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>  ُملَّخْص  <<

، فرغم اعتماد القبيلة منذ استقرارها ابلمنطقة عىل القرن العرشونيتحدث الموضوع المقايل كما هو مدون يف العنوان عن األسواق بقبيلة زعري خالل 
خالل فرتة االستقرار من  ن ذلك لم يمنع القبيلةأال إ ،زمنيةاللمدة اخر حسب جودة المرعى والماء وآىل إأسلوب الرعي الذي من خواصه االنتقال من مكان 

وقد احتضنت المنطقة عدد ال يستهان به من األسواق طيلة أايم األسبوع، وما  تنظيم عدة أسواق لتبادل المنتجات فيما بينها يف إطار نظام" المبادلة".
كرث من قبيلة داخل أ ي سهل التواصل بني قبائل األخرى اليشء الذالجعل المنطقة تحظى بعدد كبري من األسواق هو موقع العديد من مراكزها بجوار 

 منقطع النظري وصل صداه إىل ا تجاراًي سوق واحد كما هو الشأن بسوق اخلميس ابلزحيليكة وسوق األربعاء ابلرماين، و شهدت أسواق المنطقة رواجً 
تكاد تشمل مختلف منايح احلياة كالموايش واحلبوب توفرها عىل منتجات متنوعة    وتكمن أهمية أسواق القبيلة يف مدن بعيدة مثل فاس والدار البيضاء، 

معارك عدة  القبيلة ، حيث عرفتبداية القرن العرشون خاصة من مناطق بعيدة رغم انعدام األمن واالستقرار  تون لهاواحلرف اليشء الذي جعل التجار أي 
تكوين أسواق خاصة بها لعبت دور المتنفس لها وما   عت القبيلة، رغم ذلك استطاذلك لم يمنع ساكنة المنطقة أن  إالالقبائل المجاورة من جهة، مع 

الربط بني مختلف عواصم المغرب مثل مراكش، الرابط ومكناس. وعىل ممر نقطة طليس وأهلها لتنظيم هذه األسواق هو القرب من الساحل األ
  الطرق التجارية والسلطانية بني الشمال واجلنوب.
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نُرشت هذه الدراسة يف دَّورِيُة كَان الْتَّارِْيخية 

لألغراض العلمية والبحثية فقط، وغري 

مسموح بإعادة النسخ والنرش والتوزيع 

 ألغراض تجارية أو ربحية. 
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َمةُ    ُمَقدِّ
أو عـدة  الذي يجتمع فيـه طرفـان  المكان  ذلكقصد ابلسوق يُ 

ـــة أو تقـــديِم  أطـــراف أحـــدهم معـــين ببيـــع ســـلع ومنتجـــات معيّن
أو بتبادلهـا  هذه السـلع واخلـدمات بقصد رشاء ما، واآلخر  اتخدم
وشكلت منطقة زعري مكانا خصبا للعديد مـن  ،"المبادلة“إطار يف 

ــــادالت  ــــك مــــن خــــالل عــــدد األســــواق المب ــــة يتضــــح ذل التجاري
األسبوعية اليت تنتظم ابلمنطقة واليت أييت إليهـا التجـار مـن كـل 
المنــــاطق المجــــاورة. فــــرغم انعــــدام األمــــن واالســــتقرار بــــزعري، 
ــيت  ــاجمني عــن طبيعــة االقتصــاد الرعــوي، واحلــروب الكثــرية ال الن

لهم أهـل زعـري إىل خوضـها عـىل مـدى تـاريخهم، منـذ وصـو اضـطر
إىل المنطقــة، الــيت كانــت تــدفعهم بعــدم ممارســة نشــاط تجــاري 

غـم أهميـة موقـع ر هام ومنتظم، وقيام أسواق قارة يف بالدهم.
المنطقة اجلغـرايف حيـث القـرب مـن السـاحل، وعـىل ممـر الطـرق 

  التجارية والسلطانية بني الرابط ومراكش.
نطقة زعري مكانـا خصـبا رغم كل هذه العوامل فقد شكلت م

ــــة مــــن خــــالل عــــدد األســــواق  ــــادالت التجاري ــــد مــــن المب للعدي
األســـبوعية الـــيت أييت إليهـــا التجـــار مـــن كـــل حـــدب وصـــوب، بـــل 
اشــتهرت العديــد مــن أســواقها لــدى القبائــل المجــاورة كمــا هــو 

 أهـل إليـه أييت الـذي ةݣالشأن ابلنسبة لسوق اخلميس ابلزحييل
اد مــن شــهرة هــذا الســوق هــو ز  ومــا وفــاس، ومكنــاس الــرابط

وقوعه يف موقع تقاطع الطريقني اللذين يتجهان صوب كل من 
يف الغالب يكـون  وادي الزم وموالي بوعزة ابإلضافة إىل الغوالم.

الســوق عــىل نقــط التمــاس بــني مجموعــات قبليــة مختلفــة حــىت 
يســهل الوصــول إليــه بــدون متاعــب خاصــة خــالل فصــل الشــتاء 

خــر يف أغلــب منــاطق زعــري، آىل إحيــث صــعوبة التحــرك مــن مكــان 
  .ذا كان السوق ينتظم داخل يوم معلوم يف جل قبائل زعريإف

ة ݣمـيس ابلــزحيل، مثـل ســوق اخلمـع بدايــة القـرن العرشــون
نهايــة القــرن وســوق األحــد ابلرباشــوة، فإنــه لــم يكــن كــذلك مــع 

، حيث كانت األسواق متنقلة، تتنقل بتحـرك القبيلـة التاسع عرش
من مكان آلخر حسـب الفصـول، وابلتـايل احلـديث عـن نـوعني مـن 

، ألن مكان السـوق "سوق الصيف وسوق الشتاء"سواق هما: األ
عروف اليـوم، حيـث كـان يحـىي بخيامـه كما هو م  ذا مباين لم يكن 

المنصوبة يف الصباح ويموت عند المسـاء. كمـا كـان يـتم تنظـيم 
ـــة تســـمى "الســـويقة ـــأخري انعقادهـــا أو  )١(أســـواق مرتجل " إمـــا بت

تقديمه، خاصة خـالل المناسـبات واألعيـاد وكـذا أثنـاء "احلركـات"، 
كمــا هــو احلــال يف كــل منــاطق المغــرب، يبقــى الســوق لــه مكانــة 

ة يف احليـاة االجتماعيـة، فهـو المكـان الـذي يـتم فيـه التبـادل خاص
التجاري، إذ يتجـه إليـه الفـالح لعـرض منتوجاتـه وتـوفري مـا يمكـن 

احتياجه خالل األسبوع، وهذه العملية أي البيع والرشاء، تتم يف 
المحليـة. فمـاهي أهـم األنشـطة الممارسـة الغالب عرب األسواق 

ومـا أهـم األسـواق ابلقبيلـة؟ وكيـف أبسواق القبيلـة وأهميتهـا؟ 
  يتم تنظيمها؟

رســـــــة أوالً يف : أهـــــــم األنشـــــــطة امل
 األسواق

الســوق بنظــر العامــة مجــرد لقــاءات حيــث يمكــن فيــه  يعتــرب 
لقــاء العائلــة واألصــدقاء وتبــادل األخبــار، ومناقشــة االهتمامــات 
وتســوية بعــض األمــور اخلاصــة، كمــا كانــت تعقــد فيــه جلســات 

اخل القبيلة أو بني زعـري وقبائـل أخـرى، ومثـال للصلح وللتقايض د
ويف ـيـوم األحــد المــويف « عــىل ذلــك مــا أورده الضــعيف الرابطــي 

عرشين من رجب مرت لقبيلة ازعري بعض خيل العكبان فرقة من 
صباح تالماغـت لسـوق األحـد بنحاجـة عـىل شـأن الصـلح مـع ازعـري 

ارق ففرحــوا بهــم وأكــرمهم وابتــوا عنــدهم واتفقــوا عــىل أن الســ
ـ هـــدرا، ويف يـــوم األربعـــاء  ابلليـــل يمـــوت مـــن الفـــريقني ويميشــ
الثالــث والعرشــين مــن رجــب المــذكور جــاءت خيــل ازعــري لســوق 

ا لســـوق اخمـــيس األربعـــاء المـــذكور فـــأتموا الصـــلح وزادوا أيًضـــ
وقد تواجدت أبسـواق زعـري فضـاءات متعـددة للفرجـة ». )٢(الدغما

ــــة ــــن احللق ـــق" ف ــــن طرـي ــــاب ا)٣(ع لبهلــــوان، أو " ومشــــاهدة ألع
االستماع إىل احلكواتيني مثل "ألف ليلة وليلة" "وسيف دو يـزان"  

ابإلضـافة  )٤(كما يعد السوق فرصة لدفع أجور العمـال الميـاومني
ـق  إىل كــون الســوق كــان فرصــة لتلقــي أنبــاء الســلطة عــن طرـي
"الــرباح" كــاإلعالن عــن بدايــة موســم الصــيد، أو اإلشــعار بتنظــيم 

ــة احلــرث اجلمــاعي  ــار عــن قــرب  عملي ــويزة" أو أبخب ـق "الت عــن طرـي
  حـركة للسلطان.

إن حيـــاة القبيلـــة تجـــرى   ) .Doutté) Eيقـــول إدمونـــد دويت 
ـــ ـــث ال تقريبً ـــه يلتقـــي األهـــايل، حي ا يف الســـوق األســـبوعي، ففي

يقضــون حاجيــاتهم االقتصــادية عــرب البيــع والرشــاء فحســب، بــل 
بـادل األخبـار يكون السوق ابلنسبة إليهم المكان الذي يـتم فيـه ت

السياسية، وتصدر فيه األوامر وتسلم السلط. ففي السوق تتخذ 
، وفيـــه أيضـــا معـــاش )٥(القـــرارات فيمـــا يخـــص احلـــرب أو الســـلم

  ».)٦(ويعلم سيدنا أبن معاشنا كله فيه والسالم«القبيلة 

 ا: أهمية السوق لدى ساكنة زعثانيً 
تتجىل أهمية السوق يف وظيفته االقتصـادية ومـدى شـهرته 
وتــــأثريه عــــىل المنطقــــة ويعتــــرب وجهــــة ممــــزية لســــكان المــــدن 
والمنـــاطق النائيـــة، وتكمـــن أهميـــة الســـوق يف تبـــادل المـــوايش 

  واحلبوب بني ساكنة زعري والمناطق المجاورة. 
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 يف حيـاة القبائـل، ولهـذه األهميـة ا حيواًي لعبت األسواق دورً 
ا يلــتئج إليــه يف كثــري مــن األحيــان المخــزن يتخــذ منهــا ســالحً  كــان 

إلن أوالد احلـــاج الـــذي «... بغيـــة حصـــار مجموعـــة برشـــية معينـــة 
ذكرت يتسوقون الرابط رغما عىل أنفنا واآلن سيدنا إن سـاعدين 
فـــيهم يشـــد يل العضـــود بقبضـــهم يف الـــرابط حـــىت يخلصـــوا مـــا 

. )٧(»ئ ذمـيت مـنهمعليهم وإن كان سيدنا يرتكهم عىل رضاهم يرب
وبحرمــان بعــض القبائــل مــن التســوق تكــون قــد فقــدت صــالتها 

، كمــا شــكلت األســواق )٨(االقتصــادية مــع المجموعــات المجــاورة
محطة مهمة يف شحذ الهمم لمواجهة المستعمر. وكان المخـزن 

] القائـد أحمـد …«[يؤمن العديد مـن األسـواق مثـل سـوق الـرابط 
لبـا أمـر عامـل الـرابط ابلتـأمني بوقطيب الزعـري وصـل كتابـك طا

عىل المتسوقني من إخوانك أبسواق المدينـة وقـد أصـدرنا لـه إال 
. )٩(»فيمــا هــم مطــالبون بــه مــن طــرف اخلــديم بركــاش والســالم

وكـــان لهـــم مـــا أرادوا يتضـــح ذلـــك مـــن خـــالل الرســـالة اجلوابيـــة 
بوقطيــب الزعــري وبعــد وصــل  «[...] للســلطان الــيت بعثهــا للقائــد 

ـق كتابــك بجع لكــم الهنــاء مــع األعــراب ووقوفــك يف أمــر الطرـي
وســالمتها وعلمنــا مــا طلبتــه وصــار ابلبــال وقــد تقــدم لكــم أمرنــا 

  )١٠(.»الرشيف بما فيه كفاية والسالم

 ا: أهم أسواق زعثالثً 
ا عرشـ سـوقً  اثـىن تحتضن قبيلة زعري أربعـة عرشـ سـوقا منهـا 

أهــــم بقيــــادة الرمــــاين وســــوقني بضــــوايح الــــرابط، وفيمــــا يــــيل 
  األسواق اليت تحظى أبهمية أكرب بزعري:

  سوق األحد: الرباشوة
  سوق اخلميس: سيدي بطاش

  سوق اخلميس: الزحيليكة
  سوق الثالثاء: سيدي يحىي زعري

  
يعترب سوق األحد ابلرباشوة من أهـم أسـواق زعـري إذ يتواجـد 
بهضبة منبسطة، ابحلد الفاصل بني أوالد ميمون وأوالد مسعود، 

ــة اخل ــزعري، بقبيل يفــة الشــمالية وهــو مــن األســواق المشــهورة ب
يقصــده النــاس مــن الــرابط والــدار البيضــاء لرشــاء الماشــية الــيت  

وعــىل الطرـيـق الرابطــة بــني الرمــاين والــرابط،  )١١(تبــاع فيــه بكــرثة،
حيث يتم عربها شحن المنتوجـات إىل الـرابط ويسـلك الفالحـون 

، حيــث يقــودون الطرـيـق عــرب غــابتني همــا غابــة كريفلــة وبــورزيم
  .)١٢(رأس من قطعان الماشية ١٠٠٠ إىل ٥٠٠عربهما كل أسبوع من 

" كريســتينا" يســمى الــذي ةݣيعتــرب ســوق اخلمــيس ابلــزحييل
 حـافيت عـىل هنـاك ربوة عىل يوجد حيث المشهورة األسواق أهم

ـق ــة الطرـي ــوادي الذاهب ــوعزة ولمــوالي زم، ل ــزاين، ب  عــن ويبعــد ب

. كمـا )١٣(كلم  ٥١موالي بوعزة بـحوايل  وعن كلم ٣١ بـحوايل الرماين
الرابطة بني الرابط ووادي الـزم،  ٢٢أنه عىل الطريق الوطنية رقم 

ابإلضافة إىل توفره عىل أهم أنواع الموايش، حيث يرتاده النـاس 
ا لشهرته وأهميته ويليب احتياجـات من كل المناطق البعيدة نظرً 

شهورة هناك، . وهو من أهم األسواق الم)١٤(مختلف مناطق زعري
ألن الماشية اليت تباع فيه تكاد تنعدم يف ابيق األسـواق الزعريـة 
األخــرى، ويقصــده النــاس مــن كــل اجلهــات، مــن تادلــة ومــوالي 
بوعزة، والـرابط، ومكنـاس، وسـال. وإذا كـان اإلشـعاع المتوسـط 
لألسواق يف مغرب القرن التاسع عرش لـم يتعـدى يف المتوسـط 

، فـإن سـوق اخلمـيس )١٥( أقىصـ تقـديركيلومرتا عـىل   ٣٠و ٢٥مابني 
تعدى ذلـك بمـآت الكلمـرتات حيـث وصـل صـيته إىل فـاس والـدار 

  .)١٦(البيضاء
 ،١٩١٥ ســــنة ةݣأحــــدت الســــوق األســــبوعي بمركــــز الــــزحييل

 قبائل أسواق عن االستغناء وتم اخلميس، يوم كل يعقد وأصبح
، صدر قرار ١٩٣٦وأوالد عمران وأوالد موىس. ويف سنة  النغامشة

 :وزيري يف شأن هذا السوق هذا نصه
 احلمد لله وحده«

يقيد بموجبه يف عدد األمالك العمومية سـوق ابلباديـة كـائن 
 .بناحية الرابط

ـ الظهــري الرشــيف المــؤرخ يف   ١٣٣٢شــعبان عــام  ٧بمقتىضـ
مـــالك العموميـــة المتعلـــق ابأل ١٩١٤الموافـــق فـــاتح يوليـــوز ســـنة 

والظهـــائر الرشـــيفة الصـــادرة يف تغيـــريه أو تتميمـــه، ونظـــرا لمـــا  
تقتضــيه الضــرورة مــن أن يضــم إىل األمــالك العموميــة قطعــة 
ـــا ســـوق  ـــام فيه ـــة يق ـــيت للدول أرض مـــن األمـــالك اخلصوصـــية ال

 خميس كريستيان (زعري).
ا القـــرتاح المـــدير العـــام لألشـــغال العموميـــة ومـــدير ونظـــرً 

 والمراقبات المدنية واألمن العـام بعـد استشـارة المكتب المدين 
 :المدير العام للمالية قررنا ما أييت

 :الفصل األول
تقيـــد يف األمـــالك العموميـــة الـــيت للدولـــة قطعـــة مـــن أرض 

) تؤخـذ مـن العقـار المخـزين ١١مخزنية مساحتها أحد عرش هكتـارا (
المسـاحة بناحيـة زعـري الكـائن بسـوق  بكناش  ٢المقيد تحت عدد: 

اخلمــيس بكريســتيان حســبما هــو مبــني بخــط أحمــر يف اخلــرائط 
 .المضافة لهذا القرار
 :الفصل الثاين

إن المـــدير العـــام لألشـــغال العموميـــة ومـــدير الماليـــة العـــام 
ومــدير المكتــب المــدين والمراقبــات المدنيــة وإدارات األمــن هــم 

ــ ذ هــذا القــرار والســالم. وحــرر المكلفــون، كــل فيمــا يخصــه بتنفي
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. محمـد ١٩٣٦مارس سنة  ٦الموافق  ١٣٥٤حجة عام  ١٢ابلرابط يف 
  .)١٧(»المقري

سـوق الثالثـاء بسـيدي يحـىي زعـري مـن أهـم أسـواق  كما يعّد 
رأس مـــن المـــوايش  ٣٠٠٠إىل  ١٠٠٠الماشـــية لكونـــه يجلـــب مـــا بـــني 

  ا.أسبوعيً 
  )١جدول رقم (

  خصائصه  السوق اسم

  كرثة تواجد األبقار  زعريسيدي يحىي 

  تواجد األغنام  سيدي بطاش

  وجود قطيع الماعز بكرثة  خميس الزحيليكة

  احلبوب والماشية  سوق األحد الرباشوة

  المصدر
P. Aubert. Le pays des Zaërs, op.cit. p.236  

ا هنـاك أسـواق أخـرى إىل جانب األسواق اليت ذكرناهـا سـالفً 
يمكن تصنيفها من الدرجة الثانية مثل سوق السـبت ببـرئ النصـر، 
ــاء بمــوالي إدريــس أغبــال وســوق أربعــاء الرمــاين،  وســوق الثالث

  ابإلضافة إىل سوق عني العودة. 

  ا: تنظيم أسواق زعرابعً 
مــن أجــل تســهيل عمليــيت البيــع والرشــاء تــم تنظــيم الســوق 

 ت رئيسة وهي:وتقسيمه إىل أربع مجموعا
ــوب وأصــحاب المطــاحن: يســتقرون يف أكــواخ  ابئعــي احلب

خشــبية، مهمــتهم هــو طحــن القمــح للســاكنة لســد احتياجــاتهم 
  األسبوعية.

أيتون من مدن مجـاورة يتنقلـون بـني عـدة أسـواق  اجلزارون:
يف األســـــبوع، لهـــــم دور هـــــام يف الســـــوق: يبيعـــــون للســـــاكنة 

  احتياجاتهم األسبوعية من حلم البقر، والغنم، والماعز، واجلمال.
  يمكن تقسيمهم إىل قسمني هما: ابعة اخلضر:

التجار الكبار الذين أيتون ابخلضر عىل منت الشـاحنات الكبـرية  
تأجرة حيـــث يـــتم بيـــع البضـــائع ابجلملـــة داخـــل صـــناديق أو المســـ

  أكياس ويتنقلون إىل ثالثة أسواق يف األسبوع.
أمــا التجــار الصــغار: فيعملــون عــىل عــرض اخلضــر عــىل األرض 

  مبارشة إىل المستهلك ويتنقلون إىل غالبية أسواق زعري.
مجموعـــة مـــن احلـــرفيني بـــدءا مـــن ابئعـــي  أصـــحاب احلـــرف:

ــــذين ي ــــس ال ــــب الصــــوفية المزركشــــة أو المالب صــــنعون اجلاللي
ـــل فضفاضــــة، إىل ابئعــــي الســــاعات المتنقــــل وصــــانعي  رساوـي
المفاتيح، وأغلبهم يتنقلون إىل كل أسـواق زعـري. واحلرفيـون عـىل 

اختالف أنواعهم من صناع وتجار كانوا يمارسون"المتاوية" أو مـا 
 .)١٨(سماه ابن خلدون المكايسة والمماحكة

لمغربية والزعرية عىل اخلصـوص "احتلـت يتضح أن األسواق ا
مكانة هامة يف حياة السكان، فباإلضـافة إىل دورهـا التجـاري يف  
تسويق المنتجات المحلية واقتناء احلاجيـات الضـرورية، سـاهمت 
األسواق أبدوار اجتماعية تمثلت يف التقاء وتجديد العالقات بـني 

  .)١٩(األرس واألفراد وتبادل األخبار"
ب االقتصادي بـزعري يف عمليـيت البيـع والرشـاء يف يتجىل اجلان

ــال الكثــري عــىل الماشــية يف شــهر  احلبــوب والماشــية. ويــتم اإلقب
أبريـــل إىل يوليـــوز، وعـــدد الـــرؤوس الـــيت تكـــون موجـــودة يف كـــل 

رأس  ٢٠٠إىل  ١٥٠رأس مـن األبقـار، ومـن  ١٠٠و ٦٠سوق تـرتاوح بـني 
ك بكـــل مـــن رأس مـــن المـــاعز؛ وذلـــ ١٢٠إىل  ٨٠مـــن الغـــنم، ومـــن 

أســــــواق الســــــالمنة أوالد داود وأوالد عــــــيل وبــــــوزرك، أمــــــا يف 
األسواق األخرى واليت ال تكتيسـ صـدى كبـريا ويتعلـق األمـر بكـل 
من سـوق أوالد زيـد وأوالد خليفـة ونجـدة التحتـانيني المراكشـية. 

رأس أغنـام،   ١٥٠إىل  ٧٥رأس من األبقار، ومـن  ٦٠إىل  ٣٠فنجد بها 
  .)٢٠(من الماعز رأس  ٨٠إىل  ٤٠ثم من 

ومــن أهــم الباعــة يف األســواق ابئعــي الصــوف وابئعــي اخلــزب، 
وأصـحاب الـدكاكني، وابئعـي الشــاي، وغـريهم. وعنـد ذهــابهم إىل 
ــزرايب الرفيعــة واحلصــائر  ــتم حمــل معهــم بعــض ال زاين وأزمــور، ي

ومن المـواد األخـرى الـيت يـتم  المصنوعة من الدوم لبيعها هناك.
ـــا يف الســـوق نجـــد  ـــيض والعســـل بيعه ـــدواجن والب الصـــوف وال

والزبــدة والقطــران. أمــا يف فصــل الصــيف فالبضــائع المعروضــة 
. )٢١(للبيع هي: البطيخ والقرع والشـمام واخليـار والقثـاء(الفقوس)

والمؤكد أن أهل مغـرب القـرن التاسـع عرشـ اسـتمرو يف اعتمـاد 
البغال واإلبل حلمل البضائع واالشخاص، مما جعل التنقل رهـني 

لإلشـارة فأسـواق زعـري لـم تكـن تسـتخدم  .)٢٢(اهات الطبيعيـةإكر 
حيث   ١٩١١المزيان يف معامالتها رغم انتشاره ابلمنطقة منذ سنة 

  كانوا يبيعون اللحم مثال عىل طريقة "الكوالة" أو"العرام".
كما نجد قـرار وزيـري آخـر يف شـأن إحـداث سـوق سـيدي 

  يحىي زعري:
زنيـــة اخلاصـــة بقطعـــة تقيـــد بموجبـــه يف عـــدد األمـــالك المخ«

أرض تقع بيدي يحىي زعـري. بمقتىضـ الظهـري الرشـيف المـؤرخ يف 
ـــو ســـنة  ٩الموافـــق  ١٣٣٥شـــعبان عـــام  ٢٨ الصـــادر يف   ١٩١٧يوني

تنظيم شـؤون المحاسـبات العموميـة والظهـري الرشـيف المـؤرخ 
الصادر يف شـأن   ١٩٢١دجنرب  ٢٠الموافق  ١٣٤٠ربيع الثاين عام  ١٩يف 

زنيـة خونظرا القرتاح رئيس مصـلحة األمـالك المتغيريه وتتميمه 
  قررنا ما أييت:



   
  

 
 
 

 
 

 بداية القرن العرشونزعري قبيلة أسواق 
 ��אא�

    

٢٢٦ . .  .   
   –    –    

  الفصل االول:
ــيفة برشــاء  ـرخص لألمــالك المخزنيــة اخلاصــة للدولــة الرش ـي

 ٩٨هكتــــارات و ٤قطعــــة أرض بســــيدي يحــــىي زعــــري مســــاحتها 
) بقصـد إحـداث سـوق بهـذا Anfossiسنتيارا يف ملك "أنفـويس (

  المركز، بسعر مبديئ فرنك واحد.
  الثاين: الفصل 

رئــيس مصــلحة االمــالك المخزنيــة هــو المكلــف بتنفيــذ هــذا 
 ٢٤الموافــق  ١٣٤٣صــفر  ٢٤وحــرر ابلــرابط يف ». )٢٣(القــرار والســالم

  . عبد الرحمان القريش.١٩٢٤شتنرب سنة 
ـري يف شــان ســوق ســيدي يحــىي  كمــا حظــي المركــز بقــرار وزـي

  زعري وهذا نصه:
مخزنيــة أبحــواز تقيــد بموجبــه يف عــدد االمــالك قطعــة أرض «

ـ الظهـــري الرشـــيف المـــؤرخ يف  ـــرابط بمقتىضــ  ١٣٣٢شـــعبان  ٧ال
الصــــادر يف شــــأن االمــــالك  ١٩١٤الموافــــق فــــاتح يونيــــو ســــنة 

العمومية والظهائر الرشيفة الصادرة يف تغيريه وتتميمه. ونظـرا 
القــرتاح المــدير العــام إلدارة االشــغال العموميــة وبعــد استشــارة 

  الية قررنا ما أييت:المدير العام لإلدارة الم
  الفصل األول:

تقيد يف عدد األمالك العمومية قطعة أرض مخزنية تسـمى   
تبلـغ مسـاحتها ثـالث   ٢٤٧٣بسيدي يحىي للدولـة لهـا رسـم عـدده 

هكتـــــارات وواحـــــدا وثمـــــانني آرا وســـــبعة وخمســـــني ســـــانتيارا 
) محــدودة بخــط أحمــر اللــون يف اخلريطــة الــيت مقياســها ٣٫٨١٫٥٧(

ـــة ٥٠٠/١ ـــك بقصـــد إحـــداث ســـوق  الملحق ـــرار وذل أبصـــل هـــذا الق
  .بسيدي يحىي لزعري بدائرة المراقبة المدنية أبحواز الرابط

  الفصل الثاين:
إن المـــدير العـــام إلدارة األشـــغال العموميـــة ورئــــيس إدارة 
التســجيل والتمــرب واألمــالك المخزنيــة همــا المكلفــان كــل منهمــا 

 ١٩وحـرر ابلـرابط يف  ». )٢٤(فيما يخصه بتنفيذ هذا القـرار والسـالم
  محمد المقري. ١٩٣٧نونرب سنة  ٢٣الموافق  ١٣٥٦رمضان عام 

  
ا ألهمية السوق يف حياة الزعريني، وأمام قلـة األرايض ونظرً 

بمـنح  ١٩٢٨نـونرب مـن سـنة  ٢١يـوم  )٢٥(سيقوم أبو شـعيب الـدكايل
هبة للدولة المغربية عبارة عن قطعة أرضية لبنـاء سـوق اجلمعـة 

  بمرشوش، وهذا نص رسم الهبة.
"نحن أبو شعيب الدكايل وزير العدليـة رشفـا، نشـهد بـه نبينـا 
ــة الرشــيفة قطعــة ترابيــة مربعــة الشــكل،  أبننــا وهبنــا اىل الدول

ع، تبلــغ مــن المســاحة أربعــة وزن كــل جهــة منهــا مائتــان مــرت مربــ
هكتــارات، كائنــة بملتقــى الطــريقني المــارتني األوىل مــن رقراقــة 

إىل صــبارة، المعروفــة عنــدهم بطريــق اجلمعــة، والثانيــة مــن الــدار 
ــة هــذه أن  ــاس عــىل الرمــاين، والقصــد مــن الهب البيضــاء إىل مكن
يقام ابلبقعـة الموهوبـة سـوق اجلمعـة، وتوجـد تلـك القطعـة مـن 

، إســمها ١٠٢٦لمســجلة بــدار المحافظــة ابلــرابط تحــت عــدد بالدنــا ا
برانزويك، وقد وهبنا ذلك تربعا للدولـة الرشـيفة بـدون عـوض أو 

  رشط. والسالم."
يوليـــوز  ٢٦وتـــم تســـجيل الرســـم ابلمحافظـــة العقاريـــة يـــوم 

ـــوم ١٩٢٩ ــــوبر ســــنة  ١٤، ويف ـي ــــد األنصــــبة ١٩٢٩أكت ، ســــيتم تحدي
راجها مــن مجمــل الملــك ختللقطعــة المــذكورة أعــاله، ليــتم اســ

المــذكور، وســيعطى لهــذا الملــك اســم "ســوق اجلمعــة" موضــوع 
 ٩٩٨كما سيصـدر يف اجلريـدة الرسـمية   R.4016رسم عقاري عدد 

، قرار وزاري مـن طـرف محمـد الصـدر األعظـم ١٩٣١دجنرب  ١١بتاريخ 
  محمد المقري، بعد اقرتاح من المدير العام لإلدارة المالية.

ـرخالفصــل األول ص يف رشاء أرض كائنــة بســوق الثالثــاء : ـي
ـــــدكايل  ـــــب بوشـــــعيب ال ـــــك الطال لمرشـــــوش(الرابط) عـــــىل مل

ا بـثمن قـدره مائـة فرنـك للهكتـار تقريبًـ  تأربعة هكتـارامساحتها 
  الواحد.

ــــاين هــــو  : إن رئــــيس إدارة األمــــالك المخزنيــــةالفصــــل الث
جمــادى  ٢٩المكلــف بتنفيــذ هــذا القــرار والســالم. حــرر ابلــرابط يف 

ــة عــام  ـــ  ١٣٥٠الثاني ــونرب  ١٠الموافــق ل ــع  ١٩٣١ن محمــد المقــري. إطل
  .)٢٦(عليه وأذن بنرشه
  )٢(جدول رقم 

 أسواق زعري وأهم روادها خالل القرن التاسع عرش
  الرواد  الموقع  السوق
 
  األحد

ـــــ والد زيــــد ـ والد   الغوالم
دحو ـ صيانةــ الرواشـد ـ 
ـــــع ـ  اجلمعـــــة ـ التوزي

  الكدادرة ـ اخلواريني 
  الرابط ـ الزحيليكة 

ــة ـ الرمــاين ـ   الرباشوة النخيل
أهــل عــني عــودة ـ أهــل 

  الرابط
الرمــــاين الــــرابط ـ   عني السبيت  االثنني

  الرباشوة 
الـــرابط ـ الرمـــاين ـ   عني العودة

  سال
 
  الثالثاء

مـــــــــــــــــــــــوالي 
  ادريس أغبال

ـ السهول ـ منـاطق 
  مجاورة
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  الرواد  الموقع  السوق
أوالد دحو ـ منـاطق   ثالثاء سيبارة 

  مجاورة
ســــيدي يحــــىي 

  زعري
الـــــرابط ـ ســـــيدي 

  بطاش 
أهــل الــرابط ـ الــدار   الرماين   األربعاء

البيضـــاء ـ الزحيليكـــة ـ 
  مرشوش 

 
 
 
  اخلميس

أوالد موىس ـ اوالد   ةݣالزحييل
  عمران ـ النغامشة

ـ العراعرة  اخلواريني 
  ـ موالي بوعزة 

الرمــاين ـ الغــوالم ـ 
بــــين خــــريان ـ تادلــــة ـ 
موالي بـوعزة ـ الـرابط ـ 
الدار البيضاء ـ مكناس ـ 

  فاس
الشاوية ـ الزاييدة ـ  سيدي بطاش

المذاكرة ـ الرابط ـ الـدار 
  البيضاء 

جمعـــــة مـــــول   اجلمعة
  البالد

المعــــــازيز ـ عــــــني 
  السبيت ـ الرماين

الرمــاين ـ الغــوالم ـ   مغشوش  السبت
  الرباشوة 

احلالليــف ـ بــري 
  النصر 

الشاوية ـ الزاييدة ـ 
  المذاكرة 

  مصدر اجلدول:
 تحرايت ميدانية داخل القبيلة للطالب الباحث 

  
شهدت المنطقة خالل الثلث األخري من القـرن التاسـع عرشـ 

المغــرب،  كمــا هــو احلــال ابلنســبة جلهــات أخــرى مــن ا تجــاراًي رواجًــ
حيث مرحلة بداية االنتقال من المبادلة يف إطار التجارة المراقبـة 
إىل التبادل احلر اخلاضع لقـوانني السـوق الرأسـمالية خاصـة حينمـا 

وربطـت  )٢٧(اشتد النفوذ الرأسمايل مع بداية القرن التاسع عرش،
زعــري عالقــات تجاريــة عديــدة مــع مجموعــة مــن المــدن المغربيــة 
مثل فاس والرابط وسال ويمكن لمس العالقة االقتصادية بـني 

 ٢٨من خـالل رسـالة موجهـة مـن الطـاليب بتـاريخ  زعري وسال مثالً 

يوليوز تقـول: أبن محمـد الـدكايل ومحمـد الشـاوي  ٢٩/ ١٣١٥محرم 
هر إىل بــالد زعــري لبيــع الســكر الســالويني خرجــا منــذ ثمانيــة أشــ

ـــــبالد  والعطريـــــة فـــــانقطع خربهمـــــا إىل أن وجـــــدا مـــــذبوحني ب
ـــراب  ـــات مـــن األع كمـــا ســـنجد رســـالة الســـلطان إىل   )٢٨(النويف

دجنـرب يحـث فيهـا هـذا األخـري  ١٨رمضان الموافق لـ  ١٤بنسعيد يف 
عىل ما تعرض له أحمد المصمودي التطواين أحد قواد اجليش لما 

، حيــــث اعرتضــــته ١٨٦٩ زعــــري عــــرب عكــــراش ســــنة ا إىل كــــان مــــارً 
لويزا مـن  ٢٥٠واعرتضت أصحابه جماعة من السهول ونهبوا لهم  

  .)٢٩(الذهب وبضائع أخرى
ويف إطار التبادل التجاري بـني زعـري والمنـاطق المجـاورة نجـد 
أن قبيليت أوالد زيد المنتمية حللف الكفيان كانت تجلـب مـن الـدار 

المــواد الضــرورية مــن شــمع وصــابون  البيضــاء والــرابط مختلــف
ـــة زعـــري، كمـــا يبيعـــون لهـــم المـــواد  ـــك إىل قبيل وقطـــن وغـــري ذل

  .)٣٠(الفالحية من شعري وحمص وغريه من القطاين األخرى
اليهود مـن الـرابط وسـال  كانت أسواق زعري مقصد التجار  لقد 

ــ ــدار البيضــاء، ومــنهم َم ــبالد زعــري فمــارس احلــدادة  نْ وال اســتقر ب
والبيطرة والتداوي ابألعشاب، وهنا أذكر أن قصبة القايد العريب 

ا مـن اليـد العاملـة ا مهًمـبنوايح عـني اسـبيت كانـت تحتضـن عـددً 
ة، ومـــنهم مـــن ݣالـــدوم بنـــوايح زحـــييل اليهوديـــة، وكـــذلك براكـــة

"هـــين" ابلفـــيالج  مثـــل مـــارس العطـــارة واإلســـكافية ابلرمـــاين 
ابروقـة الـذي كـان يعـاجل وبجوار مقهى المرحوم الـرايق،  "وقاينالف

    بدكان اجلزارة للمرحوم "اباب".  داء العينني

  
َةٌ  ِ   َخا

 ا يف حيـاة سـاكنة المنطقـةا مهًمـلعبـت األسـواق بـزعري دورً 
السـوق بمثابـة  كـان لكونها صلة وصل بـني مختلـف القبائـل، كمـا  

حلقــة متعـــددة األدوار، فهـــي اقتصـــادية يــتم فيهـــا ومـــن خاللهـــا  
واجتماعيـة تلتقـي فيـه العـائالت لتبــادل  ،تبـادل السـلع واخلـدمات

فرصـة لالطـالع  ّد َعـن السـوق يُ أخبار وتوطيد الصالت، كما خر األآ
عـــن قـــرب عـــىل بعـــض العـــادات والتقاليـــد المنترشـــة ابلمنطقـــة 

رة عـن صـورة مصـغرة لمجتمـع متحـرك منـذ وابلتايل فالسوق عبـا
ــوم الســـوق، كمـــا للســـوق وظيفـــة  ــوم واحـــد وهـــو ـي زمـــن يف ـي
سياسية حيـث يعـد فرصـة للمخـزن لفـرض أمـر الواقـع مـن خـالل 
ـر  ممارســة سياســته التأديبيــة يف حــق بعــض القبائــل وكــذا تمرـي

  الضرورية. بعض الرسائل المخزنية
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  املالحق

  

  
  )١( الصورة رقم

  ١٩١٠ابلرباشوة سنة سوق األحد 
  www.dilicom.fr المصدر:

  

 
  )٢(الصورة رقم 

  سوق ثالثاء مرشوش
  ١٩١١ - ١٩١٠يوم كان ينعقد ابلقرب من "دار اجلاليل" 

  www. dilicom.fr المصدر:

  )٣(الصورة رقم 
  بعض األنشطة الصناعية الممارسة

 ١٩١٠ سنة ةݣبسوق الزحييل
  www.dilicom.fr المصدر:

  

  
  )٤( الصورة رقم

  ١٩٥٦السوق األسبوعي خلميس سيدي بطاش سنة 
 www.dilicom.frالمصدر: 
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  :االت املرجعيةـاالح
 

ظاهرة السويقة أو األسواق املرتجلة مازالت معروف حتى  )١(
قبائل زع والقبائل املجاورة لها، وتعقد كل اليوم داخل 

 صادف يوم انعقاده يوم العيد، ويسمى "سويقة".
تاريخ الدولة محمد بن عبد السالم بن أحمد بن محمد الرباطي،  )٢(

أواخر عهد موالي  ىلإالعلوية السعيدة من نشأتها 
ن ، دراسة وتحقيق محمد البوزيدي ١٨١٢ –م ١٦٣٣سلي

، دار الثقافة للنرش والتوزيع، الدار  الشيخي، املجلد الثا
 .٦٦٩ ، ص:٢م.ج ٢٠٠٧هـ /١٤٢٨البيضاء، الطبعة الثانية 

امليالدي  التاسع عرش يف املغرب نشأ خالل القرن الحلقةفن  )٣(
، قبل أن ينترش يف باقي املدن، ومكناس مراكش مدينةيف 

خاصة يف أسواقها األسبوعية التي كان يحج إليها الناس من 
، ومن  مختلف املناطق املحيطة باملدينة مثل قبيلة زع

الزعري الذين مارسوا هذا الفن نجد محمد ولد الحميشية 
 املنصوري النجدي.

(4) P. Aubert, Le pays des Zaër, Bulletin économique et social 
du Maroc, Volume. XXIV, Novembre 1960 février 1961, p  :  235. 
(5) Doutté Edmond.MERRAKECH, Comité du Maroc. 1905.p: 
144. 

ىل السلطان إرسالة من الخديم عبد القادر ابن الحاج الزعري  )٦(
محفظة عزيزية رقم:  ١٨٩٥يونيو،  ٢١بتاريخ  املوىل عبد العزيز

٩٢ . 
السلطان املوىل الحسن  إىلمن رسالة حم بن املراد الزعري  )٧(

، انظر بوعبيد ١٨٩٢غشت سنة  ٢٣/ ١٣١٠محرم عام  ٢٨بتاريخ 
 ،  .٢٦٩ – ٢٦٨، صص: وثائق لدراسة تاريخ زعالرت

 ١٩٥٦ـ ١٨٧٣املغرب العميق، ورديغة الكربى صالح شكاك،  )٨(
، دار أ مساهمة يف دراسة تاريخ الجهات باملغرب املعارص

 .٤٧، ص: ٢٠١٠لطبعة األوىل، رقراق للطباعة والنرش، ا
 ، خ ح.١٧٨ص:  ١١٧كناش رقم  )٩(
رسالة من السلطان املوىل الحسن إىل القائد أحمد بوقطيب  )١٠(

 .خ ح.١٣٥، ص: ١١٧، كناش رقم ١٨٨٣شتنرب  ١٧الزعري بتاريخ 
ا وحديثامحمد بن عمر ابن سودة الربي،  )١١(  ، الجزءقبيلة زع قد
 .١٨٥، ص: ١٩٧٧البيضاء، املغرب، ، دار الكتاب، الدار )١(

(12) P. Aubert.Le pays des Zaërs, op.cit. p  :  ٢٣٧ 
.١٨٤ابن سودة، م س، ص: )13(  

(14) P. Aubert. op.cit. p .٢٣٦ :  
عية والثقافية للوطنية عبد الله العروي  )١٥( األصول االجت

ي ومحمد جادور، ١٩١٢-  ١٨٣٠ املغربية، ، تعريب محمد حا
، املركز   .٧٢، ص:٢٠١١الثقايف العر

 .١٨٤ابن سودة، م س، ص: )١٦(
 .٧١٤، ص:١٩٣٦، السنة ١٥٤، العدد، الجريدة الرسمية )١٧(
ية باملغرب، مصطفى بوشعراء،  )١٨(  ـ١٨٩٤ـ ١٨٨٣االستيطان والح
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عية للوطنية املغربيةعبد الله العروي، ا )٢٢( ، م س، ألصول االجت
 .٥٦ص:

 ٤٩٧، ص.١٩٢١، السنة ٤٢٦ ، العددالجريدة الرسمية )٢٣(
 ٤٩٧، ص.١٩٢٢، السنة ٤١٦ ، العددالجريدة الرسمية )٢٤(
ن الدكايل الصديقي، ( الشيخ )٢٥(  -  ١٢٩٥أبو شعيب بن عبد الرح

حفاظ املغرب ومحدثيه،  أخر دّ عَ م) يُ ١٩٣٧-م ١٨٧٨هـ/ ١٣٥٦
ورائد الدعوة السلفية يف مطلع القرن الثامن عرش، لقب بشيخ 
اإلسالم، توىل اإلمامة والخطابة واإلفتاء عىل املذاهب األربعة 
، وقدم مجموعة من الدروس باألزهر يف  يف الحرم امل

حمد عبده املغرب.  مرص ويف جامع الزيتونة بتونس، لقب 
 .٢٤١٨، ص:١٩٣١، سنة ٩٩٨، عدد يةالجريدة الرسم )٢٦(
ر،  )٢٧( ن املودن، البوادي املغربية قبل االستع قبائل عبد الرح

، إيناون واملخزن ب القرن السادس عرش والتاسع عرش
، سلسلة رسائل اإلنسانيةمنشورات كلية اآلداب والعلوم 

 .٣٧٨، ص: ١٩٩٥، ٢٥وأطروحات رقم 
 . ٢٥٤، م س، ص: نقبائل بني احسمصطفى بوشعراء،  )٢٨(
 .٢٢٣نفسه:  )٢٩(
 .٤١ابن سودة، م س، ص:  )٣٠(


