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 مقدمــــــــة
 

 1903ابريل  27ندلسي في ولد محمد بن عبد السالم الزرهوني القاللوسي األ          

ة من وانتقل الى مدينة تطوان في الثاني ،بمدشر قاع أسراس من قبيلة بني زيات الغمارية

الكريم على يد فقهاء  نآالقرخرى الى مسقط رأسه بغية حفظ وعاد مرة أ ،عمره رفقة أسرته

 حفظ القران وزاد عليه حفظ المتون العلمية الشرعية واللغوية.البادية الغمارية حيث أتم 

تطوان حيث حصل على تعليمه الشرعي بمجالسة نخبة  لمدينة ثم عاد مرة أخرى          

 من العلماء والعارفين.

 من الشخصيات البارزة في تطوان الزرهوني القاللوسي بن عبد السالم محمد يعد          

  ا:أبرزهمناصب عديدة حيث تقلد 

 1927عام  ابتداء من كاتبا بالصدارة العظمى 

  كاتبا بالمحكمة العليا للعدلية المخزنية 

  كاتبا بالصدارة العظمى ورئيسا بالقسم اإلداري 

 قائدا بقبيلة بني زيات الغمارية 

  1953كاتبا عاما لوزير العدل عام 

  عدال قبل االستقالل وبعده 

على سبيل  منها نذكر بعدة أماكن كفقيه وخطيبالزرهوني القاللوسي  اشتهر           

  .ضريح سيدي الصعيدي الحاج،ية عبد هللا وزا ،جامع الباشا :ال ال الحصرالمث

العلم في بعض مساجد تطوان كان يعقد جلسات  حيثالحر  التدريس كما امتهن          

.وحومة العيون وغيرها  

ودفن بمقبرة تطوان.     1990 ةتوفي في يناير سن  
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مجموعةمحتوي ال  
 

 سالالبع علب تضالالم سالالي منمحمد بن عبد السالالالم الزرهوني القاللو مجموعةتكون ت          

خطب جمعة محررة وسالالالجالت ومراسالالالالت و قراراتوظهائر و مئات الوثائق من صالالالور

فضال  ،بخط اليد والكثير من الوثائق األخرى التي تعكس المسار العلمي والمهني لصاحبها

تطوان مدينة للمهتمين بتاريخ  غنيا   مرجعا  تعد  ؛ إذنبذة للذاكرة المحلية والوطنيةعن كونها 

 خاصة والمغرب المعاصر عامة.
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 ملفات شخصية
 

 

 

 

 وثائق شخصية
  

 وثائق شخصية 

 (1962،1968) شواهد إدارية متعلقة بتغيير االسم العائلي 

  (1976)شهادة اإلقامة 

 (1976) شهادة جماعية للحياة 

 ووثائق أخرى وثائق مصلحة الضرائب ،فواتير كهرباء ،شيكات 

1951،1953،1958،1960-1961،1966،1969،1972،1977،1987 

 (1987) نسخة من عقد االزدياد 

 ( 1990نسخة من رسم الوفاة) 

  1د.ت.[ملف طبي: فحص باألشعة[ 

 

1951،1953-1954،1957-1958،1960-1962،1966،1968-1969،1972 

،1974،1976-1977،1987،1990 

 

 بطاقات شخصية
 

  1952بطاقة اإلقامة 

  1956بطاقة التعريف الخاصة بموظفي الوزارات 

  1956التحاد المغربي للشغل في ابطاقة العضوية 

  1962رخصة سياقة 

  (1958,1972معية المغربية لعدول المغرب )لجفي ابطاقات العضوية 

  1983بطاقة التوقيع الخاصة بمصلحة أداء المعاشات 

  (1986 ,1968,1975 ,1932 ,1925)بطاقات التعريف الوطنية 

 

1925،1932،1952،1956،1958،1962،1968،1972،1975،1983،1986 

                                                           
 وثيقة غير متاحة للعموم  1
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 الوثيقة 1: بطاقة العضوية الخاصة بالجمعية المغربية لعدول المغرب

 

 الوثيقة 2: بطاقة التعريف الخاصة بموظفي الوزارات

 

 

  الوثيقة 3: بطاقة العضوية الخاصة باالتحاد المغربي للشغل

 



 أرشيف المغرب  مصلحة المعالجة

 7 

 
 

 

شخصية مراســـــــــــالت  

 (1960) مصطفى شفيق رسالة شكر من األستاذ 

 مضمونها شكر  أحد تالميذ الزرهوني القاللوسي() رسالة من عبد السالم عمر الطيبي

 (1966) وطلب مشورة.

  رسالة من عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بخصوص طلب

 (1966) المشاركة في اجتياز امتحان.

  (1969) من عامل مدينة فاس السيد أحمد بن بوشتىرسالة تهنئة 

  رسالة من السيد بوزيدي عبد السالم وحرمه مضمونها تعزية لمحمد الزرهوني

 (1981) القاللوسي في وفاة زوجته.

 معية الثقافة اإلسالمية السيد محمد الوزاني الحسني جرسالة من األمين العام ل

 الخطاطين الموهوبين بتطوان.بخصوص اقتراح المشاركة في معرض ألشهر 

(1988) 

 د.ت.[ فيالللزرهوني القاللوسي السيد البشير أرسالة من صديق محمد ا[ 

 

[د.ت.]   ، 1960،1966،1969،1981،1988  

 دعــــــــــــــوات
 

  دعوة بمناسبة عيد الشباب من نظارة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية لحضور

 (1988) الوزارة.المعرض الرابع عشر لمطبوعات 

 .1962,1966,1970,1983 ,1947) دعوات لحضور حفالت زفاف-

1985,1987) 

  دعوة لحضور حفل افتتاح معرض في إطار األيام الثقافية والفنية والرياضية

واالجتماعية للقوات المسلحة الملكية المنظم من طرف النيابة الجهوية للشؤون 

 (1984)الثقافية. 

1947،1962،1966،1970،1983-1985،1987-1988 
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 ألبوم صور
 

 1974-1941،1953،1955،1957،1965،1973-1926،1928،1936،1940، [د.ت.] 

 

داريةإوثائق   

 

 قرارات وتعيينات ووثائق إدارية أخرى

  نسخة موجزة من الرسم الخاضع للتسجيل بشعبة التوثيق التابعة للمحكمة االبتدائية

 (1927) بتطوان

 (1927) الترشيح لمنصب كاتب الصدارة العظمى إذن 

 (1937) باإلعفاء من وظيفة كاتب مساعد بالمحكمة العليا للعدلية المخزنية قرار 

 (1938) خطة العدالة ملحقا لمحكمة تطوان بمزاولة إذن 

  (1953) التعيين بصفة كاتب عام بوزارة العدليةظهير 

  (1954)سيرة ذاتية 

  1955المغاربة لسنة بيانات الموظفين 

  سجل المعلومات الخاص بإدماج الموظفين المغاربة التابعين لألسالك الدائمة بإدارة

 (1958) المنطقة الشمالية

 (1961) بيان شخصي للنقط 

 (1957،1961،1962،1969) محفظة الموظف بسلك العدلية الشرعية 

  (1969) الشتغال بالعدليةلملتمس مرفوع لوزير العدل من اجل العودة 

 (1970) 2العودة لممارسة العدالة بقسم التوثيق بمحكمة تطوان رسالة 

 (1974) طلب مراجعة ملفي الدرجة والسلم 

 (1976) شهادة عمل بصفوف العدالة مسلمة من طرف قاضي التوثيق بتطوان 

 (1989) شهادة عمل بصفوف العدالة مسلمة من طرف قاضي التوثيق بتطوان 

 د.ت.[ مسودة استقالة[ 

 

[د.ت.]  ، 1927،1937،1938،1953،1955،1958،1961،1962،1969،1970،1974، 

1976، 1989 

 

                                                           
 الرسالة من وزير العدل مرفقة بقرار االلتحاق بصفوف العدلية  2
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3شهاداتأوسمة و  
 1934رفعة قرار الحصول على الوسام المهدي من درجة ال 

  1946قرار الحصول على الوسام المهدي من درجة االعتزاز 

 1953 سعادةقرار الحصول على الوسام المهدي من درجة ال 

1934،1946،1953 

 

 

 

  ألبوم صور

 

 ،1918،1926،1929،1932،1939،1940،1952،1954،1959،1961، [د.ت.] 

1962، 1968، 1971،1972،1975،1986 

 الزرهوني القاللوسي الفقيه والخطيب
  

 

 

 

 

 - :دواإلرشاجمعية الطلبة الغماريين للتوجيه وثائق ل 

 ( 1956وثيقة خاصة باللجنة التأسيسية للجمعية) 

 ( 1976مسودة مراسلة بخصوص انتخاب رئيس للجمعية) 

1956،1976 

 

                                                           
الزرهوني القاللوسي أثناء توليه منصب كاتب القسم قرارات الحصول على األوسمة مرفقة بظهائر بنفس الخصوص )األوسمة حصل عليها  3

 اإلداري بالصدارة العظمى(
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ة:التطوانيلجمعية الخيرية اإلسالمية ثائق او     -  

  (1958)مراسلة موجهة لمحمد الزرهوني القاللوسي من طرف رئيس الجمعية 

 (1981) وص أداء مهمة الحد أعضاء الجمعيةمراسلة بخص 

1958،1981 

  :(المركز العام بالرباط)رابطة علماء المغرب وثائق  -

 ( أبريل  6القانون األساسي المصادق عليه في اجتماع المجلس األعلى بالرباط

1961)   

[د.ت.]   -   ملقاة في ملتقيات ومناسبات مختلفة كلمات وخطابات 

[د.ت.]   -  خطب الجمعة وخطب منبرية
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 الوثيقة 4: خطبة جمعة محررة بخط اليد
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كاتب الصدارة العظمى ،القائد ،الزرهوني القاللوسي المدرس  
 

 

 

 

س الزرهوني القاللوسي المدر  

 

  (1944)دروس 

 (1938،1949) كتابات وأشعار 

 (1960) نماذج امتحانات 

 (1961) وثائق خاصة بمعهد التعليم األصلي االبتدائي بتطوان 

 (-1966,1968-19701959) مراسالت لوزارة التربية الوطنية 

 (1964،1971) وثائق خاصة بمدرسة المعلمات بتطوان 

 ( 1975بالغ للنقابة الوطنية للتعليم بتطوان) 

 د.ت.[ وثائق خاصة بالمعهد اإلسالمي االبتدائي بتطوان[ 

  د.ت.[لخط العربي اكراسة[ 

 1971،1975-1966،1968-1938،1944،1949،1959، [د.ت.] 

قائد القاللوسي الالزرهوني   

  

مراسالت  -  

1935-1936 

 

كاتب الصدارة العظمىقاللوسي زرهوني الال  

  

ظهائر ورسائل المنطقة الخليفية -  

  1917،1922،1924،1932،1934،1936،1938،1952، [د.ت.] 

(1941،1953) االسباني نفوذمنطقة الوثائق خاصة ب  -  

 1953-1936،1938،1941،1952-1932،1934-1917،1922،1924،1931، [د.ت.] 
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 الوثيقة 5: ظهيــــــــــــــــر الخليفة السلطاني الحسن بن المهدي للشرفاء العبدونيين بتجديد وجوب توقير واحترام النسب الشريف )1952(
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   موظف بوزارة العدليةالالزرهوني القاللوسي 
 

19AP05-19AP07 

 

 

 

 كنانيش ودفاتر وسجالت

[د.ت.]   ، 1945،1947-1952،1955-1958،1978 

 

 

 

 

نماذج ووثائق إدارية  - 

1963،1967،1972،1975  

 - أحباس

1938،1940-1941،1943،1949،1981 

وصايا وهبات -  

1931,1935,1952-1953,1975-1976,1983,1987 

المحكمة االبتدائية )تطوان( -  

 1931،1938،1940،1957،1977،1978،1980،1988، [د.ت.] 

  -عقود بيع وشراء

1943-1944،1972-1976،1978،1980-1985،1987-1988 
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خالفات( ،رجوع لبيت الزوجية ،حضانة ،عقود طالق ،أحوال شخصية )عقود زواج -   

1927،1930،1934،1936،1942،1947،1948،1954،1955،1957،1966،1969 

،970،1975،1979،1983،1985،19881  

 -وثائق مختلفة لها عالقة بالعدلية

[د.ت.]  ، 1925،1943،1950،1952،1966،1969،1973-1974،1976،1978-1980-

1981،1988  

(مسودات تصاميم ،ودات تصاميم أمالكمس ،عقود شراء ،أمالك )عقود بيع -  

1900-1901،1903،1916،1923،1926-1927،1929،1931،1933،1936،1938-

1940،1942،1946،1949-1954،1956-1960،1968،1971-1986،1988-1989 

رسوم تبرئة  ،شكاية ،عقد هبة ،مجموعة)وثائق شخصية لغير صاحب ال العدليةوزارة  -

عقود جزية( ،مةذ  

-1951،1959،1962،1964،1966-1947،1949-1940،1946-1931،1939-1930

1989-1978،1980،1982،1984-968،19701  

عقود ونسخ عقود اراثة وتركات -  

1947،1950،1954-1955،1961،1968-1984،1986،1989 

حصاء التركاتإمسودات وأوراق للمواريث و -  

1947،1961،1966،1968،1971،1975-1980،1983-1986،1989 

دفاتر إلحصاء التركات وتحرير العقود -  

 [د.ت.]
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 مسودات ودفاتر لكتابة العدلية

  [د.ت.] 

 

 وثائق متنوعة
 

 

تبريكات وتعازيوتهاني  -  

[د.ت.]  ، 1945،1952  

وزارة الوظيفة العموميةخاصة بوثائق   -  

1953،1954،1957،1961،1963-1943،1951  

  مصلحة الضرائبوثائق خاصة ب -

1979 

مراسالت  -  

1941،1943،1956،1961،1977،1983-1936،1939  

الجريدة الرسمية  -  

 (1934سنة  23ة االسبانية المغربية )عدد يالجريدة الرسمية لمنطقة الحما 

  الجريدة الرسمية لوزارة األوقاف بالمنطقة الخليفية )العدد التاسع من السنة الثالثة

1939) 

 السلسلة -نة الثانية عشر)الس الجريدة الرسمية لوزارة األوقاف بالمنطقة الخليفية

 (1955سنة  42العدد -الثانية

  (1983أبريل  27بتاريخ  3678الجريدة الرسمية )عدد 
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1934،1939،1955،1983 

حسن الثانيال الراحل ملكرسائل وتهاني وملتمسات مرفوعة لل -  

[د.ت.]   ، 1963،1968،1979،1984 

ايصاالت -  

1948،1950-1951،1953،1955،1957،1959،1963،1974-1979،1985-1989 


