فرانكو؟

 ، بالوجهين(بسيطة 2)فرنك  2 ، بالوجهين(اتبسيط 5)دورو  2
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 االلتحاق بمدرسة طوريطاـ 13

، خالل األربعينات لم يكن في قرية تغزوت

، ي ستغ ل أيضا (ثمزيذا)د يحوإال مسجد صغير ووالخمسينات 

بتحفيظ القرآن الكريم ألبناء  "لفقيها"ك ك ت اب قرآني، يقوم فيه 

 الجيل الثالث)وقد تتلمذ به كل أحفاد سي دمحم أمقران  ..القرية

زمنا طويال،  الثالثالجيل   بعض منالوقضى فيه (.. والرابع

يغادروه إال بعد أن تمكنوا من استظهار الستين حزبا عن لم حيث 

 . ظهر قلب، وأصبحوا من حاملي كتاب هللا

 ،ب على هذا الكتاب عدة فقهاء، كان أبرزهمقاعوقد ت

؛ األول درست عليه الفئة األولى "سي بويا"، و"سي حاللوش"

في . وي حكى عنه أنه كان قاسيا وشديد العقاب. من الجيل الثالث

قضى بذات المسجد  على سي بويا، الذي واقد درسف، وكذا البعض من الجيل الرابع ،من الجيل الثالثة ن الفئة الثانيحين أ

، مما جعله يقيم بتغزوت (.فاطمة موح أوعاللعيشة بنت )حفيدات سي عالل العوفي بإحدى خاللها تزوج عدة سنوات، 

 .بصفة دالمة

لمغرب، لمطلب سكان تغزوت لشمال ا ،آنذاك ،المحتلة ،اإلسبانية السلطاتبداية الخمسينات، استجابت  معو

العوفي وراء هذا المطلب، حيث قد  وكان آل. الهادف إلى إنشاء مدرسة ابتدالية عصرية ألبنالهموالقرى األخرى،  ووردانة

لألمانة التاريخية، فإن الفضل و. منطقةتبناه ودافع عنه بقوة الشقيقان، الحاج سي دمحم، وسي عبدالسالم العوفي، القاضيان بال

جماعة ) "ثنوث" أو طوريطا الكبير يرجع إليهما في وجود هذه المدرسة، وفي اختيار المكان المتواجدة فيه اآلن، المسمى

 ، في موقع يتوسط مداشر المنطقة، على الطريق الرابطة بين بنطيب والكبداني، وذلك لكي يتيسر ألبناء كل المداشر(وردانة

 ...قبيلة بني سعيد االلتحاق بها، سواء المنتمية منها إلى قبيلة بني وليشك، أو إلى المجاورة

أبلغنا آباؤنا بموعد افتتاح المدرسة، وأمرونا، في الوقت ذاته، باالستمرار في متابعة الدراسة بالكتاب حينما هذا، و

الحفظ ، انتابتنا فرحة عارمة، وغمرت قلوبنا سعادة ما بعدها سعادة، ألننا سنتحرر من عذاب إلى أن يحين موعد االفتتاح

وأحسسنا بشعور يملؤه الكثير من .. على يد الفقيه الذي كنا نتلقاهالمبرح  ، وسنتخلص من آالم الضربفي الكتاب اليومي

البدلة  األحصرة، ويدرسنا أستاذ إسباني يرتديمقاعد ال على الالزهو والخيالء، ألننا سندرس في مدرسة نجلس فيها على 

ونعقد المقارنات بين الكتاب ، نسرح بخيالنا الطفوليهكذا رحنا ... لواحاألوراق ال على ألااألوربية ال الجلباب، ونكتب على 

ال شهر أكتوبر وال غيره  ،من قبل ،نعرف وننتظر، بفارغ الصبر، متى يحل فاتح أكتوبر، الذي لم نكن... والمدرسة الجديدة

 ..  من الشهور

وما زلت أتذكر بكثير من الحنين 

(Nostalgia ) صبيحة  ، أياليوم الموعودذلك

، 2651أكتوبر من سنة  يوم األربعاء، فاتح

حينما غيرنا، ألول مرة، وجهتنا في الذهاب إلى 

المدرسة؛ فبدال من أن نتجه، كالمعتاد، إلى 

، حيث المدرسة "طوريطا"الكتاب، اتجهنا نحو 

كنا سبعة أطفال، كلهم ذكور من .. الجديدة

حمد سي أ)تغزوت، أربعة من آل العوفي 

عبدالرحمن، حسن سي عبدالسالم، نجيب الحاج 

 بمدرسة طوريطا واالتحقالذين  من آل العوفي بتغزوت،األول فوج ال 

 مرتبين حسب أرقام التسجيل، 2651عند افتتاحها سنة 

 عبدالحق 

 29رقم التسجيل 

 

 أحمد

 29رقم التسجيل 

 
 

 حسن

 21التسجيل  رقم

 
 

 نجيب

 99رقم التسجيل 

 
 

 تغزوت" ثمزيذا"
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، (، ودمحم الكمبوريحمدي برمزيان فاطمة موح أوعالل، وعبدالقادر عالل)وآخرون من أبناء الجيران ( سي دمحم، وعبد ربه

عنا، على كنا من األوالل الذين وصلوا إلى المدرسة؛ وقد قط.. وقد اعت ب رنا أول فوج، من تغزوت، يلتحق بهذه المؤسسة

األرجل،  المسافة التي تفصل تغزوت عن طوريطا، والتي تقدر بنحو ثالثة كيلومترات أو أكثر؛ لم نحس خاللها ال بتعب 

 ...وال بملل، ألن قلوبنا وكل جوارحنا كانت تطير فرحا، وتهفو إلى المدرسة الجديدة، إلى الحلم الذي انتظرناه طويال

 يتولى التدريس بها؛ وكان ومسكن لألستاذ الذي ،ة عن حجرتين اثنتين للدراسةعبارالمدرسة جديدة ونظيفة،  كانت

هكذا " )خالي دمحم" ومترجمها بمعية حارس المدرسة كان. شابا أنيقا ،(Don Antonio" )ن أنطونيوود"األستاذ  اإلسباني 

ة، ويتقن الحديث باللغة اإلسبانية، كان فوق المدرس واقعةمن عمره، يسكن في الهضبة ال في العقد الثالث ، رجال(كنا نناديه

اآلخر من أجل  مام باب القسم، لندخل الواحد تلويعمالن على اصطفافنا في صف واحد أ( األستاذ والحارس)االثنان 

ل ي منح له رقم ترتيبي، يوصى بأن يحفظه و ..التسجيل س جَّ وحينما جاء دوري، تم تسجيلي .. ال ينساهباللغة اإلسبانية، وأكل م 

، ثم أخي نجيب برقم 21حسن سي عبدالسالم تحت رقم الف، 29، متبوعا بأحمد سي عبدالرحمن، تحت رقم 29تحت رقم 

هذا األخير . ، كالهما من أصدقاء الدراسة29، وقبله دمحم حمادي حدو وعلي، برقم  25وقبلنا، كان دمحم بنقولال، برقم  ..99

األرقام هي أسماؤنا الجديدة التي كان  تلكأصبحت وهكذا .. كان من أقرب أصدقالي في تلك الفترة(  حمادي حدو وعليدمحم)

 .ءسمااألكنا نحن أيضا نستعملها فيما بيننا بدال من و.. !ألنه كان يجد صعوبة في النطق بأسمالنا الحقيقية ينادينا بها األستاذ،

االنصراف إلى بيوتنا، والعودة في صباح يوم  منا ل بط  التسجيل، اء من عملية وفي منتصف النهار، بعد االنته 

، فارغا الصباح فقط، وأن المساء سيكون كله لنافترة فازدادت فرحتنا، ألننا اعتقدنا، حينذاك، أن الدراسة ستكون في . الغد

يبة مريرة، وإلى صدمة قوية، ذلك أننا حينما انقلبت إلى خ إذولكن هذه الفرحة لم تدم طويال، . نمرح فيه ونلعب كما نشاء

أخبرنا آباءنا بهذا التوقيت الجديد، رفضوا أن يتركوا لنا المساء فارغا، بل أصروا على أن نخصصه للكت اب، بمعنى أننا في 

مدرسة ونزل علينا هذا القرار كصاعقة أفسدت علينا فرحتنا بال. الصباح ندرس في المدرسة، وبعد الزوال في الك ت اب

الجديدة، وحطمت أحالمنا، ألننا كنا نعتقد أننا قد تحررنا، بصفة نهالية، من جبروت الفقيه الذي كنا قد بدأنا نتمرد عليه في 

 .. !األيام األخيرة

الحارس )األستاذ في أول الحصة، بواسطة المترجم أخبرنا حينما في صباح اليوم التالي، إال أن الفرج قد أتانا 

بعد ما بأنه ابتداء من اليوم فصاعدا، يجب علينا الحضور إلى المدرسة في فترتين اثنتين، فترة الصباح، وفترة ، (خالي دمحم

جت.. يومي الجمعة واألحد، كعطلة أسبوعية تعطلالزوال، وأن الدراسة ت  .. وعادت الفرحة إلى قلوبنا من جديد... ف ف ر 

آخرون جدد،  ، في الوقت ذاته،كبير من التالميذ، والتحق بها طواعية، عدد ،بعد بضعة أيام، انسحب، من المدرسة

تلميذا، ينحدرون من تغزوت، وثمشنين،  عينبروتم حشرنا كلنا في قسم واحد، ألن المجموع لم يكن يتعدى، آنذاك، األ

ح، في حافلة بنطيب، يأتي في الصبامركز وكان األستاذ يقيم أيام الدراسة ب.. وإكردوعن، وطوريطا، ووردانة، وغيرها

 .. ، التي تربط بنطيب بالناظور عبر الكبداني، ويعود إلى بنطيب في المساء في نفس الحافلة(Moncada" )مونقادا"

وعن المواد الدراسية التي كنا ندرسها خالل الموسم الدرسي األول، كانت كلها تقتصرعلى تعليم الحروف الالتينية 

 كنا ندرسأما في السنوات التالية، ف... الدفتر، مع بعض الدروس في المحادثة كتابة ونطقا، ونسخ نصوص من الكتاب إلى

 المواد االجتماعيةفكانت كل  ، باإلضافة إلى مادة الحساب، واللغة اإلسبانية طبعا؛جغرافيةالتاريخ وال ها، منمواد أخرى

ذلك، أمرني بأن أطلب من األستاذ بأن وأذكر أن والدي، حينما أخذ علما ب .المغرب بإسبانيا فقط، ال شيء يخص مرتبطة

 ..يشرح لنا، أيضا، تاريخ وجغرافية المغرب

، كانوا وردانة ومن الطرالف التي وقعت في المدرسة، والتي ال زلت أذكر بعضها، أن مجموعة من تالميذ

يوم  "تحرير")تاب الك" فقيه"ببعض البيض، مثل ما كنا نفعل سابقا مع  األربعاء، يوميصرون على اإلتيان لألستاذ، 

كان األستاذ، بادئ األمر، يرفض أخذها، ولكنه حينما تكرر هذا العطاء، وأفهمه الحارس أنها عادة في الكتاتيب (. األربعاء

الشيء الذي دفع آباء ... القرآنية بالريف، بدأ يأخذها كهدية، ويقبل كل ما يأتي به التالميذ من البيض والدجاج ومواد أخرى
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 لهذه العادةالتالميذ إلى الجهر بالشكوى، مما جعل عمي سي عبدالسالم، القاضي ببنطيب، يتدخل ليضع حدا  وأولياء أمر

 ..المدرسة العصريةوتربويا  المتناقضة

أفواج جديدة من الذكور والبنات، سواء  ، ازداد عدد التالميذ، نتيجة اللتحاق2659هذا، وبعد استقالل المغرب سنة 

كما تم .. بالمدرسة بشكل ملحوظ بارزا، خصوصا عوفيي تغزوت، كان العنصر العوفيُّ لكن ، ورهاغيمن تغزوت، أو من 

الشروع في تدريس اللغة العربية والدين اإلسالمي مع القرآن، إلى جانب اللغة اإلسبانية، وتم تعيين أستاذين مغربيين 

يب، أستاذ الدين والقرآن، وكالهما من قبيلة بني جديدين هما، سي شعيب موح سي اعمر، أستاذ اللغة العربية، وسي بوشع

 .سعيد

، غادرنا، وأنا وأشقالي الصغار، هذه المدرسة، وانتقلنا من الريف 2656-2651ومع بداية الموسم الدراسي لسنة 

لف عن والتحقنا بمدرسة جديدة تخت.. إلى سوس، حيث كان الوالد يشتغل قاضيا بمحكمة إيموزار إيداوتنان بإقليم أكادير

مدرستنا بالريف كل االختالف، فهي مدرسة شبه مفرنسة، ألن اللغة الفرنسية هي السالدة فيها، والحالة أننا لم نكن، أنا 

 .. !!!وأشقالي، نفقه في هذه اللغة أي شيء

 بنيت االستقالل، بعد ذاته، القرن أواخر وفي

 مدارس لمجموعة تابعة عصرية، ابتدالية مدرسة بالقرية

 العوفي، دمحم سي الحاج منزل بجوار أقيمت .عبدالسالم بني

ويرجع الفضل في إنشالها إلى  ،المنزل لذات تابعة أرض في

دمحم سي عبدالسالم العوفي، النالب األول لرليس الجماعة 

 .القروية لوردانة آنذاك

 

 :ارتباطا بالموضوع

الغني، ورغم أننا كلنا، نحن الذين مررنا بها، الحافل و، رغم تاريخها طوريطا فإن مدرسةإنه لمما يؤسف له، 

تجمعنا إما أواصر القرابة، أو أواصر االنتماء إلى نفس المنطقة، فإننا لم نفكر، لحد اآلن، في تأسيس جمعية لقدماء 

  !!بفضلها علينا، وتسجيال لمرورنا بها ااعتراف !!هاتتالمذ

 ...االلتفاتة؟أفال تستحق منا هذه 
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 ضد مرض الجدري  تلقيحالـ 14

ي  بالكثير من الناس، وسب ب ـد ر  لكثير من الضحايا في الريف ى أو تشوهات مستدامة العمى لقد فتك مرض الج 

إذ كان يبدو ذالك جليا على سحنات وجوه بعض رجال القرية الذين أصيبوا في بصفة عامة، وفي تغزوت بصفة خاصة؛ 

على جميع األطفال المغاربة، في مجموع  مرضمما جعل السلطات اإلسبانية تفرض التلقيح ضد هذا ال.. هم بهذا الداءصغر

 ...الخاضعة لنفوذهاتراب المنطقة الشمالية 

كل أطفال ل، كثيرا من حمالت التلقيح، موجهة من القرن الماضي قد عرفت تغزوت، في األربعينات والخمسيناتو

 . وطفالت القرية

كان يأتي من مركز بنطيب، .. اليوم الذي يزور فيه قريتنا الممرض الذي يقوم بعملية التلقيحذلك  نكره كم كناو

جا بسرج جلدي صهوة ممتطيا بجلبابه المغربي وطربوشه التونسي،  س رَّ كابان، يجواد مخزني رمادي اللون، م  تدلى منه ر 

ط  الذي يجرح به في أذرعنا، أكثر ما يخيفنا بحقيبة خشبية، يضع فيها ( الممرض)ومزودا  ش ر  أدوات التلقيح التي كان الم 

 منها

 ، يصيبنا الهلع، ونفر لنختفي في مالجئ خفية،"أخاض"من الطريق األتية من  وحينما كنا نراه، من بعيد، مقبال

يَّا" إلىبوغيري، أو  إلىإما  فنلتجئ ه  ي ا و  ت ش  د وع ن  "الوادي الصغير الفاصل بين تغزوت و) "ث س  والذي يصب في وادي  ،"إ ك ر 

 فيأهلنا  في قلوب يأسيدب الالخفية، آملين أن غيرهما من األماكن نلتجئ إلى  أوالقرية، عند بئر عمي سي عبدالسالم، 

علينا، فينصرف الممرض إلى حال  العثور

 .. سبيله

ولكن أملنا كان يخيب في كل 

" تواطؤ"ألنه كان هناك شبه .. مرة

وتعاون وإصرار بين كل سكان القرية 

طفال األعلى ان يشمل التلقيح كل 

 قصارىلذلك كانوا يبذلون .. طفالتالو

الجهود للوصول إلى مخابئنا، وحملنا إلى 

نبكي ونتوسل كنا  ..حيث يوجد الممرض

يتركونا وشأننا، ولكن بدون أن هم يلإ

، ونمتثل أمرنا هللنسلم وأخيرا .. جدوى

ث لألوامرهم،  بين يدي الممرض  ون م 

مذعورين، ونترك له أذرعنا ليعمل فيها 

 .بمشرطه، الذي ال يرحم، ما يشاء

، ذلك ألن الممرض يقصد كبير ذا صادفت الزيارة أيام الدراسة، فإن األمر لن يحتاج إلى مجهودهذا، أما إ

ان  "بالنسبة لـ  اإلشراف على تنظيم عملية التلقيح وضبطها" الفقيه"مباشرة، وفيها يستقر، ليتولى ( الكتاب)" ثمزيذا" ض  ح  إ م 

يذ ا ز   .إن أهلهم هم الذين يتكفلون بإحضار صغارهم إلى عين المكانأما بالنسبة لغيرهم، ف(. تالميذ الكتاب" )ن ت م 

كنا في ذلك السن، ال نعي أي شيء حول التلقيح وعن أهدافه، ولم يحاول أحد أن يشرح لنا  ويفهمنا بهدوء أهميته، 

 !!الزمانوهذا كان من عيوب التربية في ذلك .. ال آباؤنا وال فقيه الكتاب، رغم أن المستهدفين هم نحن الصغار

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%89
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 فاظمة موحـ 15

ا"فاظمة موح، إمرأة من قرية اسمها  ، حيث يقطن "آل يوالل"، التابعة لقبيلة بني وليشك، موطن (إحياتن" )أ ذ ر 

تُّ إلى". يواللالحاج محند " من األم الجد  .هذا األخير بصلة قرابة غير مباشرة وت م 

وهي ما تزال  جلبتها الوالدة إلى تغزوت،، الماضيفي أواخر الثالثينات من القرن 

 . فتاة، في عقدها الثاني، لتساعدها في أشغال البيت، وفي تربية األوالد

كان بها عيب جسدي طبيعي ولدت به، وهو احتداب ظهرها، الذي خلق لها كثيرا 

ره أن ينعتها من الحساسية في الوسط االجتماعي، وترك أثرا سلبيا على معنوياتها، إذ كانت تك

ولكن (.. محدودبة الظهر" )موكعرو"به أحد، وتثور في وجه كل من يجرؤ على مناداتها باسم 

 .رغم ذلك، فقد كانت شعلة من النشاط، ذات همة عالية، وقدرة هاللة على الحركة والعمل

هذه الفتاة، عاشت بين ظهرانينا في تغزوت، كفرد من أفراد األسرة، قرابة ثالثة 

وقد تربى على يديها . واصلة، وكانت تنتقل معنا إلى أية جهة تنتقل إليها األسرةعقود مت

، وكانت بمثابة الساعد األيمن للوالدة، (مواليد األربعينات والخمسينات)الكثيرون منا 

والمشرفة على الكثيرمن المهام المرتبطة بشؤون البيت، إلى جانب القيام بمهام أخرى 

 .. لعالم الخارجيكالتسوق، والتواصل مع ا

وبسبب غياب الوالد عن المنزل معظم أيام األسبوع، بحكم عمله كقاض في القبالل النالية، فقد كانت فاظمة موح 

، وهي التي (كتاب القرية ومدرسة طوريطا)هي التي تقوم بدور نالبة ولي أمرنا في المدارس التي كنا نتابع فيها الدراسة 

 .يقع إشكال ما كانت تحضر إلى المؤسسة عندما

لم تكن تقبل أن تتقاضى أية أجرة مقابل عملها، بل كانت ترفض ذلك رفضا قاطعا، وتعتبره إهانة لها، لكونها تعد 

لكن الوالدة كانت تلتف على رفضها، فتغمرها .. نفسها جزء من األسرة، ولكونها سعيدة وفخورة بالعمل داخل هذه األسرة

كما أننا نحن األبناء، صغارا وكبارا، قد جبلنا، على .. ليها بالكثير من الهبات والعطايا،بالهدايا في كل مناسبة، وتغدق ع

 .احترامها وتقديرها، بل والتعلق بها

في منزلنا بتغزوت، إبان األربعينات، كانت فاظمة موح تنام مع الصغار في غرفة واحدة، وكانت لها موهبة فالقة 

الغول والفتاة "وحكاية " مقريدش"كنا ال ننام إال إذا حكت لنا البعض منها، مثل حكاية في سرد الحكايات الشعبية لألطفال، و

فتسرد الحكاية تلو األخرى، وال تتوقف ...(.. حجيتكم أوالدي)كانت كل الحكايات تبدؤها بنفس الجملة ... وغيرهما" الجميلة

 .حتى تطمئن أن الكل قد استغرق في النوم العميق

لميسورة للخادمة في ذلك الزمان، واعتبارها فردا يرتقي أحيانا إلى مستوى قريب من منزلة اإن احتواء األسر 

.. بكل مصاريفها المعيشية، من مأكل وملبس وتطبيب، وكذا مصاريف زواجها فلالتبني، الذي يفرض على األسرة أن تتك

ع ات  "ظمة موح، فقد كانت، قبل فا.. كان ذلك في تلك الحقبة ظاهرة اجتماعية جديرة بالتأمل م  ، الخادمة القيدومة بمنزل "ث ب وج 

ولدت .. الجد سي دمحم أمقران، حيث كانت هي بدورها بمثابة فرد داخل األسرة، ولم تكن ترضى بأخذ أي مقابل عن خدماتها

 ..بنفس المنزل الذي كانت تشتغل فيه، وتربت وترعرعت بين أحضان األسرة، ولم تغادرها إال حينما تم تزويجها

ربما ألن في ذلك الوقت، رغم الحاجة وقلة ذات اليد، فقد كان الجانب اإلنساني وإباء النفس يسموان، عند الناس، 

وربما أيضا، كان بسبب حسن معاملة أهل الدار للخادمة، مما يجعل بالها يرتاح .. ويتغلبان عن الجوانب المادية األخرى

لتالي لم يعد يهمها، والحالة هذه، أن تحرص على توفير الدرهم األبيض لليوم وتطمئن على تأمين حياتها في المستقبل، وبا

 .ة موح، وسالم على روحك، من أحد أبنالك الذين لم تلديهممرحمة هللا عليك في قبرك يافاظ...  األسود 

 موحنفاظمة 
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 موسم الحرثـ 16

جديدة تطبعها تقلبات جوية تنيئ وتبدأ السماء في نزع حلتها الصيفية، لتلبس حلة  ،حينما كان يحل فصل الخريف

بقرب حلول موعد الحرث، يبدأ الفالحون في تهييء وإعداد األدوات واللوازم التي ال بد من توفرها قبل الشروع في عملية 

هو التعاقد مع أحد الفالحين الذين يضعون أنفسهم رهن إشارة  أصحاب األرض،، آنذاك، به وكان أول عمل يقوم.. الحرث

اس ن  )في الحقل الفالحي، كـ  موخبرته مربتهاالستفادة من تجمن يريدون  م  الحرث موسم ، أي خالل الموسم الفالحي( إخ 

اس  "وكلمة .. معا والحصاد م   ،"أخماس"المبرم بين صاحب األرض و ، تعني أنه بمقتضى التعاقد(بالريفية مفردسم ا" )أخ 

م س هذا األخير يحصل  لألراضي التي يتولى مسؤولية فالحتها، ( الغلة)لزراعي من مجموع المحصول ا( 5/2)على خ 

 مساعديهعدد في هذه الحالة، يفوض له صاحب األرض الحق في تدبير شؤون الحرث، وفي اختيار .. خدماته عنكمقابل له 

يَّن) ومن ... اإلقامة واألكل والشرب طوال أيام العملصاحب األرض ويوفر لهم  .المهام علىيساعدونه سالذين  ،(امشار 

اس ن"أشهر  ، (أخماس عمي سي عبدالسالم)ة، عبدالصادق ليمتتامتعددة ومواسم ل ،آل العوفيالذين تعاقد معهم  ،"إخم 

ا، ثم محند أوعالل  ب ج   (.إخماسن الوالد، الحاج سي دمحم)وصالح ام 

تبتدئ االستعدادات للموسم، بشراء كل ما يلزم عملية الحرث، من خشب لصنع المحراريث وتوابعها، ورزم من 

االطمئنان على صحة وطاقة الدواب التي سيعتمد عليها في جر ثم ... لصنع الحبال والشواري وغيرها( القنب" )أري"نبات 

ستعانة بأصحاب الصنعة، مثل النجار الذي يتولى صنع تتم االكانت من أجل الحصول على ذلك، و.. ث، الخيراالمح

يهوديا، اسمه ( صانع البرادع)وكان هذا األخير . المحاريث، وصانع الشواري، وكذا صانع البرادع الخاصة بالدواب

ا حينم تذكر أنهماوال زلت أ ؛ما يطلبه أحدكلبنطيب، ولكنه كان يأتي، هو وابنه، إلى تغزوت مركز ، يقيم في "شمعون"

ت دعيان إلى منزلنا، أو إلى منزل أحد األعمام،  مما كان يثير استغرابي آنذاك، و ..يقضيان النهار كله في صنع البرادعكانا ي س 

بأنفسهما، لذلك كان  هما أيديهما، وال يشربان من الشاي إال ما يعدانان هما بطبخييتناوالن من الطعام إال ما  أنهما لم يكونا

وإعداد  نهما، منذ البداية، بالمواد التي يطبخان، ويضعون رهن إشارتهما كل األوني الضرورية للطبخأصحاب الدار يزودو

 .. الشاي

غرق بعض الوقت، تأتي فترة االنتظار، انتظار نزول المطر، تالتي قد تس الحرث، ا تنتهي استعداداتهذا، وعندم

شاخصين بعيونهم إلى السماء، ليتفحصوا  بحوا في الصباح،، منذ أن يصفترة قد تطول أو قد تقصر، يقضيها الفالحونوهي 

 حينماومبتهلين إلى هللا،  ..معروفةحاجة إلى المراصد الجوية، التي لم تكن، آنذاك، أية بدون ، غيومها ويتابعوا اتجاهها

سون فالحين فترة االنتظار وقد يستغل بعض ال.. ، أال يتأخر الغيث، وأن تعجل السماء بالمطر لتروي أراضيهمالمساءفي  ي م 

األراضي اليابسة ذات القشرة الصلبة، وذلك من أجل تفتيتها ( حرث بدون زرع)قلب العمل على يعمدون إلى هذه، ف

 .وتليينها

حينما يستجيب هللا لدعالهم، ويرسل، إلى أما 

 أراضيهم، شآبيب رحمته، فإنهم كانوا يحتفلون بذلك

يهنئ بعضهم ف، وانشراحهم تعبيرا عن فرحتهم احتفاال،

الحمد المشوب كثير من مع البعض، ويرددون، 

ا"النشوة، كلمة ب ، وتكون عالمات (ارتوتلقد " )ث و 

وحتى في بل االنشراح بادية على أسارير وجوههم، 

، كل قرى المنطقةعندلذ تبدأ الحركة تدب في .. سلوكهم

 يمكن نسيانها، وتظهر مناظر جميلة ال.. الكل يتحرك

وخصوصا تلك التي تكون في الصباح الباكر، حينما 

كنا، نحن صغار تغزوت، نذهب جماعة إلى مدرسة 

طوريطا، ونرى الفالحين وراء المحراث منتشرين في األراضي المحاذية للطريق، ويرددون كلهم، في آن واحد، كلمات 

 صورة مستعارة
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ل  ... د  عاي  )بأصوات قوية، لم نكن نسمعها إال في أوقات الحرث  الدابتين اللتين  "ث ي وي ا"، لغة يتعاملون بها، مع ...(ف وق  ... ن ز 

 ..تجران المحراث

كان وقت الحرث يبتدئ مع شروق الشمس، ويستمر، بدون توقف، إلى غروبها، وكانت أهم الحبوب التي تزرع 

ب ا"ا بـ وغالبا ما كان الفالحون يعمدون إلى تخصيب التربة بخلطه.. هو الشعير والقمح غ  ، وهي فضالت الحيوانات، التي "ر 

وب ش ت  "ترمى في  هذه الفضالت يخصص لها يوم من (. L´engrais)، وذلك قبل ظهور األسمدة الكيميالية (المزبلة" )ث ز 

مدة الحرث تستغرق بضعة أسابيع، تعقبها  وكانت... األيام، لشحنها على الدواب إلى األراضي التي تحتاج إلى التخصيب

 ... المحروث، والعناية بالمزوع، ومعالجة اآلفات التي قد تظهر، إلخ تفقدفترة تخصص ل

، إذ بسيطةيتبدل لون الإذا استمرت السماء في الجود بالغيث على األرض ، أيام، أو بعد بضعة أسابيع، عدة وبعد 

 اءرا خضراأصبحت، بقدرة قادر، بحيصبح األخضر هو اللون السالد في كل مكان، كأن تلك األرض الجرداء، قد تحولت و

 .. الروعة والجمال فيالسنابل، في منظر هو آية  اتتماوج فيه

وكان كثير من الفالحين يروق لهم أن يتذوفوا محصولهم الزراعي قبل حصاده، ذلك أنهم كانوا يعمدون إلى قطف 

يث  " سنابل الشعير عند بداية نضجها، من أجل إعداد م  يتة) "ث ز  م  ، التي تخضع لمعالجات كثيرة، ولشروط خاصة، منها (الز 

يقومون بحصادها، لهذه الغاية، قبل أوان الحصاد، كانوا أن تكون السنابل نيئة، وما تزال خضراء وليست يابسة، بمعنى أنهم 

 ..ةتياآل لمحةأي قبل موسم الحصاد الذي سيكون هو موضوع ال
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 الحصادموسم ـ 17

مثل مستوحى من عمل الفالح، ويردده الناس في كل زمان ومكان؛ ألن  إنه. !"من جد وجد، ومن زرع حصد"

منطق  كما أنأن يعمل، ويكد في أرضه للظفر بأسباب عيشه،  من الفالح، من أجل البقاء واالستمرار في الحياة، ال بد له 

، هو المرحلة األخيرة في عمل الموسم (جني الثمار)والحصاد، بمعناه العام .. األشياء يجعل الحصاد نتيجة بديهية للحرث

 .. الفالحي الذي يبتدئ بالحرث وينتهي بالحصاد

عادة في  ،بتدئكان موسم الحصاد ي

الفالحون  عندما يالحظأواخر شهر يونيو، أي 

وأن  نضج،الوصل إلى قمة قد  بأن الزرع

ن الشمس قد أل، ت وحان قطافهاقد أينع  سنابله

، بحيث أضحت تلك البحار اوأغصانه هاأيبست

بسنابل من السنابل الخضراء بحارا صفراء 

أحنتها أشعة الشمس، وجعلتها في قد  ،يابسة

، في هذا الحال ..حالة لكي تعمل فيها المناجل

 عن األيدي العاملةبالبحث حبها صا يقوم

ن  ) ر  مما . للتعاقد معها من أجل حصادها( إش وَّ

في كل  تنتعش انتعاشا كبيراسوق الشغل يجعل 

 فيها البطالة، تنخفض وبالتالي،قرى المنطقة، 

 ..أوتكاد أن تنعدم خالل الموسم كله

العمل في سوق )هذه السوق  كانت 

 ويالنسالعنصر ستحوذ عليها ي( حقول الحصاد

ين  ) ر   قد ألف آل العوفيو.. !!دون الرجال (ث ش وَّ

من قبالل أخرى غير بني وليشك،  أن يجلبوهن

أما .. ، وغيرهمابني سعيد، وتمسمانقبيلة  مثل

بالنسبة للوالد، فقد كان يجلبهن، في كل موسم، 

وت  "، بواسطة هذه األخرةمن  ، وهى امرأة "ه مُّ

، يتكون من النساءمن  يعمل تحت إمرتها فريق

، مزودات بعتادن ت   99إلى  19حوالي  ين  ر   ش وَّ

ي ب ات الجوفاء الخاصة : الحصاد المنجل، والق ص 

( Zamarra)، والمئزر الجلدي بحفظ األصابع

الطربوش ولحفظ الجزء األمامي من الجسم، 

جمع ثم ، صغيرة في رزم وظيفتهن في حصد الزرع، وربطه  نحصريعملن كمياومات، تكن و.. .، الخالشمس منالواقي 

ورغم الظروف الصعبة لعملهن الشاق، تحت أشعة الشمس الحارقة، فقد كن .. أكوام ، في آخر النهار، على شكلتلك الرزم

 ..النشاطالحيوية ودالما مرحات، يفضن ب

جميل، مرددات أغاني  هن يصدحن بغناء جماعيو !في الحقول وأنا طفل صغير، منظرهن، وكم كان يعجبني

اذة، وبألحان " رلال بويا" مصحوبة بحركات رشيقة، في إيقاع رالع متناغم مع  ،!!ومؤثرة ةشجيبأصوات رخيمة وأخ 

 هلربط ما قطعن في اآلن ذاته، واقفاتثم ينتصبن  بمناجلهن على الزرع، في آن واحد، حركات عملهن، بحيث ينحنين كلهن،

لوحة طبيعية في منتهى الروعة  !!عامالت في حقلك ال راقصات في حفلكأنهن يرسمن لوحة فنية، يبدون فيها ك ..في رزم

 ..!!والجمال
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ن مستقالت بمنزلنا يش ت  )، في الجناح المخصص للخدم والمبيت ، مع األكل والشربفي تغزوت ك نَّ ي ق م  ، (اد و 

وكان بعضهن يتوددن إلينا كثيرا، .. سابيعاألوذلك طوال المدة التي يستغرقها الحصاد، المتراوحة ما بين األسبوعين وثالثة 

ه ن  نحن األبناء الصغار، ربما  ر  ي  جو ألننا كنا ن ذ ك    ..أبنالهن الصغار الذين تركنهم في منازلهن البعيدة ىأشواقهن إل ن ه 

نعندما تنتهي مهمتهنو فيها وجبة عشاء مختلفة عن باقي الوجبات،  لهنت ق د م  ،في الليلة األخيرة حفلة وداع ، ي ق م 

 .الدار هل، وغناء، وترديد لبعض األهازيج الدينية، ثم الدعاء أل(الكاوكاو)يعقبها شاي مع الفول السوداني 

ين  " انصرافمباشرة بعد هذا، و   ر  اس وفريقه في نقل "ث ش وَّ م  بواسطة المحصود، أكوام الزرع ، يشرع الخ 

نوع من الصحون الكبيرة والمقعرة، على شكل نصف دالرة، مصنوعة يدويا من أعمدة رقيقة على شكل ، وهي "إق ب وب ن  "

 في وسط هاا محتوايفرغولعلى أكتافهم بالزرع المحصود، ويحملونها ها يملؤون، رقيقة أقواس، مشبكة إلى بعضها بحبال

ا" دمكان خال من األعشاب، ، وهو "أ ن د ر  راسدالرة، خصيصعلى شكل  أ ع  لد    ..ا  ل 

يعقب ذلك فتح ورش جديد في ذات   

ا" راس الزرع المحصود،  ،"أ ن د ر  من أجل د 

التي يربطونها إلى  بالدواب،( الفالحون)مستعينين 

، حسب كمية أو ثالث أو رباعمثنى بعضها، 

ويجعلونها  الزرع، وحسب عدد الدواب المتوفرة،

ا"داخل  فوق الزرع، تركض  تفي دورا ،"أ ن د ر 

ً بحوافرها  زرعال متتالية، لتدك ا ً د ك  ا ، حتى د ك 

ه  إلىن يعمدوبعدلذ و. .يتحول إلى تبن وحبوب ذًر  

ب  ونشره في السماء بمذراة، بطريقة تجعل   الح 
، مع تمرير يسقط في جهة، والتبن في جهة أخرى

، فوق  بوب، إلبعاد ما علق الحالمكنسة، خالل الذ ر 

وقبل أن تشحن الحبوب إلى الدار،  ..التبن بها من

قد أخذوا نصيبهم من ( لعشور)يكون طالبو الزكاة 

 .محصول ذلك اليوم

الحصاد بجمع كل التبن  موسمنتهي وي  

ك في  ان  "الذي ت رٍّ على إلى الدار  نقله فيتم ، "إن د ر 

شَّا)في شبكات  ،الدواب  ،من قبل ،أعدت (ث  اث ر 

ونظرا ألهمية التبن في .. خصيصا لهذه الغاية

الحياة البدوية، حيث تتعدد استعماالته، كطعام 

للماشية، وكحطب للطبخ، وكفراش للدواب والبقر، 

يحرصون على  كانوا فإن الناس.. وغير ذلك

االحتفاظ به، وتخزينه في الهواء الطلق، على 

ا)شكل أهرامات مضغوطة  ، أو على شكل (إي ث وم 

اء مستطيل مضغوط أيضا، يشبه ظهر الحمار بن

ا) م  ، يتم تشييدها في الصباح الباكر، يشترك (د ال ح 

من ، كل فالحي القرية، وهي (ثويزا)فيها، تطوعا 

التعاون  التقاليد البدوية الرالعة، التي تعكس روح

 .، بين سكان القريةوالتشارك

 صورة مستعارة

 صورة مستعارة



 آل العوفي

 الثالثالجيل 

  ن الحياة االجتماعية والثقافيةعحات ـ لم من ذاكرة تغزوت

 

 
156 

 الهجرة إلى الجنوبـ 18

، ونتيجة 2651في شهر اكتوبر من سنة 

والتهميش الذي تعرض له شمال " الحكرة"لـ 

هذا )المغرب عامة، والريف خاصة، بعد االستقالل 

، بدأت (وقتذاك رالجاالتبرير هو خالصة ما كان 

تحركات تجري في بعض الجهات من الريف 

، أعقبتها احتجاجات متتالية واضطرابات وتجمعات

بسرعة في كل ربوع الريف، مما خطيرة، اتنتشرت 

جعل المنطقة كلها تعيش غليانا كان يهدد باالنفجار 

صغار، نرى الطفال األكنا، نحن .. في كل حين

كنا . .ناحولوال نكاد نستوعب شيئا مما يجري  ذالك

نرى جحافل من الناس يمرون أمامنا في طوريطا، 

بنطيب، وهم الكبداني وبالطريق الرابطة بين 

وحتى الدراسة ... كانوا يقولون لنا إنهم يصعدون إلى الجبلإلى أين يذهب هؤالء؟  :لأسنوحينما .. ناشيد حماسيةينشدون أ

، بالذهاب إلى وخصوصا البناتفي مدرسة طوريطا كانت شبه معطلة، ألن الكثيرين من اآلباء لم يكونوا يسمحون ألبنالهم، 

 ...المدرسة

إيموزار بمحكمة  حيث يشتغل قاضيا إقليم أكادير،في كان يقيم وحده ، والوالدإزاء هذه الحالة الخطيرة، اضطر 

ا مما قد يحدث من تطورات ه، أن يعود إلى تغزوت على وجه السرعة، ليأخذ معه األسرة خوفا علي، بنفس اإلقليمإيداوتنان

 ..قدومهوإنجاز كل المهام التي كانت تنتظر وعمل، في الوقت ذاته، على تسريع . في المسقبل

متعبة جدا، نصبت عبرها عدة حواجز ، طويلة وشاقة و(في سيارة األجرة)كانت الطريق، من تغزوت إلى أكادير 

وحينما يكتشفون أننا من الريف يزداد السين والجيم، . ، وفي كل حاجز نخضع لتفتيش دقيق، ولكثير من سين وجيمأمنية

 ..فيطول االنتظار أكثر

إلى أكادير،  خيرا،وهكذا، إلى أن وصلنا، أ

يبعد ، مركز صغير إنه إلى إيموزار إيداوتنان، ومنه

قليل السكان، معظمهم من . كم 99عن أكادير بحوالي 

تتميز بمناظر طبيعية موظفي اإلدارات العمومية،  وي

بين جبال مكسوة بأشجار  بموقع جميل،خالبة، وو

 وديانوز واللوز وغيرها، تجري بينها جأركان وال

سياحية  كان وما يزال منطقة ..كثيرة وشالالت

من الفرنسيين المقيمين  ونالكثير يقصدهابامتياز، 

 .، وخصوصا في نهاية األسبوعبمدينة أكادير

، في بداية األمر، مشكلة اللغة، واجهتنا

التواصل، هنالك هي، كما هو لغة و ،فاللغة األم

، حينذاك، نفهم ون بالعربية أيضا، أما نحن فلم نكنمكن، هم يتكلمعروف، السوسية، مثل الريفية عندنا، نحن، في الريف، ول

هذه اللغات خليط من عبر استعمال شيء من الصعوبة، مع ، يتمكان التواصل بيننا وبينهم لذلك .. إال القليل( العربية)منها 

ج اندمستطعنا االأسابيع حتى ا لم تكد تمضي إال بضعةلكن، و... التشابهبينهما من  السوسية والريفية لما، وخصوصا الثالث

، التي لم يكن يخلو منا أي بيت (الجراد" )تمورغي"ماعدا أكل  ..وتأقلمنا مع عاداتهم وثقافتهم وتعلمنا لغتهم، ،ل البلدهأ مع
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وال نعاف " تمورغي"يستغربون منا كوننا نعاف أكل  "السواسا"المنطقة، فكان " تمورغي"في المواسم التي تكتسح فيها 

  !الذي يتقززون هم من أكله( الحلزون" )غواللال"أكل 

بكوننا ننحدر من مدرسة تعتمد على اللغة اإلسبانية إلى جانب اللغة تعلق ت، ىخرأ يةنا في المدرسة إشكالتواجه كما

هي المادة تعتبر  ، التي لم نكن نفقه فيها شيئا،اللغة الفرنسيةفإن  ،(إيداوتنانمدرسة إيموزار )العربية، بينما في هذه المدرسة 

 فكان الحل التوافقي الذي اقترحه مدير المدرسة.. يدرسها معلمان فرنسيان، أحدهما من أصل جزالريكان فيها،  األساسية

، في حين ندرس مادة الفرنسية مع (المتوسط األول) القسم الذي يعادل مستوانا العربية مع تالميذمادة ، هو أن ندرس نفسه

  .هذه األخيرةمع توصية بأخذ دروس الدعم والتقوية في ، (قسم الثانيال) تالميد قسم أدنى

، الذي كان يشتغل معلما "سي العوفي"، المعروف باسم وكان من آن آلخر، يزورنا ابن العم، سي دمحم سي محند

 ... ، حيث كنا نقضي معه أياما جميلة(ريحة لبالد)بمدينة أكادير، وكنا نفرح كثيرا بزيارته 

، انتقل الوالد من إيموزار إيداوتنان إلى غفساي، بإقليم فاس، وكان ذلك قبل أسبوع أو 2699في بداية سنة و

 أكثر من، والذي راح ضحيته 2699فيراير من سنة  16أسبوعين على حدوث الزلزال المهول الي ضرب مدينة أكادير ليلة 

وقد ساد االعتقاد، في ... شخصا بال مأوى 15.999عن وترك ماال يقل ، آخرين 219.999 حوالي وجرح ،نسمة 25.999

وتلك قصة أخرى، ليتنا  !!!أول األمر، بأن ابن العم كان ضمن الضحايا، ولكن األلطااف اإللهية، جعلته ينجو بأعجوبة

 ...نفسه ابن العمعلينا ها حكايت بأن يعيد ،ذات يوم نحظى،
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 لمنظومة التعليميةل سوء التدبيرلضحية  ،الجيل الثالثـ 19

، طرنسيسطور، نسبة إلى الفترة التي ظهر فيها راديو "جيل طرنسيسطور"الذي أطلق عليه اسم  إن الجيل الثالث

، وفترة ما ستقاللالاواتنشر بشكل واسع في جميع أنحاء البالد؛ هذا الجيل قد تابع دراسته في فترتين مختلفتين، فترة ما قبل 

، خالل مساره الدراسي بمراحل الجيل الثالث قد مرو ..بأطرافه الثالثة توحيد المغربه، حيث قد تم في هذه األخيرة بعد

طبعها المسؤولون المغاربة الجدد عن التعليم، باالرتجال واعتماد القرارات المزاجية، التي كان بعضها كارثة على مستوى 

 .التعليم بالشمال

وكما سبقت وتفصيل ذلك، هو أن كل أبناء المنطقة، في عهد االستعمار االسباني، سواء في المدن أو في القرى، 

ال إكانوا عادة يبدؤون الدراسة باالنخراط منذ الصغر في الكتاب القرآني، وبعضهم لم يكونوا يغادرونه اإلشارة إلى ذلك، 

بعضهم كان ... ةيماظنلون، بعد ذلك، إلى مرحلة أخرى لمواصلة الدراسة البعد استظهارهم لكتاب هللا عن ظهر قلب، ثم ينتق

وكان . مواده باللغة اإلسبانية جل، وبعضهم اآلخر يختار التعليم العصري، الذي كانت تلقن (العتيق)يختار التعليم الديني 

الجزء األكبر من الجيل الثالث من آل العوفي يفضلون متابعة الدراسة في التعليم الديني، إما في مدينة فاس أو في مدينة 

 .تطوان

على الروية بيداغوجي يعتمد تربوي و، أو تخطيط تمهيد ولكن، مباشرة بعد االستقالل وتوحيد المغرب، وبدون أي

، تسرع المسؤولون في اتخاذ قرارات ارتجالية، تقضي بتعريب كل المواد العلمية واالجتماعية في التعليم العصري التدرجو

ا، مستعينين باألساتذة الشرقيين، الذين طوربمنطقة الشمال، وبالتالي، تغيير مناهج وبيداغوجية متقدمة بأخرى أقل منها ت

ومحو اللغة اإلسبانية بالمنطقة  ،اإلسبانيالثقافي إلى التخلص من اإلرث  جلبوا نسبة كبيرة منهم من مصر، هادفين بذلك

بأسرع وقت ممكن، ضاربين بمصالح فئة واسعة من التالميذ الذين كانوا يتابعون دراستهم بهذه اللغة عرض الحالط؛ عكس 

ازدادت العناية  قد الفرنسي، بل ما وقع في منطقة الجنوب، التي استمر فيها التعليم المفرنس كما كان في عهد االستعمار

 .باللغة الفرنسية، في عهد االستقالل، أكثر من ذي قبل

بين المغرب " حرب الرمال"ومما زاد الطين بلة، كما يقول المثل، فإنه عندما اندلعت الحرب المسماة بـ 

ري المؤيد للجزالر في هذه ، وبسبب الموقف المص(أي في بداية الموسم الدراسي) 2691والجزالر، في أكتوبر من سنة 

الحرب، صدرت أوامر بطرد كل المصريين المقيمين بالمغرب، ضمنهم بطبيعة الحال، المدرسون، وأعطيت لهم مهلة ال 

ونتيجة ... كما تم، في اآلن ذاته، منع استيراد وتداول كل الكتب واألفالم واألغاني المصرية. تتعدى بضعة أيام لمغادرة البلد

مما جعل المسؤولين يضطرون .. جل األقسام في مختلف الثانويات بشمال المغرب شاغرة، وبدون أساتذةلذلك، أصبحت 

والتسول انتداب معلمين من التعليم االبتدالي إلى التعليم الثانوي، فعمدوا إلى إلى البحث عن الحلول الترقيعية المستعجلة، 

ا يزال يقيم بشمال المغرب، لالستعانة بهم في تدريس المواد العلمية، لدى األساتذة اإلسبان المتقاعدين، الذين كان بعضهم م

قصير، أي ريثما يتم إحالل محلها  إلى حينوهذا يعني التخلي عن التعريب، والعودة إلى اللغة اإلسبانية؛ ولكن، كان ذلك 

 .اللغة الفرنسية، فيما يأتي من السنوات القليلة القادمة

أيضا بمثابة مختبر لتجريب  كان بل، فحسب "اطرنسيسطور"جيل لم يكن ثالث وخالصة القول، فإن الجيل ال

 .ةوهواجس أمني وبالتالي، فقد كان ضحية ألهداف سياسية... الحلول المسكنة، في جسم تعليم تعرض لعدة عمليات فاشلة
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 أحفاد سي دمحم أمقران

 
 

 حسب ترتيب الحروف الهجائية، من اليمين إلى اليسار

حسن سي ال
 عبدالسالم العوفي

جمال سي دمحم 
 العوفي

ثريا سي عبدالسالم 
 العوفي

بتولة سي 
 عبدالرحمن العوفي

 أحمد لمقدم
 المريمي

أحمد سي محند 
 العوفي

أحمد سي 
 عبدالرحمن العوفي

 أحمد أطراري

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

زبيدة سي دمحم 

 العوفي

زبيدة سي 

 عبدالرحمن العوفي

زبيدة سي 

 عبدالسالم العوفي

راضية سي دمحم  زبيدة أطراري

 العوفي

حسين سي دمحم 

 العوفي

حسن سي دمحم 

 العوفي

حسنة سي 

 عبدالسالم العوفي

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

علي سي دمحم 

 العوفي

 عبدالسالم لمقدم

 المريمي

عبدالسالم 

 أطراري

عبدالرحمن سي 

 محند العوفي

 عبدالرحمن لمقدم

 المريمي

عبدالرحمن 

 أطراري

عبدالخالق 

 أطراري

عبدالحق سي دمحم 

 العوفي

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

كنزة سي 
 عبدالسالم العوفي

فيصل سي دمحم 
 العوفي

فاطمة سي محند 
 العوفي

فاطمة سي 
 عبدالرحمن العوفي

فريدة سي دمحم 
 العوفي

فؤاد سي دمحم 
 العوفي

 عمر أطراري عمر سي محند

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 مصطفى لمقدم

 المريمي

دمحم سي عبدالسالم 

 العوفي

دمحم أمزيان سي 

 محند العوفي

دمحم سي محند 

 العوفي

أمزيان سي . م

 عبدالرحمن العوفي

ادمحم سي 

 عبدالرحمن العوفي

دمحم سي 

 عبدالرحمن العوفي

 المريمي دمحم لمقدم

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 حبيبة لمقدم 

 المريمي

 فاطمة لمقدم

 المريمي

نوالدين سي دمحم 

 العوفي

نجيب سي دمحم 

 العوفي

نجيب سي 

 عبدالسالم العوفي

مليكة سي 

 عبدالسالم العوفي
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 أبناء سي محند العوفي

 

 . من مواليد تغزوت ♦

ولها أربعة  .حبيبة سي حدو العوفيابن خالتها بمحمد سي أحمد البوعيادي،  متزوجة ♦

 (.متوفى) مليكة،  أحمد، وفاء، عبدالمجيد: أبناء

 .ربة بيت ♦

 .4891توفيت بالناظور سنة  ♦

 فاطمة

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

 

 

 .بتغزوت 4891سنة من مواليد  ♦

 .قلب ظهر عن الكريم القران حفظ حتى رأسه بمسقط الكتاب في األولية الدراسة تابع ♦

 هامساجد في الدراسة ليتابع ،"جبالة" اسم عليها يطلق كان التي المنطقة إلى انتقل ثم

  .الدينية

صبيحة، عبدالواحد، علي، دمحم، صليحة، : وله سبعة أبناءبفطوش الحاج زمو،  متزوج ♦

 .وفاء، حسين

 .بإسبانيا عامال ثم بالمساجد "فقيه" اشتغل ♦

 . متقاعد ♦

 .بتغزوت اإلقامة ♦

 

 سي أحمد

 

 سي أحمد سي محند العوفي ،قيدوم آل العوفي كلمة لتكريم

إنه االبن البكر ألبيه سي محند، وكان هذا األخير هو أيضا االبن البكر ألبيه سي دمحم 

 .أمقران العوفي

إنه عوفي خالص وقُّح، يجري في عروقه دم العوفيين من جهتين، من جهة األب 

 .ومن جهة األم، وحرمه، هي بدورها، عوفية من فرع آل زمو

إنه قيدوم آل العوفي بتغزوت، ووريث أمرهم في الحفاظ على امتداد هذه العائلة 

دون سنه، ينادونه باسم وقد كان كل أشقائه، وكذا أبناء عمومته الذين هم ... بالمنطقة

هؤالء هم الجيل الثالث الذين جايلوه، بعضهم قد قضوا نحبهم، ". عزيزي سي أحمد"

أما هو، فهو .. وبعضهم اآلخر قد رحلوا عن تغزوت، وفضلوا العيش في الحواضر

ي فيها اآلن ، ويقض، التي عاش فيها طفولته وشبابه(تغزوت)الوحيد بين األحياء من جيله، الذي ظل وفيا لقريته 

إذ أنه لم ... لكي ال ينقطع ذلك الرابط المقدس الذي يشد آل العوفي إلى األرض ومصر على البقاء فيها  كهولته،

يغادرهذه البقعة الطيبة، طوال حياته، سوى مرتين اثنتين، المرة األولى، في ريعان شبابه، حينما أصبح حامال لكتاب 

، إلتمام دراسته القرآنية (هكذا كما كانت تسمى آنذاك" )جبالة"قلب، فقصد بالد هللا، وحافظا للقرآن الكريم عن ظهر 

والمرة الثانية، كانت قبل نهاية القرن الماضي، حينما طال اإلهمال منطقة الريف، وشحت مواردها، فاضطر . والدينية

 .إلى الهجرة نحو الديار اإلسبانية للعمل قصد توفير أسباب الحياة الكريمة ألسرته

إنه عاشق لألرض، ومغرم بالطبيعة، فعلى الرغم من كون سنه قد أصبح اآلن يشارف التسعين عاما أو أكثر، فإنه ال 

وأن أسعد أوقاته هي تلك التي يقضيها بين أحضان ... شيء يسعده أكثر من العمل في األرض، والتفاعل والتناغم معها

 ...حميمية يفضي لها بخوالج صدره، وخواطر نفسه، ومكنونات قلبه الطبيعة، يتأملها ويناجيها، كأنه يعقد معها جلسات

فتحية واحتراما لهذا الرجل الطيب، الوفي لجذوره، والمتمسك بإرث أصوله، وأمد هللا في عمره، ومتعه بالصحة 

 .والعافية
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 ، بتغزوت4891من مواليد سنة  ♦

تابع دراسته األولية بالمساجد الدينية بالمنطقة، حتى حفظ القران الكريم عن ظهر  ♦

تطوان، ثم في مدرسة تكوين  قلب، وواصل الدراسة االبتدائية في فاس، والثانوية في

 .المعلمين بأكادير ووجدة

أمل، حكيمة، : متزوج بابنة عمه، مليكة سي عبد السالم العوفي، وله خمسة ابناء ♦

 .الدين، توفيق، إكرامنصر 

 .متقاعد ،مدير مدرسة♦ 

 :بيانات الخدمات ♦

، (كبدانة) ءورأس ألما  استاذ اللغة العربية في التعليم االبتدائي في كل من أكادير، -

 .ورظوفرخانة، والنا

 ،وزايو ،كبدانةكل من في كمدير مدرسة دارة إلعمل في ا ،4891سنة ابتداء من   -

 4881ل على التقاعد سنة حيإلى أن أ ،ورظوالنا

 .ورظاإلقامة بالنا ♦

 سي دمحم

 

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

 

 .تغزوت مواليد من ♦

 القران حفظ حتى (تمسمان قبيلة) بالمنطقة الدينية المساجد بين متنقال الدراسة تابع ♦

 .قلب ظهر عن الكريم

 نسيمة، ليندة، عزالدين، عبدالباسط، دمحم، :أبناء سبعة وله بوجعادة، بمليكة متزوج ♦

 .(توفيةم) فدوى جمال،

 . متقاعد تاجر، ♦

 .بتطوان اإلقامة ♦

 سي عمر

 

 .تغزوت مواليد من ♦

 قلب، ظهر عن الكريم القران حفظ حتى بالمنطقة الدينية بالمساجد األولية دراسته تابع ♦

 .وتطوان فاس مدينة من بكل والثانوية االبتدائية الدراسة واصل ثم

 .أحمد سي حدو بميمونت متزوج ♦

  .متقاعد .بتطوان الدين أصول بكلية موظف ♦

 .6112 سنة بفاس توفى ♦

 دمحم أمزيان

 

 

 

 4811يونيو سنة  19، (الدريوش -بني وليشك )من مواليد تغزوت  ♦

االبتدائية في كل من طوريطا، والناظور، و تغزوت، بكتاب األولية تابع دراسته♦ 

الكبير، ثم عاد إلى تطوان، حيث استكمل الدراسة االبتدائية، والثانوية وتطوان، والقصر 

 .4821، حتى نال شهادة البروفي سنة (االعدادي)

سلمى، : ستة أبناءله و. متزوج بخديجة باصو، وبعد وفاتها تزوج بنعيمة الشرقاوي♦ 

 .إلهام، سفيان، كوثر، دمحم، نوفل

 :، وذلك في كل من4821سنة عمل في التعليم االبتدائي كمعلم منذ ♦ 

 4821-4821( الجزائر)وهران  -

 4829-4821( سطات)مشرع بن عبو أوالد سعيد  -

 4828الدر البيضاء التي انتقل إليها ليلتحق بمدرسة تكوين المعلمين سنة  -

 2، واستمر فيها إلى أن أحيل على التقاعد يوم 4811جرادة التي عين فيها سنة  -

 .6111مارس سنة 

 .6112بوجدة التي استقر بها وأسرته منذ أواخر سنة  اإلقامة ♦ 

 .6149شتمبر  41بوجدة يوم   توفي♦ 

 

 عبدالرحمن
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 أبناء سي عبدالرحمن العوفي

 

 4811يوليوز  2يوم   (الدريوش -بني وليشك )ولد بتغزوت  ♦ 

 .تكوين المعلمين بالناظورتطوان، ثم التحق بمدرسة ب، والثانوية بفاسااالبتدائية تابع دراسته ♦ 

 .حاصل على شهادة البروفي، وعلى شهادة التخرج من مدرسة تكوين المعلمين♦ 

 –دمحم  –رضوان  –نادية: بنت وأربعة أوالد ،، وله خمسة أبناءبزليخة حجيوي  متزوج♦ 

 .عبد الرحمن -زكريا

تزاغين، ثم في داني، ودار كبواشتغل كاستاذ في  ،4826عمل في التعليم االبتدائي منذ سنة ♦ 

 6114على التقاعد سنة  أحيل حيث بقي هنالك إلى ان ،طنجة، واخيرا في تغزوت، مسقط رأسه

 .مقيم بمكناس♦ 

 دمحم

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

 

 

 

 .تغزوت مواليد من ♦

 .بيت ربة ♦

دمحم  -سناء  – وزيف – فاتن – نجيب – نزهة: تزوجة بالحاج دمحم الحجيوي، ولها سبعة أبناءم ♦

 .سمية –

 .بالدنمارك اإلقامة ♦

 فاطمة

 
 

 

 .الدريوش -بني وليشك  -، بتغزوت 4811مارس  2ولد يوم  ♦

ثم التحق   .بتطوان والثانوية وتطوان، طوريطا بمدرسة االبتدائية الدراسةالدراسة تابع ♦

 .بمدرسة تكوين المعلمين بوجدة

 - دمحم - خالد- مصطفى :: أب ألربعة أوالد وبنت(. 61/11/4822)متزوج بفاطمة بوتغرات  ♦

 .طارق – إنصاف

 .مدير مدرسة ابتدائية معلم، ثم ♦

، إذ بدأ مسيرته التعليمية كمعلم في كل من ميضار، 4821عمل في التعليم االبتدائي منذ سنة  ♦

، مديرا في 4898انتقل ليعمل في مكناس، حيث تم تعيينه، سنة  4812وفي سنة . وطوريطا

، عاد بالصفة 4889وأخيرا، في سنة . ، انتقل بنفس الصفة إلى خنيفرة4881وفي سنة . بومية

 .ذاتها إلى مكناس، واستمر بها إلى حين وفاته

وإلى جانب التدريس، كان يساهم في عمليات انتقاء وتكوين المعلمين المتدربين بمركز تكوين  ♦

سا لرابطة مديري و مديرات التعليم االبتدائي كما تم انتخابه رئي. المعلمين والمعلمات بمكناس

 . باإلضافة إلى قيامه بأنشطة تربوية أخرى. فرع مكناس

 .4881مارس 9حاصل على وسام االستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة، وذلك في  ♦

 .6114نونبر  66  ، الموافق لـ4166رمضان  2توفي ليلة الجمعة،  ♦

 أحمد

 

  

 

 .تغزوتمن مواليد  ♦

 طوريطا بمدرسة واالبتدائية القرية، بكتاب األولية الدراسة تابعت ♦

  .بيت ربة ♦

 - حكيمة - وردة – دمحم – عاطف – ناصر :أبناء سبعة ولها أمزيان، دمحم سي بأحمد متزوجة ♦

  .ليلى – ماجدة

 بطوريطا مقيمة ♦

 بتولة
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 4816يناير  2يوم   (الدريوش -بني وليشك )ولد بتغزوت  ♦

نفس ب بثانوية جابربن حيان والثانويةبمدرسة موالي اسماعيل بتطوان تابع دراسته االبتدائية  ♦

 .4811إلى غاية سنة  المدينة 

- سهيلة - إيمان - هشام: أربع بناتولد، و: بسكينة الحسن بوزيت، وله خمسة أبناء  متزوج ♦

 .كوثر - أميمة 

 .قاعدأستاذ بالتعليم االبتدائي، مت ♦

 :بيان الخدمات ♦

، في كل من مدينة 4819إلى سنة  4812من سنة ( التجنيد)عمل في الخدمة العسكرية  -          

شهرا ككاتب في إدارة الدفاع، قسم العدل  49)، والرباط (أشهر بالبحرية الملكية 9)الحسيمة 

 (.العسكري

  4819)ئي في كل من دار الكبداني أستاذ مادة اللغة العربية بالتعليم االبتدا -          

 (.6146 - 4881)، والناظور (4881 - 4899)، ومليلية (4899 -          

 (.6146 - 6118)مساعد مدير المؤسسة  -          

 6146يناير  2أحيل على التقاعد بتاريخ  -          

 .مكناس: اإلقامة ♦

  

 ادمحم

 

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

 

 .إقليم الدريوش ،بني وليشك ،بتغزوت 11/12/4811من مواليد  ♦

رزق منها بأربعة  .بنت سي عبد الرحمن دمحم أمزيان العوفي ،متزوج بآنسة العوفي ♦

 سناء، دمحم، كمال ،ابتسام:  أبناء

 مقيم بالناظور ♦

 المسار الدراسي ♦
 بالقاضي عياض ةوالثانوي ،تابع دراسته االبتدائية  بمدرسة موالي اسماعيل بتطوان -

  .نفس المدينةب

    4819حصل على شهادة الباكالوريا سنة  -

 .4899 نال شهادة االجازة في القانون الخاص من جامعة دمحم األول بوجدة سنة -

 .4812ن من مكناس سنة حاصل على شهادة تكوين المعلمي -

 المسار المهني ♦
 .أستاذ التعليم االبتدائي في كل من بني سيدال والناظور -

 .6141عمل بنيابة الناظور كملحق في االقتصاد واالدارة الى أن أحيل على التقاعد  -

 .6146ل على وسام االستحقاق الوطني من الدرجة األولى سنة صحا -
 

 دمحم أمزيان

 

              
 

 

 تغزوتمن مواليد  ♦

 بيت ربة  ♦

 - جميلة - رشيدة :أبناء خمسة ولها أمزيان، دمحم سي عبدالرحمن سي بعبدالحكيم  متزوجة ♦

 .سمية  – دمحم – زكية

 تقيم بالناظور ♦

 

 زبيدة

 



 آل العوفي

 الجيل الثالث

 أحفاد سي دمحم أمقران

 

 
164 

 العوفي دمحمسي الحاج أبناء 

 

 

 .الدريوش -  بني وليشك -تغزوت ب ،م4891مارس  66 ولدت يوم ♦

  .التعليم األولي في الكتاب القرآني: الدراسة ♦

 .وفاء، حذيفة، سناء، قتيبة، بريدة: ولها خمسة أبناء .4819متزوجة بالشيخ دمحم أمزيان سنة  ♦

 . 4882، وقبل ذلك كانت قد قامت بالعمرة سنة 6116أدت فريضة الحج سنة  ♦

 .ربة بيت ♦

  .بتطوان اإلقامة ♦

 هـ 4194رمضان  49 موافق/  م 6141غشت  68 توفيت يوم ♦

 

 زبيدة

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

 

 

 

 ..الدريوش -  بني وليشك -تغزوت   .4899يناير  61  ولدت يوم ♦

 .كمال، بشرى، رجاء: ولها ثالثة أبناء (.4819سمبر د) متزوجة بمحمد اطراري ♦

 .6144سنة  العمرةأدت  ♦

 .التعليم األولي في الكتاب القرآني: الدراسة ♦

 ربة بيت  ♦

 .تطواناإلقامة ب ♦

 هـ  9841 الثانيربيع  14موافق /  6141دسمبر   68 يوم بتطوان توفيت ♦

 راضية

 

 

 .الدريوش - وليشك بني - بتغزوت 4898 أبريل 1 يوم ازداد ♦

 حيث بتطوان، المعلمين بمدرسة التحق ثم بتطوان، والثانوية بفاس، االبتدائية دراسته تابع ♦

 شهادة وعلى ،4821 سنة  المذكورة المدرسة من للمعلمين العادية الدروس شهادة على حصل

 .4821 سنة التربوية الكفاءة

 .ومريم هشام، عصام، جميلة، :أوالد أربعة لهو عجرود، بفاطمة متزوج ♦

 (.4811) وتطوان ،(4828) وطنجة ،(4824) ورزازات من كل في العربية اللغة معلم ♦

 .4889  سنة  الممتازة، الدرجة من الوطني االستحقاق وسام نال ♦

 .6111-4-4 بتاريخ  التقاعد على أحيل ♦

 .تطوان فرع للتعليم، الوطنية النقابة في نشيط عضو ♦

 .تطوان فرع االشتراكي، االتحاد حزب في عضو ♦

 .بتطوان اإلقامة ♦

 .هـ 4199 صفر 61 موافق، / م 6146 يناير 49 األربعاء، يوم توفي ♦

 حسين

 

  

 .الدريوش - وليشك بني - بتغزوت 4814 مارس 49 يوم ازداد ♦

 الطب بكلية التحق ثم (.4821 - 4811) بتطوان عياض القاضي بثانوية الثانوية دراسته تابع ♦

 التوليد في التخصص دراسة تابع التخرج وبعد ،(4828 - 4821) بإسبانيا ساالمنكا جامعة في

 .بمدريد  النساء وأمراض

 .ويوسف ليلى، ياسمينة، منى، حسن، :أوالد خمسة لهو داود، بعزت متزوج ♦

 بتطوان المدني المستشفى وفي للهندسة، الملكبة المدرسة في طبيب ♦

 .الكبير القصر بمدينة العمومي المستشفى في طبيب ♦

 .البيضاء الدار بمدينة (العام الطب) الخاص القطاع في طبيب ♦

  (.والوالدة النساء أمراض تخصص) الخاص القطاع في طبيب ♦

 .بطنجة النساء حةوجرا للتوليد  "العوفي مصحة" مدير ♦

 طنجةب اإلقامة ♦

 . 4191 القعدة ذو 91 موافق / 6141 شتمبر 61  الخميس، يوم مساء بطنجة، توفي ♦

 

 حسن
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 الجيل الثالث
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 .الدريوش -بني أوليشك–بتغزوت  4816دسمبر  8ازداد يوم   ♦

 .تابع دراسته الثانوية بثانوية القاضي عياض بتطوان  ♦

 .هناء، فرح، جمال، سلوى :أربعة أوالد لهبخديجة السكوري، و متزوج  ♦

 (.4829)كاتب في البرلمان المغربي   ♦

 .موظف في وزارة األوقاف بالرباط  ♦

 .موظف في أحباس مدينة بتطوان  ♦

 .متقاعد  ♦

 .اإلقامة بتطوان  ♦

 

 علي

 

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

 

 

 .الدريوش - وليشك بني - بتغزوت 4811 نونمبر 1 يوم ازداد ♦

 ،(وردانة) طوريطا مدرسة من بكل االبتدائيةو تغزوت، بكتاب األولية دراسته تابع ♦

 عياض القاضي بثانوية الثانويةو ،(تطوان) اسماعيل وموالي ،(أكادير) ايداوتنان وإيموزار

 .بتطوان لألساتذة العليا المدرسة ثم بفاس، اإلنسانية والعلوم اآلداب بكلية والجامعية ،بتطوان

 .سلمى سامي، سارة، :أوالد ثالثة لهو الربيع، بأنيسة متزوج ♦

 (4894-4829) بطنجة المغربي الثانوي التعليم في العربية اللغة أستاذ ♦

 (.6111-4894) بطنجة  "(أوشووا سبيرو" معهد) اإلسباني الثانوي التعليم في ملحق ♦

 .المعهد بنفس العربية اللغة شعبة رئيس ♦

 .6111 سنة نونمبر 1 بتاريخ التقاعد على أحيل ♦

 .طنجة بمدينة اإلقامة ♦

 

 عبدالحق

 
 

 

 

 

 

 .الدريوش - وليشك بني - بتغزوت 4819 ماي 68 يوم ازداد ♦
 اإلنسانية والعلوم اآلداب ةبكلي التحق .بتطوان عياض القاضي بثانوية الثانوية دراسته تابع ♦

  .بالرباط الحقوق بكلية ثم ،بفاس

 سنة الحقوق في اإلجازة وعلى ،4811 سنة العربي األدب في اإلجازة على حصل ♦

 .4891 سنة العربي األدب في العليا الدراسات دبلوم على أحرز كما ،4811

 .عجرود بالزهرة متزوج ♦
 .وآدابها العربية اللغة شعبة بالرباط، اإلنسانية والعلوم اآلداب بكلية وأستاذ وناقد، كاتب، ♦
 .4811 سنة مند المغرب كتاب اتحاد في عضو ♦

 .القصة والنقد له عدة إصدارات في مجال  ♦
 .بتطوان اإلقامة ♦

 

 نجيب

 

 

 

 ..الدريوش -  بني وليشك - تغزوتب 4811مارس  17 :ولد يوم ♦

ثم التحق بكلية الحقوق والعلوم االقتصادية  ،تابع دراسته الثانوية بثانوية موالي ادريس ♦

 .بالرباط

، وشهادة الدراسات العليا اإلجازة في العلوم االقتصادية، وعلى دبلومشهادة حاصل على  ♦

 .والسياسية في العلوم االقتصاديةالدكتوراه 

 .هند وطارق :ابنان اثنان لهو بمرية بنبوشعيب، متزوج ♦

 .باحث اقتصاديو ،أستاذ في كلية العلوم القانونبة واالقتصادية واالجتماعية بالرباط ♦

" النهضة"، الصادرة باللغة الفرنسية، و "Critique économique"تيمدير مجل ♦

 .الصادرة باللغة العربية

 .له عدة إصدارات في المجال اإلقتصادي  ♦

 .عضو في أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات ♦

 .بالرباط اإلقامة ♦
 

 نوالدين

 
 

 

 

 

 

 



 آل العوفي

 الجيل الثالث

 أحفاد سي دمحم أمقران

 

 
166 

 .الدريوش - وليشك بني - بتغزوت 4814 أكتوبر 46  يوم ازداد 
 بكلية التحق ثم فاس، بمدينة سليمان وموالي ادريس، موالي بثانوية الثانوية دراسته تابع ♦

 .بباريس السربون بجامعة ثم بالرباط، االقتصادية والعلوم الحقوق
 العلوم في العليا الدراسات دبلوم وعلى االقتصادية، العلوم في اإلجازة شهادة على حاصل ♦

 .االجتماعية العلوم في اإلجازة وعلى قتصادية،اال

 .كنزة ،ديان :اثنتان بنتان وله ،بجاكلين ديليو متزوج ♦
 .بباريس  ACE  في (Management et Economie) والتدبير االقتصاد أستاذ ♦
 double-Partie , News ACE  , Interaction مجالت تحرير رئيس ♦
 .بفرنسا اإلقامة ♦

 فيصل

 

ة 
اق

ط
ب

ف
ري

تع
ال

 

 

  .الدريوش -   وليشك بني - بتغزوت ،4819 ماي 41 يوم ولد ♦

 بفاس ادريس موالي بثانويات والثانوية ،فاس بإقليم بغفساي االبتدائية دراسته تابع ♦

 الباكلوريا شهادة على فيها حصل التي ،تطوان بمدينة حيان بن وجابر ،اإلدريسي والشريف

 .بالرباط، العمومية لإلدارة الوطنية بالمدرسة التحق ثم ،

 (.الدبلوماسية الشعبة) 4819 سنة العمومية، لإلدارة الوطنية المدرسة خريج ♦

 .عمر ،صابرين اثنان، ابنان لهو ،العلوي المريبطو بنجوى متزوج ♦

 :المهني المسار ♦

 .4819 يوليوز في بالرباط والتعاون الخارجية الشؤون بوزارة عين -

 - (4891 -4819) الوزارة بنفس المدنية الحالة مصلحة رئيس -

 (4881 - 4891) ألمانيا - بفرانكفورت العام القنصل نائب -

 (4884- 4881) بالرباط والتعاون الخارجية الشؤون بوزارة إطار -

 (.4889-4884) ريدبمد المغرب سفارة في اجتماعي مستشار -

 - (.4889-4889) ألمانيا - ببون المغرب سفارة في اجتماعي مستشار -

-4889) بالرباط والتعاون الخارجية الشؤون بوزارة الشمالية أمريكا مصلحة رئيس -

6111.) 

 يوليوز في افتتاحها تم التي بإسبانيا، بفالنسيا المغربية القنصلية إنشاء على باإلشراف كلف -

 .1161 فبراير  غاية إلى تسييرها أمر وتولي ،6114

 (.6119-6111 ) إسبانيا-الخضراء الجزيرة في  عام قنصل -

 (.6141-6119) بالوزارة واالجتماعية القنصلية الشؤون بمديرية إطار -

 (.6149 - 6141) األردن - عمان في المغرب سفارة في مفوض وزير -

 .6149 مايو في التقاعد على أحيل -

 .تطوانب اإلقامة ♦ 

 فؤاد

 
 

 

 

 

 . الدريوش - بني وليشك -تغزوت ، ب4811غشت  1  ولدت يوم ♦

ثم التحقت بكلية الطب والصيدلة . تابعت دراستها االبتدائية والثانوية بمدينة تطوان ♦

 .بالرباط

شهادة التخصص في التحاليل على شهادة الدكتوراه في الطب العام، ثم  حاصلة على

 .البيولوجية السريرية

وتعتبر أول إمرأة في عائلة آل العوفي تستظهر، عن ظهر قلب، الستين  .حاملة كتاب هللا ♦

 .حزبا

 .بعبدهللا الرمضاني متزوجة ♦

 .متقاعدة. بالرباط التحاليل البيولوجية السريرية بمستشفى ابن سينا طبيبة في ♦

 .الرباطاإلقامة ب ♦

 فريدة

 

 

 

 

 . الدريوش -   بني وليشك -تغزوت   .4811سنة ماي  69 ولد يوم ♦

 .4999  جمادى األولى 41، موافق 4829غشت  8 وتوفي بتطوان، يوم ♦
 

 جمال
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  العوفي عبدالسالمأبناء سي 

 

 .(الدريوش -بني وليشك ) من مواليد تغزوت ♦

 .بكتاب القريةاألولية  ادراسته تتابع♦ 

 .شفيق، دمحم، نورالدين: لها ثالثة أبناء، واإلدريسيمتزوجة بعبدالرحمن  ♦

 . ربة بيت ♦

 .بالرباط اإلقامة ♦

 

 ثريا

 
 

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

 

 

 

 .(الدريوش -بني وليشك ) من مواليد تغزوت ♦

 بكتاب القرية ادراسته تتابع♦ 

آمال، حكيمة، نصرالدين، : لها خمسة أبناء، ودمحم سي محند العوفيابن عمها، متزوجة ب ♦

 . إكرام  توفيق،

 .بيت ربة ♦

 .بالناظور اإلقامة ♦

 

 مليكة

 

 

 

 

 .4811في اليوم الثالث من شهر أبريل سنة ، (الدريوش -بني وليشك )ولد بتغزوت  ♦

 .تابع دراسته بكتاب القرية، ثم بمدينة تطوان♦ 

 أعمال حرة♦ 

تها تزوج بأختها ميمونت أشن، وفامتزوج بعائشة أشن، وأنجب معها أربعة أبناء، وبعد ♦ 

نورالدين، منصف، أسامة، : أبناؤه حسب تاريخ الوالدة هم .وأنجب معها أيضا أربعة أبناء

 .أشرف، شفيق، دمحم غزالن، ،(في ذمة هللا)حجاج 

ن يختارونه باستمرار لتمثيلهم في كان له اهتمام كبير بشؤون قرية تغزوت، مما جعل السكا ♦

الجماعة القروية لوردانة، وهكذا فقد تولى منصب النائب األول لرئيس الجماعة المذكورة لمدة 

، كان خاللها وراء كثير من الخدمات التي استفاد منها سكان 4881طويلة، تمتد إلى غاية سنة 

، تابعة لمجموعة مدارس بني القرية، وفي مقدمتها إنشاء مدرسة ابتدائية عصرية بتغزوت

  .عبدالسالم

 .، وتم دفنه بمقبرة تغزوت6111نونمبر سنة  44توفي يوم األحد ♦ 

 دمحم

 

 

 

 

 

 .من مواليد تغزوت ♦

 .، ثم بمدرسة طوريطابكتاب القرية ادراسته تتابع♦ 

 .متزوجة بحسين اطراري ♦

 . بيت  ربة ♦

 .بطنجة اإلقامة ♦

 

 زبيدة
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 .4819يناير  61يوم ، (الدريوش -بني وليشك )ولد بتغزوت  ♦

 .الرباطتلقى تعليمه االبتدائي بطوريطا، والثانوي بتطوان، والجامعي ب♦ 

 .4811اإلجازة في الحقوق، وعلى دبلوم المعهد العالي للقضاء سنة شهادة حاصل على ♦ 

 .باإلضافة إلى شواهد أخرى حصل عليها خارج الوطن

حفيدة قدور نَْعَمر، أحد المجاهدين المقربين إلى عبدالكريم الخطابي، متزوج بليلى مدرك، ♦ 

وكان ابنه أيضا من  أشد المحاربين .. حيث كان هذا األخير ينزل بمنزله كلما حل ببني سعيد

أسيرا إسبانيا، وسجنهم في منزل أبيه،  461ويروى عنه أنه قد استطاع أسر نحو . لإلسبان

اإلسبان إلى الهجوم على ذات المنزل، واقتحامه لتحرير األسرى، واعتقال األب  مما دفع

بينما تم تحرير . ، واقتيدا إلى سجن بمدينة مليلية حيث مكث فيه األب إلى مماتهمعا  واإلبن

 . وقد استشهد بعد ذلك في إحدى المعارك.. اإلبن  في عملية تبادل األسرى

 .أمين، يونس، حسن صونيا، دمحم: أربعة أبناء له ♦

في تاريخ عائلة آل   ،أول محام إذ يعتبر، محام بهيئة المحامين في الرباط: مهنته الحالية♦  

 .مهنةهذه اليمتهن العوفي، 

 :المسار المهني♦ 

 نائب وكيل الملك بشفشاون -

 نائب وكيل الملك بوجدة -

 4891وكيل الملك ببركان سنة  -

 4881سنة نائب الوكيل العام بمكناس  -

 4889الوكيل العام بالناظور سنة  -

 كل من مكناس والرباطفي الوكيل العام  -

 محام عام بمحكمة النقض إلى أن أحيل على التقاعد -

 عضو منتخب في المجلس األعلى للقضاء -

 رئيس لجنة محاربة اإلرهاب -

بالرباط اإلقامة     ♦ 

 حسنال

 
 

 

 

 

ري
تع

ال
ة 

اق
ط

ب
ف

 

 

 

 .تغزوتمن مواليد  ♦

 .متزوجة بأحمد اطراري ♦

 . منير،سهام، إلياس: لها ثالثة أبناء ♦

 . بيت  ربة ♦

 .بمليلية اإلقامة ♦

   

 كنزة

 

 

 

 .من مواليد تغزوت ♦

 .ة بعبدالعزيز اإلدريسي متزوج ♦
 . لمياء - أسماء - إلهام - دمحم - وسيمة :خمسة أبناء اله ♦
 . ربة بيت ♦
 .الناظورب اإلقامة ♦

 

 حسنة

 

 

 

 .غزوتبت 4819سنة من مواليد  ♦

 تلقى تعليمه االبتدائي بطوريطا♦ 

 .دمحم -بثينة  -هاجر  -بشرى  -عبدالسالم :له خمسة أبناء، وبفوزية بوتفاحمتزوج  ♦
 . عمال حرةأ ♦
 . متقاعد ♦
 .بطنجة اإلقامة ♦
 

 نجيب
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 أبناء فاظمة العوفي، حرم الفقيه الحاج لمقدم المريمي

 (.اقليم الدريوش)بوردانة  4811من مواليد سنة  ♦

سنة، حفظ  41بكتاب القرية الذي قضى به زهاء ( 4816)نية من عمره االتحق في السنة الث ♦

 .خاللها القرآن الكريم عن ظهر قلب، حتى أصبح حامال لكتاب هللا

حصل على الشهادة ، تابع دراسته المنظمة في المدارس العصرية حيث 4812ابتداء من سنة  ♦

 .4826سنة ( البروفي)االبتدائية، ثم الشهادة الثانوية 

 .حافظ، نافع، مروان، أسامة، أنس شفيق، فيصل، عبدالفتاح، زكية،: متزوج، وله تسعة أبناء ♦

في التعليم االبتدائي، ثم كأستاذ   ، انخرط في سلك التعليم كمعلم، أوال،4826ابتداء من سنة  ♦

 .6111انوي الذي استمر فيه إلى غاية سنة في التعليم الث

خالل اشتغاله في التعليم، لم ينقطع عن التحصيل وطلب العلم، حيث أصر على مواصلة  ♦

على  4812وهكذا استطاع أن يحصل سنة ... الدراسة الحرة، معتمدا على مجهوداته الذاتية

 .شهادة اإلجازة 4896شهادة البكالوريا، وينال في سنة 

 .6111لى التقاعد سنة أحيل ع ♦

 .يقيم حاليا بمدينة بركان، حيث يشتغل بصفة حرة كمدرس في التعليم العتيق ♦

 عبدالرحمن

 

 

 

 

 

 وردانةمن مواليد  ♦

  متزوج ♦

  حرة أعمال ♦

 متوفى/  بطوريطا اإلقامة  ♦

 عبدالسالم

 
 

 وردانةمن مواليد  ♦

  متزوج ♦

 تاجر ♦

 متوفى/  بطنجة اإلقامة ♦

 أحمد

 
 

 وردانةمن مواليد  ♦

  متزوج ♦

 تاجر ♦

 بطنجة اإلقامة ♦

 مصطفي

 
 

 وردانةمن مواليد  ♦

 متزوج ♦

 أجير ♦

 بفرنسا اإلقامة ♦

 دمحم

 
 

 وردانةمن مواليد  ♦

 عبدالغفور، نفيسة، مصطفى، :أبناء ثمانية ولها العوفي، حدو سي مصطفى بمحمد متزوجة ♦

 دمحم طاوسة، رشيد، نورالدين، نعيمة،

  بيت ربة ♦

 طوريطاب اإلقامة ♦

 فاطمة

 
 

 

 وردانةمن مواليد  ♦

  بيت ربة ♦

  ةيمتوف ♦

 حبيبة

 



 آل العوفي

 الجيل الثالث

 أحفاد سي دمحم أمقران
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  أبناء عايشة العوفي، حرم الحاج سي اعمر اطراري

 

 الناظور - بني بويفرور/ من مواليد بويفار ♦

 والجامعية وتطوان، فاس من بكل والثانوية واالبتدائية القرآني، بالكتاب األولية دراسته تابع ♦

   .بتطوان الدين أصول بكلية

 .بالتعليم الثانوي أستاذ مفتش شرطة، ثم ثم معلم، ♦

 .أعزب ♦

 .متوفى ♦

 عبدالسالم

 

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

  

 

 الناظور -من مواليد بويفار  ♦

 .وتطوان فاس من بكل والثانوية واالبتدائية القرآني، بالكتاب األولية دراسته تابع ♦

  .سهام -إلياس  -منير : وله ثالثة أبناءبابنة خاله، كنزة بنت سي عبدالسالم العوفي، متزوج  ♦

  .، متقاعدمعلم ♦

 .متوفى ♦

 أحمد

 
 

 الناظور -من مواليد بويفار  ♦

  .وتطوان فاس من بكل والثانوية واالبتدائية القرآني، بالكتاب األولية دراسته تابع ♦

 .أسماء -نفيسة  - فيصل  -ياسر : متزوج وله أربعة أبناء ♦

  معلم ♦

 .متوفى ♦

 عمر

 
 

 

 الناظور -من مواليد بويفار  ♦

  .وتطوان فاس من بكل والثانوية واالبتدائية القرآني، بالكتاب األولية دراسته تابع ♦

 طارق -يسرى  -نوال  -شكيب  -سناء : وله خمسة أبناءمتزوج،  ♦

  متقاعد معلم ♦

 .اإلقامة بالناظور ♦

 عبدالرحمن

 
 

 الناظور -من مواليد بويفار  ♦

  .بالرباط والجامعية بالناظور، والثانوية االبتدائية دراسته تابع ♦

 أميليا -عائشة  -منال : ثالث بناتمتزوج وله  ♦

 .الخارجية بالرباطموظف بالوزارة  ♦

 تقاعدم ♦

 .اإلقامة بالرباط ♦

 عبدالخالق

 
 

 الناظور –من مواليد بويفار  ♦

 .بالناظور االبتدائية الدراسة تابعت ♦

 أمل  -حنان  -كمال  -إلياس  -زكريا : ولها خمسة أبناءبمحمد بلكا، متزوجة  ♦

 .  ربة بيت ♦

 بالناظور اإلقامة ♦

 

 زبيدة

 

 



 آل العوفي

 الجيل الثالث

 أحفاد سي الطاهر
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 أحفاد سي الطاهر

 ى اليسارلحسب ترتيب الحروف الهجائية، من اليمين إ

أحمد الحاج 

 سي حمو

 
 

أحمد دمحم 

 الحاج حدو

 
 

أحمد الحاج 

 المطهاري

 
 

إلهام دمحم سي 

 حدو

 
 

ثريا دمحم الحاج 

 قدور

 
 

سي  جميلة أحمد

 الطاهر

 
 

جمال دمحم 

 الحاج قدور

 
 

حبيبة الحاج 

 سي حمو

 
 

حسن دمحم 

 الحاج قدور

 
 

حياة حسين 

 سي الطاهر

 
 

رحمة دمحم 

 الحاج حدو

 
 

رشيد حسين 

 سي الطاهر

 
 

رشيدة الحاج 

 المطهاري

 
 

الزهرة الحاج 

 سي حمو

 
 

سالمة حسين 

 سي الطاهر

 
 

سميرة دمحم سي 

 الطاهر

 
 

دمحم سي سعاد 

 الطاهر

 
 

ظريفة حسين 

 سي الطاهر

 
 

عبدالحكيم 

 دمحم الحاج حدو

 
 

عبيدة الحاج 

 المطهاري

 
 

العزيز دمحم .ع

 الحاج قدور

 
 

عبدالوهاب دمحم 

 الحاج قدور

 
 

عيشة الحاج 

 سي حمو

 
 

فريدة أحمد 

 سي الطاهر

 
 

فاطمة الحاج 

 سي حمو

 
 

فاظمة الحاج 

 سي حمو

 
 

ليلى دمحم سي 

 الطاهر

 
 

دمحم الحاج سي 

 حمو

 
 

دمحم الحاج 

 قدور

 
 

 دمحم دمحم بلحاج

 
 

دمحم دمحم سي 

 الطاهر

 
 

دمحم الحاج 

 المطهاري

 
 

مراد دمحم سي 

 الطاهر

 

مليكة دمحم 

 بلحاج

 

ميمونت الحاج 

 سي حمو

 

نجاة دمحم سي 

 الطاهر

 

نادية دمحم سي 

 الطاهر

 

نورة حسين سي 

 الطاهر

 

الحاج يمينة 

 سي حمو

 

يمينة الحاج 

 المطهاري

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 آل العوفي

 الجيل الثالث

 أحفاد سي الطاهر
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  أبناء أحمد سي الطاهر العوفي

 

 فريدة أحمد سي الطاهر العوفي ♦

 الدريوش( جماعة وردانة)بطوريطا  مةمقي ♦

 

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

 

 

 جميلة أحمد سي الطاهر العوفي ♦

 الدريوش( جماعة وردانة)بطوريطا  مةمقي ♦

 

 (حرم الحاج سي حمو)   ثمقرانت بنت سي الطاهر العوفيأبناء فاظمة 

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

 

 دمحم الحاج سي حمو ♦

 تاجر ♦

  بالناظور مقيم ♦

 

 

 فاظمة الحاج سي حمو ♦

 متوفية ♦
 

 

 

 عيشة الحاج سي حمو ♦

 ربة بيت ♦

  مقيمة بالناظور ♦

 

 

 فاطمة الحاج سي حمو ♦

 ربة بيت ♦

  بالناظورمقيمة  ♦

 

 

 الزهرة الحاج سي حمو ♦

 ربة بيت ♦

  بنطيبمقيمة ب ♦

 

 

 أحمد الحاج سي حمو ♦

 أجير ♦

  سلوانمقيم ب ♦



 آل العوفي

 الجيل الثالث

 أحفاد سي الطاهر
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 سي الطاهر العوفي، حرم دمحم الحاج حدوبنت أبناء فاظمة ثمزيانت 

 

 حدو الحاج دمحم يمينة ♦

 ربة بيت ♦

  مقيمة بهولندا ♦

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

  

 

 
 حدو الحاج دمحم رحمة ♦

 ربة بيت ♦

  مقيمة بهولندا ♦

 

  

 حدو الحاج دمحم ميمونت ♦

 متوفية ♦

 
 

 

 حدو الحاج دمحم حبيبة ♦

 متوفية ♦

 
 

 

 حدو الحاج دمحم أحمد ♦

 أجير ♦

  سلوانمقيم ب ♦

  أبناء عيشة بنت سي الطاهر العوفي، حرم دمحم بلحاج

 

 بلحاج دمحم مليكة ♦

 ربة بيت ♦

  مقيمة بتطوان ♦

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

 

 

 دمحم دمحم بلحاج ♦

 حرة أعمال ♦

 بتطوان مقيم ♦

 
 



 آل العوفي

 الجيل الثالث

 أحفاد سي الطاهر

 

 
174 

 

 

 

 

 

 

 

 حرم دمحم الحاج المطهاريأبناء يمينة سي الطاهر العوفي، 

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

 

 راضية دمحم الحاج المطهاري ♦

 ربة بيت ♦

 مقيمة بالناظور ♦

 

 
 

 

 دمحم دمحم الحاج المطهاري ♦

 بالناظور مقيم ♦

 

 

 

 رشيدة دمحم الحاج المطهاري ♦

 ربة بيت ♦

  بفرنسامقيمة  ♦
 

 

 عبيدة دمحم الحاج المطهاري  ♦

 متوفية ♦

  

 

 

 اسعيد دمحم الحاج المطهاري  ♦

 عامل ♦

  الناظورمقيم ب ♦



 آل العوفي

 الجيل الثالث

 أحفاد سي الطاهر
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 أبناء هاللية بنت سي الطاهر، حرم دمحم الحاج قدور التوابي

 

 عبدالحكيم دمحم الحاج قدور التوابي ♦

  تاجر ♦

 بالناظور مقيم ♦

 

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

  

 

 

 ثريا دمحم الحاج قدور التوابي ♦

  بيت ربة ♦

 بالدنمارك مقيمة ♦

 
 

 

 دمحم دمحم الحاج قدور التوابي ♦

  موظف ♦

 بالناظور مقيم ♦

 
 

 

 

 حسن دمحم الحاج قدور التوابي ♦

  أجير ♦

 بالدنمارك مقيم ♦

 
 

 

 عبدالعزيز دمحم الحاج قدور التوابي ♦

  أجير ♦

 بالدنمارك مقيم ♦

 
 

 

 عبدالوهاب دمحم الحاج قدور التوابي ♦

  أجير ♦

 بالدنمارك مقيم ♦

 
 

 

 جمال دمحم الحاج قدور التوابي ♦

  أجير ♦

 بالدنمارك مقيم ♦

 



 آل العوفي

 الجيل الثالث

 أحفاد سي الطاهر
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 أبناء دمحم سي الطاهر العوفي

 

 8691مواليد من 

 ولها أربعة ابناء، و(من رجال التعليم) متزوجة بمحمد التوابي

 ربة بيت

 االقامة بالناضور

 سميرة

 

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

  

 

 

 ، بالراشيدية8691يناير  81من مواليد   ♦

  (DeuG) تابع دراسته االبتدائية بطوريطا، والثانوية بالناضور، والجامعية بوجدة  ♦

 8668بمدرسة تكوين المعلمين سنة التحق   ♦

 .غفران، ونعمة، وسعد: متزوج بلبنى ليزاتي، وله ثالثة ابناء  ♦

  :ن الخدماتابي ♦

 استاذ التعليم االبتدائي بكل من ورزازات، وبني سيدال، وبنواحي اقليم الناضور     

 (الموحدين وتقاع)، وبالناضور (أحدادا الخندق)     

 .االقامة بالناضور  ♦

 مراد

 

 

 

 .8691 سنة من مواليد  ♦

 .تابعت دراستها االبتدائية بالناضور  ♦

 ابناء خمسةلها ، و(أجير في كندا) متزوجة بعلي اليوسفي  ♦

  .ربة بيت  ♦

  .االقامة بكندا  ♦

 إلهام

 

 

 

 8691 سنة من مواليد ♦

 تابعت دراستها االبتدائية والثانوية بالناضور ♦

 محو األمية معلمة بمؤسسة ♦

 الناضورباالقامة  ♦

 نادية

 
 

 

 .8691 سنة من مواليد  ♦

شعبة األدب  ،تابعت دراستها االبتدائية والثانوية بالناضور، والجامعية بوجدة  ♦

  .العربي

  .ولها ابنان -متزوجة بالزمراوي احمد عميد الشرطة بالناضور   ♦

 .أستاذة بالتعليم االبتدائي  ♦

 .االقامة بالناضور  ♦

 سعاد

 

 

 



 آل العوفي

 الجيل الثالث

 أحفاد سي الطاهر
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 أبناء حسين سي الطاهر العوفي

 

 ربة بيت ♦

 .موح أمقرانمتزوجة بمحمد  ♦

 االقامة بالناضور ♦

 نورة

 

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

  

 

 

 ربة بيت ♦

 .اليوسفيمتزوجة بمحمد  ♦

 .االقامة بالناضور ♦

 ظريفة

 
 

 

 ربة بيت ♦

 .متزوجة ♦

 .ألمانيااالقامة ب ♦

 سالمة

 
 

 

 ربة بيت ♦

 .متزوجة ♦

 .ألمانيااالقامة ب ♦

 نجاة

 
 

 

 .، وله ثالثة أبناءمتزوج ♦

 ألمانيااالقامة ب ♦

 رشيد

 
 

 

 ربة بيت ♦

 .متزوجة ♦

 .ألمانيااالقامة ب ♦

 حياة

 

 

 .8696 سنة من مواليد ♦

 .تابعت دراستها االبتدائية والثانوية بالناضور، والجامعية بوجدة ♦

حاصلة على شهادة اإلجازة في األدب العربي، وعلى دبلوم الدراسات العليا المعمقة،  ♦

 .وعلى شهادة الدكتوراه في األدب العربي

 . لها ابنان، واستاذ بالتعليم الثانوي ،الخويري متزوجة بعبد الكبير ♦

 .أستاذة بالتعليم الثانوي ♦

 .االقامة بالدار البيضاء ♦

 ليلى

 

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

 

 

 .بالناظور 8611من مواليد سنة  ♦

  .رتابع الدراسة االبتدائية والثانوية بالناظو ♦

  .أعزب ♦

 .أعمال حرة ♦

 .اإلقامة بالناظور ♦

 دمحم

 



 آل العوفي

 الجيل الثالث

 عاللأحفاد سي 
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 أحفاد سي عالل

 أنجب بنتا وحيدة سماها فاطمة. لسي عالل ابن وحيد، اسمه موح

 

 

 

 

 

 أبناء موح عالل العوفي

 

 .موح عالل  فاطمة ♦

  :هم ،أنجبت أربعة أبناءو متزوجة بمحمد موح أمزيان، ♦

 .، فاطمة(برمزيان)عمر، عيشة، دمحم 

 بتغزوت مقيمة ♦

 .توفيت بتغزوت ♦

 

ف 
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 



 آل العوفي

 الجيل الثالث

 أحفاد سي حدو
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 أحفاد سي حدو

 حسب ترتيب الحروف الهجائية، من اليمين إلى اليسار

دمحم سي سي محند أحمد 

 العوفي أمقران

 
 

مصطفى سي سي  أحمد

 حدو العوفي

 

مصطفى سي رحمة سي 

 حدو العوفي

 

طيموش سي أحمد 

 البوعيادي

 

سي سي محند  عبدالرحمن

 العوفي دمحم أمقران

 

سي أحمد  عايشة

 البوعيادي

 
 

دمحم سي محند  عمر سي

 العوفي أمقران

 

فاطمة سي أحمد 

 البوعيادي

 

دمحم سي محند  سي فاطمة

 العوفي أمقران

 

فاظمة سي أحمد 

 البوعيادي

 

مصطفى سي فاظمة سي 

 حدو العوفي

 

 دمحم سي أحمد البوعيادي

 

دمحم سي محند  دمحم سي

 العوفي أمقران

 

سي محند  دمحم أمزيان سي

 العوفي دمحم أمقران

 

مصطفى سي دمحم سي 

 حدو العوفي

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 آل العوفي

 الجيل الثالث

 أحفاد سي حدو
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  أبناء مصطفى سي حدو العوفي

 

، من مواليد "الفقيه الكبير"دمحم مصطفى سي حدو العوفي، المعروف لدى آل العوفي باسم ♦ 

 .(الدريوش)وردانة 

 .تابع دراسته في كتاب القرية حتى حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب♦ 

 .(هولندا)ببعض مساجد المنطقة، وذلك قبل أن يهاجر للعمل في أوربا " فقيه"اشتغل ♦ 

: له ثمانية أبناء. مي، حفيدة سي دمحم أمقران العوفيمتزوج بفاطمة بنت الحاج لمقدم المري♦ 

 .دمحم  -طاوسة -رشيد  -نورالدين  -يمة نع -عبدالغفور  -نفيسة  -مصطفى 

1002توفي سنة♦   
 

 دمحم

 

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

  

 

 

 

 .(الدريوش)من مواليد وردانة ♦ 

تابع دراسته األولية بالمساجد الدينية بالمنطقة حتى حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، ثم ♦ 

 .واصل الدراسة االبتدائية والثانوية بفاس

أسماء  -دمحم  -كريمة  -مرية  -لطيفة : له ثمانية أبناء. دمحم سليمان الراضيمتزوج بخديجة ♦ 

 سفيان -منية  -منير  -

 .أستاذا بالتعليم االبتدائي♦ 

 .متوفى♦ 
 

 أحمد

 

 

 

 

 ربة بيت ♦

 .عبدالحميد وحسين: مي، ولها ابنان اثنانبالحاج لمقدم المري متزوجة ♦
 

 رحمة

 
 

 

 

 ربة بيت ♦

، (متوفى)عيشة، راضية، زبيدة، ميمون : بمحمد عبدالرحمن، ولها خمسة أبناء متزوجة ♦

 .عبدو

 فاظمة

 
 

 
 

 

 

 

 



 آل العوفي

 الجيل الثالث

 أحفاد سي حدو
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 سي محند العوفيسي حدو العوفي، حرم  عيشةأبناء 

 

 . من مواليد سنة تغزوت ♦

ولها أربعة دمحم سي أحمد البوعيادي، ، (حبيبة سي حدو العوفي)ابن خالتها ب متزوجة ♦

 (.متوفى) مليكة،  أحمد، وفاء، عبدالمجيد: أبناء

 .ربة بيت ♦

 .2891توفيت بالناظور سنة  ♦

 فاطمة

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

 

 

 

 .بتغزوت 2890من مواليد سنة  ♦

 ظهر عن الكريم القران حفظ حتى (اجبالة) بالمنطقة الدينية بالمساجد الدراسة تابع ♦

 .قلب

عبدالواحد، علي، دمحم، صليحة، صبيحة، : أبناءوله سبعة بفطوش الحاج زمو،  متزوج ♦

  .وفاء، حسين

 . متقاعد. بإسبانيا اشتغل ♦

 .بتغزوت اإلقامة ♦

 سي أحمد

 

 

 

 ، بتغزوت2891من مواليد سنة  ♦

تابع دراسته األولية بالمساجد الدينية بالمنطقة، حتى حفظ القران الكريم عن ظهر  ♦

تطوان، ثم في مدرسة تكوين  قلب، وواصل الدراسة االبتدائية في فاس، والثانوية في

 .المعلمين بأكادير ووجدة

أمل، حكيمة، : متزوج بابنة عمه، مليكة سي عبد السالم العوفي، وله خمسة ابناء ♦

 .الدين، توفيق، إكرامنصر 

 .متقاعد ،مدير مدرسة♦ 

 :بيانات الخدمات ♦

، (كبدانة) ءورأس ألما  استاذ اللغة العربية في التعليم االبتدائي في كل من أكادير، -

 .وفرخانة، والناضور

 ،وزايو ،كبدانةكل من في كمدير مدرسة دارة إلعمل في ا ،2891سنة ابتداء من   -

 2881حيل على التقاعد سنة إلى أن أ ،والناضور

 .اإلقامة بالناضور ♦
 

 سي دمحم

 

 

 

 

 

 .تغزوت مواليد من ♦

 القران حفظ حتى (تمسمان قبيلة) بالمنطقة الدينية المساجد بين متنقال الدراسة تابع ♦

 .قلب ظهر عن الكريم

 نسيمة، ليندة، عزالدين، عبدالباسط، دمحم، :أبناء سبعة وله بوجعادة، بمليكة متزوج ♦

 .(توفيةم) فدوى جمال،

 .متقاعد تاجر، ♦

 .بتطوان اإلقامة ♦

 سي عمر

 

 

 



 آل العوفي

 الجيل الثالث

 أحفاد سي حدو
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 أبناء حبيبة سي حدو العوفي، حرم سي أحمد البوعيادي

 

ولها أربعة متزوج بفاطمة بنت سي محند العوفي، ابنة خالته عايشة سي حدو العوفي، ♦ 

  (.متوفى) مليكة،  أحمد، وفاء، عبدالمجيد: أبناء

 .مهنته قيد حياه خياط بمدينة الناظور♦ 

 .كان يقيم بتغزوت، ثم انتقل إلى الناظور♦ 
 

 دمحم

 

 

 

 

 

 

 

 

 .تغزوت مواليد من ♦

 ظهر عن الكريم القران حفظ حتى بالمنطقة الدينية بالمساجد األولية دراسته تابع ♦

 .وتطوان فاس مدينة من بكل والثانوية االبتدائية الدراسة واصل ثم قلب،

 .أحمد سي حدو بميمونت متزوج ♦

  .متقاعد .بتطوان الدين أصول بكلية موظف ♦

 .1002 سنة بفاس توفى ♦

 دمحم أمزيان

 

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

 

 

 

 2811يونيو سنة  09، (الدريوش -بني وليشك )من مواليد تغزوت  ♦

االبتدائية في كل من طوريطا، والناظور، و تغزوت، بكتاب األولية تابع دراسته♦ 

وتطوان، والقصر الكبير، ثم عاد إلى تطوان، حيث استكمل الدراسة االبتدائية، 

 .2821، حتى نال شهادة البروفي سنة (االعدادي)والثانوية 

سلمى، : ستة أبناءله و. متزوج بخديجة باصو، وبعد وفاتها تزوج بنعيمة الشرقاوي♦ 

 .إلهام، سفيان، كوثر، دمحم، نوفل

 :، وذلك في كل من2821االبتدائي كمعلم منذ سنة عمل في التعليم ♦ 

 2821-2821( الجزائر)وهران  -

 2829-2821( سطات)مشرع بن عبو أوالد سعيد  -

 2828الدر البيضاء التي انتقل إليها ليلتحق بمدرسة تكوين المعلمين سنة  -

 2 ، واستمر فيها إلى أن أحيل على التقاعد يوم2810جرادة التي عين فيها سنة  -

 .1001مارس سنة 

 .1002يقيم بوجدة التي استقر بها وأسرته منذ أواخر سنة ♦ 

 .1029شتمبر  21بوجدة يوم   توفي♦ 
 

 عبدالرحمن

 



 آل العوفي

 الجيل الثالث

 أحفاد سي دمحم أمزيان
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 أحفاد سي دمحم أمزيان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسب ترتيب الحروف الهجائية، من اليمين إاى اليسار

 

حسين أحمد 

 بعوش

 

 حسن أحمد بعوش

 

جمال الحاج 

 عبدالقادر الدينسي

 

طيموش الحاج 

 دمحم الدينسي

 

األمين الحاج 

بعوشعمر   

 

األمين حسن 

 السعيدي

 

اسماعيل الحاج 

عبدالقادر 

 السعيدي

 

أسيا عبدالرحمن 

 العوفي

 

سليمان 

عبدالرحمن 

 العوفي

 

سناء الحاج 

عبدالقادر 

 السعيدي

 

زبيدة الحاج عمر 

 بعوش

 

زبيدة حسن 

 السعيدي

 

رشيدة 

عبدالرحمن 

 الدينسي

 

راضية الحاج 

 دمحم الدينسي

 

ارحيمو الحاج 

عبدالقادر 

السعيدي

 
 

حكيمة أحمد 

 العوفي

 

عاطف أحمد 

 العوفي

 

عزيزة 

عبدالرحمن 

 العوفي

 

عبدو الحاج عمر 

 بعوش

 

عبدالواحد حسن 

 السعيدي

 

عبدالمولى 

عبدالرحمن 

 العوفي

 

عبدالسالم أحمد 

 بعوش

 

عبدالحكيم 

عبدالرحمن 

 العوفي

 

شهيرة 

عبدالرحمن 

 العوفي

 
محسن 

عبدالرحمن 

 العوفي

 

ماجدة أحمد 

 العوفي

 

 ليلى أحمد العوفي

 

كنزة الحاج عمر 

 بعوش

 

فاظمة أحمد 

 بعوش

 

فريد حسن 

 السعيدي

 

عاهد عبدالرحمن 

 العوفي

 

 عالية أحمد بعوش

 
مليكة الحاج 

عبدالقادر 

 السعيدي

 

مليكة أحمد 

 بعوش

 

دمحم الحاج دمحم 

 الدينسي

 

دمحم الحاج 

عبدالقادر 

 السعيدي

 

دمحم عبدالرحمن 

 العوفي

 

دمحم حسن 

 السعيدي

 

 دمحم أحمد العوفي

 

 دمحم أحمد بعوش

 

 

 

 وردة أحمد العوفي

 

 ناصر أحمد العوفي

 

عبدالرحمن نيسة 

 السعيدي

 

 نجيب حسن السعيدي

 

 

 

http://www.sitaher.mohamedaoufi.com/index.php/si-mohamed-amakran/si-abderrahman/naser-siahmed-simohamedamezian
http://www.sitaher.mohamedaoufi.com/index.php/si-mohamed-amakran/si-abderrahman/naser-siahmed-simohamedamezian


 آل العوفي

 الجيل الثالث

 أحفاد سي دمحم أمزيان
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 أبناء فاطمة سي دمحم أمزيان العوفي، حرم أحمد بعوش

 

 وردانةمن مواليد  ♦

  .نونجا عبدالواحد، نجيم، :أبناء ثالثة ولها بعوش، بعبدالحميد متزوجة ♦

 متوفية ♦

 

 فاظمة

 

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

  

 

 

 وردانةمن مواليد  ♦

   ....شهيرة :بنات ثالث له .بعوش عمر بفاظمة متزوج ♦

  متوفى بألمانيا ♦
 

 دمحم

 

 

 

  وردانةمن مواليد  ♦

 متوفى ♦

 حسن

 
 

 وردانةمن مواليد  ♦

   عبدالحميد شهيرة، دمحم، :أبناء ثالثة لها .المراق بالحاج متزوجة ♦

 بيت ربة  ♦

 تقيم بالناظور ♦

 عالية

 
 

 

 وردانةمن مواليد  ♦

  متزوج ♦

 يقيم بهولندا ♦

 

 عبدالسالم

 

 

 

 وردانةمن مواليد  ♦

  تاتوح بفاطمة متزوج ♦

 يقيم بفرنسا ♦

 

 حسين

 

 

 وردانةمن مواليد  ♦

  أبناء ثالثة ولها متزوجة ♦

 بيت ربة ♦

 تقيم ببنطيب ♦

 مليكة

 
 

 

 



 آل العوفي

 الجيل الثالث

 أحفاد سي دمحم أمزيان
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 أبناء فاظمة سي دمحم أمزيان العوفي، حرم الحاج دمحم الدينسي

 

 بوردانة 7391 سنة من مواليد ♦

 دمحم، عيشة، طوسة، :أبناء ثمانية ولها البوعزاتي، العربي الحاج بإدريس متزوجة ♦

    .نورالدين عبدالحكيم، نعيمة، نجيمة، راضية،

 متوفية ♦

 

 طيموش

 

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

  

 

 

 

 بوردانة7393سنة من مواليد  ♦

  القرية بكتاب الدراسة تابع ♦

، راضية، دمحم، نجيمة، (متوفية)عبيدة : بمنوش السيسواني، وله عشرة أبناءمتزوج  ♦

 .فاطمة، جمال، حياة، نجاة، لسان الدين، سميرة

 متقاعد تاجر ♦

 يقيم بطوريطا ♦
 

 دمحم

 

 

 

 

 بوردانة 7397سنة من مواليد  ♦

  .شهيرة ،(متوفى) اسعيد عبيدة، دمحم، طاوسة، :أبناء خمسة ولها ادمحم، بحفحف متزوجة ♦

  بيت ربة ♦

 تقيم بالناظور ♦

 

 راضية

 



 آل العوفي

 الجيل الثالث

 أحفاد سي دمحم أمزيان
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 أبناء سي عبدالرحمن سي دمحم أمزيان العوفي

 

 .7391وردانة، سنة من مواليد  ♦

،  ولها (ابن عمتها، عايشة سي دمحم أمزيان العوفي)متزوجة بالعالمين الحاج عمر بعوش  ♦

 .فرح، إلياس، أملستة أبناء، ميمونت، دمحم، رشيد، 

 ربة بيت ♦

 1002 سنة بالناظور، توفيت ♦
 

 آسيا

 

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

  

 

 .بوردانة ببني وليشك اقليم الدريوش 7399من مواليد  ♦

 .متزوج بزبيدة العوفي، وُرزق منها بخمسة أبناء ♦

 .مقيم بالناظور ♦

 

 :مسار الدراسيال

 .مدارس امحايست حاليا  تلقى  تعليمه االبتدائي بطوريطا، مجموعة  ♦

تابع تعليمه االعدادي بثانوية الشريف دمحم أمزيان بالناظور، ثم  ♦

 .التحق بمدينة وجدة الستكمال تعليميه الثانوي

، التحق بمركز تكوين 7311بعد حصوله على الباكالوريا سنة  ♦

 .االساتذة بالدار البيضاء

وعمل مدرسا  لهذه  تخرج استاذا للعلوم الطبيعية باللغة الفرنسية، ♦

 . 7333المادة بثانويات الناظور، ثم مساعدا  مفتشا  الى غاية 

حصل على االجازة في القانون الخاص، من جامعة أكدال بالرباط  ♦

بعد اجتيازه لمباراة الملحقين  -، والتحق مباشرة 7333سنة 

بالمعهد القضائي بالرباط قاضيا  ملحقا ، حيث نال دبلوم  -القضائيين 

 .المعهد العالي للقضاء
 

 :مسار المهني مع انشطته القضائيةال

 .7320عمل نائبا  لوكيل الملك بالمحكمة االبتدائية بالناظور سنة  ♦

 .1994وكيال  للملك بمحكمة بركان سنة  ♦

قاضيا للتحقيق بوجدة،  ثم وكيال للملك بالمحكمة التجارية بنفس  ♦

 .1007سنة  المدينة

 .1001بمحكمة االستئناف بالحسيمة سنة وكيال عاما  ♦

، وهي المهمة 1070وكيال عاما  بمحكمة االستئناف بالناظور سنة  ♦

 .التي يزاولها حاليا  

 .حظي بوسام العرش من درجة فارس، ثم من درجة ضابط ♦

 .له مساهمات عديدة في إصالح منظومة القضاء  ♦

 .أشرف على امتحانات االهلية للمحامين ♦

تحديات مكافحة )دة مؤتمرات، وعقد عدة ندوات، منها حضر ع ♦

 ( ظاهرة الهجرة غير المشروعة

 .المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة 79709تحليل قانون  ♦

 

 عبدالحكيم

 



 آل العوفي

 الجيل الثالث

 أحفاد سي دمحم أمزيان
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 وردانةمن مواليد  ♦

 :أبناء أٍبعة ولها(. حفيد سي دمحم أمقران العوفي) العوفي عبدالرحمن سي أمزيان بمحمد متزوجة ♦

 ابتسام كمال، دمحم، سناء،

  بيت ربة ♦

 .بالناظور مقيمة ♦

 آنسة

 

 

  

 

 بوردانة  7399سنة من مواليد  ♦

  بالناظور والثانوية بطوريطا، االبتدائية دراسته تابع ♦

 (.دمحم) واحد ابن وله منزوج ♦

 بالناظور اإلقامة ♦

 عبدالمولى

 

 

  

 وردانةمن مواليد  ♦

  بطوريطا االبتدائية دراستها تابعت ♦

 .عصام عادل، عماد، :أبناء ثالثة ولها ،(تاجر) بسالم متزوجة ♦

 بيت ربة ♦

   بالناظور مقيمة ♦

 شهيرة

 

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

  

 

 .بوردانة 7392سنة من مواليد  ♦

 .بوجدة والجامعية بالناظور، والثانوية االبتدائية دراسته تابع ♦

 .أبناء ثالثة وله بعوش، عبدالسالم بوردة متزوج ♦

  .بهولندا أجير ♦

  .بهولندا مقيم ♦

 سليمان

 
 

 بوردانة 7317سنة من مواليد  ♦

  .بالناظور والثانوية االبتدائية دراستها تابعت ♦

 .بالناظور الخامس دمحم بثانوية البكالوريا شهادة على حاصلة ♦

 .ندى سعد، دعاء، وصال، :أبناء أربعة ولها ،(شركة في مستخدم) .بعبدالحفيظ متزوجة ♦

   بالناظور مقيمة ♦

 عزيزة

 
 

 .بوردانة 7311سنة من مواليد  ♦

 .بالناظور والثانوية االبتدائية دراسته تابع ♦

 .إليسا مروى، نسرين، :أبناء ثالثة وله بعوش، بسميرة متزوج ♦

 .رجل أعمال ♦

 .يقيم بهولندا ♦

 دمحم

 
 

 .بوردانة 7311سنة من مواليد  ♦

  .بالرباط والجامعية بالناظور، والثانوية االبتدائية دراسته تابع ♦

 الحقوق في مجاز ♦

  .هيثم واحد، ابن وله متزوج، ♦

 أعمال حرة ♦

 ريقيم بالناظو ♦

 عاهد

 
 

 .بوردانة 7321سنة من مواليد  ♦

  بالرباط والجامعية بالناظور، والثانوية االبتدائية دراسته تابع ♦

 .رائد ريان، :ابنان وله متزوج، ♦

 رجل أعمال ♦

 .يقيم بالرباط ♦

 محسن

 



 آل العوفي

 الجيل الثالث

 أحفاد سي دمحم أمزيان
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 أبناء عايشة سي دمحم أمزيان العوفي، حرم الحاج عمر بعوش

 

 .وردانةمن مواليد  ♦

 . تابع دراسته االبتدائية بطوريطا  ♦

 .وكريمةفيصل : متزوج، وله ابنان اثنان  ♦

 .بهولندا يقيم ♦
 

 عبدو

 

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

  

 

 

 

 .وردانةمن مواليد  ♦

 .ميمونت ودمحم: متزوجة بعالل المراقي، ولها ابنان اثنان  ♦

 .ربة بيت ♦

  متوفية ♦

 زبيدة

 

 

 

 

 وردانةمن مواليد  ♦

 . تابع دراسته االبتدائية بطوريطا، والثانوية بالناضور، والجامعية بفاس  ♦

 مجاز في الشريعة  ♦

 آمال، :ابناء ثالثة وله أمزيان، دمحم سي عبدالرحمن سي سياآ خاله، بابنة متزوج ♦

  .فرح إلياس،

 .بالناظور التعليم بنيابة موظف ♦

 .بالناظور يقيم ♦
 

 العالمين

 

 

 

 

 

 .وردانةمن مواليد  ♦

  .فوزية فوزي، دمحم، :ابناء ثالثة ولها عالل، دمحم بشعيب متزوجة ♦

 ربة بيت   ♦

 .بفرنسا تقيم ♦
 

 كنزة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آل العوفي

 الجيل الثالث

 أحفاد سي دمحم أمزيان
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 أبناء ميمونت سي دمحم أمزيان العوفي، حرم حسن السعيدي

 

 (. بني سعيد)آيت داود من مواليد  ♦

 . متزوج  ♦

 .تاجر ♦

 .يقيم بالدريوش ♦
 

العالمين 

 

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

  

 

 

 (.بني سعيد)آيت داود من مواليد  ♦

 . متزوجة  ♦

  .بيت ربة ♦

 .تقيم بطنجة ♦
 

 زبيدة

 

 

 

 (.بني سعيد)آيت داود  من مواليد ♦

  .أجير ♦

 .يقيم  ببلجيكا ♦
 

 دمحم

 
 

 

 (.بني سعيد)آيت داود  7390 سنة من مواليد ♦

نوفل، : وله ثالثة ابناء أمزيان، دمحم سي عبدالرحمن سي عبدالحكيم بنت برشيدة متزوج ♦

 . أنور، لؤي

 .تاجر  ♦

 .يقيم بالناضور ♦
 

 نجيب

 

 

 

 (.بني سعيد)آيت داود من مواليد  ♦

  . أجير  ♦

 .يقيم ببلجيكا ♦
 

 عبدالواحد

 
 

 

 (.بني سعيد)آيت داود من مواليد  ♦

 .أجير  ♦

 .يقيم ببلجيكا ♦
 

 فريد

 
 



 آل العوفي

 الجيل الثالث

 أحفاد سي دمحم أمزيان
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 أبناء حبيبة سي دمحم أمزيان العوفي، حرم الحاج عبدالقادر السعيدي

 

 (.بني سعيد)آيت داود من مواليد  ♦

  .متزوجة ♦

   . ربة بيت ♦

 . تقيم بطنجة ♦

 

 راضية

 

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

 

 

 

 (.بني سعيد)آيت داود من مواليد  ♦

 .أجير  ♦

 . يقيم بهولندا  ♦

 دمحم

 
 

 

 (.بني سعيد)آيت داود من مواليد  ♦

 .متزوجة ♦

      .بيت ربة ♦

  .بهولندا تقيم ♦

 مليكة

 

 

 

 (.بني سعيد)آيت داود من مواليد  ♦

 . أعمال حرة ♦

 . طنجة  ♦

 جمال

 
 

 

 (.بني سعيد)آيت داود من مواليد  ♦

   .متزوجة ♦

 . ربة بيت ♦

  .بهولندا تقيم ♦

 ارحيمو

 

 

 

 (.بني سعيد)آيت داود من مواليد  ♦

 .متزوج  ♦

 . أجير ♦

 . يقيم بهولندا ♦

 اسماعيل

 

 

 

 .وردانةمن مواليد  ♦

 . متزوجة  ♦

  .بيت ربة ♦

 .تقيم بطنجة ♦

  

 سناء

 

 



 آل العوفي

 الجيل الثالث

 أحفاد سي دمحم أمزيان
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 أبناء أحمد سي دمحم أمزيان العوفي

 . بوردانة ،7399مارس  79من مواليد  ♦

 . تابع دراسته االبتدائية بطوريطا  ♦

    .يونس :واحد ابن وله ،متزوج ♦

  .أجير ♦

 . يقيم بفرنسا ♦

 دمحم

 

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

  

 

 (الدريوش)وردانة من مواليد  ♦

 . تابعت دراستها االبتدائية بطوريطا ♦

   .دمحم :واحد ابن ولها اجبيلو، بحمزة متزوجة ♦

 . ربة بيت ♦

   .بطوريطا تقيم ♦

 وردة

 

 

 (.الدريوش)، بوردانة 7399من مواليد  ♦

 .7329تابع دراسته  االبتدائية في طوريطا، والثانوية بالناضورالى غاية سنة   ♦

  .ريان وائل، نهاد، :ابناء ثالثة وله تعاطشي، بنوال متزوج ♦

 .هاجر الى اوربا 7330في سنة  ♦

 . سائق سيارة أجرة ♦

 . يقيم بالناضور ♦

 عاطف

 

 

 .(الدريوش)بوردانة  7392غشت 79 يومازداد  ♦

تابع دراسته االبتدائية بطوريطا، واإلعدادية بإعدادية إدريس االول، بميضار، والثانوية  ♦

 .بثانوية األمل، بميضار، وثانوية الحسن الثاني بتطوان

  .سارة مريم، دمحم، أسماء، :أبناء أربعة له .مشيش بالسعدية متزوج ♦

 . 7330هاجر الى أوربا في غشت سنة  ♦

 .(إسبانيا)يقيم حاليا مع أسرته في مدينة طركونا  ♦

 .ميكانيكي: مهنته ♦

 ناصر

 

 

 (.الدريوش)وردانة من مواليد  ♦

  .بتطوان عياض القاضي بثانوية والثانوية طوريطا، في االبتدائية دراستها تابعت ♦

  .بيت ربة ♦

 .بطوريطا مقيمة ♦

 حكيمة

 
 

 (.الدريوش)وردانة من مواليد  ♦

  .طوريطا في االبتدائية دراستها تابعت ♦

  .بيت ربة ♦

 .بطوريطا مقيمة ♦

 ليلى

 
 

 (.الدريوش)وردانة من مواليد  ♦

  .طوريطا في االبتدائية دراستها تابعت ♦

  .بيت ربة ♦

  .بطوريطا مقيمة ♦

 ماجدة
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 موأبناء الحاج دمحم ز: الجيل الثالث

 
 

 

 تاريخ االزديادحسب ، من اليمين إلى اليسار

 (بلحاج)دمحم الكبير 

 
 

 دياحم

 
 

 فاطمة

 
 

 عبدالسالم

 
 

 عايشة

 
 

 عبدالرحمن

 
 

 هاللية

 
 

 فاظمة

 
 

 أحمد

 
 

 (محند)دمحم الصغير 

 
 

 خديجة

 
 

 قدور

 
 

 فطوش

 
 

 الطاهر

 
 

 ةميمون

 
 

 دمحم الصغير

 
 

 علي

 

 الحسن

 

 الحسين

 

 

 



 آل العوفي

 الجيل الثالث

 أبناء الحاج زمو

 

 
194 

 زموأبناء الحاج سي دمحم 

 8291ازداد بوردانة سنة  ♦

رية، سعيد، وفاظمة، حسن، زبيدة، راضية، دمحم، ح: متزوج، وله عشرة أبناء ♦

 .، فيصل، زكرياءةكيمل

 تاجر ♦

 .مقيم بتطوان ♦

 8211دسمبر  92يوم توفي  ♦

 (بلحاج)دمحم الكبير 

 

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

 

 8291ازداد بوردانة سنة  ♦

 .أحمد، ابن واحدمتزوج، وله  ♦

 عامل بالجزائر ♦

 تطوانمقيم ب ♦

 8219توفي  ♦

 دياحم

 
 

 8299ازداد بثمشنين سنة  ♦

 .حكيم صالح، فتحية، جميلة، صليحة،دمحم، لطيفة، : متزوج، وله ستة أبناء ♦

 .تاجر ♦

 تطوانمقيم ب ♦

 9189سنة توفي  ♦

 عبدالسالم

 
 

 8291ازداد بوردانة سنة  ♦

 .سعيد، نبيل، سمير، معاد، هشام، فوزية، زبيدة، نورة: متزوج، وله ثمانية أبناء ♦

 .تاجر، متقاعد ♦

 .مقيم بتطوان ♦

 عبدالرحمن

 
 

 8291سنة ازدادت بوردانة  ♦

حرم سي عمر ) ةكحسن، دمحم، فاظمة، ملي: بعة أبناءمتزوجة بمحمد بوجعدة، ولها س ♦

 .        حسبية، كنزة، فتيحةجمال، ، (سي محند العوفي

 ربة بيت ♦

 تطوانمقيمة ب ♦

 9189غشت  ،متوفية ♦

 فاطمة

 
 

 

 8292 ازدادت بثمشنين سنة ♦

 .دمحم، أحمد، فاطمة، حسن، فتيحة، فوزية: أبناءمتزوجة بـمحمد المريني، ولها ستة  ♦

 ربة بيت ♦

 هولندامقيمة ب ♦

 

 عائشة
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  8292ازدادت بثمشنين سنة  ♦

، نجيب، دمحم، علي، عبدالواحد، حسن، حرية: ، ولها سبعة أبناءأحمد التوابيبمتزوجة  ♦

 .ثريا

 ربة بيت ♦

 تطوانمقيمة ب ♦

 هاللية

 

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

 

  8221ازدادت بثمشنين سنة  ♦

دمحم، حسن، منعم، : ، ولها ثمانية أبناء(عادل بالدريوش)بسعيد سي العربي  متزوجة ♦

 .فدوى، إكرام حرية، أسماء، فاطمة،

 ربة بيت ♦

 تطوانمقيمة ب ♦

 فاظمة

 
 

 8299ازداد بمطالسة سنة  ♦

، فؤاد، عبدالرحمن، دمحم: أبناء تسعة، وله بفاطمة الحاج عبدالقادر زروال متزوج ♦

 .نبيلة، عالية، ميمونة، مليكةراضية، حسن، 

 .تاجر ♦

 تطوانمقيم ب ♦

 8218سنة توفي  ♦

 أحمد

 
 

 

 8291ازداد بمطالسة سنة  ♦

عبدهللا، نجيب، جمال، دمحم، : مولود الحاج حدو، وله ثمانية أبناء بنتمتزوج بفاظمة  ♦

 .فاطمة، شميسة، فريدةاسماعيل، 

 .بترجيست تاجر ♦

 .بترجيستمقيم  ♦

 8211سنة أكتوبر  1يوم توفي  ♦

 (محند)دمحم الصغير 

 

 

  8291ازدادت بثمشنين سنة  ♦

عبدالمالك، علي، عبدالكريم، : ابنا وبنتا 89متزوجة بنوح الحاج محند المطالسي، ولها  ♦

 .عبدهللا، حسن، يوسف، خالد، دمحم، سعيد، فاطمة، جميلة، راضية

 بني انصارمقيمة ب ♦

 9119سنة شتمبر  1يوم متوفية  ♦

 خديجة

 
 

 

 8291ازداد بثمشنين سنة  ♦

 .تابع الدراسة في الكتاب القرآني ♦

دمحم، سعيد، حسن، عبدالعزيز، : وبنتا عشر ولدا أحدمتزوج بميمونة أحمد التوابي، وله  ♦

 .زبيدة، زكية، نزيهة، نعيمةيوسف، أحمد، مليكة، 

 .تاجر ♦

 تطوانمقيم ب ♦

 8212سنة دسمبر  99يوم توفي  ♦

 قدور
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 8292ازدادت بثمشنين سنة  ♦

عبدالواحد، علي، دمحم، صليحة، : سبعة أبناءمتزوجة بسي أحمد سي محند العوفي، ولها  ♦

 .صبيحة، وفاء، حسين

 .ربة بيت ♦

 .مقيمة بتغزوت ♦

 فطوش

 

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

 

 

 8229ازداد بثمشنين سنة  ♦

 .بثمشنينمقيم  ♦

 8219سنة صغيرا توفي  ♦

 الطاهر

 
 

 

 8222ازدادت بثمشنين سنة  ♦

 .بثمشنينمقيمة  ♦

 .توفيت صغيرة ♦

 

 ميمونة

 
 

 

 8221ازداد بثمشنين سنة  ♦

 .بثمشنينمقيم  ♦

 8219توفي صغيرا، سنة  ♦

 

 دمحم الصغير

 
 

 8222ازداد بثمشنين سنة  ♦

 .الكتاب القرآني، وفي مدرسة بني انصار، والدريوشتابع الدراسة في  ♦

 .إلهام، إحسان، دمحم: متزوج بيمينة، وله ثالثة أبناء ♦

 .تاجر ♦

 .بتطوانمقيم  ♦

 .9112سنة توفي  ♦

 علي

 

 

 8218ازداد بثمشنين سنة  ♦

 .تابع الدراسة في الكتاب القرآني، وفي مدرسة بني انصار، والدريوش ♦

كرم، أ، مصطفى، عبدالمالك، نبيلدمحم، : أبناء عشرة، وله يشبخديجة فلو متزوج ♦

 .عبدالعزيز، فاطمة، ليلى، نعيمة، سارة

 .متقاعد .عامل مهاجر في إسبانيا ♦

 .تطوانمقيم ب ♦

 الحسن

 

  

 8218ازداد بثمشنين سنة  ♦

 .تابع الدراسة في الكتاب القرآني، وفي مدرسة بني انصار، والدريوش ♦

سعيد، دمحم، طارق، أشرف، سميرة، : لود، وله سبعة أبناءومتزوج بميمونة الحاج م ♦

 .نادية، نسرين

 .تاجر، مقيم بتطوان ♦

 الحسين
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 المحور السادس

 الجيل الرابع

 

 جيل العولمة

 (02وبدايات القرن  02أواخر القرن )
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 جيل العولمة

La Generación de Globalización 

في بدايات القرن الواحد  ترعرعو تفتحولد في أواخر القرن العشرين، ونعم، إنه جيل العولمة بامتياز، جيل 

، عبارة عن قرية صغيرة، تحطمت (اإلنترنيت)والعشرين، أي في القرن الذي أصبح فيه العالم، بفضل الشبكة العنكبوتية 

يسبوك والتويتر والواط ساب فيها وأزيلت كل الحدود والحواجز بين الدول والشعوب، إنه جيل العالم االفتراضى، وجيل الفا

ن وسائل التواصل االجتماعي المتطورة، والمتاحة لكل سكان المعمورة، والتي بفضلها أصبح ابن تغزوت أو ابن وغيرها م

وردانة، أو ابن أية قرية نائية في أية بقعة من العالم، يتواصل ويتعارف ويتصاحب، بكل سهولة، مع أناس يعيشون في 

  ...البحار والمحيطات جهات وقارات دونها

بدون أن ، من بلد إلى آخر والسفر نتقالاالتها، يإنه جيل أتاح له تطور وسائل النقل، وتعدد أنواعها، وسرعة حرك

، واالستفادة من ثقافاتها مختلفة ومتعددة االحتكاك مع شعوبيستطيع قطعة من الجحيم كما كان من قبل،  السفر يكون

في مدريد،  يدرسجيل يستطيع أن . .درسية فقطموجغرافيتها ميدانيا، وليس في المقررات ال وحضاراتها، وقراءة تاريخها

جيل يمكن له أن يستوطن، ويقيم، ويعمل . وليس في تطوان أوفاس فقط... أوفي باريس، أوفي لندن، أوفي أي مدينة بالعالم

 .أنى يشاء

ينتمي إلى وسط معروف بطابعه و ها من العالم الثالث،ينحدر من منطقة يعتبرون الذي، إن الجيل الرابع آلل العوفي

بقيم البادية التي عاش عليها آباؤه وأجداده، القائمة على حب األرض والتعلق بها، واستحالة العيش  المتمسكالمحافظ،، 

إنه رغم كل ف ...، أو كاد أن يكون منعزال عن العالمشبه منغلق عن نفسهينتمي إلى سط  هذا الجيل الذي.. هافضائ خارج

محظوظ جدا، لكونه يعيش وينعم إنه .. ويتأقلم مع التطورات والتغييرات السريعة التي يعيشها العالماستطاع أن يتعولم  ،ذلك

   ...  محظوظ العتباره جزءا من هذا الجيل المعولم ..التي لم يكن يحلم بها أجداده لحياة الجديدةبهذه ا

تفاعل إيجابيا مع التطورات المذكورة، وعرف كيف يستفيد منها في حياته االجتماعية والثقافية ي لقد استطاع أن

ت ضغطتكون هي التي ، إرادتهخارجة عن  خاصةهناك، بالنسبة للبعض، دوافع وظروف  قد تكونربما ... واالقتصادية

التهميش واإلهمال اللذين  ،تلك الظروفقصد بأو.. يهرب من واقعه للبحث عن واقع آخر أفضلعلى هذا البعض، وجعلته 

، وما ترتب عن ذلك من قلة فرص الشغل، وانسداد اآلفاق في وجهه، الجيل الرابع تعرضت لهما المنطقة التي يعيش فيها

والحد من طموحاته مما جعل الكثيرين من هذا الجيل، وهم شباب يافع في مقتبل العمر، يضطرن إلى ترك أرض األجداد، 

، وبعضهم من أجل الدراسة، وبعضهم اآلخر تحسين جودة حياتهالبحث عن فرص للى الخارج، بعضهم من أجل والهروب إ

 .من أجل اإلثنين معا

هؤالء المهاجرون الذين اضطروا إلى ترك أرضهم وقراهم، هم من خيرة شباب الجيل الرابع آلل العوفي، 

، موزعين على (%12,63)ئي شمل فرع تغزوت فقط، بـ ويمثلون نسبة مهمة من مجموع الجيل، تقدر، حسب إحصاء جز

، حيث تقيم األغلبية بصفة دائمة ورسمية، إما بصفتهم (انظر الصفحة التالية) بلدن عديدة، وخصوصا بلدان االتحاد األوربي

الحالتين معا، فهم وفي .. أجانب يتمتعون بحق اإلقامة القانونية، أو بصفتهم مواطنين فازوا بجنسية البلد الذي منحها إياهم

ون لغته، ويحترمون ثقافته، إلى درجة أن بعضهم محريصون على االندماج في المجتمع الذي يعيشون بين ظهرانيه، ويتكل

، مع المحافظة، طبعا، على الجذور والثقافة التي هذات من البلد جازوأشراكة مع قائمة على لم يترددوا في تكوين أسر 

 ...تربطهم بالوطن األصل

نها العولمة التي تحترم التعددية والتنوع، والتي تسير بخطوات حثيثة نحو هدفها األسمى، وهو الوصول بالعالم إ

 .إلى جعله وحدة واحدة مندمجة و متكتلة

 

 



 آل العوفي

 الجيل الرابع

 جيل العولمة

 

 
200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آل العوفي

 الجيل الرابع

 أحفاد سي محند سي دمحم أمقران

 

 
201 

 أحفاد سي محند سي دمحم أمقران
 

 

 حسب ترتيب الحروف الهجائية، من اليمين إلى اليسار

 حسين أحمد العوفي

 
 

 توفيق دمحم العوفي

 
 

 أمل دمحم العوفي

 
 

إلهام عبدالرحمن 

 العوفي

 
 

 إكرام دمحم العوفي

 
 

 أحمد فاطمة سي محند

 
 

 صليحة أحمد العوفي

 
 

 صبيحة أحمد العوفي

 
 

سلمى عبدالرحمن 

 العوفي

 
 

سفيان عبدالرحمن 

 العوفي

 
 

 جمال عمر العوفي

 
 

 حكيمة دمحم العوفي

 
 

 -فدوى عمر العوفي 

 ماتت

 
 

 علي أحمد العوفي

 
 

 عزالدين عمر العوفي

 
 

 عبدالواحد أحمد العوفي

 
 

عبدالمجيد فاطمة سي 

 مات -محند 

 
 

 عبدالباسط عمر العوفي

 
 

 مليكة فاطمة سي محند

 
 

 دمحم عمر العوفي

 
 

 دمحم عبدالرحمن العوفي

 
 

 دمحم أحمد العوفي

 
 

 ليندة عمر العوفي

 
 

كوثر عبدالرحمن 

 العوفي

 
 

 

 وفاء فاطمة سي محند

 

 وفاء أحمد العوفي

 

نوفل عبدالرحمن 

 العوفي

 

 ناصر دمحم العوفي

 

 نسيمة عمر العوفي
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 فاطمة بنت عيشة سي حدو، حرم دمحم سي أحمد البوعياديأبناء 

ف
ري

تع
 ال

قة
طا

ب
 

 مليكة

 

  

 من مواليد تغزوت ♦

 طوريطا بمدرسة واالبتدائية تغزوت، بكتاب األولية الدراسة تابعت ♦

   بالناظور أسنان طبيب ،أمين دمحم واحد، ابن ولها الرنداني، بمحمد متزوجة ♦

 بيت ربة ♦

 بالناظور مقيمة ♦

 

 

 
 أحمد

 

 
 0521أكتوبر  52من مواليد تغزوت، بتاريخ  ♦

 وفاة حين إلى ناظورلبا والثانوية بطوريطا، واالبتدائية تغزوت، بكتاب األولية  الدراسة تابع ♦

  0591 سنة والده

 موظفة ماستر) ندى ،(بشركة موظف البكالوريا، مستوى) فهد :أبناء خمسة وله متزوج، ♦

 في الماستر لشهادة تحضر طالبة) إنصاف ،(بشركة موظف اقتصاد، ماستر) عماد  ،(بشركة

   (.أسنان طبيبة) إحسان ،(المعلوميات مجال

 بالدنمارك متقاعد أجير ♦

 بالدنمارك مقيم ♦

 

 

 
 عبدالمجيد

 

 

  0121من مواليد تغزوت، سنة  ♦

  سابقا يوغسالفيا في ثم وبلجيكا، بالناظور الدراسة تابع ♦

 أعزب ♦

  بالخارج يشتغل كان ♦

    2014 سنة أكتوبر 59 يوم توفي ♦

 

 

 
 وفاء

 

 

 

  0592شتمبر  01من مواليد تغزوت، بتاريخ  ♦

 بالناظور الدراسة تابعت ♦

 ،(بفرنسا بنكي إطار) أنس ،(بنكي إطار) أكرم :أبناء ثالثة ولها قاضي، بمحمد متزوجة ♦

 (.بفرنسا طالبة) أمنية

  بنكي إطار ♦

 بفاس مقيمة ♦
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   (ابن عيشة سي حدو)سي أحمد سي محند  أبناء

ف
ري

تع
 ال

قة
طا

ب
 

 عبدالواحد

 

 

 0525من مواليد تغزوت سنة  ♦

 .بفاس (فلسفة) اآلداب بكلية والجامعية بتطوان، والثانوية االبتدائية الدراسة تابع ♦

  ترجمان :المهنة ♦

 اسبانيا :اإلقامة ♦

 
 علي

 

 

 0591من مواليد تغزوت سنة  ♦

 وتطوان بالناظور والثانوية االبتدائية الدراسة تابع ♦

 حرة أعمال ♦

 بتغزوت اإلقامة ♦

 
 دمحم

 

  0590من مواليد تغزوت سنة  ♦

 بنفس الدين أصول بكلية والجامعيىة بتطوان والثانوية بطوريطا، االبتدائية الدراسة تابع ♦

 المدينة

 موظف ♦

 ببنطيب اإلقامة ♦

 
 صليحة

 

 من مواليد تغزوت ♦

 بطوريطا االبتدائية  الدراسة تابعت ♦

 .ماسين أمين، الدين،دمحم صالح :أبناء ثالثة ولها النوح، بعبدالمالك متزوجة ♦

 بيت ربة ♦

 .بالناظور اإلقامة ♦

 
 صبيحة

 

 

 مواليد تغزوتمن  ♦

 بطوريطا االبتدائية الدراسة تابعت ♦

 بتغزوت اإلقامة ♦

 
 وفاء

 

 0512من مواليد تغزوت سنة  ♦

 بطوريطا االبتدائية الدراسة تتابع ♦

 متزوجة ♦

 بيت ربة ♦

 بالقنيطرة اإلقامة ♦

 
 حسين

 

  0511من مواليد تغزوت سنة  ♦

 .بالرباط اآلداب بكلية والجامعية بالناظور، والثانوية االبتدائية الدراسة تابع ♦

  األلماني األدب في مجاز ♦

 .ندين ليليا، :بنتان وله متزوج، ♦

 األلمانية اللغة أستاذ ♦

 بالقنيطرة اإلقامة  ♦

 



 آل العوفي

 الجيل الرابع

 أحفاد سي محند سي دمحم أمقران

 

 
204 

  (ابن عيشة سي حدو)سي دمحم سي محند  أبناء

ف
ري

تع
 ال

قة
طا

ب
 

 أمل

 

 

 بالناظور  0590من مواليد سنة  ♦

 بالناظور االبتدائية الدراسة تابعت ♦

  دمحم منال، وئام، :أبناء ثالثة ولها بويري، بحسين متزوجة ♦

  بيت ربة ♦

  بالناظور اإلقامة ♦

 

 

 
 حكيمة

 

 
 بالناظور   0591من مواليد سنة  ♦ 

 بالناظور االبتدائية الدراسة تابعت ♦

 بالناظور اإلقامة ♦

 

 

 
 نصر الدين

 

 

 بمدينة مليلية 0599أبريل  15من مواليد  ♦

 ور، والثانوية بالناضورظتابع دراسته االبتدائية بكل من مليلية والنا♦ 

 ذكرى وجنات: متزوج بسهام بنطاهر، وله بنتان♦ 

 تاجر بالناضور♦ 

 االقامة بالناضور♦ 

 

 

 
 توفيق

 

 

 1967 يونيو سنة 01من مواليد  ♦

 .والناظور والثانوية بالناظور تابع دراسته االبتدائية بمدينة مليلية♦ 

 متزوج بنبيلة جوهر، وله ولدان، أيمن وأياد♦ 

 مستخدم بشركة في الدنمارك♦ 

 اإلقامة بالدنمارك♦ 

 
  

 
 إكرام

 
 

 

 بمليلية  0510من مواليد سنة  ♦

 بالناظور والثانوية بمليلية، االبتدائية الدراسة تابعت ♦

 بالناظور اإلقامة ♦
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   (ابن عيشة سي حدو)سي عمر سي محند  بناءأ

ف
ري

تع
 ال

قة
طا

ب
 

 دمحم

 

 

 من مواليد تغزوت ♦

 وتطوان بطوريطا االبتدائية الدراسة تابع ♦

  حرة أعمال ♦

 بتطوان اإلقامة ♦

 
 عبدالباسط

 

 من مواليد تغزوت ♦

 بتطوان والثانوية بطوريطا االبتدائية الدراسة تابع  ♦

  وإليان نائل :ابنان وله متزوج، ♦

  أجير ♦

 بفرنسا اإلقامة ♦

 
 عزالدين

 

 

 من مواليد تغزوت ♦

 بتطوان والثانوية بطوريطا االبتدائية الدراسة تابع  ♦

  حرة أعمال ♦

 بتطوان اإلقامة ♦

 

 
 ليندة

 

 من مواليد تغزوت ♦

 بتطوان االبتدائية دراستها تابعت ♦

 (.ياسين) وولد ،(وئام) بنت ولها متزوجة، ♦

 بيت ربةو أجيرة ♦

 بفرنسا اإلقامة ♦

 
 نسيمة

 

 من مواليد تغزوت ♦

   بتطوان االبتدائية دراستها تابعت  ♦

 متزوجة ♦

  بيت وربة أجيرة ♦

 بالدنمارك اإلقامة ♦

 
 جمال

 

 

 بتطوان 0512ماي  12من مواليد  ♦

 .وفرنسا تطوان، من كل في والجامعية والثانوية، االبتدائية، الدراسة تابع ♦

  مجاز ♦

 بفرنسا اإلقامة ♦

 
 فدوى

 

 بتطوان 0511شتمبر  59من مواليد  ♦

 والناظور بتطوان والجامعية والثانوية، االبتدائية، الدراسة تابعت ♦

 بالناظور التخصصات المتعددة بالكلية اإلقتصاد في اإلجازة شهادة على حاصلة ♦

 متزوجة ♦

 5100 سنة توفيت ♦
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   (ابن عيشة سي حدو)عبدالرحمن سي محند  أبناء

ف
ري

تع
 ال

قة
طا

ب
 

 سلمى

 

 (الجزائر)بوهران  0515من مواليد سنة  ♦

 بجرادة والثانوية االبتدائية الدراسة تابعت ♦

  بالل الدين، شمس منال، حسناء، :أبناء أربعة لها .بلوالي بمصطفى متزوجة ♦

  بيت ربة ♦

  بيت ربة ♦

 .بوجدة اإلقامة ♦
 

 إلهام

 

 بجرادة   0515من مواليد  سنة  ♦

 بجرادة والثانوية االبتدائية الدراسة تابعت  ♦

 .وليد اإلسالم، سيف الهدى، نور إكرام، أحمد، :أبناء خمسة لها .نعيم بمحمد متزوجة  ♦

   بيت ربة  ♦

 بجرادة اإلقامة ♦

 

 سفيان

 

 0511غشت سنة  15من مواليد   ♦

 .دراسته االبتدائية والثانوية بجرادة، والجامعية بجامعة دمحم األول بوجدةتابع ♦ 

 5110حاصل على شهادة اإلجازة في القانون الخاص سنة  ♦

 متزوج بإيمان ديدوح، وله بنت واحدة، اسمها آالء♦ 

 موظف بالمحكمة االبتدائية بوجدة ♦

 اإلقامة بوجدة♦ 
 

 كوثر

 

 بالناظور 0511يناير  5من مواليد   ♦

 االبتدائية والثانوية بجرادة، والجامعية بجامعة دمحم األول بوجدة  تابعت دراستها ♦

، وعلى دبلوم في 2006حاصلة على شهادة اإلجازة في القانون العام، باللغة الفرنسية، سنة  ♦

 المعلوميات

 في أعمال حرة بالناظور، وربة بيت مستخدمة، سابقا، في شركة بمكناس، وحاليا، تشتغل ♦

 مقيمة بالناظور ♦
 

 دمحم

 

  0511مارس سنة 01من مواليد  ♦

  تابع دراسته االبتدائية والثانوية بجرادة ♦

 خريج المعهد المتخصص في التكنولوجياالتطبيقية بوجدة ♦

Formation Autocad dessin industriel 2D modélisation 3D au sein de la société 

S.O.S Hard & Soft Oujda 2011 

 .متزوج بفاطمة الزهراء بشوري ♦

 تقني في التركيب المعدني  ♦

 .مستخدم في شركة بوجدة ♦

  

 اإلقامة بوجدة ♦
 

 نوفل

 

 0511فبراير سنة  51من مواليد وجدة،  ♦

 .االبتدائية والثانوية بجرادة، والجامعية بجامعة دمحم األول بوجدةتابع دراسته ♦ 

، من كلية العلوم القانونية واالقتصادية 5100حاصل على شهادة اإلجازة في االقتصاد سنة ♦ 

تخصص االقتصاد والمالية  ،5109سنة  الماستر واالجتماعية بالجامعة المذكورة، وعلى شهادة

 العالمية، في موضوع

Etat des lieux des exportations marocaines et mécanismes de promotion 

Adoptés 

 .أعزب♦ 

 يقيم بوجدة♦ 
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 أحفاد سي عبدالرحمن سي دمحم أمقران

 

 حسب ترتيب الحروف الهجائية، من اليمين إلى اليسار

ابتسام دمحم امزيان 

 العوفي

 
 

 أميمة ادمحم العوفي

 
 

إنصاف احمد 

 العوفي

 
 

  العوفيإيمان ادمحم

 
 

جميلة عبدالحكيم 

 العوفي

 
 

. حكيمة أحمد م

 أمزيان العوفي

 
 

 خالد أحمد العوفي

 

 
 

رشيدة عبدالحكيم 

 العوفي

 
 

 العوفيرضوان دمحم 

 
 

 زكريا دمحم العوفي

 
 

زكية عبدالحكيم 

 العوفي

 
 

سمية عبدالحكيم 

 العوفي

 
 

 الحجيوي سمية

 
 

سناء دمحم امزيان 

 العوفي

 
 

 الحجيوي سناء

 
 

 سهيلة ادمحم العوفي

 
 

طارق احمد العوفي

 
 

عبد الرحمن دمحم 

 العوفي

 
 

. عاطف أحمد م

 أمزيان العوفي

 
 

 الحجيوي فاتن

 
 

 الحجيوي فوزي

 
 

كمال دمحم امزيان 

 العوفي

 
 

 كوثر ادمحم العوفي

 
 

. ليلى أحمد م

 أمزيان العوفي

 
 

. ماجدة أحمد م

 أمزيان العوفي

 
 

 دمحم أحمد العوفي

 
 

أمزيان . دمحم أحمد م

 العوفي

 
 

دمحم عبدالحكيم 

 العوفي

 
 

 دمحم دمحم العوفي

 
 

 دمحم أمزيان دمحم

 العوفي

 
 

 الحجيوي دمحم

 
 

مصطفى أحمد 

 العوفي

 
 

 الحجيوي نجيب

 

 نادية دمحم العوفي

 

 الحجيوي نزهة

 

 
 

  

. ناصر أحمد م

 أمزيان العوفي

 

 هشام ادمحم العوفي

  

. وردة أحمد م

 أمزيان العوفي
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 أبناء دمحم سي عبدالرحمن العوفي

 

 بتزغين  0791من مواليد  ♦

 بتزغين االبتدائية الدراسة تابعت ♦

  خياطة ♦

  بمكناس اإلقامة ♦

 

 نادية

 

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

 

 

  
 من مواليد تزغين ♦

 بتزغين االبتدائية الدراسة  تابع ♦

 بالدنمارك اإلقامة ♦

 

 رضوان

 
 

 

 من مواليد تزغين ♦

 بطنجة والثانوية وتطوان، بتزغين االبتدائية الدراسة تابع ♦

 :أبناء ثالثة وله العوفي، عبدالرحمن سي فاطمة بنت فاتن عمته، بابنة متزوج ♦

 ....ياسمين

 أجير ♦

 بالدنمارك اإلقامة ♦

 

 دمحم

 

 

 

 

 من مواليد تزغين  ♦

 بتزغين االبتدائية الدراسة تابع ♦

  .أبناء ثالثة وله العوفي، عبدالرحمن سي فاطمة بنت سناء عمته، بابنة متزوج  ♦

  أجير ♦

 بالدنمارك اإلقامة ♦

 

 زكريا

 

 

 

 

  0791شتمبر سنة  17من مواليد مدينة طنجة،  ♦

 ومكناس والناظور بنطيب من بكل والثانوية بتغزوت، االبتدائية الدراسة تابع ♦

  كهربائي ♦

 بمكناس اإلقامة ♦

 

 عبدالرحمن
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 أبناء فاطمة سي عبدالرحمن العوفي، حرم الحاج دمحم الحجيوي

 

 0711من مواليد تغزوت سنة  ♦

 أيوب سمية، دمحم، كريم، أسماء، :أبناء خمسة لها .حرودي بعبدالقادر متزوجة ♦

   بيت ربة ♦

  ببنطيب اإلقامة ♦

 نزهة

 

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

 

 بتغزوت  0711من مواليد  ♦ 

 بالرباط والجامعية بمكناس، والثانوية ومكناس، بطوريطا البتدائية الدراسة تابع ♦

 وليليا واسماعيل، أمين، دمحم :أبناء ثالثة وله متزوج، ♦

 جامعي أستاذ ♦

 بالقنيطرة اإلقامة ♦

 نجيب

 
 

 من مواليد تغزوت ♦

 ....االبتدائية الدراسة تابعت ♦

 :أبناء ثالثة ولها العوفي، عبدالرحمن سي دمحم دمحم خالها، بابن متزوجة ♦

  ...ياسمين

  بيت ربة ♦

 بالدنمارك اإلقامة ♦

 فاتن

 

 

 من مواليد تغزوت ♦

 .االبتدائية الدراسة تابع ♦

 متزوج ♦

  أجير ♦

 بالدنمارك اإلقامة ♦

 فوزي

 
 

 0790أكتوبر سنة  10من مواليد تغزوت  ♦

  ....االبتدائية الدراسة تابعت ♦

 .أبناء ثالثة ولها العوفي، عبدالرحمن سي دمحم زكريا خالها، بابن  متزوجة ♦

   بيت ربة ♦

 بالدنمارك اإلقامة ♦

 سناء

 
 

 من مواليد تغزوت  ♦

 .االبتدائية الدراسة تابع ♦

  أجير ♦

 بالدنمارك اإلقامة ♦

 دمحم

 
 

 من مواليد تغزوت  ♦

 ....االبتدائية الدراسة تابعت ♦

 متزوجة ♦

   بيت ربة ♦

 بالسويد اإلقامة ♦

 سمية
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 أبناء أحمد سي عبدالرحمن العوفي

 

 الدريوش – ولشيك بني  بتغزوت، ،0719 يونيو 01 يوم ازداد ♦

 في الدراسة وواصل بمكناس، والثانوية بطوريطا، االبتدائية دراسته تابع ♦

 ببروكسيل واإلشهار المقاوالت تخصص
 ميساء سامي، ياسمين، :أبناء ثالثة وله متزوج، ♦
 ببلجيكا حرة أعمال ♦
 بلجيكاب اإلقامة ♦

 مصطفى

 

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

 

 

 الدريوش – ولشيك بني  بتغزوت، ،0791 أبريل 00 يوم ازداد ♦

 بنفس الموسيقي بالمعهد التحق ثم بمكناس، والثانوية االبتدائية دراسته تابع ♦

 المدينة
 .بسمة واحدة، بنت وله الجندي، بخديجة  متزوج ♦
 تاجر ♦
 بمكناس اإلقامة ♦

 خالد

 

 

 

 الدريوش - ولشيك بني  بتغزوت، ،0791 أبريل 01 يوم ازدا  ♦
 .وسليمة أحمد ،وبنت ولد وله لحميدي، بمريم  متزوج ♦
 مكناسب اإلقامة ♦

 دمحم

 
 

 

 .الدريوش ولشيك، بني بتغزوت، ،0791 /00 / 11 يوم ازدادت ♦

 .0111 بمكناسسنة إسماعيل المولى بجامعة اآلداب في اإلجازة على حاصلة ♦

 وعثمان، سعد، :أوالد ثالثة لها .اعمال رجل الحياني، بمحمد  متزوجة ♦

 .ويوسف

 الى انتقالها قبل وذلك بمكناس، "الخاصة المرجع" بمدرسة أستاذة تعمل كانت ♦

 .المتحدة بالواليات المهجر ديار

 .األمريكية المتحدة بالواليات : اإلقامة ♦

 إنصاف

 

 

 

 .بمكناس ، 0799 يناير 00 يوم ولد ♦
 .بمكناس والجامعية والثانوية االبتدائية دراسته تابع ♦
 بمكناس، اسماعيل موالي جامعة من االقتصاد في اإلجازة على حاصل ♦

 وذلك بوجدة، األول دمحم جامعة من االقتصاد في المعمقة العليا الدراسات ودبلوم

 .0119 سنة

 .ويوسف عمر :ولدان وله .الضرائب مفتشة تعمل حنبلي، ببشرى متزوج ♦
 .بسطات الضرائب ومراقب مفتش ♦

 .سطات :اإلقامة ♦

 رقطا
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 أبناء بتولة سي عبدالرحمن العوفي

 بوردانة 0711مارس  01من مواليد  ♦

 تابع دراسته االبتدائية بطوريطا  ♦

    يونس واحد ابن وله متزوج ♦

  يرأج ♦

 يقيم بفرنسا  ♦

 دمحم

 

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

 

 من مواليد وردانة ♦ 

 تابعت دراستها االبتدائية بطوريطا 

  دمحم واحد ابن ولها اجبيلو بحمزة متزوجة♦

   ربة بيت   ♦

   بطوريطا تقيم ♦

 وردة

 

 

 بوردانة الدريوش 0711من مواليد  ♦

 0791تابع دراسته  االبتدائية في طوريطا والثانوية بالناضورالى غاية سنة   ♦

 .روان ،ريان ،وائل ،نهاد :ابناء ةأربع وله تعاطشي بنوال متزوج ♦

 .هاجر الى اوربا  0771سنة  في ♦

 جرة سيارة أ سائق ♦

 لناضور بايقيم  ♦

 عاطف

 

 

 (الدريوش)بوردانة  0719غشت 01ازداد سنة  ♦

تابع دراسته االبتدائية بطوريطا والثانوية االعدادي ادريس االول ميضار 

 0771والثانوي االمل ميضار وثانوية الحسن الثاني بتطوان وفي غشت سنة 

 هاجر الى اوربا 

  سارة مريم دمحم اسماء.أبناء أربعة له .مشيش بالسعدية متزوج ♦

 (إسبانيا)يقيم حاليا مع أسرته في مدينة طركونا  ♦

 ميكانيكي: مهنته ♦

 ناصر

 

 

 من مواليد وردانة ♦

 عياض القاضي بثانوية والثانوية طوريطا في االبتدائية دراستها تابعت ♦

  بتطوان

  بيت ربة ♦

 بطوريطا مقيمة ♦

 حكيمة

 

 

 من مواليد وردانة ♦

  طوريطا في االبتدائية دراستها تابعت ♦

  بيت ربة ♦

 بطوريطا مقيمة ♦

 ليلى

 
 

 من مواليد وردانة ♦

  طوريطا في االبتدائية دراستها تابعت ♦

  بيت ربة ♦

 بطوريطا مقيمة ♦

 ماجدة
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212 

  أبناء ادمحم سي عبدالرحمن العوفي

 

 الناظور بمدينة 0797 مارس 7 يوم ازداد ♦

 وجدة بمدينة  والجامعية الناظور، بمدينة والثانوية االبتدائية دراسته تابع  ♦

 0101 سنة بوجدة، األول دمحم جامعة من الحقوق، في اإلجازة شهادة على حاصل ♦

 نالو ،0101 سنة بسطات، الحقوق كلية من الماستر، شهادة على حصل كما  ،

 ناقشها .االعمال قانون تخصص الخاص، القانون في الكلية، بنفس الدكتوراه شهادة

  .0109 ماي 00 يوم
 مكناس :اإلقامة ♦

 هشام

 

ب
ف

ري
تع

ال
ة 

اق
ط

 

 

 

  بالناظور 0770 سنة شتمبر 10 مواليد من ♦

 بالناضور االبتدائية دراستها تابعت ♦

 ابن لهاو .ورالناظ – التشغيل بمندوبية موظف العزوزي، بالحسين متزوجة ♦

  (.خديجة) وبنت (أنس)

 بيت ربة ♦

 بالناظور اإلقامة،

 إيمان

 

 

 

 بالناظور ،7107 فبراير 01 يوم دتازدا  ♦

 بالناضور االبتدائية دراستها تابعت ♦

 .آية هاتمتزوجة بنسيم كنبور، ولها بنت سم ♦

 .بانجلترا  اإلقامة،♦ 
 

 سهيلة

 
 

 بالناظور ،7907 يناير 19 يوم دتازدا  ♦

 ومكناس الناضور في بالناضوروالثانوية االبتدائية دراستها تابعت   ♦

   بعبدالحق علوش  متزوجة ♦

 بفرنسا اإلقامة ♦
 

 أميمة

 
 

 

 

 .0111 ماي 01 يوم الناظور، بمدينة ولدت ♦

 .بمكناس االبتدائية ادراسته ابعتت ♦
 .مكناس :اإلقامة ♦

 كوثر
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 أبناء دمحم أمزيان سي عبدالرحمن العوفي

 

 .إقليم الدريوش ،بني وليشك ،بتغزوت 09/11/0799من مواليد  ♦

  .االبتدائية وإلعدادية والثانوية بالناظورتابعت دراستها  ♦

مريم،  شيماء،  أمين،دمحم :رزقت منه بخمسة أبناء متزوجة بزهري قدور، ♦

 .أنس مروى،

 ربة بيت ♦

 .مقيمة بمليلية ♦

 

 سناء

 

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

 

 

 

 .بتغزوت ببني وليشك إقليم الدريوش 11/1/0797من مواليد  ♦

 .ءاوُرزق منها بثالثة أبنمتزوج بيسرى التزتي،  ♦

 مقيم بالدار البيضاء ♦
 

 المسار الدراسي ♦

 .تلقى تعليمه االبتدائي واالعدادي والثانوي بالناظور -

، 0779نال شهادة الباكالوريا في العلوم التجريبية بميزة حسن جدا سنة  -

 فران سنةإخولت له الحصول  على منحة االلتحاق بجامعة األخوين ب

79/0779. 

دراسته بجامعة جورج واشنطن بواشنطن بالواليات المتحدة تابع  -

 0110االمريكية سنة 

 ر المقاوالت من جامعة االخوين بميزة جيد جدايحصـل على دبلوم تسي -

 0110سنة 

تابع بها دراسته العليا ببوسطن   0111منحت له لجنة أمريكية منحة سنة  -

 األمريكية

لماجستير في إدارة على شهادة ا" كولدج"حصل من جامعة بوسطن  -

 0119والماجستير في العلوم المالية سنة  ،األعمال

 المسار المهني ♦

 0110/0111رئيس مصلحة لبنك التجارة الخارجية سنة  -

 حاليا مدير التواصل المالي بنفس البنك -

  له أنشطة متنوعة داخل المغرب وخارجه -

مقابل  اإلفريقيةختلف الدول م يشرف سنويا على انتقاء مقاولين أفارقة من -

وذلك للفوز بجائزة  تقديمهم أحسن اختراع يفيد البشرية في مجاالت عدة،

 .للتجارة الخارجية لهذا الغرض مليون دوالر يقدمها البنك

 .يشرف على إعداد التقاريرالمالية والعالقات مع المستثمرين -

 

 دمحم
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 بتغزوت بني وليشك إقليم الدريوش 01/11/0791من مواليد  ♦

 مقيم بالناظور ♦
 

  المسار الدراسي ♦

  .تابع دراسته االبتدائية وإلعدادية والثانوية بالناظور -

 .في العلوم التجريبية0110حصل على شهادة الباكالوريا سنة -

 .ةبالمحمدية بكلية العلوم االقتصادي تابع دراسته الجامعية -
 

 مهنيالمسار ال ♦

 .0111حاصل على اإلجازة في االقتصاد سنة  -

 MONDIAPOLISجامعــة   حاصل على الماستر المزدوج من -

polyfinance)) بالدار البيضاء ومن  جامعة :UNIVERSITE du 

litoral cote lile  / france))   0119في التسيير المالي سنة. 

 .بالدريوش 0117 عمل مساعد مدير لبنك الشركة العامة سنة -

 .حاليا إطار بنكي بالناظور -

 

 كمال

 

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

 

 

 بالناظور 19/11/0797من مواليد  ♦

والجامعية بجامعة دمحم .تابعت دراستها االبتدائية وإلعدادية والثانوية بالناظور ♦

  األول بوجدة

  0100حاصلة على شهادة االجازة في القانون الخاص سنة  ♦

 أستاذة التعليم االبتدائي بالناظور ♦

 مقيمة بالناظور ♦

 ابتسام

 

  0119يتسلم شهادة الماجستير سنة  ،االمريكية "كولدج"العوفي بجامعة بوسطن دمحم 

 



 آل العوفي

 الجيل الرابع

 أحفاد سي عبدالرحمن سي دمحم أمقران

 

 
215 

 أبناء زبيدة سي عبدالرحمن العوفي، حرم عبدالحكيم العوفي

 

 بوردانة 0791 سنة تازداد ♦
  بوردانة االبتدائية الدراسة تابعت ♦
 .أبناء ثالثة ولها الشعيبي، بنجيب متزوجة ♦

 بيت ربة ♦

 بالناظور اإلقامة ♦

 

 رشيدة

 

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

 

 

 

 بالناظور 0797 سنة تازداد ♦
  بالناظور والثانوية االبتدائية الدراسة تابعت ♦
 بالناظور االبتدائي بالتعليم أستاذة ♦

 بالناظور اإلقامة ♦

 

 جميلة

 

 

 

 

 بالناظور 0791 سنة تازداد ♦
  بالناظور والثانوية االبتدائية الدراسة تابعت ♦

 بالناظور اإلقامة ♦

 

 زكية

 
 

 

 
   0770سنة أكتوبر 01 يوم بالناظور، ازداد ♦
 اإلجازة شهادة على حاصل بالناظور، والجامعية والثانوية االبتدائية الدراسة تابع ♦

 قانون :تخصص الماستر،و بالناظور، التخصصات متعددة كلية من (خاص قانون)

 .الدكتوراه لشهادة التحضير في حاليا ينهمكك كما .الكلية نفس من والتعمير، العقار
 .بالناظور اإلقامة ♦

 

 دمحم

 

 

 

 

 ببركان 0771 سنة تازداد ♦
  بالناظور والجامعية والثانوية االبتدائية الدراسة تابعت ♦
 طالبة ♦

  بالناظور اإلقامة ♦

 سمية
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 سي دمحم أمقرانبن أحفاد الحاج سي دمحم 

 
 
 

 حسب ترتيب الحروف الهجائية، من اليمين إلى اليسار

 

العوفي حسن  

 
 

 حذيفة أمزيان

 
 

 جميلة العوفي

 
 

 جمال العوفي

 
 

 بشرى أطراري

 
 

 بريدة أمزيان

 
 

 سامي العوفي

 
 

 سلوى العوفي

 
 

 سلمى العوفي

 
 

 سارة العوفي

 
 

 رجاء أطراري

 
 

 ديان العوفي

 
 

 فرح العوفي

 
 

 عمر العوفي

 
 

 عصام العوفي

 
 

 طارق العوفي

 
 

 صبرين العوفي

 
 

 سناء أمزيان

 
 

 منى العوفي

 
 

 مريم العوفي

 
 

 ليلى العوفي

 
 

 كنزة العوفي

 
 

 كمال أطراري

 
 

 قتيبة أمزيان

 
 

 يوسف العوفي

 

 يسمينة العوفي

 

 وفاء أمزيان

 

 هناء العوفي

 

العوفيهند   

 

 هشام العوفي
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 ، حرم الشيخ دمحم أمزيانأبناء زبيدة الحاج سي دمحم العوفي

ف
ري

تع
 ال

قة
طا

ب
 

 وفاء

 

 تطوانب 6591فبراير  32دت يوم ازدا ♦

 . والجامعية في كلية الطب بالرباط بتطوان،االبتدائية والثانوية استها در بعتتا ♦

 أمراض النساء، وعلى شهادة التخصص في على شهادة الدكتوراه في الطب العام حاصلة ♦

 .والوالدة من نفس الكلية

 كميليا واسماعيل :بنت وولد لها. جة بعمر الرفاعيمتزو ♦

 .والوالدة أمراض النساءطبيبة متخصصة في  ♦
 تطواناإلقامة ب ♦

 

 حذيفة

 

 تطوان – 7659 يوليوز 65 يوم ازداد ♦
 القانونبة العلوم كلية في والجامعية تطوان، بمدينة والثانوية االبتدائية دراسته تابع ♦

 .بالرباط واالجتماعية واالقتصادية
 الدولة دكتوراهو ،العليا الدراسات دبلوم وعلى االقتصادية، العلوم في اإلجازة على حاصل ♦

 .االقتصادية العلوم في

 وسليمان مروان، :ولدان  له .السفياني بأمل متزوج ♦
 .طنجة – تطوان .السعدي عبدالملك جامعة رئيس ♦
 .بطنجة اإلقامة ♦

 

 سناء

 

 .تطوانب 6513 فبراير 36 يوم ازدادت ♦

 .المدينة بنفس العلوم كلية في والجامعية بتطوان، والثانوية االبتدائية دراستها تابعت ♦

 .تطوان جامعة من العلوم في اإلجازة شهادة على حاصلة ♦
 صوفيا  :واحدة بنت  اله  .الهناتي بمصطفى جةمتزو ♦
 موظفة ♦
 طنجةب اإلقامة ♦

 

 قتيبة

 

 تطوانب 6512نونمبر  3يوم  ازداد  ♦

جامعة عبدالمالك )العلوم   تابع دراسته االبتدائية والثانوية بمدينة تطوان، والجامعية في كلية ♦

 . بنفس المدينة( السعدي

 .، وعلى شهادة الدكتوراهعلى شهادة اإلجازة في العلوم حاصل ♦

 .حمزة، ودمحم، ويوسف :ثالثة أبناء لهبسهام الكبداني، و متزوج ♦

 أستاذ بكلية العلوم بتطوان ♦
 تطواناإلقامة ب ♦

 

 بريدة

 

 تطوانب 6515فبراير  31 يوم ازداد  ♦

تابع دراسته االبتدائية والثانوية بمدينة تطوان، والجامعية في كل من كلية العلوم بنفس  ♦

 . بإسبانيا وغرناطة ، ثم فيالمدينة

 .اإلجازة في العلومحاصل على شهادة  ♦

 .المهدي، وأمين  :ولدان  لهو ،بنرجس العمرتي متزوج ♦

 رجل أعمال ♦
 .تطواناإلقامة ب ♦
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 طراري، حرم دمحم أالحاج سي دمحم العوفي راضيةأبناء 

ف
ري

تع
 ال

قة
طا

ب
 

 كمال

 

 6595أكتوبر  77، وجدةب ازداد ♦

العلوم القانونبة واالقتصادية كلية بتابع دراسته االبتدائية والثانوية بمدينة تطوان، والجامعية  ♦

  على شهادة اإلجازة في العلوم حيث حصل. بالرباط ، جامعة دمحم الخامسواالجتماعية

جامعة عبدالمالك الدراسات العليا في الشأن المحلي من   دبلومكما حصل على . االقتصادية

 . ي بتطوانالسعد

 .نزار ومازن :ولدان  له. بمريم بنعبدالوهابمتزوج  ♦

 .مفتش بالخزينة العامة بتطوان ♦

 .بتطوان اإلقامة ♦
 

 

 بشرى

 

 

 وجدةب 6516  أبريل  37 يوم دتازدا ♦

 . بتطوانتابعت دراستها االبتدائية والثانوية  ♦

دبلوم تطوان، وعلى ب عبدالمالك السعدي من جامعة على شهادة اإلجازة في العلوم حاصلة ♦

 . الرباطبجامعة دمحم الخامس، من الدولة في العلوم دكتوراه الدراسات العليا، و

 .،الرباط، بتقنياتالمهن الصحية والو المعهد العالي للتمريضب أستاذة باجثة ♦

 الرباطاإلقامة ب ♦
 

 

 رجاء

 

 

 .بالناظور 6512 يناير 36 يوم ازدادت ♦

 والعلوم باآلدا كلية في والجامعية تطوان، بمدينة والثانوية االبتدائية ستهادرا بعتتا ♦

 .السعدي عبدالمالك جامعة ،االنسانية

  .العربي األدب في اإلجازة شهادة على حاصلة ♦

 مروان  :واحد ولد  لها .مرصو بحسن جةمتزو ♦

 موظفة ♦

 .تطوانب اإلقامة ♦
 

 

 
 8961أبنائه، كمال وبشرى ورجاء، سنة دمحم أطراري مع 
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 الحاج سي دمحم العوفي حسينأبناء 

ف
ري

تع
 ال

قة
طا

ب
 

 جميلة

 

 

 طنجةب  6577 يناير  26 يوم ازدادت ♦

 .المدينة بنفس العلوم كلية في والجامعية بتطوان، والثانوية االبتدائية دراستها تابعت ♦

 .تطوان جامعة من العلوم في اإلجازة شهادة على حاصلة

 .زينب :واحدة بنت ولها بها، آيت بعبدالواحد متزوجة ♦

 .بتطوان حرة ثانوية  مديرة ♦

 .بتطوان اإلقامة ♦

 

 عصام

 

 

 .بتطوان 6573  غشت 19  يوم ازداد ♦

 .المدينة بنفس العلوم كلية في والجامعية تطوان، بمدينة والثانوية االبتدائية دراسته تابع ♦

 .تطوان في العلوم كلية من العلوم في اإلجازة شهادة على حاصل ♦

 .براء ،واحد ابن وله .الهواس بأسيا متزوج ♦

 .موظف ♦

 .بتطوان اإلقامة ♦

 

 هشام

 

 

 .بتطوان  6575  فبراير 13 يوم ازداد ♦

 .بالرباط والصيدلة الطب كلية في والجامعية بتطوان، والثانوية االبتدائية دراسته تابع ♦

 .3779 سنة الكلية، نفس من العام الطب في الدكتوراه شهادة على حاصل ♦

 .المغربية الصحة بوزارة طبيب ♦

 .بتطوان اإلقامة ♦

 

 مريم

 

 

 تطوانب  6512 أبريل 61 يوم  ازدادت ♦

 أصول كلية من اإلجازة شهادة على حاصلة بتطوان، والثانوية االبتدائية ستهادرا بعتتا ♦

 .المدينة بنفس الدين

 بتطوان التعليم بأكاديمية موظفة ♦

 .تطوانب اإلقامة ♦
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 لعوفيالحاج سي دمحم ا حسنأبناء 

ف
ري

تع
 ال

قة
طا

ب
 

 حسن

 

 .تطوانب 6573 نونمبر 61 يوم ازداد ♦

 حيث .بالرباط والصيدلة الطب كلية في والجامعية ،بطنجة والثانوية االبتدائية دراسته تابع ♦

 جراحة في التخصص شهادة على حصل كما .العام الطب في الدكتوراه شهادة على حصل

 .لسنغالبا دكار  جامعة من السرطان

 .ورانيا زينب :بنتان له .بونجوم بفدوى متزوج ♦

 .السرطان جراحة في متخصص  طبيب ♦
   .بطنجة اإلقامة ♦

 

 منى

 

 بمدريد 6577 ماي 61 يوم ازدادت ♦

 قادس من بكل الطب كلية في والجامعية ،طنجة بمدينة والثانوية البتدائيةا ستهادرا بعتتا ♦

 العام، الطب في الدكتوراه شهادة على حاصلة (.إسبانيا) ومدريد  وغرناطة

 .السريرية البيولوجية التحاليل في لتخصصا دبلوم وعلى

 (.سامي) وولد (لينا) بنت لها .العمراني بيحيى جةمتزو ♦

 طنجةب السريرية التحاليل مختبر مديرة ♦
 .بطنجة اإلقامة ♦

 

 يسمينة

 

 .تطوانب 6575 يونيو 30 يوم ازدادت ♦

 غرناطة بمدينة الصيدلة كلية في والجامعية طنجة، بمدينة والثانوية االبتدائية دراستها تابعت ♦

  .بإسبانيا

 .الصيدلة في الدكتوراه شهادة على حاصلة ♦

 .وعلياء يوسف، :وبنت ولد لها .بوهريز بحسن متزوجة ♦

 .صيدلية ♦
  بطنجة اإلقامة ♦

 

 ليلى

 

 .طنجةب 6513 يناير 37 يوم ازدادت ♦

 اإلسباني بالمعهد والثانوية طنجة، مدينة في مغربية رسةبمد االبتدائية دراستها تابعت ♦

 في (Telecomunicaciones)  العليا المدرسة)  الجامعيةو المدينة، بنفس "أوشووا سبيرو"

 .بإيطاليا وروما بإسبانيا، ومدريد مالقة، من من كل

 .وسارة ريان :وبنت ولد ولها بوكال، بجيس متزوجة ♦

 .مهندسة ♦
 .ياإسبان – مدريدب اإلقامة ♦

 

 يوسف

 

 .نجةبط 3891ماي  16 ازداد يوم♦ 

سبيرو "طنجة، والثانوية بالمعهد اإلسباني  مدينة مغربية في بمدرسة تابع دراسته االبتدائية ♦

 بنفس المدينة" أوشووا

 .بمدريد   (Telecomunicaciones) خريج المدرسة العليا ♦

   ليليا: وله بنتمتزوج بليلى إيدحمان، ♦ 
 .مهندس اتصاالت ♦
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 أبناء علي الحاج سي دمحم العوفي

ف
ري

تع
 ال

قة
طا

ب
 

 هناء

 

 

 .بالرباط 1165 أبريل 39 يوم ازدادت ♦

 عبد لجامعة التابعة ،العلوم كليةب والجامعية بتطوان، والثانوية االبتدائية دراستها تابعت ♦

 .اإلجازة شهادة على حاصلة .المدينة بنفس السعدي المالك

 .يوسفو ،ياسمينو ،عمر :أوالد ثالثة لها .العلمي بمحمد متزوجة ♦

 .بيت ربة ♦
 .بتطوان اإلقامة ♦
 

 
 

 فرح

 

 

 .بالرباط 1765 أبريل فاتح يوم ازدادت ♦

 .بتطوان والثانوية االبتدائية دراستها تابعت ♦

 .التدبير تقنيات في العليا الدراسات دبلوم على حاصلة ♦

  .(ياسر) وولد ،(جيهان) بنت لها .األمين بن بنوالدين متزوجة ♦
 .بتطوان اإلقامة ♦
 

 
 

 جمال

 

 

 .طوانبت 6573 ماي 67 يوم ازداد ♦

حاصل . تابع دراسته االبتدائية والثانوية بتطوان، والجامعية في كلية العلوم بنفس المدينة♦ 

  .على شهادة اإلجازة والدكتوراه

 .علي: ، وولدمالك وإيناس: له بنتان. بهدى بنجلون متزوج ♦

بالبحث، مكلف  ونائب مدير أستاذ باحث في أكاديمية دمحم السادس الدولية للطيران المدني، ♦

 .كان مديرا للدراسات كما  .والتكوين المستمر، والتعاون
 .البيضاء بالدار اإلقامة ♦

 

 
 

 سلوى

 

 

 ..تطوانب 6579 مارس  70 يوم ازدادت ♦

 .المدينة بنفس العلوم كلية في والجامعية بتطوان، والثانوية االبتدائية دراستها تابعت ♦

 .اإلجازة شهادة على حاصلة

 (.آدم) وولد ،(سارة) بنت لها .بيدوز بفهد متزوجة ♦

 .بيت ربة ♦
 (.إسبانيا) بماربيا اإلقامة ♦
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  الحاج سي دمحم العوفي عبدالحقأبناء 

ف
ري

تع
 ال

قة
طا

ب
 

 سارة

 

 

 .بتطوان 6576 غشت 37 يوم ازدادت ♦

 بكلية والجامعية ،البكالوريا شهادة على حاصلة نجة،بط والثانوية االبتدائية الدراسة تابعت ♦

 في التخصص ودبلوم ،العام الطب في الدكتوراه شهادة على حاصلة بالرباط، والصيدلة الطب

 .السريرية البيولوجية التحاليل

 :المهني المسار ♦

 .3772 ،الطفيليات علم في (Assistant Professeur) مساعدة أستاذة -          

 .3777 الطفيليات، علم في (gregeA Professeur) مساعدة أستاذة -          

 .بالرباط والصيدلة الطب بكلية الطفيليات علم في (PES) العالي التعليم أستاذة -          

 أستاذةو ،الرباط سينا ابن مستشفى بمختبر الطفيليات علم في متخصصة طبيبة حاليا، -          

 .المدينة نفسب والصيدلة الطب كلية في            
 .بالرباط اإلقامة ♦

 

 سامي

 

 

 .بطنجة 6579 مارس 65 يوم ازداد ♦

 (.إسبانيا) بقادس الطب كلية في والجامعية ،طنجة بمدينة والثانوية االبتدائية دراسته تابع ♦

 التخصص شهادة على حصل كما ،الكلية نفس من العام الطب في الدكتوراه شهادة على حاصل

 .إشبيليا بجامعة الطب كلية من الهضمي الجهاز في

 .وآدم ،وصوفييا ،لياسإ :أبناء ثالثة له .أكودو كرثييا بربيكا متزوج ♦

   :المهني المسار ♦

 بالمركب ،(الكلى/الكبد أمراض وحدة) الهضمي الجهاز في متخصص طبيب -        

 الستشفائيا

          Juan San de Alcázar Centro, Mancha La  بإسبانيا.  

 (AEHR) والكلى للكبد اإلسبانية الجمعية رئيس -        

  .إشبيليا بجامعة الطب بكلية أستاذ -        

 .بمدريد "إلينا سانتا" عيادة في الوقت ذات في يعمل -        

 .(إسبانيا) خوان سان دي بالقصر اإلقامة ♦
 

 

 سلمى

 

 

 بطنجة 6516 مارس 26 يوم ازدادت ♦

 بالمعهد والثانوية بطنجة، "إيكخال رمون" اإلسبانية بالمدرسة االبتدائية دراستها تابعت ♦

 االقتصادية العلوم كلية في والجامعية المدينة، بنفس "أوشووا سبيرو" اإلسباني

 .بإسبانيا مالقة بجامعة والتسيير

 .أنيسة :بنت ولها .ألطوفت برشيد متزوجة ♦

 .إسبانيا - بمالقة بريطانية تربوية بمؤسسة  موظفة ♦

 .بمالقة اإلقامة ♦
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 الحاج سي دمحم العوفي نورالدينأبناء 

ف
ري

تع
 ال

قة
طا

ب
 

 هند

 

 

 

 (بياناتها غير متوفرة)

 

 طارق

 

 

 

 (بياناته غير متوفرة)

 

 الحاج سي دمحم العوفي فيصلأبناء 

ف
ري

تع
 ال

قة
طا

ب
 

 ديان

 

 فرنسا - Brunoyبمدينة  6517يوليوز  36 يوم ازدادت ♦

 .الجامعية في باريس، و Brunoyوالثانوية في  االبتدائية ستهادرا بعتتا ♦

 HEC  دبلوم على حاصلة ♦

  :في بباريس تشتغل ♦

Fusions acquisitions à Morgan Stanley Paris. 

 : بـ متزوجة ♦

Thibault Hollinger, diplômé de HEC, travaille dans les cosmétiques à 

Coty Paris. 

  (Hortense) ولها ابنة واحدة أرتنس
 

 كنزة

 

 فرنسا - Brunoyبمدينة  6515أكتوبر 37 يوم ازدادت ♦

 .الجامعية في باريس، و Brunoy والثانوية في االبتدائية ستهادرا بعتتا ♦

 .الرياضيات في الماستر على حاصلة ♦

 .باريس في الرياضيات مادة أستاذة ♦

 

 

 



 آل العوفي

 الجيل الرابع

 أحفاد الحاج سي دمحم العوفي

 

 
225 

 عوفيالحاج سي دمحم ال فؤادأبناء 

ف
ري

تع
 ال

قة
طا

ب
 

 صابرين

 

 .بطنجة 7655 ماي 31 يوم ازدادت ♦

 :لدراسةا ♦

 .ألمانيا – ببون Adenauer - Gaule de مدرسة : األولي التعليم  -

 .بالرباط Chenier  André بمدرسة : االبتدائي التعليم -

  بمالقا الفرنسية المدرسة ثم ،إسبانيا – بفالينسيا الفرنسية سةالمدر : االعدادي التعليم -

 .إسبانيا -

 .بالرباط Descartes ثانوية : الثانوي التعليم -

 .بالرباط ديكارت بثانوية  سنة اقتصادية باكالوريا على الحصول -

 .فرنسا - بمرسيليا معماريةال للهندسة العليا الوطنية المدرسة : الجامعي التعليم -

 العليا المدرسة من ،المهنة لمزاولة العليا الكفاءة شهادة علىو ،الماستر دبلوم على ةحصلاح ♦

 .بفرنسا بمونبوليي المعمارية للهندسة

 .الدكالي بهشام متزوجة ♦

 .بفرنسا مونبوليي بمدينة معمارية مهندسة ♦

 

 عمر

 

 .بطنجة 0655 ماي 77 يوم ازداد ♦

 :لدراسةا ♦

 .المغرب ، بالرباط Foche Cité et Poucet Petit :األولي التعليم -

 بالمدرسة و (3777- 6555) بالرباط Chenier André مدرسة : االبتدائي التعليم -

  .اسبانيا بمالقا، الفرنسية والمدرسة ،اسبانيا بفالينسيا، الفرنسية

 على فيها حصل .المغرب بالرباط، Descartes  ثانوية : الثانوي و االعدادي التعليم -

 .العلمية الباكالوريا شهادة

 وعلوم والفيزياء الرياضيات شعبة : العليا المدارس لولوج التحضيرية االقسام -

 .فرنسا ، بباريس Stanislas بثانوية الهندسة

 .بباريس االقتصادي والتدبير لإلحصاء الوطنية المدرسة :الجامعية الدراسة -

 .االقتصادية واإلدارة اإلحصائيات في كمهندس الدبلوم شهادة على صلحا -
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 أحفاد سي عبدالسالم سي دمحم أمقران

 

 

 حسب ترتيب الحروف الهجائية، من اليمين إلى اليسار

أسماء عبدالعزيز 

 اإلدريسي

. أسامة دمحم سي ع

 لسالم العوفيا

. أشرف دمحم سي ع

 السالم العوفي

 إكرام دمحم سي محند

 العوفي

إلهام عبدالعزيز 

 اإلدريسي

 إلياس أحمد اطراري

      
      

أمل دمحم سي محند 

 العوفي

حسن سي الأمين 

 السالم.ع

بثينة نجيب سي 

السالم.ع  
بشرى نجيب سي 

 عبدالسالم
توفيق دمحم سي محند 

 العوفي

حجاج دمحم سي 

 عبدالسالم

      
      

حسن سي الحسن 

 عبدالسالم
حكيمة دمحم سي محند 

 العوفي

حسن سي ال اصوني

 عبدالسالم

شفيق عبدالرحمن  سهام أحمد اطراري

 اإلدريسي

شفيق دمحم سي 

 عبدالسالم العوفي

      
      

عبدالسالم نجيب سي 

 عبدالسالم

غزالن دمحم سي 

 عبدالسالم

دمحم عبدالرحمن 

 اإلدريسي

دمحم عبدالعزيز 

 اإلدريسي

دمحم دمحم سي 

 عبدالسالم العوفي

دمحم نجيب سي 

 عبدالسالم العوفي

      
      

منصف دمحم سي 

 عبدالسالم
نورالدين عبدالرحمن 

 اإلدريسي

نورالدين دمحم سي 

 عبدالسالم

دمحم سي محند ناصر 

 العوفي
 منير أحمد

 اطراري
هاجر نجيب سي 

 عبدالسالم العوفي

      
      
  يونس حسن سي عبدالسالم وسيمة عبدالعزيز اإلدريسي 
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 أبناء ثريا سي عبدالسالم العوفي، حرم عبدالرحمن اإلدريسي

 

 بالناضور 1691فبراير  11 من مواليد ♦
بالناضور  ةوالثانويبالشاون ووجدة،  ةاإلعدادي، واإلبتدائية بالناضور دراسته تابع ♦
 دالدراسة اإلقتصاد لسنة واحدة ثم ع( Aix-en-Provence)، والجامعية بفرنسا طنجةو

حصل يل ،(جامعة دمحم الخامس)التحق بكلية الحقوق إلى المغرب ألسباب صحية، حيث 
 .. 69/68على اإلجازة بالقانون الخاص سنة 

 .مريم ودمحم وعبدهللا: ثالثة أبناء همتزوج ول ♦
.. في عدة مدن مغربيةالصناعة بمختلف أنواعها العمل، واشتغل في أنخرط في ميدان  ♦

 .ثم في الفالحة بسيدي سليمان، ثم في العقار بمراكش وطنجة
تفرغ للعمل الثقافي واإلصالحي يترك كل ذلك ل ،فكريةوولموانع صحية وميول علمية  ♦

والمشاركة في الندوات وإلقاء المحاضرات  ،بالرباط 8116من خالل خطبة الجمعة منذ 
تلف ربوع المغرب والخارج كذلك، باإلضافة إلى عشرات من الدروس في في مخ

تجديد قراءة دائما هو وقاسمها المشترك  ،مختلف القنوات الفضائية المغربية واألجنبية
لذلك تخصص في علم المعنى  ، العتقاده بأن الدين جاء ليسعد البشر ال ليشقيهم، الدين

 ..والمقصد ألنه اللب والجوهر
 .الرباط في يقيم ♦

 

 شفيق

 

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

  

 

 

  

 

  الناظورمن مواليد  ♦

 بالرباط اإلقامة ♦
 

 دمحم

 
 

 

 

 الناظورب 1698ديسمبر  89ازداد يوم  ♦

، طنجةوالشاون، واإلعدادية بوجدة وطنجة، والثانوية ب الناظورب ةاالبتدائيتابع الدراسة  ♦

 .رياضيةشعبة العلوم ال

 .البكالوريا في كندا، حيث تابع دراسته العليا حاصل على شهادة ♦

 .الكندية McGillجامعة  خريج ♦

يوسف وياسين، يتابعان دراستهما الجامعية في السنة النهائية، : ، وله ثالثة أوالدمتزوج ♦

 .وزيد في السنة الثانية اإلعدادية

 ,تربية المواشيخاصة بفي تسيير المزارع ال ، متخصصمهندس فالحي ♦

 .8118إلى سنة  1666معمل آجور النصر من  مدير ♦

 

 نورالدين
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 أبناء مليكة سي عبدالسالم العوفي، حرم دمحم سي محند العوفي

 

 بالناظور  1691من مواليد سنة  ♦

 بالناظور االبتدائية الدراسة تابعت ♦

  دمحم منال، وئام، :أبناء ثالثة ولها بويري، بحسين متزوجة ♦

  بيت ربة ♦

  بالناظور اإلقامة ♦

 

 أمل

 

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

  

 

 

 
 بالناظور   1691من مواليد سنة  ♦ 

 بالناظور االبتدائية الدراسة تابعت ♦

 بالناظور اإلقامة ♦

 

 حكيمة

 
 

 

 بمدينة مليلية 1699أبريل  18من مواليد  ♦

 بالناضورتابع دراسته االبتدائية بكل من مليلية والناضور، والثانوية ♦ 

 ذكرى وجنات: متزوج بسهام بنطاهر، وله بنتان♦ 

 تاجر بالناضور♦ 

 االقامة بالناضور♦ 

 نصر الدين

 
 

 

 1967 يونيو سنة 11من مواليد  ♦

 .تابع دراسته االبتدائية بمدينة مليلية والناظور والثانوية بالناظور♦ 

 .متزوج بنبيلة جوهر، وله ولدان، أيمن وأياد♦ 

 بشركة في الدنمارك مستخدم♦ 

 اإلقامة بالدنمارك♦ 

 توفيق

 
 

 

 

 بمليلية  1691من مواليد سنة  ♦

 بالناظور والثانوية بمليلية، االبتدائية الدراسة تابعت ♦

 بالناظور اإلقامة ♦

 

 إكرام
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 أبناء دمحم سي عبدالسالم العوفي

 

 1696 ماي 82 يوم  ،(الدريوش - وليشك بني) بتغزوت ولد ♦

 بثانوية والثانوية ظور،ابالن والكندي بطوريطا، امحايست بمدرسة االبتدائية الدراسة تابع ♦

 بالناظور الخطابي عبدالكريم

 الحساب في الدبلوم شهادة على حاصل ♦

 ريان آية، دمحم، :أبناء ثالثة وله ،الزيدي بلبنى متزوج ♦

 بالناظور الشركات بإحدى يعمل ♦

 .بالناظور اإلقامة ♦ 

 نورالدين

 

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

  

 

 

 .1691 سنة دجمبر 18 يوم  ،(الدريوش - وليشك بني) بتغزوت ولد ♦

 الكندي بثانوية والثانوية بطوريطا، امحايست مدارس بمجموعة االبتدائية دراسته تابع ♦

 .بالناظور

 .ذكرى نريمان، أنور، :أبناء ثالثة وله ،الموساوي بسعاد متزوج ♦

  بهولندا المطاعم أحد في يعمل ♦

 .بهولندا اإلقامة ♦

 منصف

 

 

 

 (الدريوش - وليشك بني) بتغزوت ولد ♦

 .بالناظور الكندي بثانوية والثانوية بطوريطا، امحايست بمدرسة االبتدائية الدراسة تابع ♦

 .أمين دمحم حمزة، عائشة، وليد، :أبناء أربعة وله . العياشي بصليحة  متزوج ♦

 بهولندا DHL بشركة كإطار يعمل ♦

 .بهولندا اإلقامة ♦

 أسامة

 

 

 

  .1692 سنة (الدريوش - وليشك بني) بتغزوت ولد ♦

 بالرباط، والجامعية بالناظور، والثانوية (.سعيد بني) الكبداني بدار االبتدائية الدراسة تابع ♦

 االقتصادية العلوم شعبة

 .8111 أكتوبر 16 يوم وذلك تغزوت، رأسه، بمسقط ودفن توفي ♦

 حجاج

 
 

 الدريوش – (وليشك بني) بتغزوت ولدت ♦

 االدراسة بمسقط رأسه تتابع ♦

 إسالم، إحسان، إيمان، (:وولد بنات ثالث) أبناء أربعة لها .البوحميدي بعالي متزوجة ♦

 عبدهللا

 بيت ربة ♦

 (.بلجيكا) بروكسيل :اإلقامة ♦

 غزالن
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 مجموعين، بعد وفاة والدهم ء دمحم سي عبدالسالمأبنا

 

 1696غشت سنة  81يوم  ، (الدريوش -بني وليشك )ولد بتغزوت  ♦

 .تابع الدراسة بمسقط رأسه ♦

 .وياسمين ريم تان،وله ابن بخديجة الطيبي، متزوج ♦

 في إحدى الشركات بمدينة الناظور( كهربائي)مستخدم  ♦

 ♦ اإلقامة بالناظور.

 أشرف

 

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

 

 

 1661 شتمبر 19 بتاريخ ،(الدريوش - وليشك بني) بتغزوت لدو ♦

 بإعدادية واإلعدادية ،(Torreta ثنوث مدرسة) امحايست بمدرسة االبتدائية الدراسته تابع ♦

 .بالناظور الخطابي عبدالكريم بثانوية والثانوية بالناظور، أمزيان دمحم الشريف

 (.بدر) وولد ،(أماني) بنت وله الصديق، بفاطمة متزوج ♦

 .البيضاء الدار في بشركة مستخدم ♦

 .البيضاء بالدار مقيم ♦

 شفيق

 
 

 وهو أصغر إخوته . 1669أبريل  19يوم  ، (الدريوش -بني وليشك )لد بتغزوت و ♦

تابع الدراسة االبتدائية بتغزوت، والثانوية بالناظور، والجامعية بالكلية المتعددة  ♦

 .بالناظور( تخصص القانون الخاص)التخصصات 

 .غير متزوج♦ 

 (.الدريوش)مهنته، التجارة، وهو عضو منتخب في الجماعة القروية بوردانة ♦ 

  .اإلقامة، تغزوت♦ 

 دمحم
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 .الحسن سي عبدالسالم العوفي، األول من اليمين، يؤدي الصالة مع الملك

 

 حسن سي عبدالسالم العوفيالأبناء 

 بوجدة 1691أكتوبر  19من مواليد  ♦

 والثانوية بمكناس، والجامعية بالرباطتابعت دراستها االبتدائية ببركان،  ♦

 حاصلة على شهادة اإلجازة في القانون الخاص ♦

 .رانياويوسف، ومريم، : متزوجة بالفاطمي الباشا، ولها ثالثة أبناء ♦

رجال  ي يشتهر بهذللقضاء ال ميدانا تابعا آل العوفي تقتحم  في عائلةوتعتبر أول إمرأة . موثقة ♦

 .آل العوفي

 بالرباطمقيمة  ♦

 صونيا

 

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

  

 

 .1699من مواليد مدينة وجدة، في فاتح فبراير ♦ 

تابع دراسته االبتدائية ببركان، والثانوية بمكناس، والجامعية بالرباط، ثم واصل الدراسة العليا ♦ 

 .في الواليات المتحدة االمريكية( الماستر)

وعلى شهادة الماستر، في إدارة األعمال من حاصل على شهادة اإلجازة في االقتصاد، ♦ 

 .بنيويورك، الواليات المتحدة األمريكية     Saint Thomas Aquinasجامعة

 .متزوج بياسمينة العلوي ♦

رجل األعمال في الميدان الفالحي، وإطار مساهم في مجموعة متخصصة في إنتاج وتصدير ♦ 

 .الحوامض

 االقامة بالرباط♦ 

 دمحم أمين

 

 

 1661غشت سنة  11من مواليد وجدة، ♦ 

 تابع دراسته االبتدائية ببركان، والثانوية بالرباط، والجامعية بسطات♦ 

، وعلى شهادة (ENCG)حاصل على شهادة اإلجازة من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير♦ 

 .بالدار البيضاء  (ISCAE)الماستر من المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاوالت

 مهدي ولينا: متزوج، وله ابنان اثنان♦ 

رجل األعمال في الميدان الفالحي، وإطار مساهم في مجموعة متخصصة في إنتاج وتصدير ♦ 

 .الحوامض

 االقامة بالرباط♦ 

 يونس

 

 

 .1669يوليوز سنة  16من مواليد بركان، ♦ 

 .تابع دراسته االبتدائية والثانوية بمكناس، والجامعية بالرباط♦ 

 .من مدرسة حرة (Marketing)حاصل على شهادة في التسويق ♦ 

 .متزوج، وله ابن واحد، آدم♦ 

 .مسير شركة♦ 

 .االقامة بالرباط♦ 

 حسن
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 أبناء كنزة سي عبدالسالم العوفي، حرم أحمد اطراري

 

 

 إلياس

 )بياناته غير متوفرة(

 

 

 سهام

 )بياناتها غير متوفرة(

 

 

 منير

 (بياناته غير متوفرة)

 

 

 

 أبناء حسنة سي عبدالسالم العوفي، حرم عبدالعزيز اإلدريسي

 

 

 بياناتها غير متوفرة

 وسيمة

 

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

  

 

  

 بالناظور 1692دسمبر  18من مواليد  ♦

 االبتدائية والثانوية بالناظور، والجامعية بجامعة دمحم األول بوجدة  تابع دراسته ♦
 1998حاصل على شهادة اإلجازة في القانون الخاص سنة  ♦
 ، وحاليا، يشتغل في أعمال حرة(8111-8111)مستخدم، سابقا، في شركة بمكناس  ♦
 .اإلقامة بالناظور ♦

 دمحم

 
 

 

 
 بياناتها غير متوفرة

 إلهام

 
 

 

 
 بياناتها غير متوفرة

 أسماء

 
 

 

 

 بياناتها غير متوفرة

 لمياء

 



 آل العوفي

 الجيل الرابع

 أحفاد سي عبدالسالم سي دمحم أمقران
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  أبناء نجيب سي عبدالسالم العوفي

ف
ري

تع
 ال

قة
طا

ب
 

 عبدالسالم

 

 

 

 (بياناته غير متوفرة)

 

 

 بشرى

 

 

 

 

 (غير متوفرة ابياناته)

 

 

 هاجر

 

 

 1661دسمبر  86ولدت بطنجة، يوم  ♦

 الدار البيضاء -دراستها االبتدائية والثانوية بمديونة تابعت ♦ 

 أديب، أمين، اسحاق: لها ثالثة أبناء. Haskicمتزوجة بمصطفى ♦ 

 ربة بيت♦ 

 مقيمة بالسويد♦ 

 

 

 

 بثينة

 

 
   1666غشت  81من مواليد مدينة طنجة، يوم ♦ 
 .تابعت الدراسة االبتدائية، والثانوية بمدينة الدارالبيضاء ♦
 .اإلقامة بطنجة ♦
 

 

 

 دمحم

 

 

  1662شتمبر  21يوم  من مواليد الدار البيضاء،  ♦

تابع الدراسة االبتدائية، واإلعدادية، والثانوية بالدار البيضاء، ثم واصل الدراسة في التكوين  ♦

 .المهني، شعبة الطبخ بتطوان
 (.Technicien cuisine)حاصل على شهادة الدبلوم في الطبخ ♦ 
 .اإلقامة، بطنجة♦ 

 

 



 عوفيلآل ا

 الجيل الرابع

 أحفاد فاظمة وعيشة سي دمحم أمقران
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 بعض من أحفاد فاظمة سي دمحم أمقران

 حرم الحاج لمقدم المريمي
 

 الحاج لمقدم المريمي عبدالرحمنأبناء ابنها، 

 
 

 (بياناتهم غير متوفرة) أبناؤه
 

 شفيق

 

 

 فيصل

 
 

 

 عبدالفتاح

 
 

 

 زكية

 
 

 

 حافظ

 

 

 نافع

 
 

 

 مروان

 
 

 

 أسامة

 
 

 

 أنس

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 عوفيلآل ا

 الجيل الرابع

 أحفاد فاظمة وعيشة سي دمحم أمقران
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 أحفاد عيشة سي دمحم أمقران

 حرم الحاج سي اعمر أطراري

 
 أبناؤها

                                                             
 أحمد

 

 عمر

 

 عبدالرحمن

 

 عبدالخالق

 

 زبيدة

 
 

 (بياناتهم غير متوفرة) أوالدهم

 منير

 إلياس

 سهام

 ياسر

 فيصل

 نفيسة

 أسماء

 سناء

 شكيب

 نوال

 يسرى

 طارق

 منال

 عائشة

 أميليا

 زكريا

 إلياس

 كمال

 حنان

 أمل

 



 آل العوفي

 الجيل الرابع

 دمحم سي الطاهرأحفاد 
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 بعض من أحفاد دمحم سي الطاهر

 

 

 العوفيسي الطاهر دمحم  مرادأبناء 

ف
ري

تع
 ال

قة
طا

ب
 

 غفران 

 

 

 

 بالناظور 0222يونيو  02من مواليد  ♦

 تلميذة ♦

 

 

 نعمة

 

 

 

 بالناظور 0211 سنةمن مواليد  ♦

 تلميذة ♦

 

 

 سعد

 

 

 بالناظور 0211 سنةمن مواليد  ♦

 تلميذ ♦

 

 

 



 آل العوفي

 الجيل الرابع

 عاللسي  أحفاد موح
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 أحفاد موح سي عالل

 (فاطمة)، وحفيدة وحيدة (موح)كان لسي عالل ابن وحيد 

 

 دمحم موح أمزيانحرم ، العوفي عاللسي فاطمة موح أبناء 

ف
ري

تع
 ال

قة
طا

ب
 

 عمر 

 

 

 من مواليد تغزوت ♦

 . هاجر صغيرا إلى الخارج، ولم يعد ♦

 .مات بفرنسا ♦

 

 عيشة

 

 

 من مواليد تغزوت ♦

 . بويا دمحم تزوجت بفقيه مسجد تغزوت، سي ♦

 .الحسيمة -ماتت بإمزورن   ♦

 

 دمحم

 

 

 ".برمزيان"معروف في تغزوت باسم  ♦

 من مواليد تغزوت ♦

 .مات بتطوان ♦

  

 فطيمة 

 

 

 تغزوتمن مواليد  ♦

 .سقوطها في بئر القرية حادثة إثر ، وذلكماتت صغيرة بتغزوت♦ 

 

 

 

 



 آل العوفي

 الجيل الرابع

 حدوأحفاد مصطفى وعيشة وحبيبة سي 
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 أحفاد مصطفى سي حدو العوفي

 دمحم مصطفى سي حدوأبناء 

ف
ري

تع
 ال

قة
طا

ب
 

 عبدالغفور

 

 

 من مواليد وردانة ♦

 تابع دراسته االبتدائية بطوريطا، والثانوية بالناظور ♦

 متزوج ♦

 أعمال حرة ♦

  مقيم بطوريطا ♦
 

 

 

 نفيسة

 

 

 من مواليد وردانة ♦

 التعليم األولي ♦

 ربة بيت ♦

 مقيمة ♦

 

 

 نعيمة

 

 

 من مواليد وردانة ♦

 تابعت دراستها االبتدائية بطوريطا، والثانوية بالناظور ♦

 معلمة بمؤسسة محو األمية ببنطيب ♦

 مقيمة بطوريطا ♦

 

 

 نورالدين

 

 

 (الدريوش)، بوردانة 5611يونيو سنة  51من مواليد  ♦

 االبتدائية بطوريطا، والثانوية بالناظور، والجامعية بوجدة  تابع دراسته ♦

 5661حاصل على شهادة اإلجازة في البيولوجيا الحيوانية بوجدة سنة  ♦

على التحق بكلية الصيدلة بجامعة غرناطة بإسبانيا، حيث حصل فيها  5661وفي سنة  ♦

 5661شهادة اإلجازة في الصيدلة سنة 

 .، عمرانأنس، أية، مالك: ابناء أربعةمن فاطمة ازواغ، و له  1001متزوج سنة  ♦

 صيدلي♦ 

 مقيم بالناظور ♦

 

 

 

 رشيد

 

 

 من مواليد وردانة ♦

 تابع دراسته االبتدائية بطوريطا، والثانوية بالناظور ♦

 .أنور: ، وله ابن واحدمتزوج ♦

 أجير ببلجيكا ♦

 مقيم ببلجيكا ♦

 



 آل العوفي

 الجيل الرابع

 حدوأحفاد مصطفى وعيشة وحبيبة سي 
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 أحفاد مصطفى سي حدو العوفي

ف
ري

تع
 ال

قة
طا

ب
 

 طاوسة

 

 من مواليد وردانة ♦

 تابعت دراستها االبتدائية والثانوية بالناظور، والجامعية بوجدة ♦

 حاصلة على شهادة اإلجازة في اآلداب ♦

 ممرضة ♦

 مقيمة بالدريوش ♦

 

 

 دمحم

 

 (الدريوش)، بوردانة 5691أكتوبر سنة  01من مواليد  ♦

 االبتدائية بطوريطا، والثانوية بالناظور، والجامعية بجامعة دمحم األول بوجدة  تابع دراسته ♦
 حاصل على شهادة اإلجازة في الدراسات اإلسالمية من نفس الجامعة ♦
 زكريا وهاجر: متزوج، وله ابنان ♦

 مساعد صيدلي♦ 

 مقيم بالحسيمة ♦

 

 

فاطمة الحاج لمقدم دمحم سي مصطفى سي حدو العوفي، زوج  

 المريمي، حفيدة سي دمحم أمقران العوفي

 

فاطمة الحاج لمقدم المريمي، حفيدة سي دمحم أمقران العوفي من ابنته 

 زوجة دمحم سي مصطفى سي حدو العوفيفاظمة، 

 
 

 

 

 

 

 



 آل العوفي

 الجيل الرابع

 حدوأحفاد مصطفى وعيشة وحبيبة سي 
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 دمحم أمقرانأحفاد عيشة سي حدو، حرم سي محند سي 

 فاطمة بنت عيشة سي حدو، حرم دمحم سي أحمد البوعياديأبناء 

ف
ري

تع
 ال

قة
طا

ب
 

 مليكة

 

  

 تغزوتمن مواليد  ♦

   طوريطا بمدرسة واالبتدائية تغزوت، بكتاب األولية الدراسة تتابع ♦

 بالناظور أسنان طبيب ،أمين دمحم واحد، ابن ولها الرنداني، بمحمد متزوجة ♦

 بالناظور مقيمة ♦

 

 

 

 أحمد

 

 

 5610أكتوبر  11تغزوت، بتاريخ من مواليد  ♦

 والده وفاة حين إلى باناظور والثانوية بطوريطا، واالبتدائية تغزوت، بكتاب األولية  الدراسة تابع ♦

  5611 سنة

 موظفة ماستر) ندى ،(بشركة موظف البكالوريا، مستوى) فهد :أبناء خمسة وله متزوج، ♦

 مجال في الماستر لشهادة تحضر طالبة) إنصاف ،(بشركة موظف اقتصاد، ماستر) عماد ،(بشركة

  (.أسنان طبيبة) إحسان ،(المعلوميات

  بالدنمارك متقاعد أجير ♦

 بالدنمارك مقيم ♦

 

 

 

 عبدالمجيد

 

 

  5019من مواليد تغزوت، سنة  ♦

  سابقا يوغسالفيا في ثم وبلجيكا، بالناظور الدراسة تابع ♦

  بالخارج يشتغل كان ♦

 أعزب ♦

    2014 سنة أكتوبر 11 يوم توفي ♦

 

 

 

 وفاء

 

 

 

  5611شتمبر  10تغزوت، بتاريخ  من مواليد ♦

 بالناظور الدراسة تتابع ♦

 أمنية ،(بفرنسا بنكي إطار) أنس ،(بنكي إطار) أكرم :أبناء ثالثة ولها قاضي، بمحمد متزوجة ♦

 (.بفرنسا طالبة)

 بنكي إطار ♦

 بفاس مقيمة ♦

 

 

 

 



 آل العوفي

 الجيل الرابع

 حدوأحفاد مصطفى وعيشة وحبيبة سي 
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   (ابن عيشة سي حدو)سي أحمد سي محند  أبناء

ف
ري

تع
 ال

قة
طا

ب
 

 عبدالواحد

 

 

 5616تغزوت سنة من مواليد  ♦

 .بفاس (فلسفة) اآلداب بكلية والجامعية بتطوان، والثانوية االبتدائية الدراسة تابع ♦

  ترجمان :المهنة ♦

 اسبانيا :اإلقامة ♦

 

 علي

 

 

 5610تغزوت سنة من مواليد  ♦

 وتطوان بالناظور والثانوية االبتدائية الدراسة تابع ♦

 حرة أعمال ♦

 بتغزوت اإلقامة ♦

 

 دمحم

 

 

  5615تغزوت سنة  من مواليد ♦

 المدينة بنفس الدين أصول بكلية والجامعيىة بتطوان والثانوية بطوريطا، االبتدائية الدراسة تابع ♦

 موظف ♦

 ببنطيب اإلقامة ♦

 

 صليحة

 

 تغزوتمن مواليد  ♦

 بطوريطا االبتدائية  الدراسة تتابع ♦

 .ماسين أمين، الدين،دمحم صالح :أبناء ثالثة ولها النوح، بعبدالمالك متزوجة ♦

 بيت ربة ♦

 .بالناظور اإلقامة ♦

 

 صبيحة

 

 

 تغزوتمن مواليد  ♦

 بطوريطا االبتدائية الدراسة تتابع ♦

 بتغزوت اإلقامة ♦

 

 وفاء

 

 5691تغزوت سنة من مواليد  ♦

 بطوريطا االبتدائية الدراسة تتابع ♦

 متزوجة ♦

 بيت ربة ♦

 بالقنيطرة اإلقامة ♦

 

 حسين

 

  5699تغزوت سنة  من مواليد ♦

 .بالرباط اآلداب بكلية والجامعية بالناظور، والثانوية االبتدائية الدراسة تابع ♦

  األلماني األدب في مجاز ♦

 .ندين ليليا، :بنتان وله متزوج، ♦

 األلمانية اللغة أستاذ ♦

 بالقنيطرة اإلقامة  ♦

 



 آل العوفي

 الجيل الرابع

 حدوأحفاد مصطفى وعيشة وحبيبة سي 
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  (ابن عيشة سي حدو)سي دمحم سي محند  أبناء

ف
ري

تع
 ال

قة
طا

ب
 

 أمل

 

 

  بالناظور 5615سنة  مواليدمن  ♦

 بالناظور االبتدائية الدراسة تتابع ♦

  دمحم منال، وئام، :أبناء ثالثة ولها بويري، بحسين متزوجة ♦

  بيت ربة ♦

  بالناظور اإلقامة ♦

 

 

 

 حكيمة

 

 
   بالناظور 5611سنة  من مواليد ♦ 

 بالناظور االبتدائية الدراسة تتابع ♦

 بالناظور اإلقامة ♦

 

 

 

 نصر الدين

 

 

 بمدينة مليلية 5611أبريل  01من مواليد  ♦

 تابع دراسته االبتدائية بكل من مليلية والناضور، والثانوية بالناضور♦ 

 ذكرى وجنات: متزوج بسهام بنطاهر، وله بنتان♦ 

 تاجر بالناضور♦ 

 االقامة بالناضور♦ 

 

 

 

 توفيق

 

 

 1967 يونيو سنة 51من مواليد  ♦

 .تابع دراسته االبتدائية بمدينة مليلية والناظور والثانوية بالناظور♦ 

 متزوج بنبيلة جوهر، وله ولدان، أيمن وأياد♦ 

 مستخدم بشركة في الدنمارك♦ 

 اإلقامة بالدنمارك♦ 

 

 

 

 

 إكرام

 
 

 

 بمليلية  5695من مواليد سنة  ♦

 بالناظور والثانوية بمليلية، االبتدائية الدراسة تابعت ♦

 بالناظور اإلقامة ♦

 

 

 



 آل العوفي

 الجيل الرابع

 حدوأحفاد مصطفى وعيشة وحبيبة سي 
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   (ابن عيشة سي حدو)سي عمر سي محند  أبناء

ف
ري

تع
 ال

قة
طا

ب
 

 دمحم

 

 

 تغزوتمن مواليد  ♦

 وتطوان بطوريطا االبتدائية الدراسة تابع ♦

  حرة أعمال ♦

 بتطوان اإلقامة ♦

 

 عبدالباسط

 

 تغزوتمن مواليد  ♦

 بتطوان والثانوية بطوريطا االبتدائية الدراسة تابع  ♦

 وإليان نائل :ابنان وله متزوج، ♦

   أجير ♦

 بفرنسا اإلقامة ♦

 

 عزالدين

 

 

 تغزوتمن مواليد  ♦

 بتطوان والثانوية بطوريطا االبتدائية الدراسة تابع  ♦

  حرة أعمال ♦

 بتطوان اإلقامة ♦

 

 

 ليندة

 

 تغزوتمن مواليد  ♦

 بتطوان ةاالبتدائي تهادراس تتابع ♦

 (ياسين) وولد ،(وئام) بنت ولها متزوجة، ♦

 بيت ربةو أجيرة ♦

 بفرنسا اإلقامة ♦

 

 نسيمة

 

 تغزوتمن مواليد  ♦

   بتطوان ةاالبتدائي تهادراس تتابع  ♦

 متزوجة ♦

 بيت وربة أجيرة ♦

 بالدنمارك اإلقامة ♦

 

 جمال

 

 

 بتطوان 5611ماي  01من مواليد  ♦

 .وفرنسا تطوان، من كل في والجامعية والثانوية، االبتدائية، الدراسة تابع ♦

  مجاز ♦

 بفرنسا اإلقامة ♦

 

 فدوى

 

 بتطوان 5619شتمبر  11من مواليد  ♦

 والناظور بتطوان والجامعية والثانوية، االبتدائية، الدراسة تتابع ♦

 بالناظور التخصصات المتعددة بالكلية اإلقتصاد في اإلجازة شهادة على حاصلة ♦

 متزوجة ♦

 1055 سنة توفيت ♦

 



 آل العوفي

 الجيل الرابع

 حدوأحفاد مصطفى وعيشة وحبيبة سي 
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   (ابن عيشة سي حدو)عبدالرحمن سي محند  أبناء

ف
ري

تع
 ال

قة
طا

ب
 

 سلمى

 

 (الجزائر)بوهران  5691من مواليد سنة  ♦

 بجرادة والثانوية االبتدائية الدراسة تابعت ♦

  بالل الدين، شمس منال، حسناء، :أبناء أربعة لها .بلوالي بمصطفى متزوجة ♦

 بيت ربة ♦

 .بوجدة اإلقامة ♦

 

 إلهام

 

 بجرادة   5691من مواليد  سنة  ♦

 بجرادة والثانوية االبتدائية الدراسة تابعت ♦

 .وليد اإلسالم، سيف الهدى، نور إكرام، أحمد، :أبناء خمسة لها .نعيم بمحمد متزوجة  ♦

   بيت ربة ♦

 بجرادة اإلقامة ♦

 

 سفيان

 

 5699غشت سنة  01من مواليد   ♦

 .تابع دراسته االبتدائية والثانوية بجرادة، والجامعية بجامعة دمحم األول بوجدة♦ 

 1005حاصل على شهادة اإلجازة في القانون الخاص سنة  ♦

 متزوج بإيمان ديدوح، وله بنت واحدة، اسمها آالء♦ 

 موظف بالمحكمة االبتدائية بوجدة ♦

 بوجدة اإلقامة♦ 
 

 كوثر

 

 بالناظور 5611يناير  6من مواليد   ♦

 االبتدائية والثانوية بجرادة، والجامعية بجامعة دمحم األول بوجدة  تابعت دراستها ♦

، وعلى دبلوم في 2006حاصلة على شهادة اإلجازة في القانون العام، باللغة الفرنسية، سنة  ♦

 المعلوميات

 مستخدمة، سابقا، في شركة بمكناس، وحاليا، تشتغل في أعمال حرة بالناظور، وربة بيت ♦

 مقيمة بالناظور ♦
 

 دمحم

 

  5619مارس سنة 51من مواليد  ♦

  تابع دراسته االبتدائية والثانوية بجرادة ♦

 خريج المعهد المتخصص في التكنولوجياالتطبيقية بوجدة ♦

Formation Autocad dessin industriel 2D modélisation 3D au sein de la 

société S.O.S Hard & Soft Oujda 2011 

  .متزوج بفاطمة الزهراء بشوري ♦

 تقني في التركيب المعدني  ♦

 .مستخدم في شركة بوجدة ♦

 اإلقامة بوجدة ♦
 

 نوفل

 

 5611فبراير سنة  11من مواليد وجدة،  ♦

 .االبتدائية والثانوية بجرادة، والجامعية بجامعة دمحم األول بوجدةتابع دراسته ♦ 

، من كلية العلوم القانونية واالقتصادية 1055حاصل على شهادة اإلجازة في االقتصاد سنة ♦ 

تخصص االقتصاد والمالية  ،1051سنة  الماستر واالجتماعية بالجامعة المذكورة، وعلى شهادة

 العالمية، في موضوع

Etat des lieux des exportations marocaines et mécanismes de promotion 

Adoptés 

 .طالب جامعي باحث♦  

 يقيم بوجدة♦ 

 



 آل العوفي

 الجيل الرابع

 حدوأحفاد مصطفى وعيشة وحبيبة سي 
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 حرم سي أحمد البوعيادي أحفاد حبيبة سي حدو

 فاطمة بنت عيشة سي حدو، حرم دمحم سي أحمد البوعياديأبناء 

ف
ري

تع
 ال

قة
طا

ب
 

 مليكة

 

  

 تغزوتمن مواليد  ♦

   طوريطا بمدرسة واالبتدائية تغزوت، بكتاب األولية الدراسة تتابع ♦

 بالناظور أسنان طبيب ،أمين دمحم واحد، ابن ولها الرنداني، بمحمد متزوجة ♦

 بيت ربة ♦

 بالناظور مقيمة ♦

 

 

 

 أحمد

 

 

 5610أكتوبر  11تغزوت، بتاريخ من مواليد  ♦

 وفاة حين إلى ناظورلبا والثانوية بطوريطا، واالبتدائية تغزوت، بكتاب األولية  الدراسة تابع ♦

  5611 سنة والده

 موظفة ماستر) ندى ،(بشركة موظف البكالوريا، مستوى) فهد :أبناء خمسة وله متزوج، ♦

 مجال في الماستر لشهادة تحضر طالبة) إنصاف ،(بشركة موظف اقتصاد، ماستر) عماد  ،(بشركة

   (.أسنان طبيبة) إحسان ،(علومياتالم

 بالدنمارك متقاعد أجير ♦

 بالدنمارك مقيم ♦

 

 

 

 عبدالمجيد

 

 

  5019من مواليد تغزوت، سنة  ♦

  سابقا يوغسالفيا في ثم وبلجيكا، بالناظور الدراسة تابع ♦

 أعزب ♦

  بالخارج يشتغل كان ♦

    2014 سنة أكتوبر 11 يوم توفي ♦

 

 

 

 وفاء

 

 

 

  5611شتمبر  10تغزوت، بتاريخ  من مواليد ♦

 بالناظور الدراسة تتابع ♦

 أمنية ،(بفرنسا بنكي إطار) أنس ،(بنكي إطار) أكرم :أبناء ثالثة ولها قاضي، بمحمد متزوجة ♦

 (.بفرنسا طالبة)

  بنكي إطار ♦

 بفاس مقيمة ♦

 

 

 



 آل العوفي

 الجيل الرابع

 العوفي سي دمحم أمزيان أحفاد سي عبدالرحمن
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 أمزيان آسيا سي عبدالرحمن سي دمحمأبناء 

 حرم العالمين الحاج عمر بعوش

ف
ري

تع
 ال

قة
طا

ب
 

 ميمونت

 

 

 بيت ربة ♦

  متزوجة ♦

  خياطة ♦

 بالناظور مقيمة ♦

 

 دمحم

 

 

 

  أجير ♦

 بهولندا مقيم ♦

 

 

 رشيد

 

 

 

  أجير ♦

 بهولندا مقيم ♦

 

 

 فرح

 

 

 

 اإلنجليزي األدب في مجازة ♦

 بالناظور مقيمة ♦

 

 

 

 إلياس

 

 

  طبيب ♦

 ببنطيب مقيم ♦

 

 أمل

 

 

 

 بالناظور مقيمة  ♦

 



 آل العوفي

 الجيل الرابع

 العوفي سي دمحم أمزيان أحفاد سي عبدالرحمن
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  أبناء عبدالحكيم سي عبدالرحمن سي دمحم أمزيان

ف
ري

تع
 ال

قة
طا

ب
 

 رشيدة

 

 

 

 (العوفي أمزيان دمحم سي ميمونت ابن) السعيدي حسن بنجيب متزوجة ♦

  .لؤي أنور، نوفل، :أبناء ثالثة لها ♦

 

 

 

 جميلة

 

 
 
  االبتدائي بالتعليم أستاذة ♦

  بسلوان مقيمة ♦

 

 

 

 زكية

 

 

 

 .بسلوان مقيمة ♦

 

 

 

 دمحم

 

 

 .بالناظور 1991أكتوبر  32من مواليد  ♦

المدينة ب( كلية متعددة التخصصات)والجامعية  بالناظور، تابع دراسته االبتدائية والثانوية ♦

   .ذاتها

الماستر، تخصص قانون العقار والتعمير ، وعلى حاصل على اإلجازة في القانون الخاص ♦

 .ويحضر حاليا لنيل شهادة لدكتوراه .بذات الكلية

 .اإلقامة بالناظور ♦

 

 

 

 سمية

 

 

 

  طالبة ♦

 .بسلوان مقيمة ♦

 

 

 



 آل العوفي

 الجيل الرابع

 العوفي سي دمحم أمزيان أحفاد سي عبدالرحمن

 

 
248 

 

 

 

 أمزيان سي عبدالرحمن سي دمحم أبناء آنسة

 سي دمحم أمقران الرحمنبدأمزيان سي ع حرم دمحم

 

 .إقليم الدريوش ،بني وليشك ،بتغزوت 32/40/1911من مواليد  ♦

  .تابعت دراستها االبتدائية وإلعدادية والثانوية بالناظور ♦

 مريم، مروى، شيماء،  أمين،دمحم :رزقت منه بخمسة أبناء متزوجة بزهري قدور، ♦

 .أنس

 ربة بيت ♦

 .مقيمة بمليلية ♦

 

 سناء

 

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

 

 

 

 .بتغزوت ببني وليشك إقليم الدريوش 24/6/1919من مواليد  ♦

 .ءامتزوج بيسرى التزتي، وُرزق منها بثالثة أبن ♦

 مقيم بالدار البيضاء ♦
 

 المسار الدراسي ♦

 .والثانوي بالناظورتلقى تعليمه االبتدائي واالعدادي  -

، 1991نال شهادة الباكالوريا في العلوم التجريبية بميزة حسن جدا سنة  -

 فران سنةإخولت له الحصول  على منحة االلتحاق بجامعة األخوين ب

91/1992. 

تابع دراسته بجامعة جورج واشنطن بواشنطن بالواليات المتحدة االمريكية  -

 3441سنة 

سنة  والت من جامعة االخوين بميزة جيد جدار المقايحصـل على دبلوم تسي -

3443 

تابع بها دراسته العليا ببوسطن   3442منحت له لجنة أمريكية منحة سنة  -

 األمريكية

 ،على شهادة الماجستير في إدارة األعمال" كولدج"حصل من جامعة بوسطن  -

 3441والماجستير في العلوم المالية سنة 

 المسار المهني ♦

 3443/3442التجارة الخارجية سنة رئيس مصلحة لبنك  -

 حاليا مدير التواصل المالي بنفس البنك -

  له أنشطة متنوعة داخل المغرب وخارجه -

مقابل  ختلف الدول اإلفريقيةم يشرف سنويا على انتقاء مقاولين أفارقة من -

وذلك للفوز بجائزة  تقديمهم أحسن اختراع يفيد البشرية في مجاالت عدة،

 .للتجارة الخارجية لهذا الغرض البنك مليون دوالر يقدمها

 .يشرف على إعداد التقاريرالمالية والعالقات مع المستثمرين -

 

 دمحم

 



 آل العوفي

 الجيل الرابع

 العوفي سي دمحم أمزيان أحفاد سي عبدالرحمن
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  أمزيان سي عبدالرحمن سي دمحم لىعبدالموأبناء 

ف
ري

تع
 ال

قة
طا

ب
 

 دمحم

 

 

 

 

 (متوفرة غير بياناته)

 

 

 

 

 

 بتغزوت بني وليشك إقليم الدريوش 12/42/1922من مواليد  ♦

 مقيم بالناظور ♦
 

  المسار الدراسي ♦

  .تابع دراسته االبتدائية وإلعدادية والثانوية بالناظور -

 .في العلوم التجريبية3443شهادة الباكالوريا سنة حصل على -

 .ةتابع دراسته الجامعية بالمحمدية بكلية العلوم االقتصادي -
 

 مهنيالمسار ال ♦

 .3442حاصل على اإلجازة في االقتصاد سنة  -

 MONDIAPOLISجامعــة   حاصل على الماستر المزدوج من -

polyfinance)) بالدار البيضاء ومن  جامعة :UNIVERSITE du 

litoral cote lile  / france))   3441في التسيير المالي سنة. 

 .بالدريوش 3449 عمل مساعد مدير لبنك الشركة العامة سنة -

 .حاليا إطار بنكي بالناظور -

 

 كمال

 

ف
ري

تع
ال
ة 

اق
ط

ب
 

 

 

 بالناظور 41/46/1929من مواليد  ♦

والجامعية بجامعة دمحم األول .بالناظورتابعت دراستها االبتدائية وإلعدادية والثانوية  ♦

  بوجدة

  3411حاصلة على شهادة االجازة في القانون الخاص سنة  ♦

 أستاذة التعليم االبتدائي بالناظور ♦

 مقيمة بالناظور ♦

 ابتسام

 



 آل العوفي

 الجيل الرابع

 العوفي سي دمحم أمزيان أحفاد سي عبدالرحمن
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  أمزيان سي عبدالرحمن سي دمحمشهيرة أبناء 

ف
ري

تع
 ال

قة
طا

ب
 

 عماد

 

 

 

 1992 سنة مواليد من ♦

 

 

 عادل

 

 

 

 3443 سنة مواليد من ♦

 

 

 عصام

 

 

 

 3442 سنة مواليد من ♦

  

 

 بناء سليمان سي عبدالرحمن سي دمحم أمزيانأ

 له ثالثة أبناء

  (غير متوفرةبياناتهم )

 

 سي عبدالرحمن سي دمحم أمزيان عزيزة ءأبنا

 وصال ـ دعاء ـ سعد ـ ندى: لها أربعة أبناء 

 (غير متوفرة بياناتهم)

 

 أبناء دمحم عبدالرحمن سي دمحم أمزيان 

 نسرين ـ مروى ـ إليسا: له ثالثة أبناء 

 (غير متوفرة بياناتهم)



 آل العوفي

 الجيل الرابع

 العوفي سي دمحم أمزيان أحفاد سي عبدالرحمن
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  أمزيان سي عبدالرحمن سي دمحمعاهد أبناء 

ة 
اق

ط
ب

ف
ري

تع
ال

 

 هيثم

 

 

 
 3412من مواليد سنة  ♦

  بالناظور مقيم ♦

 

 

  أمزيان سي عبدالرحمن سي دمحممحسن أبناء 

ف
ري

تع
 ال

قة
طا

ب
 

 ريان

 

 

 

 بالرباط الدراسة تابعي ♦

  بالرباط اإلقامة ♦

 

 

 رائد

 

 

 

 بالرباط الدراسة تابعي ♦

 بالرباط اإلقامة ♦

 

 

 رزين

 

 

 

 بالرباط 3411 شتمبر 0 يوم ازداد ♦

 

 

 

 

 

 



 آل العوفي

 الجيل الرابع

 العوفي سي دمحم أمزيانأحمد أحفاد 
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  أمزيان سي دمحم دمحم أحمدأبناء 

ف
ري

تع
 ال

قة
طا

ب
 

 

 

 

 العوفي دمحم يونس ♦

 طالب ♦

 بفرنسا اإلقامة ♦

 

 

  ، حرم حمزة اجبيلوأمزيان سي دمحم وردة أحمدأبناء 

ف
ري

تع
 ال

قة
طا

ب
  

 

 

 احبيلو حمزة دمحم ♦

 تلميذ ♦

  اإلقامة ♦

 

 

 أمزيان سي دمحم عاطف أحمدأبناء 

ف
ري

تع
 ال

قة
طا

ب
 

 

 العوفي عاطف نهاد ♦

 .، بالناظور0222يناير  02من مواليد  ♦

  .تلميذة ♦

 .بالناظور اإلقامة ♦

 

 

  العوفي عاطف وائل ♦

 .، بالناظور0221يوليوز  71من مواليد  ♦

 .تلميذ ♦

 .بالناظور اإلقامة ♦

 

 

 العوفي عاطف ريان ♦

 .، بالناظور0222دسمبر  71من مواليد  ♦

 .تلميذ ♦

 .بالناظور اإلقامة ♦

 

 

 

 العوفي عاطف روان ♦

 ، بالناظور0271 غشت 70من مواليد  ♦



 آل العوفي

 الجيل الرابع

 العوفي سي دمحم أمزيانأحمد أحفاد 
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  أمزيان سي دمحم ناصر أحمدأبناء 

ف
ري

تع
 ال

قة
طا

ب
 

 

 

 العوفي ناصر أسماء ♦

 0220سنة من مواليد  ♦

 تلميذة ♦

  (إسبانيا) طركونا بمدينة تقيم ♦

 

 

 

 

 

 

 العوفي ناصر دمحم ♦

 إسبانيا -بمدينة طركونا  0222غشت  71من مواليد  ♦

 إسبانيا -بطركونا  Gran Beat Bonaventuraيتابع دراسته االبتدائية بمدرسة  ♦
، 0270التي بدأ يمارسها منذ سنة " التكواندو"من عشاق الرياضة البدنية، وباألخص رياضة  ♦

 .بنفس المدينة Centro Activo  وذلك في مدرسة
 ".التكواندو"حاصل على الحزام األحمر، وعلى عدة جوائز أخرى في ذات الرياضة  ♦
 إسبانيا -كطلونيا  –اإلقامة بطركونا  ♦
 

 

 

 

 

 

 العوفي ناصر مريم ♦

 0221سنة من مواليد  ♦

 تلميذة ♦

 (إسبانيا) طركونا بمدينة تقيم ♦

 

 

 

 

 

 

 العوفي ناصر سارة ♦

 0222سنة من مواليد  ♦

 تلميذة ♦

 (إسبانيا) طركونا بمدينة تقيم ♦

 

 

 

 

 

 



 آل العوفي

 الجيل الرابع

 العوفي سي دمحم أمزيانأحمد أحفاد 
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 آل العوفي

 الجيل الرابع

 أحفاد الحاج زمو
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 أحفاد الحاج سي دمحم زمو: الجيل الرابع

 
 أمهاتهم/تاريخ ازدياد آبائهمحسب ، من اليمين إلى اليسار

 
 فاظمة بلحاج

 

 حسن بلحاج

 

 زبيدة بلحاج

 

 راضية بلحاج

 

 دمحم بلحاج

 

 حورية بلحاج

 

 سعيد بلحاج

 

 مليكة بلحاج

 

 فيصل بلحاج

 
 زكريا بلحاج

 

 أحمد حمادي

 

 دمحم عبدالسالم

 

 حكيم ع السالم

 

 لطيفة ع السالم

 

 صالح ع السالم 

 

 فتيحة ع السالم

  

 جميلة ع السالم

 

 صليحة ع سالم 

 
 سعيد ع الرحمن

 

 نبيل ع الرحمن

 

 سمير ع رحمن

 

 معاد ع الرحمن

 

 هشام ع الرحمن

 

 فوزية ع رحمن

 

 رحمنالزبيدة ع 

 

 نورة ع الرحمن

 

 حسن فاطمة

 
 دمحم فاطمة

 

 فاظمة فاطمة

 

 مليكة فاطمة 

 

 حسبية فاطمة

 

 كنزة فاطمة

 

 فاطمة فتيحة

 

 دمحم عيشة

 

 أحمد عيشة

 

 فاطمة عيشة

 
 حسن عيشة

 

 فتيحة عيشة

 

 فوزية عيشة

 

 نجيب هاللية

 

 دمحم هاللية

 

 هالليةعلي 

 

 ع واحد هاللية

 

 حسن هاللية

 

 حورية هاللية

 
 ثريا هاللية

 

 دمحم فاظمة

 

 حسن فاظمة

 

 منعم فاظمة

 

 أسماء فاظمة

 

 فاطمة فاظمة

 

 حورية فاظمة

 

 فدوى فاظمة

 

 إكرام فاظمة

 
 دمحم أحمد

 

 ع رحمن أحمد

 

 فؤاد أحمد

 

 حسن أحمد

 

 راضية أحمد

 

 مليكة أحمد

 

 ميمونة أحمد

 

 أحمد عالية

 

 أحمد نبيلة

 
 عبدهللا محند

 

 نجيب محند

 

 جمال محند

 

 دمحم محند

 

 اسماعيل محند

 

 فريدة محند

 

 شميسة محند

 

 فاطمة محند

 

 دمحم قدور

 
 سعيد قدور

 

 حسن قدور

 

 ع عزيز قدور

 

 يوسف قدور

 

 أحمد قدور

 

 مليكة قدور

 

 زبيدة قدور

 

 زكية قدور

 

 نزيهة قدور

 
 نعيمة قدور

 

 شع واحد فطو

 

 علي فطوش

 

 دمحم فطوش

 

 صليحة فطوش

 

 صبيحة فطوش

 

 وفاء فطوش

 

 حسين فطوش

 

 دمحم حسن

 
 فاطمة حسن 

 

 نبيل حسن

 

 ع مالك حسن

 

 مصطفى حسن

 

 ليلى حسن

 

 أكرم حسن

 

 ع عزيز حسن

 

 حسن نعيمة

 

 حسن سارة

 
 إلهام علي

 

 عليإحسان 

 

 دمحم علي

 

 سعيد حسين

 

 دمحم حسين

 

 طارق حسين

 

 أشرف حسين

 

 سميرة حسين

 

 نادية حسين

 
 نسرين حسين    

 

    



 آل العوفي

 الجيل الرابع

 أحفاد الحاج زمو
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 الحاج زمو( بلحاج)دمحم الكبير أبناء 

ف
ري

تع
 ال

قة
طا

ب
 

 

 سعيدـ     حوريةـ     دمحمـ     راضيةـ     زبيدةـ     حسن ـ    فاظمة

 

 (غير متوفرة مبياناته)
 

 

 

 مليكة

 (غير متوفرة ابياناته)

 

 

 فيصل

 :المهنة

Responsable qualité et Formation pour 60 employés Capita SA a 

Lausanne 

 

 

 زكريا

 0891يوليوز  52: االزدياد

 :المهنة

Responsable finances Ernest Yong SA a Lausanne et Genève 

President de l'Ajax Fribourg Futsal Club 

 

 حماديأبناء 

 

 عبدالسالمأبناء  

 

 عبدالرحمنأبناء  

 
 أحمد

 
 (بيانات األبناء غير متوفرة)

حة، جميلة، يلطيفة، صالح، فتحكيم، ، دمحم

 صليحة
 (بيانات األبناء غير متوفرة)

سعيد، نبيل، سمير، معاد، هشام، فوزية، زبيدة، 

 نورة
 (متوفرةبيانات األبناء غير )

 

 فاطمة، حرم دمحم بوجعدةأبناء 

 

 عائشة، حرم دمحم المرينيأبناء  

 

 ، حسبية، كنزة، فتيحةةكيحسن، دمحم، فاظمة، مل

 (بيانات األبناء غير متوفرة)
 دمحم، أحمد، فاطمة، حسن، فتيحة، فوزية

 (بيانات األبناء غير متوفرة)

 



 آل العوفي

 الجيل الرابع

 أحفاد الحاج زمو
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 ة، حرم أحمد التوابييهاللأبناء 

 

 ، حرم سعيد سي العربيفاظمةأبناء  

 

 رية، ثرياونجيب، دمحم، علي، عبدالواحد، حسن، ح

 (بيانات األبناء غير متوفرة)

 دمحم، حسن، منعم، أسماء، فاطمة، حرية، فدوى، إكرام

 (بيانات األبناء غير متوفرة)

 
 
 

 ، وفاطمة الحاج عبدالقادر زروالأحمدأبناء 

        

 دمحم

 

 عبدالرحمن

 

 فؤاد

 

 حسن

 

 راضية

 

 مليكة

 

 ميمونة

 

 عالية

 

 نبيلة

 

 (غير متوفرة همبيانات)

 
 
 

 وفاظمة مولود الحاج حدومحند، أبناء 

        
 عبدهللا

 

 نجيب

 

 جمال

 

 دمحم

 

 اسماعيل

 

 فريدة

 

 شميسة

 

 فاطمة

 

 

 (غير متوفرة همبيانات)

 

 
 
 
 
 



 آل العوفي

 الجيل الرابع

 أحفاد الحاج زمو
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 ميمونة أحمد التوابيوقدور،  أبناء

   (بيانات األبناء غير متوفرة)

        
 دمحم

 
 

 سعيد

 

 حسن

 

 عبدالعزيز

 
 

 يوسف

 
 

 أحمد

 
 

 مليكة

 

 زبيدة

 

 زكية

 

 نزيهة

 

 نعيمة

 

 

 
 
 

 أبناء علي

 

 إلهام ـ إحسان ـ دمحم

 (البيانات غير متوفرة)
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   (حرم سي أحمد سي محند)فطوش الحاج زمو  أبناء

ف
ري

تع
 ال

قة
طا

ب
 

 عبدالواحد

 

 0828تغزوت سنة من مواليد  ♦

 .بفاس (فلسفة) اآلداب بكلية والجامعية بتطوان، والثانوية االبتدائية الدراسة تابع ♦

  ترجمان :المهنة ♦
 اسبانيا :اإلقامة ♦

 

 علي

 

 

 0891تغزوت سنة من مواليد  ♦

 وتطوان بالناظور والثانوية االبتدائية الدراسة تابع ♦

 حرة أعمال ♦
 بتغزوت اإلقامة ♦

 

 دمحم

 

  0890تغزوت سنة  من مواليد ♦

 بنفس الدين أصول بكلية والجامعيىة بتطوان والثانوية بطوريطا، االبتدائية الدراسة تابع ♦

 المدينة

 موظف ♦
 ببنطيب اإلقامة ♦

 

 صليحة

 

 تغزوتمن مواليد  ♦

 بطوريطا االبتدائية  الدراسة تتابع ♦

 .ماسين أمين، الدين،دمحم صالح :أبناء ثالثة ولها النوح، بعبدالمالك متزوجة ♦

 بيت ربة ♦
 .بالناظور اإلقامة ♦

 

 صبيحة

 

 

 تغزوتمن مواليد  ♦

 بطوريطا االبتدائية الدراسة تتابع ♦
 بتغزوت اإلقامة ♦

 

 وفاء

 

 0892 تغزوت سنةمن مواليد  ♦

 بطوريطا االبتدائية الدراسة تتابع ♦

 متزوجة ♦

 بيت ربة ♦
 بالقنيطرة اإلقامة ♦

 

 حسين

 

  0899تغزوت سنة  من مواليد ♦

 .بالرباط اآلداب بكلية والجامعية بالناظور، والثانوية االبتدائية الدراسة تابع ♦

  األلماني األدب في مجاز ♦

 .ندين ليليا، :بنتان وله متزوج، ♦

 األلمانية اللغة أستاذ ♦
 بالقنيطرة اإلقامة  ♦
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   الحسن الحاج زمو، وخديجة فلوشي أبناء

ف
ري

تع
 ال

قة
طا

ب
 

 

 دمحم :االسم ♦

   0891 يوليوز 02 :االزدياد تاريخ ♦

  (منذر) واحد ابن وله ،شقور ايمان من متزوج :المدنية الحالة ♦

 باسبانيا عامل :المهنة ♦

 تطوان :االقامة ♦

 

 

 فاطمة  :االسم ♦
  1791يونيو  11 :تاريخ االزدياد ♦
 .دمآو ،ورندا ،وهاجر ،رجاء :ربعة ابناءألم وأ. عثمان الحشالف متزوجة من :الحالة المدنية ♦
 ربة بيت: المهنة ♦
 .تطوان: االقامة ♦

 

 

 نبيل :االسم ♦

 1791يونيو  19 :اريخ االزديادت ♦
 .نجوى بنصبيح متزوج من: الحالة المدنية ♦
 عامل بإسبانيا: المهنة ♦

 اسبانيا: االقامة ♦

 

 

 المالك عبد : االسم ♦

 0899 مارس 02 :االزدياد تاريخ ♦
 ،(االسبانية االولى الزوجة ابنت) سارة :ابناء ثالثة وله ،زمو جوهرة من متزوج :المدنية الحالة ♦

 .(جوهرة الثانية لزوجةا من) وعلي وحسن

  عامل :المهنة ♦

 

 

 مصطفى: االسم ♦
 1799نونمبر  19 :تاريخ االزدياد ♦
 ،عادل من الزوجة االولى سناء خطوف :ولديه ثالثة ابناء ،متزوج من سعاد بن حدو: الحالة المدنية ♦

 .سعاد بنحدومن وجنات  ،ومنار من الزوجة الثانية حليمة اودادس
 عامل :  المهنة ♦

 تطوان: االقامة  ♦
 

 

  ليلى :االسم ♦

 0898 دسمبر 02 :االزدياد تاريخ ♦

 .ونورالهدى ،وخديجة ،امين دمحم :ابناء ثالثة ولها ،عون خالد من متزوجة : المدنية الحالة ♦

  بيت ربت :المهنة ♦
 سبانياإ :االقامة ♦

 

 

   اكرم :االسم ♦

  0895 أبريل 2 :االزدياد تاريخ ♦

  (.مالك) واحدة ابنة وله ،كموش سارة من متزوج :المدنية الحالة ♦

  تاجر  :المهنة ♦
 تطوان :االقامة ♦
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ف
ري

تع
 ال

قة
طا

ب
 

 

 عبد العزيز : االسم ♦
 1791أبريل  5 :تاريخ االزدياد ♦
 (.كرمأ)واحد  وله ابن ،متزوج: الحالة المدنية ♦
 تاجر : المهنة ♦

 اسبانيا: االقامة ♦

 
 

 

  نعيمة: االسم ♦
 0899 يناير 5 :االزدياد تاريخ ♦

   .ودعاء ،ميرةأ ،ناابنت ولها ،عبيد الواحد عبد من متزوجة :المدنية الحالة ♦

  بيت ربت :المهنة ♦

 سبانياإ :االقامة ♦

 
 

 
 
 

  سارة :االسم ♦
 1771يناير  19 :تاريخ االزدياد ♦
 .(مايا)واحدة  ولها ابنة .متزوجة من رامي غريبيس: الحالة المدنية ♦
 صيدالنية : المهنة ♦
 .سبانياإ: االقامة ♦

 

 
 
 
 

 الحسين، وميمونة الحاج مولودأبناء 

 

 سعيد ـ دمحم ـ طارق ـ أشرف ـ سميرة ـ نادية ـ نسرين

 

 (بيانات األبناء غير متوفرة)
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 تقديم

آل العوفي المعاصرين، الذين ذاع  إبراز لىإهذا المحور  يسعى

من رجال العلم ، إما لكونهم في المجال الذي يعملون فيهصيتهم 

ر في وسائل اإلعالم التي تتابع اوالفكر واألدب، الحاضرين باستمر

، من الشخصيات العامةلكونهم  وأ ...وتهتم بإنتاجهم أعمالهم

 ..آل العوفي أطيافكل  داخلالحاضرة بقوة 

، سيرهم الذاتيةعتمدا على ستعرض مجموعة منهم، ماوفيما يلي 

 موسوعتيعنهم في نٍُشر  بماأو ه، وبما نشرومستعينا أحيانا 

 ...األخرى الوسائل اإلعالميةوفي  ،"ويكيبيديا"و  "كوكل"
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 الشيخ دمحم حدو أمزيان

 

 ، أستاذ بكلية أصول الدين بتطوان،الغلبزوري توفيق الدكتور بلكاتالموضوع التالي هو ل

 :ورئيس المجلس العلمي لمدينتي المضيق والفنيدق، من كتابه أعاله، الذي يحمل عنوان

 "الريف وتطوان عالمة"

 :تمهيد

كثيرا ما سئلت كما سئل غيري من أقارب الشيخ وتالمذته ومحبيه عما تركه من المؤلفات المطبوعة، ال سيما وهو 

علم من أعالم الشمال وتطوان، كان له حضور بارز في ذاكرة أهلها وما يزال، إلى جانب ما حباه هللا به من فصاحة، 

الشريعة، وحالوة تعبير، وطالوة أسلوب، وقوة ذاكرة على الفهم والفقه، وعلى امتالك جالسه، ومعرفة بالعربية وعلوم 

 .ورواد دروسه، التي كان يحضرها المئات بل اآلالف

لم يقم بطبع كتبه، ولم يتفرغ للتأليف والتصنيف، لزحمة  -وهذا لقبه العلمي الذي اشتهر به–والجواب أن الشيخ 

س بالكلية، ووعظ وإرشاد بالمساجد، وإدارة للتعليم الديني بالمنطقة الخليفية ورئاسة لالستئناف مهامه وأشغاله، من تدري

مع رفيقه وصديقه الشيخ دمحم زريوح، وعمادة لكلية أصول الدين " المغرب الحر"المخزني بها، وَعَمٍل متواصل بحزب 

 .ورئاسة للمجلس العلمي فيما بعد

أن يكتب مقـاالت عدة؛ نشرت بالمجالت والدوريات المتخصصة، ودروسا علمية لكن مع هذه المهام كلها استطاع 

ألفها للطلبة، وقد قمنا بجمع تراثه العلمي في مؤلف مفردلتيسير األمر على الباحثين والدارسين المهتمين بتراث المنطقة 

 .وأعالمها، وهللا من وراء القصد، وهو يهدي السبيل

 .تصانيفه ال بد أن نترجم له ترجمة قصيرةوقبل الحديث عن مقاالته وبعض 

  :ترجمتــه 

هو العالمة الشيخ الداعية، األستاذ الكبير، والواعظ الشهير، دمحم بن 

م في قبيلة بني  9191حدو بن موح أمزيان البوخلوفي النكوري، ولد سنة 

ورياغل إحدى قبائل الريف األوسط بإقليم الحسيمة، من أسرة ريفية تسمى لدى 

األهالي أوالد موح أمزيان، وكان أبوه القائد حدو موح أمزيان قائدا لقبيلته، ثم 

أصبح قائدا كبيرا مع المجاهد البطل دمحم بن عبد الكريم الخطابي، وبعد احتالل 

اإلسبان لمدينة الحسيمة والمنطقة واستسالم الخطابي لفرنسا، رأت الحكومة 

د البارزين المؤثرين في مناصبهم اإلسبانية أن من السياسة ترك بعض القوا

 .كان من بينهم أبو المترجم له
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وفي أحضان هذه األسرة الكريمة الشجاعة تربى وترعرع الشيخ رحمه هللا، ولما بلغ سن السادسة، ألحقه أبوه 

 .رغبة في حفظ القرآن الكريم الذي حفظه في ظرف ثالث سنوات( المسيد)بالمكتب القرآني 

أُْجبَِر بعض أوالد القواد الكبار على الرحلة إلى مليلية المحتلة من أجل تكوين النخبة تكوينا  9191وفي سنة 

استعماريا، فانتقل الشيخ مع أبيه إلى مدينة مليلية، فالتحق بالمدارس اإلسبانية، ومكث فيها نحوا من ست سنوات تمكن من 

لثانوية بنجاح، ولهذا يعزى إتقانه للغة اإلسبانية واطالعه على خاللها من دراسة المرحلة االبتدائية وسنتين من المرحلى ا

 .الثقافة الحديثة

ونظرا ألفكاره اإلسالمية والوطنية التي رباه والده عليها اختار الرجوع إلى بلده لدراسة اللغة العربية بدال من 

 .لفقه نحوا من ثالث سنوات ونصفاالستمرار في تعلم اللغة اإلسبانية، فأخذ عن شيوخه دروسا في النحو والصرف وا

فالتحق بالمعهد الديني؛ حيث انتظم  -مركز اإلشعاع العلمي في الشمال-م رحل إلى مدينة تطوان  9191وفي سنة 

 .في الدراسة النظامية التي ابتدأت فيه

الناصري  م أدرج الشيخ في قائمة البعثة التي توجهت إلى القاهرة، على يد الشيخ دمحم المكي 9191وفي سنة 

 .رحمه هللا، الذي اختار لذلك صفوة من الطلبة األذكياء النابهين

وفي القاهرة التحق بكلية أصول الدين، إحدى كليات الجامع األزهر، حيث درس بها أربع سنوات، حصل على 

ية في الدعوة إثرها على الشهادة العالية، ثم تخصص في قسم الدعوة واإلرشاد، وبعد دراسة سنتين نال شهادة العالم

 .واإلرشاد، ثم سعى بصفة استثنائية للتخصص في إجازة للتدريس، ونال شهادتها بعد سنتين أخريتين

رجع إلى المغرب، وواصل في تطوان دروس الدعوة واإلرشاد نحوا من أربع سنوات، بعيدا عن  9191وفي سنة 

 .الوعي اإلسالمي والوطني الوظيف العام، وكان لهذه الدروس شهرة كبيرة وأثر بالغ في إيقاظ

م أَْسنَدَْت إليه وزارة التعليم بالمنطقة الشمالية إدارةَ التعليم الديني، مع إلقاء دروس في التفسير 9199وفي سنة 

 .لطلبة المعهد العالي أستاذا من أساتذته

صديقه الشيخ اسة االستيناف المخزني، وقريبا من هذه السنة، أسس مع ئم انتقل إلى منصب ر9199وفي سنة 

، ليفتح صفحة جديدة من حياته، في العمل السياسي، وكتابة المقاالت في لسان الحزب يومئذ "المغرب الحر"زريوح حزب 

 ."المغرب الحر"جريدة 

وبعد االستقالل بثالث سنوات، وما شهده المغرب من  

فتن واضطرابات لمحاولة فرض نظام الحزب الوحيد آنذاك، 

والتعذيب والتقتيل، لجأ الشيخ إلى مدينة ألمرية واالختطاف 

 .اإلسبانية مع طائفة من رفاقه حيث قضى عامين وني ِف

وبعد عودته من المنفى التحق بمنصبه أستاذا بالمعهد 

العالي، الذي سيتغير اسمه إلى كلية أصول الدين، وبعد وفاة 

لشيخ أصبح ا -رحمه هللا-عميدها العالمة الشيخ التهامي الوزاني 

 .أمزيان عميدا للكلية

م عين رئيسا للمجلس العلمي بتطـوان  9119وفي سنة 

 .م9111عام  يونيو 9إلى أن توفـي رحمه هللا في 

أما عن تراثه  .هذه لمحة عن مسيرة الشيخ أمزيان

 .العلمي، فإلى القارئ الكريم بعض ما استطعنا جمعه من ذلك
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 :تراثـه العلمي 

 :من تآليف بخط يدهمن أهم ما خلفه الشيخ 

 تفسير سورة البقرة وآل عمران والنساء بإيجاز 

 أما بعد، فهذه تقييدات أدونها في شرح األحاديث النبوية الشريفة المقرر : "شرح أحاديث العقيدة قال في مستهله

 ."النصيرعلى طالب السنة الثانية من كلية أصول الدين، وهللا أسأل المعونة والتأييد، إنه نعم المولى ونعم 

 ملخصات في أصول الفقه اإلسالمي 

 مجموع يشتمل على أحاديث شريفة وِحَكم. 

  م 9191م و9199المذكرات اليومية خالل سنتي 

  م 9191الحياة اليومية بمدينة ألـميرة اإلسبانية سنة. 

 المذكرات اليومية خالل فترة السبعينيات 

 :الموضوعات على النحو اآلتيأما المقاالت العلمية فهي كثيرة وقد صنفتها حسب 

 :أوال مقاالت في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم 

 الكلمة الطبية والكلمة الخبيثة 

  (هو طريق النجاة والحياة)التمسك باإلسالم هو طريق الخالص مما نحن فيه 

 القرآن وضع له نموذجا عمليا كامال: المثل األعلى للمسلم 

 األمر بالعدل واإلحسان 

  في ملكوت السموات واألرضالنظر 

 جهاد سيدنا دمحمr  

 تفسير آيات سبع فيها خير الدنيا واآلخرة 

 تفسير سورة النور 

 :مقاالت في الفقه واألصول واالجتهاد: ثانيا 

 موقف اإلسالم من التجديد 

 علماء اإلسالم وفقهاؤه األصليون 

 البيعة والخالفة في اإلسالم 

 عقد التأمين 

 ذاكرة ملك"ل كتاب صاحب الجاللة الملك الحسن الثاني البيعة والخالفة من خال" 

امحند الورياغلي، وعبد هللا  :بمساعدة األساتذة من أعضاء المجلس العلمي بتطوان وهم السادة ، الفتاوى الشرعية: ثالثا

 .التمسماني، وعبد الغفور الناصر، واألمين أسلمان

 حول توحيد رؤية الهالل 

  المشاريع العمرانية بالمقابرحكم الشرع في إقامة 

 إبداء رأي حول مقبرة سيدي بن كيران ومقبرة سيدي علي الفحل 

 صرف ربح مسجد لمسجد آخر 

 فتوى في موضوع قراءة القرآن على موتى المسلمين والجهر بالذكر في الجنازة 

 جواب المجلس العلمي على المسائل السبع الواردة في رسالة عامل إقليم تطوان: 

 (الحزب)القرآن جهرا بالمساجد قراءة  -

 تشييع الجنازة بالذكر -
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 تالوة القرآن واألمداح النبوية في المناسبات -

 القبض والسدل في الصالة -

 الصالة وراء محلق اللحية -

 زيارة القبور وقراءة القرآن عليها -

 عقد صالة جماعية وراء إمام راتب -

 مقاالت في الدعوة والشريعة: رابعا 

 اإلسالم والعنصرية 

 آفاق الدعوة اإلسالمية 

 اإليمان والعلم 

 أثر اإليمان في تربية الشباب 

 الشباب بين التيار اإلسالمي والتيار الغربي 

 كيف تولى جاللة المغفور له دمحم الخامس تربية ولده جاللة الملك الحسن الثاني 

 دور التربية األصيلية في صنع شباب األمجاد 

 التسامح الديني في المغرب 

  نور اإلسالم تقديم لكتاب األستاذ بوزيان مقدم الرئيس السابق لمجلس العلمي للناظور والحسيمةنفحات في 

 مختصرات من دروس الوعظ واإلرشاد 

 مقاالت في األمراض االجتماعية: خامسا 

 الزنا 

 الربا 

 الميسر 

 افتتاح مناقشات الدروس الحسنية الرماضانية: سادسا 

 البعد الديني للتنمية: "إبراهيم محمود جوب من علماء السينغال في موضوع  افتتاح مناقشة درس فضيلة األستاذ". 

 مالمح اإلنسان السوي كما يقدمه "دمحم يسف أستاذ بدار الحديث الحسنية في موضوع . مناقشة درس لفضيلة د

 ."النموذج القرآني

 فضل تماسك األمة هو مدد : "وعمناقشة درس فضيلة ذ دمحم بن حماد الصقلي أستاذ بدار الحديث الحسنية في موض

  ."rفضل هللا على رسوله الكريم  من

 وطنيات: سابعا

 تحية وأمنية 

 العرش المغربي عرش البيعة واألصالة واالستمرارية 

 الذكرى الخامسة والعشرون لجلوس جاللة الحسن الثاني على عرش المغرب سجل للمفاخر والمكارم واإلبداع 

  واستقرارالعرش العلوي استمرارية 

 مسجد الحسن الثاني معلمة من المعالم اإلسالمية الخالدة 

 :وقد نشر الشيخ رحمه هللا هذه المقاالت العلمية في المجالت اآلتية

 مجلة المصباح التطوانية التي كانت تصدر في عهد الحماية 

 مجلة اإلحياء لسان رابطة علماء المغرب 

 والشؤون اإلسالمية مجلة دعوة الحق التي تصدرها وزارة األوقاف 
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 مجلة القرويين التي تصدر عن رئاسة جامعة القرويين بفاس 

 مجلة األنوار التي كانت تصدر بتطوان في عهد الحماية 

  في عهد الحماية وبداية االستقالل" حزب المغرب الحر"جريدة المغرب الحر التي كان يصدرها. 

ا العالم وتراثه العلمي في مؤلف مفرد؛ في معرض االهتمام بعلماء هذه نسأل هللا تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى بسط مسيرة هذ

 .المنطقة الشمالية من المغرب األقصى، ومن هللا التوفيق والسداد، والعون والرشاد، والحمد هلل رب العباد

 

 

 9191أعضاء المجلس العلمي األول بتطوان سنة 
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 لياس دمحم بلكاإ

 ،العوفيبنت سي دمحم أمقران عيشة  ،هو حفيد المرحومين ♦
 .الناظورمدينة ولد ب .والقاضي الحاج سي اعمر أطراري

 :مساره الدراسي

 .تابع دراسته االبتدائية والثانوية بالحسيمة ♦

جامعة دمحم كل من بأما الدراسة الجامعية والعليا فقد تابعهما  ♦

 .، بالتتابعجامعة دمحم الخامس بالرباطبوجدة، و األول

جازة في الدراسات اإلسالمية من كلية اآلداب اإلصل على اح ♦

على دكتوراه الدولة في ، و2991 سنة بوجدة بجامعة دمحم األول

 ،1001 سنةالفكر اإلسالمي والعقيدة 

العالقات )إجازة في القانون العام، بالفرنسية حاصل على  ♦

 .1002 سنة، من جامعة دمحم الخامس بالرباط (الدولية

من ( أستاذ مشارك)على شهادة التأهيل الجامعي  حاصل ♦

 ،1002 سنةجامعة دمحم بن عبد هللا بفاس 

 :المهني همسار

 .ثم مشاركاً في جامعة دمحم بن عبد هللا بفاس ،أستاذاً مساعداً  1002إلى  1002خالل الفترة  عمل  ♦

ً بمعهد دراسات العالم اإلسالمي، جامعة زايد، بدبي، دولة اإلمارات العربية  1009يعمل منذ العام  ♦ أستاذاً مشاركا

 المتحدة، 

 :إنتاجه الفكري

استشراف المستقبل في ـ  الغيب والعقلـ  من أصول الشريعة اإلسالمية االحتياط :هامن أبرزله العديد من المؤلفات،  ♦

الكتاب ، وهو األصول والحلول: مشكالت افتراق األمة إلى سنة وشيعةـ  النظرية اإلسالمية في الكهانةـ  الحديث النبوي

 (. 1020الجمهورية التونسية، )الذي نال عليه الجائزة العالمية للدراسات اإلسالمية والفكر اإلسالمي 

بصحف ودوريات نشر ذلك ومراجعات الكتب، بين مقال وترجمة  ،له نحو أربعين عمال منشوراوباإلضافة إلى مؤلفاته،  ♦

 ... .متنوعة
 

 من الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي،،  9292، لسنة "العالمية للدراسات اإلسالمية" جائزةإلياس بلكا يتسلم 

 .، بحضور الرئيس الفلسطيني، محمود عباس"األصول والحلول.. مشكالت افتراق األمة إلى سنة وشيعة"عن كتابه 
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ورد الحوار التالي الذي أجراه معه بدر أعراب، أ واهتماماته الفكرية، ولمعرفة المزيد عن حياة إلياس بلكا،

 :، تحت عنوان"ناظور سيتي"في الجريدة االلكترونية  هنشرو

 "المفكر اإلسالمي المعروف إلياس بلكا في حوار مع ناظورسيتي حول نشأته بالريف ومشروعه الفكري"

  من أنتم أستاذ بلكا؟.. تقليدي سنستهل به حوارنا كسؤالس ـ 

أشكر بداية ناظور سيتي على مبادرتها الكريمة بإجراء هذا الحوار، وباالنفتاح على أبناء الريف، كما اشكر الصحفي ج ـ 

 . الشاب الواعد بدر أعراب، أتمنى له التوفيق في مشوراه اإلعالمي

ن جاهد بيده في معركة أنوال ولدت بمدينة الناظور، ووالدي دمحم من  قرية أنوال المكافحة، وكان أبوه، أي جدي  أحمد، مم 

رحم هللا .. العظيمة، أما جد ي من األم فهو أتراري عمرو، كان قاضيا لبني بويفرور ومن علماء الناظور، ومن العُب اد

: فأنا ابن المدينتين والمنطقتين، أو قل.. اثم رحلت في طفولتي الباكرة إلى الحسيمة حيث حصلت على الباكالوري .. الجميع

وال شيء كبير .. أكملت دراساتي الجامعية بوجدة، والعليا بالرباط، أشتغل اآلن أستاذا بجامعة فاس . ابن الريف بصفة عامة

 . يمي ز نشأتي عن أقراني في هذه المرحلة

 ؟وإرهاصات البدايةمنذ متى بدأت رحلتك الفكرية وكيف كانت المخاضات األولى س ـ 

.. بدأت الرحلة الفكرية في زمن مبكر نسبيا، في ِسنِي المراهقة، حيث كان الشباب آنذاك يقرؤون أكثر من الجيل الحاليج ـ 

بالنسبة للثقافة اإلسالمية قرأت بعض .. فقرأت كثيرا في علوم الدين والعلوم الطبيعية واآلداب والتاريخ والثقافة العامة

وفي الفكر اإلسالمي خاصة قرأت كتب أمثال دمحم .. ختصرة وبعض شروح الحديث وكتبا عامة كمنهاج المسلمالتفاسير الم

 . وعشرات غيرهم، وترجمات عن غارودي وغيره.. الغزالي وسيد قطب ودمحم قطب ويوسف القرضاوي وعماد الدين خليل

سنوات طويلة على دراسة العلوم الشرعية، وهي تخصصي لكن التكوين الحقيقي كان بمرحلة مابعد الباكالوريا حيث عكفت 

األصلي، فقرأت كثيرا في علوم القرآن، وفي الحديث وعلومه، وفي الفقه وأصول الفقه وتاريخ الفقه، والعقائد وعلم الكالم 

ثم . ول الشريعةاالحتياط من أص: ؛ وتعمقت أكثر حين أنجزت دبلوم الدراسات العليا في موضوع..الخ.. والفلسفة اإلسالمية

في مرحلة إعداد دكتوراه الدولة انفتحت على الثقافة الغربية، فقرأت كثيرا من الروايات الكالسيكية، وبعض كتب الفلسفة 

.. بداية من أفالطون، ومقدمات في العلوم اإلنسانية كعلم االجتماع واألنثروبولوجيا والتاريخ وعلم النفس واالبستيمولوجيا

روحة ضخمة في موضوع استشراف المستقبل من منظور اإلسالم، بالمقارنة مع ما وصلت إليه وكان ثمرة ذلك أط

لت قدرا مهما من اللغة اإلنجليزية .المعارف الحديثة حصلت أيضا .. وقد أتقنت في هذه المرحلة اللغة الفرنسية، كما حص 

 . هتمام بالشؤون السياسية واالستراتيجيةعلى إجازة أخرى في القانون، فرع العالقات الدولية، لذلك عندي بعض اال

حضرتك ذائع الصيت على امتداد خارطة العالم اإلسالمي، ببحوثك القيمة ومقاالتك الفكرية الرصينة، لماذا في نظرك س ـ 

 ؟ال تعرفك سوى القلة من الصفوة الريفية دون غيرها

نصيحتي للريف : قالة نشرت في جزءين بعنوانلكن عندي تجربة لما كتبت م. ال أدري، ربما الجواب عند غيريج ـ 

يبدو أن بيئتنا الريفية ال تتقبل بسهولة أبناءها، أْو ال . ، الحظت أن ردود الفعل كانت سلبية في األكثر9299في ... وأهله

 . في الحقيقة ال أدري.. تبحث عن إنتاجهم

 ما قضايا الفكر التي تشتغل في حقولها تحديدا؟س ـ 

كثيرة، وها هي الئحة كتبي المنشورة والمطبوعة تعطي فكرة عن انشغاالتي، وأكثرها متاح على النت هي قضايا ج ـ 

 : مجانا

 

الغيب  -9 .النظرية اإلسالمية في الكهانة -9 .مقدمة في التنجيم وحكمه في اإلسالم -9 .االحتياط في الشريعة اإلسالميةـ 1

 -1 .جوالت في الدوريات الفكرية الفرنسية الكبرى -1 (.لمعرفة البشريةدراسة في حدود ا)الغيب والعقل  -9 .والمستقبل

إشكالية الهوية والتعدد اللغوي في  -1 .الوجود بين مبدئي السببية والنظام -1  .استشراف المستقبل في الحديث النبوي

 . المغرب نموذجا: المغرب الكبير
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رقعة الشطرنج "الجيوبوليتيكي زبيغنيو بري جينسكي، من خالل كتابه الفكر  -9:أما الكتب الجاهزة والمرشحة للطبع، فهي

إرث : علوم السنة الشريفة -9. األصول والحلول. مشكالت افتراق األمة إلى سن ة وشيعة - 9.كتاب بالفرنسية". الكبرى

 -9.تهاد المعاصرأكثر من مائة قضية مقترحة لالج: آفاق جديدة في البحوث اإلسالمية -9. الماضي وتحديات الحاضر

 ،ومئات المقاالت واألبحاث والترجمات المنشورة.. تطبيقات فقهية من فقه األسرة: مشكلة االستدالل في الفقه المالكي

 . بعضها بمدونة المؤلف

ن الريف تنعدم فيه نخبة حقيقية قادرة على النهوض باألوضاع، إْن على كافة المستويات إما رأيك في القائلين س ـ 

واألصعدة منه الفكرية طبعا، ال سيما وأن الباحث الريفي المعروف عز الدين عزام وهو أحد المشتغلين على القضايا 

األلسن هنا بالريف الذي يحبل بالنخبويين  ن الدولة من تعمدت تصدير ثقافة إنهزامية تلوكهاإاإلسالمية المعاصرة، يقول 

 ؟أمثالك

وهو موضوع .. موضوع الريف هو موضوع الجهوية، والهويات الجهوية.. في الحقيقة ليس عندي المعلومات الكافيةج ـ 

 أعني لما تالحظ وجود مشكالت عند الكاطاالن والباسك بإسبانيا، والقوميات الثالثة.. حديث، وغامض في أكثر العالم

ثم ال يمكن فصل الريف عن الحداثة . الجهات والمرك: ن الجميع في ورطةتجد أ.. ببلجيكا، وكورسيكا بفرنسا، ونحو ذلك

عموما رأيي  .التي غزت العالم اإلسالمي كله فقلبت أوضاعه رأسا على عقب، وال عن ظهور الدولة الحديثة بخيرها وشرها

معرفة هذه .. وغيرها.. احي السكانية واالقتصادية والسياسية والجغرافيةأن على الريف أن يعرف حدوده جيدا، من النو

وقد كتبت عن هذا مقاال طويال . الحدود وطبيعة المنطقة في الماضي والحاضر شرط ضروري لكل تنمية أو إصالح بالريف

 . يوجد بمدونتي على النت

 ؟التي تعد هنا أبرز مثالكيف تفسر وجود مد ٍّ شيعي بمناطق بحالها بالريف كالحسيمة س ـ 

لكن يبدو كما . تخترق الريف كسائر جهات المملكة جميع التيارات الفكرية والسياسية، لذلك ال غرابة أن يوجد به التشيعج ـ 

هذا يعود ألسباب اجتماعية ونفسية وثقافية في .. ذكرتم في السؤال أنه في الحسيمة أكثر منه في الناظور أو تاركيست مثال

لذلك دراسة هذه الخلفيات العميقة لسكان المنطقة يمكن أن تعطي تفسيرات لظواهر . غالب، وليس ألسباب علميةظني ال

والمقارنة بين المدينتين األساسيتين بالريف الشرقي، أي الحسيمة ".. أرياف"لذلك يبدو أن الريف ليس واحدا، بل هو . كثيرة

ا وجدوا أنه في هذه المنطقة كلٌّ يغني بلياله حتى صنهاجة تاركيست.. والناظور، دليل على هذا فإن االتجاه العام بينهم .. لم 

ه غربا ال شرقا.. هو الحرص على خصوصيتهم المحلية ومصالح إقليمهم ألن الشرق مثال يعتبرهم .. لذلك اختاروا التوج 

بالنسبة للحسيمة  .موقفهم، بل أتعاطف معهوأنا أتفهم . جبالة، ولم يحاول أن يمد  إليهم أي نوع من أنواع التكامل والتعاون

خاصة، ربما من أسباب انتشار التشيع في بعض األوساط ال كلها، هو ثقافة نفسية تتحف ـظ على كل ما يأتي من المركز، من 

ف هو نوع من العناد الالشعوري الذي يغل ــف بغال.. هناك رفض مبطن للقادم من هناك، حتى في المجال الثقافي".. الغرب"

ة هو ماركسي متطرف، ومرة هو سلفية متشددة، ومرة هو تشي ع، وفي .. إيديولوجي هذا الغالف يتغي ر بحسب الزمان، فمر 

 . مع العلم أن التشيع بالمدينة يمس  فئات محدودة ال عموم الساكنة. المستقبل القريب هللا أعلم ما يكون

 

لم يرَق بعد إلى تسميته " اإلصالح"ب وفق المتوخى؟ أم أن هذا هل هناك إصالح حقيقي يمس الحقل الديني بالمغرس ـ 

 ؟كذلك، طالما أنه ال مندوحة من أن يكون مصدره أوساط النخبويين وغير نابع من الجهات الوصية

اإلصالح الديني هو مشروع األمة كلها، وال يمكن لبلد واحد مهما كان ثقله الديني والتاريخي والسياسي أن ينفرد ج ـ 

 : بإنجازه؛ ويجب أن يركز مشروع اإلصالح على مستويات ثالثة

القرآن والسنة الشريفة، فنفهمهما كما يريد من ا الوحي أن : يجب أن نعود إلى قراءة النصين المقدسين: مستوى الدينـ  9

عات، بحيث نستخلص اإلطار نفهم، ونحاول أن ندرك بأكبر درجة ممكنة من الدقة ماذا يريد منـ ا القرآن الكريم، أفرادا وجما

هذا المجهود سيعطينا النظرية العامة، والُموجهات الفكرية والتشريعية .. العام المجرد، نوعا ما،عن ظروف الزمان والمكان

 .واألخالقية الكبرى

فنا في وهنا علينا أن نجري استقراًء واسعا لتراثنا وتاريخنا، فنتعرف على تجارب أسال: مستوى التراث بصفة عامةـ  9

وهذا أيضا -كيف قرؤوا النصين المقدسين، وكيف تفاعلوا مع ظروفهم الخاصة، ماذا أنجزوا وفيـم أخفقـوا، ثم : الماضي
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ثوا لنا مشكلة المذهبية خاصة االنقسام  -مهـم ثوا لنا؟ ما طبيعة هذا الموروث، كان إيجابيا أو سلبيا؟ فهم مثال ور  ماذا ور 

 . حد د كل هذه األمور بدقة ونجيب عن هـذه األسئلة الجوهريةيجب أن ن.. الشيعي -السني 

اإليديولوجية والسياسية والجغرافية : يجب أن نفهم زماننا حق ا على جميع المستويات: على مستوى العالم والعصرـ  9

طوال التاريخ البشري  وهذه مهمة ضخمة، إذ أكثر العصور تعقيدا.. والعسكرية واالقتصادية واإلعالمية والتقنية واإلنسانية

لذا يستحيل أن نحقق .. ونحن نعيش في بيئة واحدة وقرية كونية صغيرة. خاصة القرنان األخيران: كله هو عصرنا الحديث

 .. شيئا إذا لم نكن نملك األدوات والدراسات والخبرات الالزمة للوعي بالعصر وسياقاته

اليمكن لعقل واحد أن . المطلوب في هذه المستويات أن يحققوا –اد مهما كانوا في النبوغ واالجته–ويستحيل على أفراد 

هذا عمل آالف العلماء .. يحيط بالدين وما نشأ حوله من اإلنتاج، وبالتراث اإلسالمي الضخم الذي عمره أربعة عشر قرنا

 .. والمفكرين والخبراء الذين يُفترض أن يشتغلوا جماعات وأفرادا طيلة مدة زمنية كافية

المناسبة، الذين سيجمعون ما " الخلطة"هؤالء وغيرهم سيبرز الذين سيعملون التركيب المطلوب، الذين سيكتشفون من 

فيصوغون مشروعا ضخما للنهوض يحتوي بدوره على مئات المشاريع العملية .. تناثر من دراسات وأفكار واقتراحات

 .. الصغيرة

 

اتصالها بالحضارة اإلسالمية وتعلمها منها، هكذا اشتغلت عقول أوربا في القرون إلى حد  ما هكذا تمت نهضة أوربا منذ أيام 

 ثم تفجرت النهضة األوربية قوية ومبدعة في أكثر المجاالت في القرون.. الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر

لكي نحقق نهضتنا لقرون،  ال نحتاج اآلن.. لكن، وللـه الحمد، بسبب تطورات االتصال واالنتقال والمعارف .الالحقة

تكون هدية إلى العالم .. وحضارة إنسانية ومبدعة.. هو ثورة كاملة.. وبالمقابل البد من بضعة عقود ليولد لنا مولود حقيقي

 . كله

 ؟أستاذ بلكا هل حضرتك تنُوُء بحمل مشروعٍّ فكري  على غرار الجابري؟ هال تطلعنا على أبرز معالمهس ـ 

لكن شرحت في بعض . لذا ال يمكن أن أُقاَرن به. عابد الجابري، فهو مفكر من العيار الثقيل قل  مثيلهرحم هللا دمحم ج ـ 

المقاالت أن الحقول التي اشتغلُت عليها هي تقريبا نفس الحقول التي اشتغل عليها الجابري، مع فارق أنه قد م دراسات نظرية 

. وتوجد قضايا مهمة أشتغل عليها، أو أنوي االشتغال عليها . ة وفائدةشاملة بينما قدمُت دراسات جزئية معمقة، ولكل  وجه

قضية  ـ ..وأنوي مقارنتها بالمسألة الكردية بالشرق. المسألة القومية، خاصة نموذج األمازيغية بالمغرب الكبير :أبرزها

التقريب بين الفكرين الصوفي ـ  لعالم الحداثةالحداثة وما بعدها، والبديل اإلسالمي والعالم ثالثي الممكن ـ  المرأة والنسوانية

البحر مجاال للتنافس ـ  تاريخ الدعوة اإلسالمية ومشروع استئنافها اليومـ  إعادة طرح سؤال اليسار اإلسالميـ  والسلفي

 . األوربي في التاريخ-اإلسالمي

وهذا كما ترى ال  .مشروع للمغرب: "الكتاب كما أنوي في المستقبل المتوسط تقديم أفكار مختلفة تتعلق ببلدنا، يكون عنوان

فجيلنا نحن لم يعد يزعم القدرة أو .. يشكل مشروعا فكريا متكامال وشامال على طريقة جيل الجابري والتيزيني والعروي

 . الرغبة في تقديم مشاريع إصالحية كاملة وعيا منه بأن هذه المهمة تحتاج لتعاون وجهد جماعيين
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 اإلدريسيشفيق عبدالرحمن 

 :على لسانهالترجمة الذاتية لشفيق اإلدريسي، 

 9112فبراير  99من مواليد أنا  ♦

: ثالثة أبناءولي  ،متزوج. بالناضور

 .مريم ودمحم وعبدهللا

بمدرسة ابن  كانت دراستي اإلبتدائية ♦

بين  ةاإلعدادي، وخلدون بالناضور

إعدادية ابن مشيش بأشاون ثم إعدادية 

، عمر بن عبدالعزيز التقنية بوجدة

بين ثانوية الكندي  تكان ةوالثانوي

 ،وثانوية عبد الكريم الخطابي بالناضور

بعد ذلك . ثانوية ابن الخطيب بطنجةو

en-Aix-) فرنساانتقلت إلى 

Provence ) لدراسة اإلقتصاد لسنة

ألسباب  إلى الرباط ثم عدت ،واحدة

في التحقت بكلية الحقوق ، وصحية

ألحصل على  ،جمامعة دمحم الخامس

 .9111القانون الخاص سنة في اإلجازة 

 مارستثم  ..ثم تمارة ،ثم مراكش ،ثم الدارالبيضاء ،في ميدان الصناعة بمختلف أنواعها بين مدن الرباط تنخرطا ♦

  ،،والعقار بمراكش وطنجة ،الفالحة بسيدي سليمان

 من خالل خطبة الجمعة ،تركت كل ذلك ألتفرغ للعمل الثقافي واإلصالحي ،فكريةوعلمية  تولموانع صحية وميوال ♦

اإلضافة ب.. المغرب وإلقاء المحاضرات في مختلف ربوع المغرب وخارج ،والمشاركة في الندوات، 9221 سنة منذ بالرباط

 ،تجديد قراءة الدين دائما هو وقاسمها المشترك، بية واألجنبيةإلى عشرات من الدروس في مختلف القنوات الفضائية المغر

 ..ألنه اللب والجوهر ،تخصصت في علم المعنى والمقصد و، هال ليشقي اإلنسان  جاء ليسعد الدين ألن

باإلضافة إلى ما ورد و هذا،

في الترجمة الذاتية لشفيق اإلدريسي، 

األئمة المميزين بالمملكة، فإنه يعتبر من 

أشهر مؤطري الحجاج المغاربة، ومن 

كما يعد مرجعا يلجأ إليه الحجاج 

وغيرهم لالستشارة في كثير من القضايا 

المتعلقة بالحج، حيث تحسب له في هذا 

المجال كثير من المساهمات الفكرية 

 ..والعلمية

أدرج مثال على ذلك، كو

منقول عن جريدة ال التالي، موضوعال

من سنة  أكتوبر 92التجديد، نشرته يوم 

كتبته حبيبة أوغانيم، تحت  ..9299

الحج : شفيق اإلدريسي": عنوان

بمثابة توبة العمر لذلك ينبغي أن 

 . "تستمر
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 :تقول فيه ما يلي

بعد أن قضى الحجاُج عبادةً من أعظم العبادات، وقربةً من أعظم القربات، إذ تجشموا صعوبات السفر وتنقلوا "

بعد كل هذا هل يحافظ الحجاج على ثمرة ما . تلو اآلخر حتى عادوا كما ولدتهم أمهاتهم بين البقاع يؤدون المناسك واحدا

 بذلوا من جهود؟ وهل يسعون إلى عدم التلوث بالمحرمات مرة أخرى، فيكونون كالذي هدم ما بناه؟

ديارهم وقد أدوا أول ما يتبادر إلى الذهن بعد عودة الحجاج إلى  :أسئلة وأخرى تطرح للمناقشة في التقرير التالي

 .هل يحافظ الحاج على عهده مع هللا؟: عدة مناسك هو

يجيب الدكتور شفيق اإلدريسي أستاذ جامعي في الدراسات اإلسالمية بالرباط ومؤطر لعدد من أفواج الحجاج، في 

اإلدريسي الحاج من  ويحذر" الحج هو تجديد للعهد مع هللا، وفي كل المشاعر تجديد للعهد مع هللا"أن " التجديد"تصريح ل 

 ."وال تكونوا كالتي نقضت غزلها: "أن يتحلل من هذا العهد فيدخل في منطوق اآلية الكرية

ويؤكد اإلدريسي على أن آيات عديدة من القرآن الكريم تشدد على أهمية االستمرارية في التقوى بعد الحج كقوله 

وإذا قضيتم مناسككم فاذكروا "الحديث عن الحج، وقوله تعالى أيضا  بعد" اتقوا هللا الذي إليه تحشون"تعالى في سورة البقرة 

 .، أي حافظوا على جذوة الذكر"هللا

نعلم أن الحج هو بمثابة توبة العمر لذلك ينبغي أن تستمر تلك التوبة بقية العمر بعد أداء "وأضاف اإلدريسي 

 .مناسك الحج الذي يعد بمثابة انقالب إلى هللا وسفر إليه

بعد عودته من الديار المقدسة قد فتح صفحة بيضاء في حياته نقية، ولبس ثيابا طاهرة، وفي هذا كل  والحاج

 .التحذير من العودة إلى األعمال المخزية التي تبعد عن طريق االستقامة هلل عز وجل

 حرارة االستقبال

تكون عالية وقد تنقلب إلى حرارة الكل ينتظر الحاج بشوق، أسرته وأقرباؤه ومعارفه، ولهذا فحرارة االستقبال 

مفرطة وذلك حينما ينهل من المحرمات، وهو ما يتابعه الناس عند بعض الحجاج من تفشي بعض المظاهر المشينة من 

 .رقص وغيره من العادات السيئة

الحج الدكتور شفيق اإلدريسي يقول بهذا الصدد أن الحاج حين يعود ويجمع أسرته وعائلته ومعارفه ليحدثهم عن 

ومشاهداته ويذكرهم ليحثهم على الحج، فهذا أمر محمود، خاصة إذا لم يكن خالل هذا االجتماع تبذير وال ارتكاب 

 .للمحرمات

وأشار اإلدريسي إلى أن استقبال الحاج وارد في السنة من خالل الحديث الذي يحث على مصافحة الحاج 

أما أن يقدم الناس على أعمال مذمومة  ."غفر لك قبل أن يدخل بيتهإذا لقيت الحاج فصافحه واطلب منه أن يست: "ومضمونه

تحت ذريعة استقبال الحاج فهذا، يقول اإلدريسي، أمر مذموم، إذ كيف يعقل أن يعود اإلنسان وقد غفرت ذنوبه، وجدد عهده 

 .مع هللا، لتنتهك حرمات هللا بسبب عودته من الحج

 تجربة مجلس الحجاج

البيت الحرام وكأنه حصل على جواز اقتراف المعاصي، ومنهم من يصبح أكثر مما كان  من الحجاج من يعود من

عليه قبل الحج ومن هؤالء من أصبح موضوع للنكتة واالستهزاء بسبب االنفالت السلوكي بعد الحج، والسبب أن هؤالء 

تنفلت األمور عن نصابها، ولكي يبقى ولكي ال  .الحجاج يعتقدون أنهم أنهوا مشوار المحاسبة وأنهم قد غفرت ذنوبهم وكفى

الحجاج على عهدهم مع هللا ينبغي بذل جهود حثيثة حتى يستمروا في إتيان الطاعات والبعد عن المحرمات، وفي سبيل ذلك 

ويوصي الدكتور شفيق اإلدريسي الحجاج باالستمرار في مجلس راتب، مذكرا أن عددا من الحجاج  .يجتهد كل حسب قدرته
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ثبتت التجربة نجاحهم عبر استمرارهم في مجلس راتب للحجاج والحاجات يكون شهريا أو مرة لمدة معينة المغاربة أ

 .يتذاكرون فيه ويستمرون في أنوارهم

وأكد اإلدريسي أن هؤالء يجتمعون على مادة شرعية سواء تعلق األمر بمادة في التفسير أو السيرة النبوية أو 

العهد، ألان رؤية هؤالء لبعضهم تذكرهم بالمقامات التي كانوا فيها وهم يؤدون مناسك غيرها من المواد مرفوقة بتجديد 

 .الحج ولذلك يستمرون على عهدهم مع هللا وصلتهم به

وأضاف اإلدريسي أن هذا االجتماع نوع من اللحمة التي تجعل الحاج يروم فعل الخيرات بدل االنسياق وراء 

 .ان قد يصيب اإلنسان مع مرور الزمنالملهيات، وهو بمثابة تذكر بعد نسي

أن تعودَ زاهدًا في الدنيا، راغبًا في اآلخرة، : ما الحُج المبرور؟ قال: وفي األثر ُسئل الحسن البصري رحمه هللا

فليكن حُجك حاجًزا لك عن مواقعِ الهلكة، ومانعًا لك من المزالِق الُمتلفة، وباعثًا لك إلى المزيد من الخيرات وفعِل 

لحات، واعلم أن المؤمن ليس له منتهى من صالحِ العمل إال حلوُل األجل، فما أجمَل أن تعود بعد الحج إلى أهلك الصا

ووطنك بالُخلُِق األكمل، والعقِل األرزن، والوقاِر األْرَصن، والِعرض األصون، والِشيَِم المْرضية، والسجايا الكريمة، ما 

، كريَم المعاشرةِ ألوالدك، طاهَر الفؤاد، ناهًجا منهج الحق والعدل والسداد، الُمْضَمُر أجمَل أن تعود َحَسَن المعاملة لِقعادك

منه خيٌر من المظهر، والخافي أجمُل من البادي، فإن من يعودُ بعد الحج بهذه الصفات الجميلة والسمات الجليلة فهو حقًا من 

 .استفاد من الحجِ وأسراره ودروسه وآثاره

الحجاج حجهم ، واجعله مبروًرا، وسعيهم مشكوًرا، وذنبهم مغفوًرا، اللهم وأعدهم إلى أوطانهم وأهليهم فاللهم تقبل من 

 ".وذويهم ومحبيهم سالمين غانمين برحتمك يا أرحم الراحمين
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 Le Droit du travail en question. Enjeux d’une réforme annoncée (1996), Publications du GERRHE, coll. 

«Tables- rondes» (sous la direction de). 

 «  L’évolution du rapport salarial au Maroc en longue période » (1995), Mondes en Développement, n° 

89/90, Tome 23. 

 « Trajectoires nationales au Maghreb » (1995), in R. Boyer, Y. Saillard (éds), La Théorie de la 

Régulation. Etat des savoirs, Ed. La Découverte, Paris  

 La Problématique des ressources humaines au Maghreb (1994), Publications du GERRH, 

Coll. «Colloques» 1, Rabat (en collaboration). 

 La Régulation du rapport salarial au Maroc (1992), Editions de la faculté des Sciences Juridiques, 

Economiques et Sociales, Rabat, 2 Volumes. 

 L’Economie mobilisée (1992), Editions Tansift, Marrakech (en arabe). 

 La société civile au Maroc (1992) (sous la direction de), Signes du Présent / SMER, Rabat. 

 La Marocanisation (1990), Editons Toubkal, Casablanca. 

 Paradoxes de la crise (1989), Signes du Présent,  n°5 (sous la direction de). 

Etudes, enquêtes, consultations (contribution à)  

 Les implications structurelles de la libéralisation sur l’agriculture et le développement rural (2007), 

RuralStruc Program, Banque mondiale/Agence française de développement. 

 La non scolarisation au Maroc. Une analyse en termes de coût d’opportunité (2006), 

      UNICEF/Secrétariat d’Etat chargé de l’Alphabétisation et de l’Education non formelle, Rabat (avec A. 

Berrada Gouzi). 

 « Croissance économique et développement humain » (2005), 50 ans de développement humain au 

Maroc et perspectives  pour 2025 (avec A. Herzenni et M. Bensaid). 

 Chômage et employabilité des jeunes au Maroc, BIT (2005) (avec Mohammed Bensaid). 

 Analyse des pratiques en matière de protection des enfants au Maroc, UNICEF/Secrétarit d’Etat chargé 

de la Famille, de la Solidarité et de l’Action sociale (2003). 
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 Les indicateurs économiques de la gouvernance démocratique au Maroc (2003),  Observatoire de la 

transition démocratique au Maroc, Forum de la Citoyenneté. 

 Le Maroc du changement: les choix de l’avenir (1997), CNJA, Février. 

 Enfants au travail (1996), UNICEF, Rabat. 

 Le système des relations professionnelles au Maroc : les stratégies des acteurs (1996), Fondation 

 Friedrich Ebert, Rabat. 

 Le système des relations professionnelles au Maroc : une prospective de la négociation (1996), Fondation 

Friedriech Ebert, Rabat. 

 Partenariat international et création d’entreprise par les jeunes (1995), Forum international organisé par 

le CNJA, juillet. 

 Formation concertée et partenariat. Les vecteurs de l’insertion professionnelle (1995), CNJA, juillet. 

 Les jeunes et l’entreprise : nouveaux enjeux (1995), CNJA, janvier. 

 Enquête sur l’encadrement des entreprises (1993), CNJA  (note méthodologique). 

 Quelle éducation-formation, quel emploi pour le Maroc de demain ? Programme d’action pour une 

meilleure articulation entre l’éducation, la formation et l’emploi (1993), CNJA, février. 

 L’insertion des jeunes diplômés. Programme d’urgence pour un traitement productif du chômage des 

jeunes diplômés (1991), CNJA, mars. 

Programmes de recherche en cours (sous la direction de) 

 Made in Morocco. Industrialisation et développement, Laboratoire Economie des Institutions et 

Développement (LEID), Université Mohammed V-Agdal, Rabat (programme de recherche appuyé par 

l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques) 

Pour une nouvelle stratégie du développement national. Les chemins de la croissance économique et du progrès 

social (Observatoire national du développement humain). 
 

 

 

 : أكثر، ادرج فيما يلي مقاال للباحث إلياس بلكا، تحت عنوان عليه ومن أجل التعرف

 "عضو مجموعة العشرين :االقتصادي نور الدين العوفي"

هل حان وقت كتابة تاريخ الفكر االقتصادي بالمغرب؟ لست خبيرا باالقتصاد وعلومه، وإن كنت في الوقت نفسه لسُت 

الدراسات اإلسالمية، والعالقات : متطفال إالّ جزئيا على هذا المجال، فقد درست بعض علوم االقتصاد باإلجازتين اللتين حصلت عليها

 .اهيك عن أن االشتغال بالفقه اإلسالمي يقّرب الدارس من بعض قضايا المال واالقتصادن.. الدولية

لقد أصبح عندنا بعد االستقالل، حتى ال نذهب في الزمن أبعد، كوكبة . نعم، يجب المسارعة بهذا التأريخ: وظني أن الجواب

أقدّر .. التجارة الخارجية والمقاوالت الوسطى والصغرىمن علماء االقتصاد في فروع شتى، خاصة في االقتصاد السياسي والمالية و

وهو غير )عزيز بالل، ودمحم الحبابي القيادي المؤسس في حزب االتحاد االشتراكي : يكفي أن نستحضر أسماء. عددهم بالعشرين

والحبيب المالكي، وإدريس  ، وفتح هللا لعلو، وعبد العالي بنعمور،(المرحوم دمحم عزيز الحبابي صاحب كتاب الشخصانية اإلسالمية

كما توجد عشرات األعمال . بعضه كتب بغزارة وبعضه بندرة.. وهو جيل ولد أكثره في عقد األربعينيات.. بنعلي، وعمر الكتاني

لكن من المجموع . لباحثين اقتصاديين غير مشهورين كهؤالء، وكثير منها غير منشور، وكثير منها أسير بعض جامعات فرنسا

بحيث من المشروع أن نتكلم عن .. اث ال بأس به من األطاريح والمقاالت والندوات والمداخالت باللغتين الفرنسية ثم العربيةيتحّصل تر

 .تراكم معرفي تحقق في االقتصاد لمدة نصف قرن

ى المستويين ال يتعلق األمر بمجرد التأريخ، بل قبل ذلك باالستفادة من جهود هؤالء وغيرهم في تطوير نموذج اقتصادي، عل

، يحقق حياة اقتصادية تضمن "متطور"كيف يكون عندنا اقتصاد عصري و: النظري والعملي، يحقق المعادلة الصعبة والضرورية

العيش الكريم لألفراد والمجتمعات، في إطار من المذهبية اإلسالمية العامة في الحياة؟ ولعل من شروط تأسيس علم اقتصاد مستقل، 

سالميا أو ثالثا، أن يكون باللغة العربية حتى يخرج من هذا الدوران في الفلك الغربي، وأيضا لكي يصبح الفكر ولنسمه عربيا أو إ

وقد أثبت رواد االقتصاد المغاربة، ومنهم صاحبنا، امتالكا جيدا لناصية اللغة العربية، وإن . االقتصادي متاحا ألوسع طبقة من القراء

 .االقتصاديين من هذه الناحية كنت ال أعرف حال أجيال اليوم من
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.. أحد هؤالء االقتصاديين األوائل الذين يجب على األجيال الشابة أن تلتفت إليهم وتستوعب تجاربهم ورؤاهم واجتهاداتهم

 .الدكتور نور الدين العوفي: هو

ن عضو إدارة الجمعية المغربية للعلوم وهو اآل. درس نور الدين بجامعة الرباط بكلية االقتصاد، وبها نال الدكتوراه، وبها دّرس أيضا

 .التي تصدر بالمغرب" النهضة"االقتصادية، ومدير مجلة 

أو االمبريالية في . االقتصاد المحشود: "ولعّل الكتاب الذي ُعـرف به نور الدين أكثر وسط الجمهور األوسع من القراء، هو

وكان ثمرة ذلك مجموعة من الكتب . تركيز خاص على االقتصاد المغربيلكن اهتمامات األستاذ متنوعة، وإن كان له ." زمن رامبو

كما نّسق عددا من المؤلفات والندوات المتخصصة وأشرف عليها وساهم بالكتابة فيها، وأنجز أيضا عددا من . والمقاالت المستقلة

 :من ذلك. التقارير المقدمة لمؤسسات حكومية و أممية وأهلية

 .فالحة المغربية وتحدي تحرير القطاعال: اقتصاد المؤسسات -7

المقاولة . نظام األجور. العنف في عالقات العمل. بطالة الشباب: تنظيم العمل، خاصة في مجال الصناعة بالمغرب -2

 .الصناعية وتركيباتها االجتماعية

المؤشرات . عن حماية الطفولة .مشكلة عدم التمدرس بالمغرب. كعالقتها بالموارد البشرية بالمغرب: التنمية وإشكاالتها -3

 .المغرب التضامني. االقتصادية للحكامة الديموقراطية بالمغرب

 La théorie de la régulation: نظرية الضبط -4
 

، وأعني بهم الذين أسسوا وطّوروا "مجموعة العشرين: "وفي تقديري فإن األستاذ نور الدين واحد مّما يمكن لي تسميته بـــ

وهي المجموعة التي تضم أساسا األسماء التي ذكرتها في بداية المقال، . دي والفكر االقتصادي بالمغرب بعد االستقاللالدرس االقتصا

 .وربما أعود للحديث عنها في المستقبل

جامعات عندهم فهو نموذج لفئة من موظفي الدولة وأساتذة ال. لألسف أن الدولة المغربية ومؤسساتها لم تستفد من األستاذ نور الدين جيدا

ال يُـزاحمون وال يتسلّقون وال .. كفاءة حقيقية، وفيهم عفة وحياء، يشتغلون بصمت وصدق، وال ينتظرون من أحد جزاء وال شكورا

وقد كان يجدر بالدولة وبالمؤسسات المدنية أن تنتبه لهذه الفئة وتحاول .. يتملقون، بل هم لكرامتهم حافظون، وعلى ما يعنيهم عاكفون

 ..تفادة من كفاءاتها وإخالصهااالس

وجيل األستاذ نور الدين اشتغل تقريبا على . ال ينبغي أبدا التفريط في هذه الخبرات الضرورية لتحقيق اإلقالع الحضاري

الدين،  لذلك أتمنى على طلبة األستاذ نور. وال يزال.. اإلشكاالت نفسها التي تشغل بالنا اليوم، وطرح أسئلة النهضة واالستقالل نفسها

وهم اليوم بالمئات وبعضهم يشغل مراكز مرموقة، أن ينظموا ندوة تكريمية وأكاديمية تجول في أعمال األستاذ نور الدين وتُخرج 

كما أتمنى أيضا أن يقوم بعض الشباب بتسجيل أطروحة دكتوراه عن أعمال األستاذ وآرائه وترجمة .. زبدتها وتقدمها لألجيال الجديدة

 .يشكر هللا من ال يشكر الناس، كما قال نبينا العظيم عليه الصالة والسالموال   .بعضها
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 حذيفة أمزيـان

  البيانات الشخصية

 .م 7591يوليوز  75 ازداد بتطوان يوم ♦

ابن العالمة الشيخ دمحم حدو أمزيان، عميد كلية أصول الدين، ورئيس هو  ♦

 .المجلس العلمي بتطوان

كلية العلوم القانونية تابع دراسته االبتدائة والثانوية بتطوان، والجامعية ب ♦

 .االجتماعية بالرباطوواالقتصادية  

 .، مروان وسليمانأب لولدينو(. أستلذة جامعية)بأمل السفياني  متزوج ♦

 .م7592أكتوبر  انخرط في العمل كأستاذ جامعي في ♦

 .رئيس جامعة عبدالملك السعدي بتطوان حاليا ♦

 

 المؤهالت العلمية 

 

 

 م7551فبراير 

 

 .حبيب المالكي. دكتوراه الدولة في العلوم االقتصادية تحت إشراف د

 دراسة حول العالقة بين الدولة: تحليل النفقات العامة في المغرب"

 "و االقتصاد 

 .االجتماعية بالرباطكلية العلوم القانونية و االقتصادية و 

 

 م7592 أكتوبر
مكانة الدولة : "دكتوراه السلك الثالث في االقتصاد العام  و التخطيط و السياسة االقتصادية

 .فرنسا -نانطير Xجامعة باريس " ضمن التكوينات االقتصادية و االجتماعية بالمغرب

 

 م7591يونيو 
التخطيط و السياسة االقتصادية جامعة باريس :"دبلوم الدراسات المعمقة في االقتصاد العام 

X  فرنسا -نانطير. 

 

 م7515يونيو 
 -نانطير  Xجامعة باريس ـ   ماجستير في االقتصاد العام و التخطيط و السياسة االقتصادية

 فرنسا

 .كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية بالرباط  إجازة في العلوم االقتصادية، م7519يونيو 

 .ثانوية جابر بن حيان بتطوانـ شهادة الباكالوريا في العلوم االقتصادية  م7519يونيو 

 

 اللغــات

 اللغة األم العربية

 جيد جدا الفرنسية

 جيد اإلسبانية

 متوسط االنجليزية

 جيد (تاريفيت)األمازيغية 
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 المهنية والمسؤوليات الجامعيةالخبرة 

 على الصعيد الوطني

 

 م2177ابتداء من يناير 
 .رئيس جامعة عبد المالك السعدي تطوان. 

 منسق شبكة المدارس الوطنية للتجارة و التسيير. 

 

 يومنا هذا إلىم  2113نونبر 
 .مدير المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بطنجة

 للتجارة و التسيير عضو في شبكة المدارس الوطنية

 مستشار و عضو اللجنة الوطنية لخبراء اتفاقية بولونيا/ خبير يومنا هذا إلى 2119

 

 ى يومنا هذاإل 2111
بالمدرسة الوطنية للتجارة " اللوجستيك و النقل"مسؤول عن الماستر المتخصص في 

 .والتسيير بطنجة

 

 م2115 - 2112
بالمدرسة الوطنية " االستشارة و التأطير العاليمهن "مسؤول عن الماستر المتخصص في 

 .للتجارة و التسيير بطنجة

 .منسق اللجنة البيداغوجية لجامعة عبد المالك السعدي ى يومنا هذاإل 2119

 

 

 ى يومنا هذاإل 2114

 

عضو اللجنة الوطنية لتقييم و اعتماد المناهج المدرسية التابعة لوزارة التربية الوطنية . 

 .العالي و تكوين األطر و البحث العلمي والتعليم

عضو اللجنة الوطنية لمعادالت شهادات التعليم العالي األجنبية في العلوم االقتصادية و . 

 .االجتماعية و التدبير

 .مدير المجلة المغربية للتجارة و التسيير التي تصدرها المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير.

 

 م 2114 - 2112

 منسق وطني للجنة الخبراء في سلكي اإلجازة و الماستر تخصص التدبير . 

 (اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي)

خبير مستشار عضو في اللجنة الوطنية للخبراء التابعة لوزارة التربية الوطنية و التعليم . 

 .العالي و تكوين األطر و البحث العلمي

 

 م2113 - 2117
و عضو مكتب التنسيق للجنة الخبرة في المسالك والوحدات التابعة لوزارة خبير مستشار . 

 .التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي

 .عضو اللجنة الجهوية لخبراء جامعة عبد المالك السعدي. 

 

 على الصعيد الدولي

 

2119 - 2171 
للتكوين   AUF   2119الجامعية للفرانكفونيةعضو الجنة التوجيهية لمشروع الوكالة 

 (.إجازة في التجارة والتسويق)المفتوح و التكوين عن بعد 

 

 يومنا هذاإلى  2119

 

 اتفاقية بولونيا -خبير وطني في أنظمة اإلصالح في التعليم العالي 

 (إصالح التعليم العالي في أوروبا)

 

 م2111 - 2114

 

، عنوان  Tempus-JEP 32103 -2004عضو اللجنة التوجيهية لمشروع طامبوس 

مهن االستشارة و التأطير : "مشروع دبلوم مزدوج في الماستر المتخصص: " المشروع

 "العالي

 

 م2112 - 2112
 Tempus UM JEPعضو لجنة التتبع بجامعة عبد المالك السعدي لمشروع طامبوس 

 "الحكامة في إطار استقاللية الجامعية: " المشروع، عنوان  2002 – 30113

 

 م2119 - 2113
عنوان   UNDP/RBASعضو فريق الخبراء الجامعيين العرب المشتغلون على برنامج 



 آل العوفي

 الذائعو الصيت من آل العوفي المعاصرين

 في المجال االقتصادي

 

 
283 

 "تعزيز و ضمان الجودة والتخطيط المؤسساتي بالجامعات العربية:" المشروع

  TCP/MOR/0065مستشار منظمة األغذية و الزراعة لألمم المتحدة ضمن مشروع  م2114 - 2117

 .وبرنامج تنمية و إعادة هيكلة قطاع الصناعة التقليدية بالمغرب

 .باريس " Partie Double"عضو مراسل للمجلة الدولية للمحاسبة المقارنة  يومنا هذا إلى 2111

  Direct Marketing" التسويق المباشر"عضو الجمعية الدولية  م7551 - 7559

 .باريس –باحث مشارك في مركز البحث االقتصادي و تطبيقاته  م1984 ـ   1979

 

 بعض اإلصدارات واإلنتاجـات العلمية
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2010 

 2017: « The Impact of SCRM strategies on supply chain resilience: A 

quantitative study in the Moroccan manufacturing industry.». AMEZIANE 

Houdaifa, ElANDALOUSSI Zineb, BENBBA Brahim, International journal 

of Supply Chain Management Vol. 6, No. 4, Décembre 2017. 

 2014 : « Les déterminants individuels de l’employabilité des primo-

chercheurs  

d’emploi au Maroc ». Les cahiers de la Recherche de l’Université 

Abdelmalek Essaâdi- Edition janvier 2014. 

 2014 : « Les Pratiques Organisationnelles des PME : Cas de la Région de 

Tanger Tétouan » , Revue Marocaine de Commerce et de Gestion RMCG 

n°8 -2014. 

 2013 : « Diversités et besoins de l’offre de formation en Logistique : les 

ressources et attentes autour de la méditerranée » Publications du Cluster 

PACA-Logistique décembre 2013 

 2013 : « The Challenge of Insurance in the Context of Oil Transportation by 

Sea» H. AMEZIANE, B. IDELHAGAR, M. Najib BOULIF, International 

Journal of Energy Engineering, Vol 3, N° 3, pp. 67-73, 2013.  

 2012 : « Risk assessment of environmental degradation with special 

reference to marine oil pollution » H. AMEZIANE, B. IDELHAGAR, F. 

HAMZA, Journal of Nature Environment and Pollution Technology, vol.11, 

N°2, pp.239-248, Techno-Science publications, June, 2012. 

 2012: « The Transportation of Petroleum products by sea and the 

environmental challenge » H. AMEZIANE, B. IDELHAGAR, F. HAMZA, 

International Journal of Applied Sciences and Engineering Research, Vol1, 

N°2, pp.266-273, 2012. 

 2012 : « Les Nouvelles Méthodes d’Apprentissage : la Pédagogie 

Emotionnelle ».   H. AMEZIANE ET Driss FERHANE Les cahiers de la 

Recherche de l’Université Abdelmalek Essaâdi- Edition janvier 2012. 

 2011: «  A Binding Model of Insurance to Restrict the Marine pollution »                   

H. AMEZIANE, B. IDELHAGAR, F. HAMZA, International Journal of 

Environmental Protection (IJEP), Vol1,N°2, pp.47-53,Word Academic 

Publishing, 2011. 

 2011 : « Energy Risk management and environmental performance in the 

shipping company  » H.AMEZIANE, B. IDELHAGAR, F. HAMZA,  
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 الحسن سي عبدالسالم العوفي

إنسان هو . 8491من مواليد تغزوت، ازداد سنة 

رف يريد ويعذا ماتي، يتعامل مع الواقع بذكاء، يعرف ما غبر

؛ فحينما أحرز على شهادة الباكالوريا، كيف يصل إلى ما يريد

في اختيار الكلية التي تصله إلى هدفه، فقصد على لم يتردد 

 كان حلمهإن ، بل أقول  التو كلية الحقوق بالرباط، ألن هدفه

وجده وأبا جده وعمه هو أن يعمل في القضاء، ألن اباه آنذاك 

، وأن كثيرا من آل العوفي قد امتهنوا، منذ كلهم كانوا قضاة

حتى ، ئيالقضا الحقلما في  القضاء، أو وظيفة القديم، مهنة

كإرث يجب أن ينتقل من  لدى آل العوفيمهنة هذه الأصبحت 

 .جيل إلى آخر

سلك منذ اللحظة األولى التي انخرط فيها في ف

األول  جعل هدفه القضاء، كنائب وكيل الملك بمدينة الشاون،

، فتفرغ لعمله، ووهبه كل وقته، وزاوج هو النجاح والترقي

التكوين بين العمل الميداني داخل قاعات المحاكم، وبين 

بتجارب الدول  إثرائهاالمستمر لتعميق معارفه القانونية و

حصل  الشهادات التياألخرى، فنال شهادات تضاف إلى 

مما جعله يصنف ضمن أصحاب عليها داخل الوطن، 

لكي  هذا أهله تكوينهالمجال القضائي، والكفاءات العالية في 

بأعماله الفكرية المنشورة في  ، في الحقل القضائي،يساهم

مختلف القضايا التي تهم  هافي تناوليالمنابر المختصة، والتي 

في اللقاءات  االقتراحات قدمي، والمغربي مجال القضاء

 الشيء الذي، هشؤونتحسين  والندوت التي كانت تعقد من أجل

حتى أصبح وكيال عاما للملك  ،جعله يتدرج في سلك القضاء

في كل من الناظور ومكناس، وأخيرا في الرباط التي استمر 

 .فيها إلى حين تقاعده

 ومن أبرز مقترحاته الرامية إلى إصالح القضاء

أبريل  41، تلك التي وجهها إلى وزير العدل، بتاريخ المغربي

الدستوري، التشريعي : التالية المجاالت تناول فيهاالتي . 9909

والتنظيمي، الموارد البشرية واللوجيستية، ولوج مهنة القضاء، 

تفتيش المحاكم، اإلدارة القضائية، مصلحة كتابة الضبط، 

مساعدو القضاء والمهن المرتبطة به، التخليق واألمن القضائي، 

في موقع آل ته التفاصيل على صفح)التحسيس والتوعية 

  (.العوفي

http://sitaher.mohamedaoufi.com/index.php/si-mohamed-
amakran/si-abdeslam/hassan-siabdeslam-eloufi   

من اإلشارة إلى أن إحالته على التقاعد لم  هذا، وال بد

أن يبعده يستطع ولم على ديناميكيته المعروف بها، كثيرا  يؤثر

مهنة، وشغفه بالعمل في ذلك ألن حبه للميدان الذي يعشقه، العن 

ينزع بعد، جعله  ينضبقاعات المحاكم، وإحساسه بأن عطاءه لم 

 المحامي ويلبس بدلة ،ذات اللون األخضر بدلة الوكيل العام عنه

 ..مكتبه في المحكمة بمكتب المحاماة مستبدال، ذات اللون األسود

يمتهن أول محام بذلك   قد أصبح له، ألنه بسحذا التحول الهام يه

 .عائلة آل العوفيتاريخ في هذه المهنة 

http://sitaher.mohamedaoufi.com/index.php/si-mohamed-amakran/si-abdeslam/hassan-siabdeslam-eloufi
http://sitaher.mohamedaoufi.com/index.php/si-mohamed-amakran/si-abdeslam/hassan-siabdeslam-eloufi
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 .تألقه في ميدان القضاءالتي تشهد على  بعض الوثائق والشواهد والصورإحدى مداخالته، وكذا وفيما يلي، أدرج 

 

 

 
 

 

القصر الملكي بأكادير، يسلم على الملك بمناسبة استقباله ألعضاء في 

 .المجلس األعلى للقضاء، وبجانب الملك بوزبع والضحاك
 .في وفاة الملك الحسن الثاني، رفعها له جواب الملك على برقية تعزية

 

 

 

 

، بمناسبة تعيين رؤساء اللجن اإلقليمية (4990)بالرباط   القصر الملكي

 خنيفرة متم تعيينه في إقليوقد . للسهر على سالمة االنتخابات

 

 

 

 وزير العدل آنذاك، بمناسبة تدشين محكمة التجارة بمكناسعزيمان،  مع

 

 

 

 مع الوزير الطيب بن الشيخ

 

 
 

 .آنذاك وزير العدلدمحم الناصري، مع 
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احتفاء بالذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس األعلى، تم تنظيم سلسلة من الندوات 

 لدراسة 7112ماي  00و  01بالرباط يومي  عقدةالجهوية، منها الندوة السادسة المن

، "المنازعات االنتخابية والجبائية من خالل اجتهادات المجلس األعلى"موضوع 

 بالمداخلة التاليةوالتي شارك فيها الحسن العوفي 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا، والصالة والسالم على أشرف المرسلين، سيدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وعلى آله 

 .وصحبه أجمعين

سمى عبارات الشكر واالمتنان لحضوكم الكريم في أيسرني بالغ السرورأن أتقدم ب

، احتفاء  بالذكرى 0992سنة إطار مواصلة سلسلة الندوات الجهوية، المقرر عقدها طيلة 

 .الخمسينية لتأسيس المجلس األعلى

 حضرات السادة والسيدات

االستئناف بالرباط، ونظيرتها بالقنيطرة، بتنظيم هذا اللقاء العلمي  تتشرف الدائرة القضائية بمحكمة ،وإنها لمناسبة غالية

كما أن هذه المناسبة تشكل فرصة حقيقية لتجسيد أواصر التعاون بين كل العناصر الفاعلة في . المبارك، على غرار باقي جهات المملكة

 .مجال القضاء، للوقوف على ما تحقق من إنجازات مشرفة علميا وعمليا

ن المجلس األعلى، كأعلى مؤسسة قضائية في المغرب، حرص منذ إنشائه وطيلة خمسين سنة إ ،يخفى على علمكممما ال 

وتشجيع اإلنتاج القانوني، مما أسهم بشكل محمود في تحسين وتأطير أداء المحاكم، ، وإذكاء روح  مضت  على إغناء العمل القضائي،

يل دوره الضابط للسياسة  القضائية للمملكة، بشكل يتماشى والرغبة في ترسيخ  دولة اإلبداع واالجتهاد القضائي، وذلك من خالل تفع

 8م القانون، واحترام مبدأ الشرعية، استنادا إلى األرضية التي عبدها الملك الحسن الثاني ـ طيب هللا ثراه ـ  في النطق الملكي الكريم يو

 : ، حين قال4999ماي 

 "الوسيلة لكي يدافع عن حقوقه كيفما كان خصمه دولة قانون إال إذا جعلنا لكل مغربيال يمكن لهذه البالد أن تكون "

 حضرات السادة والسيدات

ر الجامع للقواعد القانونية الضابطة للعالقة بين اإلدارة والمواطن في مختلف النزاعات ن القضاء اإلداري، باعتباره اإلطاإ  

أو بحرية من الحريات؛ تعدى حدود القضاء التطبيقي، واستشرف  مجال نظيره اإلنشائي،  الطارئة بينهما، والمتعلقة بحق من الحقوق

. مما أسس لخصوصية من خالل تفعيل آليات خلق وتأصيل الحلول المناسبة، لضبط  العالقة القانونية الناشئة بين المرفق العام واألفراد

 :سفة الفكر الحسني الي يعتبر أن المغربوعملية االستشراف هاته ما فتئت تستمد جوهر موضوعها من فل

ال يعيش منعزال عن العالم، بل يعيش ويريد أن يعيش في جو يطبعه أوال التعامل مع العالم، وثانيا االنفتاح عن العالم، وثالثا إثراء "

 ".نفتحا، وفي مستوى قضاء العالمؤه ماكذلك أن يكون قضوأنه إذا أراد أن ينفتح على العالم يجب ... العالم، ورابعا التعلم من العالم

من خالل استكمال البناء السياسي والمالي  ،وكما هو معلوم، فإن االنفتاح على العالم، يستدعي ضبط آلية التأثير والنأثر به

 .للدولة، وذلك بتقوية صرحها الديموقراطي، وتعبئة مواردها الجبائية

ووعيا بخصوصية هذه اآللية في ضبط المنظومة .. وفي هذا الصدد، تشكل االنتخابات اآللية القانونية للتأطير الديموقراطي

ضوابط القانونية، ضمانا لتشكيل مؤسسات تمثيلية تعكس الالسياسية، حرص المشرع على إحاطة الممارسة االنتخابية بسياج من 

ضاء على ضمان الحماية الالزمة للحفاظ على سالمة االنتخاب، وتكريس مبدأ حق المشاركة وعمل الق اإلرادة الحقيقية للناخب،

سية للمواطن؛ فاعتبر القضاء اإلداري أن مجرد الخرق المادي للتشريع االنتخابي ال ينهض وحده كعامل حاسم في إلغاء العملية االسي

ونية على نتيجة االقتراع، ولم يعمد إلى إلغاء االنتخاب إال إذا كان هذا االنتخابية، بل عمل على البحث في مدى تأثير المخالفة القان

، فعلى األقل في تغيير نتيجة االقتراع، ما لم يتعلق الخرق، على افتراض ثبوته، له تأثير كاف، إن لم يكن في إفساد العملية االنتخابية

 .األمر بمسائل جوهرية، لها مساس بقواعد النظام العام

بمبدأ الحماية القانونية إلرادة الناخب في تشكيل المؤسسة التمثيلية، عمل القضاء اإلداري، كذلك، على ضمان وارتباطا 

الحماية القانونية للملزم بالضريبة، من خالل وضع أسس المنازعة الجبائية، التي ظهرت في األنظمة الليبرالية بشكل مواز لتنامي 

بين حماية المال  لعامة االلية والتجارية، وذلك عن طريق خلق تصور قضائي لتحقيق التوازندارة في ضبط وتنظيم المرافق اتدخل اإل
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تقوية اآلليات القانونية خدمة يعمل على بعين االعتبار  أخذه العام وفرض احترام مبدأ الشرعية الضريبية، هذا التوازن الذي يجب

 .ملتحصيل الديون العمومية، وتحصين الوضعية القانونية للملز

السامية الواردة في خطاب  ومما ال شك فيه، أن صالحيات القضاء االنتخابي والجبائي، تندرج في إطار تفعيل اإلرادة الملكية

 :، الذي أكد فيه الملك الحسن الثاني ـ طيب هللا ثره ـ ما يلي4994مارس  3

مبسطة، وغير مكلفة، حتى تمكن رعايانا من اللجوء إلى أصدرنا تعليماتنا لجعل اإلجراءات التي تعمل على أساسها هذه المحاكم "

 "القضاء كلما كانوا عرضة للشطط من طرف السلطة اإلدارية، أو لحقت بهم أضرار من من جراء اإلدارة التي أقيمت لخدمتهم

 حضرات السادة والسيدات

زعات االنتختبية والجبائية، وهو ما يشكل نقلة لقد استوعبت محاور هذه الندوة منهجية القضاء اإلداري فى محاكمة مشروعية المنا

نوعية تضاف إلى ما أثمرته من إنجازات خالل الندوات السابقة، والتي عملت على إبراز كفاءاتها القضائية من خالل المشاركة 

 ..اإليجابية والبناءة للسادة المشاركين، قضاة ومحامين وأساتذة ومتخصصين

الشكر الجزيل لكم جميعا على تفضلكم بتلبية الدعوة، كما أتوجه بالشكر لجميع المتدخلين الذين وأغتنم هذه الفرصة، للتوجه ب  

استجابوا لإلسهام بعطائهم العلمي والعملي لتحقيق ما ينشده الجميع من نجاح لجهازنا القضائي، ورفعه إلى مستوى آمال القاضي 

  .األول، جاللة الملك دمحم السادس، أدام هللا عزه ونصره

والسالم عليكم ورحمة . .وفقنا هللا جميعا لخدمة الصالح العام، وأعاننا على بلوغ المرام، وجعلنا عند حسن ظن موالنا اإلمام 

 هللا وبركاته

 

 
يسلم على وزير العدل اإلسباني، الذي يقف بجانبه عبدالواحد الراضي، وزير 

 .العدل آنذاك

 

 اإلسبانية، السيد بومبيدومع الوكيل العام لمحكمة النقض 

 

 
 

 والوكيل العام لمحكمة النقضالنيابة العامة مؤسسة رئيس دمحم النبوي، مع 

 

 
 والرئيس األول لمحكمة النقضرئيس السلطة القضائية مصطفى فارس، مع 
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 عبدالحكيم سي عبدالرحمن سي دمحم أمزيان العوفي

هو ابن وردانة حيث مسقط رأسه، وحيث  

الموطن األصلي آلل العوفي في الريف، وهو اإلبن 

األكبر، بين األبناء الذكور، لسي عبدالرحمن سي دمحم 

تجري في عروقه دماء آل العوفي . أمزيان العوفي

المشبعة بالحب والشغف بالعلم والمعرفة، ويحمل في 

واألجداد، الموروث عن اآلباء  الهاجسوجدانه ذلك 

 ..القضاء وألعمل في مجالي التعليم ل

تابع دراسته االبتدائية، بعد مرحلة الُكتّاب 

القرآني بمسقط رأسه، بمدرسة طوريطا، والثانوية بكل 

من الناظور ووجدة، حاصال على شهادة البكالوريا سنة 

4920 . 

لاللتحاق عليه  استهوته مهنة التعليم، فنادت

بالدار البيضاء، واختار التكوين بمركز تكوين األساتذة 

في مادة العلوم الطبيعية التي تلقن، في التعليم 

 ..العصري، باللغة الفرنسية

أستاذا في مادة العلوم تم تعيينه بعد التخرج و

في سلك التعليم الثانوي، بثانوية عبدالكريم الطبيعية 

 .بنفس السلك( امفتش) االخطابي بالناظور، ثم مؤطر

تنفتح شهيته لم ف ،سمو الوظيفةنبل ورغم  لكن

سبيال لتحقيق ما  اهجدلم يو، لالنخراط واالنصهار فيها

 !!!االذاته أص اكانت تصبو إليه نفسه، بل لم يجد فيه

مما جعله يعود، مرة أخرى، إلى مدرجات الجامعة، 

ها منالتي نال  ،بالذات إلى كلية الحقوق بالرباطو

وبعد ذلك  التحق ، 4999اإلجازة  في الحقوق سنة 

بالمعهد العالي للقضاء بنفس المدينة الرباط، بعد 

  ..اجتيازه لمباراة الولوج إلى ذات المعهد

وجد فيه و.. في هذا المعهد وجد ضالته

التكوين األساسي الذي يحتاجه القاضي، والدراسة 

النظرية المعمقة للقوانين والشرائع، المقترنة دائما 

بإجراء التداريب التطبيقية، التي تمكن القاضي من 

تكوين وجد فيه أيضا ال.. لممارسة القضاء المعارف والتقنيات والسلوكات الالزمةاكتساب صقل مهاراته ومواهبه، و

يتلقاها المتلقي في دورات دراسية متنوعة،  حديثة،علوم وتقنيات ومناهج رد لتلقي اللقاضي، ومو ستمر والمتخصصالم

 ...داخل المغرب وخارجهوفي ندوات وتداريب يتم تنظيمها 

، تم تعيينه مرة أخرى، لكن هذه المرة في الميدان الذي يعشقه والذي كان يحلم 4989بعد التخرج من المعهد سنة 

ثم تدرج في  ..به منذ صغره، لقد أسند إليه منصب نائب وكيل الملك بمدينة الناظور، أي المنصب المناسب للرجل المناسب

، فقاضي التحقيق بوجدة، فوكيل عام للملك لدى محكمة االستئناف (4991)المناصب إلى وكيل الملك بمدينة بركان 

سائرا بذلك على نهج .. التي ما يزال يزاول بها العمل إلى يومنا هذا بالحسيمة، وبعدها لدى محكمة االستئناف بالناظور،

ألن مروره بمهنتين اثنتين، التعليم ثم القضاء يتطابق والتقليد الذي دأب عليه السلف من آل العوفي منذ القديم، إذ السلف، 

هكذا أحيى .. راط بسلك القضاءيدرسون في المساجد، ثم يُطلب منهم الحقا االنخ" فقهاء"كان معظمهم يبدأون العمل 

 ..لكن في صيغتها الحداثية  ،ُسنّة من جديدعبدالحكيم هذه ال

4983عبدالحكيم مع المرحوم والده سنة   
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وكان في كل محكمة يحل بها، يترك فيها بصماته الدالة على اإلخالص والتفاني في العمل، وعلى النزاهته وتحري 

ل األوساط، واعترف بجديته وجدارته العدل واإلنصاف في كل القضايا التي يعالجها، حتى شاع اسمه وذاع صيته في ك

ويثمنون مردوديته، وبالتالي  ،مما جعل المسؤولين أنفسهم في الجهاز القضائي ينوهون بعمله.. األباعد قبل األقارب

ك يعتبرونه مكسبا إيجابيا لوزارة العدل، الشيء الذي حدا بالوزارة ذاتها إلى التمديد له في العمل، بعد بلوغه سن التقاعد، وذل

أنعم عليه الملك خالل هذه المسيرة المهنية المظفرة بوسامين اثنين، أحدهما من درجة فارس  كما.. لفترتين اثنتين متتاليتين

 .واآلخر من درجة ضابط

 نشاطه المهني

لقد أدرك عبدالحكيم بحسه المهني أن من أهداف محكمة االستئناف، 

قضائية مهنية مستقلة تقوم بمناقشة شؤون بل إن هدفها األول هو إقامة هيئة 

ة، لتفحص القضايا التي وسريع ةبسيط اتإجراءسن بوهمومهم، وذلك السكان 

تعزيز ثقة ( عبدالحكيم)مستهدفا ومهنية، تطرح فيها بصورة ناجعة ومثالية، 

لذلك حرص على االنفتاح على .. القانونية هوتحسين ثقافت ،المجتمع بالقضاء

بكل فئاته وأطيافه، وعمل، في ذات الوقت، على إشراكه في  المجتمع المدني

معالجة كثير من القضايا االجتماعية، مثل قضية الهجرة غير المشروعة، 

وأعتقد أن ... المستفحلة في المنطقة، وقضية النساء ضحايا العنف، وغيرها

قد  معالجته لمثل هذه القضايا االجتماعية، بشيء من الحيطة وبكثير من الذكاء،

 ..ساهم كثيرا في نجاحه وتألقه في وظيفته، باإلضافة طبعا إلى جديته ونزاهته

وفيما يلي استعرض بإيجاز شديد بعض أنشطته المهنية المرتبطة بالمجتمع على العموم، مقتصرا فقط على محكمة 

  :االستئناف بمدينة الناظور، التي يعمل فيها حاليا كوكيل عام للملك

 :يةتنظيم لقاءات سنو

باألرقام جديدة، يستعرض فيه  سنة قضائيةكل افتتاح عند وذلك لقد دأب على تنظيم لقاء سنوي مفتوح للجمهور،   

 كان هناك شيءما وإذا .. خصوصا على مستوى الملفات القضائيةالتي تحققت في السنة الفارطة، ومجموعة من المنجزات 

كما يكشف، في اللقاء ذاته، عن برامج السنة التالية، .. مما لم ينجز بعد، يأتي على شرح الظروف التي حالت دون ذلك

 ...المستعجل منها وغير المستعجل، مع فتح نقاش واسع وشامل مع الحضور

 :"قانون الجنائيالمستجدات مسودة مشروع "موضوع  فيدوة علمية تنظيم ن

قانون المستجدات مسودة مشروع "موضوع  في، نظمت محكمة االستئناف ندوة علمية 0942ماي  43تاريخ ب

وتم فيها تسليط الضوء على أهم ما جاءت به المسودة .. مسؤولين قضائيين آخرين رفقة ،هو بنفسه ها، ترأس"الجنائي

 ... وإبداء مالحظاتهم وفي آخر الندوة، فتح باب النقاش إلدالء الحضور بآرائهم.. المذكورة

الزوجية  تشديد العقوبات على الخيانة أكد فيه عزم المحكمة على هام أدلى بتصريح  ،وارتباطا بذات الموضوع

 ... والفساد والشذوذ الجنسي

 :الجديد للمحامين مقرال تدشين مشاركته في 

البد من أن تكون كل من هيئة القضاء وهيئة  ،وبدون تعثر ،وعيا منه بأن المحكمة لكي تنجح وتسير بسرعة

ومما يدل . لذلك حرص على أن تسود روح التعاون هذين المكونين األساسيين للمحكمة.. المحامين منسجمتين ومتفاهمتين

 دسمبر 9تاريخ بالجديد للمحامين بمدينة الناظر،  مقرال حفل تدشين مشاركته في على اهتمامه بهذا التعاون هو حرصه على 

ستساعد  نقلة نوعيةفي كلمته التي ألقاها في حفل التدشين، أن هذا المقر  ،واعتبر". دار المحامي"اسم  عليهأطلق  ،0942
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عن قطعة أرضية لتشييد مقر  البحث جاروأضاف بأن ا.. في ظروف جيدةأنشطتكم اليومية عملهم والمحامين على أداء 

 .الوزارة حريصة على ذلكأن و .ليملألعمال االجتماعية لموظفي العدل باإلق

 تحديات مكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعـة حول ندوة

إنه الحدث األكبر بمحكمة االستئناف 

بالناظور، بل بالمنطقة كلها، يتعلق األمر 

بتنظيم ندوة علمية ذات أبعاد اجتماعية 

إطار ندوة تدخل في .. واقتصادية وإنسانية

إلى هدف تو ،للمحكمة اإلشعاعيةة نشطاأل

مالمسة االشكاليات والتحديات التي تطرحها 

على الصعيد  ظاهرة الهجرة غير المشروعة

عنها  قالندوة كما . .والوطني والدولي المحلي

عبد الحكيم العوفي منظمها ومسير جلساتها، 

ن جهاز القضاء خصص دراسات عديد حول إ"

ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تُوجت أخيرا 

 ، باعتبارفي مدينة الناظور قد هذه الندوة،بع

بالنسبة للمهاجرين مهما معقالً  موقعها الذي يعد

فرص العبور إلى الضفة بالسريين المتربصين 

  ..."األخرى من القارة األروبية

دسمبر  43أعطيت انطالقتها يوم 

، الذي سبق أن تم بمقر دار المحامي 0948

أدار (.. 7102)تدشينه في السنة الفارطة 

أعمال الندوة وجلساتها بكل حنكة ومهارة 

 جعلتها تتمخض عن نتائج جد إيجابية

 ، رؤساء المحاكم، ودريوشوال الناظور وعلى رأسهم عامال، الندوة عرفت حضورا وازنا لمختلف مسؤولي االقليم

  .مجتمع المدني، وعدة شخصيات أخرى تنتمي إلى الورئيس المنطقة االمنية و قائد الدرك الملكي

 ضد المرأة  المتعلق بمحاربة العنف01011ندوة لتحليل قانون 

المتعلق  43-493تفعيال لبنود القانون 

بمحاربة العنف ضد النساء، الذي دخل حيز 

نص على إحداث آليات يي ذالوالتنفيذ مؤخرا، 

عبدالحكيم جديدة لتعزيز حماية هذه الفئة، ترأس 

الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بصفته 

 احضره ندوة، 0948دسمبر  49يوم بالناظور، 

العديد من الفاعلين المؤسساتيين والقضائيين 

وممثلي المصالح األمنية من درك وأمن وطني 

وفعاليات مدنية ومهتمين بمجال حماية المرأة 

على ذاتها المناسبة بأشرف  كما .والطفل بالمدينة

اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا تنصيب 

 ..بالناظور العنف على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة االستئناف
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 مع وزير العدل السابق، دمحم الناصري

  

 مع عامل الناظور مع وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد

  
 

 تحديات مكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعـةخالل ندوة 

  

 
 اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف
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 نجيب الحاج سي دمحم العوفي

  
 

 

ولد في قرية تغزوت، التابعة لقبيلة بني وليشك بإقليم 

  .8291ماي سنة  92، وذلك يوم (شمال المغرب) الدريوش

 يراسمساره الد

وليشك، واستكمل ببني  تغزوت  تلقى تعليمه األولي بقريته

تعليمه االبتدائي بمدينة تطوان، بمدرسة موالي اسماعيل، وتابع دراسته 

بالمدينة نفسها، ثم التحق بكلية اآلداب  الثانوية بثانوية القاضي عياض

كما .8291بفاس حيث حصل منها على اإلجازة في األدب العربي سنة 

في الحقوق  التحق بكلية الحقوق بالرباط، وحصل منها على اإلجازة

ثم تابع دراسته الجامعية العليا بكلية اآلداب والعلوم . 8291سنة 

وفي . 8211االنسانية بالرباط، فأحرز على دبلوم الدراسات العليا سنة 

  .أحرز على دكتوراة السلك الثالث في األدب العربي 8211سنة 

 مهنيمساره ال

أستاذا بكلية  ثم .وية الكتاب، ثم ثانوية الليمون بالرباطأستاذا للغة العربية بثان 8291عين بعد التخرج سنة 

 .8299 سنة اتحاد كتاب المغرب منذ وهوعضو في شعبة اللغة العربية وآدابها، بالرباط، والعلوم اإلنسانية اآلداب

 أعماله األدبية

والقصة القصيرة، والرواية أصدر الكاتب جملة من األعمال األدبية والنقدية حول محاور وأسئلة تهم كل من الشعر، 

 :وهذه األعمال هي. والنقد األدبي، سواء على الصعيد المغربي أم على الصعيد العربي

 8211 البيضاء المغربية، النشر دار الكتابة، في الوعي درجة. 

  8211جدل القراءة، دار النشر المغربية، البيضاء. 

 8229 ظواهر نصية، منشورات عيون، البيضاء. 

 8221 طنجة شراع، منشورات الحداثة، مساءلة. 

 الرباط المعرفة، نشر دار -8222 والمشرق، المغرب بين والرواية القصة متخيل سردية، عوالم. 

 من التأسيس إلى التجنيس، المركز الثقافي العربي، البيضاء: مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية. 

 ر النشر المدارس بالدار البيضاءمقاربات، عن دا / كأّن الحياة، قّصة قصيرة 
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واكب الكاتب وقرأ مختلف اإلنتاجات األدبية المغربية الصادرة في مختلف الحقول، وذلك من خالل العديد من كما 

 - العلم: الصحف هذه من نذكر. المقاالت والدراسات التي نشرها في الصحف والمجالت المغربية والعربية

 - الخليج - األوسط الشرق - العربي القدس - الجمهور -  الشمال - أنوال  - المغربية األحداث - االشتراكي االتحاد

 البيروتية اآلداب - العراقية األقالم - البديل - المغربي الزمان - الجديدة الثقافة - أقالم - آفاق :المجالت من ونذكر...  الحياة

 .االنترنيت على مواضيع عدة له نشرت قد وغيرها االمنابر هذه أن كما ... الكويتية البيان - اإلماراتية الرافد -

 هتكريم

 :لتكريمه، أذكر منها عديدة وقد احتفىت به كثير من الجمعيات والفعاليات الثقافية، ونظمت لقاءات

 .اتحاد كتاب المغرب وبيت الشعر بالمغرب  ♦

 .القصيرة بالمغربالمكتب المركزي لنادي القصة   ♦

 .شعبة اللغة العربية وآدابها لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط  ♦

 .الملتقى الوطني السادس للشعر األمازيغي، المنظم بمدينة الناظور  ♦

  .مدينة مريرتبمدينة  الدولي الرابع للشعر ىملتقال  ♦

 .زاكورةب  ، المنظمرملتقى أحمد بوزفور، الوطني السادس عشر، للقصة القصي  ♦

ع مداخالت المشاركين، في كتاب نشرته يتمجم، التي قامت بمعية ملتقى أدباء شرق المغرب بمدينة وجدةج♦  

 "قاربات وشهاداتـ م نجيب العوفي، ناسك النقد المغربي" الجمعية المذكورة تحت عنوان
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ألمه،  صحفي مع جدهمن منشوراته الصحفية، اخترت هذا الحوار ال

المجاهد الحاج محند يوالل، رفيق عبد الكريم الخطابي، حول ثورة 

أجري الحوار في منزل العوفي، الكائن بباب . الريف ومعركة أنوال

المغربية، في عدد يوم " أنوال"  العقلة تطوان، ونشر في جريدة

 7891شتمبر سنة  3الخميس 

 وفي موقعه االلكتروني
http://najib.mohamedaoufi.com/index.php/es/conversan

 abuelo-con-do 
                                                                                                   

 !هذا الرجل وهذا الحوار

تاريخ المغرب الحديث مسطورا على مالمحه،   "تقرأ" محند عالل يوالل، وتستطيع منذ الوهلة األولى أناسمه الحاج 

ومايزال مجذاف العمر يمخر عباب الزمان بثقة  رجل ينيف عمره على القرن من الزمان،ال هذا. حتى بدون أن ينبس ببنت شفة

وإن أبلت الجلدة الخارجية وأوهنت  تقهر حيوية ويفاعة الوجدان،وكأن سطوة األيام والليالي عاجزة عن أن . وتفاؤل بهيجين

 مايزال الرجل ورغم رحلة العمر الطويلة،  . حية أبدا، ومع أخراها كأنها راحلة غدا شابة تتعامل مع دنياها كأنها  شيخوخة  .العظم

  وأكثر من هذا،  .كاملة غيرمنقوصة الدنيويةيزال يؤدي واجباته الدينية و وما.  بعينين ىيمشي على قدمين، ويسمع بأذنين، وير

إنه يستطيع،  .كأنها جهاز تسجيل من لحم ودم  بدقائقه وتفصيالته،  تستعيد األمس البعيد ،وحية" موشومة" مايزال يمتلك ذاكرة

هذاالشاي ودرجة مثال، أن يتذكرعدد كؤوس الشاي التي شربها في جلسة مع عبدالكريم الخطابي في عشرينيات هذا القرن، ومذاق 

البارحة، وما  هذا في الوقت الذي ال نستطيع فيه، نحن أحفاده وأحفاد أحفاده، أن نتذكر ماحشرناه في بطوننا وعقولنا.  حالوته

 !ربما، ألننا جيل بال أفعال وال وزن لما تلوكه ألسنتنا من أقوال، وأخشى أن أقول، إننا جيل بال ذاكرة. فعلناه أو قلناه البارحة

أهم ثورات وحروب وكشوف العصرالحديث، وعاصر في  عاصر. االرجل هو جدي ألمي، فرحته األولى وفرحتي الباقيةهذ

هل . هما ثورة الشريف دمحم أمزيان، وثورة دمحم عبدالكريم الخطابي .الدرجة األولى التي تعنيه وتعنينا هنا، ثورتين ماجدتين ورائدتين

ه وعصبه، وأبلى فيهما بالء حسنا ماتزال أصداؤه تتردد حية في ذاكرته ووجدانه، وتعطي بل شارك فيهما بعضله  قلت عاصرهما؟

 .ين بالحباةهذه الثقة وهذا التفاؤل البهيج

الذاكرة إذن، هو أحد الجنود المجهولين الذين أدوا دورهم بصمت ونكران الذات، تاركين  /ذا الرجله

بمعنى " تاريخي" فحسب، بل هو جد "عائليا "وهو بالنسبة إلي ليس جدا .والغنائمالمقاومة اقتسام األمجاد والبطائق " موظفي "لـ

وفي . الذاكرة وإبادتها وإفراغها من محتواها  "غسل" إنه الذاكرة الحية المستعادة التي تتقراها الحواس الخمس، في زمن. الكلمة

وما أحوجنا في . رغم كل محاوالت االقتالع واالبتالع كل مرة أجالسه فيها، أحس في قرارتي أني مركوز في أرض وتاريخ وهوية،

 !ما أحوجنا إلى تاريخ ما أهمله التاريخ! هذا الزمن الدائخ السائب إلى استعادة الذاكرة المفقودة، وصيانتها من التلف والتزييف

من تلك الشخصية الحاج محند عالل يوالل وجه أثري أصيل من وجوه بالدي، وشخصية تاريخية روائية قريبة الشبه 

نشأ الرجل وترعرع بين جبال وسهول الريف،  . الملحمية في عالم غابرييل غاريا ماركيز، حيث الجسد والروح، تاريخا وجغرافيا

، على بعد كيلومترات معدودة (لعسارة)وما يزال إلى اآلن مستقرا في مسقط رأسه ببلدة . واالسمنت المسلح" مدن الملح"بعيدا عن 

ال يغادر فضاءه . فالحة وزراعة، وعشقا ونجوى" األرض"وظيفته هي . ، مهوى الفؤاد وعرين البطوالت واألشبال(أنوال)من 

كما ال يعرف من بلدان العالم سوى شبه الجزيرة العربية التي أدى . وال يعرف من مدن المغرب سوى اثنتين أو ثالثا. األثير إال لماما

". ساللته"وأكثر زياراته إلى مدينة تطوان، حيث استقرت وانتشرت . خمس مرات في اليوم فيها فريضة الحج، والتي يوليها وجهه

 .العائلة وربان سفينة" نوح"ومن عرس ألخر، ومأتم آلخر، يتوسط الرجل أبناءه وأحفاده وأحفاد أحفاده، كأنه 

دينة تطوان، ليحضر زواج أحد ،زار سليل أنوال م(7891يوليوز  17)وفي صيف هذا العام، ومع ذكرى أنوال بالتحديد 

" زفة"األفراح والهموم الخاصة، ألرتحل معه بعيدا إلى " زفة"وأحببت أن أختلي به كالعادة خارج طقوس العائلة، وخارج . أحفاده

ق، هذه ذكرياته وتواريخه الخوالي، التي تنتمي إلى أدق مرحلة من تاريخ المغرب المعاصر، فكان لي معه هذا الحوار، أو بعبارة أد

التلقائية الحميمة التي يفيض فيها الرجل عن صميم مداركه ومشاعره، وصميم وعيه وإحساسه باألشياء واألحداث، " الدردشة

الشفوية البسيطة، تجمع بين جيلين متباعدين زمانا، " االسطوغرافية"إنها نوع من . والتي حافظت فيها على تلقائيتها وحميميتها

 :ذلك هو الرجل، وهذا هو الحوار .متالحمين نبضا ووجدانا

 

جلستي معك هذه المرة أيها الجد، أريدها مفتوحة يشاركنا الناس في االجتماع، فتحدثنا عن بعض ذكرياتك بشكل عام وذكرياتك  -.س

هو مع الجهاد بشكل خاص، وسينقل هذا الحديث مكتوبا إلى القراء، في إحدى جرائدنا الوطنية التي تحمل اسما عزيزا عليك 

 وأريد أن يتم هذا الحديث ببساطة كعادتنا، فهل أنت موافق ومستعد؟(. أنوال)

http://najib.mohamedaoufi.com/index.php/es/conversando-con-abuelo
http://najib.mohamedaoufi.com/index.php/es/conversando-con-abuelo


 آل العوفي

 الذائعو الصيت من آل العوفي المعاصرين

 في المجال األدبي

 

 
296 

والحديث عن ذكريات الماضي في مثل . ما تزال قدرتي على الكالم وعلى التذكر، بحمد هللا، على خير. كل الموافقة وكل االستعداد -.ج

لقد داخ رأسي في اليومين الفارطين في . النهاية غير هذا الماضيإننا نحن الشيوخ ال نملك في . كما تعلم سني يروح عن النفس كثيرا

ليس . وقد اشتقت فعال إلى جلسة هادئة معك لنواصل الحديث عن أيام الجهاد. كان الضجيج فوق ما أتصور وأطيق. عرس ابن خالتك

. الجهاد كمن حضر بجسده في الجهادلقد سمعت أحد الفقهاء يقول إن من أصغى إلى حديث . هناك أحلى من الحديث عن أيام الجهاد

فمرحى بهذه الدعوة، وشرف . وها أنت تريدني أن أكون مقروءا فيها.أن تنشر كالمي في الجريدة؟ أنا لم أقرأ قط في حياتي جريدة تريد

 .ا ألمجادهفجازاك هللا وجازى جرائدنا خيرا على وفائها للماضي وإحيائه .كبير لي أن أتحدث عن أنوال في جريدة بهذا االسم

 ألم تتعلم القراءة والكتابة في حياتك الطويلة؟ -.س

كانت ظروفنا المعيشية واليومية صعبة ومتقشفة . لم تكن إمكانيات التعلم والتحصيل في عهدنا متوفرة ومتاحة كما هو الشأن اآلن -.ج

أغلب الناس . عانين وقانعين، راضين بما قسم لهمومع ذلك كانت الدنيا بخير، وكان الناس شب. إذا قارناها بالتطور الذي حصل اليوم

طبعا كانت . كان هذا هو النشاط األساس الذي يأخذ باهتمامنا وجهودنا. كانوا يشتغلون بالفالحة والزراعة والرعي، كبارا وصغارا

د دخلت في طفولتي إلى وق. لكن دورها كان محدودا. هناك بعض الكتاتيب القرآنية في المساجد، أسستها وأشرفت عليها الجماعات

لست مسؤوال على . وما حصلته من بضاعة قليلة في هذا الكتاب ضاع وتبدد مع الزمن. الكتاب القرآني، لكن سرعان ما انقطعت عنه

والبركة، على كل حال في (. ضحك)ألن الحياة مدرسة كبيرة، والتعليم ال ينحصر في األلواح واألوراق . ذلك، كما أني لست نادما

 .الد واألحفاداألو

 بعد العيشة الطويلة والعافية السابغة، هل يستطيع الجد أن يحدد لنا عمره؟ -.س

ال أستطيع يا سيدنا أن أحدد لك بدقة عدد السنين التي أنعم هللا بها علي في هذه الحياة، ألنه في عهدنا لم نكن نتوفر على أوراق  -.ج

كان اعتمادنا على الذاكرة وعلى بعض الوقائع الخاصة والعامة،نؤرخ . إال في النادر رسمية تثبت الحالة المدنية لكل شخص أو عائلة،

واألعمار بيد هللا، أوال  ومع ذلك أستطيع أن أؤكد لك بأني قد استوفيت المائة، ومن المحتمل أن أكون قد تجاوزتها،. بها والداتنا ووفياتنا

 .وأخيرا

وقد عاصرت أحداثا . حد المعمرين القالئل في بلدنا، وبورك لك في هذا العمر الطويلهذا العمر الطويل يجعل منك بدون شك، أ -.س

 خطيرة وحاسمة على الصعيد العالمي كما على الصعيد الوطني، فهل تتذكر أو تعرف شيئا عن هذه األحداث؟

ألن . ربما ال أعرف عنها شيئا بالمرة على صعيد األحداث والوقائع العالمية، أصارحك القول بأني ال أعرف عنها شيئا كثيرا، أو -.ج

لم نكن نقرأ الجرائد، ولم نكن . ظروفنا االجتماعية والتاريخية الخاصة لم تكن تسمح لنا باالتصال مع العالم الخارجي والتواصل معه

عة أشبه ما تكون باألسرة كانت حياتنا بدوية غاية في البساطة، وكانت الجما. نسمع الراديو، ولم نكن نسافر إلى ما وراء جبال الريف

كان المتعلمون منا والتجار يتتبعون . المغلقة المكتفية بذاتها، هذا ال يعني أن جميع األهالي كانوا على جهل تام بما يحدث خارجيا

بالد و" الروسيا"وبواسطتهم كنا نتسقط بعض األخبار الجزئية عما يحدث في البالد البعيدة، في الصين و األحداث ويتناقلونها،

، 91وأيضا في فلسطين لكن من دون أن نكون على بينة مما يحدث، وأهم اسم كان يتردد على أسماعنا في عام ( ... أوربا" )النصارى"

بعض األسماء األخرى لم تحتفظ بها . هو هتلر الذي كان يقود الحرب الكبرى، ويريد القضاء على خصومه والسيطرة على العالم

ومن ثم كان شغلنا . منا أساسا هو ما يحدث في بلدنا، هو االستعمار اإلسباني للشمال، واالستعمارالفرنسي للجنوبإن ما كان يه ذاكرتنا،

 .الشاغل هو الجهاد والبارود مع اإلسبان، وكنا نتتبع أخبارهم وأسرارهم بدقة، ألنهم خصومنا وأعداؤنا المباشرون

 حد تعبيرك وأسألك، كيف كان لقاؤك األول مع الجهاد؟ على" الجهاد والبارود"أفتح معك اآلن إذن ملف  -.س

وهو الزعيم الثائر الذي . م، مع الحملة التي دعا إليها ونظمها الشريف دمحم أمزيان8212انخرطت في الجهاد ألول مرة في عام  -.ج

 .خرج ألول مرة يدعو الناس، ويجمعهم لخوض الجهاد والحرب ضد النصارى اإلسبان

 ؟صورة هذا الرجل؟ أريدك أن تحدثنا عنه قليال قبل استرسالكهل تتذكر  -.س

أكيد أنه ال ينسى،  إنه وجه ال ينسى،. ما تزال صورته مرتسمة في ذهني رغم مضي السنوات الطوال على هذه الحقبة التاريخية -.ج

لفترة التي أتحدث لك عنها قصيرة قد بدأ كان متوسط القامة، ممتلئ الجسم في غير اكتناز، أبيض الوجه ملتحيه، كانت لحيته في هذه ا

 .الشيب يخالطها، وهي صورته األخيرة في ذهني، وكان من عادته حين ينهي كالمه، أن يضع منديال على فمه

 لماذا ؟ -.س

 (.ضحك)عادة، عادة من عوائده، أليس لكل شخص عوائده؟  -.ج

 معك الحق، هل كان الرجل متعلما؟ -.س

وفي بداية حياته اشتغل .كان ينتمي إلى عائلة موسرة. ولكنه لم يكن فقيها متضلعا في العلم والقراءة. ويحفظ القرآنكان يقرأ ويكتب  -.ج

وبعدئذ بدأ يشتغل بالتجارة، تجارة األغنام والدواب، وكان يسافر كثيرا، خاصة إلى المغرب   بالفالحة والزراعة في أمالك عائلته،

 .ته وثورتهالشرقي والجزائر، وذلك قبل حمل
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 من أين هو بالضبط؟ -.س

. من ازغنغان،من شرفاء ازغنغان، وما تزال عائلته مستوطنة في هذه البلدة ونواحيها، لقد كان شريفا ورجال بكل معنى الكلمة -.ج

دين واألرض، اشتهر باالستقامة والسلوك المثالي حتى مع خصومه اإلسبان، كما اشتهر بالشجاعة واالستماتة في الدفاع عن حرمة ال

كان يجمعنا ليال، فيحمسنا . حتى سقط شهيدا في المعركة، لم يرجع أو يتقهقر قط إلى الوراء، كان دائما أمامنا يقودنا بنفسه ليال ونهارا

 .، والخروج إليهم في الغداة(بويجروان)ويدعونا لمحاربة 

 ؟(بويجروان)ومن هم  -.س

الشريف أمزيان لم يكن يسمي هؤالء بغير هذا االسم، . معناها الضفادع( إجروان)و. انهو االسم الذي يطلق بالريفية على اإلسب -.ج

 .نحن المجاهدين أيضا

 ؟(بويجروان)وما علة تسميتهم بـ  -.س

وقد زينت لهم أحالمهم القصيرة أنهم . ألنهم كانوا يأكلون الضفادع، كانوا يقلون الضفادع ويشوونها كالسمك، والعياذ باهلل -.ج

. وما دروا أن هذه األكلة ستقف غصة في حلوقهم، وستعود عليهم بأوخم العواقب. ون رجاالت الريف كما يقضمون ضفادعهسيقضم

لقد كان الشريف أمزيان، كما قلت لك، يدعونا ليال لجهادهم، وبعد المشاورة والتخطيط واتفاق الكلمة، يركب فرسه ونتبعه في حوالي 

نتجه متخفين إلى هذه الثكنة أو تلك، فنهجم عليها حتى . وقد امتألت الصدور بالغيرة والحماس أو أكثر من المجاهدين، 11او  11

 .كانت هذه طريقتنا الجهادية، خاصة في المرحلة األولى .تستسلم أو نناوشها ونرشقها بالسالح ثم نعود إذا استعصت

 م؟7898تقصد في  -.س

الجيش اإلسباني قد بدأ يزحف على الريف في هذا التاريخ، وأخذت قواته في  ، في بداية الثورة الفعلية، كان8212أجل في  -.ج

حتى وصل إلى الناضور، بعد ( بني أنصار")ديوانة"االنتشار هنا وهناك، انطالقا من معقله التاريخي، مليلية، اخترق بادئ األمر 

تشتد وتتسارع، فكان الجيش اإلسباني يتقدم تارة  ومنذ هذا الزحف بدأت حركة الجهاد. اصطدامات ومواجهات عنيفة مع سكان قلعية

أي مع إطاللة فصل . كان الجيش اإلسباني يتحرك في الغالب مع بداية شهر أبريل. ويتقهقر أخرى بحسب تقدم أو تقهقر المجاهدين

بيننا   وظلت الحرب. لقد كان كالنمل، يعمل صيفا ويستريح ويتربص شتاء. الربيع، وفي فصل الشتاء ينحسر ويتراجع وال يخرج قط

وبين اإلسبان على هذا النحو سجاال، تعتمد الكر والفر والهجوم والدفاع، من هذا الموقع إلى ذاك، ومن هذه الواقعة إلى تلك، إلى أن 

ثم اشتد البارود وحميت نار الجهاد، ونظم   ومن. وازغنغان كما ذكرت لك هي بلدة الشريف أمزيان. 8288احتلوا ازغنغان في 

 .رباطا ومركزا لهم( جنادة)لشريف صفوف المجاهدين واتخذ من ا

 هذه؟( جنادة)أين تقع  -.س

تقع عند ملتقى قبيلتي قلعية وبني سعيد، على ضفة نهر كورت، وعلى مقربة من كبدانة، منها كنا ننطلق وإليها كنا نعود، وفيها  -.ج

، تكبد فيها 8281و  8289ا الموقع معارك طاحنة على امتداد عامي وقد جرت في هذ. أسس الشريف مسجدا ما يزال موجودا إلى اآلن

فاتجهنا إلى . ولم يجل عنها المجاهدون إال بعد صراع مرير. اإلسبان تضحيات وخسائر جسيمة، وفقدوا كثيرا من رؤوسهم العسكرية

 .8281واستشهد الشريف امزيان، وكان ذلك في صيف  ، حيث دارت آخر المعارك،(إزحافن)منطقة 

 كيف استشهد الشريف امزيان، هل تتذكر شيئا عن نهايته؟ -.س

سقط في ميدان المعركة ليال وهو على فرسه في أعقاب أحد الهجومات اإلسبانية المكثفة، كان فرسه يتجول لوحده وبال فارسه في  -.ج

اجأة عن جثمانه الكريم، فأخذه اإلسبان إلى مليلية وقد أذهلتنا المف. فعلم المجاهدون أن الشريف قد كتب مع الصديقين والشهداء الميدان،

وعرضوه على الناس في المستشفى، وصوروه ثم ردوه إلى أهله وذويه ليدفن وفق الشعائر اإلسالمية، وقد دفن في مسقط رأسه 

 .ه هللا بواسع رحمتهدتغم. وبنوا له ضريحا بازغنغان،

 كنت تستعمل؟كيف كانت تجربتك الخاصة مع الحرب؟ وأي سالح  -.س

وكانت ". دورو" 11ب  أول رباعية امتلكتها كنت قد اشتريتها. كنت أحارب ببندقية رباعية ثم خماسية، وهما سالحان إسبانيان -.ج

لم تمر موقعة أو حملة دون أن . ، وأنا مع المجاهدين وراء الشريف أمزيان8281إلى  8212عزيزة علي، وطيلة السنوات األربع من 

وكانت ضرباتي وال مبالغة، التخطئ . وإذا صادف أن كنت غائبا ودعا داعي الجهاد، كانوا يرسلون إلي فألبي الدعوة حاال .أشارك فيها

وحتى الشريف أمزيان نفسه، عليه رحمة هللا، كان يعترف لي بهذا، لقد كان في عز . يعترف بهذا كل من شارك معنا في الجهاد. الهدف

 ...(.ضحك... ضحك)والته الجرائد والحسان شبابه وفتوته رجال تتغنى ببط

 

 هل كنت في هذه األثناء متزوجا؟. بورك فيك -.س

ولم يكن الزواج بالنسبة إلي قيدا، فتزوجت . وفي زمننا كنا نتزوج مبكرا وبمجرد وصولنا سن البلوغ. كنت حديث العهد بالزواج -.ج

 ن عصمة أهلها؟الجهاد، إذ ما قيمة الزواج واألرض نهب لألعادي وخارجة م
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لنتقدم خطوة أخرى في حديثنا أيها الجد، ولنربط حلقات الماضي دون أن نخرج عن سياق الجهاد والبارود، فأسألك، هل كان  -.س

 بين الشريف دمحم أمزيان وعبد الكريم الخطابي سابق معرفة؟

لم يكن يعرفه . عبد الكريم الخطابي أثر وال خبر ، لم يكن قد ظهر ألبن8281إلى  8212في هذه الفترة التي أتحدث لك عنها من  -.ج

لكن اسم ابنه . كان الناس يتسامعون باسم والده عبد الكريم الذي يقوم بحمالت تنويرية وجهادية متقطعة في قبيلة بني ورياغل. أحد بعد

، وال أظن أنه كانت بين الرجلين، 8291دمحم بن عبد الكريم لم يظهر بصورة رسمية وعلنية إال في . دمحم، لم يكن قد طرق األسماع بعد

فأولهما . الشريف أمزيان وابن عبد الكريم صالت شخصية مباشرة، وإن جمعتهما الصلة الروحية، صلة الجهاد في سبيل هللا والوطن

ظهور ابن عبد  تاريخ 8291تاريخ استشهاد الشريف و 8281ولم تتوقف حركة الجهاد بين . مقدمة للثاني،وثانيهما تتمة ونتيجة لألول

لكن كان ينقصهم التنظيم، كان ينقصهم القائد الجديد الذي . بل استمرت بشكل متقطع وتلقائي، ولم يلق المجاهدون السالح نهائيا. الكريم

قام  وقد. ، ليقوم بدور هذا القائد8291وقد جاء ابن عبد الكريم في الوقت المناسب، في . ويقود ثورتهم ويوجه خطاهم،  يجمع صفوفهم،

 .بهذا الدور بشكل بطولي كما يعرف الجميع

أتوقف معك هنا عند اسم هذا البطل، فتارة يسمى عبد الكريم الخطابي وهو االسم المتداول، وتارة يسمى دمحم عبد الكريم  -.س

 الخطابي، وهو االسم الحقيقي، ما علة هذا التداخل بين االسمين؟

بقيت ذكراه عالقة بالنفوس واألسماع،  البن، كانا مجاهدين، ولما مات األب، عبد الكريم،التداخل آت من كون الرجلين، األب وا -.ج

وقد كان بنو . جمعوا بين األب واالبن في شخص واحد واسم واحد. فأطلقوا اسمه على ابنه البطل الذي كان خير خلف لخير سلف

كما درس في مدريد، صحبة شقيقه ادمحم، وقليل من كان يحظى فقد درس في فاس . ، ألنه كان عالما وقاضيا(الفقيه)ورياغل يسمونه 

وحين شرع في تنظيم المجاهدين . أما نحن فكنا نسميه ابن عبد الكريم، جامعين في هذا االسم بينه وبين أبيه. بهذا االمتياز في الريف

 ...من قام بهذا؟ ابن عبد الكريم . بد الكريممن دعا إلى هذا؟ ابن ع: وإشعال الثورة الريفية، كان هذا هو االسم الذي يتردد بيننا

 وصفة األمير، كيف أطلقت عليه؟ -.س

أي في الفترة التي تلت معركة . أطلقت عليه بعد أن دوى اسمه في اآلفاق،وحاز مع المجاهدين انتصارات باهرة على اإلسبان -.ج

ويصدر التوجيهات واألوامر، حينئذ سمي أميرا، لكن االسم الذي أنوال، حين بدأ ينظم الحياة العسكرية والمدنية والسياسية في الريف، 

 .هوابن عبد الكريم، أو عبد الكريم كنا نتداوله،

وقد جرفنا حديث الذكريات والبطوالت دون أن ندري، ونسيت أن أسألك أيها الجد  ها نحن نفتح ملفا جهاديا آخر ال يقل سخونة، -.س

عبء أسئلتي؟ فمعذرة عن هذه الهفوة، وفي إمكانك أن تستريح إذا شئت، ثم نعود إلى حديث هل تريد أن تستريح قليال وتتخفف من 

 .الذكريات والبطوالت

 (ويرشف من كأس الشاي رشفتين طويلتين، ثم يجيب. تتفتح أسارير الجد عن ابتسامة ساخرة توشك أن تصير ضحكة مسموعة) 

لكالم من كان ال يتعب من الجهاد؟ إال أن تكون قد تعبت أنت؟ واصل، واصل كيف يتعب من ا. ال تعب وال يحزنون. أبدا، أبدا -.ج

 ...حديثك يا سيدنا 

 لنستأنف حديثنا، إذن، عن عبد الكريم كيف ظهر الرجل وكيف اتصلت بثورته؟ -.س

اد، كان اإلسبان قد بشكل علني ومباشر، بعد أن استوفى بالطبع حملة التعبئة والتحريض والدعوة للجه 8291ظهر كما قلت في  -.ج

وقلعية، وبني سعيد، وبني  وتفريست، سيطروا على مطالسة،. سيطروا في أعقاب استشهاد الشريف أمزيان على كثير من قبائل الريف

. 8291سيطروا علينا في أكتوبر . كنا آخر قبيلة يسيطر عليها اإلسبان ،8291وسيطروا علينا في بني وليشك في  ... توزين، وغيرها

 .هذا التاريخ مباشرة زحف اإلسبان إلى أنوال وسيطروا عليه وبعد

 أين يقع أنوال، وعلى أية قبيلة يحسب؟ -.س

وقريب من ( لعسارة)وهو قريب من مسقط رأسي . يقع على الحدود بين قبيلتي بني وليشك وتمسمان، ويحسب على القبيلة األولى -.ج

ونظرا لموقعه الجيد ولوجوده على مسافة من مليلية، كان يعتبر عند اإلسبان . الناظور، وهو عبارة عن سهل خصيب تحرسه الجبال

 .مركزا عسكريا مهما ومشهورا

 هل كان فيه سكان أو عمران مثال؟ كيف كان هذا الموقع في ذلك الوقت؟ -.س

عدد واإلمكانيات، تسكن في مدشر صغير تسكنه عائالت محدودة ال. لم يكن سوى مدشر كباقي المداشر المنتشرة في قبائل الريف -.ج

. فقد اشتهر انوال بوفرة مياهه التي تتدفق عليه من الجبال والهضاب. دور ريفية وتقليدية متجاورة، وتعيش على الفالحة والزراعة

وا وبعد أن أحكم. جندي 11.111وعسكروا فيه بجيوشهم الجرارة التي كان يبلغ تعدادها حوالي  8291سيطر اإلسبان على أنوال في 

عليه سيطرتهم وفد عليهم بعض الخونة والعمالء من أعيان تمسمان، واقترحوا عليهم ان يوجهوا جيوشهم شطر تمسمان لالستيالء 

وبفضلهم استولى اإلسبان على جزء من . كان هؤالء االعيان يتسابقون إلى اإلسبان ويرحبون بهم طمعا في الزعامة والحكم. عليها

، وال أنسى 8298وهو مكان ظليل وجميل يشرف على البحر، وكان ذلك في ربيع (. ظهر أبران)يسمى تمسمان، وعسكروا في مكان 

وبعد االستيالء عليه اشتعلت حركة الجهاد . أن أشير هنا إلى أن هذا المكان كان من قبل في حوزة المجاهدين، كان رباطا لهم
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كان جادا . تحيط به الجبال( أرقامث)وفي مكان يسمى  ان ذاتها،ظهر في تمسم. والمقاومة، وظهر عبد الكريم بشكل فعلي وملحوظ

 .وماضيا في تعبئة الناس والدعوة إلى الجهاد، وتقاطر إليه الناس من كل فج بعد أن انتشرت دعوته في القبائل

 هل هذه هي بداية اتصالك بثورة عبد الكريم؟ -.س

ة والجهاد، لقد كانت المنطقة التي تحرك منها الجهاد قريبة منا، وكان الجهاد نعم، في هذه األثناء كنت قد انخرطت فعليا في الثور -.ج

 .فريضة علينا، وبالتالي ألغيت فريضة الحج، لصالح الفريضة األولى

 .واصل حديثك، إذن -.س

وكان اإلسبان . ورياغلوجاءه جم غفير من بني . بتمسمان جمع عبد الكريم خلقا كثيرا من المجاهدين والمتطوعين( أرقامث)في  -.ج

وخطب عبد الكريم في المجاهدين قائال، ينبغي تصفية هذا المركز حاال (. ظهر أبران)يحشدون جيوشهم وقواتهم في المركز المقابل 

امتدت المعركة من الظهر إلى الغروب، . المعروفة وسيطرة المجاهدين على تمسمان( ظهر أبران)وخير البر عاجله، وكانت موقعة 

 ...اإلسبان عن الموقع تاركين أعدادا ال تحصى من الضحايا واألعتدة والخيام والبغال والمؤن وجال

 أين نزح اإلسبان بعد هذه الموقعة؟ -.س

 .، قريبا من أنوال(آيت عزة)، وعسكروا في مركز لهم هناك بـ (ظهر أمزوج)نزحوا إلى  -.ج

 تمسمان كانوا متعاونين مع اإلسبان، فهل كانوا يحاربون في صفوفه؟قلت سابقا بأن بعض العمالء من أعيان ورؤوس  -.س

كان بعضهم يحارب ميدانيا مع اإلسبان، لكن مهمتهم األساسية كانت هي الجاسوسية والتموين، كان اإلسبان يخصصون لهم  -.ج

ء مرتزقة، كانوا يعينون من كل جماعة ، واشترطوا عليهم في مقابل ذلك أن يزودوهم بالمؤن والمواد الغذائية، كعمال(أجرة)شهرية 

بعيرين لكل واحد، يحمالن هذه المؤن من دار الدريوش إلى بنطيب، ومن بنطيب إلى  اثنين من األعيان يتكلفان ببعيرين من المؤن،

. إلى انوالومرتزقة بني وليشك يحملونها من بنطيب . كان مرتزقة مطالسة يحملون هذه المؤن من دار الدريوش إلى بنطيب. أنوال

 .دورو  11وكان هؤالء المرتزقة يتنافسون فيما بينهم حول هذه المأمورية طمعا في 

 ماذا كان يحمل هؤالء على الجمال؟ -.س

كانوا يحملونها على الجمال، ... المؤن واألقوات الضرورية، كاللوبياء والحمص والعدس والدقيق والبطاطس والبيض والسمن إلخ  -.ج

 .بغالوأحيانا على ال

 .نعود إلى موضوعنا وخيطه الرابط، عبد الكريم -.س

أعاد التعبئة والتنظيم من جديد، وقد امتألت النفوس بنشوة . بتمسمان دائما( إمزاورو)تمركز عبد الكريم مع المجاهدين بعد ذلك في  -.ج

وفرض على كل جماعة عددا . لحيوي الرئيسعلى مسافة من أنوال، المركز ا( آيت عزا)وكان الهدف الثاني مركز . االنتصار وحماسه

جمعت الفؤوس والرفوش وحسبت بدقة، . 8298، لحفر الخنادق واالخاديد، كان ذلك مع بداية صيف (الباالت)من الفؤوس والرفوش 

آيت )ز وفي ليلة مقمرة، حوصر مرك. وشرع في الحفر، كانت عملية الحفر تتم في الغالب ليال، بأمر من عبد الكريم صاحب الخطة

كان المجاهدون معتصمين (. ظهر أبران)وخطب عبد الكريم في المجاهدين قائال، ليكن مصير هذا المركز نفس مصير سابقه ( عزا

طيلة ... طق... طق... طق. واندلع البارود ، اندلع قويا ومتواصال. بخنادقهم المحفورة ومعهم أسلحتهم ومؤنهم، والحرارة في أوجها

لمجاهدون قد قطعوا طرق التموين واالمدادات على العدو، فحار الجيش اإلسباني بضباطه وقادته الكبار، اختلط حابلهم ثالثة أيام، كان ا

في ( آيت عزا)وهكذا سقط مركز . بنابلهم، وسقط منهم كثير من الضحايا، ولم يجدوا في األخير مناصا من التراجع والتقهقر نحو انوال

 .غير المركز العتيد، أنوال، على مد البصر ولم يبق ثمة. أيدي المجاهدين 

 هل كان عبد الكريم يحارب معكم بنفسه؟ -.س

ولم يكشف لنا عنها حتى جمعت الفؤوس  كل األوامر والتوجيهات كانت صادرة منه، عملية حفر الخنادق كانت ابتكاره واجتهاده، -.ج

لقد قيل لنا بعدئذ إن هذه . ، ويمر على الخنادق متفقدا ومتحمسا(برالمك)والرفوش، كان يخطط للعمليات الحربية ويتابعها بالمقراب 

 ..مع الكفار( ص)العملية استوحاها من التاريخ اإلسالمي ومن حرب رسول هللا 

 .لنستكمل قصة انوال -.س

خنادقهم،  ،بدأ المجاهدون يخرجون من(آيت عزا)وبعد سقوط . كلم 81كان طول الخنادق التي حفرها المجاهدون يتجاوز  -.ج

. كانت طرق التموين واإلمداد قد قطعت على العدو، والوقت في عز الصيف. وحاصروا أنوال، وأحاطوا به إحاطة السوار بالمعصم

وابتدأت . فحشد اإلسبان قواتهم وحشودهم المكونة من الفرسان والمشاة، وكانوا يقدمون بعض المرتزقة حفاظا على الجنود اإلسبان

فرفعوا . ثاء والبارود على أشده، وبدأ الذعر يدب في صفوف الجيش اإلسباني من ضراوة المعركة وتراكم ضحاياهالمعركة يوم الثال

كانت حيلة خبيثة وغبية من طرفهم، فبعث إليهم عبد الكريم بمجموعة من . الراية البيضاء طلبا إليقاف الحرب والتفاوض السلمي

ابتدأت . كفار باهلل قتلوهم ورجعوا للحرب، فثار ثائر المجاهدين، واشتد الهجوم والقتاللكن ال. المجاهدين للتفاوض واستطالع األمر

المعركة يوم الثالثاء، واستمرت على أشدها يوم األربعاء ويوم الخميس، وفي يوم الجمعة المبارك انهزم اإلسبان بعد أن مات منهم خلق 
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ومن بقي حيا . كانت األرض مزروعة بالجثث واألوحال. في سماء أنوال( اكبر هللا)وارتفع نداء . كثير كثير، وانتحر كبيرهم سلفستري

 .8298كان ذلك في يوليوز من عام .. استسلم أو فر متخفيا إلى مليلية 

 هل كان هناك أسرى إسبان؟ -.س

وقد وضعهم عبد الكريم في . وقع في يد المجاهدين عدد كبير من األسرى، سواء في معركة أنوال أو في المعارك السابقة والالحقة -.ج

حبس خاص، وبقوا تحت يده مدة من الزمن، وكانت تأتي هؤالء األسرى أجور من طرف اإلسبان إلعالتهم، وأحيانا كانت عائالت 

وهناك شيء ال بأس من اإلشارة إليه بخصوص هؤالء األسرى، وهو أن عددهم كان ينقص بين . األسرى تمد هؤالء بما يحتاجون إليه

واآلخر، وسبب ذلك أن بعض الحراس من بني ورياغل كانوا يبيعون هؤالء األسرى لذويهم مقابل أموال مغرية، وحتى بعض  الحين

 .وقد كان عبد الكريم صارما وحازما فعاقب كثيرا من المتالعبين. األموال التي كانت ترسل إليهم كانت تنقص أو تسرق أحيانا

 بة؟واإلسبان، ألم يكن لهم أسرى مغار -.س

هم أيضا كان لهم أسرى، لقد احتجزوا كثيرا من األسرى المسلمين في مليلية، وكل مسلم كان خاضعا لحكم اإلسبان يعتبر داخال في  -.ج

عداد األسر، بعد ذلك قامت مفاوضات بين عبد الكريم واإلسبان الفتداء وتبادل األسرى، وقد اشترط عبد الكريم على اإلسبان ليستلموا 

ن يطلقوا سراح جميع األسرى المسلمين وأن يدفعوا له مقادير مالية مهمة كانت تصل إلى بضعة ماليين دورو، كما اشترط أسراهم، أ

 .أن تكون هذه االموال فضية ال ورقية

 بالنسبة إليك، هل سبق لك أن أسرت جنودا إسبانيين؟ -.س

 .وكنا ننزع منهم السالح ثم نسلمهم إلى عبد الكريم(. فرقة) جنديا، وهو ما يشكل تريسيو 91نعم، أسرت منهم مجموعة، حوالي  -.ج

 وجرحى الحرب من المجاهدين، كيف كانوا يداوون؟ -.س

في الغالب كان الجرحى يؤخذون إلى أهلهم، نظرا لعدم توفر إمكانات العالج، ولدقة وصعوبة ظروف الحرب، أما الشهداء فكنا  -.ج

كان عبد الكريم قد . 8291و  99ومات من المجاهدين الذين كانوا معي بضعة أفراد بين عامي  ندفنهم بثيابهم ونصلي عليهم، وقد جرح

وجرح  ، وكنت قائدا لمائتي مجاهد، مات من رجالي اثنان(تاونات)وأذكر أنه في . عينني في هذه األثناء قائدا للمائة ثم قائدا للمائتين

 .ثالثة أمرت بإرجاعهم إلى أهلهم مع بعض المرافقين

 وصلت حتى تاونات؟ -.س

، وإلى مناطق "الحدود الفرنسية"بعد موقعة أنوال الحاسمة اشتد ساعد الثورة الريفية وامتدت إلى . يوما 11أجل، وقد بقينا فيها  -.ج

وكانت ظروف جهادنا في تاونات قاسية وصعبة، لعدم معرفتنا الكافية باألرض . على مشارف تطوان( دار ابن قريش)جبالة حتى 

يعملون تحت قيادة الجيش الفرنسي، وفي تاونات جرحت ألول ( الساليغان)كان اعداؤنا أشداء، كانوا طواال وقساة أغلبهم من . والناس

 .علما بأني لم أجرح قط في أية معركة من المعارك السابقة التي خضتها(. الساليغان)مرة من طرف هؤالء 

 في أي مكان من جسمك جرحت؟ -.س

 .إبطي، وكان جرحا بسيطا بفضل هللا ولطفه جرحت تحت -.ج

قلت بان عبد الكريم عينك قائدا للمجاهدين بعد موقعة أنوال التي دشنت مرحلة جديدة للثورة الريفية، فكيف كان يتم التواصل  -.س

 بين القاعدة والقمة، بينكم وبين عبد الكريم؟

وكان . يدعوهم ويستقبلهم ويختبرهم شخصيا وبذكاء، ثم يسند إليهم مهامهم .كان عبد الكريم يختار قادته من ذوي التجربة والمراس -.ج

يشترط على قادته أن يختاروا بدورهم الرجال األكفاء، الصامدين الصابرين، كنت اختار الرجال األكفاء من قبيلتي، وأقيدهم في الئحة 

 . بإذن منهأبعث بها إلى عبد الكريم، على غرار القادة اآلخرين، وكنا ال نتحرك إال

 هل كنت تتصل شخصيا بعبد الكريم؟ -.س

كنت اتصل به مرارا وتكرارا، أحيانا كنت اتصل به يوميا، كما يتصل به غيري من المجاهدين، وهو الذي كان يبادر إلى االتصال  -.ج

 .قوية ونافذةلقد كان بسيطا وعاديا، لكن شخصيته ونظراته كانت . بالناس والسهر عليهم شخصيا، باعتباره قائدا

 وهل كان له حراس؟ -.س

طبعا كان له حراس، وهل تتوقع لشخص زلزل دولتين استعماريتين وأثار انتباه العالم أن يتحرك بال حماية وال حراس؟ كان له  -.ج

 .وموح ازري، وكنت أعرفهما جيدا حراس من قبيلة بني ورياغل، اذكر منهم بنعودة،

 قله؟وأية وسيلة كان يستعمل في تن -.س

في أجدير، قليال ما كان يستعملها النعدام الطرق المعبدة، ولم يكن يقودها بنفسه بل  كانت له سيارة صغيرة بيضاء من النوع القديم -.ج

كان له سائق من بقيوة، وفي معظم تنقالته وتحركاته كان يستعمل في ركوبه الفرس، كان له فرس أبيض رشيق أخذه من أحد القواد 
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إلى عبد الكريم،   سابقا مع اإلسبان في بني سعيد، وهذا الفرس كان قد أهداه اإلسبان لذلك القائد جزاء خدماته، وأهداه بدورهالمتعاونين 

 .بعد ان تاب وأناب

 بأي اسم كان يدعوك عبد الكريم؟ -.س

 .كان يدعوني بالقائد، القايد محند عالل -.ج

 وهل كان يعطيكم أجورا، باعتباركم قوادا؟ -.س

رياال عزيزية  811لم نكن نستلم منه أجورا، ومن حين آلخر، كان يقدم لنا بعض المعونات، وحينما كنت في تاونات أعطى لي  -.ج

 (.نسبة إلى السلطان المولى عبد العزيز)

 والمجاهدون؟ -.س

الخير موجودا رغم ظروف  كان. وكل مجاهد يتكفل بمؤونته غذاء ولباسا. المجاهدون كانوا متطوعين في سبيل هللا والوطن -.ج

وحين يشتد الجهاد كان عبد الكريم . أما السالح فقد كان يتكفل به عبد الكريم، بندقية وثالث علب من الرصاص لكل مجاهد. الحرب

 .يتكفل بالسالح والغذاء معا عن طريق الجماعات

 اركن في الحرب ويساعدن المجاهدين؟هل كن يش. يتبادر إلى ذهني اآلن سؤال حول دور النساء في الثورة الريفية -.س

كانت مهمتهن طبخ الخبز للمجاهدين وإعداد المؤن، ومداواة الجرحى في دورهن، وكان . النساء لم يكن يخرجن أبدا إلى الحرب -.ج

ما في فترات من حق المجاهد أن يزور أهله في إجازة ال تتعدى أسبوعا، وعن طريق التناوب، هذا في فترات الهدنة وتراخي الجهاد، أ

 .الحرب واحتدام الجهاد، فقد كان المجاهدون مرابطين في أماكنهم باستمرار

هل سبق أن احتجزك أو  ،سؤالي األخير لك أيها الجد، بعد عميق شكري وامتناني وتقديري لك على هذا الحديث الممتع المفيد، هو

 عداء على قائدها البطل عبد الكريم؟آذاك اإلسبان، سواء أثناء الثورة الريفية أو بعدها حين أطبق األ

. لم يمسسني سوء أو مكروه لقد حرستني العناية اإللهية دائما في لحظات الشدة والضراء، فخرجت منها بحمد هللا ظافرا سالما، -.ج

اإلسبان ولم يؤذونا ال وبعد أن انتهى الجهاد وعاد النفوذ اإلسباني إلى الريف أقوى مما كان عليه، بفضل مساعدة الفرنسيين، احترمنا 

وها أنت ذا تراني وقد نيفت على المائة، . في أرواحنا وال في ممتلكاتنا، رغم محاوالت بعض الجواسيس والعمالء اإليقاع بي عندهم

 .رحماتهوتغمد هللا شهداءنا األبرار بواسع . وما أزال بحمد هللا سليما معافى في جسدي وكرامتي، فشكرا هلل وحمدا على نعمه وألطافه

  

.. في هذه اللحظات، كان المؤذن يؤذن لصالة العشاء، فسكت الجد عن الكالم المباح، وأظلته سحابة من الصمت واإلطراق 

فنهض متثاقال على جسده الذي أثقلته السنون والذكريات، وانتصب واقفا على سجادة الصالة، . وشيء عميق لم أستكنه له غورا

 .ليعقد حوارا آخر مع السماء

 

 الحاج محند يوالل
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 سامي عبدالحق العوفي

 (إسبانيا)ثيوداد لاير   –" القصر دي سان خوان"تألق الدكتور سامي العوفي، المقيم بمدينة 

Alcázar de San Juan – Ciudad Real (España) 

تابع دراسته . 5791سامي العوفي، من مواليد مدينة طنجة سنة 
(. إسبانيا)الطب بقادس  مدينة، والجامعية في كليةنفس الاالبتدائية والثانوية ب

وعلى شهادة  ،من الكلية ذاتها على شهادة الدكتوراه في الطب العام حاصل
يعمل حاليا   .التخصص في الجهاز الهضمي من كلية الطب بجامعة إشبيليا

" المانتشا المركز"بالمجمع االستشفائي  طبيبا أخصائيا في الجهاز الهضمي
وأستاذ محاضر بجامعة ، (إسبانيا -ثيوداد لاير " )القصر دي سان خوان" -

. وباحث متخصص في األمراض المرتبطة بالكبد والكلى، (إسبانيا)إشبيليا 
كما تم اختياره .. دريدبم" سانتا إلينا"يعمل في ذات الوقت بمستشفى و

 .قسم الجهاز الهضمي خدماتهمؤخرا للعمل بمستشفى طليطلة، ليتعزز ب

 الطموح والعزيمة والشغف بالقراءة والبحث

، إلى إسبانيا لمتابعة الدراسة الجامعية في 5771عندما انتقل سنة 
كلية الطب بقادس، كان مستواه في اللغة اإلسبانية، آنذاك، جد متوسط ، 

في فهم واستيعاب المحاضرات التي كان يلقيها األساتذة  صعوباتوكان يجد 
طى بمدرجات الكلية، ولكن طموحه، وعزيمته، وشغفه بالقراءة، جعله يتخ

كل الصعاب، ويتمكن، في ظرف وجيز، من اتقان اللغة اإلسبانية، 
الطموح، والعزيمة، وحب القراءة )هذه الصفات . واالطالع على ثقافتها

 فيما بعد، خالل حققهما نلذيل، هي التي كانت وراء النجاح والتألق ا(والبحث
ى عمله المهني، عندما أصبح طبيبا متخصصا في الجهاز الهضمي، يعمل إل

فقد أدرك جيدا أن الطبيب ال . تكوين عاليينو جانب أطر طبية ذات مستوى
يجب أن يتوقف تكوينه عند حد الحصول على الشهادات التي تمنحها 

فجعل البحث العلمي هدفا له، . بل البد من االستمرار في الدراسة. لجامعةا
، هي طبيبة أيضا، ذات (ربيكا غرثييا أكودو)ته وقد ساعده على ذلك كون زوج... بينه وبين العمل في تخصصه امزاوج

فبدآ، أوال، بتقصي الحاالت المرضية  ...اختصاص في أمراض الكلى، مما جعلهما يعمالن معا، ويتعاونان في أبحاثهما
حريصين على  خالل ذلككانا ... البحث عن القواسم المشتركة بينهاو تلك الحاالت،المشتركة بين تخصصيهما، ثم دراسة 

الطالع واالستفادة من تجارب اآلخرين، والحضور والمشاركة في اللقاءات الطبية والمؤتمرات الدولية، سواء داخل أو ا
 .  خارج إسبانيا

وفيما يلي، أهم النتائج لهذا العمل الدؤوب، الذي جعل اسمه يتردد كثيرا في المؤتمرات الدولية، لألطباء 
 : المختصين في أمراض الجهاز الهضمي

 أوال، في مجال البحث العلمي

  المؤتمر األوربي الخاص بالجهاز الهضمي، فقد أصبح، منذ السنوات األربع األخيرة، عنصرا نشيطا وفعاال في
، حيث قد تم خاللها قبول كل األبحاث التي عرضها على المؤتمرين في دوراته (UEGW) المعروف دوليا باسم

ومن هذه األبحاث، أذكر، على سبيل ... بها واعتمادها في مجال هذا التخصصاألخيرة، والمصادقة عليها مع التنويه 
وكان قد استغرق إنجازه أكثر من سنتين، . ندةولالمثال، البحث الذي قدمه في الدورة األخيرة، المنعقدة بأمستردام به

القصر دي " –" نتشا المركزالما"بالمجمع االستشفائي بتعاون مع طاقم من األطباء العاملين في قسم الجهاز الهضمي 
 :تحت عنوان ،(إسبانيا -ثيوداد لاير )سان خوان 
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التهاب البنكرياس المزمن، وعدم كفاية اإلفرازات البنكرياسية في األمراض المزمنة للكبد الناتجة عن اإلدمان على 
 هل هي صدفة أم هو مرض مشترك بينهما؟. الكحول

pancreática exocrina en la hepatopatía  (Pancreatitis crónica e insuficiencia
crónica etílica: ¿Coincidencia o toxicidad compartida?) 

وقد أواله المؤتمرون اهتماما خاصا، واعتبروا نتائجه جد إيجابية، سواء على مستوى العالج أوعلى مستوى تحسين 
 . ع قد أشادت به كثيراكما أن الصحف اإلسبانية المهتمة بالموضو. جودة الحياة للمريض

  بحث علمي   تم تقديمبنفس المستشفى، طبيبة أخصائية في اأمراض الكلى، ربيكا غرثييا أكودو، الدكتورة بمشاركة مع
عند المرضى بالقصور الكلوي ( C)عالج التهاب الكبد بفيروس "، على المستوى الدولي، حول (مشترك بينهما)آخر 

 –" قصر دي سان خوانال"وذلك في المؤتمر الحادي والعشرين، الخاص بأمراض الكلى، المنعقد بمدينة  ،"المزمن
 .4152ماي  51، يوم (إسبانيا)ثيوداد لاير 

  التهاب الكبد بفيروس ثم أنجزا، بعد ذلك، أول دليل، على المستوى العالمي، خاص بمعالجة(C ) عند المرضى
اعتبر هذا الدليل طريقة ناجعة تساعد األطباء على التعامل مع هذا المرض، مما جعله وقد . المزمن بالقصور الكلوي

  .يتلقى الكثير من التنويه وطنيا ودوليا، على ما يقدمه من المعلومات الهامة( الدليل)

  نية منها مقالة في العديد من المجالت المختصة والجادة، ذات الصمعة الطيبة، الوط 11قد نشر، لحد اآلن، أكثر من
 .والدولية

  التي  الدورة الثانية للبحث مشتركة بينهما، عن أبحاثهما المشتركة، وذلك خالل انعقاد جائزة تقديرية،الحصول على
 .إسبانيا –ثيوداد لاير تنظمها كلية الطب والهيأة المكلفة بالمجال الصحي في مدينة 

 

 

 

 

 سامي وربيكا يناالن جائزة تقديرية مشتركة بينهما
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 كتاب تحت عنوان ،بإسبانيا عن وزارة الصحة ،صدر ، حيث قدتم اختياره ليكون ضمن أفضل األطباء في إسبانيا  

en España) Sanidad(Líderes de la  ،يتضمن أحسن األطباء في إسبانيا، من ضمنهم الدكتور سامي العوفي ،

 .والدكتورة ريبيكا كرثييا أكودو

 

 

  سريرية على المستوى للتجربة ال، (إسرائيل)منسق آخر من حيفا ، إلى جانب يدولمنسق على الصعيد الكتم اختياره
 التهاب الكبدعالج  ضمانةوذلك من أجل متابعة وتقييم فعالية و،  (MK-5172) التي أطلق عليها اسم الدولي،

 .مرضى القصور الكلوي عند (C) بفيروس

 كما أن المختبر األمريكي، لصناعة األدوية، في الواليات المتحدة األمريكية، المعروف عالميا باسم: 

MSD (Merck Sharp and Dohme) 

عالج التهاب الكبد دواء جديد خاص ب صنع وإنتاجيجري حاليا اتصاالت مع الباحثين قصد االتفاق معهما على 
 . وذلك اعتمادا على نتائج أبحاثهما ،عند المرضى بالقصور الكلوي المزمن( C)بفيروس 
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 ثانيا،في مجال النشاط األكاديمي واالجتماعي

  مؤتمر وطني لألمراض ، تم تأسيس، ألول مرة بإسبانيا، (سامي العوفي، وربيكا غرثييا أكودو)ببادرة من اإلثنين
 .تنعقد دوراته على رأس كل سنتين .المرتبطة بالكبد والكليتين

Symposium Nacional de Hígado-Riñón 

وبالفعل، فقد تم تنظيم المؤتمر، في دورته      
" قصر دي سان خوانال"األولى، بمدينة 

يناير  42و  41يومي ، (إسبانيا -ثيوداد لاير )
 اباحث 511أزيد من ،  شارك فيها 4151

المختصين، من ذوي الشهرة العالمية،  من
 . جاؤوا من مختلف المدن اإلسبانبة واألوروبية

الصحف  وكالعادة، فقد نشرت كثير من      
اإلسبانية خبر تأسيس هذا المؤتمر، منوهة 

ويمكن االستماع إلى  .بتنظيم دورته األولى
التي   )Radio Onda Cero (عةإذا

تحدثت عن المؤتمر، مستضيفة الدكتورة ربيكا 
 . غرثييا أكودو لشرح أهدافه

وقد وجهت دعوات إلى أطباء . ، بنفس المدينة4151يناير من سنة  42و  41يومي  تنعقداالدورة الثانية للمؤتمر،     
 .4159والدورة الثالثة كانت سنة  .في بلدان مختلفة، من ضمنها المغرب، لحضور هذه الدورة

   

  الجمعية اإلسبانية للكبد والكليتين"م تأسيس "(Asociación Española de Hígado y Riñón) ،
أسندت وقد . الكليتين، سواء داخل إسبانيا أو خارجها في أمراض في أمراض الكبد أوإما خاصة باألطباء المختصين 

  .إلى يومنا هذا رأسها منذ تأسيسها وما يزال على. رئاسة ذات الجمعية إلى الدكتور سامي العوفي

وتبادل الخبرات بين األطباء المختصين في أمراض الكبد  لجمعية، باإلضافة إلى التعاونل األخرى هدافاألومن     
مساعدة األسر في الميدان االجتماعي، ل العملتشجيع البحث العلمي في االختصاصين المذكورين، ووالكليتين، 

تالميذ إحدى  ، في المرحلة األولى،فاختارت ..، القاطنة خارج التراب اإلسبانيالتربية الصحيةفي مجال المعوزة 
  .مدينة طنجةفي أحد األحياء الفقيرة ب واقعةالمدارس المغربية، ال

 
 ( www.aehr.es   التفاصيل في موقع الجمعية)

 وطنيالمؤتمر الدورة األولى لل
 لألمراض المرتبطة بالكبد والكليتين

 وطنيالمؤتمر نية للاالدورة الث
 والكليتينلألمراض المرتبطة بالكبد 

 وطنيالمؤتمر ية للالالدورة الث
 لألمراض المرتبطة بالكبد والكليتين

http://www.mohamedaoufi.com/audio/noticia_symposium_onda.cero_3.MP3
http://www.aehr.es/
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  التبرع "اإلسبانية والعربية، يحمل عنوان  تينباللغ ،باا، ألف كتربيكا غرثييا أكودوبمشاركة مع الدكتورة
قصد إفادتها  ،عبارة عن دليل إخباري، موجه إلى الجالية المسلمة المقيمة بإسبانيا ، وهو"باألعضاء في اإلسالم

في أوساط  اوقد لقي الكتاب استحسانا كبير ..اإلسالمباألدلة الشرعية المتعلقة بالتبرع وزراعة األعضاء في 
مختلفة، منها الجالية المسلمة، واألوساط الرسمية اإلسبانية، باإلضافة إلى وسائل اإلعالم المكتوبة والمسموعة 

، استضافت متلفزتين برنامجا من حلقتين اثنتين  (TVE 2)والمرئية، حيث خصصت القناة اإلسبانية الثانية 
 "...التبرع باألعضاء"موضوع  عنفيهما مؤلفي الكتاب للحديث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن بنشاط اته يقومزوج، إلى جانب عمله المهني، فإنه وكتور سامي العوفيدال إلى أن وأخيرا، تجب اإلشارة
، وذلك "كاستييا المنشا"آخر، على جانب كبير من األهمية، يستهدف الجالية المغربية المقيمة بمنطقة اجتماعي 

من أجل التواصل فيما بينها من جهة، وبين المجتمع الذي تعيش بين ظهرانيها من جهة أخرى، قصد التفاهم 
 ...حهاوالتعايش، وكذلك من أجل المحافظة على ثقافتها، والدفاع عن حقوقها ومصال

 

 

الدكتوران سامي وربيكا ضيفان على 

 (TVE 2)القناة اإلسبانية الثانية 
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 الخاتمة

بعد االنتهاء من أعمال هذا الكتاب، بقيت عالقة بذهني  

ات بعض االنطباعات، التي تولدت لدي أثناء معالجة المعلوم

هي في حقيقة األمر، و والمعطيات المتعلقة بآل العوفي؛

على جانب كبير من األهمية، ألنها تتعلق استنتاجات 

صفات بأوصاف بدنية وصحية، وببخصائص علمية ومهنية، و

، معظم أفراد هذه العائلة الكبيرةيشترك فيها ُخلُقية وسلوكية، 

إحصائيات وقد ألحقت بها .. كل األجيالعبر بها  ونيتميزو

 .فيها مختلف أحوال آل العوفي دترصورسوم بيانية، 
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 االستنتاجات

 خصائصالمالحظات وـ ال1

هذه بعض المالحظات، وبعض الخصائص التي تم استنتاجها بعد جرد وفحص المعلومات المتعلقة بآل العوفي 

الذين عاشوا في القرون الثالثة األخيرة؛ فالمالحظات لها عالقة بتاريخ عائلة آل العوفي، بينما ترتبط الخصائص بآلهم 

بمجموعة من الرسوم البيانية، تتعلق  ، متبوعةلكي يستخلص منها القارئ ما يشاءأوردها هنا  ،بآل العوفي أنفسهم، أي

 ".آل العوفي وأمراض القلب" ، و"آل العوفي ومهنة القضاء"موضوع ليها يبمختلف أحوال آل العوفي، 

 المالحظات

  ،المقيمة بمنطقة الريف، بشمال المغرب، في أية لم يسبق القيام بأي عمل من أجل توثيق تاريخ عائلة آل العوفي

 .فترة من القرون الثالثة األخيرة، رغم أنها قد ضمت خالل الفترة ذاتها كثيرا من رجال العلم والثقافة

  ليس هناك، لحد اآلن، أي دليل علمي يثبت أصل هذه العائلة، رغم أن بعض المعطيات الموجودة حاليا، ترجح أن

الجزيرة العربية، حيث إنه من المحتمل أن يكون بعض الحاملين لهذا االسم العائلي يكون أصلها من شبه 

، قد انتقلوا من شبه الجزيرة العربية إلى المغرب بعد الفتح اإلسالمي، إما مباشرة أو عن طريق (العوفي)

 .ازيغي الريفيفي المجتمع األم( اجتماعيا وثقافيا)فاستقروا بالريف، وانصهروا انصهارا تاما .. األندلس

 الخصائص

  من الناحية العلمية، فهناك عالقة وطيدة بين آل العوفي والعلوم الدينية والشرعية؛ إذ نجد أن كل اهتماماتهم

وتبرز مهنة القضاء والتعليم كأهم هدف سعت إليه األجيال . وأنشطتهم وطموحاتهم كانت تنحصر في هذا المجال

 . .والتحصيل تعليمال الناس عن فيه فكان يعز في الوقت الذي، (ثوالثال الجيل األول والثاني)األولى 

  ومن الناحية االجتماعية، فآل العوفي محافظون بطبعهم، ومتمسكون بالتقاليد االجتماعية، ولكنهم يتميزون، في

بصفات على جانب كبير من األهمية، منها، احترامهم للمرأة على العموم، وحبهم الشديد لألسرة،   الوقت ذاته،

ا زوجة أخرى، أو تطليقها؛ ذلك أنه لم يثبت قط، خالل ومعاملتهم الطيبة للزوجة التي ال يقبلون أبدا اإلشراك معه

، ولم يعرف عن أحد أن إال نادرا جداالقرون الثالثة األخيرة، أن جمع أحدهم، في آن واحد، بين زوجتين اثنتين 

وفي هذه . ولكن بعضهم لم يترددوا في الزواج مرة ثانية بعد موت الزوجة األولى... وقع الطالق على زوجته

 .تكون الزوجة الثانية المطلوبة هي أخت، أو إحدى قريبات الزوجة األولى الحالة،

 فيتركون لها . وارتباطا بما تقدم، فإن آل العوفي يفضلون، في الغالب، أن تكون الزوجة ربة بيت، أي بدون عمل

رغم الطابع المحافظ ومن المثير لالنتباه، أنه . الحرية المطلقة في التصرف وتسيير شؤون البيت اقتصاديا وتربويا

الذي يتميزون به، فإن الزوجة هي التي تقوم بالتسوق للبيت، والتواصل مع الخارج القتناء حاجيات األبناء وكل 

 .مستلزمات البيت

  ومن الناحية الفيزيائية، يتصف آل العوفي، على العموم، بالقامة المتوسطة، والبنية المعتدلة؛ ويغلب على بشرتهم

 ...لمائل إلى األشقر، ولهم عينان واسعتان ذواتا لون بنياللون األبيض ا

 قليلو الكالم، يعزفون عن . ومن الناحية السلوكية، فآل العوفي لهم طبع هادئ، متسامحون ويجنحون إلى السلم

جل أوقاتهم الفارغة، يفضلون قضاءها مع األسرة داخل البيت، فهم بذلك قليلو الحركة .. المنافسة وأخذ المبادرة

 .واألسفار، مع بعض االستثناء بالنسبة للشباب

 ا الجيل األول والثاني من آل العوفي كانوا على خلق عظيم، وكانوا هم سادة المنطقة، يؤثرون في الناس بما أوتو

وال إلى  ،مواثيقتوثيق الإلى  ولم يكونوا يحتاجون ..وعدوا وفواما فضيلة وسلوك حسن، وكانوا إذا علم ومن 

 .. عقودالكتابة 

  أما من الناحية السياسية، فإن آل العوفي، رغم متابعتهم، عن كثب، لكل مجريات وتطورات السياسة الداخلية

والخارجية، عبر وسائل اإلعالم، وميلهم إلى مناقشة قضايا الساعة، فإنهم ال يرغبون في المشاركة في أي نشاط 

 .عض االستثناء طبعامع وجود ب. سياسي، وليس لهم أي طموح في هذا الميدان
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 بيانيةالرسوم ـ ال2

 مالحظة

وذلك بسبب تعذر الحصول على بيانات بعض األفراد المنحدرين   !ذه الرسوم البيانية ال تشمل جميع آل العوفيه  

 .من وردانة
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 "واط ساب"، المجموعة التواصلية بـ "أيراو آل العوفي"آل العوفي المنخرطون في 
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 ومهنة القضاءآل العوفي ـ 3

 والتعليم االقضاء مهنة بامتهان العصور، مر على واشتهروا، وجاه، علم أهل أنهم القديم منذ العوفي آل عن عرف

 أبا  المهنة هذه األجيال توارثت فقد .والتقدير االحترام من كثيرا الناس لدى أكسبهم مما والشرع، الدين أمور في واإلفتاء

هذه المهنة، وكذلك فعل االحاج سي دمحم وسي ( سي دمحم سي الطاهر)ن عن أبيه أمقرا دمحم سي االبن، ورث حيث  جد، عن

طقة الريف من كبار العلماء والفقهاء في من ، باإلضافة إلى كونهما قاضيين،اللذان كانا ،(ابنا سي دمحم أمقران) عبدالسالم

سي عبدالرحمن بن سي دمحم أمقران العوفي قد اشتغل أيضا كاتبا لدي محكمة بني سعيد، وكذا شقيقه  كما أن .المغربية

بعد  شقيقه القاضي الحاج سي دمحمثم مع ضي سي دمحم أمقران، ااألكبر، سي محند، الذي كان عونا قضائيا مع كل من أبيه، الق

، شتغال عدلين لمدة طويلة من الزمنقد ادمحم أمزيان العوفي وابنه سي عبدالرحمن كالهما  سي باإلضافة إلى أن وفاة أبيه، 

  .وكذلك األمر بالنسبة للحاج زمو

خالفا لما سارت عليه األجيال و

العوفيين، في الوقت فإن معظم  منذ القديم،

الحالي، لم يستهوهم العمل في القضاء، إذ 

 ،منهم إلى مهن أخرى ونجه الكثيرات

 ،الجيل الرابع فيفقد بدأ يبرز،  بالتاليو

عن مهنة  عزوف،الخامس أيضافي وربما 

يتخلى فيه  ،القضاء، وأخشى أن يأتي حين

 .التاريخياإلرث هذا آل العوفي عن 

كن رغم ذلك، فإن هذه المهنة ل

، (من عوفيي تغزوت)حسن بن سي عبدالسالم العوفي الماتزال إلى يومنا هذا محافَظا عليها بين آل العوفي، وذلك بفضل 

لته على التقاعد هو منصب الوكيل العام لدى محكمة اإلستئناف بالرباط، وكذلك بفضل الذي كان آخر منصب له قبل إحا

، الذي يعمل حاليا وكيال عاما لدى محكمة (من عوفيي وردانة)عبدالحكيم بن سي عبدالرحمن بن سي دمحم أمزيان العوفي 

عوفي، التي دخلت إلى ميدان القضاء، في بدون أن ننسى صونيا، بنت الحسن وحفيدة سي عبدالسالم ال. اإلستئناف بالناظور

 .الوقت الحاضر، كموثقة بمدينة الرباط، مكسرة بذلك عادة اقتصار الميدان على الرجال دون النساء في عائلة آل العوفي

في حين أن مهنة التدريس، التي هي أيضا من المهن التي اشتهر بها آل العوفي، قد أصبحت، في العقود األخيرة، 

ن نسبة كبيرة منهم قد اختاروا أللدى الكثيرين منهم، سواء من عوفيي تغزوت أو من عوفيي وردانة، ذلك   مفضلةالمهنة ال

  .التعليم، بمستوياته الثالثة، االبتدائي والثانوي والجامعي مهنة لهم

 
 

 وكيالن عامان للملك قضاةآل العوفي الذين عملوا في سلك القضاء في القرون الثالثة األخيرة

سي الطاهر . سي م

العوفي، النصف 

 19  الثاني من لقرن

أمقران . سي م

العوفي، نهاية قرن 

 02 بداية قرن/ 91

 الحاج سي دمحم العوفي

 1932/ 1973 

سي عبدالسالم 

 العوفي

 1940/1956 

سي  حسنال

 العوفي عبدالسالم

سي عبدالحكيم 

 العوفيعبدالرحمن 

      

 

 مساعدون قضائيون

الرحمن العوفي، .سي ع

 كاتب لدى محكمة

سي محند العوفي، 

 عون قضائي

سي دمحم أمزيان 

 العوفي، عدل

دمحم سي  الحاج

 ، عدلزمو

سي عبدالرحمن سي دمحم 

 أمزيان العوفي، عدل

 الحسن العوفيصونيا 

 موثقة

      

 السالم .صونيا الحسن سي ع الرحمن. عبدالحكيم سي ع حسن سي عبدالسالمال
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صورة تاريخية نادرة، للهيئة القضائية بالناحية الشرقية إلقليم الناظور، أخذت بمناسبة االحتفال باستقالل القضاء عن  هذه

، (1رقم )ويظهر الحاج سي دمحم العوفي  .م9151شتمبر  90 هـ، موافق9531رجب  02السلطة التنفيذية، وكان ذلك يوم 

 .اليمين، على األولصف في ال الجالس

 

 ،بالربط بباب محكمة النقض ، أخذت لهمبالمملكة المغربية، لوكالء العامين للملك، جماعية لكل اصورة حديثة هذهو

يتوسطها الحسن سي عبدالسالم العوفي، السابع من اليمين في الصف األمامي، ويقف خلفه، من جهة كتفه اليمنى، عبدالحكيم 

 .سي عبدالرحمن العوفي
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 العوفي وأمراض القلبآل ـ 4

سي وعند فحص الملف الصحي لبعض األفراد من آل العوفي، المنحدرين من فرعي سي دمحم أمقران بتغزوت، 

، نستخلص بأن من بين أهم  األمراض الشائعة بين عدد كبير والرابع الطاهر بوردانة، المنتمين إلى الجيل الثاني والثالث

الذبحة الصدرية، والجلطة : وفاة بعضهم، هي أحد أمراض القلب، التي من أهمها منهم، والتي كانت السبب المباشر في

 ...القلبية، وعدم انتظام نبض القلب، وضعف عضلة القلب

. ومما يسترعي االنتباه، كون أمراض القلب لدى آل العوفي، تكاد أن تكون مقتصرة على الذكور دون اإلناث

تي تخص الرجال دون النساء، أذكر من بينها عادة التدخين، والخمول وقلة وربما يعود سبب ذلك إلى بعض العادات ال

الحركة، وخصوصا بعد سن التقاعد، أضف إلى ذلك طبيعة الحياة الال منضبطة التي يكون بعضهم قد عاشها في فترة 

 ...  الشباب، وغير ذلك

 ادرين من مختلف الفروع،  الذين عانوهذا، وإنه لمن المؤسف، أال نتوفر على إحصاء شامل لعدد العوفيين المنح

أو يعانون من هذا المرض المزمن، وذلك إما بسبب ندرة وصعوبة الحصول على المعلومة، أو لكون الوفاة تكون طبيعية، 

تحدث غالبا بالبيت، في مناطق نائية، بعيدة عن المراكز الصحية؛ ففي هذه الحالة، ال تكون هناك حاجة إلى معرفة أهل 

 ". تعددت األسباب والموت واحد: "يقولون.. لسبب المباشر للوفاةالميت ل

ولكن، مع ذلك، استطيع أن أدعي بأن األرقام التالية، من شأنها أن تعطينا، على قلتها، فكرة عامة عن الموضوع، 

 .بالرغم من محدوديتها، لكونها تخص فرعين اثنين فقط، كما سبقت اإلشارة إلى ذلك

عدد العوفيين في هذين الفرعين، الذين قضوا نحبهم بسبب هذا المرض، في الفترة الممتدة من  وبناء على ذلك، فأن

سي محند، الحاج سي دمحم، حبيبة سي حدو، : شخصا، وهم( 19)النصف الثاني من القرن الماضي إلى يومنا هذا، أحد عشر 

أحمد سي عبدالرحمن، دمحم سي عبدالسالم، ، -أبناء الحاج سي دمحم-حسين سي الطاهر، راضية، وحسين، وحسن، وجمال 

( 1)في حين أن الذين يعانون منه حاليا، ويخضعون، في الوقت ذاته، للعالج، يبلغ عددهم تسعة (. حجاج دمحم سي عبدالسالم

 .أمد هللا في عمرهم. أشخاص

واعتبارا لكون الطب يرى أن أمراض القلب 

، إذ من بين العوامل التي  يربط بها "شبه وراثية"هي 

الطبيب حالة المريض، ويأخذها بعين االعتبار، يأتي في 

المقدمة، عامل الملف الصحي لكل أفراد العائلة، حيث 

يسأل الطبيب المريض عما إذا كان أحد أفراد العائلة 

ألن .. بمرض من أمراض القلب المذكورة أعاله مصابا

في حالة وجوده، فال يستبعد أن يكون لألقارب األقربين 

 .للمصاب استعداد لإلصابة بذات المرض

ومن أجل التنبيه إلى هذا األمر، أردت أن أدق 

ناقوس الخطر، ألُذَّكر كافة آل العوفي بأن كل واحد منا 

مرشح ألن يرث هذا اإلرث المكروه، ومهدد باحتمال 

اإلصابة به عاجال أو آجال، ما لم يقم باتخاذ اإلجراءات 

أقول هذا، ال من .. الالزمة للوقاية منه وإبعاد شبحه عنه

خويف والتهويل، وإنما من أجل الحث على أخذ أجل الت

كل ما يمكن أخذه من االحتياطات الضرورية للمحافظة 

فاللهم ارحم .. على سالمة القلب، وهللا خير الحافظين

الذين قضوا نحبهم بسبب هذا الداء، وعاِف واشِف 

 . ..المصابين به، وأبعد عن الجميع كل أنواع األسقام

 

 أمراض القلب هؤالء قد قضوا نحبهم بسبب مشاكل

 

 سي دمحمراضية حاج  سي محند سي دمحمحاج 

سي حسن حاج  سي دمحماج حسين ج

 دمحم

 ع السالمسي حجاج دمحم 

 ع الرحمنسي أحمد 

 ع السالمسي دمحم  سي دمحمجمال حاج 
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 شهادات

هذه مجموعة من الشهادات في حق 

نخبة من  عائلة آل العوفي، صادرة عن

... األسماء الوازنة في مجاالت مختلفة

 . .ود وصداقة اتعالق بآل العوفيتربطهم 

حسب  تهم، مرتبةاوفيما يلي شهاد

 .هااستالم تاريخ
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 اإلدريسي شعيب بن فيصل األستاذ

 بوجدة االستئناف محكمة لدى للملك العام الوكيل

 

 

 

ليتحول من سرد لألحداث التاريخية، وعرض ، أدب السيرة الذي تطور عبر العصور، أجل فروع األدب من

في بناء فني متماسك، وبلغة أدبية تجعل السيرة فنا أدبيا  ،تقوم على عنصر الحقيقة والواقع ،كتابة أدبية ىإل  ألخبار محكية

 .ال عمال تاريخيا

ويأتي هذا الكتاب، لمؤلفه األستاذ عبدالحق العوفي، في سياق العمل األدبي، الذي يحمل في طياته من األحداث 

، يسافر بالقارئ والدارس إلى فترات من معرفيا منقطع النظيررصيدا منه ع والشخصيات التاريخية التي تجعل ئوالوقا

وتجميعها بين دفتي الكتاب ليصير مرجعا  ،اتاريخ شمال المغرب، من خالل تتبع تاريخ عائلة آل العوفي، واستقصاء أخباره

 .كل مهتم بهذا الحقل المعرفيوللبعيد قبل القريب، لينير الطريق، ويهدي السبيل 

؛ فقد اتسعت رؤية مؤلف الكتاب بشكل تضيق "كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة"مام النفري إنه وكما قال اإل

 من المجهود والتفاني في إعداده، ما ال يمكن أن تحصره هذه الكلمة المتواضعةفيه العبارات والكلمات عن وصفه، وبذل 

 .التي تشرفت بكتابتها

سيؤرخ لهذه العائلة  صميم الفؤاد على إنجاز هذا المؤلف القيم، الذيإني أتقدم إليه بالشكر واالمتنان، وأهنئه من 

 .الشريفة العريقة، عائلة آل العوفي، داعيا العلي القدير أن يجزيه أوفر الجزاء على ذلك

صديقا لألخوين الفقيهين القاضيين، لقد كان والدي المرحوم العالمة الفقيه القاضي، شعيب بن محمادي اإلدريسي، 

( والد األستاذ الحسن العوفي)سي عبدالسالم العوفي، وأكثر من ذلك فقد كان بالنسبة لهذ األخير شقيقه سي دمحم، والحاج 

جمعت بينهما أخوة متينة، بدأت منذ الصبا وخالل مراحل التمدرس األولي، واستمرت عبر  ؛بمثابة األخ ورفيق الدرب

المحبة في هللا، إلى أن  احدة، شعارها الصدق واإلخالص، ثمرتهالزمان والمكان حتى أصبح الصنوان عنوانا لعملة وا

القة ممتدة ومتماسكة ارتفعت وسمت إلى درجة المصاهرة، حيث تزوج الصديقان من نفس العائلة، فصارت أواصر الع

 .دائما غير منقطعة

بجامعة القرويين وتتلمذا معا على أيدي علمائها وفقهائها األجالء، ونهال معا من نابع أصول العلوم  كالهمادرس 

هة افكانا مثاال يحتدى به في االستقامة والنز القضاء، ما بوأهما مناصب في خطة العدالة، ومن بعدها في ،الشرعية

 .والحرص على تحقيق اإلنصاف والعدل، وحماية الحقوق وصيانتها

وهكذا أصبحت رابطة القرابة، واألخوة، والصداقة، تربطني باألستاذ الفاضل الحسن العوفي، الذي أكن له أصدق 

مشاعر المحبة واإلخالص، واعتبره من خير خلف لخير سلف، وثمرة طيبة من ثمار هذه الشجرة الطيبة، شجرة آل 

 ...العوفي

ائلة آل العوفي، ذكورا وإناثا، شيوخا وشبابا، أن انتماءهم إليها عأن أذكر أبناء هذه العائلة،  ،وال يفوتني في األخير

اس منير فوق رؤوسنا جميعا، يجب المحافظة عليه وصيانته، إكراما لهؤالء وغيرهم من رجاالت رهو وسام شرف، ونب

هم وأخالقهم، واستحضار جميع التضحيات  التي بذلوها بأوصاف ،بفخر ،خالل االقتداء بهم، والتحلي نالعائلة الكريمة، م ههذ

يوفقنا  ن، وتثمين كل مجهود وعمل يهدفان إلى بلوغ هذه الغايات، داعيا هللا العزيز الحكيم ألةئمن أجل إعالء قدر هذه العا

آمين، . خير خلف لخير سلف، وأن يتغمد أرواحهم بالرحمة والمغفرة والرضوان ،عن حق وبالفعل ،ن نكونألجميعا 

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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 الدكتورة شريفة الدحروش

 أستاذة باحثة

 

 من القلب

أفتقد أحيانا الكلمات التي يمكنني أن أعبر بها عما 

يخالجني من شعور تجاه الغير، خصوصا إذا كان للغير مكانة 

مميزة عندي، فأنا اليوم أحس باالعتزاز والتميز عند حديثي عن 

 . كلماتي قليلة و لن تفي بالمطلوب لكنها من القلب. .العوفيآل 

ال أذكر اليوم الذي تعرفت فيه على أحبابي من أفراد 

الفروع والخلف الصالح آلل  هذه العائلة الكريمة، لكن قبل ذكر

البد من الوقوف وقفة إجالل وإكبار لألصل الطيب ، العوفي

التي كان لي  ،التي تفرعت عنها الثمرات الطيبة ،والبذرة النبيلة

والترحم على  ،عظيم الشرف بالتعرف عليها من أبناء هذه العائلة

القاضي الحاج سيدي دمحم العوفي، مثال الرجل الطيب الشهم الذي 

والذي عرف بالحزم واالستقامة مع  ،وصل صيته إلى أبعد الحدود

 .رحمة هللا عليه .نبل األخالق وسموها

تعرفت على آل العوفي عبر والدي وحديثه عن 

، كان عزيز وتقريبا كلما ذكره كصديق ،الدكتور حسن العوفي

 ...يذكر ليلة زواجه

وعبر درجة الوعي في الكتابة  ،بعد ولوجي الجامعة

فكانت !  أسأل الحداثةدخلت إلى عوالم سردية ألجادل القراءة و

األديب الدكتور نجيب الناقد  ،وال زالت معرفتي بأستاذي القدير

وشغف الوقوف والتأمل  ،منه حب الكلمة الذي تعلمت ،العوفي

 .فيها قبل الكتابة وبعد القراءة

والتي  ،تربطني عالقة صداقة أعتز بها بأيقونة العائلة

وإن كانت ال تحمل لقب العوفي على الورق إال أنها تحمله في 

من رحيقها  فوالدتها المرحومة راضية العوفي أشبعتها ،دمها

راري اللقب بكل فخر أطفحملت الدكتورة بشرى  ،الميمون

 .واعتزاز

 ،ال يمكنني أن أغفل في هذه العجالة معرفتي ومحبتي

 ،الدكتورة فريدة العوفي ،مع تقديري واحترامي لجيراني وأحبائي

 ...و أخي الكريم بريدة أمزيان وعائلته

تحية تقدير واحترام لجميع آل العوفي الذين أعتز 

 . بمعرفتهم ايما اعتزاز 

 

 

 

 مزوار اإلدريسيالدكتور 

 .ومترجم شاعر ،بطنجة جامعيأستاذ 

 

 في حّق عبد الحق

أحيانا، تَعِقد الحياةُ بُمصادفاتها صداقاٍت 

صداقات . ينال منها الزمان بتقلُّباته صادقةً، يصعب أن

أساَسها ُحّب يكنه الصديق  الَحدَثْين، ألن تَثبت في وجه

األستاذ عبد الحق  لصديقه، وتلك حالي مع األخِ الصديقِ 

المعهد  العوفي، الذي عاشرته أزيد من عشر سنوات في

ا"اإلسباني  في طنجة، كان فيها يدا  "سيبيرو أُوُشوَّ

بالعون والدَّعم، ِلَشخصي الوافِِد الجديد على  ممدودة

شعبة اللغة العربية التي كان  وللزمالء فيالمعهد، 

بل كان يحرص  رئيَسها، ال ينتظر منا جزاء وال شكورا،

م ما في ُوسعه تقديمه بإيثار ريفّي راق، ينم  على أن يُقدِّ

 .عن معدن أصيل

عرفُت الصديق عبد الحق في اشتغال دائب، 

والحرص على االلتزام بما يفترضه العمل  دْيدنُه التفاني،

 -المدة التي قضيتها إلى جانبه طيلةَ  –ألجنبي، فكان مع ا

تربوّي إسباني، يُحافظ  سفيرا مرموقا للمغرب في فضاء

ويحظى  على كرامتِه وكرامة زمالئه الذين يُمثِّلهم،

 بالتقدير الجليل والمحبة الصادقة من قِبَلهم، وِمن لدن

 .اإلسبان أيضا، دون أن أغفل التالميذ وأولياء أمورهم

يكن َهمُّ الصديق عبد الحّق أْن يُقدّم دروَسه لم 

كان يسعى دوما إلى أن يكون ُمبِدعا في  فحسب، وإنما

ويكفي أن أَلفت االنتباه إلى أنه  األنشطة الموازية كذلك،

اللغة نشرة " أَْوَجد للعربية مساحة في المعهد، عبر

رها الحقا إلى مجلة  "العربية  "بابل"الفصلية، التي طوَّ

سة بالمعهد لباقي وكان . اللغات والعلوم والفنون الُمدرَّ

على تحفيز التالميذ لإلسهام فيها،  يمتلك قدرة خارقة

را بخبرته ودماثته طاقاتهم  .اإلبداعية ُمفّجِ

الصديق عبد الحق العوفي فرع من أصل 

 .المرء إال أن يمحضه الحبَّ كلَّه كريم، ليس بوسع

الرحمان  طوبى لك، صديقي الغالي، بما وهبَك

ُجبِلت عليه، ودُمَت مكلَّال بالعافية  وبما ،والوالدان

 .والرفاهية
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 حسناء دمحم داوداألستاذة 

باحثة ومحققة ، بتطوان رئيسة مؤسسة دمحم داود للتاريخ والثقافة

 طاوينثمخطوطات وتراث المرحوم دمحم داود، مؤرخ 

 

 شهادة في آل العوفي الكرام

مشيئة األقدار، ومن حسن الصدف في هذه الحياة، أن من جميل 

تهيئ لك األيام ظروفا لتلتقي بأشخاص تجد فيهم من العفة والعزة، واإلباء 

والوفاء، والصدق واإلخالص، ما يمأل ضميرك اقتناعا بأنهم خير من 

 .يستحقون ثقتك واحترامك وتقديرك، وصداقتك ومودتك وحبك

آل  -والصدف الحسنة، أن نتعرف نحن ولقد شاءت األقدار الجميلة، 

على آل العوفي الكرام، فتصاهرنا من خالل اللقاء الموفق بين األستاذة  -داود 

عزت بنت الحاج عبد الكريم داود والدكتور حسن بن الحاج دمحم العوفي، لكي 

تثمر هذه المصاهرة عن تعامل وتكامل وانسجام تام، إذ تعرفنا على هذه 

التي تجلت لنا من خالل معرفتها كل الخصال النبيلة األصيلة  العائلة الكريمة،

في شخص الدكتور المقتدر حسن العوفي، ذي الهمة والشهامة، والصدق 

والكرامة، والجدية في العمل، والخبرة في الميدان، واللباقة في التعامل، مع ما 

حضرة يميزه من األدب الجم، والرقة في الكالم، مما كنا نحس معه أننا في 

شخصية لها من المكارم والخصال، ما ينم عن االنتساب إلى شرف النسب 

وحسن األرومة وعراقة األصول وحسن الشيم، ومما لم يترك لنا عنه إال 

رحم هللا الدكتور حسن رحمة واسعة، وبارك . الذكر الحسن والذكريات الطيبة

زته وأنفته، في أنجاله الكرام، حسن ويوسف ومنى وياسمينة وليلى، ورثة ع

 .ومتابعي مسيرته الموفقة بإذن هللا

وتمر األيام، لكي تتوطد العالقات، ولكي نتعرف على عدد من أفراد 

هذه العائلة الكريمة، ممن لم نعرف عنهم سوى األخالق العالية، والسيرة 

الطيبة، والخصال الشريفة، ولكي يطل علينا نجم آخر من نجوم هذه األسرة 

المع في عالم الثقافة واألدب، والفن واإلبداع، إنه رمز الفاضلة، وكوكب 

النجابة، ورائد النقد والكتابة، الباحث األديب الدكتور نجيب العوفي، صاحب 

القلم السيال، والسابح في عوالم السرد والقصة والرواية، الذي أضاف إلى 

 ساحة األدب المغربي والثقافة العربية إضافة نوعية تجعله يحتل مراتب

 .الصدارة في هذا المجال

لقد جمعتنا بالدكتور نجيب ندوات وجلسات وموائد ثقافية شهية، 

استمتعنا فيها بآرائه الحصيفة، وبمداخالته القيمة، وبتعليقاته السديدة، واطلعنا 

على كتاباته الرائدة، ومقاالته النقدية الهادفة، فما زدنا إال يقينا بأنه شمعة 

المغربية والعربية، وغصن غض مثمر من أغصان  منيرة في فضاء الثقافة

هذه الشجرة الطيبة، شجرة آل العوفي المباركة، أكرمها هللا وزاد أفرادها 

 .فضال وعزة، وسدد الخطى ووفق الجميع لكل خير وصالح

 جميلة العلوي المريبطواألستاة 

 مهندسة ديكور، فنانة تشكيلية 

 و شاعرة
 

 

 شهادتي في حق آل العوفي

تعرفت على عائلة العوفي في سن 

خالتي من ابن  حين تزوَجتْ  ،مبكرة

عبدالحق    لهم، األستاذ المقتدر

وشاءت الظروف أن اجتمع . العوفي

بأفراد هذه العائلة في عدة مناسبات، 

جعلتني أعشق ذاك الجو الباذخ في 

ة العائلية التي تضم  ثقافته، وتلك اللَّمَّ

قامات أدبية وعلمية وسياسية ال 

 .يستهان بها 

كنت أعتز بوجودي ضمن هذا الجمع، 

لما يحمله من مستوى فكري عال 

وأخالق راقية، تجلت في معاملة 

 .المرأة كأم وكأخت وكزوجة

أختي من ابن آخر لهم،  بعدها تزوَجتْ 

الدبلوماسي الخلوق، السيد فؤاد 

العوفي، مما زاد في توطيد عالقتي 

بهم، وإعجابي بكرم اخالقهم وطيب 

 .معاشرتهم 

و ال يفوتني ذكر الدعم المعنوي الذي 

قدمه لي الناقد الشهير، والذي ذاع 

. صيته بين أقطار الوطن العربي، د

نجيب العوفي وتشجيعه لي عند 

 إصداراتي الشعرية

أيضا أريد أن أشهد في شخص ُولد 

على يده أبنائي األربعة، الدكتور 

حسن العوفي، تغمده هللا برحمته، 

 .طبيب كان لضمير المهنة عنوانا 

هذه بكل  كل هذا جعلني أقول كلمتي

صدق، في هذه العائلة التي تمثل 

النٌّخبة بين العائالت المرموقة في 

 ..مجتمعنا
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 الفقيه العالمة دمحم الهدار

بمدينة " باسو"إمام وخطيب مسجد 

لجيل الثاني من عائلة لالناظور، معاصرا 

 آل العوفي 

 

 شهادة واعتراف آلل العوفي

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 غنية عن التعريف، إن عائلة العوفي  

ألنها عائلة مشهود لها بالخير والصالح 

واألخالق الطيبة، وهي عائلة وأسرة  

وما يتعلق بذلك  والفقه،مشهورة  بالعلم 

من العلوم الشرعية التي تخدم الكتاب 

 .والسنة

برزت هذه العائلة  وبهذه  المؤهالت،  

المحترمة في ميدان القضاء والفتوى 

 تيالوغير ذلك من الوظائف العامـة 

وخاصة جدهم األعلى الذي  مارستها،

ألنه كان  ،شهد له أهل زمانه بالفضل

 .وخطيبا مرشداا مفتيا، وقاضيا معال

كان يقصده الناس من القبائل البعيدة   

 قضاياهم ومشاكلهم، حل ألجل والقريبة،

فيجيبهم على  حيث كان الناس يستفتونه،

وورثه في  وقد. فتواهم جوابا شافيا مقنعا

 .هذا الميدان أوالده وأحفاده

آل »يكفي عائلة العوفي شرفا، أنهم من     

ألجداد فرحم هللا ا ".البيت الشريف

 . وبارك في األحفاد واآلباء،

 

 ميمون قرضالاألستاذ 

رئيس مصلحة الموارد البشرية سابقا 

بمديرية التعليم بالناظور، وصديق عائلة 

  آل العوفي

 

شهادة عرفان وتقدير في حق 

 "آل العوفي" عائلة

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

ليست مجاملة أو امتداحاً، ولكنها شهادة  

تقدير واحترام وفخر واعتزاز بالروابط 

اإلنسانية وصالت المودة والصداقة التي 

، "آل العوفي"تجمعني ببعض أفراد أسرة 

دمحم أمزيان العوفي، : وعلى رأسهم السيد

اإلطار السابق بمديرية التعليم بالناظور، 

ألصل ذات ا عائلةاالبن البار لهذه الو

 الشريف والنسب العريق وسليلها؛

بالغة، وأفنيت بْحر الفلو أنني أوتيت كل 

اللغة في النّْظم والنّثر، لما كنُت َبْعد القول 

 العائلةإال مقّصراً، وما أوفيت حق هذه 

ها . من التبجيل والتكريم والثناء ّللّف درُّ

الشيء الكثير أوتيت  ،مباركة عائلةمن 

وعلُّو  ،وفضل العلم ،من مكارم األخالق

  ...الشأن والمنزلة

ويزيدهم من  ،أسأل هللا أن يبارك أهلها

 .فضله ونعمه
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 الفقيه العالمة ميمون بريسول

رئيس المجلس العلمي المحلي إلقليم الناظور

 آل العوفي عائلةكلمة في 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 دمحم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وصلى هللا وسلم على سيدنا

 :وبعد

فقهاء المعرفة وعائالتهم، و فلقد اعتدت منذ زمان أن أدلي بشهادات في حق شيوخ العلم وأسرهم، وأساتذة

الذين أكرمنا هللا تعالى بأن نكرع العلم من معينهم، ونتذوق فنون المعرفة  ،العتيقة والحديثة المدارس القرآنية والعلمية

آل " كتابآل العوفي بمناسبة إصدار  عائلةولذلك لم أتردد في االستجابة لإلدالء بكلمة في حق  .والحكمة من تجاربهم

اإلحاطة  يت انه من العسير علفوجد ،فقمت استعرض مخزون ذاكرتي -حفظه هللا-من طرف احد أبنائها الباحثين  "العوفي

 . ال أن القصد هو اإلشارة فقط لبعض المالمح المميزة لهاإ، لعائلةفي هذه السطور بمميزات وآثار هذه ا

وهنا أتذكر السنوات األولى التي حللت فيها مع عائلتي بمدينة الناظور؛ هذه المدينة التي فرض علينا أن نسكنها 

للميالد، وأصبحنا بعد ذلك مسكونين بها، مسكونين بأحوالها وطقوسها وعاداتها؛ الناظور عرفتنا بنفسها  9191منذ عام 

ها من القبائل المحيطة بها، نزلت بساحاتها لهبة بمثابة ت وأسر كانت هي ملتقى عائال. على أنها مدينة شعبية بإمتياز

 . فتكونت بها بيوتات ازدانت بها جنباتها ،وفضاءاتها ودورها وبناياتها

اللسان  يجمعها. لتنوع مشاربها واختالف اهتماماتها ومهنها وحرفها ،هذه البيوتات كانت تشكل فسيفساء فيما بينها

هي بيوتات لها حضور متنوع .. جاءت من البدو الذي نشأ فيه اآلباء واالجداد وتطبعوا بطبعه قدو ،"الريفي"االمازيغي 

جعلت والتجارة التي بوأت رؤوسا موبأ عاليا،  معظم أصحاب هذه البيوت يعملون في كان.. يتباين حسب اهتمامات كل بيت

من أو  ،ة التي كان يتعاطاها علماء من خريجي القرويينوهي المهن ،التدريسفي ثم  .منهم أعيانا لهم مكانتهم في المجتمع

ثم القضاء (. اشاون والعرائش والناظور نفسها وغيرهأتطوان و)بعض المدارس العلمية القرآنية المرموقة في الشمال 

وم الذي نعرفه نها بيوتات عادية معروفة بأسمائها المتجدرة في أعماق التاريخ، لكنها بيوتات بالمفهإ. ووظائف أخرى إدارية

 .شاون وغيرهاأفي المدن العتيقة الحضرية كفاس والرباط ومكناس ومراكش وتطوان و

فبحكم الجوار الذي . شعيب االدريسي السعيديالقاضي وهنا أتذكر بيت آل العوفي الذي كان له ارتباط وثيق ببيت 

بحكم المهنة التي كان ثم نه لم يكن هناك بينهما فاصل وال حائل، أهذا األخير، الى حد بيت جعل بيتنا الجار القريب جدا من 

رحاب القرويين  ،أياما، ذات همتجمع حيث قد سبق أنالقضاء،  في ميدانمع القاضي شعيب االدريسي آنذاك يتقاسمها الوالد 

 ،سرتينتشكلت بين األف ...الحافلة اعلى مجالسه ينترددممن الو ،العذبة االناهلين من منابعه مما جعلهما من، اوشيوخه

الذي كان  ،"حسن"ومنهم الطفل  ،عنها التعرف عن األقارب الوافدين صداقة متينة تمخض، األطفال واليافعينبين خاصة 

 . يأويه بيت االدريسي فيمن يأوي من األبناء
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دودها الضيقة في فضاءات الناظور بحوبالضبط  ،ن الذاكرة ترجع بي الى سنوات الستينات من القرن الماضيإ

ونحن األطفال . لي اشخاصها بقاماتهم وعمائمهم وبساطتهم وسذاجتهم، كل يرمز الى البيت الذي ينتسب اليه ىءترايآنئذ، ف

ونتنادى على  ،فقط كنا نتراشق بألقاب طفولية .لم يكن لنا إلمام بشخوص هذه االسر، وال كان يعنينا اسماؤها وال اهتماماتها

  ...وهكذا ،"عبد العزيز"، "محمادي"، "فيصل"، "حسن"، "ميمون" بعضنا البعض باألسماء الشخصية

في مدارسها وكلياتها ومؤسساتها  ،التي كتب لنا فيها االنخراط القوي ،وبعد المسير الحثيث في جنبات الحياة

حضورها القوي في جانب من جوانب الحياة التي تهم المجتمع،  تعرفنا على هذه العائالت العريقة بحكم ،العلمية والمجتمعية

 .وتشغل األمة

ومن . منذ القدم امتوارث عندهال ،من هذه العائالت التي كانت حاضرة في مجال القضاء ي،آل العوف عائلةو

مهنة المحاماة بهيئة  الذي يمارس اآلن ،الحسن العوفي، الذين ذاع صيتهم في مغرب ما بعد االستقاللالمعاصرين رجاالتها 

وابن عمه  ،حيل على المعاشأالى ان  ،كوكيل عام بالرباط لمدة طويلة ثم والذي تقلب في صفوف العدالة كقاض، ،الرباط

  ..حاليا وكيال عاما بالناظور يعملالذي  ،عبد الحكيم العوفي

في التعليم المدرسي والجامعي والبحث  ،يتوزعون على قطاعات أخرى فهم ،العائلة آلخرون لهذهابناء األأما 

الكتابة والبحث في و ،في المدارس العليا والجامعات لقونمتأو ،ن كأعالم لهم صيتهم العلميوفوعرمهم والعلمي وغيرها، 

نوعة وتخصصات مت ،ميوالت عدة هذه العائلةقد أصبح اليوم ألبناء  حيث .في العلوم اإلنسانية واالدبية والقانونية وما واالها

 ،حضورها القوي في مجال القضاء، وهو المجال الخطير الشأنيغلب عليها  قديما بينما كان... في مختلف الفنون والعلوم

 ..الرفيع المقام والشأو

ذاتية، ال ألسباب منهاالقضاء، وذلك  أنهم أكثر من تصدى لمهنةب ، بصفة عامة،عرف عن علماء الريف هذا، وقد

عن طريق حفظ متمكنا من ذلك  .العبادات والمعامالت: المتمرس المتمكن من مادة الفقه بشقيه تخص شخصية الفقيهالتي 

، وحفظ متن الزقاقية مع أيضا ودراسته بشروحه ،وحفظ متن العاصمية ،متن مختصر خليل ودراسته بشروحه المعروفة

 . لمام الكافي لتولي خطة القضاء والعدالةإلاالدارس يلم بها كان التي ، وغيرها من العلوم ،وعلم الميراث ،فهمها

كمدرسة  ،هذه العلومفيها ن قَّ لَ كباد اإلبل الى المدارس التي تُ أن يضربوا أوكان من اهتمامات علمائنا في الريف 

وتمنح لطالبها بعد  ،حيث كانت متخصصة في هذه المادة ،المشهورة وقتئذ بتدريس مختصر خليل ،مازونة في الجزائر

 ،والعرائش والقصر الكبير ،ومدارس أخرى بشمال المملكة باجبالة بتطوان. إجازة موقعة من طرف شيوخها ،نهاالتخرج م

 .ونواحيها التي كانت تتخصص في تدريس العاصمية والمواد اللغوية

سبب أخر  إلى ذلك ويضاف. ساعد هؤالء على التصدي للقضاء دون تهيب -حسب ما في علمي -وهذا التخصص 

لتسهل مراقبتهم  ،في االدرات على العملمن المستعمر االسباني الذي كان يحمل العلماء  ياآت ،وهو إكراه في حقهمخارجي، 

ألنهم كانوا يشكلون النخبة الواعية بقضايا . ، والتجسس على أحوالهموالتصنت على أقوالهم ،تهم وسكناتهماضبط حركو

عن األماكن الحساسة التي تكون ملتقى للعلماء مع الطبقات الشعبية كالمساجد  همجعل المستعمر يبعد مما. وطنهم وأمتهم

عدول في كوء، كقضاة أقضاال امتهان مهنةكثير من االسر الى بأبناء  ما أدىم ..والمدارس وفضاءاتها ،وكراسيها ومنابرها

 أوالدوجة بقلعية، وقبيلة كبدانة وبني سيدال وبني شيكر ومزوزين وبني وليشك وبني سعيد، وكقبيلة بني ت ،قبائل شتى

 ...ستوت وبني بويحيي

ما و ..بصمات المعةبالذي أبلوا فيه بحكمة وتبصر، وبصموه  ،ل العوفي نصيب من هذا اإلرث التليدكان آل و

في االحكام العدلية والقضائية  امخض سجال تحملو ،تجر وراءها رصيدا زاخرا من الخبرة في ميدان القضاء تهمعائلتزال 

من بالئها  الحسن صدق وطنيتها، والى جانب  ..عديدة وحسمت في خالفاتكثيرة،  في نزاعاتبموجبها تم الفصل التي 

 .بالدهاأجل تحرير 
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 شجرة
 عائلة آل العويف

 بعاوالثالث، والر ،اجليل األول، والثاني
 اعتمادا على الصور املتوفرة

 الشجرة، من اليمين إلى اليسارإلى أعلى حسب تراتب األجيال، من أسفل  يبتدئ الترتيب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .هذا الكتاببحمد هللا،  ،وأخيرا انتهى

 

 ...ولكن األجيال تستمر

 .خير خلف لخير سلف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هو كتاب تاريخي مونوغرافي في مْنحاه، أركيولوجي في عمقه وآلية اشتغاله، يحفر فيه مؤلّفه عميقا في 

 ...الّساللية آلل العوفي، على اختالف وتوالي أجيالهم واتساع مرابعهم وديارهم/ الطبقات التاريخية 

/ العوفي حصرا، ولكنها دعوة إلى إحياء اللّمة العائليةعائلية إنسانية ال تخّص آل " لّمة"دعوة إلى و

 ...ودعوة أيضا لألبناء، لدفع ديونهم تجاه اآلباء، ة بعامة لمواجهة التصّحر العائليالمغربي

 

 نجيب الحاج سي دمحم العوفي
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