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 بحث

 تراثوك للجهاد كاستراتيجية الشمالي المتوسط باألطلس األولمبية األلعاب

 .حفظه يلزم ثقافي

Les "jeux olympiques" au Moyen Atlas septentrional en tant 
que stratégie du jihad et patrimoine à sauvegarder.  

The "olympic games" in the Northern Middle Atlas as a 
strategy of jihad and cultural heritage to safeguard. 

 المنصور أحمدو نبيل لحسن، بعلي الكبير

 الملخص :

في إطار مشروعنا لحفظ األرشيف والذاكرة والتراث المحليين، كان من فرضياتنا أن 

نكشف عوارض تفند ما شاع من سطحية إسالم األمازيغ وشائعات سيادة الصراعات القبلية وغياب 

النظام المفضي إلى "بالد السيبة". وقد تحقق بعض هذا من خالل مقاالت سابقة. وافترضنا أيضا أن 

قاع تبدو هامشية، لكنها تخبئ المفاجآت. وفعال لم نكن نتوقع أن نجد منظومة "ألعاب هذه األص

أولمبية سنوية" على مستوى كونفدراليات قبائل األطلس المتوسط الشمالي، بل أغرب من هذا أن 

شيء، شيء فعال عجيب وال يصدق،  كل قبل للجهاد حربية كاستراتيجيةتكون بالنسبة لهذه القبائل 

من ذلك أن تفتح مجاال لمعاهدات اإلخاء والدفاع المشترك وأن تكون مسرحا برلمانيا ومحكمة وأكثر 

 عليا تجتمع فيه الهيأة العليا للقبائل لتحسم كل األمور الصعبة. 

ولعل هذا الموضوع أحسن مسبار لقياس عالقة األمازيغ باإلسالم، موضوع ال شك أن 

كما يظهر من ندرة الكتابات، ترفعوا حتى عن مدارسته. فكان المسلمين نظروا إليه بازدراء ولعلهم، 

والرياضة، وكانت، بالنسبة لنا، مجازفة  لزاما إذن الغوص في أحكام اإلسالم حول اللهو واللعب

حقيقية لبعدنا عن مختلف التخصصات المرتبطة به. ولغنى الموضوع، أفردنا لأللعاب في اإلسالم 

 المتوسط مقالتنا هذه، على اعتبار أنهما متكاملتان ومتالزمتان.  مقالة خاصة، ولأللعاب باألطلس

 الشمالي المتوسط األطلس عن تاريخية عالجنا المنهاج المعتمد، ثم وطنا الموضوع بنظرة

حتى ما قبل  شيء كل قبل حربية كاستراتيجية المتوسط باألطلس القبلي، لنخلص لأللعاب ونظامه

 العشرين. القرن لمنتصف والرياضة باألطلس الشمالي كتراث ، لنعالج اللهو واللعب51 القرن

 الكلمات المفاتيح :

اللهو، اللعب، والرياضة، الطرب الغناء، الموسيقى، الشعر، "األلعاب األولمبية السنوية"، 

 أحكام اإلسالم في اللعب، األطلس المتوسط الشمالي، استراتيجية جهادية، حفظ التراث الثقافي،

Résumé :  
Dans le cadre de notre investigation sur le patrimoine et la sauvegarde de 

l’archive et de la mémoire collectives locales, parmi nos hypothèses, la nécessité de 

réfuter les préjugés que l’islamisation des populations berbère a demeuré 
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superficielle et qu’elles sont toujours révoltées contre le Makhzen "bled siba". 

Chose partiellement acquise dans des publications précédentes. Nous avançons 

aussi que, malgré la marginalité de ces milieux, ils nous cachent des surprises. En 

effet, nous ne nous attendions pas à y trouver des "jeux olympiques annuels" au 

niveau des confédération de tribus nord-atlasiques, plus surprenant encore, que cet 

évènement ouvre une perspective de nouer des traités de fraternité et de défense 

mutuelle et qu’elle joue le rôle de cours suprême qui tranche dans tous différents 

majeurs entre tribus et confédérations.  

Ce thème est plus adéquat pour prouver la profondeur de l’islamisation de 

ces tribus amazighs. Il a été toujours considéré sans importance et ne méritant pas 

d’intérêt, comme le prouve la rareté des écrits le traitant. Il s’est avéré nécessaire 

d’en faire une mise au point, une vraie gageure pour un non spécialiste en 

disciplines islamiques. La richesse du thème nous a contraints de le scinder en deux 

articles après sa rédaction, mais qui demeurent solidaires et inséparables.  

Après la méthodologie, nous avions abordé une présentation historique du 

Moyen Atlas septentrional et son organisation tribale, puis les jeux et sports en tant 

que stratégie de défense et du Jihad même d’avant le 15e s., et enfin en tant que 

patrimoine culturel pour la moitié du 20è s. (avant la prolifération de la 

mondialisation).  

Mots clés : 
Jeux et sports, Musique, chants, poèmes, "Jeux olympiques annuels", jeux 

et charia, Moyen Atlas septentrional, stratégie du Jihad, sauvegarde du patrimoine 

culturel. 

Abstract : 
Within the framework of our project to safegauard local archives, 

collective memory and cultural heritage, one among our hypotheses was to reveal 

the evidence rejecting the widespread rumours of the superficiality of Amazigh 

Islam, the tribal rebellions and the absence of a regime, which had led to the land 

of Siba. Some of this has been achieved through previous articles. We also 

assumed that these areas seem marginal, but they hide surprises. Indeed, we did not 

expect to find "Annual Olympic Games" at the level of the Northern Middle Atlas 

Confederations, and even more than that, these tribes have it as a war strategy for 

jihad. Something truly incredible and unbelievable since it opens doors for 

brotherhood treaties, joint defense and constitutes a parliamentary arena and a 

supreme court where the Supreme Commission of Tribes could meet to resolve all 

difficult issues. 

This theme is more appropriate to prove the depth of Islamization of the 

Amazigh tribes. It has always been considered unimportant and unworthy of 

interest, as evidenced by the scarcity of writings dealing with it. It was therefore 
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necessary for us to make an adjustment and dive into the Islamic rules about 

entertainment and play; a real challenge for a non specialist in Islamic disciplines. 

The richness of the theme forced us to split it into two articles after it was written, 

but which remain united and inseparable. 

After the methodology, we dealt with a historical presentation of the 

northern Middle Atlas and its tribal organisation, then games and sports as a 

defense and Jihad strategy before the 15th century, and finally as a cultural heritage 

for half of the 20 th century (before the proliferation of globalization). 

Keywords : 
Games and sports, Music, songs, poems, "Annual Olympic Games", games 

and sharia, Northern Middle Atlas, Jihad strategy, cultural heritage safeguard. 
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  مقدمةال

حتى أن سالالت منهم حكمت مصر  ،بأن لألمازيغ حضارتهم المغربتاريخ  يثبت

وكثيرا ما قننها والسياسية، طور األمازيغي نماذجه االجتماعية  ،وعلى مر الزمان الفرعونية.

. ومنظومة ومعتقداته؛ ولحسن إسالمه، جعلها تتناغم  ليفرض االنضباط لها على األفراد والجماعات

مكنت الوطن  ،كونها خلفية محصنة وآمنةل ،جبال األطلس المتوسط كانت في قلب المعترك الوطني

 وقد طور استراتيجياته الحربية حتى من خالل اللعب.الصمود ضد الغزاة على مر التاريخ.  نم

ت )إن لم نقل بل تعرفها معظم الحيوانا ،لعب ظاهرة ال تخص اإلنسان بمفردهلاوال شك أن 

. فالتمارين التي يقوم بها قط ال تعدو أن تكون اختباء وتلبد الصطياد ىكلها( خاصة في مرحلة الصب

هم أو د. ويمارسها الصغار بمفراللتغلب وإحكام القبضة عليهاكتساب مهارات فريسة، أو طرق 

لالحتفاظ على اللياقة  ،لكن بنسب أقل ،ها الكبار لتدريب صغارها، وحتى الكبارسبجماعات كما يمار

را تم اصطياده. إنها استراتيجية لتقوية العضالت، ولتنمية كفاءات أفنجد مثال هرة تالعب ف ،البدنية
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الدفاع واستراتيجية الهجوم على عدو محتمل أو فريسة ضرورية للعيش، وكالهما يحدد بقاء النوع 

 واستدامته. ويتضح أنها تمارسها بشكل منتظم. 

و واللعب من المواضيع الثانوية التي ال تستحق عناء البحث والتنقيب، لكن يظهر أن الله

موقعهما في األطلس المتوسط، ككيان محكم التنظيم والتقنين على مستوى "فدراليات" القبائل 

وأجهزة تسييرها وباعتباره استراتيجية حربية قبل كل شيء، تجعل منهما مواضيع في الصدارة 

ارفنا حول هذه القبائل، وتجيب على فرضيات سبق أن طرحناها بخصوص وتقلب كل أحكامنا ومع

 غنى أرشيفها وكون تاريخها لم يكتب بعد، وتفند كثيرا من ادعاءات مبشري االحتالل الفرنسي. 

مباشرةالقبلي  ونظامه الشمالي المتوسط األطلس عن تاريخية نظرة بعد المقدمة، سنعطي
1
 

ثم نمر ل "أللعاب األولمبية السنوية"
2
في األطلس المتوسط الشمالي كمنظومة جهادية دفاعية قبل  

، ونخلص إلى معالجة اللعب واللهو كغنى تراثي بالغ األهمية ومهدد 51كل شيء حتى لما قبل القرن 

 باالنقراض، ويستوجب الدراسة والرعاية والمحافظة، فالخاتمة.

 القبلي هنظامو الشمالي المتوسط لساألط عن تاريخية نظرة 1

 التاريخية الظرفية 1.1

ونسبهم إلى القفصيين )تونس(، وعرفوا األمازيغ )مازيس( ( .CAMPS Gدرس كامب )

ممالك  3سنة ق م، ونسبهم إلى أصول مشرقية. وقد تحدث عن  0999بالجيتول والجرمنتيين حوالي 

: اتحاد األقوام والقبائل البربرية مكونة "مملكة موريتانيا" أو "المملكة  سادت شمال إفريقيا هي

المورية" من المحيط األطلسي إلى ملوية، وشرقها مملكتي الماسيسلية والماسيلية )وقد اتحدتا مكونة 

وللتذكير (. 4950ق م( أي قبل الرومان )كامب،  0999المملكة النوميدية( في الحقبة الموريتانية )

على  دليل. وهذا (HADDADOU, (s d)) مصر الفرعونية اهناك ساللتين من األمازيغ حكمتن إف

أنهم كانوا أصحاب على عراقة حضارة األمازيغ وعلى اتساع نفوذهم والتقائهم بباقي الحضارات، و

حضارة ال مجرد أتباع
3

 وسنكتفي ببعض اإلشارات واألحداث المرتبطة بالموضوع.. 

                                                            
 وتفاديا للتكرار عالجنا وقد خصصنا مقالة ألحكام اإلسالم والفقه في اللهو واللعب، وفصلناها للضرورة. 1

المنهاج المعتمد )تحديد المصطلحات وأسبقية الموضوع واإلشكالية والفرضيات فالمصادر المعتمدة(، بصيغة 

 مشتركة للمقالين.
 م((. ق م، وستؤدي الى ظهور األلعاب األولمبية )مرزوق، )ت 5013وكانت أول مسابقة بأثينا سنة  2
فعن حمودان )أستاذ بكلية فاس( أنه كان بعمان )في إطار التعاون الجامعي( وعثر على قبيلتين أمازيغيتين  3

هناك حدثه عنها أحد اصدقائه المصريين وعقد له لقاء مع طالبين منهما فخاطبهما باألمازيغية فأجاباه وأكدا له 

يلتين، فوجدهما كقبائل من األطلس المتوسط بنفس أنها لغة قبيلتيهما وهما عمانيان. فنظما له رحلة إلى القب

الهندام ونمط العيش. هذا يعني أن االتصال كان قديما. فإلى جانب الهجرة الفردية كهجرة الحجاج، التجار، 

النازحين ألسباب مختلفة )مهجرون، منفيون(، يتحدث باعلي عن حركات جماعية. كانت بالسودان حضارة 

ن نفوذهما امتد لليمن. ولعل من أقوى النظريات أن جزءا من األمازيغ توجه شرقا أمازيغية وبمصر وال بد أ

عبر الشام حيث نجد أسماء أماكن أمازيغية في العراق وتركيا كتكريت )مدينة صدام حسين( وتعني "المخبأ" 

 (.4952)بعلي ر ش، 
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سنة قبل الميالد  3999بويبالن، أعمق منطقة باألطلس المتوسط، يتجاوز قد كان استيطان ف

(4950BAALI, )
4
ولفهم حقيقة الموقع االستراتيجي الذي لعبته المنطقة عبر التاريخ، نذكر على  .

سبيل المثال : حلف األستوريين والمازيكيين )باألطلس المتوسط الشمالي وملوية الوسطى( ضد 

(، ثم حلف البقوات )إمارة البكوات(، الذي امتد من تلمسان 4959عند بعلي م العلوي هاشالرومان )

 (.4959م( )اللبار عند بعلي،  281-481إلى سبو، ضد الغزاة من الرومان والوندال والبيزنطيين )

(5995 ويكفي أن نشير إلى قيام "الدولة المغراوية تحت قيادة زيري بن عطية" )ت.
5
. 

العافية أبي بن وقد ورد أن موسى
6

بويبالن،  أدارسة طرد )زعيم مكناسة الجبل( بعد 

واألدارسة بقرية إغرماون الحصينة حاصرته مغراوة
7

 مقاومة على القضاء من يتمكنوا لم ، لكنهم

 الوالء أعلن للفاطميين، فاس والية من منع ولما (.4959المغراويين )العلوي هاشم عند بعلي، 

 هزيمته استطاع الشيعي، ميسور بقيادة جيًشا الفاطميون وأرسل باألندلس، لألمويين

 (.https://ar.wikipedia.org/wikihttps://www.marefa.org)( 4951 )سادسة،

دالالت على امجاد المنطقة منها : أجليد وتحفظ لنا األماكنية
8

 أساسا مرتبطة أسماء وهناك ،

فأعلى قمة في سلسلة :  تاريخي بحدث وتذكرنا مباشر حربي تدريب وهي والخيالة، بالفروسية

التي  النكور دولة أسسوا الذين األدارسة األمراء وهو من صالح. أو موسى باسم سميت بويبالن

. بتلمسان األسر في صالح أو موسى األمير ووقع الفاطميين، مع فاصطدموا قرون، 3 حوالي عاشت

 سقط حيث بويبالن سافلة وصل حتى النهار طيلة الجنود تتبعه فرسه على ليفر فرصة له أتيحت وقد

 هذه وكانت باسمه، سميت التي القمة في شهيدا بدوره ليسقط رجليه على وتابع باإلرهاق، جواده

جواده صهوة على هروبه بالقفز وسيلة وكانت(.  ,5041MARCY) اإلمارة راية تحت المنطقة
9
 

 محثا على الفروسية. الخطاب ابن عمر بمراسلة وهذا يذكرنا هنا، وهو الشاهد

                                                            
= من شروق الشمس(،  فقبائل مغراوة ومكناسة خليط من مور وجيتول زناتيين وصنهاجيين )ازناتن 4

بقايا من هذه القبائل المورية القديمة باألطلس  7أو  2وصنهاجة )إيزناكن= من غروب الشمس(. وهناك 

 (.4952المتوسط الشمالي منها : إيبوماللن، إيسبوتن إيورياشن إيمقبلن وإيمنصورن )بعلي ر ش، 
حساب بني يفرن. وحين قامت ثورة ضد تمكن المغراوة من بسط نفوذهم إلى فاس، ووسعوا دولتهم على " 5

األمويين، تمكن المنصور األموي من إخمادها، إال أن المغراوة تمكنوا من استعادة السيطرة على فاس. وتحت 
(، تمكن 5930( ودوناس )5930 - 5942(، وحمامة )5942 - 5995: المعز ) الحكام المتعاقبين

 (.https://ar.wikipedia.org" )ربالمغراويون من ترسيخ حكمهم في شمال ووسط المغ
قائد عسكري من قبيلة مكناسة الزناتية، حكم فاس وطنجة وتازة وتسول وكثيرا من أعمال المغرب، وحكم  6

م. كان من أهم قواد الفاطميين، وهو الذي دلل لهم المغرب وأنهى دولة األدارسة،  037و  057تازة ما بين 

 من مملكة نّكور شمال المغرب. 034وكان ممن هّجروا الصالحيين سنة 
غيول، مداشر تم حرقها خالل الحصار ولم يبق منها -كقاعدة خلفية، بجوار تنكرارامت، جنوب جبل بو او 7

 سوى األطالل.
جليد )شعبة السلطان(، وهناك فرضيات بأن تمجيلت )تمجليدت( من نفس االشتقاق -جليد، تالت أو-جبل أو 8

'جليد )روضة السلطان( )غرب دوار حميدت )الخريطة الطبوغرافية مغراوة ( الروط أو 4952)بعلي ر ش، 

5/599999.) 
لسنا بصدد دراسة هذه األحداث، لكن الرواية تطرح عدة تساؤالت : المغراويون كانت لهم صولة، لماذا لم  9

هذه القبائل لها  يلجأ لهم، وقد كانوا تحت إمرته ؟ كيف يمر هؤالء الجنود في طلبه بدون أي رادع، علما بأن

 ؟ وسائل إنذار مبكر، ولها الجوار

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
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الكارثة التي وقعت لتنكرارامت في ونقف عند حدث توقف موسم األلعاب األولمبية نتيجة 

:  بويبالن جبل عن معرض حديثه في الوزان يقول. بويبالن جبل حيث تم حرق كل قرى ،51القرن 

 فاجتمعت طغت أن إلى ،10دائمة حرية في تعيش شجاعة غنية كبيرة قبيلة القديم في تسكنه وكانت"
 كل احرقوا ثم الرجال جميع وقتلوا الجبل على واستولوا ضدها، وتحالفت المجاورة الجبال قبائل

 اعتزلتهم كانت أسرة سوى منهم يبق ولم: " وأضاف ."السكان من خال اآلن فهو لذلك القرى،
. (319)الوزان )ت م( ص فاس" ملك عند مكانة لهم كانت والستقامتهم وشأنها، فتركوها وزهدت،

على المنطقة إلنهاء التي هبت  من طرف جيوش مرينية )مغراوة ومكناسة(لعل هذه الحملة كانت 

ن اخضاعهاون وال الموحدووالتي لم يستطع ال المرابط ية(الخوارج)مارة جراوة إ
11

وعالج بعلي . 

 ( بعض فرضيات هذا الحدث.4959)

 ملك جعلت الشهرة من جانب على جدا عالم شيخ شبابي أيام في هناك وكان"الوزان  ويتابع
 وكانت. األعراب قبائل مع يبرمها التي واالتفاقيات الصلح معاهدات جميع في كوسيط يستعمله فاس

)الوزان )ت م(  "كراهة أشد الملك حاشية كرهته ولذلك صالح، كرجل عليه تعرض الخالفات

 (.319 ص

  االستنتاجات 1.1

 من جوانب لنا ستنير التي الحقائق من كثير الوزان الموجز نص هذا من نستنبط أن يمكن

 : عملنا

 مقهورين، وال منعزلين وال فقراء يكونوا ولم ،بالسكان آهال كان بويبالن أن 

 نهجه في تسير ال قبيلة حرمة الستباحة المخزن يستعمله ما وغالبا نسبي الطغيان مفهوم 

  لسيادته، تنضبط أو

 يباد حيث العيار هذا من على حادث الشمالي األطلس سكان ذاكرة في ناآل لحد نقف لم 

 الغلبة، بعد وخاصة القرى جميع وتحرق الرجال جميع

 القوي أن ومعلوم الجوار، في حليف لها يوجد لم القبيلة هذه كون في مشكل ويطرح 

مناقضة، كثيرة  بأيديولوجية نظام وراءهم أن فرضية فتصبح جيرانه، من كثيرا يكسب

 االحتمال،

 يحكى وما فاس، ملك بهم يعجب حتي سوي طريق على أحفادهم أن أيضا هنا والشاهد 

  الملوك، طاعة عن الخروج هو القبائل هذه عن دائما

                                                            
 نفهم منها أنها كانت ال تدفع الضرائب للسلطان وهذا برره الوزان في موقع الحق. 10
خضعت لألدارسة )كانوا شيعة زيدية( قبل أن يصبحوا خوارج، لكن لما جاء الخوارج من الشرق )جراوة(  11

ثير من األدارسة التجأوا للمنطقة بعد الحملة على قبائل جراوة من األوراس )نفس الساللة الواراينية( ك

)خوارج صفرية(. وكانت القبائل : جراوة ومكناسة ونفوسة ولواتة وركيوة ولماية وسمانتة ويلولة حول 

(. وقد كانت مكناسة ومغراوة مرة حلفاء 4959بويبالن من أنصار الخوارج الصفرية )العروي عند بعلي، 

، وكان هناك تأرجح في انتماء مكناسة مرة لألمويين باألندلس وأخرى للفاطميين بالمغرب ومرة متصارعين

األوسط. وهناك بقايا لم تحرق كمسجد أروال، ومسجد آيت عمرو بتنكررامت الوسطى )دوار آيت عمرو لم 

ندما غاب عنه يبق منه إال األطالل، لعله أبيد خالل حرق قرى بويبالن( مسجد المالئكة بروكو )سمي كذلك ع

 (. 4952المصلون الذين أبيدوا( )بعلي ر ش، 
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 كوسيط، ويستعمله فاس ملك به يعترف شهيرا عالما بهم أن أيضا ويشهد  

 تأكيد وهو والملوك، القبائل بين تبرم كانت التي واالتفاقيات الصلح معاهدات إلى يشير ثم 

 البيعة، على

 (كقاضي ال) صالح كرجل( الخ. صلح فتاوي،) الخالفات في يبث كان العالم وأن، 

 الخالفات يثير أن يمكن ما وهذا)لصالحه  للعالم الحاشية كره إلى مهمة بإشارة وختم 

 جور إلى باإلضافة القبائل، وهذه الموك بين يحصل مما كثيرا ويشرح. الخ واالنتقامات

 ففي. والضرائب، ويقدم لنا والوزان أمثلة كثيرة من هذا الشأن المكوس وارتفاع الوالة

 وأن فاس لملك( مثقال 8999)خراجهم  يؤدون أنهم قال يازغة، بني عن حديثه معرض

 ال القبائل من كثيرا أن لغز كيف بهذا فنفهم. يؤدونه ال أنفسهم عن يدافعون الذين األغنياء

للملوك، وقد رأينا أن الملوك قد يتنازلون عنه لقبائل أو زوايا تنوب عن  الضرائب تؤدي

 .(4950السلطة المركزية في كثير من مهامها )نبيل 

  الشمالي المتوسط باألطلس األمازيغي المجتمعي التنظيم 1.1

 (5 الشكلنوطن المجال )

ابن األطلس المتوسط ابن بيئة قاسية اعتاد القنص للعيش والكد لكسب الرزق، كما اعتاد 

ارتبط باألرض كمورد للعيش يجب تدبيره. ودافع فعلى أن السلوك االجتماعي هو ما يكفل بقاءه. 

ليس بمجرد سلوك غريزي كما تفعل جل الحيوانات، ولكن بوعي عندما فكر في قوانين  ،عن موطنه

 ونظم تربطه بالجيران. 

فمفهوم التنظيم المجتمعي األمازيغي ارتبط دائما بالوطن )الموطن = أمور، تامورت( منها 

راتبية في نت هناك تافك ،ربما اشتقت كلمة "المور"، فقد عرفوا نظام الحكم المركزي )الملكية(

إلى المملكة )أجليد(.  "فدرالية القبائل"جماعة(، إلى القبيلة إلى الالمؤسسات من األسرة إلى المدشر )

 كفاءات مناسبة. وأطر بوكلها تعمل في تناغم تام و

 

  وطبيعة القرار : حسب المستوىكانت أمور الجماعة تصرف بطرق مختلفة 

 ماعات أفراد في لقاء يومي عادي للجيران كانت األمور البسيطة والصغيرة تصرف باجت

  ،بالمسجد أو بساحة عمومية

 تعقد جلسات بعد الصالة العادية أو صالة الجمعة في المسجد الجامع ،على مستوى الدوار، 

  براح" ينادي في منادي "ب يعلموقد تجمع القبيلة في اجتماعات طارئة بدعوة من مكلف

 ،األحياء

ولكل مستوى هيأة خاصة لها السلطة في تدبير شؤون ما يسند  .وقد تتم في مواسم محددة

الشيوخ )إيمغارن(  وكانت هناك االجتماعات الرسمية على مستوى :لها القانون الجماعي من مهام. 

مناء( وايماساين )المنتدبين، الضمان( وإيماسان )الخبراء(وإيزمازن )األ
12

كانت مواضيع ذات  .

 ستويات.وعلى كل الم أهمية قصوى تعالج

 

                                                            
 سنرجع لهذا الموضوع بشيء من التفصيل بعد تناول مؤسسة الرماة والصيد. 12
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 االلعاب األوليمبية  مسرح أحداث طلس المتوسط الشمالياإلطار الجغرافي لأل 5الشكل 

 

 بتصرف PEYRE 1979المصدر : 

 ختاما :

؟ وهل كانت هناك مؤسسات تحكم  فتساءلنا دائما كيف كانت تسير هذه التنظيمات القبلية

؟ وما هي المنظومات التي تدعمها وتعطيها  تأسست وكيف تجتمعكونفدراليات القبائل، وكيف 

 ال شك أن ما يلي سيجيب على هذه التساؤالت.؟  ؟ وما هي قوانينها المشروعية
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 شيء كل قبل حربية استراتيجية كانت المتوسط األطلسب األلعاب 1

لأللعاب عند ساكنة األطلس المتوسط الشمالي خصوصية خدمة الجهاد، ولعلها همت  كانت

. وبهذا تدخل من باب القياس فيما أحلته الشريعة اإلسالمية، كما 51كل قرى المغرب ما قبل القرن 

 (. 4958رأينا )نبيل وآخرين 

  بويبالن-بمسشدال القبلية األولمبية لأللعاب السنوي الموسم 1.1

لعابأموسم آيت واراين ومن دار في فلكها  قبائل"كونفيدراليات" عرفت 
13
سنوي كان يقام  

أن يتفرغ  ه منمكنتفي راحة نسبية  ، والفالحقبل موسم الحصاد ،بويبالن في بداية يونيو-بمسشدال

ولهم فيه مآرب وغايته األساسية اإلعداد للجهاد،  ،لترويح عن النفسواأللعاب إلقامة موسم، ظاهره ا

أخرى
14

سمى : أمكنة تفي رأس بويبالن موسى أو صالح و ،وقد بقي من هذا الموسم أسماء أماكنية. 

15ألمو أورار
16اييسانن  ألمو ،

17أروالو، 
. 

 .بالخصوص في المراعي الصيفيةوكل من يحوم في فلكها، واراين  آيتوهنا تجتمع قبائل 

تتم  شهرا كامال،وكان الموسم يدوم ، كلم 499الفرق المتنافسة تأتي من دائرة بقطر قد يتجاوز  كانت

لعاب كل يوم، والفريق تقام األوج في نفس اللعبة وبين مختلف األلعاب. يفيه أدوار المنافسات بالتدر

 .شفويا جيال بعد جيلونقلت أحداثها المشاهدين أو ينسحب.  منالذي يقصى يبقى 

 والمباريات متنوعة :  األلعاب

إينشادن، تقام حفالت للشعر الغناء والرقص )خالل مختلف المراحل، كانت  ،في الليل

، الخ.(، وهي ليست أقل قيمة، ففيها تشحذ قرائح الشعر والمنظومات وفن الغناء إيزالن ،أحيدوس

 والرقص. 

  العروسات حفلب الموسم يبدأ 1.1.1

(تاسليتحفل " " )العروسة
18

كانت تنطلق من دوار احميدت من قبائل . فرائعحفل  

كانت كل قبيلة تقدم فتاة أو أكثر ف، (5/599999غ خريطة بركين 85 °3 /ش ’49 °33) تالتل آيت

حميدت امن  ،قها، ثم تركب على فرس بأجود سرجيترافقها في طرلها  ةتختار منهن واحدة ووصيف

                                                            
سمعنا عن األلعاب األولمبية بالنسبة للدول، لكننا لم نتوقع أن نكتشف أصولها على المستوى القبلي. لم ننتبه  13

 رات من تاريخها إلى مستوى اإلمارة.إلى أن هذه القبائل ارتقت في فت
وقد أذهلنا هذا االكتشاف، لما شاع عن األمازيغ من االنصراف نحو اللهو واتباع الشهوات، الشيء الذي  14

 . )MAGNIN, 1995تأكد لنا أن سببه ما أشاعه دعاة االستعمار من انحراف في الخلق والمبادئ )مثال 
مرج األلعاب. وبالمراجعة أخيرا لخريطة بركين، نجد أيضا  )ج( = تورارين)مفرد(  أورار، تورارت 15

" المطلة على قنطرة "ترجا مادي" ولم تتح لنا الفرصة للتأكد من ارتباطها باأللعاب األوليمبية كدية تورارين"

  أم بتداريب محلية.
 )مفرده ييس = الخيل( : مرج الخيل. ألمو ن إييسان 16
 )جرى، تسابق(. إيرولفعل ، مصدر لتارولةأروال، أو  17
العرس رمز الفرح والوحدة، العروس رمز األرض والخصوبة والعرض، والرفقاء رمز للوطنية  18

والتعاضد والدفاع المشترك عن الوطن والعرض والكرامة. األمازيغ كانوا يقدرون المرأة وكانت تقدم 

 وابن األخت مقدر ومحترم. ،من أخواله 09األرض المسقية في مهورها. في معتقدهم الرجل يغلب 



  2018 دجنبر  24-23 العدد  المغرب. ش.م.ج مجلة

43 
 
 

 

فتيات  ( ومعهم5/599999غ خريطة رباط الخير  ’3 °4ش / 45 °33)'ن السالمة  ألموفي اتجاه 

من  ابدء ،في الطريق سيتعرض لمحاوالت متعددة لخطف العروس الفريق نوفتيان أشداء، أل

)رمز الكرامة(.  عن العروس في الدفاع وسيستميتون تفرنت )فج يؤدي إلى واد تنكرارامت( ن تيزي

أمكنة للهجوم  3قد حددت أدوات غير حديدية. وافعين لكن بدموال مينجاهملبين االمصارعة  وتتم

؛ وبعد كل شوط، يختار المهاجمون االنضمام إلى أحد الفريقين  م 399ة كل منها حوالي مسافو

  : تدريجيا عدد المهاجمين بعد كل شوط ويتناقصن يالمدافع المتنافسين، ونتيجة هذا يزداد عدد

 لصنوبرشجيرات من ا 3 بتيزي نتفرنت عند األول الكمين،  

 ( تنكرارامت في اتجاه فوق دوار آيت عمرو الكمين الثاني يتم عند تيزي ن آيت عمرو

  ،أروال(

  عند تيزي ن أوسروتان يبدأالكمين الثالث
19
ن السالمة وهضبة أروال(  ولمأ)منها يظهر  

 . حيث تكون خيام االستقبال منصوبة

  .ونادرا ما يحصل المعترضون على العروسة 

تستقبل استقبال عروسة حقيقية، وتبدأ أنشطة أحيدوس منتصرا وعندما يصل الوفد 

 واألهازيج. 

 )السباق( "أروال لحاق" الطويلة المسافات مسابقة االستقبال، بعد 1.1.1

وبجوارها موسى أو صالح ش شـ  أروالهضبة المشاركة  وجهة وفود القبائل

على  في اللحاق، يجدون خياما منصوبة وحفل استقبال، ويشارك عدد منهم وهناكالسالمة.  ن ألمو

رجح خمسة أوائل من كل قبيلة. وفي اليوم الموالي لوصولهم، يجرى لحاق على مسافة تقدر ب األ

)المسار من ألمو ن السالمة مرورا بتيزي ن العلم، ثم تيزي ن ووال، ثم عين زورز، ثم  كلم 43

الجوائز  اللحاق بتوزيع ويختم ايستران، ثم تينط، فعين مرو، ثم تيمزاريت ثم ألمو ن السالمة(.

 . ول يقدم له فرس بسالحهالفائز األ ،لألوائل

 الملعب الالحق. إلىتنتقل الخيام  هبعد، أيام 3هذا الطور يتطلب 

 محطة أروال 1 صور لوحة

وفي الخلفية ج تانوت و إيزديان )على  أروالهضبة 

اليسار تمزييدة ن أروال من بقايا المساجد التي لم تحرق 

 مبنية بالحجر 

تحرث كانت ألمو ن السالمة مرج بهامشه 

 الدرة مسقية بعين تغاغت في العالية )عليها

 (صهريح حاليا

  
 ، زيارة ميدانية برفقة بعلي.4957/ 59/90المصدر : بعدسة نبيل 

                                                            
ق م فاختلط بالموريين  4999( أنها مشتقة من األستوريين شعب جاء قديما حوالي 4952يرى بعلي )ر ش  19

 )آيت بومالل وغياتة( وهناك إشارات تاريخية إلى أنهم استوطنوا المنطقة واشتغلوا مع الكرمانت وغيرهم.
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 اللعاب من مختلفة أنواع تمارس حيث )الملعب( أورار ن لموأ إلى والقبائل الخيام لانتقا 1.1.1

 والرماية القوى

ش خريطة رباط الخير  /’45 °33غ ’6 °4) دالل باب قرب لمو ن أورارأ إن الملعب :

5/599999)
20

)المصارعة(، الرماية  "أمشوشاي أو أمعوشاب" : كان يخصص أللعاب القوى 

يدالمنها كرة كرة الب العأ، القفز، و"إيبناين"أهداف من الحجارة المنصوبة والتصويب على 
21

 .

 يشارك في اللعب كل ذي موهبة معينة. 

  الموالية.، ثم ينتقل للمرحلة أيام 3ويتم هذا خالل 

  تيسروينب إييسان ن بألمو الفروسية 1.1.2

بألمو ن اييسان )مرج الخيل( بتسروين
22
( 5/599999ش خريطة رباط الخير  /’43 °33غ’6 4°) 

يتبارى في الفروسية
23

. لم نتأكد من تطبيق مشروع مالي اسماعيل على المنطقة فيما بعد بتجريد هذه 

استعادت تربية الخيل، ولنا شواهد على هذا في قبيلة آيت بويلول القبائل من خيلها، لكن مهما يكن فقد 

في تواريخ مختلفة
24

. ولعل منع فرنسا لتربية الخيل يشرح كيف أن القبيلة ال تكسب حاليا ولو فرس 

 على غرار السابقة وبعدها تشد الرحال لمسشدال. أيام 3ومدة هذه المرحلة  واحدة.

 

 

 

 

 

 

                                                            
ذا منتشر في منطق أخرى من المغرب باكتشافنا عبر وقد ظهرت البوادر األولي لدعم فرضية أن ه 20

القراءات أن هناك باألطلس الكبير مكان يسمى ألمو ن أورار )على غرار ما هو موجود في مجالنا( 

(DRESCH, 1941) . 
" )اإلشارة( )شرف عبد تاليشارتلعبة ال زالت تمارس لحد اآلن. ولها مرادفات عند آيت يوسي " 21

 (.4958ش  ر المجيد
 يرى بعلي أنها مشتقة من "ايستران" أوستوريون، بها قرية كبيرة وسوق قديمين. 22
( رغم المحاوالت 4958لم ينقرض االحتفال بالفروسية بتنكرارامت إال في الخمسينيات )بعلي، ر ش  23

(. في رسالة اليوسي للمولي إسماعيل 4952المتكررة التي استهدفت الفروسية بالمنطقة )بعلي ر ش 

، بجمع األموال وبتجريد القبائل من السالح 5277( يعقب عن حدث مهم أقدم عليه، ابتداء من 5285 لي)حوا

(. وهذا من شأنه أن يثير القبائل والزوايا التي 5070والخيل )في منظوره لتبقى السلطة فقط للمخزن( )التازي 

نفسه في الجهاد في الثغور. وقد كانت مجبلة على الدفاع عن نفسها كلما داهمها خطب، وأن تعين المخزن 

سجل اليوسي موقفه المعارض لسياسة السلطان الغير محسوبة العواقب )وقدم ما يبرر معارضته من أحداث 

( ولم 5057معاشة( كما انتقد سياسته الجبائية وتسلط الجباة، مما يؤيد ما أشرنا إليه كدافع لقيام السيبة )نبيل، 

 (.5070لرسالة )الفاسي، يعقب الكاتب عليه في قراءته ل
في كلتا الحالتين كانت الشركة مع بين شخصين من دوارين مختلفين، وكان هناك تعاون وتكافل إن على  24

مستوى االقتناء أم التكفل بالعلف والعناية. ويذكرنا تاريخ الوثيقة الثانية بسنة إنشاء دوار "تاسشت" بآيت 

 بويلول.
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 تربية الخيل بمنطقة آيت جليداسن ملوية 4 – 5الوثيقتين : 

شراء فرس مشتركة ما بين بويلولي  - 5

 م 5704هـ =  5497وبورايسي سنة 

شراء فرس مشتركة ما بين بويلولي ويلولي  - 4

 م 5884هـ =  5399سنة 

 
 

المصدر : وثيقة شكور محمد بن الحاج عبد 

 الخالق، أيت بويلول، جمعها وعالجها نبيل

المصدر : وثيقة زيان علي أيت بويلول، جمعها 

 وعالجها نبيل 

 وآيت سغروشن وآيت مرموشة قبائل" كونفدراليات "لف يتوسط مسكدال معرض 1.1.2

 يوسي وآيت واراين

يلتحق خلق أكثر أ( -4 صور )لوحة ش( ’8 °4غ 38 °33) بويبالن .دال جشمس بمحطة

وإيغزران وآيت واراين الغربية كلها. حيث تعرض ن سباعتباره معرضا لقبائل مرموشة وآيت جليدا

نتاج المحلي من الخراف والعجول والخيل والدواب )المنتوجات الحيوانية خاصة( نماذج من اإل

"الحنابل" و زرابي"ال"كمعرض وكسوق للبيع والتبادل. وتعرض أيضا المنتوجات الصوفية ك

  .ة التقليدية المعتمدة على الصوفكل الصناعأي الجالبيب الخ، و سالهمالوعات" وو"البرد

 ، وتعقد بعدها دورة "الهيأة العليا لكونفدراليات القبائل".أيام 3أيضا المعرض ويستغرق 
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 األطلس المتوسط الشمالي قبائل للف كونفدراليات  السنوي معرضبمسشدال ينظم ال 4 صور لوحة
شرقها )في اتجاه إيموزار مشهد عام لمسكدال، مأخوذ من  - أ

حسمت سلطة الحماية الخالف بين آيت  5047سنة في  مرموشة(.

جليداسن من جهة و مرموشة آيت ايوب حوله بتخصيصه للرعي 

. )إداريا تابع لجماعة 4للطرف  59999و  5ر ماشية للطرف  1999)

 25آيت أيوب(

و - ب ، 26مشهد عام وناذر لجروا

مأخوذ من فج بوزعبل )ش شـ وتظهر 

لسالسل الجبلية في اتجاه إيموزار ا

 مرموشة( 

  
بعد  5/1/4990المصدر : بعدسة جعفر م  زيارة ميدانية برفقة بعلي 59/90/4957المصدر : بعدسة نبيل 

 تساقط استثنائي للثلوج

  القبائل كونفدراليات للف العليا للهيأة السنوية الدورة بانعقاد الختم 1.1

مسكدال كم من 4على بعد في منطقة جرواو، 
27

قبائل الكان شيوخ  ب( -4صور  )لوحة ،

للتداول في يجتمعون لبرمجة االستراتيجيات السياسة وحسم الخالفات وإبرام المعاهدات وها ؤوزعما

حتى على على الحدود والصلح بين القبائل التي بينها شنآن لف كونفدراليات القبائل مثل أمور تخص 

ستعداد الوا والمجاالت التي ستخصص أليدال، ك قتيل(، المراعيمستوى أداء الدية )متى كان هنا

تافرطة والدهرة والدزيرة والفحامة و )غرب صفرو( للرحيل والتنقل بالماشية إلى مراعي أزغار

شرقا، ثم إيناون وهضاب تاهلة وآيت سغروشن وتيموياس
28
 . الخ 

الشريعة اإلسالمية  علىفي استصدارها يعتمد و ،ناقشتم شيوخ القبائل ال احكأ تكانو

"إيزرف" العرفية قوانينمتممة بال
29
)إنبدادنالشيوخ )إيمغارن( وإيزمازن :  وتشتمل الهيأة على .

30
 )

 .قضائية عليا(إدارية وهيأة كيماساين )المنتدبين، الضمان( وإيماسان )الخبراء( )إمناء( و)األ

 راحة. العموما الموسم يستغرق مدة شهر تقريبا باعتبار فترات 

وليس هذا هو الموسم الوحيد بل يليه في الخريف موسم األضرحة والزوايا )الجانب 

 الروحي(.

 

 

                                                            
 يسمح المجال إلدراج الوثائق والشهادات حول الموضوع، سنتناوله بدقة في ظرفية مناسبة. ال 25
 بمعنى جراوة، أو بمعنى أجرواو )الكانون( تجتمع حوله القبائل. 26
 مسكدال = مسشدال.  27
 )باألمازيغية( = الفهد. تامايوستج، مفرده  تيموياس 28
 الكتاب الفرنسيين يربطونها بالعرف )جاهلين أو متجاهلين أحكام الشريعة اإلسالمية(. معظم 29
 حارس الحدود، الواقف على األمور. 30
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  المشترك والدفاع والتعاون األخوة معاهدات بعقد االختتام 1.1.1

 معاهدة، الرجل القوي الذي أخذ بزمام فرس العروس يصبح أخا لها بموجب عقد في الختام

أخوة
31
"طاطا" 

32
 عقد تؤخذ كرباط دموي حقيقي يقدسه األمازيغ.. وأخيها ذاك، وال تزوج إال بإذن 

ونورد هنا نموذجا لهذه االتفاقيات المبرمة تندرج في اإلطار المكاني وال تبتعد كثيرا عن اإلطار 

 الزماني.

م 5752هـ =  5540) نص معاهدة األخوة )طاطا( بين قبيلتي آيت السمح وآيت بويلول 5الوثيقة 
33

) 

 وصلى هللا على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد هلل وحده 

 وهم )د( وكما حضرض)ا( الجماعة ءايت السمح عن أعيانهم وكبرائهم وعن فخو وحضر )(الحمد 

)ا( فيما  و)ا( وتالجح وهم بعدما تحاورض)بدون واو( ايضا الشرفاء بني بويولول عن أعيانهم وفخو

)ا( االنصاف ن)ا( على أن يعطو و)ا( وتوفق وبين بعضهم بعضا فمن بعد ذلك تراض
34
 وبينهم وعقد 

الزمازة التي جرى حكم العادة فيما  وأربعين مثقاال وعلى ما يقع من الفتنة والشحناء وطلقو أن يعط

بين القبائل من كل نواح ويسمونها طاطة فمن القبيلة المذكورة آيت السمح : أوال الشيخ محمد أسعيد 

)ى( والشيخ  ا)و( من عظم ءايت يحي حد والشيخ عبد النبي ارلفوكيت )آيت( مءاة )ذ( ضمن فخ

ميمون من ءايت التوم والشيخ عبد النبي اميمون من عظم أيت علي احدو والقايد
35
حمد مسيدي  

 )فتحا( بن عزوز 

قبيلة )بدون تعريف( الشرفاء بني بويلول سيدي محمد بن العياشي من عظم ءايت بوطيب الومن 

)بدون الف( وسيدي  اان من عظم ءايت بوزيان بن عمر وسيدي بزيان بن حدووالسيد بطاهر بن بزي

)ى( أمعنن من عظم ءايت  نأحمد بن الصديق من عظم ءايت احمد أبعياد وسيدي محمد بن حدو المك

عبد السالم وءايت يعقوب
36

 

                                                            
من أنواع المعاهدات عند البربر : تحالف بالقرابة، بالرضاعة )بعض نساء القبيلتين التان تعزمان على  31

الف بالدين )في إطار زاوية أو بمسجد، أو موسم ديني معاهدة األخوية ترضع أطفال بعضها البعض(، عقد تح

ويزكيه مقدم الزاوية أو الفقيه أو عند شريف(، تحالف بالدم )فردين من الجماعين يجرحان كفيهما ويتصافحان 

"(، رمي أمعرقبليلتقي دميهما(، الدم )تقديم ذبيحة تنحر أمام دار أحد أعيان القبيلة وإيصال دمها لبابه، "

)ربما يعني أنه سيلحقك العار إذا لم تلب الطلب(. ويتم بطرق مختلفة كأن يفرش سلهام أحدهم أمام " العار"

  أعيان القبيلة التي ينشد تعاونها الخ.
"طاضا" "طازا" مشتقة من استخالص الحليب : "تازجت" أو "تازيت" )أي استخراج الحليب من الثدي  32

الكتاب الذي كتبه الرسول )ص( بين المهاجرين واألنصار )ابن أو "إطاط" أي رضع. وتذكرنا هذه الوثيقة ب

( )الرسول قصد األخوة في اإلسالم، هل رمز الحليب هنا قراءة محلية 540-535ص  4ج  4993هشام، 

والظاهر أن  .4954أيت باحسين، لإلخاء )رابطة الدم( أم له اشتقاق بعادات أمازيغية قديمة ؟(. راجع أيضا 

 زا" مشتقة منها، ال كما يراه البعض من "تيزي" )الفج(. اسم المدينة "تا
 ./www.wsoft.ma)تحويل من التقويم الهجري إلى التقويم الكريكوري ) 33
الخطأ أو "اإلنصاف" هو أداء غرامة )عينا أو نقدا( عن ارتكاب مخالفة )وتعني في العبارتين تعويض  34

 الخطأ، أو إنصاف المتضرر الذي ارتكب الخطأ في حقة.
القواد كانوا يختارون من طرف الجماعة ويرسلون للسلطان ليقر تنصيبهم الرسمي كقواد لقبائلهم  35

 (.4958ش،  ر )بعلي
جد مهم بالنسبة ألصول القبيلة وتطور فخداتها ويثير بعض التساؤالت سنتناوله في مقالة خاصة موضوع  36

 )إن شاء هللا(.
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ب مال او فجعلو )ا( العقدة فيما بينهم فيما يقع ويحدث من كل واحد منهم بوجه من قتل كانت أو نه

 تكشيطه كان عقدة جارية تامة طبقة بعد طبقة من سلفهم وخلفهم

وكل من قبيلة أيت السمح المذكورة وقبيلة الشرفاء بني بويلولي بالعهد واالخوة اما العظم المسمى 

تالسق مع العظم المسمى ءايت بزين اعمر )بها خطا فأعيدت كتابتها في الهامش االعلى(  اءايت يحي

ظم المسمى ءايت بزيان احدو والعظم المسمى ءايت عالعظم المسمى ءايت علي احدو تالسق مع 

عمر )بدون الف وبواو في األخير( والعظم اظم )ال( المسمى ءايت بوطيب بن عمكلفود تالسق مع 

ظم )ال( المسمى ءايت عبد السالم وتالسق معهم ءايت يعقوب عيت التوم تالسق مع المسمى ءا

ظم )ال( احمد ابعياد وءايت بنزرياح ثم بعد ذلك عوالعظم المسمى ءايت بزيان من ءايت السمح مع 

بظمه )بدون واو( اآلخر بوجه االستحقاق وبالعهد واألخوة فمن قام منهم على شيء يطلب
37
)ال( او  

فيغرمونه له ويعاوضونه من كل ما ضاع منه اذا اثبت حقه من ماله الخاص له ال براءة التعدي 

ىار )ذ( وغيره سوى األددر )ذ( من األعدألحدهم من ذلك إال الواجب شرعا ال فكاك لهم منه بع
38
 

له وذلك بيد قل او كثر طال الزمان أم قصر تحمال والتزاما تامين فمن حضر لذلك وسمع منهم ما 

مع حضورهم واعترافهم كما ذكر شهد بما فيه على من ذكر من تلقى منهم تلقيا تاما وعرف ذكر 

ن )آ( في الجميع عينا واسما المتلقي منهم وكل بحال كماال تقدم وتأخر )كلمة مسطر عليها( الرسم اال

 شهر هللا المبارك محرم الحرام عام تسعة وعشرين ومائة وألف 

) (عبد ربه سيدي احمد بن 
39
البيلولي كان هللا له وعبد ربه سيدي احمد بن عبد الرحمن البرطالي  

مين )آ( وكان لنا وليا ونصيرا ءالطف هللا به ءامين وعبد ربه علي بن محمد البيلولي لطف هللا به 

 امين.ء

 (4المصدر : تحرير ومعالجة نبيل )الوثيقة 

  

                                                            
 من السياق يفهم أن المقصود هنا هو "الضيم". 37
 من السياق يفهم ان المقصود هنا هو "األداء". 38
 .(4كلمة غير مقروءة، لعلها "ج برمضان" الواردة في الهامش السفلي )ص  39
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 م 5752هـ =  5540) وآيت بويلولمعاهدة األخوة )طاطا( بين قبيلتي آيت السمح  4الوثيقة 

  
 المصدر : وثيقة ألوالد محمد أو الحسين )آيت محمد أو رحو، آيت بويلول(، جمعها وعالجها نبيل.

وبالنسبة للدفاع المشترك آليت واراين تحضرنا حادثة أخرى بالغة األهمية تفيد استمرارية 

المولى اسماعيل جهز حركة من آيت عطا  التعاون بعد محرقة بويبالن. ففي الروايات الشفوية أن

إلخضاع تامجيلت، مركز آيت جليداسن )آيت واراين الشرقية(، واستغاث هؤالء بحلفهم آيت واراين 

اضطر سكان تامجيلت أن ينسحبوا من الدوار (. 4957 ش، ر الذين هبوا لنجدتهم ومناصرتهم )بعلي

دخلوها بغير مقاومة. لما رأوا فلول الدعم تفد )في انتظار دعم الحلف( قبل وصول المهاجمين الذين 

". بقيت هؤالء باعوا النزول بالصعود: " نزوال من بويبالن احتقروها، فعلق أحدهم قائال ما معناه

تامجيلت وأنهم ب ةمحيطون المهاجمون بالنيران مشتعلة وطاويعغاثة بعيدة، وفي الليل فوجئ الاإل

؟  همعليهم إال االستسالم بغير قتال. ترى ماذا كان مصيرمحاصرون من كل الجهات، فما كان 

 )ولم تسفك دماء( عدا ما يستر عوراتهموأحذيتهم على ترك سالحهم وخيلهم ولباسهم  الزموأ

لحركة، وقد قيل أنهم ممن عارض قرار السلطان في ان ي(. لعل استعمال العطاوي4957 ش، ر )بعلي

تساءلنا لماذا سيهاجم السلطان هذه القبيلة فالعدو بالعدو.  بالتخلي على السالح، كان في إطار ضرب

. لألسف الرواية ال تضبط التاريخ لذلك ال بد من فرضيات للبحث عن األسبابفي قلب األطلس
40
. 

                                                            
. وكان آليت واراين موقفا 5273ولعله كان إثر ثورة شبت بفاس ضد المولى اسماعيل الذي حاصرها سنة  40

فيها، وآيت جليداسن الدراع األيمن لهذه الفدرالية. ولعله هذا كان إثر حادث تناولته رسالة اليوسي )حوالي 

بتجريد القبائل من السالح والخيل )في ، بجمع األموال و5277( أقدم عليه موالي اسماعيل، ابتداء من 5285

(. وهذا من شأنه أن يثير القبائل والزوايا التي كانت 5070 منظوره لتبقى السلطة فقط للمخزن( )التازي،
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  بويبالن موسم توقف 1.1.1

أحرقت  حيث 51توقف هذا الموسم تقريبا عند الكارثة التي وقعت لتنكرارامت في القرن 

هكذا قضي على كثير من الممارسات المورية  )كما رأينا(. بويبالنجبل كل قرى  نييمرينالجيوش 

  (.4957 ش، ر )بعلي القديمة

 حياء بعض الجوانب من هذه التظاهرةإفي فترة الحماية حاولت فرنسا و

، الوافي أحمد4952( يعقوب امحمد، ر ش 4957 ش، ر )بعلي
41
  (.4957ر ش  

 كان الرماة مؤسسة ثم بسوس 12 ق نهاية موسى أو أحمد سيدي مدرسة وظهور الزوايا 1.1

 األمازيغ في األثر بالغ لهما

م ونشأ بإدا أو سمالل بسوس. تتلمذ على  5029ولد سيدي أحمد أو موسى الجزولي حوالي 

شيخيه التباع والملياني )الطريقة الجزولية( وعلى سيدي أمغار الصغير، وحسب ما كان يمليه واجب 

بعد جوالن لعله قاده حتى الجزيرة  5145الجهاد، درس فنون القتال. وقد استقر بتازروالت حوالي 

لعربية. وقد كان له الفضل والسبق في تأسيس "مدرسة عسكرية" متخصصة في "فنون القتال" ا

(Arts martiaux)  .من معروفا كان ما خالف على المجاهدين، وتكوين الجهاد لمناهج أسسبقبيلته 

وكان يدرب على تقنيات الدفاع على النفس بتطوير كل االمكانيات  والرباطات. الزوايا تأسيس

؛ وعرفت له فرقة متخصصة في فن العروض الرياضية "البهلوانية"  الجسدية والمواهب العقلية

(acrobaties)  وهي فرقة صوفية كما تشهد المصادر، كانت تجوب ربوع المغرب. وداع صيته

5123كولي صالح يقصد حتى من المشرق، وتوفي حوالي 
42

. ومن صيته وشهرته أن زاره السلطان 

. وممن طور هذه المؤسسة تلميذيه األخوين سيدي علي بناصر وكان يدرب على موالي عبد هللا

الرماية وسيدي سعيد بناصر يدرب على الفروسية
43

 وأولهما، وكانا "ضابطين" في مدرسته القتالية. 

(الرمى) الرماية هو من أنشأ مؤسسة
44
 ANONYME a (s d), ANONYME (b) (SD)) .) داع

لها أتباع، خاصة في مجال هذه الدراسة. منها تسمية كثير من األلعاب سيط هذه المؤسسات وصار 

 وتقدم األطلس تجوب الفن، هذا متقنة فرق، "(، وكانتتيقار ن سيدي أحماد أو موسى)مثال "

  .رائعة عروضا

كنا وضعنا فرضية بأن نموذج سيدي أحمد أو موسى قد يكون من أسس تطور الفرجة في 

محافل عرفت حديثا ب "السيرك"، لكن بغاية غير الغاية ووسائل غير الوسائل الشرعية والمصدر 

                                                                                                                                                       
مجبلة على الدفاع عن نفسها كلما داهمها خطب، وأن تعين المخزن نفسه في الجهاد في الثغور. وقد سجل 

لطان الغير محسوبة العواقب )وقدم ما يبرر معارضته من أمثلة معاشة( اليوسي موقفه المعارض لسياسة الس

(. وهذا يؤيد ما أشرنا إليه كدافع لقيام السيبة )نبيل، 5070 كما انتقد سياسته الجبائية وتسلط الجباة، )الفاسي،

5057 .) 
 يروي أن أمه كانت ترافق الوفد البويلولي لشهرتها بالطهي. 41
 ة التي أسست له بعد موته على بعد بضع كيلومترات من إيليغ.ويوجد ضريحه والزاوي 42
كانا من قبيلة أحمر من مراكش، وبها ضريح سيدي علي وله موسم سنوي )وكثير ما ركزت هذه المواسم  43

على الرماية، لكن منها من منعت استعمال البارود، كما بموسم سيدي مجبر بتازة حاليا 

 (.4958 ش ر )مجبري،
 ا في موضوع القنص.سنتعرض له 44
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 كانت ولعلها ANONYME (b) (SD)).حولها أكدت ذلك وانتماء المشاركين إلى نفس المدرسة 

فيما بعد "السيرك عروض" تطوير في األسس
45
. 

" في كل قبائل المنطقة، وأن اليوسي كان الرمىوال يفوتنا هنا أن نذكر بانتشار مؤسسة "

 من أقطاب الزاوية الناصرية، وينتمي لهذه المنطقة. 

 الشمالي المتوسط باألطلس السنوية األولمبية أللعابا موسم حول االستنتاجات 1.2

 : عنوان المقالة تتأكد فرضياتنا ويبرر

  ،"يتأكد أن الموسم يستحق اسم "األلعاب األولمبية 

  ،أنه فعال استراتيجية حربية قبل كل شيء 

  أن فرضية االنحراف الذي اعترى سلوك األمازيغ لم يكن أصليا، وإنما ناتج عن مؤامرة

استعمارية حاكتها فرنسا لمحو هويتهم، وجندت لها كل الوسائل لضمان خضوعهم 

 لسلطتها، 

  أن القبائل األمازيغية تقتدي باإلسالم في اإلخاء والدفاع المشترك، وأنها كانت سباقة لهذه

 ة )مؤاخاة الرسول )ص( للمهاجرين مع األنصار(،السنة النبوي

  أنها هيأت استراتيجية حربية متنكرة في زي عرس رياضي تفاديا إلثارة السلطة المركزية

 أو عداوة أي متربص أو عدو، وبهذا تضمن نجاحها بدون إثارة فتنة، 

 نى( ويشارك اقتصادية مسالمة وديموقراطية )بكل ما للكلمة من مع-أنها استراتيجية حربية

 ويساهم فيها كل أطراف المجتمع القبلي، 

 تتأكد الفرضية بأن تاريخ وهوية المنطقة أريد لها أن تطمس في مراحل من التاريخ
46

 ، 

  أن هذا الموسم قديم ومرتبط أصال بحضارة األمازيغ وقد تناغم مع المبادئ االسالمية حتى

 ستعمق أكثر هذا البعد الديني، قبل تدخل الزوايا )الناصرية بالخصوص( والتي فعال 

  نتأكد من أن مبادئ ألعاب القوى )فنون القتال( والرماية قديمة، وتطوير األولي من طرف

سيدي أحمد أو موسى
47
، والثانية من طرف الزاوية الناصرية بإنشاء 51في نهاية القرن  

قانون مكتوب )الجراية(
48

 ، 

 ي كانت تنظمه، وهكذا فالقضاء على قبيلة يختفي الموسم مع القضاء على أهم القبائل الت

يعني القضاء على تاريخها وتراثها وأعرافها، وفي هذا مساس بتراث الدولة، لحسن الحظ 

 قد ال تختفي كل الموروثات التراثية.

 هناك مواثيق غليظة منسوجة أو تنسج لربط أفراد ومؤسسات المجتمع األمازيغي : 

 اج ميثاق غليظ يستوجب الكفاءة والشجاعة للدود ون الزشارة أيضا إلى أاحتفال العروسة إ

 ،عن الحرمة

                                                            
 بل أكثر من هذا، من الجزائر من يرى بأن السيرك عمار الحديث انطلق من الجزائر.  45
حرق دواوير جبل بويبالن بأكملها من طرف المرنيين، يليها سحب السالح والخيل منها من طرف موالي  46

 إسماعيل، ثم حرق كثير من الدواوير أثناء دخول فرنسا )والحرق شيء نهى عنه اإلسالم حتى مع الكافرين(.
 كما سنرى أسفله. 47
 يده أم إنشاؤه األول. حاليا ليس لدينا ما يؤكد أو ينفي كونه قديما تم تجد 48
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  وقد نسجت مواثيق جديدة على منوال حليب األخوية، وهي تتمة للمعاهدات الثنائية أو

 المتعددة األطراف األخرى،

 ،أن باألطلس حريم من مستوى عال وجمال فائق يستدعي الدفاع والدود عنه 

 تمع ويشارك في كل المستويات )فروسية العروس(، وهناك أن المرأة ركن أساسي من المج

 وصيفات يساهمن في الدفاع إلى جانب الرجال،

 ،أن للوطن حرمة كحرمة الزوجة 

  هناك استراتيجية حربية تكمن في أن الحرب غالبا ال تكتسب دفعة واحدة وإنما على

 بها، مراحل، وأن نتائج الجهاد تأتي تدريجيا ومتكاملة لتفضي إلى الفوز 

  أن لالنتصار نشوة ولالنهزام مرارة يجب أن يذوقهما كل فرد في محاكاة افتراضية قبل

 الحقيقة، 

  ،أن للفوز آليات تكمن في التدريب والمحاكات على استعمال تقنيات الدفاع والهجوم 

  ،أن الحروب بمثابة عقبات تعترض وفجاج يولج منها للفوز 

 ،وأن القبيلة تحتفي بجندها األشاوس )ذكورا وإناثا( عندما ينجحون في صد األعداء 

  إن موسم األلعاب نوع من التوأم لموسم العرائس بإيمي الشيل، وسابقة لبعض ما ينظم من

مواسم محرفة كعروسة حب الملوك بصفرو
49

، 

دة تحكمها آليات وضوابط قد تناغم السلط من مؤسسات القبيلة إلى الفيدرالية إلى المخزن كانت عا

 تشوبها شوائب فيختل التوازن استثناء :

  ويتضح أن للقبلية نظاما متكامال ومتميزا في الحكم، هرميا وأكثر ديموقراطية حتى من

 النظم الحديثة و"المتقدمة"،

  ،كنا دائما نتساءل كيف تقوضت دعائم هذه السلطة للقبلية والزاوية، ولم نكن نجد األسباب

أنا العالمة اليوسي بنضاله الذي بلغ به حد مواجهة المولى إسماعيل رغم ما عرف ففاج

عنه من جبروت. اليوسي، كعالم من أقطاب المغرب ومطلع على أحوال عصره ومن 

كنوز هذه المنطقة، يناهض سياسة المولى إسماعيل في تجريد القبائل من وسائل دفاعها 

إسماعيل ما بعده من تدني مقاومة األطماع األجنبية )الخيل والسالح(. أليس لقرار المولى 

 في جهات المغرب النائية عن السلطة المركزية ؟

  لف الكونفدراليات" والدفاع المشترك كان له دور حتى في مقاومة القرارات المركزية"

التي اتخذت لمصادرة أسلحة وخيل القبائل
50

 ، 

 تعمل منظومة األلعاب كاستراتيجية تدل القرائن على أن نظام "لف الكونفدراليات" اس

 سياسية جهادية واقتصادية لكن مؤسساته صمدت حتى بدونها. 

                                                            
يظهر من هذا، أن بعض ما نراه حديثا مسخ لعادات منحدرة من الثقافة المحلية التي كانت تلبس لباس  49

 التقوى والتدين. كصيغة إحياء هذا الموسم خالل فترة الحماية.
تحدد المصادر المعتمدة حاليا هل تم في األخير سحب السالح من هذه القبائل أم ال ؟ وكلنا يعلم حمالت  لم 50

التفتيش عن السالح في القبائل سواء في الفترة الحماية وحتى بعدها )حتى أنه استعملت آالت كشف المعدن في 

( 4950ماضي )جعفر أحمد )ر ا( ر ش، قرى نائية مثل آيت بويلول في الستينيات والسبعينيات من القرن ال

 وفيها حاالت عشناها.
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  تقام بجوار األضرحة أو بالزوايا(، فهذا يفهم، لكن لم نتوقع أن مواسم دينية أن يتم هذا في(

وهذه من المفارقات العجيبة، هل هو نوع من التخفي والتقية أم  لعاباألمواسم يتم في 

 ؟،  ماذا

  ما لم نتوقعه أيضا أن تجتمع أعلى هيأة في هذا الموسم وتصدر أعلى القرارات

 "لكونفدراليات القبائل"،

 ،القبائل تهيئ جنودها مسبقا ويتم انتقاء األكفاء وباستحقاق في عرس جماعي 

  التداريب مجانية وغير مكلفة على خالف ما هو نظامي )تتم على مستوى كل قبيلة على

 حدة وعلى طول السنة(، 

  ،ول يقدم له فرس بسالحهالفائز األالتشجيع في مستوى التظاهرة وأهميتها
51

، 

  ،األشداء والفرسان يلتحقون بدورهم ويمارسون مهنهم العادية، فال يكلفون القبيلة شيئا

 ون عند الحاجة، ويستنفر

 مدنية مثالية في العدالة والديموقراطية )حرية االنخراط، -إنها منظومة عسكرية

والمساوات، في التكاليف، في التشريفات والتشجيعات واالستحقاقات وفي توزيعه ألنشطة 

 الموسم زمانيا ومكانيا بين القبائل(،

  وأحكامها والنموذج الديموقراطي توصلنا إلى معرفة تنظيم الكونفدراليات وطريقة تسييرها

 المباشر الذي تمارسه، 

  ،إنها طريقة نموذجية في الحكم والديموقراطية قل مثيلها 

  وفي كل هذا ما ينم عن أسلوب عال في الديموقراطية والمساواة والعمل بتعاليم اإلسالم

، مما يجيب وتناسق هرمية نظام الحكم عند القبيلة األمازيغية باألطلس المتوسط الشمالي

 على جزء كبير من فرضياتنا،

 بويبالن، مع العلم أن  قبائل إبادة رغم يستمر المشترك والدفاع والتعاون األخوة معاهدات

هناك مناسبات أخرى لعقدها، ويتم على عدة مستويات )بين األسر، وبين الفخدات، وبين 

 القبائل وبين الفوف(، 

 المشترك يتم حتى بين القبائل التي ال تنضوي  والدفاع والتعاون األخوة نظام معاهدات

 تحت فدرالية او لف واحد، وبالتالي تفتح أبوابا أخرى للتعاون والتواصل، 

ةنظا م المعاهدات والدفاع المشترك كان طبق المبادئ اإلسالمي
52

وتقره كل القوانين  

 الدولية، لكنها لم تذكر مناسبة إبرامها. وهي غنية بالمعطيات :

o  المؤسسة التي تسهر على تطبيق االتفاقية )إيزمازنتحديد
53

(، االتفاقية منسجمة مع النظام 

 المعمول به، فهناك تكامل ال تعارض بين السلط،

o االتفاقية يندرج فيها القائد
54

 ، وفي هذا توافق وتناغم ما بين مؤسسات القبائل،

o ،تحدد االتفاقية كل من قيمة غرامة المخالفة من يؤديها ولمن تؤدى  

                                                            
 ال مجرد دبلوم أو وسام، وفي هذا تقدير له كفارس، وإعانة له على امتهان الفروسية عند الحاجة. 51
 عند الفقهاء العقد شريعة المتعاقدين، على أن ال يحل حراما أو يحلل حرم حالال. 52
 لعقالء المحكمة في أمور الكونفدراليات، والمتعارف عليها.تأكيدا لما رأيناه في مؤسسة لجنة ا 53
القواد كانوا يختارون من طرف الجماعة وينتدبهم السلطان )فليس هناك تعارض أيضا مع السلطة  54

 المركزية(.
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o  ،)تؤكد على االحتكام أوال للشريعة )فيأتي العرف لتتميم األحكام الدينية 

o  الصالحية : حقوق كل من األفراد والقبائل ال تتقادم، وتشمل الصغيرة والكبيرة على حد

 سواء )بما فيها القتل(،

o ،في الوثيقة تتم التوأمة ليس فقط بين القبيلتين بل أيضا بين فخداتها ندا لند 

o غنية بمعطيات حول فخدات القبيلتين والممثلين لها )إيزمازن(،  الوثيقة 

o تطرح إشكاليات، مثال تسميات وأصول بعض الفخدات
55

 ، 

o للتوثيق أكثر من عدلين مع تعدد األصول )عدل من آيت برطال، آيت علي أو يوسف
56

،) 

o د رسم النص متأثر برسم المصحف، ألن العدول أو كتاب العقود فقهاء، ومعظمهم يعتم

على نماذج للعقود كما سنرى في مقالة مختصة بالموضوع. وقد ادرجنا تصحيحا للرسم 

 اللغوي )بين قوسن(،

o  ،االتفاقية سارية المفعول في العقب على مر الزمان، وهي رؤيا بعيدة المدى وحكيمة 

o  تؤسس لعادة أصبحت سارية المفعول دوليا التوأمة(Jumelage). 

سيدي أحمد أو موسى أصبح نموذجا ونبراسا يقتدى به ليس فقط على المستوى الوطني 

 وإنما أيضا على المستوى الدولي :

  األمازيغ انصهروا في الشريعة اإلسالمية وأبدعوا فنونا سارت بها الركبان، ليس فقط على

 مستوى قبائل األطلس، بل أيضا كل المغرب وبعده دول العالم بأسرها،

 الزاوية الناصرية على الخط، تطور البعد الديني العقدي في مختلف مناحي الحياة  بدخول

بما فيها األلعاب، وتأكد مرة أخرى أن اللعب عند األمازيغي عامة لصيق بالشريعة 

اإلسالمية
57

 ، 

  على اللعب بالمنطقة أن سميت كثيرا من األلعاب سيدي أحمد أو موسى ومن دالئل تأثير

 باسمه، 

  أم بعده، فننتقل من الجيد لألجود، وهو دائما مبهر  51العطاء ال يتوقف، سواء قبل القرن

 وفوق ما يتوقعه الشخص، 

  يتضح تكامل الفروسية والرماية وفنون القتال من انسجامها في مدرسة واحدة في إطار

نب العمل ديني جهادي اقتصادي بيئي بزاوية أو بدونها، والوسيلة قد تأخذ شكال سلميا كتج

 بالسالح كالسيف، 

  كأنه من درب األمازيغ على احترام  57يقدم سيدي لحسين أو شرحبيل بسوس في القرن

أمن األسواق، متجاهال ما رأيناه في سوق هذا الموسم وباقي المواسم التي عرفوها عن 

، وتقدم المعرض االقتصادية كأنها وليدة النظام (ANONYME (b) (SD))بكرة أجدادهم 

 الرأسمالي الحديث، وفي كل هذا تزوير للتاريخ وطمس للهوية،
  نموذج سيدي أحمد أو موسى وسيدي علي وأخيه سيدي سعيد بناصر يصل إلى مستوى

اإلحسان الذي دعا إليه اإلسالم، وهذا يرفع تراثنا لمصاف التراث العالمي بصيغة إسالمية 

 تميزه عن العالمية المعولمة، 

                                                            
 سنتطرق لها في عمل قادم إن شاء هللا. 55
 متعاهدون. العدول هنا يكتبون ويشهدون على بنود االتفاقية كما توافق عليها ال 56
 سابقا تفادينا التعميم على ما لم ندرسه، لكن هنا صيت هذه الزاوية يبرره. 57
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 توقعاتنا، وفي كثير من الحاالت تكون فرضياتنا دون الواقع بكثير،  األحداث تفوق دائما 

  كلما تعمقنا في الدراسة تأكدت فرضياتنا وازددنا يقينا بصحة ما ذهبنا إليه، وفندت

النظريات المغرضة التي استهدفت موروث هذه القبائل وهويتها الثقافية والدينية وتراثها 

  الثقافي عموما.

  قبله لما استمرار 11 القرن بعد لما الشمالي باألطلس والرياضة بواللع اللهو تراث 1

هناك عدة مؤسسات تسهر على أمور القبيلة، وهي متناغمة ومتكاملة في أدوارها 

 وتدخالتها :

o كانت تحتل مركز التنظيم القبلي في شتى مناحيه، فتخص القنص والرماية  مؤسسة الرماة

  ،)جيش القبيلة( وتنظم الفالحة

o بالمواسم الدينية )بآيت الفرح ينظم الموسم في "موت  نالزاوية ومقدم للضريح يتكفال

رض"(األ
58

، بآيت بويلول ظهر موسم سنوي من نوع خاص : زردة للطلبة والفقراء مكان 

مواسم األضرحة، لعله تحت تأثير الزاوية التيجانية
59
.  

  واراين آيت عند عفوي نظام اللهو 1.1

آيت واراين دىل عفويا انظامكان  اللهو
60

وتنظيمه  تهفي اآلونة األخيرة تمت مراجعو، 

 عنها.  باستقاللالرماية لكن  على غرار

-روجو)فرقة بويبالن وهو نفسه مقدم فرقة اللهو والغناء.  "الرماةشيخ "حاليا بتنكرارامت 

لهواةمنفصلة عن الرماة كتنظيم خاص  (تنكرارامت
61
يلعبون رقصة . (جمعية وال تعاونية)ليس  

بدون طبل وال "غيطة" وال كمان "البندير"ألمازيغية والعربية بابللرجال  "أحيدوس"
62

. وبذلة 

أو ( 5كما في )لوحة الصور البلغة الصفراء مع البيضاء والجالبة  "الرزةو" "الحمالةإما ":  الرقص

  .الحذاء األبيضووالشاش  "الفوقيةبذلة "

على أو ادريس، أخوه مصطفى أو ادريس،  شيوخ : 1 "تيماوايين"من شعراء  اشتهرو

محمد أو قبيبيح، محمد أو دريس )شاعر باألمازيغية يسكن بالرباط لكنه يحضر عند الحاجة(، 

الحسين ابن المختار، الدراز محمد أو سي عبد هللا، محمود حميد،  من الشيوخ :. وإدريس أو رحو

  .بها( أعراب أحمد أو فرياط )من تنكررامت وال يسكن

حدهم أن يكرر ما سبق قوله. وتتم المزاوجة بين رقصة أحيدوس نشاد، ليس ألأثناء اإل

)بدون آالت موسيقية(،  "تيماوايينومن هذه الفنون نذكر "" نشاد قصائد شعرية(.إوالمواويل )

كان "ايزالن" ألحيدوس )الدف = البندير = أللون(، "تينجريين" )قصائد ألحداث دينية(، وناذرا ما 

 يستعمل الناي = "أشباب". 

                                                            
سنعالجهما في مقاالت قادمة حسب مواضيعهما. وبالطبع هنا ال يمكن الحديث عن تناغم هذه المؤسسات  58

 قبل دراستها.
 سنتناولها في الظرفية المناسبة. 59
 إال من خالل الرماية والفروسية.  مؤسسة الرماة )الرمى( لم تتدخل فيه 60
 أعضاؤه ليسوا محترفين، فهم يباشرون أعمالهم ويتجندون فقط في المناسبات. 61
 (. 4958أشرنا إلى اختفائها في الخمسينيات من القرن الماضي بتنكرارامت )بعلي، ر ش،  62
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آيت )أو آيت عصو، تنكرارامت السفلى( وآيت عبد العزيز فرق نافسهم فرقة بويبالن ت

(بمغراوة)عشوش 
63
آيت التلتوآيت بوسالمة والزراردة وبني حماد و 

64
أنداد يتقابلون ك)مغراوة(،  

. وتتنافس الفرق بفك (3)لوحة صور  معهم ويتنابزون شعرا لكن بقواعد )ومن خالف يؤدي غرامة(

كما يتناولون مختلف  األلغاز، ومدح نفسها أو قبيلتها وذم الفرقة األخرى شعرا في غير فحش.

 ،مواضع الساعة، كالبطالة، وغالء المعيشة، والعزوف عن الزواج، والمرأة الحديثة، والمقاومة

. عرسوتم انسحاب المتفرجين من ال والمسائل السياسية، وقد سجلت حاالت تأثر فيها الحاضرون

ويمكن أن يسمعوا صوت الشعب للحكام كما يمكن أن يلعبوا دور طبول الحرب عند الحاجة وفي 

 نهاية الحلقة يتم التصالح بين الفريقين بنفس الطريقة الشعرية.

 .من تاهلة وحتى جرسيف ىستدعتقد وألعراس، ا تنشط تنكرارامت -فرقة بويبالن روجوو

راقصا حسب الطلب. إذا كان المستدعي للفرقة من قبيلة آيت  39 إلى 49من عدد المشاركين ويكون 

، كما لم تكن تتقاضى 4953ولم تخرج الفرقة من مجالها القبلي إال منذ  ال يؤدي إال النقل.فالفرح 

الذي العضو أجرا حتى خارج قبيلتها حتى سبقتهم فرق أخرى لذلك. ومن هذا المحصول تتم مساعدة 

  .وقد سجلنا حضور موظفين وطلبة وحتى تدريب أطفال صغار في الفريق الفريقمن تنقصه الكسوة 

 ( لرقصة أحيدوس في عرس بمكناسمغراوة)آيت عشوش فرقة  3لوحة صور 

  

 .0/4958المصدر: بعدسة نبيل 

ال  ، واألعراسوحتى اآلنوالغناء  للهوهناك أية فرقة  ليستعند قبيلة آيت بويلول و

ومنذ الثمانينيات لم يعد يشارك  .ن من أفراد القبيلة وال يمتهنون هذه الحرفةوينشطها سوى المتطوع

ما بين فرقتي الدوارين وكل منهما له  حادتنافس عاما(. سابقا كان هناك  49إال الشباب )أقل من 

 . وهو يشبه ما كان بين شعراء العربشيوخه. 

أحيدوس كصف منفصل كلية عن صف الشباب الذكور تشارك الشابات في سن الزواج في 

ولفترات محدودة وبالطبع بزي محتشم )أبناء القبيلة يعدون أنفسهم أقرباء ويتم اللقاء في جو عائلي 

المنظومة القبلية عند آيت بويلول كانت وال تزال مثالية في محاربة أي كعرض للفتيات للزواج(. 

 انفالت أخالقي. 

                                                            
وطلبة، ويدرب أطفال صغار. وهذا هندام فرق أحيدوس ويستعمل لحاف من الصوف  يشارك بها موظفون 63

 لتفادي التعرق وتأثير الحمالة على اللباس األبيض.
 (.4958ربما من األوتوتول )بعلي، ر ش،  64
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لعب الفروسية في د آيت واراين الغربيين أنه كان لدى آيت جليداسن أكيد مما رأيناه عن

ما ضاع من التراث، بل أيضا  اكن بمفردهت؟ ولم  ومتى انقرضت، ويبقى مطروحا كيف األعراس

محمد )ر ا(  مع دخول فرنسا )العياشيعند آيت بويلول منظومة الرماة، فالرماية اختفت 

 لحقنا بقايا منه في الستينيات من القرن الماضي. س في األعراولعب الكبار  (.4990 ش، ر

الزوايا  ات بعضتأثير ال شك أنه كان للشريعة دور كبير، وقد ساندتها بالنسبة لفرق الغناء،

يجب تبرك باألضرحة لدرجة أن من فعل ذلك أي زيارة أو على مريديها منعت الزاوية التيجانية )ف

 . (عليه تجديد الورد

  االستنتاجات 1.1

بسيطة في بنيتها، لكنها مباشرة  اتمور القبيلة وهي مؤسسأخاصة بتنظيم  اتهناك مؤسس

 :  وفعالة في كل األمور

  وبات محتشما هاويا ومناسباتيا عند  ،بهدف جهاديو ، الفروسيةرأيناالطرب، شمل، كما

 كل القبائل المجاورة )يخص األعراس التي أحلتها الشريعة(،

 ال تبتغي التكسب، وفرقة الطرب مجانية لكل أبناء القبيلة حتى في حالة عصرنتها، ف 

 الدف(، البندير"" = أللون" الفرقة خاصة بالذكور ومرتبطة باألعراس، وآلتها الوحيدة( "

 وال نرى في هذا ما يتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، 

 تيجة تدخل كثير من عناصر التراث قضى عليها االحتالل الفرنسي، ومنها من تراجعت ن

فرق تنظيم مواسم، وإنشاء وتقديم الزيارة،  تهازيار ؤهابنا : األضرحةمثال في الزوايا : 

  .الطرب والغناء )ال نتحدث عن االحتراف(

  الكبار ألعاب 1.1

 والحرب الرماية على للتدريب أخرى بالعأ 1.1.1

 الفالحية األشغال في الصغار ادماج أو "التبوريدة" الفروسية لعبة

التدريب على ركوب الخيل والتباري في السباقات. وحمل السالح والمناورة بهويتم 
65

 .

وكانت شائعة  وكلمة التبوريدة حديثة مشتقة من البارود )للتعبير عن تنظيم الطلقات النارية البارود(.

 . اللعب والتدريب على فن القتالووتجمع هنا بين الفرجة في االحتفاالت باألعراس واألعياد 

تختف الفروسية في بعض القبائل الواراينية إال في الخمسينيات من القرن الماضي )كما ولم 

الجاري ساسا للشيخ أو أال برخصة خاصة تعطى إفرنسا تربية الخيل عن المغاربة  رأينا( رغم منع

 (.4952 ، ر ش)بعلي هاالمتعاونين معأو 

 66السرفينيتم التسابق بين األطفال على صهوة بغال أو حمير في كل مناسبة كمناسبة نقل 

محصول الحصاد أو الذرة الخ. وهي صيغة جيدة لتشجيع األطفال على المساهمة في أو للحقول 

 أشغال الفالحة، إلى جانب التدريب على الفروسية.

  اليدوية الرماية في التباري أي "إيبناين" لعبة

                                                            
 رأينا أنها تدخل في ألعاب الموسم.  65
 روث الحيوانات للتسميد. 66
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 ،(الهدف إلصابة أو البعيد للقدف)تنظم  كانت حلقات للتدريب على الرماية بالسالح

يعتبر الشخص راميا متى بالنسبة للرمي بالرصاص، . )كما رأينا( أحجار كهدف لذلكألواح فتنصب 

كان باستطاعته إصابة هدف من حجم ورقة زيتون
67
 (.4952)بعلي، ر ش  

لعبة "إيبناين"
68
لكل من الفريقين المتنافسين )عدد األحجار المنصوبةحجارة ألواح من  

69
 

عبة توفر الوقت لعدد أفراد الفريق(، ويتم رميها بالحجارة من بعد محدد. هذه صيغة كاملة لل حسب

إصابة للحجرة من طرف الرامي،  كلوالطاقة، وهي لعبة بين جماعتين متنافستين. وتحسب هدفا 

(. وقد يتم الرمي والشخص راكب فوق 4957 ،)باعلي، ر ش وتجمع نقط األهداف لمعرفة الفائز

 ضهر صديقه، وهو يجري به.

واحدة منصوبة لكل فريق يتناوب على  ةوجدنا عند آيت بويلول نسخة مصغرة تلعب بحجر

رميها العبي الفريق المضاد )وهي تأقلم مع المجموعات الصغرى ومع ضيق المالعب وعدم وفرة 

عبة(. فقد تجري المنافسة ما بين أفراد نفس الحومة أو الدوار وقد للل األحجار المسطحة الصالحة

 للمتنافسين.  الذاتتكون مع دوار مجاور، وآنذاك تأخذ أبعادا أخرى تتجلى في إثبات 

"أغيولاإلصابة تسمى "
70

. والفريق المهزوم عليه أن يركب غريمه من جهة ألخرى 

" أي تقدم بلغة الدواب، وهي الراة "مالراكب مركبه بكل زستفيلتبادل األماكن )لتساوي الحظوظ(. و

 إهانة يصعب تحملها.

تعلم للرماية وتدريب على إصابة الهدف وبرمية واحدة )أكان عدوا أم  ،كما نالحظ اللعبة،

طريدة(. فكل من العدو والطريدة ال يسمح إال برمية واحدة، فإما أن تصيب وإما أن تخسر المحاولة، 

 فقد تكون إذن مسألة حياة أو موت. ،راع تعطي لعدوك فرصة إصابتكوفي حالة الص

 محلها يحل ما أو بالحجارة باليد التراشق

ن مولى المتوفرة في الطبيعة يمكن استعمالها في الهجوم والدفاع الحجارة هي المادة األ

طرف المهاجم والمدافع
71

تتطلب طاقة  . استعملت في اللعب قصد التدريب على حسن استعمالها. فهي

                                                            
 سنرى في موضوع القنص(. وكان هذا من مراسيم تدريب الرماة )كما 67
" البنايأي حجر، وقد تدعى " أبالط( )تصغير( تبناشت) أبناي" جموع مفردها إيباليطن" أو "تبنايين" 68

 )صيغة الجمع(.
 ألواح من الحجارة المنصوبة، هذا دور آخر سنتطرق له في عملية القنص. 69
زيغية ألن العرب يعرفونه ب"إصابة يقابلها "الحمار" وبالدارجة المغربية )لعلها ترجمة عن األما 70

 الهدف"(.
معظم النزاعات بين األفراد والقبائل يلجأ فيه للحجارة كوسيلة للهجوم والدفاع، سواء قبل توفر األسلحة  71

وانتشارها، وبعد أن حرمت الدول حمل السالح. كانت المنافسة تتم أساسا بين أطفال دوارين متجاورين. فقد 

نها قد تصبح صراعا حقيقيا يتم فيه تجريب الطاقات. ومع ذلك نادرا ما تنجم عنها جراح تتم في إطار لعب، لك

خطيرة. وهناك دائما عقالء القبيلة لتسوية الوضع بتعويض بسيط مع صلح. ويصعب إحصاء حاالت التراشق 

آيت بويلول(.  بالحجارة بين قبيلتين متناحرتين على الحدود حتى بعد االستقالل )هنا أتحدث مثال عن قبيلة

ويحكى عن قبيلة آيت مقبل، لخشونتهم، أن الفرد كان يلوي جناح سلهامه على يده فيلتقط الحجر الذي رمي به 

 ليرمي به بدوره لئال يلجأ إلى التقاط الحجر من األرض. 
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يمكن  ،على تفادي اإلصابة. وحسب الطاقة المتوفرة للشخص اة هامة ودقة في الرمي وتدريبيعضل

ستطاعلما قدرأبعد عنه  هيحتفظ بغريمل ،أن تكون الرمية أبعد
72
. 

  مقالع بواسطة بالحجارة التراشق

بطول عبارة عن شريط بالحجارة أو ما يشبهها. وهي وسيلة للرمي  مقالع "إيلج"ال

)ويساعد طوله في بعد الرمية( له حلقة في أوله بحجم أصبع السبابة، وفي وسطه مكان  م 4 حوالي

بحجم الكف لوضع الحجر )سالح التقليدي خفيف حمله، وقد يحزم به(. توضع الحلقة في السبابة 

حجرة وسطه، فيتم استدارتها بسرعات أكبر فأكبر حتى تأخذ يضع اليد ونفس ويشد نهاية المقالع في 

أكبر سرعة ممكنة، فتصوب الرمية نحو الهدف، وتطلق نهاية المقالع لتنطلق الحجرة كالرصاصة، 

 . كلم 5وقد تصيب على بعد يتجاوز 

وقد له استعماالت في اللعب والتسلية، ويستعمله الرعاة إلرجاع ما ابتعد من القطيع. 

لطرد الخنازير التي كانت تقتحم الولجة فتقضي على المحصوالت الزراعية، ألن ضربتها  استعملت

قوية وتبقي الشخص في مأمن من هجوم الخنزير البري الخطير، ولها فرقعة مرعبة توازي طلقة 

البارود. وقد استعملها آيت بويلول في صراعات على الحدود مع القبيلة المجاورة آيت لحسن 

ميمون أو
73
. 

  لغريما حمل

" أي حمله على ظهره. وتكون بحمل كل أحتىمشتقة من " حمل متبادل للمتبارين."الموحتى" 

وترتب النتائج حسب وقت الوصول ،شخص غريمه من الفوج المنافس والجري به
74

وقد تكون . 

 جزاء للمنتصرين الذين يركبون ظهر المهزومين.

  ةصارعمال ،القوى لعابأ

يعتمد ، " و"الكاتش"الجيدو"نوع من المصارعة ك "تيسخنست"،، "أمشوشاي" ةصارعمال

االنتصار على يتم بين متنافسين يحاول كل منهما األول على القوة بينما الثاني على الخفة والرشاقة، 

 يطلب تجميده لفترة حتى ال تعطي له فرصة النهوض به. تحدد مثال، غريمه حسب قوانين محددة

 الفرقة قواعد اللعبة كالفترة ومرات التكرار الخ.

ال تستدعي فقط قوة العضالت وكمال الجسم و ،البدنية للشخصالقوى تنمي  اتنها رياضإ

، وتفادي مواطن القوة عنده. وحسن استغاللهاذكاء معرفة مواطن الضعف عند الخصم البل قبل ذلك 

يجيدون اللعبة وبالممارسة والتجارب  وتكتسب التقنيات عن طريق تمرير التجارب بين من

الخاصة
75

 . 

 

                                                            
ذرة بالنسبة للصغار قد تستبدل بالتراشق باليد ببعرات الحيوان الجافة )خاصة روث الدواب( وبعظام ال 72

 ( وبكرات الثلج أو كل ما يحل محلها، خاصيتها أن وزنها خفيف وال تؤذي المصاب.درا-إيخسان ن)
لعبة لم تعد للكبار، وهي مسلية جدا للصغار ألن فيها الكر والفر، وطرق ضبط صفوف المقاومة للصمود  73

 وم.ضد الغريم )الذي يحل محل العدو( وتمكن من اكتشاف استراتيجيات للدفاع والهج
 األلعاب انقرضت عند الكبار.  74
راينا كيف كان الرسول )ص( مصارعا متميزا. وفي المنطقة، لم يرد ذكر لرياضات كالمالكمة التي تهدد  75

 سالمة المتبارين، وال الستعمال لعبة األوراق لما يرافقها من مراهنات )قمار وميسر(.



  2018 دجنبر  24-23 العدد  المغرب. ش.م.ج مجلة

60 
 
 

 

  بالجمباز( حديثا عليه اصطلح )ما والرشاقة الخفة ألعاب 1.1.1

 بدونها( أو )بحواجز الطولي القفز

وقد تتنوع  االصطدام. وطأةيتم عادة في مرج لعب قد تهيأ فيه تربة موطن السقوط لتخفيف 

ح منزل طبه ماء قد يكون في حالة فيضان، وقد يكون خندقا عميقا، من س الحواجز من مجرى واد

آلخر
76
. 

 "العبار" علويال القفز

يوضع فوقهما خشبة ثالثة أو شريط ترفع تدريجيا كلما تم  عارضتينغالبا ما يتم نصب 

على فهي إذن تدريب  اجتياز مستوى معين بكفاءة. وقد تتنوع الحواجز كشجيرة أو لهيب نار مشتعلة.

تجاوز الحواجز أيا كانت أثناء القتال وخاصة تلك الخطيرة كلهب النار. إنها امتحانات حقيقية 

 وعسيرة. 

  "النقشة" حصان على الوثب لعبة

ويتم القفز عليه  ،شخص منحني وينتصب واقفا بشكل تدريجي فيهكون ي حصان على الوثب

. وهي تدخل )يحل الشخص هنا محل خشبة "حصان الوثب"( وبطرق متنوعة هابلمسه باليد أو بدون

 .(.الخ "التيكواندو"، "الكاراطي"في مختلف ألعاب المصارعة الحديثة أساسا في لعب الجيمباز و

 .القفز على صهوة جواد هايتم فيحيث مرتبط بالفروسية والخيالة، النوع ال ويدخل فيها

 منقرضة الكرة بالعأ 1.1.1

 : "تكوهالت" الكولف

ولفكالمن أصول " تكوهالت"يسمى نوع من ألعاب الكرة  لدى القبائل كان
77

، وتضرب 

لعب فريق ضد فرد بميدان منبسط تتوسطه حفرة. ويقال للفرد أن هذه يبعصي معقوفة الرأس. الكرة 

 في حين يكون على منافسيه ابعادها منها. وتنتهي )األمان( الكرة أمك، وعليه مهمة ادخالها للحفرة

وتتكرر  ،مهمته بإدخال الكرة للحفرة، ويستبدل بآخر من الفريق المضاد الذي يتبادل معه األدوار

د الفريق والبطل من طول مدة صميعرف العملية حتى آخر فرد من الفرقة. و

من خشب البلوط أو أخشاب خفيفة تصنع محليا كرة كرة "تاكوهالت" (. 4957 ش، ر )باعلي،

كانت الكرة تصنع محليا بأحجام مختلفة حسب طبيعة ي حاالت أخرى . وفكالدردار والصفصاف

فتدلك وتكور حتى تعطي  ،(saponaire) "غيغشتيت" نبتة الصابوناللعبة، من صوف يدلك بمواد ك

 (.4957 ر ش،الشكل المرغوب فيه )باعلي، 

 : "كشوط أو تشورت" الكولف

في أمزاز )سفح من معقوفة الرأس ب بعصي لعنموذج آخر عند آيت بويلول كرة خشب ت

وتلعب بثالث فرق، أوالها في األسفل والثانية في الوسط والثالثة في العالية، وتسمى العالية  الفليش(

                                                            
الذاكرة الشعبية عند ربطها بحدث معين وتوطن وقد تشتق منها أسماء  ويحتفظ بالنماذج القصوى في 76

وداد بفج بهرة لعناصر )آيت بويلول( أي "الفج الذي قفز عبره الوعل" )كلمة "يوفج" -األماكنية )أنيس يوفج و

 سقطت من لهجة آيت بويلول وبقيت أحفورة في هذا االسم. "أنيس إينقاز سيدي امحمد" قفزة مقدم الزاوية

 دمامين، آيت بويلول(. ي)عندما اعترضه قطاع طرق، إزاء أخشاب نتيزي أوعمر، ت
 لعلها كانت من ألعاب الكرة الممارسة في موسم بويبالن. 77
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أي محل الجرحى، ألنهم عرضة لإلصابة بالكرة. والفرقة التي اخترقتها الكرة  "أمشان ايمجراح"

 (.4952 ش، ، ر)جعفر أحمدبادل األدوار وهي نازلة تخسر. ويتم احتساب النقط لكل فرقة وت

 : ت لي"ها" يدكرة ال ةلعب

لي" تهاكانت تدعى عند آيت بويلول "تشورت  يدعاب كرة الأل
78

. يمرر فيها كل العب 

، فإن باأليدي وهكذا يتنافس الفريقان على اقتناص الكرة .آلخربدوره ليمررها  من فريقه آلخرالكرة 

رئيس الفريق بأخذ الكرة وقذفها برجله في اتجاه العبين سيصطدمان سقطت الكرة من أحدهم كلفه 

 (. 4957 ر ش،)باعلي،  هما ويحصل عليها األقوى منهمايعليها بكتفيهما أو ورك

 وبدأت، (بقايا أثواب بالية)في صغرنا عرفنا "تشورت أو شرويط" أي كرة من األثمال 

تظهر كرة من المطاط كانت تدعى "تشورت أو رومي"
79
. 

  فاالجتهاد( فالعرف )الشرع بها المعمول للقوانين تخضع المتوسط باألطلس األلعاب 1.1.2

وال نستغرب أن تخضع األلعاب لنفس القوانين المعمول بها والتي تعتمد الشريعة ثم 

العرف، يحضرنا مثال من بني بويلول شخص أثناء اللعب أصيب في سنه خطا وانكسرت. عادة في 

مثل هذه الحالة يتم الصفح والتجاوز، وقد عشنا وشهدنا في صغرنا حاالت كثير من هذا النوع، لكن 

ليس عن خسارة سنه، التي نسرد هنا احتفظ المصاب بحقه في طلب التعويض المادي،  في الحالة

لكن فيما يلزم من نفقات االستشفاء
80

 . 

  

                                                            
 " : أعطني، ناولني.هات ليربما اشتقاقا من الدارجة : " 78
 كرة الرومي. 79
عند هذه القبائل، المريض تذبح له ذبيحة أو أكثر وما يرافقها من تغذية خاصة )حسب مستوى  عادة 80

اإلصابة( يستعين بها للشفاء واسترداد عافيته. ولم يطالب بتعويض السن، ألن الحدث كان خطأ غير مقصود. 

 هناك وثائق للتعويض عن األضرار ال تسمح هذه المناسبة لتناولها.
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أثناء لعب الكرة واالحتفاظ بحق المطالبة أحد أفراد قبيلة آيت بويلول إشهاد على كسر سن  3الوثيقة : 

 م(. 5049هـ =  5330بالتعويض المادي )

 
 وثيقة شكور محمد )البويلولي( قدمها زرياح أحمد وعالجها نبيل.المصدر : 

 والذكاء العقل لعابأ 1.1.2

 .لتنافس مجموعتين أو فردين

  "سيج" لعبة

صفوف متوازية في  0هي عبارة عن لعبة تحسب نقطها فوق لوحة مستطيلة ترسم عليها 

غمربعا صغيرا ترسم حسب الظرفية بالصم 54كل منها 
81

 أوراق نبات )تيبي، أو بفحمة أو بحك 

(Mauve) أو تيمرويينMarrube)  حجار أو كل ما أ))بيادق( ( ويحمل الصفين الخارجيين حصيات

يمكن أن يحل محلها كعظام الخوخ أو البرقوق، ويكون كال الصفين بلون أو نوع مختلف 

كل منهما ألحد المنافسين )أفرادا أو جماعات(. والجزء الثاني من  )لتمييزهما(. وطبعا يخصص

( من سمك 4957 ،ر ش ،)بعلي (عند آيت الفرح للكبار، 2للصغار و  0خشيبات ) 0اللعبة يكمن في 

 .Rosa sp)أصبع من خشب السنديان عموما، ولكن يمكن صنعه من خشب آخر سهل التقطيع ٌتبغا )

رة عند آيت الفرح(، قسمت طوال ليكون لها وجه وظهر، وتقبض )وقد تصنع من القصب أو الذ

الجزاء مختلفة لكل منها اسم وله نقطه ةل تلقائياكأشمجموعة في كف، ويرمى بها لتنتشر في ال
82

 . 

                                                            
صمخ" عبارة عن حبر يصنع محليا بحرق الصوف، واستعمل في الكتابة على االلواح في يطلق عليه "ال 81

 الكتاتيب القرآنية الخ.
رحلة "سيك"، خشيبة واحدة وجهها إلى السماء )وضروري لكل فرد من الجماعتين المتنافستين أن يحصل  82

مرة أن تكون بنقطة  عليه حتى "يسلم" ويكون لعبه محسوب، وضروري أيضا لكل حصية لتنتقل ألول

"سيك" وإال فصاحبها "لم يسلم"، وال تحتسب نقطه. ورغم هذه األهمية فإنها ال تمكن من الحركة إال بنقطة 

نقط كما يدل عليه اسمه، وهي تنتج عن استلقاء كل الخشيبات  2واحدة. وهناك وضع "ستة" يعطي التنقل ب 
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هي كيفية استعمال النقط )عدد  هاجيشين متناظرين في ساحة الوغى، والمهم في اللعبة تمثل

الجنود التي قضي عليها( واستراتيجية الهجوم والدفاع. وفيها نظامين في الهجوم : المنظم والغير 

  ".تامخجطالمنظم "

  "ضامة" لعبة

(، 4957، علي ر شبغريق )إلل تعودها للع ،هي عبارة عن لعبة متوسطية وقديمة جدا

كما في حالة تحسب نقطها فوق لوحة أو حجرة مستطيلة ترسم عليها صفوف متوازية حسب الظرفية 

( )أحجار أو في صفوف مائلة لكل فريق 54))بيادق( ن حصيات ان الخارجياويحمل الصف "سيك"،

كل ما يمكن أن يحل محلها كعظام الخوخ أو البرقوق، ويكون كال الصفين بلون أو نوع مختلف 

نافسين )أفرادا أو جماعات(، وهي تشبه الشطرنج تييزهما(. وطبعا يخصص كل منهما ألحد الم)لتم

 إلى حد بعيد لكنها أقل تعقيدا في األحكام. وهي تجرى فيها اآلن مباريات وطنية ودولية كالشطرنج

 لم تصل إلى هذه المنطقة.  والتي

قد يطلب من المغلوب فر، بطريقة القما احسب علمنا لم تكن هذه األلعاب يتبارى فيه

لعبة لعل و لزام.إباللعب أو بدونه، وليس فيها تكليف وال  يتمحضار الشاي للمجموعة، لكن هذا إ

 .األوراق لم تنتشر الرتباطها بالقمار

  والتنابز الهجاء الحكي الفكاهة أدب

، بين جماعة وأخرى أو بين جماعة وفرد أو بين فرد الهجاء)المعايرة(  " "إيسكي"سكي"أ

وآخر، مقابلة شفوية لخصم. ويتم فيها التدريب على تحمل االنتقاد، واكتساب مهارات للرد الشفوي 

وإيجاد صيغ تربك الغريم. وقد يؤدي اللعب إلى خصام إذا فقد أحد المتبارين صوابه. وقد تثار 

نعرات عداوة سابقة
83
. 

والحكم ومأثور األقوال النكتالفكاهة و
84

موضوع مهم للترفيه، وعند الكبار قد يأخذ  ،

منحى سياسيا للتفريج عن مكنونات الشخص عندما يكون هامش الحريات ضيقا. وقد تحكى أقوال 

                                                                                                                                                       
على ظهرها وكل منها هذه األوضاع تعطي الحق  على وجهها. ووضع "أربعة" تنتج عن استلقائها كلها

خشيبات وجهها للسماء(، ووضع "يشو" )وتعني  3نقط ) 3لالعب ليستمر. وهناك وضع "ضار" يعطي 

نقط، وفي كلتا الحالتين يجب أن يمر  4خشيبات وجهها للسماء، يعطي  4( 4958اليهودي )شرف ر ش، 

 ا عند آيت بويلول(.الالعب الخوشيبات لالعب آخر )قواعد معمول به
يحضرني هجاء بين قبيلتين متعاديتين في أحد األيام، قبل الحماية، استدعى آيت بورايس آيت بويلول  83

للفرح، فتصدى لهم السمينتيون بالهجاء : "يودرامد شا أتاشعبت * أتخلصت إضا الحق"، فأجابوهم : " أيا 

)لقد أنزلك شيء يا ثعالة* وستؤدين اليوم الحق( )التعالة مالد يسيغ أزنادي * أو تافت ويشم إيمطلن" ما معناه 

هي أنثى الثعلب( )لو آخذ الزناد * لن يبقى من يدفنك( مخاطبة المذكر بالتأنيث احتقار ال يقبل )رقية بنت 

 (.4959سنة، ر ش،  549محمد أو الحاج البويلولية 
هنا حمولة فكرية وتأديبية مهمة، وهي  " )رواية قصص( تروى بين الكبار وتروى للصغار وتأخذتينفاس" 84

 ال تصنف في اللعب.
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الفكاهةأشخاص مولعون بالبسط و
85

. وعند كل قبيلة يتألق أشخاص معينون في هذا الميدان، ونحبذ 

ي الذي قد يصب في الحكم ومأثور األقوالأن يعالج هذا األدب الشفو
86
. 

" "إيمحاجين" عند الكبار تدرج أساسا في الغناء، تثور ذكاء الشخص ايحاجيتناأللغاز "

 وسرعة البداهة إليجاد الحلول. 

  الشريعة مع توافق في غني تراث األلعاب 1.1.1

 مما سبق نستنتج ما يلي :

  عرفت عند القبائل أنواع من الرياضات تؤسس لرياضات عصرية )الكولف(، ولها أسماء

 أصيلة، 

  ،)تم اختراع نماذج من الكرة قبل ظهور كرة من "الكاواتشو" )البالستيك 

 كانت مخصصة للرجال، حبية وأساسا لترويض أجسام الالعبين، عادة بدون  المباريات

 "جعل" أي بدون رهان، ال نرى في هذا ما يتعارض مع المبادئ اإلسالمية، 

  هناك وثائق تثبت شيوع تربية الخيل وبالتالي تؤكد شيوع ممارسة الفروسية حتى عند

راكات متعددة حتى مع القبائل القبائل التي انقرضت منها، بل أكثر من ذلك، هناك ش

 المجاورة، وهذا بعد آخر للظاهرة، 

 ،الوثيقة تثبت أن اللعب نفسه يخضع للقوانين الجاري بها العمل، وتوثق أحداثه عند الحاجة 

 ،كثير من أحكام الرياضات الحالية تعتمد ما كان متداوال سابقا 

 )تصبح مركبات خاصة بالطبقة  وعلى خالفها نرى أن ألعابا شعبية بسيطة )مثل تاكوهالت

األرستوقراطية وتستهلك مئات الهكتارات وميزانيات بالمليارات )اسراف ال يقبله 

 اإلسالم(.

  استعملت تقنيات متعددة للدفاع والهجوم على العدو، يدوية أو آلية أو حتى لفظية حسب ما

 توفر، وكان يتبارى على استعمالها كلعب قصد التدريب، 

 لصلة المباشرة بين اللعب وحقيقة الدفاع والهجوم الحربيين وبالتالي أن كل شيء يثبت ا

  ،اللعب هو الوجه الثاني للحرب

  حتى لعبة سيك تحمل معاني إسالمية )تسلم فتقبل أعمالك أو تبقى نصرانيا ولن يقبل منك

 عمل(،

 ،)ولهذه التقنيات استعماالت متعددة )الرعي، طرد الخنازير من الحقول 

 مت األلعاب مع صيغ ال تحمل خطورة بالنسبة لألطفال،وقد تأقل 

 ،عمل جماعة ضد فرد، معناه حتى الفرد الواحد ال يجب أن يستسلم 

 بالكرة يرمز للوطن للوالدة أي عرض اإلنسان الذي عليه أن يضحي بنفسه ألجله، 

 حاليا نماذج الكرة المعروفة دوليا تجد أصولها عند هذه القبائل وبشكل متنوع،  

 إلى جانب الفرجة تربي اإلبداعات الفنية عند الفرد، 

                                                            
في قبيلة آيت بويلول تألق مثال في الفكاهة سي بلقاسم )ر ا(، محمد أو بو زيان )ر ا(، زرياح علي بن  85

 امحمد. 
 وهو فن أدبي قديم، ولليوسي مثال إنتاج في هذا الموضوع لكن للحكم العربية.  86
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 في كلما  المغني، كالشاعر، يدود عن القبيلة وعن الدولة وعن اإلسالم في أشعاره ومواقفه

 دعت الحاجة،

  "في غياب منهاج دقيق إلصدار أحكام القياس، ال يمكن الجزم بربط "الضاما" و"السيك

يتهما بنيت على لعبها كقمار أو إذا أسرف في بالنرد أو الشطرنج وال نشك في أن كراه

 ضياع الوقت،

  ،األلعاب ال تكون بجعل، ولها فترات محددة، فهي ترفيه لوقت االستراحة من األشغال

وعموما ال تلهي الناس عن الصالة وال عن القيام بالواجبات وبالتالي ال تتنافى مع المبادئ 

 اإلسالمية،

 ألن كثيرا منها مهدد باالنقراض وال بد من دراستها هذه مواضيع تراثية تحتاج الحفظ ،

 دراسة متعمقة، 

 (.5 لساكنة األطلس المتوسط الشمالي )الجدول اللعب عند الكباريمكن تلخيص خصائص وأحكام 

 خصائص اللعب عند الكبار لساكنة األطلس المتوسط الشمالي 0الجدول 

 أحكام الشريعة  الغاية المحورية

فرض كفاية وقد يكون فرض عين  لتباري واختيار الفرسان ا في خدمة الجهاد

 )حكم الثالثة الذين خلفوا(

الرسول آخى بين المهاجرين   ربط االتفاقيات )تاومات(  

 واألنصار، وهنا اتفاقيات حربية

 هللا واالجتهاد )الجراية( يحكم كتاب فض النزاعات بين القبائل )التحكيم(  

 مباح في غير فحش )بل منه حكمة( )ينتقى الجيد( تراث، ثقافة )الشعر(  

 مباح بل ويثاب عليه التجارة وبيع المنتوجات وتبادل الخبرات  

 مرغوب فيه خدمة البيئة )أكدال(  

 مباح في غير إفراط الترفيه واالستراحة  
 نبيلاجتهاد المصدر : 

  األطفال لعابأ 1.2

  إيهيطار" "بو و عيادة" "تيد : الصغار على للترفيه البهلوانية األلعاب 1.2.1

عياد التي وضعها هللا للمسلمين لعاب للتسلية ترافق أيام عيد األضحى، وهي من األأوهي 

كبديل عن أعياد الجاهلية، ويحبذ فيها الترويح عن النفس، خاصة بالنسبة لألطفال. تسمى اللعبة 

" ويتم تخفي الشخص في زي متنكر ويغطى فيه الوجه والمالمح بهلوانيات العيد" أي "عيادة تيد"

" أي "أبو الجلود"بو إيهيطار" ب ، وقد ترفقالتي يمكن بها التعرف عليه
87

يلبسون جلود  اذ 

لى صيغ عفي مجموعات يتبعها األطفال في كر وفر. وعليهم قلب أصواتهم  ونحركيتاألضاحي. و

طفال الذين ( لضرب األSalixنبتة البيلم ) من مرنةعصي "، وبيدهم نيوتتقجلغة " ،متخفي هويته

أيام )أيام  3" أي ال أمان، اهرب. قد تدوم اللعبة يلي-المان وايقتربون. وكلمة االستنفار هي "

                                                            
 األمازيغ ومنتشرة في كل المغرب العربي.وهي عادة قديمة عن  87
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" بالمنازل عياداتالتشريق(. ويقوم بهذا الدور الشباب وقد يتدرب عليه األطفال. وبالموازاة تمر "

 ليل بتحضير وليمة للمجموعة. التطلب هدية من األضحية وتنتهي في 

 الحرب على التدريب 1.2.1

 : بها واللعب األسلحة صنع

تقليدا لمختلف األسلحة الحقيقية تصنع أسلحة لألطفال من مختلف المواد ويتبارى بها 

" من حديد وطلقة نارية بالفلين، التي وصلت للقرى النائية في الكابوسالصغار. ومنها مسدسات "

 الستينيات. 

 : "أمدوي" القنص تقنيات تعلم منها

" الجبادتتم مطاردة صغار الطيور والبحث عن األعشاش والتصويب عليها باليد أو ب "

ود فهي )مقالع( )وهي لعبة تنمي كفاءة األطفال لكن تؤذي نسل الطيور، إنما إن أجريت في حد

 تخفف من وطء الطيور على المحاصيل الزراعية. 

"(تيمرا" أو "تيخشبين"، "المنادف)" "أمدوي"وهناك طريقة لوضع الفخاخ 
88

. ويتم فيها 

نأخذ القنص هنا كلعبة أطفال التدريب على اقتفاء األثر، وعلى تقنيات جلب الطرائد واإليقاع بها. 
 . تقليدا للكبار

المنطقة القنص الرياضي أو السياحي الحديث والذي ال يتوافق مع المبادئ  لم تعرف
 اإلسالمية الحنيفة.

 لعب الكر والفر : 

: نوع من المطاردة بين الصغار، يفوز من توصل إلى لمس أحد المطاردين،  "حابالعبة "

 أي تسجيل المالمسة، لتتبدل األدوار.  حابا"فيقول "

 : "تراراوشالعبة الدعاع عن حليف"

الثانية لعبة جماعية يجلس أحد الالعبين أرضا، وبإزائه العب مكلف بحراسته يدود عنه 

ويصد عنه بركالت دوارية من يحاولون مسه أو ضربه، فمتى لمس أحدهم يجلس مكان الجالس، 

 وهكذا. 

 :  )غميضة( "تيازيت تادرغالتلعبة "

جماعية يعصب فيها عيني أحد الالعبين ويطارد اآلخرين فمتى لمس أحدهم يحل  لعبة

 محله. 

 الجليد لعابأ الجسم، لرشاقة الرياضية التمارين ألعاب 1.2.1

 الرياضية التمارين

 : "تاقريصت"

 التعلق في عارضة وإخراج الجسم بين اليدين، من أصول رياضة الجمباز. 

 :  )القفز مع االستدارة في الهواء( "تيقار"

                                                            
" : فخ تنصب فيه تامريت" : فخ حديدي مشترى، "تاخشبت" مصنوع محليا من أسالك خاصة، "المنداف" 88

 " : شبكة تنصب للحجل واألرانب. تراتشا" : طبق ينصب للطيور، "تراشوتلوحة حجرية مصفحة، "
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حركات بهلوانية أشاعها "سيدي أحماد أو موسى" وهي من أصول ألعاب الجمباز وفنون 

 الدفاع عن النفس وفنون الحرب، وهي ضرورية لخفة الجسم وللدفاع والهجوم. 

محاولة فك  ،ربعأالمشي على و ينتبورجلين معصعلى أنواع القفز على رجل واحدة، 

 ، كلها تتدخل في نفس السياق.غاللاأل

  الجليد لعابأ

ويكون التزحلق مباشرا بدون أية وسيلة، أو تستعمل لوحات خشب عادية، أو جلود ماعز 

)وهي من وسائل دبغ هذه الجلود(. تتم عادة فوق سفوح منتظمة حيث تغيب الحواجز من صخور 

(. وقد تكون وسيلة للتنقل فوق ثلج تعرض للتشميس ثم لصقيع أمزازوجدوع أشجار كصخر الفليش )

ودحرجة كرات الثلج فوق سفوح .الذوبانليلي فيصبح المشي عليه مستحيال قبل أن يبدأ الجمد في 
89

 ،

  الخ. شخاص من الثلجأوصنع 

 )العدو( المنافس عن أشياء إخفاء أو اختباء 1.2.2

  : "تيمنوفرا" ةلعب
شخص ويبحث عنه اآلخر أو  ءجماعتين، يتم فيها اختباتلعب بين فردين أو األولى 

نواآلخر
90

، ويحتسب الوقت الذي استهلك قبل الوصول لمخبئه. ال بد أن تجيد لعبة االختباء في 

المواقع  مواقف حربية تستدعي النصب للعدو لالنقضاض عليه في الوقت المناسب. وحسن اختيار

التي يصعب على العدو اكتشافها. حسن االختيار يكمن في أن المختبئ يكتشف األشياء التي ال تثير 

الذي اكتشفت مخبأه فقد " اهتمام وشك الباحث عنه. فهي إذن استراتيجية حربية من الدرجة األولى. و

 ".يوفين شا ايتشيت ون" "أكلته

 :  العلعال"ة "لعب

سم تصنع  5 لفردين أو مجوعتين، وهي عبارة عن كبة تربة في شكل مخروطي بحجم لعبة

ن في الوقت المحدد يعلن عن بدايته ونهايته. ثم يمنها عدد ما استطاع كل من الفريقين المتباري

ن يوفين شا اوحسب نفس المبدأ " محوهلبحث عن مخزون الفرقة األخرى ولتتصدى كل فرقة 
". كان دائما هناك اختراعات جديدة للخزن. مثال توضع فوق عود معلق، فوق لوحة مبللة ايتشيت

 يقلب وجهها لألسفل الخ. 

 الكريات أو الحصوات لعابأ

  " :إيمسلقفان"" إيسجورن"

 حجرات ترميها بالتناوب في السماء وتلتقطها بالتدرج بدون اصطدام. وقد تلتقطها على

ضرب كل  أ، ثم يبد"تيمربيعين"ظهر الكف فيحسب التي التقطت والتي ضيعت. ويسميها الفرحيين 

                                                            
 Effets boule de neige" استخرج منه ما عرف بتأثير " 89
لكل لعبة طقوس يستمتع بها الطفل بكل أحاسيسه وال يمكن هنا التطرق إليها، يكفي أن نشير هنا مثال إلى  90

؟ فيجيبه اآلخر : اإلبر، فيرد عليه : من نظر  أن من سيختبئ يطلب من الذي سيبحث عنه "ماذا عند العطار

كيف أنها أنجع وسيلة لمنع صاحبك من أن ينظر ترشق له في عينه. كنا صغارا ونؤمن بهذا في أعماقنا. الحظ 

إلى عورتك وأنت تبدل مالبسك، أو تخرج للخالء بالهواء الطلق طبعا )مع غياب الكنيف(. الطفل منذ صغره 

 له آليات للدود عن شرفه وعرضه، وهذا من مكارم أخالق اإلسالم.
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 يلوليين.وبأخريات )كلعبة جولف أزور(. إنها كلعبة الغالل عند الب حصية بأخرى بدون االصطدام

 ذكر خصوصيات اللعبة )بعليتال يالراوي لكن  ،أكبرها ةات والسابعيحص 2وهي عند الفرحيين 

  .(4957ش  ر

 
"الغالل"

91 :  
من صدفات الحلزون ويلقى بها في الهواء ويعترضها بظهر كفه  اخذ الالعب صاعيأ

ليفرقها بشكل يسمح له بضرب إحداها بأخرى، بتفكيك أصبعين متشابكين، بدون االصطدام 

االصطدام نقول . ومتى وقع النقربأخرى أثناء  تصطدملم  ةبأخريات. ويتابع العمل بجمع كل حلزون

" )السوق تصادم(، فيأتي دور العب آخر، وهكذا دواليك. وفي األخير، الفائز هو إيمقرقاب السوق"

 من حصل على أكبر عدد من الحلزون.

قوقعة، وكأنهما جيشان  49إلى  59الحلزون من قواقع عند الفرحيين يوضع صفين من 

التي تصوب إليها الرمية، وهي بمثابة متقابالن في الحرب، وفوق كل واحدة توضع أخرى، وهي 

 (.4957رش  )بعلي الفارس في الحرب )حيث يستهدف الفارس ال الفرس(

 طبيعية منتوجات وجني بالفالحة المرتبطة األلعاب 1.2.2

 : الذرة" ن "أقشر الذرة قشرة ازالة لعبة

"، ويشارك الصغار في إزالة قشرة كبال الذرة، وتنظم لعبة للصغار يحمورنإ" لعبة

92إيحمورنللتباري من يربح باكتشاف كباالت بها حبوب ملونة )
أي  إيسمغان( أو كلها ملونة )

 "عبيد"، يعني ملونين(.

 : لشيناف"أ" الكبال بشي للترخيص أمغار حبس لعبة

وهي مرتبطة بعادة حراسة الذرة بالولجة لكي ال يؤذيها الصغار، فيسهر أمغار )فرد أو 

من الصغار تحجز ثيابه عدا ما يستر عورته حتى يؤدي وليه  جماعة على حراستها، فمن وجد

" ألمغار )كتعويض عن قيامه بالحراسة( حسب ما حددته الجماعة. ولما تصبح الذرة الخطأغرامة "

طازجة يجتمع أطفال القبيلة )يعينهم بعض الشبان( ليسدوا باب المسجد أثناء صالة الجمعة ويمنعوا 

 لهم في شي الكبال في الولجة. وتكون فرحة تشبه فرحة العيد.  المصلين من الخروج حتى يرخص

 : الحجارة من "فورن" في اللفت شي

عبارة عن فرن يركب من أحجار مسطحة تتحمل الحرارة وتشعل به النار حتى تبيض 

الحجارة، وتمأل بنوع من الخضرة غالبا اللفت أو البطاطس )أو الفول االخضر أو الكبال أو بيض 

(، ويسد عليه بعجينة من صلصال ويوضع فوقها لفتة 4958عند آيت يوسي )شرف ر ش، الحجل 

". ويقوم بهذه المهمة أبناء الجيران. وهي أكلة شهية تقدم لعالم-تلفتيشت نصغيرة لقياس نضجها "

 لكل أسر المشاركين. 

 

                                                            
 وصدفات الحلزون. (billes)كريات صغيرة  91
 األمازيغية. أغيولرأينا( ال من كلمة مشتقة من حمار )كما  92
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 وتيبحليال وإيوجتمن وتالما تاشيريا" وبقل الطبيعية الفواكه بعض وجمع

 : "لنوإيجورس

" إيغدوين" Plantago)يتكلف الصغار ببقل مجموعة من النباتات تؤكل طازجة من عائلة )

(Pissenlit) ( وتغسل وتستهلك كالسالطة، أو تشوى مثل "إيجورسلنوالفطر ،)تيبحليال"
93
)بصل  

. وقد سم(. وهذا يكسب الصغار معارف بالنباتات والتمييز بين الضارة والنافعة 5بري بحجم 

 يتذوقون أنواعا من الفواكه الطبيعية كالتوت البري التي اكتشف العلم منافعها الطبية الكثيرة. 

( أو الشرو عند آيت يوسي تيشالوصنع العلك الطبيعي من صمغ شجر األرز الجاف )

(، التي ال تضاهيها األعالك االصطناعية مذاقا وال قيرج(، ومن نبات شوكي )4958)شرف ر ش، 

 نفعا.

 : تقليدية صناعة على والتدريب "الدراس" في المشاركة

وتضرب بها  (Cotoniaster) أمقسو( أو Salix)ِ أفساسيكلف األطفال بجلب أغصان نبتة 

 البغال لتسرع المشي أثناء الدراس، ويؤتى بأغصان األرز ليفصل بها الحب عن التبن. 

 : أخرى ومناسبات الشريف النبوي بالمولد االحتفال وفي االستسقاء في المشاركة

 أعالما ويحملون االستسقاء، في المساهمة الصغار من يطلب األرض تجذب عندما

المحلية األضرحة على بها يطوفون
94

 . 

يحمل الصغار أعالما يطوفون بها على  "إيبوندا" الشريف النبوي بالمولد االحتفال

األضرحة المحلية، وهم يرددون دعوات. ويمرون ببعض األسر لجمع تبرعات لتحضير وليمة 

 األمسية.

سنينة"-احتفال البنات باألسنان األولى للطفل "أسوتر ن
95

 . 

وكل حفل تكريم يحمل التلميذ الذي يجتاز نصف السلكة أو ينهيها، لحضور حفل يقام لفقيهه 

زمالئه في الكتاب
96

 . 

                                                            
 "، تبحليلوشتمفرده " 93
األطفال يرددون دعوات منها : أغنجا إيتر بازين، يا ربي سيجت تيمزين"، و "لوط لوط آل إيفادن،  94

تيمزين آل ايسادجن" يعني يا رب امطرنا مطرا بأوحال حتى الركبة ويعقبها شعير يصل إلى "إيسادجن" 

(، عند بني واراين 'آل إيغالن"، يعني 4958توى العين )اطاللة، بولعجول امحمد ر ش، جمع سادج يعني مس

( و "أدادا وحا وحا، 4958ربي كعاد أمان"، )نبيل فاطمة ر ش،  إلى األدرع، وعبارة "أغنجا تالوردايت، يا

ارة "دادا وحا سودماغد تامقيت" )نطلب من دادا وحا وحا أن يهرق علينا قطرة، بمعنى أن يمطرنا(. وعب آ

الكبار يعرفون ان لألطفال براءة تقبل بها دعواتهم. ومنذ نعومة أظفارهم يدربون منقرضة من لغتنا. وحا" 

على تطبيق التعاليم االسالمية كل حسب مستوى عمره. الكبار بالطبع ينجزون صالة االستسقاء المعروفة وقد 

ة ثمن "ولو بسط هللا الرزق لعباده لبغوا في يلجؤون إلى منهاج إسالمي آخر، بحيث يكتبون على لوح

 ( سورة الشورى )وهي ال تدخل في ميدان اللعب(. 47األرض" )
". وتحمله إحدى قريباته ويمررن لحراميلبس الطفل أحسن لباسه ويزين بوشاح على رأسه يطلق عليه " 95

" تعطي إيسرشمنأكلة من "ببعض األسر لجمع تبرعات لتحضير وليمة األمسية عند أم الطفل. التي تحضر 

 .(4958)شرف ر ش، منها لقريباتها وال زال يمارس عند آيت يوسي 
" أي "حصل على االستحقاق ويا سعادة أبيه". فتزين لوحته، جابو يا جابو أ سعدات ن باباشفيما يسمى " 96

" ويحمله رفقاؤه على أكتافهم إلى منزله حيث تعد لهم الوليمة. إنها تكريم للتفوق، لحرامويلبس وشاح التفوق "

  وتشجيع للتباري في تحصيل القرآن.
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نالحظ أن كل جوانب حياة األمازيغي باألطلس المتوسط مرتبط بالدين اإلسالمي ارتباطا 

 قويا حتى بالنسبة لتنشئة األطفال، ويصاحبه تعظيم كبير للشعائر. 

 والطاحونة الناعورة عمل وطرق دوارة بألعاب اللعب 1.2.1

 : "طرومبو" والدوامة "إيزم" و "تيمندرت" لعب

"تيمندرتلعبة "
97
 : 

يسميها آيت الفرح ب "الفرفارة". وهي خشبة صغيرة بشكل شبه المنحرف بها ثقبتين في 

ض طرفيه في االبهامين ويدار بسرعة معينة وبعد بالوسط يوضع بها خيط بحلقة مسدودة، ويق

الحصول على تواتر معين نبدأ بتباعد وتقارب اليدين ويحصل دوران سريع في شكل مروحة 

وهناك فرفارة ريحية. وقد استبدلت  حة.وتحركها ريح قوية أو تيار كهربائي وتحدث صوتا كالمر

أي العب وكل، حيث تستبدل الخشبة بحلوى. إال أنها قد تكون بصيغة مختلفة  "كول وأ "لعببلعبة 

 مثال كرية حلوى ملتصقة بخيط بالستيكي يعمل كنابض.

 ألنها في دورانها تحدث صوتا كزئير األسد." إيزمأشبه بها، لعبة " "إيزم"لعبة 
"طرومبو"والدوامة 

98
 :  

لها جهة حادة تنتهي بمسمار وتلعب بربط خيط بقمتها وتدوريه  إجاصةشكل حجم ولعبة ب

حولها حتى النهاية ويقذف بها بعيدا فتحدث الرمية دوران الجسم بشكل سريع لفترة معينة. وتلعب 

 يدويا بسرعة ليترك في دورانه المستمر، أو بدواليب الساعات الخ.ه رببلوط يوضع له ذيل لتدوي

، مع الخصائص الفزيائية للهواء التحكم في بعض الخصوصيات الفزيائية لألشكالالغاية 

 المطلوبة.الحركات  إلنجازترويض اليدين و

 االستنتاجات 1.2.3

 خراللعب نفسه هو تصوير لحلبة حرب ضروس بين جيشين يجب أن يسحق أحدهما اآل ، 

 ساسية هي اكتساب الدقة في استعمال األصابع في التصويب، وظهر اليد في الغاية األو

 ،التفريق

 ن في توزيع المقاتلين في الميدان وحسن التسديد على الفرسانان حربيتااستراتيجيت، 

 .والمغلوب هو من فقد أكبر عدد من الفرسان 

 ،ألعاب الصغار متنوعة ويصعب حصرها 

  الكبار وقد يالعب بها اآلباء أبناءهم، فتصبح مشتركة، وهي من إيحاء 

  وقد تصنع لهم لعب خاصة أساسا من طرف الكبار، بعضها محلي وقد تستجلب من

 األسواق، 

  ساهم في تسويقها في بداية القرن الماضي العطارة الذين يجوبون القرى حاملين سلعهم

 على أعتاقهم أو دوابهم، 

 اثا إنسانيا قديما توارثته الحضارات المختلفة إال أنه يأخذ وهي وإن كان كثير منها تر

 خصوصيات محلية، مما يدخله في التراث المحلي،

                                                            
( أم من حركته Losangeهناك عين قرب تيغزى بهذا االسم، ال أدري أكان االشتقاق من شكله المعين ) 97

 السريعة أم من الصوت الذي يحدثه خرير مائه.
 (.Toupie"زريمبوط" )"طرومبو"  98
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 ،وهو سريع التطور لذا يلزمنا حفظه 

  دخلت على الخط ألعاب الكترونية، وهي، وإن حملت بعض اإليجابيات، تستبدل الهواء

تحترم المبادئ الدينية وتهدف الطلق بشاشة صغيرة وتربي الخمول واإلدمان، وقد ال 

 القضاء على التراث وطمس الهويات )العولمة(.

 الخاتمة

الموضوع كما أسلفنا شاسع جدا وله عدة واجهات : اإلسالم واللعب والرياضة، اإلسالم 

 واللهو والطرب، اللهو والطرب باألطلس المتوسط الشمالي موجه إسالميا.

ثانويا ومن العبث البحث فيه، أما التراث فالكل يعلم أبرزنا كيف أن الموضوع األول اعتبر 

أنه موضوع مغيب في الدول المتخلفة وقد يتفادى الكثير البحث فيه مفضلين أن ال تعرف الشعوب 

 تاريخها، وقد تثير إشكاليات ال ترضي الكثيرين. 

اتنا توقعنا المفاجآت لكن الموضوع فاق توقعاتنا بكثير وأجاب بامتياز على أصعب فرضي

 بما ال يدع مجاال للشك، كارتباط منظومة اللعب عند األمازيغ مع المنظومة اإلسالمية الحنيفة.

اكتشفنا كيف كانت تدار أمور الفدراليات القبلية )بالجمع( ومن يديرها وأين ومتى، وال أحد 

 كان يمكن أن يتوقع األجوبة. 

ال زالت هناك مؤسسات قبلية لم نستطع ادراجها في هذه المقالة، منها مؤسسة الرماة 

)وتعني جانبا من الموضوع )لعب الفروسية والرماية( مرتبطة باأللعاب األولمبية كما أسلفنا، 

وبالفروسية في األعراس، وارتأينا أنها مرتبطة أكثر بمؤسسة القبيلة وبالقنص )المنطقة لم تكن 

رياضة القنص المنافية لإلسالم كما رأينا(. والقنص أيضا موضوع من العيار الثقيل وله تعرف 

 قواسم مشتركة بالموضوع الحالي حتى أننا كنا نوينا في االنطالقة أن ندمجهما. 

فتحنا بابا على معاهدات )األخوة( للدفاع المشترك كصنف متمم لقوانين "لف فدراليات 

ا على مستوى الزوايا والشرفاء والمواسم الدينية )سنتناولها في حينها(، وقد القبائل"، ولنا مثيالت له

فتحت لنا منافذ للغوص في العالقات بين أفراد القبيلة أو بين القبائل بمعالجة مكونات القبائل من 

 فخدات. 

األلعاب األوليمبية أجابت على إحدى فرضياتنا بأن لهذا استمرارية في كثير من القبائل 

خصوص األمازيغية بالمغرب والتي عاشت ظروفا مشابهة، فكانت عبر أسماء األماكنية إذ بال

 "، ولم يبق إال أن يتطوع باحث لكشف الباقي.أورارن  أدراراكتشفنا أن باألطلس الكبير "

ثبت بأنه رغم تطور منظومة األلعاب األولمبية إال أنها لم تخلف نظاما قبليا لأللعاب كما 

فغابت االحترافية كلية وغابت المعازف، وزادت الزوايا من تهذيب الظاهرة لتشمل كان متوقعا، 

 مواسم األضرحة وزياراتها في بعض القبائل. 

األلعاب األوليمبية باألطلس المتوسط نظام يمكن أن يقتدى به في الرياضات العصرية 

 كنموذج يحترم المبادئ اإلسالمية. 

معالجتنا للعب كتراث ليس بالضروري محلي وال حتى وطني، لكنه يكتسب هذه 

الخصوصيات نتيجة ظروف العزلة والتطور، وتحاشينا الغوص في أصولها ومراحل تطورها ولم 

نعتمد على ما أوردته بعض الكتابات الغربية )لم تكن هذه غايتنا( ويصعب الحصول على وثائق 

 ت في قاعدة معطيات قصد التلخيص وبغاية التكميم.اثبات. وقد عالجنا المعطيا
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شك أن هناك بعض المحاوالت المبعثرة والمحدودة لمعالجة بعض الظواهر التي  ال

تعرضنا لها، لكنها أسيرة رفوف الجامعات وناذرا ما يسمح حتى للباحثين بالرجوع إليها. بعضها 

 مبرمجة لدينا وقد باشرنا العمل إلنقاذ ما استطعنا منها. 

  المراجع

 محمد القطب وتحقيق ضبط النبوية، السيرة (4993) الحميري أيوب بن الملك عبد هشام ابن

 أجزاء. 0 بيروت العصرية، المكتبة الدالي، امحمد بلطه علي،

: مساهمة في دراسة بعض أنماط التحالف في المجتمع  4954يت باحسين الحسين، آ

( 52/0/4958)تم تصفحه في ص،  43، 3210:  العدد-المغربي وآليات تشكلها، الحوار المتمدن

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=297206. 

: اإلنسان والتراث التاريخي باألطلس المتوسط الشمالي  4959بعلي عبد الرزاق، 

كلية اآلداب والعلوم الشرقي، بحث لنيل شهادة الماستر في التاريخ، تحت إشراف ذ. واحدي، 

 ص. 590اإلنسانية ضهر المهراز، فاس، 

بطاقة في منتهى الطاقة، يرفعها أبو الحسن اليوسي إلى السلطان مولي  5070التازي ع ا، 

خاص باليوسي  51اسماعيل، مجلة المناهل لوزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية العدد 

 (.359-487 )صص

 : التربية عن طريق اللعب المباح، شبكة األلوكة، 4997 محمد بن سالم بن علي،جابر 

http://www.alukah.net/social/0/953 ) 22/6/2017)تم تصفحه في. 

: تمرد القائد موسى بن أبي العافية ضد الخالفة الفاطمية في  4951سادسة حالوي حمود، 

. 33-0، صص 92العدد 11 المجلدم(. مجلة واسط للعوم اإلنسانية،  040-070المغرب اإلسالمي )

PDF  (.4957)زيارة الموقع 

: المغرب واالستعمار، حصيلة السيطرة الفرنسية، ترجمة الشاوي عبد  5081عياش البير، 

)النسخ  5القادر، وسعودي نور الدين، سلسلة معرفة الممارسة دار الخطابي للطباعة والنشر، ط 

 (.50/98/4951)تم تصفحه في  PDFأقسام،  1)ة(  االلكتروني جريدة المناضل

ات في تاريخ المغرب، الشركة المغربية للناشرين المتحدين، : دراس 5082عياش جرمان، 

 ص. 319، 5البيضاء، ط 

الغزالي اإلمام أبي حامد، )ت م( إحياء علوم الدين، 
https://www.naseemalsham.com/ar/Pages/download.php?file=../.../Arabic/...pdf 

 (. 57/54/4957تصفحه في  تم)

هـ(، شخصيته، حياته، دراسة 5594 -5909: أبو علي اليوسي ) 5070الفاسي عالل، 

اليوسي خاص ب 51موجزة آلثاره، مجلة المناهل لوزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية العدد 

  .(13-51)صص 

-: البربر ذاكرة وهوية، إفرقية الشرق 4950كامب غابرييل ترجمة جول عبد الرحيم، 

 ص. 080المغرب 

 مجهول )ت م( ترك المجال للولد في اللعب والترويح،

http://www.almualem.net/saboora/showthread.php?t=66 ) تم تصفحه في

(22/6/2017. 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=297206
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=297206
http://www.alukah.net/authors/view/home/118/
http://www.alukah.net/social/0/953/
http://www.alukah.net/social/0/953/
https://www.naseemalsham.com/ar/Pages/download.php?file=../.../Arabic/...pdf
https://www.naseemalsham.com/ar/Pages/download.php?file=../.../Arabic/...pdf
http://www.almualem.net/saboora/showthread.php?t=66
http://www.almualem.net/saboora/showthread.php?t=66
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تصفحه في  تم) /https://ar.wikipedia.org/wikiإمارة مكناسة،  : مجهول )ت م(
25/4/2017). 

)تم تصفحه في  /https://ar.wikipedia.org/wikiتاريخ المغرب،  : مجهول )ت م(

20/6/2017.) 
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https://books.google.co.ma/books?id  (.54/0/4958)تم تصفحه في 

، دار الغرب 5: وصف افريقيا ج  (ت مالوزان ترجمه إلى العربية حجي و األخضر )

 .ص PDF 732، 4اإلسالمي الطبعة 
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défis, enjeux territoriaux et perspectives », Thèse de doctorat, Fès.  
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 لعاب باألطلس المتوسط الشماليقاعدة معطيات تلخص خصائص أهم األ 1الجدول 

 خصائص التراث فرجة انتاج تدريب العقل ترويض الجسم كبار صغار    

 اع اللعب واسمهنو

اللعبة 
 

ور
ذك

 

ث
إنا

ور 
ذك

 

ث
إنا

 

سم
ج

ل ال
كما

 

خفة 
وال

ن 
واز

الت
 

ء
الذكا

 

ن 
و
تعلم الفن

 

صغار
حرفة لل

تعلم 
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الممار

 

ع
والدفا
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القتا

 

ص
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الفر

 

ض
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ترا
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ض
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 xx       x   xx                     لعاب القوىا

                     xx xx     xx x   حمل االثقال= الموحتى

 xx       xx   xx     xx xx     x   xx رباط محاولة فك االغالل

                                   المصارعة 

 xx x xx x xx xx xx     xx xx     x   xx   ، تيسخناستأمشوشاي

 x   xx   xx   xx     xx xx     x   xx   الدراع أو األصابع

                                   المطاردة والسباقات

 xx xx xx   xx xx xx     xx x     x   xx   أمحاحا

 xx x xx   xx xx xx     xx x     x   xx   أمسباق، أمعبار

 xx xx     xx xx xx     xx       x   xx   حابا

 xx           xx     xx       x   xx شريط على العين تيازيت تادرغالت

 xx       xx xx xx     xx x     x   xx   تراراوشا

 xx       xx xx xx     xx x     x   xx   س حريدال

 xx       xx xx xx     xx x     x   xx   شاريف-سو

 xx       xx xx       xx x     x   xx   المشي على أربع

                                   الجمباز
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 xx   xx   xx xx x     xx x     x   xx العب النقشة الفردية

 xx   xx   xx xx x     xx x     x   xx العبين النقشة في صف

 xx   xx   xx xx       xx x     x   xx خشب معلق تقريصت

 xx xx       xx       xx       x   xx خشبة على حاجز زاوزاو حمو قدور

 xx xx       xx       xx       x   xx رباط معلق الطاوح

 xx x     xx xx       xx       x   xx   لوم-لقشر، دك-تيمكروشا دي 

 xx   xx   xx xx       xx x     x   xx   تيقار، سيدي احمد اوموسى

 xx         xx x     xx       x   xx   المرور فوق معابر خطيرة

                                   ، العبارنقزأ =القفز

 xx x xx   xx xx       xx x     x   xx   الطولي

 xx x xx   xx xx       xx x     x   xx حاجز على الحواجز 

 xx   xx   xx xx       xx x     x   xx حاجز للقياس لعبار

                                   = تشورتكرة

 xx   xx   xx xx x     xx       x   xx كرة هات لي 

 xx   xx   xx xx x     xx       x   xx كرة القدم )أوطار(

 x   x   xx xx x     xx x     x   xx كرة والعب كرة راكب على صاحبه

                                   الكولف

 xx   xx xx x     xx       x   xx     كرة وعصي تاكوهالت

 xx   xx xx x     xx       x   xx     وعصيخشب كرة  مزاز(أب) أو كشوطتشورت 

                                   الفروسية

 xx x xx     xx       xx xx     x   xx دابة ركوب الدواب )إيمناين(

 xx   xx     xx x     xx xx         xx دابة عاري 

 xx   xx   xx xx       xx     xx     xx دابة مسرجة شغال فالحية(أبسرج، تباردا )

                                   الرماية وركوب الخيل

 xx   xx xx x     xx xx     xx   xx     ، سالح، خيل تبوريدةالاالحتفال، 
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 xx x xx   xx xx x     xx xx     xx   xx خيل السباق

                                   هدافأ وإصابةالتراشق 

 xx   xx   xx xx x     xx xx     x   xx حجرية لوحة البناي

 xx       xx xx x     xx xx     x   xx بأدوات مختلفة  العوالي،أمري التراشق ب : 

 xx         xx x     xx xx     x   xx ايلج، الجباد ايلجأو مقالع = الجباد 

 xx           x     xx x     x   xx الفاروق الفاروق، عبرورو

 x   x   xx xx x     xx xx     x   xx   سالح الرباعية )قوس( 

 xx       xx xx x     xx x     x   xx   مطاردة الفراخ

                                   اقتفاء طرائد

 xx   xx xx x     xx x xx xx x   xx     كالب ،سالح القنص 

مدوي )تيمرا، تينودا، تيخشبين، أ

 (152، تمدلتالمنادف

 x   xx       xx     xx x xx xx x   x تيخشبين، المنادف

 xx       xx     xx   xx xx x   x     تراتشا تراتشا

 x   xx       xx   xx xx x xx xx x   x   ر ثاقتفاء األ

                                   على الثلج

                     xx x x     xx لوحة االنزالق على الجليد أو الثلج

     x                         xx الثلج الراموز

     x             xx           xx الثلج انسان الثلج

                                   التخفي واالختباء

 xx           xx     xx x     x   xx تربة خزن أشياء: العلعال

     xx xx         xx     xx x     x   تيمنوفرا

                                   اللعب في الماء

 x               xx xx       x   x الماء، حجر جيري   الناعورة والطاحونة

                                                            
 (Tamdalte)تمدلت = حفرة مخبأة  152
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     x           x   xx xx       x الماء   إنشاء السدود والسواقي 

     x       xx xx x     xx       x حوض ماء  السباحة 

                                   صنع أشياء

   xx xx         xx xx xx xx       x x صلصال أواني، سيارات، :من الصال 

     xx           xx   xx xx       x أحجار تنحت من االحجار الجيرية )رحى(

                                   لعب بادوات

 xx x       x       xx       x   x تيمندرت  لعب أو كل(اتيمندرت )

 xx         x       xx       x   x تريمبو تريمبو

 x x               x       x x x صفيحة تدار بخيط  إيزم

                                   البناء

     xx           x   xx xx       x مواد مختلفة نواالت ومساكن

     x           x   xx xx       x   طرق

                                   اللعب بكريات صغيرة

 x xx       x x     xx       x   x حصى، صدفات إيسجورن ايمسلقفن

   x xx       x x     xx       x x صدفات  الغالل

                                   العاب الذكاء

   x   x       x     x xx     xx x حصية 40لوحة  ضاما

 xx   x       xx     x xx     xx xx xx خشيبات بواجهتين 0 سيك

                                   لعب واعمال فالحية

 xx xx x             x       x xx xx شي سنابل الذرة الشيناف

 xx xx x x         x x x   xx xx xx xx تقشير سنابل الذرة أقشر إيحمورن

 x         x x   xx x     xx x xx xx درس الحبوب أروا= الدراس

                                   احتفاالت بمناسبات 

 x                 x xx     x xx xx   سوتر ومطاردة الكالبأ

 xx x                       xx xx xx ظهور أسنان الرضيع سنينا
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 xx x             x x     xx x xx xx عالم(ايبوندا )األ استسقاء

 xx   x   x x     x x xx     xx xx xx لبسة الجلود والتخفي  عيادة، بويهيطار

 x x       x x   xx x x     xx xx xx   التمثيل

 xx                 x       x xx xx مخاريط الصنوبر )تيزنين( تيزومبيين ليناير

                                   التراشق اللغوي

 xx x x       x     x xx     xx xx xx   هجاءسكي أ

 xx x x       x     x xx     xx xx xx   إيخبورن

 xx xx x x     x     x       x xx xx   تينفاس = قصص

   xx xx x x     x     x       x xx   النكت

   xx xx x x     x     x x     x xx   ايحاجيتان=األلغاز

                                   الغناء على اآلالت

 x   x         x   x       xx xx xx مزمار أشباب 

   xx xx x x   x   x   x       xx xx البندير أللون

 xx             x   x       x xx x تغانيمت تغانيمت

                                   اهازيج

 x xx x x     x x   x x     xx xx xx   ايزالن

 x x       x   x       x xx xx       تينجرييين

 xx xx x x x x   x   x       xx xx xx   أحيدوس

                                   العاب من ورق 

     x           x     x       x دوارة من ورق  الفرفارة

     xx x         x     x       x لعب ورقية ... الطائرة الباخرة

                                   الرسم 

 x           x x   x         x x   التربة، الرمال، الصخور

   x             x   x         x   على الورق

 x             x   x         xx xx   على اللوحة
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                                   العاب الخيط

 xx xx x x     x x   x       x xx xx خيط العاب رسم االشكال بالخيط

 x x         x     x       x xx xx خيط السويرتي

                                   جمع المحاصيل الطبيعية

 x x x x           x         x x من األرز  "تيشال"جمع للعلك 

 x x               x       x x x من نباتات  سلغاغ -أوإيقيرجن وتبادرت 

 xx                 x       x xx x فران من صخور فورن

 x                 x       x x x جمع بصيالت حفر تيبحليال

 x x         x     x     x   xx xx جمع نباتات طازجة تشيريا، تالما، ايوجتمن

 xx xx               x       x x x فواكه برية ، أدمام، تاقاتابغا، ايرغيس

 x x x x           x       x x x شي سنابل القمح يزلفنإ

                                   دمى

 xx               x       x x x   دمية العروس تاسليت

المصدر من انتاج نبيل اعتمادا على ذاكرته وروايات بعلي


