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ABSTRACT 

The oases of south-western Morocco include many historical, tourist and cultural elements, due to the 

commercial and historical role that was acquired by the medieval cities during the middle Ages. This 

made it a link, in the caravan trade between northern and southern Morocco. The Wadi Noon area is an 

important concentration of these oases. Twenty major and secondary historical sites have been 

inventoried. These sites are located on the hills overlooking the oasis and waterways. 

During a field visit to the region at the beginning of November 2019, several cities, Kasbahs and metal 

protectors were discovered, both (N'Mata-Takaust- Kasabe-Emezzi-Timmoulay-Timola-Efran Atlas. 

- Keywords: Valley-Nun, Nun-Lamat, Takust, Archaeological sites, the symbolism of water, popular 

culture. 
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 الملخص

ذلك إلى  الىدور التجىاري والتىاريخي  تتضمن واحات الجنوب الغربي المغربي العديد من المقومات التاريخية والسياحية والثقافية، يرجع    

تجىارة القوافىي بىين لىمال المغىرب الذي اكتسسبته الحواضر الوادنونية خالل العصر الوسيط، هذا األمر أهلّها ألن تكىون لىلة ولىي فىي 

والتىي . موقعىا تاريخيىا رسيسىا ووانويىا 02حيث تم جىرد مىا ينىاهز . وتعد منطقة وادي نون إحدى التمركزات المهمة لهذه الواحات. وجنوبه

 .تتواجد هذه المواقع عل  التالل المطلة عل  الواحة والمجاري الماسية

نىون )تم اكتشىا  العديىد مىن الحواضىر والقصىبات والحامىات المعدنيىة بكىي مىن  0202ونبر سنة خالل زيارة ميدانية للمنطقة بداية لهر ن

 (.إفران أطلس الصغير -تيموالي -إمتضي -لقصابي -تكاوست -لمطة

 . َواِدي نُوْن، تََكاوسْت، نُوْن لَْمطَة، المواقع األورية، رمزية الماء، الثقافة الشعبية: المفتاحيةكلمات ال -
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 :مقدمة

تعىىد منطقىىة وادي نىىون مىىن أهىىم المنىىاط  التاريخيىىة، التىىي تزخىىر بالعديىىد مىىن المىىبهالت الثقافيىىة والسىىياحية بالشىىريط السىىاحلي الصىىحراوي منىىذ    

 العصور القديمىة، وعلى  الىرمم مىن التطىور الحالىي فىي المجتمىع المغربىي عمومىا والوادنىوني خصولىا، فىنن مجىال وادي نىون منىي بمورووىه

، (قريىة أسىرير حاليىا)نجد مدينىة نىون لمطىة   ومن أهم المدن التاريخية والثقافية والسياحية التي تذكرها كتب التاريخ. التاريخي والثقافي والسياحي

المغىرب هذه المدن التي اكتسىبت أهميتهىا وقيمتهىا مىن خىالل النشىاط التجىاري، خالىة تجىارة القوافىي بىين لىمال ( القصابي حاليا)ومدية تكاوست 

وكما هو الشأن بالنسبة للمدن المغربية العتيقة، فىنن منطقىة وادي نىون تتىوفر على  أحيىاء ومواقىع تاريخيىة قديمىة بنمكانهىا خدمىة المنتىو  . وجنوبه

 .السياحي وتطويره

ول اإلجابة عن هذه المساهمة سنحاتواروه األبناء عن األجداد، ومن خالل  يومن جهة آخرى فقد التهرت المنطقة بمورووها الشعبي القديم، الذ   

 :اإللكالية التالية

 إل  أي حد ظلت منطقة وادي نون تشكي إروا تاريخيا ووقافيا منيا؟ -

 وما هي أهم مظاهر حياة البدو بالمجتمع الوادنوني؟ -

I. الموروث التاريخي 

 المواقع التاريخية األثرية .1

 :قلعة أَْكوِيِديرْ  . أ

التي تزخر بها واحات وادي نون، وهي عبارة عن ربوة تقع وسط مدينة كلميم، والزالت تمثلها أطالل وأبىرا  ركنيىة تعد من المواقع التاريخية    

تبقى  عالية مشيدة بواسطة تربة مدكوكة تصارع الزمن من أجي البقاء، مير أنها آيلة للسقوط إن لم يكن هناك تدخي  من أجي ترميمها ولىيانة مىا 

آوىار لثكنىة "إل  هىذا الموقىع بكونىه( محمد الصافي)يتمثي في جلب  السياح لمنطقة وادي نون، ومن جهة آخرى فقد ألار  وأهمية هذا الموقع. منها

عسكرية محاطة بسور كانت له أبرا  عالية تطي عل  الواحة والحقول المحيطة بها، ويرى الناظر كي مىا يجىري فىي المنطقىة، ويحىيط بهىا خنىد  

 [0.]"ر ، فهو يشكي الموقع المفترض لمدينة نول لمطةواسع وعمي  يحصنها من الخا
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 .موقع أكويدير(: 1)صورة

 (.9112بنطالب مولود )أرشيف الباحث 

 (:أسرير حاليا)نُوْن لَْمطَة  . ب

باعتبارها جنة طبيعة، والمواقع التاريخية التي تشد انتباه الزاسر سواء من حيث المعمار أو ال"، من (أسرير حاليا)يعتبر موقع نول لمطة    

كيلىومترات  2وعلى  بعىد . األرض، ونظرا لما عرفت به من وفرة للماء ومساحات خضراء، وحسبت امتداد للعمىران إلى  حىدود السىودان

، التي لعبت دورا راسىدا وأساسىيا فىي عهىد (نول لمطة)عن مدينة كلميم، يوجد هذا الموقع التاريخي الذي يتوفر عل  أطالل تاريخية لموقع 

لة المرابطية، ونظرا ألهمية هذا الموقع فلقد أجريت عدة دراسات وأبحاث أركيولوجية بىه مىن طىر  المعهىد الىوطني لووىار والتىراث الدو

ومن النتاسج األولية التي تولي بها فري  البحث المكىون مىن المغاربىة واألجانىب، هىو تفنيىد أسىطورة زوال . بتعاون مع باحثين من إسبانيا

 [0.]"بسبب الطوفانمدينة نول لمطة 

 

 .مدينة نُوْل لَْمطَة(: 9)صورة

 (.9112بنطالب مولود )أرشيف الباحث 

 (:الْكَصابِي حاليا)تََكاوسْت  . ت

ظهرت هذه الحاضرة بعد اختفاء مدينة نول لمطىة، وهىي مىن الحواضىر التاريخيىة التىي لعبىت دورا كبيىرا فىي تىاريخ منطقىة وادي نىون    

وفىي النصىف الثىاني مىن القىرن الثىامن عشىر . [0]قد كانت عالمة لِلَفِّ آيت الجمي في الجهة الغربية لمجال تكنةخالل الفترة الوسيطية، و

بدل تكاوست، ويعزى ذلك إل  طبيعة األسوار التي كانت محيطىة بالقصىبات الىثالث "الميالدي، ألبحث هذه الحاضرة تتخذ اسم الكصابي
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نىول )وهكذا فقد ازدهرت حاضرة تكاوست اقتصاديا، بعد التدهور الذي لح  (. أكاوس يسكنان،تكاوست، ت)اآلنفة الذكر( تكاوست)لمدينة 

  [3.]"، وذلك بفعي التدخي الموحدي بها وهجرة الساكنة منها إل  تكاوست(لمطة

 

 .مدينة تََكاوستْ (: 3)صورة

 (.9112بنطالب مولود )أرشيف الباحث 

 . القصبات .9

 :األطلس الصغيرقصبة أُوْحَداُدوا بإفران . أ

قشلة عسكرية تم تشييدها فىي "وهي عبارة عن توجد هذه القصبة في جماعة إفران األطلس الصغير التابعة لداسرة بويزكارن إقليم كلميم،   

هد الدولة النصف األول من القرن السابع عشر الميالدي، وترجع تسميتها بهذا االسم نسبة إل  القاسد أوحدادوا الذي حكم هذه المنطقة في ع

 .بها سور كبير ط، وتم بناؤها بتراب مدكوك يوحي إل  المعمار التقليدي، كما أن لها أربعة أبرا  للمراقبة يحي[4]"العلوية

 

 .قصبة أُوْحَداُدوا(: 4)صورة

 (.9112بنطالب مولود )أرشيف الباحث 

 :قصبة إِرْز بواحة تغجيجت. ب

 . هي من بين المباني القديمة بواحة تغجيجت، وسميت بهذا االسم نسبة إل  البركة الموجودة بقرب منها   

 :قصبة تَاْلِعينْت بواحة تِيُموالَيْ  . ت

 .، وهي موجودة بواحة تيموالي عل  بعد عشر كيلومترات من داسرة بويزكارن[5]"سنة 422منذ حوالي "ليدت هذه القصبة   
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 .تَاْلِعينتْ قصبة (: 5)صورة

 (.9112بنطالب مولود )أرشيف الباحث 

 .الحصون. 3

 :بواحة إِْمتِِضي  حصن إِْد ِعيَسى. أ

ليد هذا الحصن في عهد الدولة العلوية أي القرن السابع عشىر المىيالدي، وبنىي على  قمىة جبليىة مطلىة على  واحىة إمتضىي، وقىد اعتمىد    

وأخشاب، ويعد الولول إليه فىي مايىة الصىعوبة نظىرا لطبيعىة التضىاريس الىوعرة، ممىا دفىع بناسه عل  مواد محلية من طين وحجارة "في

السكان إل  بناء مسلكا من أجي بلومه مشىيا على  األقىدام، أو ركوبىاح للحميىر، ويوجىد بمىدخي الحصىن مقاعىد ترابيىة تعتبىر منتىدى لقاطنيىه، 

فاوتة األحجام والتصاميم، والبيوت الصغيرة والضيقة مكونة من سىط  واحىد أزقته بالضي  واالنحدار، حيث تبدي إل  البيوت المت وتتميز

  [8.]"بيتا، وتحتوي عل  خزانات للمياه الصالحة الشرب وتوريد الحيوانات 88وآخرى من سطحين وتعد بحوالي 

 :حصن أَْكلَِوي بواحة إِْمتِِضي. ب

 [7.]"بناية محصنة تتكون من أربعة طواب  رسيسية" و بمثابةيوجد هذا الحصن عل  بعد كيلومتر واحد من حصن إد عيس ، وه   

 :القلعة البرتغالية بواحة فاصك. ت

، مطلة عل  واحىة آيىت حمىاد بفالىك، وقىد إتخىذها المسىتعمر البرتغىالي آنىذاك أحىد الحصىون [8]"بناية عسكرية قديمة"هي عبارة عن    

 .معلمة  للعديد من السياح األجانب مما جعلها العسكرية لمواجهة قبيلة آيت حماد،
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 .القلعة البرتغالية(: 6)صورة                                      

 (.9112بنطالب مولود )أرشيف الباحث 

II. الموروث الرمزي و السياحي. 

 .رمزية الماء -1

 :حامة أَبَايْنُو . أ

ستشفاسية لمعالجة األمراض الجلدية والروماتيزمية، وتوجىد هىذه الحامىة فىي جماعىة مة أباينو، المعروفة بخصاسصها االتتوفر مدينة كلميم عل  حا   

سيدي مبارك التابعة إلقليم إفني، ومن الجنوب كي مىن بلىدة تي تنكارفا وويحدها من الشمال جماع"أباينو عل  مسافة تبعد بخمس عشرة كيلومترات، 

موالي، أما من جهىة الغىرب فتحىدها جمىاعتي لقصىابي وتاركىا وسىاي، وجماعىة إمىي كلميم وأسرير وفالك، ومن الشر  جماعة تكانت وجماعة تي

 38، إلى  الميىاه المعدنيىة التىي تتىوفر عليهىا، والمتميىزة بحرارتهىا التىي تصىي إلى  (أبىاينو)وترجىع تسىمية هىذه الحامىة بهىذا اإلسىم . نفاست إقليم إفني

إن السبب الرسيسي الىذي جعىي السىياح داخىي الىوطن وخارجىه،  [2.]"الموجودة بهذه الجماعة درجة، لهذا تعتبر هذه الحامة قبلة الزوار وكذا للساكنة

 .هو توفر الحامة عل  المركبات الكيماوية الغنية بالمنغنزيوم والكلسيوم يقصدون حامة أباينو،

 :حامة ُخفُو ْحَماْد بواحة أَْسِريرْ  . ب

أربىع كيلىومترات مىن مركىز أسىرير، وتسىتعمي "ي الجهة الجنوبية لقريىة أسىرير على  بعىدمن الحامات المعدنية الموجودة بواحة أسرير، وتوجد ف   

السىكان المحليىين، نظىرا الفتقارهىا إلى  التجهيىز والبنيىة التحتيىة  لى إال أن زيارة هذا العىين الزالىت تقتصىر ع. مياهها لعال  بعض األمراض الجلدية

ذي يتوفر عل  بيتين للمأوى، ال جانبها ولي لال ، يسم  سيدي خفو جماد أو مول سبع عيون،وب". األساسية الشيء الذي جعلها مير معروفة وطنيا

 . ن بالعديد من النخيي وألجار الدفلةمحاطا
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 .حامة ُخفُو ْحَمادْ (: 7)صورة

 (.9112بنطالب مولود )أرشيف الباحث 

 :حامة الَلَة ْملُوَكة بواحة أََدايْ .ت

توجد حامة اللة ملوكة بأداي عل  بعد خمس عشرة كيلومترات من قيىادة بويزكىارن، وهىي مىن بىين الحامىات المعدنيىة التىي تتىوفر عليهىا واحىة    

 .ستشفاسية من األمراض الجلدية والنفسيةواالأداي، وتعد قبلة للعديد من السياح المحليين واألجانب، وتدخي ضمن الحامات العالجية 

"ورْ عين أَبَْربُ " . ث
1
 .بواحة تِْغَمرتْ  

تقع عل  بعىد عشىر كيلىومترات عىن دوار آيىت بكىو بواحىة تغمىرت، وهىي مىن العيىون المعدنيىة التىي يقصىدونها سىكان واحىة تغمىرت مىن أجىي    

على  سىاقية تىوفر فىنن هىذه العىين ت الىرواة"وحسىب بعىض. االستشفاء والعال ، وتحتوي مياهها عل  الكبريت الذي تقضي على  األمىراض الجلديىة

ها ألن تكىون قبلىة سىياحية وعالجيىة لسىاكنة واحىة تغمىرت، وتىم تحديىد يىوم ، مما أهلّ [02]"طولها متران، ومنها يتدف  الماء علوا عل  لكي بخار

 . األحد كأهم أيام الزيارة

 

 (.9112بنطالب مولود )أرشيف الباحث  .عين أبوربور(: 8)صورة

 .المؤهالت السياحية

                                                             
(.عين سخونة)هو العين الذي تسميه قبيلة أزوافيط ب : عين أبربور -  0 
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 :*سوق َكْلِميمْ  . أ

وهىو بمثابىة مكىان "سو  كلميم من األسوا  الرسيسية الوادنونية التي لعبت دورا كبيرا في التبىادل التجىاري بىين وادي نىون والسىودان الغربىي،    

السىو  إلى  ، ويرجىع تىاريخ هىذا (التجاريىة أوالفالحيىة)تاريخي وسياحي لعدد من السياح الذين يأتون لمعاينة مختلف األنشطة التجارية سواء منها 

بجماعىة أسىرير الىذي يبعىد  (كىويرة السىو )ومع بداية القرن الثامن عشر الميالدي ألب  السىو  يقىام بمكىان يسىم  . القرن السابع عشر الميالدي

م فيىه كيلومترات، وخالل المنتصف األخير من القرن العشرين سيعر  السو  تحوال جذريا من حيىث المكىان الىذي يقىا 8عن مدينة كلميم بحوالي 

 .إذ تم نقله إل  الشمال الغربي لمدينة كلميم، بسبب الفيضانات التي كانت تهدد منطقة وادي نون

 

 .سوق كلميم(: 2)صورة

 (.9112بنطالب مولود )أرشيف الباحث 

 :الشاطئ األبيض . ب

التابعىة لىداسرة لقصىابي، قيىادة الشىاطئ األبىيض، كلم من إقليم كلميم وهو من بىين الشىواطئ السىياحية الوادنونيىة  52يوجد هذا الشاطئ عل  بعد    

قطبا سياحيا مهما بمنطقة وادي نون، نظرا لتوفره عل  رمال ذهبية ومناخ معتدل عل  طول السنة، ومن الناحية الجمالية فهىو يشىكي لوحىة " ويعد

ل الشىىواطئ احىىة على  لىاطئ البحىر، ويعىد مىن أطىوطبيعيىة تخىتلط فيهىا ألىوان الرمىال مىع الميىىاه وألىوان الغطىاء النبىاتي الصىحراوي لتعطىي لنىا و

 [00.]"المغربية إن لم نقي اإلفريقية

 : موقع بُوْجِريْف بواحة تَاْرَكا َوَسايْ  . ت

يقع موقع بوجريف عل  بعد تسع كيلومترات من واحة تاركا وسىاي وهىو بمثابىة منتجىع سىياحي يسىتقطب السىياح األجانىب مىن مختلىف أقطىاب    

 [00.]"م0288قرية سياحية يشر  عل  تسيرها مستثمر فرنسي، راكم تجربة مهمة في المجال السياحي بالمنطقة منذ سنة "هنالكالعالم، كما أن 
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 .موقع بُوْجرِيفْ (: 11)صورة

 (.9112بنطالب مولود )أرشيف الباحث 

 :موسم سيدي الغازي بكلميم . ث

ت بها منطقة وادي نون، وهو أحد أكبر الملتقيات السنوية التىي تعرفهىا مدينىة كلمىيم، يعد موسم سيدي الغازي من المواسم التاريخية التي التهر   

كما يعر  هىذا الموسىم توافىدا كبيىرا للسىكان الوادنىونيين  يونيو الفالحي، 07ويقام هذا الموسم بعد لهر من انعقاد موسم أسرير األول، وذلك يوم 

 [03.]"اسبة للتعريف بالموروث الثقافي والسياحي الذي الزالت تحتفظ به المنطقةمن مختلف المناط  المجاورة لمدينة كلميم، وهو من

III. الثقافة الشعبية 

 .العادات االجتماعية (1

"تَْمغَرا" . أ
2

: 

"تيويزي نتمغرا"عند حلول موعد الزفا ، تقوم النساء بمساعدة أسرة الزوجة فيما يسم     
3

"تمزوات"، وبعد ذلك تقوم 
4
بتدبير لبون الفتاة من  

"بأحايىك"أجي تحضيرها للزوا ، وهكذا تجلس العروس في الركن األيمىن إلحىدى الغىر  المغطىاة 
5
رفقىة فتيىات الىدوار ويقمىن بالتطبيىي والغنىاء  

"لعقد القران"وفي لباح اليوم الموالي يتم دعوة الرجال والضيو  . طوال الليي
3
( تمىزوات)ي نفس الوقت بحضور العدول وأقرباء العاسلتين، وف 

"إسكي"بتحضير ما يسم 
4

"إكمىيس"وفىي المسىاء يىتم دعىوة نسىاء الىدوار قصىد اسىتقبال. ، كما يضع العريس مبلغا رمزيا فيه
5

، وفىي يىوم الجمعىة 

"قطعة توب"وعل  وجهها ( إكميس)مساءح ترتدي العروس محتويات 
6
 .أحمر 

                                                             
.مصطل  أمازيغي، يطل  عل  الزوا : تَمْغَرا - 2  
. مصطل  أمازيغي، وهو عمي جماعي تطوعي يقتصر عل  تنقية الشعير، ومن خالله تعبر النساء باألماني والزماريد عن قرب الحفلة: تِيُويِزي ْنتَمْغَرا -3  

. هي المرأة المكلفة بتدبير جمال الفتاة، وذلك بدهن جسمها بالحناء لمدة والوة أيام: تََمُزَواتْ  - 4  

.وع من الصو هو ن: أََحايكْ  -
5
  

.،في اللغة األمازيغية(تسبنيت)تسم  ب: قطعة توب - 6  
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 :الخطوبة . ب

"الخطوبة"تتم    
7
"أحواش"بعد اتفا  االبن مع البنت في ساحة  

8
"مكان جلب المياه"أو في  

9
، وخالل مدة الخطوبىة ينفى  االبىن على  أهىي البنىت، 

 [04.]"ويمكن أن تستمر مدة االنفا  سنة، وفي حالة فسخ الخطوبة فنن العملية تتم وف  الشرع

 .الطقوس الدينية (9

 :الَمْعُروفْ  . أ

"ْنتَمْزِكيىَدا"مسىجد، وهكىذا يتعىدد المعىرو  بتعىدد فضىاءاته، فنجىد معىرو   ي ضىري  أويحيي إل  األسىطورة، ويقىام فى   
10
"ْنِشىيخْ "ومعىرو  

11
 

"ْنتِْمَغاِرينْ "ومعرو 
12

الدقي ، ويقدم البعض الدجا  لتحضيره، لكي تقسم على  أسىر الىدوار، وكىي اء بجمع الزيت و، حيث تقوم مجموعة من النس

 .الشيخذلك من أجي الفوز برض  وبركة هذا 

 :َعاُشوَراءْ  . ب

"عيد َعاُلوَراءْ "يحتفي سكان وادي نون في اليوم العالر من لهر محرم بمناسبة    
13
الذي يتخلله لراع بالماء بين الشباب، حيث يقومون بىرش  

 .كي من يصادفونه

"الْرَما"موسم  . ت
14
 :بواحة تِلِوينْ  

"ذبيحة"ويقترن هذا الموسم بتقديم "تالوينهو مظهر وقافي من مظاهر الموروث الشعبي الذي يقام بواحة    
15
للولي الصال  سىيدي علىي بنالىر،  

ة، حيىىث يتجمىع الرجىىال قىرب المسىىجد وتنظىر إليىه سىىاكنة تىالوين كموسىىم الفرجىة واالحتفىىال، وفى  طقىىوس نقىول مشىىابهة لبىاقي المواسىىم الوادنونيى

، أو يىتم تخصىيم مكىان معىين لىذب  هىذه الهديىة (علىي بنالىر)المىذكورستعدادا لتقىديم الذبيحىة، ويتوجهىون إلى  مكىان يرمىز إلى  ضىري  الشىيخ ا

 ، وتتم هذه العملية ما بين الظهر والمغىرب ليبىدأ الموسىم الىذي يسىتغر  والوىة أيىام يقضىيها المحتفلىون فىي أكىي لحىم الذبيحىة واالسىتماع إلى (بقرة)

                                                             
.، كما يسميها المجتمع تاركا وساي(النفقة)أو : الخطوبة - 7  

.مكان خاص للرقم: أَْحَواشْ  - 8  

(.تالعينت)هو مكان يسم  ب : مكان جلب المياه - 9  

(.المسجد)مصطل  أمازيغي، يعني : تِْمزِكيَدا - 10  

.يطل  عل  الولي الصال : ْنِشيخْ  - 11  
(.النساء)مصطل  أمازيغي، يطل  عي : ْنتِمَغاِرينْ  - 12  

.لعيد نتعالورت باللغة األمازيغية: َعاشُوَراءْ  -03   

.مصطل  أمازيغي، يطل  عل  الرجال ذوي البنية الجسمانية القوية: الْرَما -  04 

.تغرسي باللغة األمازيغية: ْذبِيَحة -  05 
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"أزايىن"ار ومىن أجىي ضىبط االحتفىال يىتم فىرضأحاديث نبوية من فقيه الدوار، وفي كي جلسة يتم ترديد األدعية واألذك
16
ويىتم إمنىاء هىذا الحفىي  ،

 [05.]"بتقديم بعض الشباب لمسرحيات ترفيهية

 (:تِْسلِيْت أُوْنَزاْر أَو تَْلَغْنَجا)طقس عروسة المطر . ث

لى  حىد اليىمم ممىا يجعىل األبعىاد يعد سكان المناطق الصحراوية أكثر إحساسا بالجفاف حيث يصل األمر ببعض الفالحين في المواسيم الجافة إ   

الموسم الجاف مناسىبة  يعدالرمزية للمياه دائمة الحضور، لذا يقوم العنصر النسوي بتحضير مجموعة من الطقوم والخرافات لطلب الغيث، كما 

 . للتعاون بين السكان المحليين

البنات بتزيينه بمجموعة من لبام النساء والمجوهرات في منزل إحىد   ، حيث تقوم"أََغْنَجا"عادة قديمة تتكون من دمية مصنوعة من " َبْلَغْنَجا"و

 .العائالت التي تحظ  بمكانة مهمة في الوسط الواد نوني

عىادة قديمىة جىدا وكانىىت تمثىل للهىة الذىتاء وهىذه األخيىىرة فىي نظىر المجتمىن الوادنىوني كانىت تمثىىل فىي الماضىي للهىة الذىتاء عنىىد " َبْلَغْنَجىا"فعىادة

 .وتقترن بعدة رموز نجدها في رقعة جغرافية ممتدة من الذرق األدن  إل  ذمال إفريقيا مرورا بموربا الوسط األمازيغ، 

تقىوم بىه  نفم الذيء وتزيينه بالمجوهرات،" بلغنجا"ففي واحة فاصك مثال يلتف سكان فخذة ليت حماد حول عائلة إد الرموش التي تتكلف بإعداد

رفقىة عازبىات اللىواتي يقمىن " بلغنجىا"كما تقوم إحد  بنات العائالت السىابقة بحمىل. نها وبين العائلة السالفة الذكرعائلة إد مبارك بحكم التقارب بي

 :بالمرور في األزقة مرددات األهازيج التالية

 .َبْلَغْنَجا ُنوَمْن َسْربِي             َولِْزَكاْن أََداْغ ْيِغيثْ  -1

 .َمْمنِيْن َياغ َفاْد إُِمولَ    َتْثِريْت ْرزَمْد إَِوَماْن            -2

 .َبْلَغْنَجا أَُماْن باهلل                 الَقادَران يِغيْثَنا -3

 . َيا َنْجَمة أَْطلِِق ِمَياْه              َعْذَبة َفإِْن إُِبوَدا َعْطَذانْ  -4

المسىتهدفة أكثىر، كمىا يقىوم الموكىب بجمىن " ْلَغْنَجىابَ "ولإلذارة فإن النام يقومىون بىرش البنىات بالمىاء مىن سىطوا المنىازل، حيىث تكىون حاملىة  

الصىىدقات وعنىىد غىىروب الذىىمم يجتمىىن العنصىىر النسىىوي فىىي مكىىان معىىين قصىىد طىىبر مىىا تىىم جمعىىه مىىن دقيىىق وسىىكر وزيىىت، وفىىي انتظىىار 

 .من طرف النساء، يقمن الفتيات بترديد القصائد من الرقص 17"َتَكالَ "تحضير

                                                             
.هي مرامة مالية للمتخلفين عن موعد موسم الرما: اينْ أَزَ  -  08 

.مصطل  أمازيغي، وهي أكلة محضرة من الماء والدقي : تََكالَ  - 17  
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ومىا يهمنىا فىي هىذا المجىال أن هىذا التقليىد . م مرة واحدة فىي السىنة طلبىا للغيىث، وتعىد مناسىبة للتصىالل بىين النسىاءتقا" َبْلَغْنَجا"ونسجل أن عادة   

المتعرف عليه لد  العديد من المجتمعات البذرية الوادنونية، له تصور واحد للكون والماء عل  وجه الخصىوص وهىي عىادة مسىتقلة فىي ديانىات 

 . والذعوب عامةتلك القبائل الوادنونية خاصة 

لهذا الطقىم، موضىحا بىذلك نفىم الطريقىة التىي تقىام بهىا " دراسات في الفكر الميثي األمازيغي"وقد أورد محمد أوسوم في كتابه الموسوم ب   

، كمىا (َزاْر أو َتْلَغْنَجىاَتْسىلِيْت أُوْنى)هذه الطقوم المائية بواحات وادي نون، مذىيرا إلى  األذىياء التىي تحتاجهىا النسىاء والفتيىات للقيىام بهىذا الطقىم 

في موكب تذارك فيىه النسىاء واألطفىال، ( َتْسلِيتْ )مغرفة مكسوة بزي عروم "تمثل ( َعُروَسة الَمَطرْ )والجدير بالذكر أن (. أََغْنَجا)ـسماه أيضا ب

لمىاء مىن أعىالي البيىوت، خصوصىا مىن يرددون األهازيج واألدعية، ويطوفون عبر الدواوير والقر  واألضرحة، وفي الطريق يتم رش الدمية با

تخصص موادها لتهيئة ممدبة طقوسىية تقىام قىرب مجىر  نهىر أو        قبل السكان، ويتم تحصيل واستالم العطايا والصدقات من األهالي، حيث 

م، لكىن بىالطبن هنىاك اختالفىات هىذه هىي الخطىوط العريضىة لهىذا الطقى. ، أو على  قمىة مرتفىن حسىب المنىاطق(أََكَرامْ )، أو في (أَْنَرارْ )عل  بيدر

بعمىران ضحلة في ذكل الدمية والمواد التي تتخذ منها العروم أو كسوتها، أو في لقبها واألهازيج التي يتم ترديدها، ومن أمثلة ذلك أنه في ليىت 

ورغىم أن . الدميىة والموكىب بالمىاءتحمل فتىاة الدميىة لمسىماة تلغنجىا متبوعىة بمخريىات يىرددن نفىم القصىائد النسىاء الوادنونيىات، فيىرش السىكان 

أثنىاء التطىواف،  19(َتاَغْنَجىاوتْ )مكسوة بزي العروم، أو قد يكتفي بمغرفىة أو معلقىة مطىبر بسىيطة18(أََغْنَجا)الدمية تتخذ في الغالب من المغرفة 

 .22"21(القمن)، أو 20(كالقصب)فمنه قد يستعاض عن المغرفة بمذياء لخر  

تنطىوي على  عناصىر "،أن طقىم تاغنجىا(باسىت رنىي)و( إميىل لوسىت: )ن بعض الباحثين اإلثنىوغرافيين أمثىال، أ(محمد أوسوم)وأكد أيضا    

، الميث، لكنهم عوض اإلقرار بمحدودية مسحهم اإلثنوغرافي، وتجذم مذقة البحث عن بقاياه التي توحي بها المعطيات اللغوية كما لحظىوا ذلىك

 .جدر بالباحث اإلثنولوجي أن ينم  عنها قدر المستطاعأطلق بعضهم العنان للتهم المتسرعة التي ي

أراد الزواج من فتاة رائعة الجمال تتىملق حسىنا على  األرض كىالقمر  المطر،( سيد)وكان هو ملك 23"أنزار"ففي قديم الزمان كان ذخص اسمه   

تستحم في نهر فضىي البريىق، وكىان ملىك المطىر كلمىا  في السماء، وكان وجهها ساطعا وثوبها من الحرير المتأللئ، وكان من عادة هذه الفتاة أن

 [11.]"هبط إل  األرض، يدنو منها فتخاف، ثم تعود إل  السماء

                                                             
.مصطل  أمازيغي، يطل  عل  المغرفة التي يطها بها الكسكس: أََغْنَجا - 18  

.مصطل  امازيغي، يطل  عل  الملعقة: تَاَغْنَجاوتْ  - 19  

.باللغة األمازيغية( أمانيم)أو : القصب - 20  

.باللغة األمازيغية( إينيفيف)أو : القمع - 21  

 
تتداول ( أنزار)تعني عموما ملك المطر، وهو حسب المعتقدات المتحكم في نزول األمطار، وكلمة ("أنزار)وكلمة (. المطر)مصطل  أمازيغي، ويقصد به : أنزار -00

أساطير وطقوس االستسقاء واستقبال :0200-0200،راجع لهيرة بوخنو ،("تيسليت ونزار)لنشيد الفولكلوري المصاحب لطقس أوناء أداء طقس االستسقاء، وبالدقة في ا

اللغة واألدب : تيزي وزو،كلية اآلداب واللغات، تخصم-مقاربة إونولوجية،بحث لنيي درجة الماجستير،جامعة مولود معمري-(بجاية)الربيع في منطقة خراطة

.043.العربي،ص   
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أيهمىا أسىبق، هىل الميىث سىابق "ومن جانب لخر فقد أثر العديد من المالحظىات حىول العالقىة بىين الميىث والطقىوم، ممىا يجعلىه يتسىاءل حىول   

أول، وذىخص مىن قبىل األفىراد فىي ذىكل ( تاسىليت أونىزار)قة والميث جاء لذرحها، بمعن  هىل وجىد ميىث والطقوم تجسيد له، أم الطقوم ساب

طقوم هي عبارة عن لوحات من أدوات وحركات تهدف إلعادة بناء عالقة وجدانية من أنزار فىي الظىروف التىي تسىتدعي تدخلىه أو اسىتعطافه، 

الطقوم سبقت، وحيكت األسىطورة لترجمتهىا إلى  مقىولت، بحيىث تذىكل مجىرد إيىديولوجي عبر تقديم فتاة عارية تحاكي عروسه الميثية، أم أن 

 .يوفر مستندا وأساسا له

وميث تاسليت أونزار الىذي نحىن بصىدده تنطبىق عليىه كثيىر مىن عناصىر هىذا التعريىف، إذ يعبىر عىن حقيقىة مطلقىة بىالمعن  اإلليىادي، ويعتبىر    

التىي يذىرحها، أو يفسىرها، ( تاسليت أونزار أو تاغنجىا) لألفعال اإلنسانية، لذا يعاش طقسيا بواسطة ذعائرنموذجا قابال للتكرار، ألنه يذكل مثال

 .ويذكل خلفيتها الميثية

، 24"رب المطىر"ذو األصىل السىماوي الىذي يىتم تذخيصىه فىي الطقىم على  أنىه ملىك أو( أنىزار: )و يتقاسم البطولىة فىي هىذا الطقىم ذخصىان   

 (.تاسليت أونزار)إليه بتلك الصفة في األهازيج المؤداة في موكب والذي يتم التوجه 

بمىا يعنىي أن هطىول المطىر إنمىا يىنجم عىن زواج كىوني بىين  فاتصال أنزار السماوي والفتاة األرضية هو المسؤول عىن الخصىوبة واألخضىرار،

كمىا يوصىف فىي نفىم األغنيىة الطقسىية، وعروسىه ( زمرتبىوت)أكليىد، ذي القىدرة على  اإلخصىاب( وضمنيا اإللىه) ، الماء المطري السيد(أنزار)

 .تاسليت أونزار(: األرض)

باجتمىاع الفتيىات البالغىىات سىن الىزواج حىىول الفتىاة المجسىدة لعىىروم أنىزار، ويبىد أن يلعىىب مىا يذىبه كولفىىا ( تاسىليت أونىىزار)وتنتهىي طقىوم    

عبة جد منتذرة بوطن األمازيغ بذمال إفريقيا، وذات طىابن طقوسىي مىرتبط وهي ل. أمازيغيا يعرف باسم زرزاري، أو تاكورا، أو ذيرا، أو أوجا

بالمطر والخصوبة، ويتم فيها اللعب بكرة من الفلىين، أو عظىم، أو خذىب، أو صىوف، بمضىارب وعصىي، حيىث يىتم التنىازع عليهىا حتى  يىتمكن 

 [11.]"من إسقاطها في حفرة( في هذا الطقم)أحد الالعبين أو الالعبات

" تىىاكورا"بلعبىىة"تلغنجىىا أو تاسىىليت أونىىزار"السىىتمطار اقتىىران طقىىوم"رتبطىىت رمزيىىة تلغنجىىا بالطىىابن الكىىوني المقىىدم، انطالقىىا مىىن ولقىىد ا   

البىذرة والمىاء، " أوجا أو تاكوركذت أو ذيرا في سوم واألطلم الكبير"، هو أمر منتذر في ذمال إفريقيا كلها، وتمثل الكرة"أوجا"أو" ذيرا"أو

ها في الحفرة، ألن ذلك يعد بمثابة سقي للبذور واألرض، لذلك يصيل الالعبون بعد أن تقن الكرة في الوقبة المحفىورة فىي سىوم والهدف هو رمي

 [11.]"واألطلسين

                                                             
. ، باللغة األمازيغية(أكليد ن أونزار)أو: رب المطر - 24  
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 لىذا سىكان ذىمال إفريقيىا عامىة والقبائىل الوادنونيىة( تاسىليت أونىزار أو تلغنجىا)فىي ممارسىة طقىم  ،(المغرفىة)ويرجن السبب الرئيم في اختيار 

 : الوقوف عل  هذه التفسيرات( أوسوم) وقد حاول . إل  مجموعة من التمويالت التي كانت لها حضور جلي في طقوم الستمطار خاصة،

ظر إل  صلتها الجوهرية بالسوائل، فهي تسىتعمل لغتىراف المىاء أو المىرق أوغيىره، لية بطبعها، وبالثالي أنوثية، وبالنكونها أداة مطبخية وعائ"-

ولكونهىا مقعىرة، مجوفىة، مثلهىا فىي ذلىك مثىل . قد يبرر استخدامها فىي السىتمطار، فهىي تحمىل فىي الطقىوم الستسىقائية ،25"قي الكسكملس"أو 

برمزيتهىا لىألرض للجفىاف، كالفتىاة فىي  (تاغنجا)وتعرض المغرفة . ، أي رمز الماء والبذارفي اللعبة الطقوسية26"َتاُكوَرا"الحفرة التي ترم  فيها

إذا لىم يغثهىا المطىر، تتوسىط فىي الطقىوم أيضىا لسىتحداث السىيل المىائي المتىمخر فىي المنىاطق الصىحراوية التىي ل يمكىن (ليت أونزارتاس)ميث 

 [11.]"العيش فيها إل عل  ضفاف األنهار

مىدليا بىذلك بىدلوه أيضىا . دنونيىةفىي العديىد مىن المنىاطق الوا( بلغنجا أو تاغنجىا)وقد تساءل محمد ليت جمال، عن الكيفية التي انتذر بها طقم    

يبدأ هذا الطقم بصنن دمية يستعمل فىي إعىدادها قطعتىين مىن القصىب متعامىدين توحيىان بمنهمىا تمىثالن هيىمة إنسىان، أو :" في هذا المضمار قائال

ب الحتفىالي، تتقىدمهم حاملىة تستعمل مغرفتين عل  دمية، فتغط  بلبام زاهي األلوان، وتىزين بىالحلي، وتذىارك النسىوة األطفىال فىي هىذا الموكى

الدمية، ويذترط فيها أن تكون من السكان األصليين بالدوار، ويطوف المذاركون فىي الموكىب مىرددين أهىازيج مبتهلىين ي أن يىرحمهم بهطىول 

لتقىام بعىد ذلىك  الغالىب،ويرش طريىق الموكىب، ويتسىابق أهىل الىدوار إلى  تقىديم مسىاهمتهم العينيىة فىي  المطر، وخالل هذه المسيرة يرهق الماء،

ويكون الكسكم في الغالب الوجبة التي يحرص النام عل  تناولها، وتسىتعمل نفىم المغرفىة . ممذبة عامة، يحضرها جمين سكان الدوارأو القرية

صىدقة، يطهىرون بهىا  هىي فىي اعتقىاد النىام تقىديم ،27"الَولِيَمىة"لسقي الطعام، ول تخف  هنا مسىحة القداسىة على  هىذا الطقىم، فتسىمية ( تاغنجا)

هىو رحمىة بالنىام، وأن مىن يتىدرع  أنفسهم من دنم ذنوبهم، ولعل حضىور النسىوة واألطفىال وغيىاب الىذكور البىالغين، يكىرم اعتقىاد أن المطىر

 .سرةهطولها هم من الذين ل حول لهم ول يد في ما يرتكب من معاصي، والتي هي لصيقة أساسا بالذكور، المهيمنين عل  باقي أفراد األ

ليم اعتباطيا، فهذا الطقم يعمل أصحابه عل  تغليفه بمسحة من القداسىة، وهىو مىا يجعىل ( الوليمة)إن تجمن النسوة عند نخلة وادنون، وإقامة    

قطىىن ول النىام عنىىدما يقتربىىون مىن إحىىداها ينطقىىون بالبسىملة، وهىىو نفىىم العتقىاد بالنسىىبة للنخىىل فىي المنىىاطق الجافىىة وذىبه الجافىىة، فالنخلىىة ل ت

 [22.]"فتمارها عتق من الجوع، وسد للرمق في أوقات المسغبات وغيرها تحرق، وهي اآلخر  ل تنعدم من مسحة التقديم،

كان لها ارتبىاط ذىديد، بىولئم المعىروف أو صىالة الستسىقاء، وذلىك عنىدما ينحىبم ( تاسليت أونزار أو تلغنجا)والجدير بالمالحظة، أن طقم    

وقد حاول محمىد ليىت جمىال تسىليط . المجاعة في البدايات األول  من القرن العذريندنونية، التي ذهدت ظاهرة الجفاف وق الواالمطر في المناط

المطر مرتبط بغضب ي أو رحمته، حت  أضح  السم الذائن له هو الرحمة، وكان التىدرع إلى  الخىالق "حيث اعتقد أن الضوء عل  هذه العادة،

                                                             
.، باللغة األمازيغية(إيسوي ن سكسو)أو : سقي الكسكس - 25  

(.الكرة)مصطل  أمازيغي، يعني : تَاُكوَرا -
26

  

.، باللغة األمازيغية(المعرو )أو : الَولِيَمة - 27  



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.4, NO.8, July 2022 

 

 
 222 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

لهىذا كىان مىن انتذىار المجاعىات، إكثىار ". رزق يىربط بىين األرض والسىماء، وبىين ي واإلنسىان" فىالمطر هىو ،"م ارحمنىااللهى"وطلب نزوله هو

قامىة صىلوات الستسىقاء حتى  صىارت أمىر مملوفىا، تمىارم وفىق و فىي الهىواء الطلىق، ومىن الخىروج إلالنام من الصالة سواء داخىل المسىاجد أ

اللهىم اسىق عبىادك وبهيمتىك وانذىر :"للصىالة حفىاة بثيىاب باليىة حاصىرين رؤوسىهم، مىرددين الحىديث الذىريفطقوم معينة، كىمن يخىرج النىام 

محىددة مىن السىنة، فىي الغالىب مىا بىين ذىهر مىارم وأبريىل، فيىذهب النىام إلى   وكانت هذه لصالة تقام في أوقات". رحمتك وأحييي بلدك الميت

باإلمكان إنقاذ المزروعات إذا ما تىداركها ي بلطفىه، وينطبىق ذلىك زمنيىا مىن نهايىة فصىل الذىتاء وهي الوقت التي يكون فيها "الوقفة"الصالة عند

وهو الوقت الذي يكونفيه الجفاف قد تواصل زمنا طويال، ودمىر المحاصىيل بحيىث لىم يعىد هنىاك أمىل 28"اليبسة"وبداية فصل الربين، ويقابله وقت

وإذا أقىام النىام الصىالة ولىم تمطىر، يجعلىون ذلىك  إقامة صالة الستسقاء صوم ثالثة أيىام متتابعىة،ويستحسن أن يسبق  .في إنقاذها بإقامة الصالة

معىروف فىي تىارير المغىرب حتى   دليال عل  عدم صالا اإلمام، فكان من المتعارف عليه تغيير األئمة أحيانا بعدد صلوات الستسقاء، وهو أمىر

جىة التقىديم، إذ يصىبل الىذي أم لخىر صىالة تهاطىل بعىدها المطىر محىا تقىدير وإجىالل، ويصىبل مىن أن ذلك قد يهدد مكانة إمام أو يرفعهىا إلى  در

    [21.]"زمرة أصحاب الكرامات

وقد سجل محمىد أوسىوم عالقىة التصىال بىين أنىزار وتاسىليت أونىزار، وذلىك مىن خىالل العالقىة الحميميىة التىي تجمىن بينهمىا، لسىقي األرض    

مجسدة في فتاة جميلة تستحم في واد عارية من الملك أنزار رب المطىر أن ينىزل ليعانقهىا، ويتىدخل [وم عروسة المطروعليه تق. المتعطذة للمطر

 [22.]"لينقد األرض والحقول الظمآ  ويعيد إليها الحياة والخضرة

وهىىي . مىىن المنىىاطق المغربيىىةويىىر  مصىىطف  أعذىىي، أن هنىىاك عالقىىة زواجيىىة بىىين هىىذه الطقىىوم العتيقىىة، التىىي لزالىىت تمىىارم فىىي العديىىد    

وتتم هذه الطوم عل  ذكل زواج رمزي بين األرض والمطىر، مىن أجىل الخصىوبة وتجديىد . طقوم سحرية عل  ذكل موكب ألجل الستسقاء"

ائمىا فىي ، على  أسىام العالقىة التىي توجىد د29"ءيىْظ ْن تِْسىلِيتْ "وقد تصاحب هذه الطقوم ممارسات جنسية فعلية تعىرف ب. حياة النبات والزرع

 [23.]"كل مكان، بين الجنم والعمل في األرض، والتمثير المعروف بسحر الحب عل  الفالحة

فعليه، هناك بعض طقوم مائية مذتركة من قبيلىة أمازيغيىة صىحراوية، انتجعىت بضىواحي أنكىاد يقىال لهىا قبيلىة السىجن، وهىذا الحكىم اسىتقينه    

ا أن نقىف لىذلك ارتقينى. انطالقا من الحياة العائلية والجتماعية والقتصادية التي تذبه العادات والتقاليد الحياة اليومية للقبائىل الوادنونيىة بالصىحراء

الفالحون أرضهم إل بعد نزول األمطار األول  بغىزارة، وإذا أمسىكت السىماء، يقىوم األطفىال "عند الطقوم التي تمارم في الزراعة، ول يحرث

بغىىض النظىىر عىىن وضىىىعهم الجتمىىاعي بىىالتجمن وبىىالطواف بخيىىىام الىىدوار حىىاملين دميىىىة مصىىنوعة مىىن خذىىب وخىىىرق ملونىىة، وتسىىم  هىىىذه 

. ، فتخرج النساء من خيامهن ويرذذنهم بالماء ويعطينهم قليال من دقيق القمل الذي يصلل لصىنن الخبىز الىذي يمكلىه األطفىال جميعىا(َغْنَجة)الدمية

                                                             
.، أي خالية من الماء(رالتقو)، ويقابله مصطل  أمازيغي(النشفة)أو : اليَْبَسة -

28
  

(.ليلة عروسة المطر)مصطل  أمازيغي، يطل  عل  : ءيظْ ْن تِْسلِيتْ  - 29  
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ويساهم أعضاء فخذة مىا فىي ذىراء خرفىان لىذبحها، ويىتم أكىل اللحىم بعىدها . ويقوم الرجال أحيانا بختم صالة الصبيان بتقديم قرابين للولي الصالل

صىدقة "ـوتىدع  هىذه الوليمىة بى( يىارب غيثنىا )وعند األكل يقرأ الطلبة اللطيف، ويختم بالفاتحىة . م، الذي يدع  عابرو السبيل والفقراءمن الكسك

الىذي تمارسىه بىنفم طريقىة ( المعىروف)والمتتبن لحياة الجتماعية لهذه القبيلة األمازيغية الصحراوية، سوف يقف عند طقىم  [23-22.]"الغيث

ه القبيلىة األمازيغيىة الذي كان كىل عىرش مىن هىذ( الوليمة)عبر طقم . لواد نونية، وبذلك سنحاول رصد الكيفية التي تتم بها هذه الطقومالقبائل ا

تقوم بمناوبة وبتقديم قربانها الخاص باألمطار، وتفصل بىين القربىان والقربىان أيىام معىدودة، لكىن يتجمىن الكىل بىولي الصىالل إلقامىة الصحراوية و

  [24.]("المعروف) صالة

الموجىودة بواحىات واد نىون عمومىا وواحىة تغمىرت   30"األضىرحة والمىزارات"بالعديىد مىن ( المعىروف)وفي هىذا الصىدد، فقىد ارتىبط طقىم    

ويسىاهم فيهىا كىل سىىكان الواحىة، فيىتم اقتنىاء نحيىىرة أو  ممدوبىات جماعيىة تىنظم قىرب ضىىريل الصىالل،"ويقىال أن هىذه الظىاهرة عبىىارة. خصوصىا

فتعتبىر بىذلك . بيحة، وتوزع عل  سكان الذين يطهون الطعام في عين المكان، أو في منازلهم، ومن ثم يجلب إل  مكان المعروف قرب الضىريلذ

ظاهرة المعروف ذكال من أذكال التضامن الجتماعي بين سكان الواحة أغنيائهم وفقرائهم، كما يلعب ضريل الصالل دور مكىان التجمىن، ويلجىم 

  [22.]"قراء والمعوزون ليجدوا ما يقتاتون عليهإليه الف

واحىة تاركىا  -واحىة تكانىت -واحىة تغمىرت: بىالمعروف، فىي العديىد مىن واحىات وادنىون مىن بينهىا( تاغنجىا)رغم ذلك فقىد تىم اسىتبدال ظىاهرة    

لقبائىل الوادنونيىة وتحسىن مسىتواهم وساي، حيث تراجعت الظاهرة في السنوات األخيرة من القىرن العذىرين، ويرجىن هىذا باألسىام على  وعىي ا

، فبحكم تواجد منطقة واد نون فىي نطىاق ذىبه جىاف (بالمعروف)الثقافي، غير أنه في المقابل ظهرت بعض العادات اآلخر  من أهمها ما يسم  

غوط الطبيعيىة خاصىة فىي وبحكم الضغوط الجغرافية كان لبد من لجوء اإلنسان إل  طقوم غالبا مىا يرجى  منهىا التغلىب على  اإلكراهىات والضى

ظنىا مىنهم إنىه بعىد اختيىار أمىاكن قىد تكىون بىالقرب مىن المسىاجد أو ( المعىروف)يلجىم إلى  إقامىة "فترات انحبام وتوقف المطر وفىي هىذه الحالىة 

                                                             
تتقرب إليه قبيلة أزوافيط من أجي التبرك واالستمطار واالستشفاء من األمراض الجلدية، . هي العديد من األضرحة والمزارات الموجودة بواحتي تغمرت وأسرير -32

. التي توجد في هذه الرقعة الجغرافيةوفي المقابي نجد الفتيات يذهبن إل  هذه األضرحة رمبة من الزوا  وطرد النحس، وبذلك سنحاول حصر هذه األضرحة والمزارات   
.، ومير محاط بأي سور(دوار ايت الخنوس)موجود داخي مقبرة بن البالل :الولي سيدي بن البالل * 

.كانت النساء تبركن من أجي الزوا ( ساقية الماء)موجود بدوار تجنانت، محاط بسور قرب  :الولي سيدي عبد الواحد * 

ه بلدة تشيشت أوالد 1991ولد داود ولد علي ولد سيدي أحمد الركيبي جد الشرفاء الركيبات أوالد داود توفي رحمه هللا عام  ضريح الولي الصالح سيدي عمر -

(.ساقية الماء)،موجود قرب ضري  عبد الواحد بتجنانت، مير محاط بسور وبجواره داود  

(.ساقية الماء) قربه، موجود بجوار سيدي ولد داود، محاط بسور وبالولي أعمر ولد عبد النبي  * 

، موجود بين ايت مسعود وايت بكو، ويوجد داخي المقبرة التي تعرضت للهدم، وفوقه ألياء كثيرة من بينها(مجهول التسمية)الولي الصال   * (.الملحفة)   

.عبارة عن قبعة بيضاء وسط المقبرة. موجود داخي مقبرة دوار تاوريرتالولي الصالح تَاْوِريْرتِي،  * 

.يوجد وسط قرية أسرير، ويتموقع قرب مسجد التقوى،بني عل  أنقاض بيت لغير ذات لون أبيض: سيدي َداَدا أَيُوبْ الولي  * 

.موجود داخي مقر جماعةأسرير، ومحاط بسور أحملر اللون بجانبه ألجار الزيتون ومركب االجتماعي األسريري :سيدي ولي هللا * 

لمدرسة سيدي عمر اللنطي، وقد ارتبط بموسم أسرير الذي له قيمة دينية عل  مستوى في الجهة اليمن  يوجد: سيدي محمد بن أعمر * .الوطني   

وهذه األضرحة تحض  باحترام من طر  السكان الذين يبمنون بشكي أو بأخر بها، . يوجد بقرب من مقبرة سيدي بن عمر اللمطي، محاط بسور :الولي سيدي سعيد -
، وهذا القول "هللا ينغعنا ببراكتهم:"هذه األضرحة،إال ويكون جوابا عفويا حيث يضطر إل  إعالن موقفه منها ال لعوريا حينما يقول فحينما يسأل مواطنا بسيطا عن دور

ه إل  العناية بهذه بي يتجاوز البسيط إن دل عل  ليء فننما يدل عل  اإليمان واالحترام التي تحظ  بها األضرحة لدى عامة الناس، هذا االحترام ال يتوقف عند هذا الحد

من أجي االستمطار األضرحة وببنياتها وكذا التشهير بها عن طري  لبامة األضرحة بالجير، مما يجعي الزاسر بمجرد ولوله للمنطقة يكتشف أنها أضرحة للتبرك 

.ويتم اللجوء إليها والذب  بجوارها من أجي االستمطار واالستسقاء. واالستسقاء لنزول المطر  
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بمىا يسىم  ( المعىروف) ، وإذا تمىت مقارنىة هىذه العمليىة(الكسكم)أطالل قديمة ويتم تناول األطعمة التي تقوم النساء بطهيها وغالبا ما يتم طهي 

( تاغنجىا)جىاء مكىان مصىطلل ( المعىروف)نجد أنهما يذتركان في هدف واحد األول هو نزول المطر لىيعم الخيىر، وبالتىالي فمصىطلل ( بتاغنجا)

 [21.]"فهناك تغير في السم والذكل لكن الجوهر والمقصود هو نزول المطر

IV. مظاهر الحياة البدوية للمجتمع الوادنوني 

 :التقليديةالمالبس  -1

 تذتهر منطقة وادي نون بالزي الصحراوي التقليدي الذي يكتسي أهمية وميىزة كبيىرة فىي الحيىاة البدويىة للمجتمىن الوادنىوني، وتتعىدد المالبىم   

بىم تتنىوع التقليدية الصحراوية بتنوع طرزها وأذىكالها الفضفاضىة التىي تىوحي إلى  البسىاطة والسىعة والرحابىة والتىوق إلى  الحريىة، وهىذه المال

َراَعة"نجد : ، ومن بينها(رجل أو إمرأة)حسب الجنم  الذي يعرف إبداعا خاصا وتطورا ملحوظىا يمتىزج  32"َسْرَواْل الْعَربْ "و" الفُوقَِية"و 31"الدَّ

، أمىا العجىوز 33"َكاْز وْكنِيَبىة َمْلحَفةْ "وتختلف نوعية الملحفة التي ترتديها النساء، بالنسبة للفتاة ترتدي . فيه الطابن العصري بالتقليدي بذكل ملفت

َكة"فترتدي   . 34"َمْلحَفة الذَّ

 :الصناعة الجلدية -9

الجلىد تختم المرأة الوادنونية بالصناعة الجلدية التي الزالت تمارس إل  يومنا هذا، في أوساط المجتمع الصحراوي، وتبدأ هذه العملية بتحويىي    

ىىْكَوة: "يىىتم لىىبامته بىىألوان متنوعىىة، ومىىن أهىىم المصىىنوعات الجلديىىة نجىىدإلىى  جلىىد مىىدبوب بالنباتىىات الطبيعيىىة، وبعىىد ذلىىك  "الشَّ
35
"أَلِىىِوي ْ "و 

36
 .

الَكَربَىىة"وتظىىي
37
الخالىىة بالمىىاء، القربىىة الجلديىىة األكثىىر لىىهرة عنىىد البيضىىان والتىىي عىىادة مىىا يتجىىاوز عىىددها السىىتة فىىي الخيمىىة الواحىىدة، نظىىرا  

الحتياجات البدو الكبيرة للماء في هذا الفضاء الذي تنذر فيىه فىرص البقىاء وخالىة فىي فصىي الصىيف، وتصىنع مىن جلىود المىاعز ميىر المنزوعىة 

داخىي  (الحمىار)أو ( أَْمشىقَبْ )تعلى  على  اإلبىي أونىاء الترحىال أو على  . مرنىة االسىتعمال وتحىافظ على  بىرودة المىاء األنهالشعر، وهي جد عملية، 

  [07.]"الخيمة يسميها البعض والجة الصحراء التي المن  عنها

                                                             
.أو تدرعت باللغة األمازيغية: اَعةالدَّرَ  - 31  

.أو سروال أعرابن: َسْرَواْل الْعَربْ  - 32  

.تملحفة ن كاز د كنيبة: َمْلحفَةْ َكاْز وْكنِيبَة - 33  

.أو تملحفة ن الشكة: َمْلحفَة الشََّكة - 34  

من بين األدوات التي المن  عنها داخي الثقافة الترحالية، والتي لم تعد مستعملة اليوم "تستعمي هذه الشكوة لحفظ الحليب والماء و التقا  الزبدة،وهي تعتبر: الشَّْكَوة -35

، مع (الزاوية)لي للجلد فيدبغ باستعمال نبتة من جلود الشياه تحديدا، من دون دبامة جزسها الخارجي، أما الجزء الداخ( الشكوة)وتصنع . إال في بعض المناط  الرعوية

الحر  والحرفيون داخي المجتمع البيضاني مقاربة : راجع، أركيبي لالح الدين، رسالة لنيي لهادة الدكتوراه،بعنوان". وضع القطران لمنع تسرب أو سيالن الماء
-0204:وجدة، الموسم الجامعي-وذجا،جامعة محمد األول، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةسوسيو أنثروبولوجية لفئة لمعلمين ومنتوجاتهم بمنطقة الساقية الحمراء أنم

. 322.،ص0205  

.هو نوع من األفرلة الذي يصنع من جلد المالية، بعد دبغه بالنباتات الطبيعية ذات ألوان مختلفة: أَلِِويشْ  -
36

  

.أو القربة، أي تكشولة باللغة األمازيغية: الَكْربَة - 37  
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 .الَكْربَاْت الَجلِْدية(:  11)صورة

 (.9112بنطالب مولود )أرشيف الباحث 

 :الصناعة النحاسية -3

، ومىن بىين هىذه (لمعلمىين)تزخر منطقة وادي نون بالعديد من األواني النحاسىية التىي تصىنعها فئىة خالىة مىن المجتمىع الوادنىوني يطلى  عليهىا    

"الَمْجَمرْ :"المصنوعات نجد
38
"الَمْقَرا ْ "و

39
"الْربِيَعة"و 

40
"الَمْكسَرة"و 

41
ينهىا، ، وتعتمىد فىي لىنعها على  نقىوش مختلفىة األلىكال ومتداخلىة فيمىا ب

 .كما يتم المز  فيها بين النحاس األلفر والنحاس األحمر

 

 

 .األواني النحاسية للمجتمع الوادنوني(: 19)صورة

 (.9112بنطالب مولود )أرشيف الباحث 

 

 

                                                             
.فيه( الفخر)لندو  طيني لوضع :َمْجَمرْ ال - 38  

(.الماء)إناء نحاسي،يتم وضع فيه : الَمْقَراجْ  - 39  

.لندوقة نحاسية، لحفظ السكر: الْربِيَعة -
40

  

.قطعة نحاسية طويلة، تبلغ طولها عشر سنتيمترات، وتستعمي لكسر السكر: الَمكْسَرة - 41  
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 :الخيمة -4

"فَْلَجة"تحتوي الخيمة عل     
42
"ألرطة"مصنوعة من لعر الماعز وهي عبارة عن  

43
إلى  الفلجىة  افةإضى. لىرطا 2و 8، يتراوح عددها مىا بىين 

"الْرَكاْيز: "هناك أجزاء آخرى تشكي بنية الخيمة وأهمها نجد
44
"الَمْسَمكْ "و 

45
"أَْخَرابْ "و 

46
"األْوتَادْ "و 

47
 ةخيمى"، وتتكون الخيمىة مىن وىالث خيىام

الضيافة وخيمة الصانع وخيمىة الطالىب، فخيمىة الضىيافة تتميىز بحجمهىا الكبيىر الىذي يميزهىا عىن بىاقي الخيىام مىن أجىي تسىهيي على  عىابر السىبيي 

لى  معرفتها، أما خيمة الصناع التي تتول  مخمة إعداد كي الحاجيات التي يضطر لفريك الستعمالها من أواني ووساسي مختلفىة وحلىي وجلىود ومىا إ

دئ ك من لناعات يدوية يقوم بها الصىانع التقليىدي وأنثىاه، وأخيىرا خيمىة الطالىب، التىي لهىا وظيفىة تعليميىة تحىت إلىرا  فقيىه يىتكلم بتعلىيم مبىاذل

 [08.]"القراءة وتعاليم الدين كما يسهم في تدبير الشبون الدينية للمخيم ويستشار في حي قضايا الرحي حسب قواعد الشريعة والعر  القبلي

 

 . الخيمة(: 13)صورة

 (.9112بنطالب مولود )أرشيف الباحث 

 :األثاث التقليدي -5

: لنع المجتمىع الوادنىوني العديىد مىن األوىاث التقليىدي مىن أجىي تفىري  وتىزيين الخيمىة، ومىن بىين األوىاث الىذي ابتكىره اإلنسىان الوادنىوني نجىد   

الحصير
48
، ويتم الربط بين عيدانها بواسطة خيوط دقيقة من جلىد المىاعز يسىم  (اْسبَطْ )وآخر يسم  ( البَْرَكة)الذي يصنع من قصب نبات يسم  "

، وتفصىي فيهىا عىادة األلىوان الحمىراء والصىفراء (الَشىْركَ )، وبعد أن تنتهي النسوة مىن لىناعتها، يبىدأن مرحلىة الزكرلىة بألىباع تسىم  (ْسيُورْ )

                                                             
.مصطل  حساني، يطل  عل  الثوب: الفَْلَجة - 42  

.أو خيوط: أشرطة - 43  

.مصطل  حساني، يطل  عل  عمودان طويالن،من الخشب ينصبان عل  لكي مثلث: لْرَكايزْ ا - 44  
.والوة أعمدة ترفع باب الخيمة، اونان يرفعانها من الجانبين األيسر واأليمن والثالث من الوسط: الَمْسَمك - 45  

. حبال عل  لكي أقواس، تستعمي لربط بين الخيمة واألوتاد: أَْخَرابْ  - 46  

.قطع حديدية سميكة، يتم تثبتها تحت األرض: دْ ألْوتَاا -
47

  

.أو أكرتيي ن زما، باللغة األمازيغية: الْحِصيرْ  - 48  
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ْربِيَة)وتدخي . [02]"اءوالسود مكانىة كبيىرة فىي المجتمىع "كمىا تحتىي. في األواث التقليدي، الذي يحتاجها المجتمع الوادنىوني فىي حياتىه البدويىة( الزَّ

الحساني سواء البادية أو المدينة، وبالتالي فالزربية
49
 [32.]"تمتاز بدقة الصنع وبهاء المنظر وكثرة األلوان والزخار  

 :تتربية الحيوانا -6

بعىد النشىاط الزراعىي، إال  "ويأتي هذا النشاط في المرتبة الثانيىة. تعد مظهر من مظاهر الحياة البدوية التي يزاولها اإلنسان الوادنوني في البادية   

تربية الحية)أن هذا النشاط 
50
االت الرعويىة بدأ يعر  تراجعا كبيرا بسبب انتشار زراعة الصبار بشىكي ميىر مهيكىي الىذي أدى إلى  تقلىم المجى( 

 [30.]"نسبيا، وتوالي سنوات الجفا  تم تنوع قطيع المالية بين الماعز واألمنام واإلبي

 .متحف ذاكرة الرحل بتغمرت -7

ولقىد لعىب هىذا المتحىف دورا . األدوات والقطع األورية التي كانت تستعملها ساكنة منطقة تغمرت قىديما" يحتوي هذا المتحف عل  مجموعة من   

 .وانتعاش السياحة الداخلية والخارجية [30]"احيا ساهم في التعريف بهذا المدلر الوادنونيتنمويا وسي

 

 (.9112بنطالب مولود )أرشيف الباحث . متحف جميل العبد عبدو(: 14)صورة

 

 

 

 

 

                                                             
ْربِيَة - .أو تازربية باللغة األمازيغية: الزَّ

49
  

.الغنم والماعزمصطل  حساني، يطل  عل  قطيع من : الَحيَّة - 50  
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 :خاتمة

المقومىات التاريخيىة والسىياحية والثقافيىة، من خالل مىا سىب ، نخلىم إلى  أن منطقىة وادي نىون بىالجنوب الغربىي المغربىي تزخىر بالعديىد  مىن    

س والذي لعبت فيها القصبات والمدالر دورا كبيرا في تاريخ المنطقة خالل القرون الوسط  إل  جانب الموروث الشعبي المتمثي فىي تنىوع الطقىو

 .التي استقرت بمجال وادي نون( الحسانية واألمازيغية)والعادات نتيجة تنوع التجمعات القبلية 

 لنتائجا: 

 :ومن خالل هذا البحث الذي قمنا به إل  إحدى المواقع األورية، التي تزخر بها منطقة وادي نون، تم الخرو  بالعديد من النتاسج   

 .تحديد اإلطار الجغرافي لمحطة القصبات التي يحويها وادي نون -

 .القيام بالدراسة اإلحصاسية والولفية لقصبات هذا المجال -

 .للعيون الماسية ضواحي أسرير وإفران أطلس الصغيرالتأريخ  -

 (.أباينو)الحصول عل  الحامات المعدنية بضواحي كلميم  -

 االستنتاجات: 

استنادا إل  ما تم عرضه سابقا، وإل  بعض اإلطالالت المىوجزة والسىريعة لىبعض المراجىع والدراسىات، يمكىن أن نسىتنتج مجموعىة مىن الىنقط    

 :أهمها

 .وادي نون، من بين المناط  المغربية التي تحوي مخزون أوري مهمتعد منطقة  -

 .إسهام المنطقة في الربط الثقافي بين الصحراء الكبرى ولمال المغرب -

 .نتاسج هذا البحث جزسية في انتظار بحث أخر يشمي وادي نون برمته -

 .ريخية خالةهيمنة المواضيع التي تتحدث عن التراث الثقافي بصفة عامة والمدن التا -

 . وجود تشابة كبير في القصبات المكتشفة بالجنوب الغربي المغربي من حيث البناء الطيني -
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 :  قائمة المصادر والمراجع

-بريموادي درعة،مجلة تعن  بالتراث والثقافة والفنون،مطبعة طوب : ،ضمن مجلة"لمحات من التاريخ القديم لمدينة نول لمطة"الصافي محمد،[ 2] 

.22.ص، 2222 الرباط،   
 ،2222، الجماعة القروية ألسرير، إقليم كلميم، ولية جهة كلميم وادنون، وزارة الداخلية، المملكة المغربية ،مونوغرافية الجماعة القروية ألسرير [2]

.22-3.صص   
.23/23/2222: الثانية عذر ظهرا، التارير: اعةدوار تسكنان، الس: سنة، مكان اإلستجواب 22: بدون، عمره: الذير عبد الصمد، مهنته[ 3]   
، رسالة لنيل ذهادة "وادي نون خالل القرن التاسع عشر أسرة آل بيروك نموذجا دراسة في البنية التجارية واالقتصادية" أمزيغ عبد اللطيف، [2]

.22.ص، 2222/2222،القنيطرة-التارير، جامعة ابن طفيل، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية: الدكتوراه، تخصص   
جماعة إفران األطلم الصغير،  قيادة إفران األطلم الصغير، دائرة بويزكارن، إقليم كلميم، ولية  برنامج عمل جماعة إفران األطلس الصغير،[ 2]

.22.ص، 8188-8102جهة كلميم وادنون، المملكة المغربية،   
، 8108 قيادة إفران أطلم الصغير، دائرة بويزكارن،إقليم كلميم، جهة كلميم السمارة، :المخطط الجماعي للتنمية،الجماعة القروية تيموالي،[ 2]

.32.ص   
السياحة والتنمية، : ، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا، تخصص"إمتضي نموذجا: السياحة ودورها في تنمية المناطق الواحية أرهال الحسن ،[ 2]

.32-22.، ص2222/2222 ،المحمدية -اإلنسانيةجامعة الحسن الثاني، كلية اآلداب والعلوم    
.22.ص،  8108قيادة فاصك، دائرة كلميم، إقليم كلميم،جهة كلميم السمارة، الجماعة القروية فاصك،، المخطط الجماعي للتنمية[ 2]   
.22-22.صص،  8108ة كلميم السمارة، قيادة أباينو، دائرة كلميم، إقليم كلميم، جه: المخطط الجماعي للتنمية، الجماعة القروية أباينو،[ 2]   
الجماعىىة القرويىىة ألسىىرير، إقلىىيم كلمىىيم، وليىىة جهىىة كلمىىيم السىىمارة، وزارة الداخليىىة، المملكىىة : 2222مونوغرافيىىة الجماعىىة القرويىىة ألسىىرير، [ 22]

 .22.ص المغربية،

: السىاعة الرابعىة عصىرا، التىارير: سىنة، التوقيىت 22: تغمىرت، عمىرهدوار دو بيىان بواحىة : فالا، مكىان السىتجواب: العباسي عبد الفتاا، مهنته[ 22]

22-23-2222. 

، 8108قيادة الذاطئ األبيض، دائرة لقصابي، إقليم كلميم، جهة كلميم السمارة، المخطط الجماعي للتنمية، الجماعة القروية الشاطئ األبيض،[ 22]

.22 -22.صص   
.32.ص، 8108قيادة لقصابي، دائرة لقصابي، إقليم كلميم، جهة كلميم السمارة، القروية تاركا وساي،المخطط الجماعي للتنمية، الجماعة [ 23]   
الثالثة زوال وخمسة عذىر دقيقىة، : عقر داره،الساعة: سنة،مكان اإلستجواب 23: قائم الزاوية،عمره: الذير بيدة ولد سيدي بن عمر اللمطي،مهنته[ 22]

 22/22/2222:التارير

-22-22: الخامسىة مسىاءا، التىارير: دوار الملعىب تخلطيط،التوقيىت: سىنة، مكىان السىتجواب 22: مىؤذن المسىجد،عمره: اوي يحضيه، مهنتهالغز[ 22]

2222. 

 .22/23/2222:السادسة مساء، التارير: عقر داره، التوقيت: سنة، مكان الستجواب 22: فالا، عمره: السالمي محمد، مهنته[ 22]

، منذىىورات المعهىىد الملكىىي للثقافىىة األمازيغيىىة، مركىىز الدراسىىات األدبيىىة والتعىىابير الفنيىىة دراسااات فااي الاكاار المياااي األمااا يغي أوسىىوم محمىىد ،[ 22]

 .2-2.ص، 2222الرباط،-، مطبعة المعارف الجديدة-2-واإلنتاج السمعي البصري، سلسلة الدراسات واألبحاث
 22.ص، 2222 زيغي،دراسات في الفكر الميثي األما أوسوم محمد ،[ 22]
 .22-23-22-22-22-23-22-22-22.ص ،2222دراسات في الفكر الميثي األمازيغي، أوسوم محمد ،[ 22]
التىارير، جامعىة : ،أطروحىة لنيىل ذىهادة الىدكتوراه، تخصىص"0091و  0011األوبئة والمجاعات بسوس ووادنون ما بين "ليت جمال محمد ،[ 22] 

 322-322.صص، 2222/2222الرباط، -وم اإلنسانيةآلداب والعلمحمد الخامم،كلية ا
 .323.ص ،2222-2222،2222-2222ليت جمال محمد ، األوبئة والمجاعات بسوم ووادنون ما بين [ 22]
منذىىىىورات المعهىىىىد الملكىىىىي للثقافىىىىة األمازيغيىىىىة، مركىىىىز الدراسىىىىات األنثروبولوجيىىىىة  ،كااااوكرا فااااي المياولوجيااااا األما يغيااااة، أوسىىىىوم محمىىىىد[ 22]

 222.ص، 2222الرباط، -، مطبعة المعارف الجديدة-2رقم -والسوسيولوجية،سلسلة دراسات
منذىورات المعهىد  ،2.محمىد حمىام،ج: ، تحت إذىراف"المصطلحات األمازيغية في تارير المغرب وحضارته" ،ضمن كتابأمان، أعذي مصطف [ 23]

 .23.ص، 2222الرباط،-، مطبعة المعارف الجديدةالملكي للثقافة األمازيغية، مركز الدراسات التاريخية والبيئية
 .223-222.صص، 2222 محمد الغرايب،مطابن الرباط نت،: ، ترجمةقبيلة بدوية بين البربر"السجعم ،. بونجون[ 22]

،بحىىىىىىث لنيىىىىىىل ذىىىىىىهادة (0008-0221")خااااااالل القاااااارن التاسااااااع عشاااااار"التاااااااريخ االجتماااااااعي لواحااااااة تغماااااارتالمىىىىىىدن عبىىىىىىد الهىىىىىىادي ، [ 22]

 .222.ص، 2222-2222أكادير،-التارير،جامعة ابن زهر،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية:خصصالماستر،ت

: ، توقيىت المقابلىة2222-22-22: سىنة، تىارير المقابلىة 22: دوار الملعىب تخلطىيط، عمىره: مؤذن المسجد، مكان المقابلىة: الغزاوي يحضيه،مهنته [22]

 .الخامسة مساء  
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حرف والحرفيون داخل المجتمع البيضاني مقاربة سوسيو أناروبولوجية لائة لمعلماين ومنتوجاات م بمنطقاة السااقية ال" أركيبي صالا الدين ، [22]

 ،2222-2222وجىدة،  -التراث الثقىافي والتنميىة، جامعىة محمىد األول، كليىة اآلداب والعلىوم اإلنسىانية: أطروحة الدكتوراه،تخصص ،"الحمراء أنموذجا

 322.ص

التىراث : ، أطروحىة لنيىل ذىهادة الىدكتوراه، تخصىص"منطقاة وادي ناون أنموذجاا الحرف اليدوية لدى النساء الحساانيات،" ،المحجوبأطويف [ 22]

 .322-222-222-222.ص، 2222-2222 ،وجدة -م اإلنسانيةالثقافي والتنمية، جامعة محمد األول، كلية اآلداب والعلو

 .322-322.صص ،2222-2222 ،"لنساء الحسانيات، منطقة وادي نون أنموذجاالحرف اليدوية لد  ا" ،أطويف المحجوب[ 22]

، جماعة لبيار، قيادة لقصابي، من أجل اقتصاد اجتماعي، والاالحة رافعة للتنمية المحلية تقرير المخطط الجماعي للتنمية لجماعة لبيار، [32]

.22.ص، 2222-2222المغربية، عمالة إقليم كلميم، جهة كلميم السمارة، وزارة الداخلية، المملكة   
تغمرت وأسارير : التراث الطبيعي والاقافي رهان للتنمية السياحية المستدامة بالمنظومات البيئية دراسة حالة واحات إقليم كلميم" نجاة القدمي،[32]

 .222.ص، 2222/2222المحمدية،-اإلنسانية الجغرافيا، جامعة الحسن الثاني، كلية اآلداب والعلوم: ، رسالة لنيل درجة الدكتوراه، تخصص"نموذجا

 

 

 


