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 ...لحظة مهرجان
  حسني الفقيه

  جامعة نواكشوط
أنت أخلد من حلظة عابرة، أنت ِشْقِشَقة الكون املهيمنة على كل بيان، والغنية ...والتة

والصدود الذي كاد يكون فصاال، ملا  عن كل فلكلور ومهرجان، ولوال العقوق املتمكن
ا... تشبثنا بكل الئح يف أفقك الفسيح ً ا صادقا كان أو برقا خلَّب   ...فجرً

ال  -أو خفتنا-لفرط عفتنا ... أنت من أنت يف قلوبنا املسلوبة إال من حبِّك العذري
 نقوى على االقرتاب منك، فاالقرتاب منك يكبح فينا التلذذ بطيفك الفاتن، يفقدنا

 ...االحرتام عند بابك، يفضح أمرنا أمامك

لُّك، ونتباهى باالنتماء إليك، وُمنْعِنُ يف االستئثار بك،  ِت أننا حنبك ونعتز بك وُجنِ عْ كم َمسِ
  .....إذ ال حسَد إال فيك وال جمد إال منك

  ...ال نريد أن تسأيل عن حقيقة ما حنب منك وفيك

ِد وأنبتِّ يف ال نريد أن ختتربي مدى التزامنا باملعاين ْل  السامية اليت َحنَتِّ من احلجارة الصَّ
فنحن ... األرض اليباب وسقيت برحيق العقول اخلالص وبثثت بسخاء يف كل األرجاء

  ...ومن أجل ال شيء... بكل بساطة وصراحة ضيعنا كل شيء
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نا األوىل واألخرية مع يقيننا ...إن مل يبق منك إال رَُضاٌض، فإن فيه لنا كفاية...والتة مأدبتَ
أنه ال يرضيك أن ال نظفر إال بفتات املائدة، حىت ولو كانت مائدتك أنت اليت هي دائما 

  ...األشهى واألوفر

أن يتسلل بيننا    أوعليك، وال فرق،...والتة لن يستطيع الدهر مهما أكل وشرب منك
ِك نقريا...وبينك هل ُ لِك احلفظ فالذي خلقه وأرسله كتب ...وإن تسلل فليتذكر أنه ال ي

  ...وكتب علينا اجلهاد من أجل استعادتك وهو كره لنا... األبدي يف القلوب والعقول

َ حمبوبا ه   ...ومن حنن حىت نغري مكتوبا أو نَْكرَ

ا باهتة نستحضرها حلظات  رَْكِت حتملها ذاكرتنا املسكينة صورً ما حنن يا والتة إال بقية مما تـَ
عند االمتحان الفعلي، حني ال ينجي الواليت إال وننساها ...النشوة واالمتالء بالذات

  ...واهللا املستعان اليوم وغدا... صدق دعواه وخالص وفائه لقيمه قوال وفعال
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  حول مدينة تسكن وجدان ساكنها
  منور خميلة.د

  تونس -قفصه 
ا، فهي دائمة التأجج والتوهج،  بني والته وأهلها قصة حب مل يقو الزمان على إمخاد جذو
يمن على أقواله  متمكنة من القلوب والعقول، مدينة تسكن وجدان ساكنها فتشكل سلوكه و

ا فال يدركها العجز وال يطاهلا اهلرم  6 .وأفعاله جاعلة من حياته جزء من حيا

اليت يناجي فيها األستاذ حسين الفقيه مدينته احلبيبة يف حلظة   هذا ما توحي به اخلاطرة
تأمل وجودي حول اهلوية واالنتماء خماطبا إياها بإكبار وإجالل جعاله يراها بقلبه ال 
بعينيه معتذرا هلا عن التقصري الذي جعل حاضرها ال يعكس سالف جمدها، داعيا إىل 

ا عن األوصاف املادية بعيدا عن إمكانية تشبيهها مبدن أخرى التدارك إلنق اذها فينأى 
ا إىل منزلة الرمز اجلامع ألمسى املعاين وأنبل القيم،   ومقارنة حجر حبجر، مرتقيا بصور

فهي املدينة اليت فجرت من احلجارة الصلد واألرض اليباب فضاءات خصب وثراء 
ا لالنطالق يف رحلة فكرية وانتصبت منارة علم وحكمة وأدب، يكف  –ي الوقوف عند با

روحية كاليت يتيحها احلج إىل مقامات مقدسة اصطفاها اخلالق لتكون حمطات بارزة يف 
 .طريق اهلدى والنور

فوالته أم ولود ودود ترضع صغارها بسخاء ينسيها فطامهم فيكربون منشدين إليها يف 
ل غنم والفصال غنب واهلجر عقوق وخسران حلهم وترحاهلم برباط وثيق يشعرهم أن الوصا

  .مبني وتضييع للجوهر من أجل العرض
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يد  ووالته شجرة عجيبة تورق وتزهر وتثمر يف كل حني أصلها ضارب يف عمق املاضي ا
وفرعها يعانق أفق املستقبل الفسيح وحاضرها مأدبة فاخرة تقدم غذاء طيبا ألخوة الطني 

ثراء الرصيد البشري ألمة اإلسالم واإلسهام يف بناء احلضارة والدين، دعم موقعها اجلغرايف إ
  .اإلنسانية

إن ما تزخر به والته من خمزون حضاري هائل وموروث ثقايف متنوع وأنشطة مهنية وحرفية متميزة 
وعادات وتقاليد أصيلة متثل كلها قطاعات تنموية تنتظر التفعيل والتوظيف واالستثمار للنهوض 

وحتسني ظروف العيش وخلق مواطن شغل وفق خطة تنموية متكاملة وهدف  باملوارد البشرية
 un objectif valorisant et( طموح يثمن الذات ويدعم روح اجلماعة

fédérateur ( يشارك اجلميع يف تصوره وإجنازه بالفكر والساعد ويتم بفضله إدخال والته
يف حتقيق    االخنراط واجبس إىل إىل والته األم اإلنتماء حقدائرة الفعل من جديد وترمجة 

  ...الربامج واملشاريع املطورة لواقعها حاضرا ومستقبال

والشك أن والته على غرار العواصم اإلسالمية العريقة متثل حافزا قويا وقدوة حسنة 
المتالك مسلمي اليوم مقومات القدرة على صنع احلضارة ومواجهة التحديات والرهانات 

وحتقيق األمن الثقايف الذي يقي األجيال الصاعدة من التهميش اليت تفرضها العوملة 
  ...والتالشي يف عصر صراع احلضارات وما ذلك على ذوي العزم بعزيز

  واهللا ويل التوفيق
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  المالمح الطبيعية لمدينة والته

  حممد بناألستاذ بشريي 

  جامعة نواكشوط
مشال الدائرة  °17.17عرض تقع مدنية والته فلكيا عند تقاطع دائرة : الموقع الفلكي

وهذا املوقع جيعلها ضمن املنطقة . غرب خط اغرينتش °7.01االستوائية وخط  طول  
  . اليت توصف بارتفاع احلرارة 1املدارية

إحدى املقاطعات (تقع املدينة يف اجلزء اجلنويب من مقاطعة والته :  الموقع الجغرافي
عاصمة (كلم مشال مدينة النعمه 100بعد ، على )السبعة التابعة لوالية احلوض الشرقي

  . كلم1200) انواكشوط(اليت تبعد عن عاصمة البالد ) الوالية

تقع والته على اجلزء الغريب من وادي والته الواقع بني هضبة والته اليت متثل : الموضع
امتداد هلضبة تيشيت حيث تشرف عليها جروف هذه اهلضبة من الشرق والشمال والغرب 

ومن اجلنوب تالحظ على ثالث كيلومرتات تقريبا . °30و 25ترتاوح بني  باحندارات
  . هضبة النعمه اليت تقطعها األودية واخلوانق تستخدم طرقا توصل للمدينة

                                                             
  ) جنوب الدائرة االستوائية 23.24(ومدار اجلدي ) مشال الدائرة االستوائية 23.24(املنطقة املدارية تقع بني مدار السرطان   1
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على (م من مستوى الباطن 20و 10وموضع املدينة القدمية على ارتفاع يرتاوح ما بني 
تفادي السيول واملواد العالقة قد مكنها من ) م من مستوى سطح البحر266ارتفاع يصل 

اليت غالبا ما ترافقها، ومحايتها من املياه املتدفقة عرب الوادي الرئيسي الواقع يف اجلهة 
كلم من السد الرتايب الوحيد الواقع شرق 7على امتداد ") الود الساحلي("الشمالية الغربية 

  . املدينة

الغريب من الوادي، ال هي يف املرتفع  وهكذا تبدو مدينة والته القدمية معلقة على اجلانب
  .وال يف املنخفض

  :وللوصول للمدينة ال بد من سلك أحد طريقني 

كم تقطعه سيارة 100و 90طريق صحراوي يرتاوح بني :  )اظهر(الفوڤانيه  يكاطر ـ 
من " طلعت البهڤه"يبدأ بصعود اظهر النعمه من . رباعية الدفع يف ثالثة ساعات تقريبا

  .كم من والته  30ينزل من اظهر حىت يكون على بعد النعمه وال 

كم تقطعه سيارة رباعية 120طريق صحراوي يبلغ طوله :  )الباطن(التحتانيه  يكاطر  -
وتتخلل الطريقني كثبان رملية وعروق وسهول مغطاة . الدفع يف أربعة ساعات تقريبا

  .بأعشاب وجنيليات وأشجار وحشائش

  التضاريس

  :ظاهر التضاريسية التاليةتتقاسم سطح والته امل
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اظهر "ومتثلها . وهي هضاب تشكل قوسا حياصر املدينة من كل اجلهات تقريبا:  الظهورـ 
" قمبصي"و" خلريزه"يف اجلنوب الغريب و" الطارف"و" اقرين الرقايه"بني (من الغرب " والته

حىت " بوفماد"، ومن الشمال من "وواد متقم" زرات حامد"يف الشمال الغريب حيث 
  . من اجلنوب" اظهر النعمه"و". اخلوبه"حيث " ، ومن الشرق البهقه"اخنيق أعمر"

عبارة عن اجلانب املنخفض من التضاريس عيث تتكدس أكوام الرمال : آوكار الحوضـ 
ا حتتل . م100اليت يصل مسكها أحيانا إىل  ومع أن الرمل تتداخل مع اهلضاب إىل أ

اأساسا هذه املناطق املنخفضة ومت  .نع انسياب احلركة 

الظرف الغريب من حوض تاودين (عبارة عن سهل صحراوي واسع :  المجابات الكبرى
 ).الواسع الذي ميتد من اجلزائر مشاال إىل نيجرييا جنوبا

وتنقسم إىل كثبان سريعة احلركة وكثبان بطيئة احلركة، حيث تنتشر األوىل :  الكثبان الرملية
ا مع اجتاه الرياح الشمالية الشرقيةيف كل أطراف املدينة وت اليت تعترب الرياح   توافق اجتاها

ويف اجلنوب الغريب . وهي اليت نراها متداخلة مع اجلروف الصخرية. السائدة يف املنطقة
ا  أدت التكدسات الرملية املتحركة على الطريق املتجه حنو النعمه إىل عرقلة السري 

تراب (من اجلنوب فترتكز األعالب الرملية اهلامدة أما . ومضاعفة عدد ساعات السفر
اليت كانت " ازرع ڨاطري"واليت تتحرك فوقها بعض الكثبان  لتقطع متاما ) مامه وحميطها

  ".الوفڤانيه ڨاطري"إحدى السبل املوصلة إىل 
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  المناخ 

ا تنتمي إىل اجلزء ا لشمايل نظرا ملوقع والته الفلكي الذي حدد سابقا، فإنه ميكن القول بأ
وجغرافيا تتقامسها ظروف . من الكرة األرضية ويف النطاق املداري منها على وجه اخلصوص

واملناخ السوداين الساحلي يف ) الصحراء الكربى يف الشمال والشرق(املناخ الصحراوي 
  . اجلنوب واملناخ املتوسطي يف الشمال، مما جيعل مناخها مضطربا من سنة ألخرى

حيدد املوقع الفلكي تعرض املدينة ألشعة الشمس العمودية يف  : ـ اإلشعاع الشمسي
  . أغلب شهور السنة، مما سينعكس على احلرارة فيؤدي إىل ارتفاعها يف أغلب فصول السنة

تتسم املدينة بارتفاع درجات احلرارة على املستوى اليومي والسنوي يف فصل :  ـ الحرارة
 فصل الشتاء، مما ينتج عنه ارتفاع كبري يف الصيف وباخنفاض شديد يف درجات احلرارة يف

ويرجع ذلك بعد قوة اإلشعاع الشمسي إىل انعدام الغطاء النبايت وصفاء . املدى احلراري
  .اجلو أغلب أيام السنة

إن تأثري الصحراء الكربى، على ما يبدو، أقوى بكثري من تأثري النطاق :  ـ األمطار
ى تأثريها يف خضوع املنطقة لتسعة شهور من السوداين واملناخ املتوسطي، حيث يتجل

اجلفاف، وال يتجاوز الفصل املطري ثالثة شهور، وألنه يف فصل الصيف أصبحت القيمة 
  . الفعلية لألمطار حمدودة

  

  جدول يبين متوسطات األمطار الساقطة في محطة والته
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  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  الشهور

كمية املطر 
  )مم(

0  0  0  0  1  11  32  69  26  17  0  0  

  الغطاء النباتي

تنتشر " اظهر"خيتلف الغطاء النبايت من موضع آلخر حسب طبيعة السطح، ففي 
أما يف الباطن . النجيليات واحلشائش، ويف موسم األمطار يكسو العشب أغلب مساحتها

فتكثر األشجار والنجيليات يف املناطق اليت ال تنتشر فيها الكثبان وتكسو األعشاب 
ومن خصائص هذا الغطاء أن النباتات تتدرج قامتها . ل يف فصل سقوط األمطارالسهو 

يف االخنفاض من اجلنوب حنو الشمال، وتتكاثف يف األودية بينما تتناثر وتتباعد خارجها، 
وأهم األشجار يف املنطقة الطلح والتمات وتيشط، . كما يقل تنوعها من األودية إىل أظهر

، ومن "اسبط"و" أم ركبه"ومن احلشائش نذكر " لقليه"و" فرنانأ"و" أيزن"ومن النجيليات 
يف " إكيك"و" أيزن"ويرتكز ". إليف حلمار"و" ادسيمه"و" تادريصه"األعشاب نذكر 

  .حيث املستنقعات" اظهر"

  المياه    

هذا الوادي يعترب هيدروغرافيا شبكة مائية بسيطة، تتنقل عربها مياه األمطار من خالل 
رى الرئيس، الذي ينتهي يف السد املوجود شرق املدينةجماري فرعية ل   . تصب يف ا

أما املياه اجلوفية فتتمثل يف مياه سطحية جوفية وهي اليت يغذيها آبارها السد باملياه، أما 
  . املياه اجلوفية فمحدودة وتتوقف على حبرية اظهر الواقعة يف شرق املقاطعة
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اري املائية  هذه الصخور مشكلة أودية وبطاحا أضحت ملجئا ) األودية(وقد قطعت ا
للنبات الطبيعي يف الظروف املناخية القاسية، كما جعلها اإلنسان مكانا الستقراره 

  .   وزراعته

  :وتنقسم إىل :  األوديةـ 

وادي يقع مشال املدينة يضيق يف البداية ويتسع تدرجييا حىت يصل " : الواد الساحلي"ـ 
، ليتسع من جديد حىت يصل "الڤمبه"عند وصوله إىل بئر  مشال املدينة حيث يضيق

" الوسطانية"و" الشرقية("ويتميز هذا الوادي بانتشار كبري لآلبار . منتهاه عند السد
  . م15، اليت يصل عمقها يف املتوسط ")باب ڤوري"و" احلاسي اجديد"و

سد " (ڨلقلي"ل يقع مشال شرقي املدينة على بعد حوايل كيلومرت مشا:  "أعمر يكاخن"ـ 
  .   وهو الذي يفصل بني اظهر النعمه واظهر والته). املدينة الذي يقع شرقها

جار "يقع إىل اجلنوب الشرقي من املدينة وعند مدخله الشمايل يوجد " اخنق لقالل"ـ 
  ".ازرع ڨاطري"وإىل ميينه توجد ". ياداس

  . كيلومرت تقريباهو سد والته الذي ميتد إىل الشرق منها وبطول  :  "يكلقل"ـ  



 

  سماء والته عبر تاريخهاأتعدد 
  األستاذ محمد األغظف ولد الداه

  مؤرخ

بريو، إيوالتن، والتن، (( ورد اسم والته يف الكثري من املصادر التارخيية وإن بأمساء خمتلفة
إال أنه مبقارنة النصوص الواردة يف هذه املصادر ميكن التأكد من أن هذه األمساء  )) والته

دل مجيعها على املدينة املعروفة اآلن بوالته، ومن بني هذه النصوص اليت حتدثت عن ت
  :املدينة بتسميات خمتلفة

نسبة لوالتة مدينة باملغرب األقصى قريبة من بالد فالن السابقة بنحو عشرة : الواليت" -1
  "يوالتنأيام فيها قبيلة من العرب يقال هلم احملاجيب ويعرب عنها أعجام تلك اجلهة بإ

عباس بن حممد بن أمحد ابن السيد رضوان املدين يف ملحق لب األلباب يف معرفة  
      .األنساب للسيوطي عند نسبة الواليت

والتة كسحابة مدينة باملغرب األقصى بينها وشنقيط عشرون يوما فيها قبيلة من " -2
عند مادة . لقاموس مرتضى الزبيدي يف تاج العروس شرح ا". احملاجيب: العرب يقال هلم 

  ولت
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ا مخسني يوما وأكرمين أهلها وأضافوين ومنهم "  -3 زرت إيوالتن وكانت عالقيت 
حتفة النظار يف عجائب األسفار ) حممد( هابن بطوط.."  قاضيها حممد عبد اهللا بن ينومر 

  286وغرائب األمصار ص

ا ملكوه أو ميلكوه ولد حيىي الذين أحدهم أيب بكر مخسة عقدو الشركة بينهم فيم" -4
على السواء بينهم واالعتدال وكان أبو بكر وحممد بتلمسان وعبد الرمحن بسجلماسة 

نفح الطيب يف غصن األندلس ) امحد بن حممد(املقري  "وعبد الواحد وعلي يف إيوالتن
  220ص 7الرطيب ج

 )عبد الرمحن ( ابن خلدون " يذهب الركاب إىل والتن ) سجلماسة(منها أي "   -5
ديوان املبتدأ واخلرب يف ذكر العرب والرببر والعجم ومن خالطهم من ذوي السلطان األكرب 

  217ص  7ج

بن علي البلبايل أخذ عن الشيخ الصاحل عبد اهللا بن عمر بن حممد   خملـــــــــــــوف"  -6
  608 نيل االبتهاج ص: التنبكيت امحد بابا ..." إقيت أخو جدي ببالد والتن 

ل سن على تنبكتو  يف رجب الفرد يف السنة الرابعة من توليه هـ دخ 873ويف سنة "  -7
السلطنة وعمل فيها فسادا عظيما فحرقها وكسرها وقتل خلقا كثريا وأمر برتحيل أهل بريو 

بذلك احضر ألف مجل ورحل فقهاء سنكرى ) زعيم طوارق مغشرن(إىل بريو وملا مسع أكل
  .." عليها إىل بريو 

  29ص. كعيت، تاريخ الفتا شابن احلاج املتوكل حممود  
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وكان التسوق يف بلد بريو وإليه يريد الرفاق من اآلفاق ، وسكن فيه األخيار من "  -8
العلماء والصلحاء وذو األموال من كل قبيلة ومن كل بلد من أهل مصر ووركلة وفزان 

وتافاللت وفاس وسوس وبيط مث انتقلت العمارة شيئا فشيئا إىل ... ت اوغدامس واتو 
  " بكتو فكانت عمارة متبكتو خرابا لبريو مت

  30تاريخ السودان ص) عبد الرمحن ( السعدي 

وملا كانت شعوب ليبيا تسيطر على الناحية جعلوها ...مملكة والته مملكة صغرية " -9
احلسن " مقر البالد امللكي، فأدى ذلك بالكثري من جتار بالد الرببر إىل الوفود عليها 

 61ص 2يا جوصف إفريق: الوزان 

ليها فقهاء سنكري من اجل خوفهم إرحل  والتة ملا ىلإعمر بن حممد اقيت رحل "  -10
  " 873من الظامل الفاجر سين على ملا دخل تيمبكتو يف رجب الفرد عام 

فتح الشكور يف معرفة أعيان علماء ) : لواليتاالطالب حممد بن ابوبكر الصديق ( الرب تلي
   28التكرور ص 

  حلدث السابق مع إبدال اسم بريو بوالتة يذكر نفس ا

ا وقربه بصحن "  -11 فتح عقبة بن نافع بريو املدعوة اآلن بوالتة وخلف ابنه العاقب 
  الرسالة الغالوية خمطوط: الشيخ الشيخ سيد حممد الكنيت " مسجدها

وهي غريب ...أوالد يونس هم الذين خربوا قرية تازخت وتسميه العامة تيزخت"  -12
تة على حنو ميلني منها وكانت قرية علم ودين ولكن رؤساءها هلم مغرم على أهل والتة وال
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م  ا ، وكان فيهم العالمة صحاء أهل والتة يزورون قبور وبعض صل... وإضرار  لحا
  " اإلمام الويل عبد اهللا بن عمر بن حممد أقيت

  خمطوط. نساب احلسانيةاحلسوة البيسانية يف األ: الناصريصاحل بن عد الوهاب الواليت 

  " والتة املعروفة يف القدمي ببريو واليت أتاها ابن بطوطه وعرفها باوالتن"  -13

  )تاريخ تنبكتو خمطوط( موالي امحد بابري 

ال لذكره استنتاج  نستطيع من خالل ما أوحت به هذه النصوص وغريها مما مل يتسع ا
  :املالحظات التالية

وهذا يطرح فرضية أن ) إيوالتن، والتن، والته(مساء الثالثة أن هناك تقاربا بني األ -1
  .األمساء الثالثة قد تكون ملسمى واحد دخل عليه شيء من التحريف مبرور الزمن

بعض النصوص اليت ذكرت بريو وردت يف مصادر أخرى مع إبدال إسم بريو باسم  -2
جودة يف والتة وعليها والتن أو باسم والته وقبور األشخاص املذكورين يف النصوص مو 

ا األمر الذي جيعلنا جنزم بان بريو كانت إمسا قدميا لوالتة    نقوش بأمساء أصحا

الكثري من املخطوطات تشري إىل أن بريو إمسا قدميا لوالته كالغالوية، تاريخ تنبكتو،  -3
ن وكذلك جل الكتاب الفرنسيون أمثال بول ماريت جا....تاريخ والته، منح الرب الغفور
  ...دفيس وسرج روبري وجاك منيه 

هذا االختالف يف التسمية ميكن أن يكون بسبب التغري الذي طرأ على البنية  -4
السكانية وتركيبها العرقي ، نتيجة اهلجرة املستمرة إيل هذا املركز احلضري، وخصوصا بعد 
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طقة م وسيطرت صنهاجة الكاملة على املن1024سقوط غانا النهائي على يد الصوصو  
فيها، مث سيطرت القبائل  مث استيطان احملاجيب لوالته وتوليهم ملقاليد األمور) الطوارق( 

ال الصحراوي ، فضال عن عوامل أخري كانتشار اإلسالم والتصحر ،  احلسانية على ا
، الدميغرافية والعرقية يف املدينةهذه العوامل وغريها أثرت يف اهلياكل السياسية واالجتماعية و 

  .د تكون أثرت يف موقعها؟وق
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  الزخرف المعماري بوالتة   

  األستاذ عال ولد المرواني

  :مدخل

عرف الغرب اإلفريقي منذ القدمي حضارات بلغ صيتها اآلفاق من أمهها إمرباطورية    
اليت ظل تأثريها قائما حىت افتتحها املرابطون ومملكة ملي اليت  ) م11ق -م 7ق (غانا

هرة كبرية بينتها وثائق املؤرخني والرحالة العرب  خاصة ما متيزت به  من وفرة كانت هلا ش
الذهب بامتالكها ملعادنه، وكان حلج أحد ملوكها املسمى كانكان موسى أو املنسى أثر  
كبري على سعر الذهب يف مصر خاصة واملشرق عامة مبا أنفقه خالل رحلة حجه وبقي 

  .ة هداياه صيته سنوات يف املشرق لكرمه وكثر 

  :أ صول الزخرف المعماري الوالتي أو األرابيسك أو الزخرف الموريسكي

الشك أن أصول الزخارف املعمارية الوالتية يسودها الكثري من الغموض، وكذلك 
ا ورغم ذلك  فإن املؤرخني والباحثني يرجعون أصول هذه األشكال  ا وتعبريا مدلوال

دران إىل روايتني المناص من قبوهلما ولو ببعض اهلندسية البديعة املرسومة على اجل
  :التحفظ

م وإبان رجوع املنسى موسى ملك مللي من حجه  1324يذكر أنه يف سنة   )1
شاعرا ومعماريا أندلسيا هو أبو إسحاق ) والته(استقدم  معه إىل إيوالتن 

اطوجين الغرناطي  وأحد األعالم املوحدين يدعى املعمري، الذي قص أحداث 
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بعد ذلك على صديقه ابن خلدون ، ذلك أن املنسى موسى أراد بناء  رحلته
قاعة استقبال متتاز بزخارف متميزة معوال يف ذلك على خربة أبو إسحاق 
الفائقة وختصصه املتعدد يف العمارة ، فكان أن بىن له قاعة حتوي زخارف من 

ا فسيفساء ناصعة األلوان، فأعجبته حىت كافأه باثين عشر ألف  اجلبس حتيط 
وهنا يذكر ابن خلدون أن ذريته استقرت  -مثقال من الذهب كتعبري عن رضاه،

ذا العمل ميكن    -، مستفيدة من هبات سالطني مللي)والته(يف والتن  و
تصنيف الفن املعماري الواليت ضمن عمارة األرابيسك أو املورو إسبانية وهكذا 

 . ت هي األصل هلذه الزخارف الوالتيةفإن مغامرة هذا املعماري الغرناطي إمنا كان

أما الرواية الثانية فتفيدنا بأنه يف السنة اليت سبقت حج املنسى موسى وصلت  )2
م سبعمائة قطعة قماش 1323سفارة  منغولية أهدت للسلطان اململوكي آنذاك 

من النسيج املنغويل وأنواع من الزرايب املزركشة، وأهدى السلطان اململوكي عينات 
لك مللي، ورمبا استوحيت هذه الزخارف واألشكال من رسوم تلك منها مل
 .الزرايب

  :أنواع الزخارف الوالتية

منها رسوم على اجلدران اخلارجية املدخل : إن أشكال الزخارف الوالتية ذات نوعني
ومنها ماهو مرسوم يف الداخل خاصة قاعة ) احلوش(وكذلك صحن البيت املكشوف 

ويف الزخرف اخلارجي تقوم ) السقفة، كتو(درب أو غرف الشتاء االستقبال املعروفة بال
الفنانة برسم هذه األشكال بيدها بعد أن ترسم األساس بقطعة حديد ، أما الزخرف 

  .الداخلي فرتمسه بأصبعها مستخدمة األلوان البيضاء واحلمراء أساسا
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التخطاط وينقسم الزخرف الواليت إىل نوعني داخلي ويسمى لكطيعة وخارجي يسمى 
  احلجلة، والطبل، ووذن الكرك، والواو والودعة، وملريفك : ويتكون  من وحدات منها

انظر الشكل املرفق، وعندما ينتهي ...والطرحة املفلكة والطرحة البيظة. و الطرحة الزركة
فصل اخلريف من كل سنة جتتهد النسوة يف والتة يف إعادة إصالح أو جتديد هذا الفن 

  عندما يستقبلون فرتة الشتاء حيث تقل حركتهم خارج البيت،الزخريف وخاصة 

  :حفظ وصيانة هذا التراث

إنه من األمهية مبكان توجيه البحث حول هذا الفن وفك رموزه والتعرف على نشأته 
وتطوره، وتثمينه واحلفاظ عليه، وعلى إبداعاته وتوصيله لألجيال، لريسخ يف الذاكرة 

  :ا حممد عبد اهللا بن انبوي الفن املعماري الواليتاجلمعية وحتضرنا أبيات وصف 

 قصر حوائطه محر ظواهرها   بيض البواطن ال تلفي هلا مثال

  :وبقوله أيضا

  رأيتك والزخارف شاهدات         على جدران دورك بالبقاء

  أصر على اخللود من الليايل       وأرحب يف العيون من الفضاء
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  التةالعادات والتقاليد يف مدينة و 
  المعلوم ولد القاسم

 

كنمط   ،لكل جمتمع عادات وتقاليد تتحكم يف تنظيم حياته االقتصادية واالجتماعية
د تذهب هذه العادات آخره ، وق ، واألسفار إىلوالزواج ،واملشرب ،واملأكل ،املسكن

 أمة وإنا إنا وجدنا آباءنا على(ا من املعتقد بعد من ذلك حني تصبح جزءأ والتقاليد إىل
  .اآلية ) على آثارهم مقتدون 

تمع املدين الواليت مبنأى عن تلك العادات والتقاليد إذ يعد من أ عرق وأقدم وليس ا
تمعات املوريتانية   .ا

  :تمع الواليت قدميا مبجموعة من العادات والتقاليد متثلت يفعرف ا

له . أين يؤتىيعرف من وهو عبارة عن حصن منيع طويل اجلدران ال : ـ نمط السكن
ورْ خشب له باب ضخم من ) ار َكتُّو فم الد( مدخل واحد يسمي  ُ ، يليه باب  آم

للسكن )  هفَ كْ و و السَّ تُّ كَ ( احلوش الذي توجد بداخله البيوت املسكونة  ْم فَ داخلي عند 
َ قْ لَ و  اختذت ألن املدينة كانت تعيش على هذا أن كافة تدابري األمن قد للمتاع، ومعىن هيَّ نِ ب

  .الذين يغريون عليها من حني آلخر وقع اخلوف من اللصوص
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واحدة بيضاء واألخرى  دراعتينبالنسبة للرجال البد لكل رجل من  :نمط الملبس 
ِ ) ظْ فَ ( ْلمَ من  ٍل واَ رْ وسروال وف َ ْلع تارة فوق رأسه وتارة حتت إبطه ، أما بالنسبة للمرأة فإن  بـَ

يَكانْ هلا ملحفة واحدة من  َ َش ) العزبة (لصغرية وللطفلة ا َكتِ مطرزة ، وغري بعيد عن  هاي
، بالنسبة للمرأة املسنة كانت إذا أرادت أن تتزين تقوم مللبس هناك الزينة واحللي للنساءا

جتعل فوق  َسْقَططِّيويصنع هلا منط يسمي  هسدر والزبدلا ظْ واَ بليي رأسها بشيء من اْخ 
ازْ رأسها بعد انتهاء اللي  َ ليه الغبار ، أما بالنسبة للبنات الصغريات ، لئال يصل إ أَقْمب

نَ فكانت تصنع هلن  َن مَا ذهب أو (ب املتاح ة حسارَ وجتعل يف مقدمة الرأس هدَّ  سَا
  .)عظام

سب األزمنة ، ففي يتنوع نظام املأكل واملشرب يف والتة ح:  نظام المأكل والمشرب
 المونْ طيه حرارة مثل كل ما من شأنه أن يقوي اجلسم ويع  فصل الشتاء يلجأ الناس إىل

َْدْي و ْْش و َدي ي َ ْقيَ و الع أو .....) كرمي فيفي   لَ باَ مْ َص  رْ روُ َحلْ (دهن بكافة أنواع التوابل لوا تـَ
رْ تسمي قَـ   واللحم مع الكسكس ، هناك وجبة أخرىتناول وجبات من الفول السوداين  َ ه ب

مذاقها واحتوائها  طني حلالوةطعام السال  باللحم والدهن وكان يطلق عليهاآز تصنع من 
  .على الطاقة

أما يف فصل الصيف فإن العادات الغذائية الوالتية تتغري متاما ألن الفصل فصل حرارة 
 أشربةتناول  م حباجة إيل ما يطفئ جواه، لذلك اعتمد أهل والتة قدميا علىشديدة واجلس

ْت الَخْظرَ ( ووجبات من الزرع االخضر  َن ِري،  شوُ تِْري ُسونَا نوا يصنعون منه وكا)  مَ
ُكوِري،  َسنَْكتِي( صنفني من الشراب  م كانوا يصنعون منه وجبات أخرىكما ) مَ مثل  أ

نُوو دََكْي و َفَكسِّي   .يف لندرة اللحوم، ويكتفون بذلك طيلة فصل الص ُدْغ
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  . أن هناك أطعمة أخرى تصلح للفصلنيوجتدر اإلشارة إىل

نِْديوهذه األطعمة تصنع من  ْ ، مثل  فِ ي َز و تِينـَ ْزبَا َز و بـَ يـْ ، وهذه األخرية عبارة عن َدَك وَ
َ والنَ  مَصَّنِّيالصبيان وهي مصنوعة من  رْ باَ ْص تَ  نِْدي، وهناك صنف آخر من  ْق ب يسمي  فِ

نِْديماترو يغلي ويؤكل وهو اصغر من حب  : ، وكان املثل الواليت يقول مَصَّنِّيواكرب من  فِ
رَ مَ (    .اه عند هم نفاد املاء والعطش الشديد ومعن) يكلوا ماترو  نَ تْ داَ نْ 

يئ له :  ـ عادات وتقاليد الزواج   :للزواج يف والتة مراسيم 

، وإذا مت الوفاق ذهبت النساء لتأكيد وتبدأ بإرسال الرجال إىل أهل العروس:  الخطبة
ُسو( رجوعهن يقام حفل يسمىاخلطبة ، وعند  َ  لْ أو َس ) قـُرْ ِ ْخ امل مث يليه العقد يف  طْ ي

لعريس ملدة ثالثة أيام من األفراح  ْد عاَ ملسجد بعد صالة العصر مث بعد ذلك تبدأ حفلة اكْ ا
لعريس  َد والوالئم تقدم فيها كل أسرة يف املدينة وجبات ألهل العريس ، وهي عبارة عن اغْ 

  .واعشاه ، ويدخل هذا النوع يف صميم التكافل واملودة الذين كانا قائمني يف املدينة 

  :اليد تتعلق بالمؤونة عادات وتق

ا قبلة للصوصحبكمها اجل ، عرفت ساكنة والتة باحلزم والعزم واخذ غرايف وعزلتها وكو
احليطة واحلذر وخاصة إذا تعلق األمر بتخزين املؤونة حيث كان الرجل الواحد من أهل 

و والتة يشرتي ما يكفيه هو وعياله من الغذاء ملدة سنة كاملة ، وكان مصدر متوينهم ه
ه اليت تذهب يف السنة مرتني يف اجتاه كاال ونيونو وسيكو يف مايل لتعود حمملة بأنواع كَ الرفْ 

الزرع والفستق والفول والتوابل ، وكان يقوم عليها رجال أمناء يردون األمانات إىل أهلها 
  .على أحسن وجه ابتغاء مرضات اهللا 
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اض كعادة مجاعة أهل احلل والعقد كما أن هناك عادات وتقاليد تكاد تأخذ طريقها لالنقر 
، نوا يستشارون يف كل كبرية وصغريةاليت هي عبارة عن مسنني من أهل املسجد الذين كا

ْ ) الشفاء( وكانوا جيتمعون يف الضحى لقراءة  أهل سيد عثمان وتارة جيتمعون  َب ناَ فوق آب
 ْ   .نياملدينة وكانوا متحابني متآلف و عباس لتدارس أمورتُّ كُ   َب ناَ فوق آب

خيرجن إال ليال حتت جنح الظالم لئال يراهن  أن ال نسوة املدينة فقد جرت العادة على أما
ن وكن مطبقات لآلية الكرمية  وقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية ( من يفتنت 

  )األوىل 

 ترى هل بقي ذه السجايا والعادات والتقاليد عرفت مدينة والتة قدميا وحديثا ، لكن يا
ا أمة قد خلت هلا ما كسبت ولكم ما  ن حيافظ عليها وحيفظ العهد للسلفم ، أم إ

  .كسبتم وال تسألون عما كانوا يعملون
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  مقامة نحو الشهر في والتة

 رحمه اهللا -  نن حامدو باألستاذ المختار         
يد، املقيم حنو الشهر يف والتة كالمه مفيد، تسبيح وحتميد وترتيل وجتويد للقرآن   ا

  .وجتديد للفقه والتوحيد، يف عقد األشعري وفقه مالك ويف طريقة اجلنيد السالك

فاعله على الرفع . مبتدؤه السالم وطيب الكالم، وخربه املتم الفائدة تقدمي سورة املائدة
  .مبين، وعامل رفعه معنوي

تهم ذريتهم ماضيه الذين آمنوا واتبع. وأفعاله مشتقة من العلى. حروف جوابه نعم وبلى
وأمره خذ . ومضارعه يأمر بالعدل واإلحسان وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي. بإميان

  .العفو وآمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني، وآمر أهلك بالصالة واصطرب عليها

وأمساء فاعله املسلمون واملسلمات واملؤمنون . مصدره اإلميان واإلسالم واإلحسان
  .لقانتات والصائمون والصائمات والصابرون والصابراتواملؤمنات والقانتون وا

ومجع سالمته التائبون العابدون . ومجع تكسريه رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا
السائحون الراكعون الساجدون اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر، ومسلمات قانتات 

  .تائبات عابدات سائحات
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واسم صوته . واسم فعله الدين واالستقامة. يره من الشر والضريإغراؤه على اخلري وحتذ
ا،  األذان واإلقامة عند قوم  ا، قد شيبتهم هود وأخوا   مههم الصالة وأوقا

أمساؤه معارف وضمائره بارزة كالياء والكاف من ابين أكرمك والياء واهلاء من سليه ما 
  .ملك

ملسمى، موصوله الرحيم، واملعطوف عليه مفرده علم واسم جنسه بر، ولقبه يشعر برفعة ا
 ...الفقري، ومؤكده السنة ومندوبه املندوب، ومناداه الضيف يف الشتاء والصيف

ـــــــــــــــــــــــــة اإلحســـــــــــــــــــــــــــــان كـــــــــــــــــــــــــــــــل أوان    بوالتــــ
  فيهــــــــــــا يقــــــــــــوم علــــــــــــى أســــــــــــاس مــــــــــــن قــــــــــــرى

  يقـــــــــــري الضـــــــــــيف فيهـــــــــــا والفـــــــــــىت الشـــــــــــيخ 
 

 

 

 

 

 

 

  

ــــــــــــــــتنفس فيـــــــــــــــــــــــه بغــــــــــــــــــــــري تـــــــــــــــــــــــوان      مـــــــــــ
  عــــــــــــــــدل وثيــــــــــــــــق األصــــــــــــــــل والصــــــــــــــــنوان

ـــــــــــــــــــــــــــــــجل   ه العلــــــــــــــــــــــــــــــوي واملــــــــــــــــــــــــــــــرواينويــ
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  ةوالتيالمعالم من ال
 ستاذ انبوي ولد الداه ولد أيداأل 

من املعامل الوالتية  سنقتصر على إيراد بعضيضيق عن التوسع، فإننا  هنانظرا ألن املقام يف 
  .املهمة ملتزمني بالعودة إىل املوضوع بتفصيل أكرب وأعم يف عمل الحق إن شاء اهللا

للصواب أنه بين يف العهد املرابطي  اه ولعل أقرئختتلف الروايات حول تاريخ بنا :المسجد
إذ من غري  ،ه يف ذلك العصرؤ األقل أعيد بنا ىأو عل

املعقول صموده يف مناخ سوداين منذ القرن األول  
 ،السادسالقرن الكامل يف  اهلجري حىت مقدم حيىي

قرب يف عند بعض الوالتيني وجود  وإن كان من الشائع
ومنهم ) يبْح صَّ قرب ال( ه اجلهة الشرقية منه يذكرون أن

أثر له  الذي ال، القرب أنَّ بعض املشتغلني بالتاريخ من ومسعت  .من يزعم أنه قرب عقبة
 .حبيب امسهألحد أبناء عقبة أو أحفاده من الفاحتني وأن  ، هواليوم

 ،بعد أن كادت الرمال تدفنهلقواعده يف السنوات األخرية  اعرف املسجد ترميمات ورفع 
دم مجيعه  منح الرب الغفوركر يف وقد ُذ  ،يزال خطر السيول عليه ماثال إيل اليوم وال أنه 

 وهو( بفعل السيول يف مطلع القرن املاضي وأن اجلمعة فيه مل تتعطل فقد بين يف أسبوع
ملركزية للمسجد سرعة تنادي الوالتيني ألعمال الرب عامة وللمكانة ا ىيدل علزمن قياسي 

م  ).يف حيا
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ذكر الربتلي ( هو مكون من أربعة صفوف وجناحني ف:  متميزللمسجد عماري املطابع الو 
، سيد عثمان بن عمر الويلأن  يف فتح الشكور

وسع وهو من أهل القرن احلادي عشر اهلجري، 
ويعرف  ).ما املسجد ملا ضاق عن املصلني

واجلنويب  ،اتالشمايل اليوم بصف املعجز اجلناح 
منح الرب "كتاب وقد أفاض   ...بصف البخاري

  .يف وصف بنائه ومتيزه ويف قوة أساطينه ورسوخها ويف اتساعه وعرصاته "الغفور

  :)1936(وفيه يقول حممد املختار ولد حممد حيىي الواليت رمحه اهللا 

  وكـــــــــان أبـــــــــا املســـــــــاجد يف الصـــــــــحاري
  مبرصــــــــــــــــــوص البنـــــــــــــــــــاء بنـــــــــــــــــــاه بـــــــــــــــــــان
  وأحجــــــــــــــــــار وطــــــــــــــــــني مثــــــــــــــــــل جــــــــــــــــــري

  

  مســــــــــــــــــاجدها طـــــــــــــــــــرا لــــــــــــــــــه بنـــــــــــــــــــات  
  لـــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــدر عظـــــــــــــــــــام راســـــــــــــــــــيات
  كـــــــــــــذا خشـــــــــــــب عـــــــــــــراض راســـــــــــــيات

  

 :اليوم منها  بعضها قائما إىل -واحلمد هللا -وللمسجد وظائف ثقافية واجتماعية مازال

تدارس صحيح البخاري كل يوم بني صاليت الظهر والعصر من مستهل رجب لغاية  -
 . السادس والعشرين من رمضان

لبغوي وحاشية اخلازن ليال بني صاليت املغرب والعشاء من مستهل ذي تدارس تفسري ا -
 .مستهل ربيع األول القعدة حىت

ليلة املولد  اثنني من ختميس ابن مهيب من مستهل ربيع األول حىت املديح حبرف أو -
 .حيث ميدحون بالتخميس كله ويسهرون من أجل ذلك الليل كله
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تتناول  وم الذي قبله فيمدحون بقصائد أغلبها حمليٌ الي يوم املولد وظهر أما صبيحة وظهر
معجزات الرسول صلى اهللا عليه وذلك يف اجلناح املعروف بصف املعجزات وتتكرر 

 ).االسم(مشاهد يوم الثاين عشر يوم الثامن عشر يف ما يعرف حمليا ب 

دلك يكون  يتويل إمامه صيغ عقود الزواج وبشهد اجلماعة عليها يف خطبة وغالبا ما -
 .بعد صالة املغرب يف احملراب وأحيانا يكون ظهر اجلمعة 

حمظرة  أهل سيد عثمان   :محظرة أهل سيدي عثمان
حماظر والتة وقد أسسها شيخنا  وأكرب وهي آخر

حممدي بن سيد عثمان  أواخر القرن الثالث عشر 
ا هاهلجري ويرجع الفضل يف بقائها بعد وفاة مؤسس

ْ عَ الفاضلة لزوجته  حرصت  نت احلاج احلسن اليتب شَّ ي
فوكلت إىل أكرب تالمذة زوجها  على استمرار احملظرة 

بكل املصاريف املرتتبة على ذلك وعلى نفقة من ماهلا اخلاص مهمة التدريس متكفلة 
دراسته ليتويل  الداه بنها األكرباأكمل  التالميذ، واستمرت على ذلك مدة سنتني حىت 

الذي ازدهرت يف  بن شيخنا حممدي أبَّ  أخوه طويال فخلفه  إال أنه مل يعمر ، خالفة أبيه
 .. املدينة ازدهارا منقطع النظريكذلك عهده احملظرة و 

 فيطوبه دار  الطالب ببكر بن أمحد املص :نُّ ـــــــــدَ أكْ 
ودار الداه بن شيخنا  واعاليت نَّ أابين أخيه  اودار 

ر ودار أهل سيد اعم دحممدي املعروفة بدار التالمي
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ا ْ و ،اجماعه 2تُّ كُ  و يسرد ويفسر كتاب الشفاء ، وفي هذا األخير الشفاي 3َب ناَ آب
يف تسعة وعشرين جملسا ضحوة   للقاضي عياض

كل يوم من أيام رمضان وخيتم كل جملس باملديح 
  .حبرف من ختميس ابن مهيب

فهو جمتمع أهل احلل والعقد  اجماعه تُّ كُ أما  
من ألمور العامة ا يفحكومة املإل الواليت  أو

جتماعات على اخلاصة هذه اال وتقتصر ،خلا...عقد صلح  مداراة عدو أو مجع دية أو
ي ر الساحلالزّ : وهم ممثلو جوانب املدينة خطوعلى مفردهم  وطْ طُ خْ لَ ويطلقون عليهم 

الرمحن بن خلليفة و دانان  كعبد)  اجلانب اجلنويب( يالشرق والزر )اجلانب الشمايل(
موعةيتربع أحد األثرياء  وغالبا ما ،أهل الشأن وغريمها من ويكفي  بدفع ما يرتتب على ا
مى نة اجلمع علو العرفاء مؤ  شيخنا حممدي بن سيدي عثمان وسيدات بن ( مجاعا

  ...).عبد الصادق بن اإلمام نافع و ...انبوية

لك ورمبا  امجاعه وكذلك أمحدو بن عبد املا تُّ وقد كان الطالب ببكر جيلس للقضاء بكُ  
أنه من الثابت أن حممد حيي بن حممد املختار كان  كانت هذه إحدى مهامه قدميا إال

                                                             
بيت، حيث كت فم الدار هو بيت يلي مدخل الدار مباشرة اهلدف منه توفري الراحة مجاال على الإيبدو أنه يطلق  - 2

ايته أما كتُّ  لالستئناس قبل الدخول وكتُّ   مطلقا هو البيت الداخلي األول قبل السقفة ويسكن عادة يف بداية الشتاء و
  .امجاعه املذكور فهو نادي للجماعة يستخدم كما ذكر يف النص

وهي مصاطب أمام الدور للجلوس والزينة وتدعيم البناء وقد اشتهر العديد منها من حيث استخدامها أو مفردها بنيب  - 3
   اجلماعة املستخدمة هلا
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يقضي يف بيته  وكذلك سيد حممد بن عبد املالك و حممد األمني بن عبد اهللا و من 
 ْ  .داره يف رحبة بارتيل  َب ناَ متأخري القضاة حممد جدو وكان يقضي ف ي بيته وعلى آب

ْ لَّ الظَ   تشتهر حديثا (سقيفة بني طريقني  :هـــلَ يــ
 بن شيخنا كان ابَّ   حيث ظليلة احملاجيب

حممدي رمحه اهللا جيلس للتدريس حني يرتاجع 
ْ (  عن صيفا ىظل الضح أما شتاء داره، )  َب ناَ آب
املشهورة ) 4هفَ قْ السَّ ( يكون جملسه يف فغالبا ما

 هذه الظليله قدميا ل دورولع، )أو الدرب الشرقي الدار )مدخل( مْ فَ  وأحيانا يكون يف
وحديثا ينحصر يف الدرس والتدريس فهي بني دور أهل سيد امحد بن حممد بكفه  يشرف 

ُ ( -عليها رْ قـ  ُ الذي كان يقيم فيه الويل العارف صاحب الكرامات الظاهرة  املشهور-)5هب
ا صيفا  .حممد بن احلاج عبد اهللا بورده سيد وقد أدركت الطالب املغرتبني  يقيلون 

ا من أحب األمكنة إىل م(الصبيان حني ختلو  وخريفا إال أ َ الَّ الزَّ ك: ميارسون فيها ألعا ه ي
 ).يورِ امُ والسَّ 

وقد اندثرت  ظليلة بارتيلْ  :ىأخر  )ظليالت (  وتوجد
وقد دفتنها الرمال وظليلة ) الظليلة الساحلية(و

ا كان  -رممها التعاون اإلسباين حديثا -حلراطني و

                                                             
ا أكرب البيوت كما تتميز بالدفء حسب تصميمها املعماري  - 4 السقفه هي البيت الشتوي يف الدار الوالتية وتتميز بأ

  اخل... وبثالثنيوحتسب فساحتها من خالهلا حيث هنالك السقفة بركيزتوعادة ما تقوم على دعائم يف وسطها 
ْب وهو البيت العلوي أي الطابق األول ويستخدم للس - 5 كن صيفا ويتميز بالتهوية الزائدة من خالل العديد من النوافذ الُقرْ

  .الذي سنراه الحقا املييتم التحكم يف هذه التهوية من خالل 
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بعض األعمال اخلاصة   ىتجاذب أطراف احلديث أوقات فراغهم وللتعاون علجمتمعهم ل
 .إخل.…) 6لَ الَ آمْ ( بال ونسج كفتل احل

املكتبات الوالتية بآالف  تزخر : المكتبة
املخطوطات املتفرقة بني مكتبات األسر واألفراد، 

  ...وثائقلونوادر امنها نفائس الكتب 

مبحاولة ) م1990( سنةوقد قام التعاون اإلسباين 
واختار هلا  يف مكان واحدلتجميع املخطوطات 

لطالب ببكر بن أمحد اجانب مكتبة  مجع إىلحيث  دار الطالب ببكر بن احملجوب
 سيد بن ي مكتبات  أهل سيد عثمان و حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن واملرواينفاملصط

إىل استعادة الك بأغلب امل ىي، إال أن األمر انتهىحممد حيبن  أيد وحسين بنحممد والداه 
م، مؤخرا  ...خمطوطا

)  م2007(وقد رممت هيئة املدن القدمية سنة 
وهي  بيت إمارة أهل احميميد  ) رْ باَ أشْ (دار 

 .وحاولت جتميع املخطوطات  الوالتية فيها

َ ْح رَ  ا بئر يعرف بب :ة البيرب ر انبوي يعتمد ئو
م  عهم يف حني كان مينعليه أهل املدينة يف شر

                                                             
  .احللفاء يستخدم لسد نوافذ القرب كما ذكرنا آنفا مجع إملي وينسج من - 6
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ورحبة البري هذه تقع بني دور  ،يف البطحاء التزود من آبارهم املوجودة مجيعهاالغزاة من 
ا منزل الطالب عبد اهللا ،ممَّ  أهل اإلمام اعمر    . النفاعو

ا  ْ (وقد تعاقب  على التدريس على مدرجا : الكثري من كبار علماء املدينة منهم )َب ناَ آب
والطالب عبد   ،وحفيده انبوي وابن حفيده  حممد عبد اهللاوابنه حممد عبد اهللا  اعمر ممَّ 

وانبوي  ، ه املرواين وحممد املختارااهللا النفاع وابن
 أمحدوسيد  ،بن باب أمحد وابنه حممد عبد اهللا

 ، بن حممد بوكفه وابنه عبد اهللا وحفيده ابايت
والشيخ سيد حممد بن  ،الواليت حيىي وحممد

 .عابدين

التدريس  ىد تعاقب علقو  .ا بئر كاليت يف رحبة البري وحوهلا دور بارتيلو :رحبة بارتيل 
ري من علماء املدينة منهم أبناء وأحفاد اخلطاط عمر بن الطالب جربيل  ثالك) آبنباها(على 

كالطالب ببكر الربتلي صاحب فتح الشكور  ومنهم من أبناء يونس سيد عثمان بن 
عبد اهللا وابنه حممد األمني وحفيده حممد جدو  بن سليمه وعثمان بن سيدات وحممد حيىي

 .وغريهم 

 ْ ملتقى أهم طرق  ىعل قعت : عباس تُّ كُ   َب ناَ آب
ه  وهو امجاعَ  دور أخص من دور كتُّ هلا املدينة و 

ليها جيلس ،عاليوم جزء من دار موالي الشريف
على  وقت الضحى إىل أن يشارف النهار

العامة واخلاصة، احلديث ويتبادلون األخبار  فأطرا نتصاف مشايخ املدينة فيتجاذبوناال
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وهي كذلك ملتقي فتيان املدينة ليال خصوصا يف فصل الشتاء حني حيبسهم الربد القارس 
  ).الكثيب: ةالزير ( عن 

ْ مَ غْ لَ  زقاق ضيق حوله دور أهل عال ولد  : دْ ي
الرمحن  ودار سدات ولد عبد] باب وزيدان[باب 

اال إىل آبناب  ودار الديه ولد أكيك ويفضي مش
 مت شراءعباس  ودار أهل أب عما ر الذين   وكت
مبائيت مثقال ــ حسب قصة مشهورة ــ جبوارهم  دار

جنوبا فيفضي إىل  أما ).عمار ه فاهل ابَّ ه فالدار وميَّ ميَّ (موقعها مثن مائة مثنها واألخرى 
بركه ودار الساس  ابراهيم بن أن ولد حممد الشيخ ودار ورملهاجريني مرور ا بُد  7تيجريت

ودور  املختار أهل أمحد حاج ولد حممد فحوهلا دور 8لمهاجريين تيجريتأما ، ولد أكيك
ا دار ،هْ دَّ أهل اعل ولد احلاج عبد اهللا بورَ    .تالميذ أهل بورده و

املالك بن عبد الرمحن بن شله  حيث دار أمحد عبد) لغنم  ْت يرَ زِ ( وتنتهي جنوبا عند  
اأهل أمحادو  ودار كانت آخر مدارس احلديث الشريف باملدينة حيث كان العالمة  و
جيلس لطالب  –ولد سليمه إىل النعمة  بعد هجرة العالمة حممد حيىي -اين بن أمحادوو املر 

احلديث يوميا بعد صالة العصر وعنه أخذ الكثريون علوم احلديث ومصطلحه وأسانيد 
َ بن ابـَّ  بُّ الصحيحني والسنن واملوطأ وقد خلفه  تلميذه ا ْ ع قبل أن يتحول  –فكانت له  يني

  .ولد أمحد حاج  يالعصر يف دار أهل حممود حلقة تنعقد يوميا بعد صالة –باسكنو  إىل

                                                             
  تيجريت هي الطريق أو الدرب - 7
  أي طريق املهاجرين - 8
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ا ب : عالَ  رحبة أبَّ    .كاليت يف رحبة بارتيل وحوهلا دور الشرفاء رئو

الزر " إىل  "الزر الشرقي"وهي طريق :  لمطيلع 
  ا جنوبا وارتفاعها مشاال حندارهاوتتميز ب "يالساحل

 

 

 

 الرفاقحوش كبري حتط به : كها حوش الجَّ 
وحوله بعض املقابر، ويقع يف مشال ) وافلقال(

  .املدينة

  

ايته: الزوقه   ...زقاق مغلق يف 
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حي باجلنوب الغريب من املدينة حتط به  :ابريريز
  القوافل

َ زِ  ويف املدينة مخس ) املزبلة(القمامة  مكب: لِّ ب
  "بلياتز "

  

ْ لَ  ْ ب املصلى الذي تقام فيه صالة العيدين : ْج ري
  واالستسقاء

  

  

صخرة كبرية غريب املدينة اجلالس عليها : هنكَ دَ أكْ 
  .يشرف على املدينة ويرى مناظرها مجيعا

  

  

كدية (مسقط ماء يشبه الشالل خالل فرتة املطر وهو يف اجلبل الغريب :أكدن بلح
  )حملاجيب

  منه صخور طباشريية مكان تستخرج: أكدندال
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  صخرة يلعب عليها الصبيان باالنزالق عليها: حجرة البابور

  أضاة يف اجلبل الغريب يسبح فيا الصبيان يف اخلريف وتعرف بظاية حملاجيب:الظايه لكبيره

بالقرب  مكان يصلى فيه على اجلنائز: المصلي
  منه مدفن للشرفاء

  

  :المدافن

 قابر طرف اجلبل اجلنويب وبه م: الطارف
الكثري من العلماء والصاحلني مثل حممد 
حيىي الواليت وجده الطالب عبد اهللا 

واملرواين بن الطالب عبد اهللا النفاع 
وشيخنا حممدي بن سيدي 

وحممد جدو بن حممد األمني وابَّ بن شيخنا وحممد عبد اهللا بن عبد ...عثمان
  .ويعترب من أهم املزارات باملدينة....الرمحن 

 الصاحلني بينهم اإلمام رتفع يف الشمال الغريب وبه مدافن بعض م: كمبصني
  خاصة من اليلبيني... موغريه، وحممد البشري بن احلاج اهلادي اليبليب اندغ حممد
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 مدفن خلف الديار يف اجلانب الغريب وفيه الكثري من : )الحوش الكبير( كارفل
رب من أهم ، وتعتوكثري من صلحاء احملاجيب الصاحلني مثل اعمر الويل

 ...املزارات

 منهم حممد بن مسلم مدفن ومزار جنوب كارفل به كثري من الصاحلني : كنف
، وأبوبكر بن هاشم الغالوي، وجد أمحد بابا الديسفي احلمريي التنبكيت

  ...التنبكيت ألٍب، احلاج عيسى بن أيب هريرة القالوي السيداوي

 منهم قاضي والتة علي  مدفن ومزار جنوب كنف به كثري من الصاحلني:قتنك
  ...سلَّ من آل احلاج التنبكيت

من مداخل املدينة الغربية وفيه مكتبة : ريالحوش لكب
  املخطوطات

  

  

َ لْ احوش    . حوش كبري يف شرقي املدينة حتط به القوافل: ْل ب

دار مبنة على  :دار الشيخ سيدي أحمد البكاي
ضريح الشيخ سيد أمحد البكاي، وهي مزار عظيم 

 يب املدينةوهو غر 
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ا ضريح الشريف  : دار سيد محمد بن موالي اعل  سيد حممد بن موالي اعلدار  
  وهي مزار عظيم شرقي املدينة

مكان يستخرج منه طالء أويل أبيض قد مييل للصفرة وهو مبثابة :براره ْت كَ ننَ ْم تَ 
)enduit ( ويتلوه الطالء األبيض الناصع  

َ غار الطين لبـْ    ينسب ملستكشفه) طني اعل(لطالء األبيض مكان استخراج ا: ظْ ي

  مكان استخراج الطالء األمحر:غار الطين لحمر

ْ بـَ  َ ن مصاطب متدرجة يوجد العديد منها يف شوارع املدينة القدمية وتستخدم كأماكن :ريب
  للجلوس واملسامرة

بيت من احلجارة يف اجلبل الغريب : درب اإلمام
اقب مجيع بناه اإلمام اعمر مم يتعبد فيه ومنه ير 

  الطرق املؤدية للمدينة

  

  بيت من احلجارة بناه املؤذن اعزيزي قرب درب اإلمام وله نفس الدور: ياقريب اعزيز 

  واد مجيل غريب املدينة يتخذ كمنتزه يف فصل اخلريف: تبقم

 ...رحبة جنوب املدينة تطل عليها دار أهل حلبيب ودار أهل السيوطي:رحبة أهل لحبيب
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 مشال املدينة تطل عليها دار أهل الطالب حيىي ودار أيد بن يبَّ رحبةيف: رحبة شيخو
  وكانت دار اتالميد إديلب من الدور املطلة عليها...ودار ابَّ بن سيدي حممد

شارع يف شرق املدينة تطل عليه دار أهل عبد الصادق، ودار أهل مهنة، : طَ ارحيبة فرْ 
  ...ودار أهل مسعود احلر

  .ريب املدينة تأوي إليها الغربان خاصة وقت احلرمغارة غ: اقريب الغربان

معناه بلغة آزير عرين األسد وهو وادي صغري حتفه جروف ومنحدرات، ويطلق : زيركم
  على اجلروف املوجودة مشال غريب املدينة وتلك املوجودة يف اجلانب اجلنويب الغريب

  ممر ضيق بني جبلني مشال املدينة: لخريز

  طبيعة مغايرة تسقط أوراقها يف اخلريف وتكون مورقة يف الصيف شجرة عظيمة من: آفراره

  منتزه شرقي املدينة:  طارانيقل أجار

  اية طرف اجلبل الغريب اجلنوبية :اكرين الرقاي

  منتزه مشال شرقي املدينة:يق أعمرناخ

  منتزه جنوب شرقي املدينة: اللقل قأخن

  أحساء  كانت عليها حوائط لزراعة التبغ: ويطاتحل

بئر مشال املدينة حفرها العامل باب قوري من آل احلاج صاحب الدر احلسان : باب قوري
  ل احلاج بيت العلم يف تنبكتو رحلوا إليها من والته وعمروهاآيف أخبار ملوك السودان، و 
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  بئر شرقي املدينة وتسمى عني العرقوب: العين الوسطانية

، بئر شرقي املدينة )ولد عيالل( يحاس الباش
  .واره حي مجاعة النماديوجب

وادي غريب املدينة يزرع السكان الذرة : يأزور 
  والفندي يف مصابِّه 

ا مقابر آلل ة غريب والته على بعد أميال منها قري: تيزخت ومدافنها مزارات عظيمة 
  إيقيت

  مزارع ألهل املدينة غريب تيزقت:  سقننقار

  نهامزارع ألهل املدينة تقع إىل اجلنوب م: رك لحمير

ا وحوش كثرية خاصة اجلوارح :تكيكل ا جبال وعيون جارية و   معلمة شهرية غريب املدينة 

  جبل مندفع يف الرمل به مغارات يذهب الناس إليها لالستجمام والنزهة : أولول 

  مرعى من مراعي املدينة إىل اجلنوب منها: تينجاو

  اخلريف والشتاء يْ يلة يف فصلحقف عظيم ممتد غريب املدينة وبه مناظر مج :علب الركاد

موضع جنوب املدينة ذو مناظر مجيلة الختالط الصخور بالرمال والغطاء : انعيجيات
 النبايت وكان مرعى للغزالن
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  الشعرحني حيكي 
  قصة املدينة
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  : حلظة ازدهار...والتة
  :يصف ازدهار املدينة يف عصره) هـ1220ت( الشيخ الطالب بن احلاج ارقيق

  

ـــــــــــــــــــــــذي زاداوالتـــــــــــــــــــــــة اليـــــــــــــــــــــــ  وم زادت بال
 ــــــــــا القضــــــــــاة وفيهــــــــــا العلــــــــــم وانتشــــــــــرت
ــــــــرأي مــــــــن زمــــــــن  ــــــــا الصــــــــناديد أهــــــــل ال

ــــــــا  تلقـــــــاه مبتســــــــما    كـــــــم مــــــــن شـــــــريف 
 وزيــــــــد فيهــــــــا مــــــــن البنيــــــــان مــــــــا اشــــــــتغلت
ــــــــــــــــــا الغربـــــــــــــــــــــاء مثلهـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــددا  وزادهـــ
ـــــــــــــــــــــــدها اهللا باألنعـــــــــــــــــــــــــــــام قاطبـــــــــــــــــــــــــــــة  أمــــــ
ـــــــــــــــــدها ثالثــــــــــــــــــــــا باحلـــــــــــــــــــــب أمجعــــــــــــــــــــــه  أمــــ
ـــــــــــــــدها حلــــــــــــــــــــــال تزهــــــــــــــــــــــو بزينتهــــــــــــــــــــــا  أمـــــــ

اخلـــــــريات مـــــــا عجـــــــزت                    وحـــــــلَّ فيهـــــــا مـــــــن
                      قصـــــــر تقـــــــرى مبـــــــا قـــــــد قيـــــــل مـــــــن ســـــــبب

 عـــــــــــن أصـــــــــــلها وحـــــــــــوت غـــــــــــريا وأوغـــــــــــادا  
 ـــــــــــــــــــا التالميـــــــــــــــــــذ أوباشـــــــــــــــــــا وأســـــــــــــــــــيادا
ــــــــــــــا العبــــــــــــــدان أجنــــــــــــــادا  ــــــــــــــا املــــــــــــــوايل 
ــــــــا قــــــــد بــــــــات ســـــــــجادا  كــــــــم مــــــــن ويل 
 بـــــــــــــه فـــــــــــــأهلى عـــــــــــــن األديـــــــــــــان أو كـــــــــــــادا
 وعمــــــــــــــــرت ســـــــــــــــــوقها للغـــــــــــــــــري فاعتـــــــــــــــــادا

 ا ثانيــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــاال وأوالداأمــــــــــــــــــــــــــــــده
 ورابعـــــــــــــــــا بصــــــــــــــــــنوف البقــــــــــــــــــل معتــــــــــــــــــادا
 فــــــــــــوق الثيــــــــــــاب كــــــــــــأن الــــــــــــدهر أعيــــــــــــادا

 ...عــــــــن حصــــــــره فكــــــــر الــــــــْذ راد وارتــــــــادا
 تبـــــــــــــارك اهللا قـــــــــــــد أســـــــــــــدى مبـــــــــــــا جـــــــــــــادا
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  جمال الفن العمراني الوالتي 

 محمد عبد اهللا ولد انبوي ولد االمام شعر

  

 قصـــــــــــــــــر حوائطـــــــــــــــــه محـــــــــــــــــر ظواهرهـــــــــــــــــا
 لــــــــــــقصــــــــــر بشــــــــــرقيه عــــــــــني النخيــــــــــل وبـا

 فيـــــــــــــــــــه بطــــــــــــــــــــاح وكثبـــــــــــــــــــان حمافلهــــــــــــــــــــا
  

  
  

 بـــــــــــــيض البـــــــــــــواطن ال تلفـــــــــــــي هلـــــــــــــا مـــــــــــــثال
ــــــــــــغريب منـــــــــــه جبـــــــــــال قـــــــــــد علـــــــــــت قلـــــــــــال  ـــ
 جتلـــــــــــــــــو أحاديثهــــــــــــــــــا األحــــــــــــــــــزان وامللــــــــــــــــــال
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 رحمه اهللا  -المختار بن حامدون           
ـــــــــي القـــــــــرا ئـــــــــح بلقيـــــــــا بـــــــــين واالت   َ ي   َحتْ

ــــــــــــا قومــــــــــــا كــــــــــــأن وجــــــــــــوههم   لقيــــــــــــت 
  ميــــــــــامُني فــــــــــيهم طـــــــــــالع الســــــــــعد بـــــــــــازغ

  يهم وقـــــــــــــــــار ســــــــــــــــاكن وســـــــــــــــــكينةعلــــــــــــــــ
مْ    فــــــإن رَشــــــُحوا فــــــالعلم والبــــــذل رْشــــــُحهُ

ٌ عـــــــــــن الســـــــــــوءات    عـــــــــــادٍ ورائـــــــــــغٌ  وكـــــــــــل
ضـــــــــــــــــــه رْ   فمــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــنهم إال خبيـــــــــــــــــــل بعِ

  لقيـــــــت مبصــــــــرها جـــــــزى اهللا خـــــــريا مــــــــن 
  والتـــــــــة مصـــــــــر الــــــــــدين والعلـــــــــم والتقــــــــــى

  ديارهــــــا فــــــإن تــــــك قــــــد أمســــــت خرابــــــا 
  فنـــــــــــور اهلـــــــــــدى والعلـــــــــــم فـــــــــــيهن الئـــــــــــح

  حلاـــــا حينـــــا مـــــن ا لـــــدهر صــــــا أقمـــــت 
  أال فاســـــــــلمي واحيــــــــــي والتـــــــــة واطلعــــــــــي

  ومـــــــــا أنـــــــــا مـــــــــن رزء وإن جـــــــــل جـــــــــازع(
  

  ومتســـــــــــي رذاياهـــــــــــا وهـــــــــــن صـــــــــــحائح  
  مصـــــــابيُح واأليـــــــدي غيـــــــوث ســـــــوافح
ــــــــيمن ســــــــانح ٌ وفــــــــيهم طــــــــائر ال   منــــــــري
  وعـــــــــاليهمُ وســـــــــمٌ مـــــــــن اخلـــــــــري الئـــــــــح
  وكـــــــــــل إنـــــــــــاء بالـــــــــــذي فيـــــــــــه راشـــــــــــح

ٌ إىل اخلـــــــــــريات    غـــــــــــادٍ ورائـــــــــــح وكـــــــــــل
ض بــــــــالفتح ســــــــامح رْ َ   وإال فــــــــىت بــــــــالع

  زال فــــــــــــــــيهم للمكــــــــــــــــارم طــــــــــــــــامحوال
  تســـــــــيل بتقـــــــــوى اهللا فيهـــــــــا األبـــــــــاطح
  ومل يبـــــــــــــــــق إال جنـــــــــــــــــدل وصـــــــــــــــــفائح
ُف الســــــجايا الغــــــر فــــــيهن فــــــائح ــــــرْ َ   وع

  صـــاحل هنالـــك  وقـــد طـــاب يل حـــٌني 
  فموتـــــــــــــــك رزء يـــــــــــــــا والتـــــــــــــــة فـــــــــــــــادح
  )وال بســــــــــرور بعـــــــــــد موتــــــــــك فـــــــــــا رح
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  والتهإلى شنجيط  من

  محمد عبد اهللا بن محمد المختار                 
  :شنجيط 

ُض  وْ ُـــــــَىن أبـــــــًدا رَ ـــــــْن َزْهـــــــِر امل   بَِشـــــــنِجيَط مِ
ا َ ـــــــب ـــــــُد الصِّ َ ـــــــْت مـــــــا تَْشـــــــتَِهيهِ ي َقَط   بـــــــه التـَ
َُســـــــــــــــــا ٌ كالغُصـــــــــــــــــون َمتَاي ـــــــــــــــــاء َ يـــــــــــــــــه ِظب ِ   وف
يـــــــــــــاُن ِصــــــــــــــْدٍق ال ُميَـــــــــــــلُّ ِصــــــــــــــَداقُهمْ  تْ ِ   وف
ــــــــــِذي ال ــــــــــيَِّم وَ تـَ ْفــــــــــِس اْلمُ ــــــــــَىن نَـ   ولكــــــــــْن مُ
ْســــــــــــــــــنِها ُ ــــــــــــــــــي ِحب ِ اق ُة الرتَّ ــــــــــــــــــالَّ يــــــــــــــــــهِ ُحمَ   فَفِ

ـــــــــــــــا َزا هومَ ــــــــــــــــودِ هُ ُ ع ِ ـــــــــــــــا ل ًظ ِ ــــــــــــــــِيب َحاف ْل   َل قـَ
  

  

  

      

  

ِيلُّ  ُ وَ ـــــــــــــــضُّ  َســــــــــــــَقاه ُ َغ ِجُســــــــــــــه رْ ْشـــــــــــــــِر نَـ   الِب
ْحــــُض  َ ُب امل ــــرَ ــــبَّ عــــن أرجائهــــا الطَّ ــــا َغ   ومَ
ـــــــــــــــا َخْفــــــــــــــــٌض  ٌ بأجفا ــــــــــــــــل نُهـــــــــــــــا ُجنْ   وأْعيـُ
ٌض  ــــــٍن َخــــــوْ ــــــْذ َزمَ ِر مُ ــــــعْ   هلــــــمْ يف جمــــــال الشِّ
ُض  ــــــــوْ َ ــــــــاءِ يف َدْهــــــــرِِه احل َ ي ُ أُخــــــــو اْلعْل وم ــــــــرُ َ   يـ

ــــــا ُ ارَ َ ُض   ِيف َشــــــرْعِ  ِزي ـــــــرْ ى فـَ َــــــوَ   قَاِضـــــــي اهل
ُض  ـــــــــوْ َ َال ع ـــــــــطُّ وَ ـــــــــرَّ قَ ـــــــــا مَ يمَ ِ   بَِشـــــــــنِْجيَط ف

  

  :والتة
ْفـــــــــرِ  ـــــــــْن عَ اَالَت مِ ـــــــــوَ رِي اَألَجـــــــــارِعِ  بِ ـــــــــزْ ُ ـــــــــا يـ   مَ

ٌِس  ــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــــا َجمَ َ ــــــــــــــــــــــاءِ الزَّواي نَ ــــــــــــــــــــــا َألَبـْ يهَ ِ ف   وَ
ـــــــــــــــــــــــــه اَل نَِزيُل ـــــــــــــــــــــــــزَ َ ـــــــــــــــــــــــــلٌّ َال يـ ـــــــــــــــــــــــــا حمََ يهَ ِ ف   وَ
 ً ــــــــــــــيَك عــــــــــــــادة نَسِّ ُ ــــــــــــــا مــــــــــــــا يـ يهَ ِ ــــــــــــــى أنَّ ف َل َ   ع

  

هـــــــــور   مْ ُ وَي ِجب ـــــــــبَّ  ُحـــــــــزْ ـــــــــرِ  غِ ـــــــــةِ الَقْط   َهاِطَل
ـــــــْذرِي ـــــــًىت عُ ودٌ لكـــــــل فـَ ْســـــــرُ رُ مَ ـــــــعْ ـــــــا الشِّ ِ  
ــــــــــــرِّ  ــــــــــــاُح والَفــــــــــــتِْح والسِّ تَ رْ َ ــــــــــــَىن يـ ْــــــــــــِل اْلمُ ي نـَ ِ   ل
صــــــــــــافة واجلِْســــــــــــرِ  ـــــــــــْنيَ الرّ َ ــــــــــــا بـ هَ َ ـــــــــــوَن امل ُ ي   عُ
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  حين تستغيث المدينة
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  شهادة بداية التدهور

  )هـ 1368ت(يى الوالتي محمد الحسن بن محمد يح: شعر
  قـــــــف وادَّكــــــــرْ ســــــــالف األيــــــــام واعتــــــــرب
  واعلــــــــم بـــــــــأن إلـــــــــه العـــــــــرش جـــــــــل لـــــــــه
  هــــــذي والتــــــة أضــــــحى اليــــــوم ســــــاكنها
  مـــــن بعـــــد شـــــد رحـــــال القاصـــــدين هلـــــا
ــــــــــــــا مصــــــــــــــر أو فــــــــــــــاس وقرطبــــــــــــــة   كأ
  أمســــــت خرابــــــا وعنهــــــا أهلهــــــا ارحتلــــــوا
  وأصــــــــــبح املــــــــــاء غــــــــــورا مــــــــــن ينابعهــــــــــا
  فانــــدب مــــدارس أهــــل العلــــم فهــــي إذا

  لـــــــــة علــــــــم مـــــــــن عمومتنـــــــــاوانــــــــدب أج
  هـــــــــــــــم القضـــــــــــــــاة وأحبـــــــــــــــار أســـــــــــــــاتذة
م   وابـــــك احملاجيـــــب واذكـــــر مـــــن ســـــرا
  وانــــــدب جحــــــاجحهم باكــــــدن معتــــــربا
  إذ قــــــــال شــــــــاعرهم ليــــــــيت أكــــــــو ن بــــــــه
  يفـــــــــــــــــوح دخانـــــــــــــــــه وبـــــــــــــــــني أشـــــــــــــــــدقه
  والربتليــــــــــــــــــني إن تــــــــــــــــــذكر جمالســــــــــــــــــهم
     جتــــــــــد أئمــــــــــة صــــــــــدق مــــــــــن حــــــــــديثهم

  ونـــــــاد مـــــــن يـــــــدَّكر مـــــــن كـــــــل ذي بصـــــــر  
  حســـــــــن التصـــــــــرف يف القضـــــــــاء والـــــــــدر
  بنســـــــــبة األمـــــــــس منهـــــــــا نســـــــــبة العشـــــــــر
  مــــــن كــــــل قطــــــر ومــــــن بــــــدو ومــــــن حــــــر
  أو جلـــــــــــــق الشـــــــــــــام يف علـــــــــــــم ومتجـــــــــــــر
  واجــــــــدودبت أرضــــــــها مــــــــن قلــــــــة املطــــــــر
ـــــــوبر   إذ صـــــــار أشـــــــياخها مـــــــن معشـــــــر ال
  أمســـــت يبابـــــا كــــــأن مل تغـــــن يف العصــــــر
ــــــــــــدين ســــــــــــيد البشــــــــــــر   كــــــــــــانوا محــــــــــــاة ل
  أهــــــــــل التصـــــــــــانيف والشـــــــــــروح والطـــــــــــرر
  أئمــــــــــــة بلغــــــــــــا مــــــــــــن أحســــــــــــن الصــــــــــــور

   1"بنـــــــــــــرب"أحيانـــــــــــــا علـــــــــــــى وبالظليــــــــــــل و 
  حـــــــول اإلمـــــــام وســـــــعد صـــــــاحيب مســـــــري

  3"ذي كنكــــر 2ثنتــــان ميضــــغها مــــن كــــور
  مــــــــــن بــــــــــني أشــــــــــرافهم كــــــــــاألجنم الزهــــــــــر

  ...مســـــــــائل الفقــــــــــه والتفســـــــــري والســــــــــري
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  الكنتي ابَّ األديب محمد األمين بن سيد استغاثة

  
  والت تنــــــــــــــــــــــادي بالغيــــــــــــــــــــــاث وال يــــــــــــــــــــــرى
ـــــــــــــــــة شـــــــــــــــــاعر ـــــــــــــــــا تعـــــــــــــــــىن بقول ـــــــــــــأين    كــــ

  دار حقهـــــــــــــافمـــــــــــــا عـــــــــــــرف األقـــــــــــــوام مقـــــــــــــ
  كــــــــذا يــــــــرتك احلســــــــناء مــــــــن بــــــــات مغرمــــــــا

  

  

  

  

  

ا زيــــــــــــــــــــد يقــــــــــــــــــــوم وال عمــــــــــــــــــــرو   لنصــــــــــــــــــــر
عهـــــــــــــــــــــد لقائلهـــــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــــر ُ   قـــــــــــــــــــــدمي ومل ي
  ولكــــــــــــــــن ثنـــــــــــــــــاهم أن مســــــــــــــــلكها وعـــــــــــــــــر
ــــــــــــــيس ميكنــــــــــــــه املهــــــــــــــر   ــــــــــــــا مســــــــــــــتهاما ل
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  :الندب المتبادل
يقول محمد عبد اهللا بن محمد المختار بن محمد يحيى الوالتي في قصيدة وجهها 

بجمهورية )) خاي(( مدينة   بوي بن باب اعمر الذي هاجر إلى إلى ان 1956سنة 
  يندبهم فيها للعودة إلى مدينتهم مالي للتجارة، ومن خالله إلى أهل والتة عامة 

 :وإعمارها

  يف كـــــــــــــل قطـــــــــــــر وســـــــــــــكناه والت أىب
  تعمهــــــــــــــــم شـــــــــــــــــرفا أو طلبــــــــــــــــا جنبـــــــــــــــــا
  والربتلــــــــــــــي مــــــــــــــع احملاجــــــــــــــب األدبــــــــــــــا
م غربـــــــــــا   والعـــــــــــامرين هلـــــــــــا مـــــــــــع كـــــــــــو

  لــــــــــه قـــــــــد راح منتــــــــــدباوخـــــــــريكم مـــــــــن 
  والـــــدمع منهـــــا علـــــى اخلـــــدين منســـــكبا
  بـــــــــني القصـــــــــور خـــــــــالء مقفـــــــــرا خربـــــــــا
  شـــــكرا علـــــى نعـــــم املـــــوىل الـــــذي وهبـــــا
  لكونـــــــه األصـــــــل للفـــــــرع الـــــــذي ذهبـــــــا
  أيــــــدي ســــــبا قــــــد ذهبــــــتم للــــــدنا طلبــــــا
ــــــــــــا ال تــــــــــــذكرون أبــــــــــــا   ال يف بــــــــــــالد 
  مل خيـــــــــل أبنـــــــــاؤه عـــــــــن أرضـــــــــهم هربـــــــــا
  بــــل كابـــــدوا قبـــــل مــــن ألوائهـــــا العجبـــــا

  والت أبـــــــــــــا مـــــــــــــين إىل املنتمـــــــــــــي إىل 
  أســــــــــىن التحايــــــــــا وأزكاهــــــــــا وأطيبهــــــــــا

   داوود واليلـــــــــــــــــــــــــــيبواملنتمــــــــــــــــــــــــــني إىل
ـــــــــــــــا أيـــــــــــــــام دولـــــــــــــــتهم   القـــــــــــــــاطنني 
  وبعـــــــــد فـــــــــالوطن امليمـــــــــون ينـــــــــدبكم
  هــــــــذي والتــــــــة قـــــــــد أقــــــــوت منازهلـــــــــا
  عــــــار علــــــى املــــــرء أن يكــــــون موطنــــــه 
  مــــــــــــع أنــــــــــــه قــــــــــــادر علــــــــــــى عمارتــــــــــــه
  لكنمــــا العــــار للمحجــــوب ذو عظــــم
  بـــــــــــــــه نعـــــــــــــــري يف البلـــــــــــــــدان قاطبـــــــــــــــة
  والفخــــــــــــر باملــــــــــــال ال يف مــــــــــــواطنكم
  إقلــــــــيم شــــــــنجيط ألواء الســــــــنني بــــــــه

  مســهم مــا اعــرتاكم مــن شــدائدها قـد
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ـــــــــــــذي رغبـــــــــــــاأن يرت    كـــــــــــــوه ويعمـــــــــــــره ال
  مل يلــــــــــف أمثاهلــــــــــا عجمــــــــــا وال عربـــــــــــا
  وماؤهــــــــــــا أعـــــــــــــذب امليــــــــــــاه إن شـــــــــــــربا
  كــــــــــذا النعــــــــــام وغــــــــــزالن بنبــــــــــت ربــــــــــا
  وطيبهـــــا أطيـــــب الطيــــــب الـــــذي طلبــــــا
  بكـــــــــــل فـــــــــــن وأشـــــــــــعار مـــــــــــن األدبــــــــــــا
  العـــــــود بعـــــــد قضـــــــاء احلـــــــج قـــــــد نـــــــدبا

 

  لكــــــــــن محيــــــــــة أوطــــــــــان أبــــــــــت هلــــــــــم
  أنـــــــــــــــــتم بـــــــــــــــــذلك أوىل إذ ديـــــــــــــــــاركم
  بــــــــــــني اجلبــــــــــــال وأحقــــــــــــاف منازهلــــــــــــا
  عـــــني املهـــــى والظـــــىب ترعـــــى مخائلهـــــا
ــــــــــــــا أفخــــــــــــــر الثيــــــــــــــاب قاطبــــــــــــــة   ثيا
ـــــــدرس والعلمـــــــا   ومل يـــــــزل يف بنيهـــــــا ال
ــــــه علــــــى مــــــن يف شــــــريعته   صــــــلى اإلل

 

    :أجابه العالمة سيد أحمد بن حمادي

  رين العلـــــــــــــوم للـــــــــــــذي طلبـــــــــــــاالناشـــــــــــــ
  حــــــــب النصـــــــــيحة لإلخــــــــوان والقربـــــــــا

ـــــــد قـــــــد أتـــــــى ـــــــه وحبـــــــا  كـــــــم وال   أجنال
  مــــــــــن أهــــــــــل واالت أن جييبــــــــــه طربــــــــــا

  هلــــــــــــــــا بدونــــــــــــــــه ســــــــــــــــلبا  إذ القــــــــــــــــرار
ــــا غربــــا   عــــن جمــــدهم حيثمــــا صــــاروا 
  مـــــأوى الوحـــــوش وال ســـــار هلـــــا جلبــــــا
  كفــــــــــــاهم شــــــــــــرفا مـــــــــــــا ربنــــــــــــا وهبـــــــــــــا
  واجلـــــــــــــــود مـــــــــــــــركبهم وفـــــــــــــــيهم نقبـــــــــــــــا

  انســــــحبالقصـــــركم نصــــــحه قــــــد عــــــم و 
  قصــــــــرا مشـــــــــيدا بتقــــــــوى اهللا منتصـــــــــبا

  

  

  

  

  

  

  

  

  شـــــــكرا لســـــــعيك يـــــــا خالصـــــــة األدبـــــــا
ــــــــــــــم   الســــــــــــــالكني طريــــــــــــــق احلــــــــــــــق دأ

  جــــــــــــــــــدودهم املقتفــــــــــــــــــني بــــــــــــــــــنهجهم 
  حـــــق علـــــى كـــــل مـــــن وافـــــاه نصـــــحكم
  ال ســـــــــــيما األصـــــــــــل فـــــــــــالفروع تتبعـــــــــــه
  لكــــــــــــن حماجيبنــــــــــــا ذا العــــــــــــار منعــــــــــــزل
  لـو مـس شـنجيط مـا قـد مسـهم لغــدت
  مبـــــــــــــل احملاجيـــــــــــــب ال حـــــــــــــي ميـــــــــــــاثله

  العلــــــــــم مطعمهــــــــــم والزهــــــــــد ملبســــــــــهم
  يــــا أهــــل واالت هـــــذا النــــدب ينـــــدبكم
  آبـــــــــــاؤكم قـــــــــــد بنـــــــــــوا لـــــــــــدين خالقنـــــــــــا
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  مــن شــأنه ســرتى مــن حســنها العجبــا
  وكـــــــــــــــــــل أبنائــــــــــــــــــــه يأتونـــــــــــــــــــه رغبــــــــــــــــــــا

ا ملــــــــــن بــــــــــه   شــــــــــربا  تصــــــــــفو مشــــــــــار
  وكـــــل بيـــــت بـــــين مـــــن بعـــــد مـــــا خربـــــا
  إال عـــــــــــال وجهــــــــــــه الســـــــــــرور واطربــــــــــــا
  إخواننـــــــــا الفضـــــــــالء الســـــــــادة النجبـــــــــا
  والربتلـــــــــــــــــــي ونســـــــــــــــــــل داود األدبـــــــــــــــــــا
  ألـــــــــــوا املـــــــــــآثر مـــــــــــن تـــــــــــوقريهم وجبـــــــــــا

  ســــالم علــــى خــــري الــــورى نســــبا أســــىن
 

  

  

 

  ســــــــل احلجــــــــاز وأرض العــــــــرب قاطبــــــــة
  اهللا جيمعنـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد الشـــــــــــــــتات بـــــــــــــــه
  عـــــــــــل العلـــــــــــوم بـــــــــــه تزهـــــــــــو حـــــــــــدائقها
  حـــــىت يكــــــون كمــــــا قــــــد كــــــان ذا ســــــعة
  مل يأتـــــــــــــــه أحـــــــــــــــد مـــــــــــــــن أي ناحيـــــــــــــــة
  مــــــــين الســــــــالم عليــــــــك دائمــــــــا وعلــــــــى

  واألغـــــــــالل واليلـــــــــيب أعـــــــــين احملاجيـــــــــب
  وخنبـــــــــــــــة الشــــــــــــــــرفاء اآلخـــــــــــــــرين هــــــــــــــــم
  وبعــــــــــــــد أزكــــــــــــــى صــــــــــــــالة اهللا يتبعهــــــــــــــا

 

  :وأجابه امبوي بن باب أعمر بما يلي 

  إرث القصـــــــــائد عـــــــــن أقرانـــــــــه النجبـــــــــا 
  وصـــوغكم مـــن قـــريض الشـــعر مـــا عـــذبا
  أحســـــــنت يف النصـــــــح الزورا وال كـــــــذبا
  جبيــــــــــــــــــد غانيــــــــــــــــــة فمــــــــــــــــــن رآه صــــــــــــــــــبا
  إال علـــــى اإلرث فامحــــــد مـــــن لــــــه وهبــــــا

  س مـــــــــنهم إذا مـــــــــا املشـــــــــريف نبـــــــــاوالبـــــــــأ
  فــــــــــــــــرد وشــــــــــــــــاعرهم فــــــــــــــــرد إذا نســــــــــــــــبا
  يــــــــــاتوك إن شــــــــــاء رب شــــــــــكره وجبــــــــــا

  تعمــــــره مــــــن بعــــــد مــــــا خربـــــــا  والقصــــــر

  

  

  

  

  

  

  

  والت مـــــــن حجبـــــــا مـــــــين إىل ابـــــــن فـــــــىت
  أســــــــــــــــىن حتيـــــــــــــــــة مســــــــــــــــرور بوعـــــــــــــــــدكم
ــــــــــــــه مــــــــــــــذ صــــــــــــــغر   حممــــــــــــــد عابــــــــــــــد اإلل
  وجئـــــــــت بالـــــــــدر واليـــــــــاقوت قـــــــــد قرنـــــــــا
  فحــــــــــزت للســـــــــــبق فيـــــــــــه غـــــــــــري متكـــــــــــل
  وافخـــــــــر فإنـــــــــك مـــــــــن قـــــــــوم ذوي كـــــــــرم
  قـــــــــــــــــوم جـــــــــــــــــوادهم فـــــــــــــــــرد وفارســـــــــــــــــهم
  دعــــــــوت قومــــــــا تنــــــــاءت دارهــــــــم وغــــــــدا
  أبقــــــــــــــاك رب العــــــــــــــال للعلــــــــــــــم تنشــــــــــــــره



 
 2014 -مركز البحوث والدراسات الوالتیة 

 
 الصفحة54

  قــــــوال وفعــــــال مبــــــا اســــــطعنا كمــــــا وجبــــــا
  معمورهـــــــــا خربـــــــــا  نبغـــــــــي ســـــــــواها وإن

  فـــــافهم مقـــــايل وقيـــــت الضـــــري والوصــــــبا
ــــــــــــــه الفضــــــــــــــالء الســــــــــــــادة النجبــــــــــــــا   وآل

 

ـــــــــــــــا     واعلــــــــــــــم بأنـــــــــــــــا ســـــــــــــــعينا يف عمار
  ســـــكىن القصـــــور فـــــال وإن عزمنـــــا علـــــى

  التنـــــــــــــه عـــــــــــــن خلـــــــــــــق مغـــــــــــــزاه تعرفـــــــــــــه
  مث الصــــــالة علــــــى خــــــري الــــــورى وعرتتــــــه
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  الدين المستحق

نـــــــــــِِك األبــــــــــدي ْ ــــــــــِت أعناقنــــــــــا بَِدي قْ   طوَّ
ــِب يــا    إن عجــزْت " واالت"حبيبــةَ القْل

ا - حنانيـــك -قلنـــا    لـــيس عجزنـــا قـــدرَ
  وإن نســــــــــــينا فلــــــــــــن ننســــــــــــاِك ماحنــــــــــــةَ 
  وبـــــــــــرزٌخ حنـــــــــــن فيـــــــــــه حلظـــــــــــةُ عـــــــــــربْت 

ـــــــــــــــمال مرقعــــــــــــــةٍ فيـــــــــــــهِ ا   نشــــــــــــــغلنا بأســـ
  

  
  
  
  

َ   يــــــــا رَّة   العــــــــز واإلشــــــــعاع يف البلــــــــِد  دُ
ـــــــــــــَددِ  َ ـــــــــــــْن ب   أعناقنـــــــــــــا عـــــــــــــن أداء الـــــــــــــدين مِ
ـــــــــــــــــِد    فأنــــــــــــــــت علمتنـــــــــــــــــا الصــــــــــــــــمود يف َجَل
ـــــــــــــــــــــِد  ـ ــــــــــــــــــــا يف أمســــــــــــــــــــه وَغ نَ ِب نْكِ َ   املعــــــــــــــــــــىن مل

  وَصـــــــــــــــِد  يف غفلــــــــــــــة مــــــــــــــن زمـــــــــــــــان عــــــــــــــابر
  ته خبــــــــــــري يــــــــــــِد ْج عــــــــــــن فــــــــــــاخٍر قــــــــــــد نَســــــــــــ

  

   2013-الفقيه  سينح                                     
  ال القــــــــوم قــــــــومي وال صــــــــحيب ومعتمــــــــدي

  إن جحــــدت" واالت "هــــذي أياديــــك يــــا 
  ماثلـــــــــــــة" واالت "ياديـــــــــــــك يـــــــــــــا أهـــــــــــــذي 

  ن قيــــــــــــــل تفســــــــــــــري آي، حكــــــــــــــمُ نازلــــــــــــــةٍ إ
 ُ ـــــــــــــــرام ـــــــــــــــكُ   أو قيـــــــــــــــل عيـــــــــــــــاُض أو  ْ ُ ت   ،همُ ب

م   ال القــــــــــــــــــــوم قــــــــــــــــــــومي وال دريب بــــــــــــــــــــدر
  

  مل تــــــــــــــــــــرد" درة العــــــــــــــــــــز واإلشــــــــــــــــــــعاع"ن إ  
   األحشــا ويف كبــديقــد كنــت يف! نعمــاك 

  وجمتهـــــــــــــد يف علـــــــــــــم كـــــــــــــلٍّ ، ولـــــــــــــو بـــــــــــــادِ 
  أو مــــــــا حــــــــوى األثــــــــر الصــــــــحيح بالســــــــند

  إشــــــــكاال فــــــــال حتــــــــــِد  لَّ َحــــــــ أو قيــــــــل مــــــــْن 
  لــــــــو تــــــــدركون ارتطــــــــام الفكــــــــر يف خلــــــــدي

  

 2013- سيد أمحد عبد القادر ولد خو ـ جنيف
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  ...أخت الشمس

  الشيخ ولد بلعمش                 

  الــــــــــــــــــــْت والتــــــــــــــــــــةُ للحــــــــــــــــــــروِف أبيــــــــــــــــــــينق
  ال حتســــــــــــــيب الصـــــــــــــــرب اجلميــــــــــــــل ســـــــــــــــعادة

ــــــــــــينَّ فــــــــــــال أٌخ مــــــــــــا  َ ــــــــــــت أنــــــــــــزف يــــــــــــا ب   زل
ــــــــــــــــــــني فهــــــــــــــــــــذه   أبكــــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــــراة األول
ـــــــــــــــــــــــــــاُي ذات عشـــــــــــــــــــــــــــية ـــــــــــــــــــــــــــا البكَّ   لكأمن
  و أنـــــــــــــا علــــــــــــــى اجلــــــــــــــوزاءِ ال قمــــــــــــــرٌ دنــــــــــــــا
  كتبـــــــــــــت حكايـــــــــــــات الزمـــــــــــــان قصـــــــــــــيديت
ـــــــــــوالي مـــــــــــا رســـــــــــم اهلـــــــــــوى ـــــــــــيت ل   وأنـــــــــــا ال
  الشــــــــــــــــمس أخــــــــــــــــيت ال يــــــــــــــــزال شــــــــــــــــروقنا
  يـــــــــــــا رامســــــــــــــني علــــــــــــــى اجلــــــــــــــدار زخــــــــــــــاريف
ــــــــــــــــــــــــركمْ فتـــــــــــــــــــــــــــــورق دمعــــــــــــــــــــــــــــــةٌ    إين ألذكـــــ

  جعي أو تبصـــــــــــــــــرولــــــــــــــــو تعرفـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــوا
ه ـــــــــــــــــــــــــرب ينشـــــــــــــــــــــــــــــف ال دواة متـــــــــــــــــــــــــــــدُّ   احلــــ
ُ آيـــــــــــــــــة   مــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــدما كــــــــــــــــان الـــــــــــــــــوالِيت
  الراحلـــــــــــــــــون علـــــــــــــــــى الغيـــــــــــــــــاب تعـــــــــــــــــودوا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

َ للــــــــــــــــورى و شــــــــــــــــجوين   بثِّــــــــــــــــي شــــــــــــــــكاِيت
حـــــــــــــــــــون   فلـــــــــــــــــــربَّ مشـــــــــــــــــــتاق شـــــــــــــــــــدا بُل
  حينــــــــــــو و عمــــــــــــر اجلــــــــــــرح بضــــــــــــعُ قــــــــــــروِن 
  حســـــــــــــــراُت أيـــــــــــــــامي و تلـــــــــــــــك عيــــــــــــــــوين
ُ أحـــــــــــــــــــــزاين فكـــــــــــــــــــــاَن قـــــــــــــــــــــريين   أبكتــــــــــــــــــــه
  مــــــــــــــــــــــــين و ال أرٌض تــــــــــــــــــــــــدور بــــــــــــــــــــــــدوين
ـــــــــــزوين ُ ـــــــــــةٍ ِحب طُوَط َ   فـــــــــــرتى ُخطـــــــــــى ابـــــــــــِن ب
ــــــــــــــــــــــــه حمــــــــــــــــــــــــزوِن    جنمــــــــــــــــــــــــا لكــــــــــــــــــــــــل مدلَّ
ــــــــــــــدنيا و عــــــــــــــزَّ جبــــــــــــــني   نــــــــــــــورا علــــــــــــــى ال
  يـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــاتبَني هوامشـــــــــــــــــي ومتـــــــــــــــــوين ؟
  فـــــــــــــــوق اخلـــــــــــــــدود و يســـــــــــــــتفيُق حنيـــــــــــــــين
  ن مـــــــــــــــــــدامعي أو تســـــــــــــــــــمعون ظنـــــــــــــــــــوين
  والطــــــــــــرُس يشــــــــــــفق مــــــــــــن يــــــــــــد املفتــــــــــــون
  رحـــــــــــــــالِت متكـــــــــــــــٍني و صـــــــــــــــدق يقـــــــــــــــنيِ 
  وتعـــــــــــــــــودْت هــــــــــــــــــوَج الريـــــــــــــــــاح ســــــــــــــــــفيين
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من الباحثين   مجموعةٌ  2011البحوث والدراسات الوالتية سنة  مركَز  ْت َس أسَّ 
قدراتهم وخبراتهم لمهمة رصد وجمع  المنحدرين من مدينة والتة التاريخية  نذروا

 ..وتحقيق ودراسة التراث الثقافي والحضاري لمدينة والتة التاريخية والتعريف به
 استحضار واستنطاقنبيل من ذلك هو اإلسهام ـ قدرَ ما يستطيعون ـ في ومقصدهم ال
ثغرات عديدة في ما ُكتَِب تراثنا لسدِّ الثمينة المطمورة من  كنوزال ما تيسر من

ُْكتَُب من تاريخ بالدنا ي   ...وَ

الملموس، معتمدين على اهللا  تقديم العمل الجادفي هذا اإلطار بهم ملتزمون و 
هودهم الذاتية وعلى ما يمكن أن يتلقوه من دعم مادي ومعنوي من على جثم أوال، 

  .تطويرهالمهتمين بترقية الثقافة الوطنية و مختلف ا


