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العطف تـجنينت
العطف تـجنينت مدينة األلف عام من أقدم القصور يف وادي ميزاب ،أسست عام
402ه1012/م.
لكن املنطقة كانت آهلة بالسكان منذ أقدم العصور ،كام يدل عىل ذلك األثار التي
وجدت يف مناطق مختلفة فقد بينها الدكتور بيري روفو PIER ROFFOمن خالل
حصيلة بحوثه امليدانية يف بالد الشبكة ذكر فيها بالتفصيل إحدى عرشة محطة من
العرص الحجري األول وصف فيها ما جمعه من أدوات ونقوش ورسوم عىل الصخر
يف منطقة أوخرية وعدة مناطق من غرداية تعود تاريخها من  18000سنة إىل 5000
سنة قبل امليالد.
أما األماكن التي الزالت بها أطالل مدن ومناطق حرضية فهي غرم ن تلزضيت « قرص
الصوف» املوجود عىل بعد  06كم جنوب رشق العطف عىل ضفة الوادي ،وقد تهدم
بسبب السيل الجارف الذي ألحق يه أرضارا بليغة وذلك عام  .1901ونـجد قرص أولوال
الذي بقي منه الحصن وبعض الدور املنهدمة ،وهو موجود يف بداية األجنة التي تحمل
اسـمه ،كام نـجد بالعطف أيضا من القرى القدمية «أغرم ن أوخرية»والتي بجانبها
مقربتها ومسجدها الذي ال يزال قامئا.
أما قرص» تـجنينت» العطف فإن تأسيسها كان حوالـي 402ه1012 /م عىل قمة
الجبل ،ونـجد مسجدها يف املركز وحوله تنشأ املباين املتعددة الوظائف وعىل رأسها
املساكن يف تدرج مستمر متبعة تضاريس األرضية املنحدرة للهضبة وصوال إىل
التحصينات التي تـحيط بالقرص عىل شكل سور دفاعي تتخلله أبواب رئيسية وفرعية
تعلوه أبراج املراقبة وبـمحاذاة السور توجد ساحة السوق الذي يعترب الفضاء الرئييس
للتبادالت التجارية.
احتفل سكان العطف سنــــة  1996م بذكرى ألفيته األولــى وذلك بتنظيم ملتقى
دولــي حول الهندسة املعامرية لسهل وادي مزاب.
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5

القصور المندثرة
أغلب املصادر التاريـخية تشري إلـى أن املنطقة كانت تسكنها فروع من قبيلة زناتة
األمازيغية ،اعتنقت مذهب املعتزلة ثم تحولت إىل املذهب االبايض ،هم شبه رحل
اتخذوا من وادي مزاب منتجعا ملواشيهم ،حيث ما تزال بقايا من تلك القرى شاهدة
عىل تلك الحقبة الزمنية «أغرم ن تلزضيت» و «أغرم ن ولوال» و «أغرم ن أوخرية» و
يؤيد هذا الرأي وجود مقابر للمعتزلة إحداها يف ناحية باب الخراجة تسمى «باله و
ْم َسل ْم» كام تذكر الرواية التاريخية أن سليامن بن عبد الجبار املعتزلــــي هو دفني
وسط املقربة املذكورة و هو أحد شيوخ املعتزلة و اليزال قربه ميتاز عن بقية القبور
بارتفاعه عنها قليال مع شكله املميز.

أغرم ن تلزضيت:
يقع أغرم ن تلزضيت جنوب رشق قرص العطف بالقرب من السد الكبري .هناك عدة
روايات عديدة لتأسيس القرص ،فيوجد من يرجعه إىل القرن العارش ميالدي ،ويوجد من
يرجعه إىل قرنني ونصف من تأسيس قرص العطف (حوايل القرن الثامن امليالدي) .كام
أن هناك من يعتقد أن سكانه األصليني هم أوالد بهون من عشرية أوالد باكة بالعطف.
يتكون القرص من أجزاء لسور دفاعي وبقايا آلثار جدران مساكن .وهو مبني من
الحجارة ومالط من الطني املمزوج بالحىص .يبلغ سمك الجدار  1.20م يف القاعدة ،ويف
الجهة الشاملية يصل سمكه إىل 2.20م لتحصني املعرب الجبيل.
يبلغ ارتفاع الجدار  2م ومحيط القرص 155.39م ويرتبع عىل مساحة  1346.27م.2
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أغرم ن أوالوال:
يقع جنوب قرص العطف باتجاه سد أحباس وهو قريب من منازل آل حاج عيىس
بأحباس ،ويعترب من القصور التي أنشئت بوادي مزاب قبل القرن الحادي عرش
امليالدي .يتكون القرص من سور دفاعي محيط به من كل الجهات وهو مبني بالحجارة
ويوجد يف ركنه الغريب برج للمراقبة ذو قاعدة شبه مربعة يبلغ ضلعها حوايل 4.95م.
يبلغ طول القرص  23م.
العرض 19 :م
االرتفاع03 :م.
املحيط102.89 :م
املساحة 482.44 :م.²
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أغرم ن أوخيرة
وتذكر الروايات أن قرص أوخرية كان معارصا لقرص تلزضيت وأنها كانت عامرة سنة
92ه710/م يعني قرنني من الزمن قبل تأسيس قرص العطف .يقال أن سكانه كانوا من
عشرية أوالد جلامم.
يعد مسجد أوخرية أقدم مسجد يف الواحة بوادي مزاب ،ويعود تاريخ بنائه إلـى القرن
الـحادي عرشا الـميالدي .يعترب مصىل أوخرية من املصليات الجنائزية املرشوعة بقرص
العطف ،وهو عبارة عن قاعة صالة شبه مربعة بها أربعة أروقة موازية لجدار القبلة،
وخمسة أروقة عمودية عليه ،واثني عرشا عمودا يحملون أقواسا نصف دائرية ،أما
املحراب فله شكل بيضوي.
يحيط باملصىل محرضة صغرية ذات شكل غري منتظم يتم الصعود إليها بدرجتني،
محاطة بجدار قصري لالتكاء ،ويحيط باملصىل واملحرضة فناء محاط بجدار متوسط
االرتفاع ويتم الصعود اىل الفناء بواسطة سلم يحوي مثانية درجات.البنية االنشائية
للمصىل تتكون من جدران خارجية حاملة وأعمدة مبنية بالحجارة ومالط الجري،
السقف تقليدي مبني من عوارض من جدوع النخيل ومالط الجري والحجارة ،أرضية
املصىل مبلطة بطبقة من مالط الجري ،الطبقة العازلة فوق السطح فتتكون من مالط
الجري.
استفاد املعلم من عملتي ترميم سنة  1997و.2003
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األسواق
إن األسواق مبيزاب ال تعترب فقط مكانا لعرض السلع والبضائع ،أو مخصصة لعملية
البيع والرشاء فقط ،فهي تتعدى ذلك ولها وظيفتها االجتامعية.
فهي إىل جانب كونها مكانا لتبادل السلع عن طريق املزاد العلني لكل سكان البلدة
والقوافل الوافدة من خارجها .فقد كانت أيضا تؤدي وظيفة اجتامعية هامة ،إذ تعترب
املكان العمومي الوحيد بعد املسجد الذي يتسنى فيه للسكان االلتقاء ببعضهم البعض
وقضاء حوائجهم ،وتبادل األخبار وتفقد أحوالهم يوميا ،لهذا فهي تشكل حلقة هامة
يف النظام االجتامعي بوادي ميزاب من طرف أمني السوق املعني من طرف العزابة،
تفتح مبارشة بعد صالة العرص والدعاء لله بأن يبارك للجميع أعاملهم وتجارتهم ،ثم
يجلس العزابة يف مكان مخصص لهم يراقبون عملية البيع والكيل واملوازين ،ونجد
كذلك يف السوق لكل عشرية يف البلدة مكانا يجلس فيه ضامنها لإلرشاف عىل شؤون
أفراد ها أو تقديم يد العون أو املساعدة أو السؤال عن أحوال أفرادها ،وذلك اىل غاية
ما قبيل آذان املغرب.
وقد مر السوق يف العطف مبراحل وشهد تطورات عديدة .يف البداية كان موجدا يف
ساحة نونة والتي تتواجد بجهة القبلة للبلدة يف الفرتة التي شهدت تشييد القرص،
وهذه الساحة كانت صغرية املساحة ومل تكن سوقا بأتم معنى الكلمة يوجد بها دكاكني
لعرض السلع ،وبجانبها برئ للامء الصالح للرشب وال يزال.
ومع التوسع العمراين الذي عرفه القرص وتنامي عملية (املبادالت بازدياد القوافل انتقل
السوق إىل املكان املتواجد به حاليا ،حيث هناك ساحة واسعة يف جوانبها حجرات
ومخازن ،وهي وقف للعشائر كام ذكرنا وللمسجد وخارجه كانت هناك ساحة فيها
تتوقف القوافل.
وقد شهد السوق عدة ترميامت لكنه حافظ دامئا عىل طابعه املميز وهندسته القدمية.
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النظام الدفاعي :األسـوار واالبراج
عندما كانت قرية أغرم نتلزضيت عامرة ،وهي متواجدة يف القرن األول الهجري ،تقع
قبلة (سد أحباس) جنوب رشق قرص تـجنينت ،مل تكن محصنة أو منيعة ،للحيلولة دون
الهجامت والغارات ،لكن مع تأسيس قرص أوالوال ،تم إنشاء وتعمري قرص العطف فيام
بعد ،فقد تم إحاطة املدينة بالكامل بسور يحميها من كل األخطار .كام توجد أبواب
للبلدة هي :باب الخراجة ،باب اللة وسارة ،باب العسة....
والسور مل يكن ذا علو كبري ،وله كوات مستطيلة الشكل ومتساوية املسافة بينها ،ميزة
فتحاتها أنها تضيق نحو الخارج مام يوسع مجال الرؤية للحراس ،ومينع من خارج السور
من دقة املالحظة.

برج بامسعود

برج الجاوة
10
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برج بكيل

وقد شهد عملية ترميم إلصالح بعض االجزاء منه ،ليبقى شاهدا عىل اصالة وفن وحضارة
مدينة االلف عام.
تحيص مدينة العطف حوايل  13برج لعل من أهمها برج عمي زكري ،برج اليتمزا ،برج
بامسعود ،برج باسعيد أن رابح ،برج الحجاج ،برج عيىس وجلامم ،برج آل بكيل.

برج الشعبة البيضاء

برج أخنيفر

برج بوليلة

برج الحجاج
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مسجد أوالوال
يقع مسجد أوالوال إىل الجهة السفىل من مجرى الواد جنوب القرص وهو مسجد
دون مئذنة ،يعود تاريخ بنائه اىل سنة  1286ه 1870م ،وضع أسس محرابه قطب
االمئة الشيخ حاج امحمد اطفيش رحمه الله .أعيد تهيئته يف ستينيات القرن املا يض.
مسجد أوالوال يستعمل للصالة يف شهور الصيف عندما يغادر سكان العطف القرص
باتجاه الواحة يف فرتة تقارب  03أشهر ويسكنون يف مساكن وسط النخيل.
اسم هذا املسجد آت من قرص قديم بني قبل قرص العطف ويقع قريب من هذا
املسجد.
يتكون املسجد من ثالث أماكن للصالة :القاعة الرئيسية ،السطح ،الفناء كام أنه مزود
بقاعة أخرى مخصصة للنساء معزولة عنه ،وللمسجد أيضا ثالث غرف :غرفة للوضوء
وأخرى لتدريس القرآن وثالثة لغسل املوىت ،شكل املسجد مستطيل تبلغ مساحته
 216م.2
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سد أحباس

بني حوالي  661ه  1263م
يعترب سد أحباس الوحيد املوجود يف العطف عىل مجرى وادي مزاب ،من أعظم
السدود من حيث املوقع الهنديس و احكام البناء و هذا بشهادة مهندسني معارصين،
اذ أنه يعرتض املياه و إن كانت بكميات كبرية و هذا نظرا لوضعيته املحكمة الغري
املواجهة ملجرى املياه حيث تجعله أقدر وأقوى عىل االستيعاب ،يعود تاريخ بنائه اىل
661ه  1263م ،حيث يلعب دورا يف تغدية طبقة املياه الجوفية بكميات من املياه
تغطي احتياجات املنطقة ملدة تصل إىل سبـــــع سنوات يف حالة الجفاف ،وهو مبني
مبواد محلية من الطني ،الجري والحجارة طاقته التخزينية تصل إىل  3.5مليون مرت
مكعب ،مياهه تغطي مساحة  100هكتار مبدى يصل إىل  01كيلومرت عند مدخل
الجاوة شامال وأغالد املرشع رشقا.
يصل طول سد أحباس إىل  800مرت وعرض  7.5مرت  10،أمتار يف القاعدة وارتفاع حتى
 10أمتار وآخر زيادة يف علو السد كانت بتاريخ  22ماي  ،1936أما مصب املياه فطوله
يصل اىل  160مرت وارتفاع يصل إىل  5.3مرت اما القاعدة فترتاوح ما بني  4.5إىل  6أمتار
وهو مبنى من الحجارة والجري فوق أرض صخرية.
من بني الوظائف االخرى املهمة للسد أنه يحافظ عىل الرتبة الطينية الخصبة الصالحة
للزراعة ويقوم بتجديدها يف كل جريان للسيول كام أنه يحافظ عىل النظام البيئي
الواحاتـي  Echos system oasienللمنطقة علام أن منطقة أوالوال وأحباس هي
مناطق للسكن الصيفي.
كام أن للسد بعدا اجتامعيا حيث يتجند كل السكان لعملية ترميمه كل استدعت
الحاجة لذلك حيث كانت آخر عملية ترميم سنة  1986م.
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المساجد في قصر العطف
المسجد العتيق  410ه  1019 /م
أول مسجد بني بالعطف هو املسجد العتيق سنة 410ه1019/م ،مبئذنته ذات الشكل
الهرمي ،وقد حفر بجانبه برئا عمقه  60مرتا.جدد بناؤه سنة 1960م ،ورشع يف توسعته
سنوات التسعينات ،بجانب املسجد محرضة لتعليم القرآن الكريم ومدرسة لتعليم
مبادئ العلوم املختلفة وامام املسجد «لعيل» شقة إليواء الغرباء من كل أنحاء العامل
اإلسالمي.

دار إروان:
دار التالميذ إروان بناها وحبسها الشيخ عمر بن يوسف من آل حموعيل يف سنة
1240ه1824 /م ،وهي مدرسة ثانوية عىل شكل معهد لتعليم الرشيعة اإلسالمية
وبقية العلوم ،تعاقب عىل التدريس فيها عدة مشائخ منهم الشيخ الحاج محمد بن
باحمد بكيل والشيخ الحاج عمر بن حمو بكيل والشيخ يوسف بن بكري حموعيل يف
شكل حلقات يحرضها العزابة والتالميذ من داخل البلدة وخارجها ،جدد بناؤها عام
1395ه1975/م.
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مسجد أبي سالم 1170ه 1756 /م
بني مسجد أيب سامل حوايل سنة 1170ه1756/م ،هو ثاين مسجد يف بلدة العطف ،بنيت
مئذنته حوايل سنة 1210ه1795/م ،حفر بجانبه برئ عمقه  65م سنة1315ه1897/م،
بعد إدخال توسيعات مختلفة عليه وقع تجديد القسم الكبري منه يف سنة 1970م،
وبجانبه مدرسة لتعليم القرآن والعلوم الرشعية.

حمو بن علي أبو سالم:
ولد يف مدينة العطف ،درج يف كتاتيب وسط البلدة فتعلم القراءة والكتابة ثم حفظ
القرآن الكريم ،بعد أن انضم إىل حلقة إروان حفظ العقيدة اإلسالمية والسنة النبوية
والرشيعة اإلسالمية وكان عىل جانب كبري من العلم والصالح.
شارك مع عبده سامل يف بناء مسجد أيب سامل الذي نسب إليه ثاين مسجد وسط بلدة
العطف مدينة االلف عام ،وبعد أن برز يف خدمة الصالح العام ونكران الذات عني
عضوا يف حلقة العزابة ثم كلف مبهمة إمامة املصلني يف املسجد فكان أول إمام ملسجد
أيب سامل .وهو أصل نسب ذريته «آل حمو عيل» من عشرية آل خلفي.

سلسلة قصور غرداية  /قصر العطف  -تجنينت
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نظام تقسيم المياه اليتمزا
نظام تقسيم املياه «اليتمزا» من املرجح أن يكون أول نظام لتقسيم املياه يف وادي
مزاب لوجوده يف واحات العطف ،حيث تعترب الواحات االوىل باملنطقة التي انشئت
مع نشأة أول قصور املنطقة قرص العطف خالل القرن الحادي عرش امليالدي .والكلمة
هي اختصار لكلمة «ضاية مزاب».
ينسب هذا النظام إىل الشيخ املهندس بابه دادي ،من عشرية آل حريز وهو جد عائلة
آل عبد العزيز.
يقع نظام تقسيم املياه السيل «اليتمزا» بواحات العطف ،وبالضبط عىل بعد  2.5كم
من الناحية الشاملية الغربية لقرص العطف .تغطي شعبة اليتمزا مساحة قدرها 15
هكتار
يعتمد نظام تقسيم املياه «اليتمزا» بواحات قرص العطف عىل نفس مبدأ التقسيم
يف واحات القصور االخرى ،بحيث يتم توجيه املياه الناتجة من املرتفعات والجبال
املحيطة بالواحة مبارشة نحو البساتني ،ويجمع املاء يف هذه البساتني يف شكل أحواض
محوطة بجدران بسمك  80سم مبنية بالحجارة دون مالط ما يسمى (بارد يف بارد) من
الوجهني ثم يحىش داخلها بالرمل وينتقل املاء إىل البساتني التي ال تصلها الكمية الكافية
من مياه االمطار مبارشة بواسطة قنوات ومجاري بينهام.
الفائض من املياه يوجه لآلبار املستقبلة  Puits capteursاملوجودة بكرثة يف هده
البساتني لتخزينها واستعاملها من قبل الفالحني طوال السنة.
تتجه املياه الناتجة من شعبة «اليتمزا» مبارشة نحو البساتني البعيدة عرب مجراها
الطبيعي بالساقية الغربية ،والفائض من املياه يوجه نحو الساقية الرشقية التي تصب
يف مجرى وادي مزاب.
نجد عىل طول القنوات مجموعة من الحواجز الغرض منها تخفيف رسعة املياه ودرجة
اندفاعها مام يساعد عىل توجيهها نحو الوجهة املرغوب فيها ،كام أن الفائض من مياه
البساتني يوجه إىل مجرى الوادي بواسطة سواقي وقنوات.
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الشيخ أبو عبد اهلل محمد بن بكر بن أبي بكر
النفوسي الفرسطائي
ولد في  345ه  965 /م  .توفي  440ه  1049 /م

يعترب أحد أقطاب االباضية يف املغرب ،ومن أبرز املصلحني االجتامعيني الدينيني.
ولد الشيخ بفرسطاء بجبل نفوسة رشقي مدينة كباو سنة  345ه  ،من عائلة ذات شان
كبري ومكانة مرموقة يف جبل نفوسة  ،أنجبت العديد من العلامء البارزين  ،حيث كان
أبوه وجده عاملني كبريين  ،أخد مبادئ العلوم يف مسقط رأسه بفرسطاء  ،ثم انتقل
بني عدة مدن لالستزادة من الفنون عىل يد أكابر العلامء يف زمانه يف القريوان وجربة
والحامة  ،من أهم مشائخه أبو زكريا فصيل بن أيب مسور  ،وأبو نوح سعيد بن زنغيل ،
سافر إىل قسطيلية بحثا عن الشيخ أيب عمران موىس بن زكريا ليأخذ عنه الفقه والفروع
 ،ويف غمرة سعى الشيخ لألخذ من مناهل العلم واملعرفة يف زمانه  ،قدم إليه وفد من
جربة ملحني عليه القبول بالجلوس لتأسيس حلقة علمية تنفيذا لوصية شيخه أيب
زكريا  ،لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من حياة الشيخ أال وهي التحول من التعلم وطلب
املعرفة إىل التعليم والتنظري  ،والتفكري يف تأسيس حلقة علم سميت فيام بعد بـ «
حلقة العزابة «  ،فامتنع أول األمر لكنه بعد املوافقة اشرتط عليهم مهلة أربعة اشهر
لريتب فيها نظام الحلقة .
أما أسلوبه يف اإلصالح فقد اتبع الشيخ أسلوب األسفار والتنقالت ،حيث كان يقيض
الشتاء بأريغ ،ويرحل يف الربيع إىل بادية بني مصعب بوادي ميزاب يدعو الناس ملبادئ
اإلسالم ونبذ الخالف ،كان يتنقل مع طلبته يف املغرب اإلسالمي من نفوسة رشقا إىل
وادي ميزاب غربا ،ومن بني املناطق الكثرية التي زارها الشيخ :تنسيل ،قسطيلية،
طرابلس ،ملاية ،جربة ،تفاجلت ،وادي اريغ ،تقرت ،وادي مزاب ،وارجالن ،ولهذا عرف
الشيخ عند العامة بـ سيدي امحمد السايح .تويف رحمه الله سنة  440ه 1049 /م،
وقربه موجود يف مقربة قرب غاره باجلو تقرت.

مقام أمي أمحمد

مقام الشيخ أبو عبد اهلل محمد بن بكر:

أما مقامه املوجود بالعطف فيقع رشقي املدينة ،وحسب الروايات فان أهايل العطف
بنوا له مصىل دائري الشكل كان يجلس فيه الشيخ مع طلبته ،هندسته بسيطة وهو
مرتفع عن سطح األرض بحوايل مرت ونصف وسط الواد ،وال يوجد به سقف أو جدران،
وقد بني فوق صخر بشكل دائري ليمنع من قوة السيول.ليبقى شاهدا عىل عرص
مىض زمانا ،لكن أثاره ومزاياه التزال باقية وراسخة يف ذاكرة األمة وجزء من حضارتها
العريقة.
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الشيخ إبراهيم بن مناد
(ت حوالي  550للهجرة)

من علامء الخمسني األوىل من املائة السادسة للهجرة 550 ( ،هـ) ويعود يف أصله لقبيلة
زناته الرببرية التي سكنت شامل إفريقيا وعمرت يف جبال بني مصعب ،يعترب من أشهر
علامء العطف القدامى ،وقد عارص الشيخ باعبد الرحمن الكريث والشيخ بابا السعد
الغرداوي ،وحسب رواية بعض املؤرخني فهو تلميذ العالمة أبو عبد الله محمد بن
بكر بن أيب بكر الفرسطايئ ،أخد منه مبادئ وأصول العلوم واستزاد و تبحر يف الفروع،
وقد اجتهد رفقة هؤالء األعالم يف نرش املذهب اإلبايض وتوضيح مبادئه وأحكامه بني
األهايل ،الذين كانوا من قبل واصلية معتزلة ،و تابع نهج من سبقه يف ذلك خاصة
أستاذه أىب عبد الله محمد بن بكر .وللشيخ مساهمة كبرية يف املجال االجتامعي
واإلصالحي ،لهذا يعترب من أبرز الشخصيات التي تحتفظ بها ذاكرة العطفاويني بل أنه
محل اهتامم الناس وتقديرهم حتى من خارج املنطقة.
إضافة إىل القيمة الروحية التي حازها الشيخ إبراهيم بن مناد من خلقه وأعامله
ونشاطه الدعوي ،فإن مقامه املوجود بالعطف زاد له علوا وشأنا وجعله محط األنظار
من كبار املهندسني يف العامل.
مصلى الشيخ إبراهيم ومقبرته:

ومصىل الشيخ ابراهيم بن مناد يوجد داخل املقربة التي تعد من أقدم مقابر وادي
ميزاب ،يقع أسفل قرص العطف من الجهة الجنوبية ،ويتكون املصىل من قاعة صغرية
دائرية الشكل نصفها مغمور يف األرض تشكل النواة األصلية له ،كان الشيخ يدرس
فيها ويلتقي بطلبته ،تم وسعت بقاعة نصف علوية عن سقف املصىل وسطح األرض
كان الشيخ يقيض فيها جل أوقاته ،ويتم الدخول إىل هاتني القاعتني عرب قاعة الصالة.
ونظرا ملوقعه املتميز املتكون من أشكال هندسية بسيطة ووجود تلك الفتحات
والكوات بأماكنها املختارة بدقة وألوانه الساطعة ،فقد جلب إليه أنظار واهتامم
العديد من املهندسني العامليني والباحثني والفنانني ،منهم املهندس املعامري الكبري
(لكوربيزيي)  Le Corbusierالذي استوحى منه عنارصه املعامرية وشكله الهنديس
لبناء كنيسة (شبال ديرونشون (بفرنسا.
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املصىل مفتوح عىل الصحن بأقواس ذات أشكال وأحجام متفاوتة جميلة وبسيطة
وبارتفاع متناسب مع قامة اإلنسان ،وكذا مجموعة من الفتحات ذات أشكال هندسية
مختلفة موضوعة عىل رفوف عريضة محاذية لجدار رضيح الشيخ.
وفيام يخص تقنيات بناء هذا املعلم ،فتتمثل أساسا يف املواد املحلية التقليدية كالحجر
املمزوج ببالط الجري إلنشاء الجدران الحاملة ،وكذا جذوع النخل كوسيلة لتسقيف
األروقة التي تبدو عىل أمناط مختلفة .واملبنى ملبس مبالط الجري الذي أنجز بطرق
مختلفة (األيدي – عرجون النخلة .)...
واملبنى يصبغ بانتظام مبادة الجري قصد حاميته من تقلبات الطقس من أجل الحفاظ
عىل نظارة لونه األبيض الناصع ملدة أطول.

سلسلة قصور غرداية  /قصر العطف  -تجنينت
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الشيخ بحيو بن موسى
حي في  916ه 1510 /م

من مواليد العطف كان عاملا ومجاهدا يف سبيل الله ،امتاز بالبنية القوية والذكاء،
وصفات الفرسان الكبار.وهو عم الشيخ أيوب بن قاسم.
كون جيشا من أبطال بني ميزاب وفرسانهم ،فقاده للمشاركة يف الحروب ضد غزو
اإلسبان للشامل األفريقي ،إىل جانب قوات عروج وخري الدين بربروس ،وشارك كذلك
يف صد غارات األسبان عىل جزيرة جربة سنة  916ه  1510 /م.
وقام مع فرقته بالعملية الفدائية املشهورة مبدينة الجزائر التي أدت إىل االنتصار الباهر
عىل اإلسبان عام 925ه  1518 /م أيام خري الدين باشا.
كان من أهل البيان والفصاحة ،أويت جانبا كبريا منهام إىل جانب كونه فارسا مغوارا
مدافعا عن الحق ومحاربا للباطل والظلم .ولقد نظم قصيدة طويلة رسد فيها وقائع
الحرب التي قادها ضد األسبان بتفاصيلها.
		
سمعت خطابا رمى بالفؤاد
		
بأن الـجزيرة حلت بها
		
وعسكر أهل الردي ينتهي

شخصا من النار ياال الجهاد
جيوش النصارى كمثل الجراد
مثانـني ألــفا وباالزديـاد

بالعطف يوجد مسجد يحمل اسمه يزار للعربة والذكرى .وهو أصل نسب ،تلقب ذريته
باسمه :آل بحيو موىس من عشرية أل الخلفي.
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الشيخ احمد بن موسى بن محمد المعروف بـ:
الشيخ الميغر
حي سنة 970هـ 1562 /م

الشيخ أحمد بن موىس املعروف بـــــ « الشيخ امليغر» يرجع نسبه إلــــــــــــــى
عائلة آل ابن أيوب ،ففي سنة 970ه كان عىل قيد الحياة ،حبس داره للعلم وكان يدرس
فيها ،له مكتبة قيمة من الكتب املطبوعة واملخطوطة ،إال انها تالشت واليزال سكان
العطف من حلقة العزابة وتالميذ وطلبة وغريهم يزورونه ويرتحمون عليه ويتناولون
فطور العيد يف مقره وهي وجبة من تريد تحرض من طرف أحفاده وبعد ذلك يفرتق
الجمع وهي عادة متبعة إىل يومنا هذا.
واملعلم هو بيت الشيخ حبسها مدرسة للتعليم وهي دار ذات طابقني األريض والعلوي،
واألريض عبارة عن فناء واسع يتوسطه أربعة أعمدة مشكلة مربعا متساوي األضالع
إضافة إىل قاعة صالة صغرية املساحة منخفضة السقف تزار لتالوة القران والدعاء .وقد
شهد املعلم توسعة بعد أن أضيفت له دار كانت بجانبه لتوسيع مساحته
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الشيخ أيوب بن قاسم
حي  10ه  16 /م

من معارصي الشيخ عمي سعيد بن عيل الجريب( .ت  927/1521م) عامل وفقيه ،عني
شيخا رسميا عىل العطف ،عرف بتنقالته الكثرية بني منازل املسلمني يأمر باملعروف
وينهى عن املنكر ويصلح ذات البني ويؤاخي بني الناس ،وكان يستدعى يف كل مرة لفض
خالف أو رصاع أيا كان وأينام كان ،وال يتواىن عن ذلك أو تأخذه الرهبة من أحد فهو
مع الحق ويف صف الحق دامئا ،أكتسب بذلك سمعة طيبة عند الجميع فاقت حتى
حدود العطف ،فهو إىل جانب ورعه وتقواه ميتاز بالحكمة والحنكة األمر الذي مكنه
من فض عدة نزاعات شائكة.
استشهد رحمة الله عليه يف وارجالن ،وقيل يف أريغ ،وذلك لوقوع فتنة بني أهاليها،
فتنقل للمكان ليصلح بني املتخاصمني ويحكم بينهم بالدين والعقل ،فرفضوه وقتلوه،
وخرج أهل ميزاب لدفنه من كل بلد ،وحملوه عىل ناقته التي بركت يف املوضع الذي
يوجد فيه قربه اليوم بالعطف فاتفقوا عىل دفنه هناك أسفل الجبل الغريب.
وبجانب قربه مصىل غاية يف الجامل مازال محافظا لغاية اآلن عىل هندسته املتميزة،
وشكله املعامري األصيل لتالوة القرآن والدعاء الصالح يف مختلف املناسبات العامة.

مصىل بايوب قاسم
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عمي زكري
عامل ورع اشتهر باألمانة والتقوى ،مؤذن عضو حلقة العزابة لقرص بني يسجن .كان
مشتغال بالزراعة إلعالة عائلته وضامن قوته ،وقد وقعت بوادي ميزاب سيوال طوفانيه
جرفت من بستانه مجموعة من جذوع النخل كان الشيخ أعدها لحاجاته ،فاقتفى
أثرها هو وابنه السرتجاعها بعد توقف السيل فخرج عليهام بعض قطاع طريق بني
أجنة العطف وبنورة فقتلوهام ،ومل يدر بذلك أحد .وملا كان وقت الظهر سمعت زوجه
صوت اآلذان يف داره ،وتأملت فيه فإذا ذلك الصوت يخرج من برنوسه الذي كان معلقا
بالبيت ،ونادت بأهل البلد قائلة « أنظروا مؤذنكم وابنه إنه وقع فيهام واقع» وخرجوا
يبحثون عنهام ،حتى وجدوهام مقتولني ،فدفنوهام يف قرب تحت الجبل الغريب للوادي،
عند انتهاء أجنة بنورة.
وقربه يزار من أهل العطف وتعقد فيه ختمة القرآن ،وهي مبثابة إعالن عن انطالق
املوسم الشتوي لتوزيع الصدقات وتالوة القرآن يف مصليات املقابر وهي من عوائد
ميزاب.

صور لربج عمي زكري

برج عمي زكري أثناء عملية الرتميم 2001
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الشيخ الحاج بوحفص بن الشيخ بن الدين
حوالي القرن 12هـ 18/م

من أولياء الله الصالحني ورعا تقيا محبا للخري وداعيا للسالم ومؤيدا له.
إليه يعود نسب أحد فروع عائلة بكيل بالعطف ،أصله من األبيض سيدي الشيخ.
يجول يف املناطق واألمصار ،متفقدا أحوال الناس ويرشدهم لطريق الصواب ،يقوم عند
مغادرته ألي مكان بالدعاء له وألهله بالخري والصالح ،فأصبحت عادة عند الناس عند
كل زيارة له يطلبون منه الدعاء الصالح.
وقد روي أنه كانت لوالده مراسالت مع الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم الثميني املولود
بـ1130 :هـ1718/م املتوىف يف1223:هـ  1808م.
وللشيخ مقام بالعطف موجود قرب ساحة السوق أمام مدخل البلدة ،بناه له أهلها
عند زيارته للمنطقة.

24

سلسلة قصور غرداية  /قصر العطف  -تجنينت

الشيخ بالـحاج بن كاسي ابن امحمد القراري
المعروف بالشيخ بالـحاج
ولد  1130هـ 1718 /توفي 1243ه1827 /

من علامء القرارة البارزين واملشهود لهم بالعلم والورع والتقوى.
يعترب ثالث شيخ قراري توىل املشيخة العامة لوادي ميزاب ،بإجامع حلقات جميع
القصور بوادي ميزاب والقرارة.
أخد العلم عن أبيه كايس بن امحمد ،وعن الشيخني الحاج يوسف بن حمو والحاج عبد
الله بن عيىس يف بني يسجن ،كام اعترب تلميذ الشيخ عبد العزيز الثميني.
كان شيخ القرارة ومحييها ،تفرغ للتدريس ونرش العلم واملعرفة ،ومن أشهر تالمذته
عمر بن سليامن وإبراهيم بن داود بن يامي وبالحاج بن عيىس.يعد حلقة يف سلسلة
نسب الدين ،قبله أستاذه الشيخ الثميني وبعده تلميذه بالحاج بن عيىس ،وهو أديب
وشاعر أويت قدرا كبريا من فصاحة اللسان ،توىل بنفسه نسخ مؤلفات الشيخ عبد العزيز
الثميني ،وقد ترك مكتبة زاخرة باملخطوطات النفيسة ،تحوي الكثري من منسوخاته.
رفع راية اإلصالح والنهضة و ساهم يف نرش الوعي ومحاربة الجهل ،تعرض لبعض
املضايقات لكنه ككل كبري تحدى جميع الصعاب ،متفوقا و منترصا عليها ،لكن
مكتبته تعرضت لحادت أىت عىل بعض نفائسها ،وقد بقيت منها خزانة تحوي نفائس
املخطوطات ،و عندما اختلف مع مشائخ القرارة يف مسائل فقهية كان قد استفتي
فيها ،شد الرحال نحو مدينة غرداية ثم إىل العطف التي احتضنته بصدر رحب وأجاره
وحامه باحمد بن بهون اساموي جد هذه العائلة  ،وخص له سكانها بيتا يأوي إليه
بجانب مسجد أيب سامل ،فقد أحياه كعادته و أصبح مدرسة تعج بطلبة العلم كانوا
يأتون للشيخ يأخذون منه أصول العلم و يغرتفون من الفنون التي تبحر فيها الشيخ،
والبيت ال زال قامئا إىل حد اآلن شاهدا عىل عهد مىض من تاريخ العطف مدينة األلف
عام مازالت آثارها ومعاملها قامئة يف ذاكرة سكانها.
تويف رحمة الله عليه بالعطف سنة 1203ه 1827 /م ،وقد بني له مقام يخلد ذكراه
ويعيل من شأنه ،ويالحظ الزائر لرضيحه وجود  5أعمدة فوقه وهي إشارة إىل انه شيخ
وادي ميزاب ،ورئيس مجلس عمي سعيد (املجلس األعىل للفتوى).
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 معجم أعالم االباضيةجمعية الرثاث.
 العطف تجنينت أم القرى املزابية يف ذكراها االلفيةالشيخ محمد ابراهيم سعيد كعباش.
 رسالة يف بعض أعراف وعادات وادي مزابحاج أيوب إبراهيم بن يحي تحقيق د .يحي بن بهون حاج أمحمد

جمع وتنسيق  :إشراف
حمو عيل حاج داود
مهندس معامري

بابا نجار يونس
مدير ديوان حامية وادي مزاب وترقيته.

الصور :
أرشيف الديوان.
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