
تايىاست ،باب المروج والترايبة  :                         مــــــــــاثر 

  مه االوقراض                           اإلوقار                                     

محمادي هروان ومحمذ الخذادي :                                                                                       اوجاز

 تقذيم

 البالد، وفرض التوغل داخلالعسكرٌة فً قبٌلة البرانس بالحماٌة الفرنسٌة، فً إطار /على غرار مختلف البوادي المغربٌة، ارتبطت نشؤة المراكز اإلدارٌة

وتعود جل المآثر الحالٌة إلى عشرٌنٌات القرن العشرٌن، وكلها بنٌت على طرٌقة معمارٌة فرنسٌة، بؤسقف هرمٌة بالقرمٌد األحمر،  .السٌطرة على السكان

.  لتفادي تركم الثلوج ومٌاه المطر فوقها خالل الشتاء، وأرضٌة مبلطة بالزلٌج

، بعد القضاء على ثورة الرٌف، بقٌادة محمد عبد الكرٌم الخطابً، التً انضمت 1926لم تفرض القوات االستعمارٌة سٌطرتها على القبٌلة إال بعد سنة 

. إلٌها قبٌلة البرانس، ودفعت الثمن غالٌا بالخسائر البشرٌة واالقتصادٌة

، فً شق الطرق وبناء (، الُكرفً بالتعبٌر المحلcorvée laً) الفرنسٌة على السكان نظام السخرة السلطاتفمن باب االنتقام من البرانس، فرضت 

على كل رب أسرة، أو أحد أبنائه، أداء أربعة أٌام من العمل الشاق بشكل دوري وبدون مقابل، بالحفر وتكسٌر  القناطر والمراكز اإلدارٌة والعسكرٌة، إذ كان

ام)الحجارة وتسوٌة األرض  ٌّ  .  ومن كان عاجزا بسبب السن أو المرض، ٌساهم بدابته، بغل أو حمار، لمدة ستة أٌام.( أربع أٌام – سمٌت أٌضا الّرْبَع

تاٌناست /  كلم كما هو حال قبٌلة بنً فقوص التً ساهمت فً بناء طرٌق تازة 80 وكانت هذه األعمال تتطلب أحٌانا انتقال األشخاص لمسافة تصل إلى 

. مثال

جىهرة مهملت  : تبينبست
.   أقٌمت على سفح جبل تاٌناست، كثكنة عسكرٌة رئٌسة، تتبعها الثكنات العسكرٌة األخرى، فً باب المروج وكهف الغار، وحد مسٌلة، وطهر السوق

 كلم، وأنشئت من طرف الجٌش الفرنسً كقاعدة متقدمة فً قلب القبٌلة، لضمان استكمال السٌطرة علٌها بعد سنة 90تقع شمال تازة على بعد حوالً 

. ، وحماٌة الحدود الشمالٌة لمنطقتها1926

وكل هذه . كانت تضم مقر الحاكم العسكري الفرنسً، وسكنى أفراد الحامٌة العسكرٌة، ومحكمة القائد، ومكتب القاضً والعدول، وسوق ٌنظم ٌوم االثنٌن

. المرافق أقٌمت فوق مدرجات، بسبب صعوبة التضارٌس والطبٌعة الجبلٌة

هذه المصالح فً السنوات بعض ، قبل أن تتحول   ومرافق أخرىبعد االستقالل، أصبحت مركزا للقبٌلة، بوجود القائد الممتاز والدرك، باإلضافة إلى مدرسة

.  ..األخٌرة إلى حد مسٌلة، وبقٌت هناك مصلحة الحالة المدنٌة والبرٌد

 .فً موقع طبٌعً جمٌل، لكنه لم ٌعرف تطورا.. ومازال مركز تاٌناست ٌتمٌز بالماء العذب والبارد، وفواكه الجوز واللوز والتٌن والعنب والبرقوق

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

خطيئت معمبريت : ببة المروج
. (عٌن سوق)   ٌقع المركز على مرتفع بفرقة أوالد رحمون، جنوب ربع وربة، قرب منبع ماء عالً الصبٌب 

، فً إطار إستراتٌجٌةقبل انضمام القبٌلة إلى ثورة عبد الكرٌم الخطابً، بدوافع فً بداٌة التوغل، أقامت القوات الفرنسٌة النواة األولى للموقع 

فبمجرد دخول الجٌش الفرنسً إلى .  كلم، وٌسهل تؤمٌن المواصالت معها36السٌطرة على المنطقة، التً ال تبعد عن مدٌنة تازة إال بحوالً 

المنطقة، عمل على إقامة ثكنة عسكرٌة مكونة من موقع للجٌش والسالح، بهدف مراقبة المنطقة ككل، وتؤمٌن االتصال مع مركز القٌادة 

.  العسكرٌة بتازة، ومع المواقع األخرى بالمنطقة



 .، وقطعوا عنه الهاتف والماء، فً سٌاق انتفاضة البرانس ضد توغل االستعمار الفرنس1914ًحاصر أبناء المنطقة المركز سنة 

بعد السٌطرة على المنطقة نهائٌا، فً أواخر عشرٌنٌات القرن الماضً، استقر فً موقع باب المروج الحاكم العسكري والمراقب المدنً، فضال 

الذي كان ٌعقد بجامع الخمسٌن، فً  (الخمٌس)عن أفراد الحامٌة العسكرٌة، وما ٌرتبط بذلك من مرافق، كما نقل إلى المركز السوق األسبوعً 

.   كلم إلى الجنوب5ربع الطاٌفة، على بعد 

إذا كان للحقبة االستعمارٌة من وجه إٌجابً فً باب المروج، فهو ما خلفته هناك من معمار جمٌل فً المركز اإلداري، بؤسقف بالقرمٌد 

األحمر، وأرضٌات مبلطة بالزلٌج، وساحة مزدانة بنباتات الزٌنة، وسقاٌة ماء على هٌئة أسد واقف، والماء ٌجري من فمه، وبستان وحدٌقة 

.  بؤشجار التفاح والجوز، كان ٌتولى صٌانتها السجناء، وبرج للحراسة والمراقبة، بنً بإحكام بصخور الشٌست المائل إلى الزرقة

. كما استفادت عٌن سوق من تجهٌز وبناء جٌد، مازال قائما إلى الٌوم

فً أواخر الستٌنٌات من القرن الماضً، نقل المركز اإلداري إلى مرتفع معرض للرٌاح من الجهات األربع، وبنً بطرٌقة هجٌنة، مقارنة مع 

.  الصورة السابقة، وتعرض البرج للهدم، بعد أن ظل معلمة للمركز، إذ كان ٌرى من مسافة بعٌدة

! كان ذلك فً عهد قائد من منطقة دكالة، وأشٌع آنذاك أنه حمل القرمٌد والزلٌج الستعماله فً فٌال كان ٌبنٌها فً مكان ما

اتراٌبة، باب جنان، اللحالحة، بنً )كما بنٌت مدرسة ابتدائٌة، كانت مركزٌة لعدد كبٌر من الفرعٌات التً بنٌت فً جهات مختلفة بالمنطقة 

وفً األعوام األخٌرة، بنٌت ثانوٌة إعدادٌة ودار للطالب، ... ، ثم أقٌم مقر للجماعة القروٌة، ومكتب برٌدي، ومركز صحً(...ٌفتح، فج عٌاش

.  ودار للوالدة، كما أقٌمت صٌدلٌة

 وإسطبل المخازنٌةخلف الفرنسٌون أٌضا بضع دكاكٌن ومقهى وحجرة دراسة، وخزانا لغاز اإلنارة بمضخة ٌدوٌة، فضال عن مقرات سكن 

خٌولهم، ومساحة السوق، بما ٌتضمنه من مرافق، ومقبرة مسٌحٌة لموتاهم، مسٌجة ومحاطة بؤشجار العرعار، وصهرٌجا الستحمام األغنام 

. للوقاٌة من الطفٌلٌات واألمراض

. ، كان ٌجر عربة لنقل األغراض أثناء أعمال الصٌانة(البغل دالبٌرو)كما بقً بعد الجالء بغل قوي البنٌة 

 .  فً السوق وحولهfaux poivriersو أما اآلن، فكل ما تبقى من اإلنجازات اإلٌجابٌة لفترة الحماٌة، هً بضع شجرات توت

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 مجد غببر: ثالثبء اترايبت

، (عٌن جنان)على شرٌط ساحلً لمجرى مائً، وقرب مصدر ماء  ( بنً فقوصقبٌلة)ٌبة اأقامت السلطات الفرنسٌة هذا المركز فً فرقة اتر



. فً سفح جبل هسكورةوحولت إلٌه سوقا أسبوعٌا كان ٌقام ٌوم الثالثاء بفرقة أوال جرو، 

بعد حركة عبد الكرٌم الخطابً، فحصل مقابل خدماته على منصب قائد على بنً " التهدئة"كما أقٌم المركز قرب مقر سكن أحد األعٌان، الذي لعب دورا فً 

. (عزوز الهزاط)فقوص كلها 

خلفت الحماٌة فً المركز بعض المرافق، أبزها مستوصف، ومقر المحكمة، ومخزن كبٌر للحبوب واألسمدة، باإلضافة إلى بضعة دكاكٌن، ومجزرة، وسوق 

. مسور، وحظٌرة للدواب، ومطحنة للحبوب، فً ملكٌة القاٌد عزوز

مكتب للبرٌد، مركز صحً، مركز )، وفً السنوات الالحقة أضٌفت مرافق أخرى 1961بعد االستقالل، بنٌت أول مدرسة بحجرة واحدة وسكنى للمعلم، سنة 

..( الحبوب، الخضر، المالبس واألحذٌة، الدجاج والبٌض، النجارة، الحدادة، الحالقة، القهوجة)، باإلضافة إلى سوق برحبات متعددة (إداري، مجسد، دكاكٌن

 عرف المركز أوج ازدهاره فً سبعٌنات القرن الماضً، بفضل السوق األسبوعً ٌوم الثالثاء، الذي كان ٌجلب المنتوجات الفالحٌة من اتراٌبة واوالد جرو

 لدرجة منافسة سبت بوقالل لدى مكناسة، إال أنه تقهقر فً األعوام الالحقة بسبب عوامل كثٌرة، منها توالً سنوات الجفاف، والهجرة، وتحول ...والطاٌفة 

.  نمط عٌش السكان

أغلب مآثر المركز والسوق ٌعود إلى المرحلة االستعمارٌة، وتعكس مكانة المنطقة الغنٌة بثرواتها الفالحٌة، وكذا العوامل السٌاسٌة، بالنظر إلى أهمٌة 

 . موقع القائد عزوز لدى اإلدارة الفرنسٌة

 

 



 

 

 


